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Πρόλογος 
 
 
Αυτές οι "κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεταιριστική νομοθεσία" είναι μια επανασυγγραφή του 
"πλαισίου για τη συνεταιριστική νομοθεσία" του οποίου μια αναθεωρημένη έκδοση παρουσιάστη-
κε και επικυρώθηκε από την Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA) το 
2001 στη Σεούλ. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της αναθεωρημένης έκδοσης παραμένουν αμε-
τάβλητα. Η υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών που στόχευαν στην 
δημιουργία ενός ενθαρρυντικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών το 2001 (κα-
τευθυντήριες γραμμές των Η.Ε), η Σύσταση νo.193 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) 
σχετικά με την προώθηση των συνεταιρισμών το 2002,Ι η αναθεώρηση ενός μεγάλου αριθμού συ-
νεταιριστικών νόμων, καθώς επίσης και σχόλια από τους αναγνώστες ενέπνευσαν τον συντάκτη 
κατά την αναθεώρηση του κειμένου.  
 
Από νομικής άποψης, η πιο σημαντική εξέλιξη κατά τα τελευταία χρόνια είναι η ανάδειξη ενός 
κοινού διεθνούς συνεταιριστικού δικαίου.  
 
Μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία αυτού του εγγράφου βοηθά στην κατανόηση της λογική του. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος ILO-DANIDA για την συνεταιριστική ανάπτυξη στις αγροτικές 
περιοχές το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ξεκίνησε το 1993 ένα ειδικό πρόγραμμα, με το όνομα 
COOPREFORM. Αυτό το πρόγραμμα υποστήριξε τα κράτη-μέλη του ILO στην αναθεώρηση των 
συνεταιριστικών πολιτικών και της νομοθεσίας τους. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος το ILO 
ανάθεσε το 1996 ένα έγγραφο εργασίας για την συνεταιριστική νομοθεσία στον παρόντα συγγρα-
φέα, αποκαλούμενο "Πλαίσιο για την Συνεταιριστική Νομοθεσία". Αρχικά στα γαλλικά, αυτό το 
έγγραφο εργασίας διατέθηκε σταδιακά επίσης στα Αραβικά, Κινέζικα, Αγγλικά, Πορτογαλικά, 
Ρωσικά και Ισπανικά.1  
 
Με πρωτοβουλία της ICA και ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής νομοθετικής ομάδας εμπειρογνωμόνων 
της ICA, η Επιτροπή για την Προώθηση και την Προβολή των Συνεταιρισμών (COPAC)ΙΙ επιδίωξε 
τη συμφωνία του ILO ώστε να αναθεωρηθεί και να προετοιμαστεί αυτό το έγγραφο εργασίας ως 
κατευθυντήριες γραμμές για όσους ασχολούνται με την συνεταιριστική νομοθεσία.  
 
Με αυτήν την πρωτοβουλία το αρχικό έγγραφο εργασίας έπαψε να συζητείται μόνο στις ή από τις 
χώρες του Νότου. Αυτό ήταν ένα αποφασιστικό βήμα ώστε να ξεπεραστεί ένα μάλλον ατυχές χά-
σμα. Το συνεταιριστικό κίνημα είναι ένα. Το σύνολο των συνεταιριστικών αρχών είναι ένα. Έτσι, 
η βασική συνεταιριστική νομική ύλη πρέπει επίσης να είναι μία. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Δείτε βιβλιογραφικά στοιχεία στο "ILO, Canevas". Μια τουρκική εκδοχή είναι επίσης διαθέσιμη 
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Πέρα από ειδικούς λόγους για κάθε οργανισμό, τα μέλη της COPAC μοιράζονται κοινούς προβλη-
ματισμούς και ενδιαφέροντα με την εισήγηση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών:  
 

- όλα τα μέλη COPAC συμμετέχουν στην συνεταιριστική πολιτική και σε συμβου-
λευτική για την νομοθεσία 

 
- η Σύσταση νo.127 του 1966 της ILO σχετικά με τον ρόλο των συνεταιρισμών στην 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, η διάδοχή της 
Σύσταση νο. 193 της ILO, και η δήλωση της ICA του 1995 για την συνεταιριστική 
ταυτότητα (Δήλωση ICA)2 υποδηλώνουν ότι στους συνεταιρισμούς πρέπει να χορη-
γείται καθεστώς νομικού προσώπου από τους νομοθέτες. Προκειμένου να παρουσι-
αστεί πώς μπορεί να συγκροτηθεί ένα τέτοιο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, οι πα-
ρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως ένα παράδειγ-
μα 

 
- οι κατευθυντήριες γραμμές των Η.Ε, που διαμορφώθηκαν από την COPAC, περιέ-

χουν ένα τμήμα από συνεταιριστικά νομικά θέματα που αντανακλούν τις συνεταιρι-
στικές αρχές που υποστηρίζονται από την ICA και τον ILO 

 
- υπάρχει ένα σύνολο κοινών διεθνών νομικών εγγράφων που θα αναπτυχτούν λεπτο-

μερέστερα παρακάτω, και δίνει μια πρώιμη μορφή εθνικών συνεταιριστικών νόμων. 
Η COPAC και τα μέλη της θα ήταν καλό να βοηθήσουν στην αναγνώριση της νομι-
κής φύσης αυτών των διεθνών εγγράφων.  

  
Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές προορίζονται να είναι ένας κατάλογος ελέγχου των σημείων 
που θα πρέπει να εξετάζονται κατά την τροποποίηση ή την δημιουργία ενός συνεταιριστικού νό-
μου. Ενώ υποστηρίζουν μια σαφή θέση σε ορισμένα, εάν όχι σε όλα τα θέματα, οι κατευθυντήριες 
γραμμές κάνουν επίσης αναφορά σε άλλες επιλογές και τις συνέπειές τους. Δεν είναι, ωστόσο, μια 
συνταγή προς μίμηση, και ούτε προορίζονται να συμβάλουν σε επιστημονικές συζητήσεις σχετικά 
με τον συνεταιριστικό νόμο. 
  
Οι κατευθυντήριες γραμμές αφήνουν χώρο για τις λεπτομέρειες σε κάθε χώρα και τις ιδιαιτερότη-
τες των εθνικών νομικών συστημάτων και δεν κάνουν υποδείξεις ως προς την μορφή ή την διευθέ-
τηση ενός συνεταιριστικού νόμου. Το ILO σωστά απέρριψε την ιδέα της παρουσίασης του αρχικού 
εγγράφου εργασίας ως ένα πρότυπο νόμου. Στο παρελθόν, οι πρότυποι νόμοι συνέβαλαν στο να 
καταστήσουν την συνεταιριστική νομοθεσία αναποτελεσματική σε πολλές χώρες. Μεταξύ των 
πολλών αιτιών για αυτήν την κατάσταση, ξεχωρίζουν οι συνέπειες της υπερβολικής μίμησης. Η 
εμπειρία δείχνει ότι οι νόμοι, που εμπνέονται κυρίως από ξένες ιδέες, έχουν καταλήξει συχνά ως 
νόμοι φαντάσματα. Οι πρότυποι νόμοι φέρουν τον κίνδυνο απλής μεταφοράς ή αντιγραφής χωρίς ο 
νομοθέτης να προσαρμόσει τις εμπεριεχόμενες νομικές έννοιες στις εθνικές ιδιαιτερότητες. Οι κα-
τευθυντήριες γραμμές, αφ’ ετέρου, παροτρύνουν τον νομοθέτη να δημιουργήσει  έναν συνεταιρι-
στικό νόμο ο οποίος θα σέβεται το τοπικό πλαίσιο. 
  
Αναμένεται ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα συμβάλουν στην ευθυγράμμιση των συνεται-
ριστικών νόμων με τις παγκοσμίως αναγνωρισμένες συνεταιριστικές αξίες και αρχές.  
 

                                                
2 1995 International Co-operative Alliance Statement on the cooperative identity, reproduced in: 
International Co-operative Review, Vol. 88, no. 4/1995, 85 f. 
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Οι ετερογενείς συνεταιριστικοί νόμοι μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των εθνικών συνεταιριστι-
κών κινημάτων, καθιστούν δύσκολες τις διασυνοριακές δραστηριότητες των συνεταιρισμών και 
επιβραδύνουν την περιφερειακή ολοκλήρωση.3 Η εναρμόνιση είναι τόσο ένα αποτέλεσμα όσο και 
μια προϋπόθεση για την περιφερειακή και διεθνή οικονομική ολοκλήρωση. Εάν οι συνεταιρισμοί 
πρόκειται να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, το ζήτημα δεν είναι εάν θα πρέπει να ακολουθήσουν 
αυτήν την τάση αλλά πώς μπορούν να διαφυλάξουν τις ιδιαιτερότητές τους μέσα σε αυτήν την τά-
ση. 
 
 Ο ισχυρισμός ότι οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν καθολική εφαρμογή δεν έρχεται σε αντίθεση 
με την απαίτηση για συγκεκριμένους συνεταιριστικούς νόμους σε κάθε χώρα. Ενώ είναι αλήθεια 
ότι οι συνεταιρισμοί είναι επικεντρωμένοι στα μέλη των οποίων η συμπεριφορά είναι στενά συνδε-
δεμένη με τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, ενώ οι επιχειρήσεις κεφαλαίου είναι επικεντρωμένες σε 
μια καθολική αντίληψη για τον τρόπο διαχείρισης των κεφαλαίων, είναι εξίσου αλήθεια ότι η 
κουλτούρα δεν είναι πλέον ένα θέμα γεωγραφίας και ότι μόνο ένα έγγραφο για καθολική χρήση 
δεν θα διαθέτει το απαραίτητο βάρος για να ισορροπήσει  την ομογενοποίηση και την εταιριοποίη-
ση όλων των μορφών επιχειρηματικών οργανώσεων, που οδηγούνται από μερικά παγκόσμιας δρά-
σης δίκτυα για τα οποία η νομική ποικιλομορφία είναι ένας ελάχιστα ευπρόσδεκτος παράγοντας 
κόστους. 
  
Τα πλεονεκτήματα των συνεταιρισμών, σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις, ειδικά όσον αφορά την 
βιώσιμη ανάπτυξή τους,4 θα πρέπει να  υποστηριχτούν μέσω μιας κοινής παγκόσμιας προσπάθειας. 
Αντί να αρνούνται την αντίφαση μεταξύ της παγκοσμιοποίησης και της πολιτιστικής ποικιλομορ-
φίας, οι συνεταιριστές, καθώς επηρεάζονται περισσότερο από αυτήν την αντίφαση παρά από άλ-
λους οικονομικούς παράγοντες, θα πρέπει να επωφεληθούν από αυτή. 
  
Προτείνοντας κατευθυντήριες γραμμές για καθολική χρήση, η COPAC εκφράζει επίσης την άποψη 
ότι οι συνεταιρισμοί δεν ανήκουν ούτε στο παρελθόν,  ούτε είναι ένα εργαλείο για χρήση σε ορι-
σμένες χώρες και μόνο. Οι συνεταιρισμοί είναι μια από τις πολλές μορφές με τις οποίες πραγματο-
ποιούνται συνεργασίες και έχουν όλες τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις νέες 
προκλήσεις. Το μέλλον θα δείξει όχι μόνο αν η τάση προς την "εταιριοποίηση" των επιχειρήσεων 
θα συνεχιστεί, αλλά και αν παλιά και νέα προβλήματα όπως η ανεργία, η υγειονομική περίθαλψη, 
οι υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους, η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση του ελεύθερου 
χρόνου κ.λπ. θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται από τους συνεταιρισμούς. Το μέλλον επίσης θα 
δείξει ότι οι συνεταιρισμοί είναι μια κατάλληλη μορφή λειτουργίας σε έναν αλλαγμένο επιχειρημα-
τικά κόσμο.5 Εκεί όπου η παραγωγή γνώσης  και η διαχείριση σταδιακά αντικαθιστούν εκείνα των 
αγαθών και των υπηρεσιών, τα μεμονωμένα πρόσωπα γίνονται το επίκεντρο της διαδικασίας παρα-
γωγής, δεδομένου ότι η γνώση δημιουργείται, εφαρμόζεται και μεταβιβάζεται από τους ανθρώ-
πους. Οι οργανώσεις όπως οι συνεταιρισμοί, που θέτουν τους ανθρώπους στο επίκεντρο τους, δεν 
πρέπει επομένως να φοβούνται ότι σύντομα θα θεωρούνται ξεπερασμένες.  
 
Αν και αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές προωθούν ένα πρότυπο όπου, σύμφωνα με την αρχή της 
ταυτότητας, τα μέλη είναι συνιδρυτές και συγχρηματοδοτούν την συνεταιριστική επιχείρηση της 
οποίας είναι από κοινού ιδιοκτήτες, από κοινού διαχειριστές/διευθυντές, από κοινού ελεγκτές, από 
κοινού χρήστες, από κοινού δικαιούχοι, και για τα χρέη για τα οποία έχουν την από κοινού ευθύνη, 
όπου προτιμάται η προαγωγή των μελών αντί της παραγωγής υψηλών κερδών-επιστροφών στο ε-

                                                
3 cf. Schwettmann, A Harmonised …, op.cit. 
4 cf. Henrÿ, Co-operative Law and Human Rights, op.cit.; Henrÿ, Cooperative Law as an Instru-
ment …, op.cit.; Penn, op.cit.  
5 cf. the highly inspiring article by Snaith, “Virtual…”, op.cit. 
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πενδυμένο κεφάλαιο (αρχή της προαγωγής των μελών), λαμβάνουν υπόψη επίσης και τις νέες οι-
κονομικές ανάγκες με ορισμένες προσαρμογές αυτών των αρχών. Κατά συνέπεια, οι κατευθυντήρι-
ες γραμμές προσπαθούν να καταγράψουν τις πέντε κατευθύνσεις νομικής εμφάνισης, που διανέμο-
νται τα συνεταιριστικά συστήματα, μέσα στις χώρες ή/και μεταξύ των χωρών. Αυτές οι πέντε κα-
τευθύνσεις είναι:  
  

- νομοθεσίες, οι οποίες δεν επιτρέπουν οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τις συνεταιριστικές 
αρχές  

 
- νομοθεσίες, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα δημιουργίας υποβοηθούμενων από το 

κράτος καθώς και ανεξάρτητων συνεταιρισμών 
 
- νομοθεσίες, οι οποίες επιτρέπουν σε μια ομάδα συνεργατών να ακολουθήσουν την αρχή 

της συνεταιριστικής ταυτότητας και σε μια άλλη ομάδα να επιτρέπουν την απομάκρυν-
ση από αυτήν 

 
- νομοθεσίες, οι οποίες υποστηρίζουν την ιδέα ότι οι συνεταιρισμοί ανήκουν στην κοινω-

νική οικονομία παράλληλα με έναν ανεξάρτητο, επιχειρηματικά προσανατολισμένο το-
μέα6 και 

 
- νομοθεσίες, οι οποίες παράλληλα με τους συνεταιρισμούς, διευθετούν επίσης μια α-

πλουστευμένη μορφή συνεταιρισμού. 
  
Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο ρόλος της κυβέρνησης στις συνεταιριστικές υποθέσεις πρέπει να περιο-
ρίζεται σε τέσσερις λειτουργίες: νομοθεσία, εγγραφή, διάλυση/εκκαθάριση, και παρακολούθηση 
της εφαρμογής του νόμου από τους συνεταιρισμούς. Επομένως, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές 
λαμβάνουν ως δεδομένο ότι ο κύριος στόχος του συνεταιριστικού δικαίου είναι να εγγυηθεί την 
ελάχιστη κυβερνητική ανάμιξη, τη μέγιστη άρση των ελέγχων, τη μέγιστη δημοκρατική συμμετοχή 
και τις ελάχιστες κυβερνητικές δαπάνες με την απόδοση των συνεταιριστικών αρχών σε ένα νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο για την οργάνωση αυτοκαθοριζόμενης αυτοβοήθειας.  
 
Δεδομένου ότι οι συζητήσεις σχετικά με το αρχικό έγγραφο εργασίας άρχισαν εννέα έτη πριν, οι 
κυβερνήσεις έχουν αλλάξει, οι νομοθεσίες έχουν προσαρμοστεί, και τα συνεταιριστικά κινήματα 
έχουν εξελιχθεί, υπό την έννοια που περιγράφεται εδώ. Αν και η ταχύτητα και η έκταση των εξελί-
ξεων διαφέρουν σημαντικά από το ένα μέρος στο άλλο, υπάρχει η πεποίθηση ότι η τάση της εξέλι-
ξης που εμπεριέχεται σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές παραμένει αμετάβλητη. Γι’ αυτό, το 
πνεύμα της μετάβασης που θα βρείτε στις κατευθυντήριες γραμμές, διατηρείται.  
 
Αναμένεται ότι, αν και απαραίτητα γενικευμένες, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές είναι ακόμα 
χρήσιμες σε ειδικές περιπτώσεις νομοθεσίας. Γράφονται από την οπτική γωνία ενός δυτικού δικη-
γόρου. Ο συντάκτης επιθυμεί να απολογηθεί σε εκείνους που ζουν κάτω από διαφορετικές αρχές 
και τους προσκαλεί να συνεχίσουν την συζήτηση για τα θέματα που περιλαμβάνονται στις κατευ-
θυντήριες γραμμές προκειμένου αυτές να καταστούν πιο καθολικές, για χάρη του κοινού μας στό-
χου για επαρκείς συνεταιριστικές νομοθεσίες. 
  
Τέλος, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές είναι το αποτέλεσμα μιας 
πραγματικά συνεταιριστικής προσπάθειας, παρά το γεγονός ότι η ευθύνη για το περιεχόμενό τους 
ανήκει αποκλειστικά στο συντάκτη. ΙΙΙ  

                                                
6 cf. Chuliá, op.cit, Münkner, Reform des Genossenschaftsrechts …, op.cit. 
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Θα επιθυμούσαμε επίσης να ευχαριστήσουμε την κα Joan Macdonald για την αναθεώρηση και την 
επεξεργασία αυτού του βιβλίου και την κα Claire Piper, ILO COOP, για την σχεδίαση του εξώφυλ-
λου και την μορφοποίηση του κειμένου.  
 
 
 
 
 
 

Jürgen Schwettmann 
ILO Συνεταιριστικός Τομέας 

 

Maria-Elena Chavez Hertig 
COPAC 
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Ευχαριστίες από τον συντάκτη  
 

Χωρίς να επιθυμώ να μειώσω την υποστήριξη που παρέχεται από τα πρόσωπα και τα θεσμικά όρ-
γανα που μόλις αναφέρθηκαν, θα επιθυμούσα να επεκτείνω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες για την υπο-
στήριξη και την ενθάρρυνση στα ακόλουθα πρόσωπα (κατά αγγλική αλφαβητική σειρά): Τον κ. 
Thomas Carter, ο οποίος επέστρεψε ένα εκτενώς σχολιασμένο αντίγραφο που με έκανε να ξανα-
σκεφτώ έναν μεγάλο αριθμό υποθέσεων, προτάσεων και διατυπώσεων, τον Δρ. Dante Cracogna, ο 
οποίος ήταν ο πρώτος που σχολίασε το σχέδιο του εγγράφου εργασίας και δεν κουράστηκε ποτέ 
όσο με συνόδευε με τις σχετικές του προτάσεις του καθ’ όλη την διάρκεια, τον κ. François 
Espagne, ο οποίος ορθά πρότεινε να αφαιρεθούν από το έγγραφο οι όποιες παραμένουσες Τευτονι-
κές ρίζες, τον κ. Aboudou Toure Cheaka, ο οποίος υπεράσπισε εύγλωττα το έγγραφο της εργασίας 
μου σε ένα σεμινάριο και με εξοικείωσε με τα αφρικανικά συνεταιριστικά μυστικά, τον Δρ. Joseph 
Fazzio, υπό την ευθύνη του οποίου το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ανάθεσε το αρχικό έγγραφο ερ-
γασίας, τον Δρ. José María Montolío, o οποίος παρείχε γενναιόδωρα τις ακαδημαϊκές συγκριτικές 
γραφές του για τον ευρωπαϊκό και λατινοαμερικανικό συνεταιριστικό νόμο με ιδιαίτερα χρήσιμες 
παρατηρήσεις, τον καθ. Δρ. Hans-H.Münkner, ο οποίος, πολλά χρόνια πριν, με έπεισε να εργαστώ 
για την συνεταιριστική νομοθεσία, με ενέπνευσε με τα γραπτά του και δεν αρνήθηκε ποτέ να με 
βοηθήσει, τον Δρ. Jürgen Schaffland, χωρίς τον οποίο αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα ήταν 
ακόμα ένα ανεκπλήρωτο όνειρο, τον κ. Jürgen Schwettmann, επικεφαλή του συνεταιριστικού κλά-
δου του ILO, ο οποίος έδωσε πολύτιμες συμβουλές για το αρχικό έγγραφο εργασίας, φρόντισε για 
τις μεταφράσεις του, και υποστήριξε αμέσως την ιδέα της αναθεώρησης του εγγράφου, τον πρόε-
δρο Emmanuel Kamdem, ανώτερο συνεταιριστικό ειδικό του συνεταιριστικού κλάδου του ILO, ο 
οποίος παρείχε πολύτιμες συνεισφορές στο αρχικό σχέδιο του εγγράφου και, τέλος τον καθ. Ian 
Snaith, ο οποίος έφερε ένα βρετανικό ύφος (τεκμηρίωσης)  στις κατευθυντήριες γραμμές και με 
ενέπνευσε με τα γραπτά του για τους συνεταιρισμούς και τις εικονικές επιχειρήσεις.  

  
Εννοείται ότι τα ιδρύματα που συμμετέχουν στη δημοσίευση αυτών των οδηγιών αξίζουν ειδική 
αναγνώριση για την ελευθερία που μου παρείχαν για το γράψιμο και το επαναγράψιμο αυτού του 
εγγράφου.  
 
 
Kauniainen/Φιλανδία Φεβρουάριος 2005 
Hagen Henrÿ   
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Εισαγωγικό σημείωμα ελληνικής μετάφρασης 
 
Τις 11 Φεβρουαρίου η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στην 64η Σύνοδό της με ψήφισμά 
της ανακήρυξε το 2012 Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών. 
 
Σύμφωνα με την ανακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης οι στόχοι αυτού του Έτους συνοπτικά είναι: 
 

o η αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα οφέλη των συνεταιρισμών, 
o η προώθηση των συνεταιρισμών και 
o ο καθορισμός κατάλληλων πολιτικών.  

 
 
Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) το οποίο έχει μια μοναδική εξουσιοδότηση και ευθύνη εντός 
του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση των συνεταιρισμών, διαθέτει πολλές  
εκδόσεις για συνεταιριστικά θέματα. Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. επέλεξε να μεταφέρει στην ελληνική 
γλώσσα τρείς εκδόσεις του ILO οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τους στόχους του Διεθνούς Έτους 
Συνεταιρισμών.  
 
Η πρώτη μεταφραστική εργασία της έκθεσης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) στην ελληνι-
κή γλώσσα «Απαντήσεις στην Παγκόσμια Οικονομική Κρίση - Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστι-
κού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης», αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τα 
οφέλη των συνεταιρισμών, παραθέτοντας παραδείγματα των τελευταίων 150 ετών από όλο τον κό-
σμο για την συμβολή των συνεταιρισμών στην αναχαίτιση των κοινωνικοοικονομικών κρίσεων. 
 
Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα για το έτος 2008, οι 300 μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχει-
ρήσεις στον κόσμο παρά την ύφεση, παρουσίασαν αύξηση στην ανάπτυξη τους κατά 14%, αντι-
προσωπεύοντας σε όλους τους τομείς της οικονομίας ένα κύκλο εργασιών 1,1 τρις δολαρίων ίσο με 
αυτό της 10ης οικονομίας στον κόσμο, της Ισπανίας. 
  
Η δεύτερη μεταφραστική εργασία του ILO για το «Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο για Οργανώσεις Ερ-
γαζομένων» είναι ένας χρήσιμος σύντομος οδηγός για την προώθηση των συνεταιρισμών. Αναδει-
κνύει την ιστορία, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας αυτού του διαφορετικού οικονομικού μο-
ντέλου των 800.000.000 μελών σε όλο τον κόσμο, και τονίζει την ανάγκη αναγνώρισης και προώ-
θησης του συνεταιριστικού θεσμού από τις κυβερνήσεις.  
 
Οι δύο αναφερόμενες εκδόσεις αναδεικνύουν ένα διεθνές συνεταιριστικό μοντέλο άγνωστο στον 
τόπο μας, ένα μοντέλο το οποίο χρειάζεται κατάλληλες πολιτικές για να αναπτυχθεί. Μέρος αυτών 
των πολιτικών είναι και η δημιουργία ενός νομικού περιβάλλοντος το οποίο να επιτρέπει μια γνή-
σια συνεταιριστική ανάπτυξη. 
 
Το τρίτο μεταφραστικό έργο που ακολουθεί οι «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική 
Νομοθεσία» του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ως αποτέλεσμα αναλύσεων των περισσοτέρων ε-
θνικών νομοθεσιών σε όλο τον κόσμο, περιλαμβάνει προτάσεις για την καθιέρωση ενός κατάλλη-
λου συνεταιριστικού νομικού περιβάλλοντος όπως είναι αποδεκτό πλέον διεθνώς. 
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Η συμβολή των «Κατευθυντηρίων Γραμμών για την Συνεταιριστική Νομοθεσία» στην ανά-
δειξη ενός  κατάλληλου και ενιαίου νομικού περιβάλλοντος όπως αυτό προτείνεται από την 
Διεθνή Κοινότητα 
 
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 1.2 και 
την Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη» έγ-
γραφο A/64/132 13 Ιουλίου 2009 παράγραφο 45 και η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αποδεχτεί την 
Σύσταση 193/2002 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.  
 
Η Σύσταση νο. 193/2002 του ILO η οποία σύμφωνα με το παρόν σύγγραμμα του ILO που ακολου-
θεί «είναι μια υλοποίηση η οποία δένει τα συνεταιριστικά θέματα με τις Πράξεις για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα», αναφέρει:   
 
«για λόγους κοινωνικής αρμονίας, επιβάλλεται να υπάρχουν ισχυροί δημόσιοι και ιδιωτικοί τομείς 
της οικονομίας καθώς και ισχυρός συνεταιριστικός και αλληλοβοηθητικός». 
 
«Οι κυβερνήσεις οφείλουν να υιοθετήσουν μια ευνοϊκή πολιτική και ένα νομικό καθεστώς, τα ο-
ποία να συμφωνούν με την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών, και να έχουν ως 
βάση τις συνεταιριστικές αρχές και αξίες, με σκοπό …..να προωθήσουν την διδασκαλία των συνε-
ταιριστικών αρχών και των υφισταμένων πρακτικών εφαρμογής τους καθώς και της επιμόρφωσης 
που αφορά σε αυτές, σε όλα τα επίπεδα όλων των εθνικών συστημάτων παιδείας και κατάρτισης 
και σε ολόκληρη την κοινωνία.. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διευκολύνουν την οργάνωση υπηρε-
σιών στήριξης…. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν το ρόλο των συνεταιρισμών και των 
οργανώσεών τους, δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο και τα μέσα για να ιδρυθούν και να ανα-
πτυχθούν οι συνεταιρισμοί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο». 
 
Οι «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία» του ILO αναπτύσσουν προτά-
σεις για μια συνεταιριστική νομοθεσία η οποία να βασίζεται στις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές.
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Οι συνεταιριστικές αρχές και η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία   
 
Στην Ελλάδα μεταξύ των ετών 1914 (έτος κατάθεσης του πρώτου συνεταιριστικού νόμου 602) και 
1970 έχουν καταγραφεί 946 νομοθετήματα σχετικά με την μορφή και την δράση των συνεταιρι-
σμών, την δε δεκαετία 1984 -1994 καταγράφτηκαν 230 νομοθετήματα.7 
  
Παρά την σαφή δήλωση της Διεθνούς Κοινότητας ότι οι συνεταιρισμοί ανήκουν σε έναν διαφορε-
τικό οικονομικό τομέα, και «ισορροπούν» μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού ως Κοινωνίες – 
Σωματεία - Σύλλογοι με κοινωνικούς στόχους και ταυτόχρονα ως επιχειρήσεις,8 αυτή η αναγκαία 
ισορροπία δεν αναζητήθηκε στα πλαίσια των ελληνικών συνεταιριστικών νόμων. Παγκοσμίως αυ-
τή η ισορροπία εξασφαλίζεται βρίσκοντας ως σημείο στήριξης τις συνεταιριστικές αρχές και αξίες. 
 
Στην περίπτωση των αγροτικών συνεταιρισμών η πράξη απόδειξε ότι οι νόμοι ανέδειξαν μια σω-
ματειακή και μόνο μορφή τους, διαμορφώνοντας ένα συνεταιρισμό συνδικαλιστικού τύπου στενά 
συνδεδεμένο με το κράτος, χωρίς άμεσες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
 
Προς μια αντίθετη κατεύθυνση, στο άλλο άκρο, στην περίπτωση των αστικών συνεταιρισμών η 
νομοθεσία έγειρε στην επενδυτική μορφή επιχειρηματικότητας αγνοώντας πλήρως τους κοινωνι-
κούς στόχους, προσδίδοντας τους μια μορφή που τους εντάσσει στον χώρο της ιδιωτικής κερδο-
σκοπικής οικονομίας.  
 
Τι είναι εν τέλει ένας συνεταιρισμός σύμφωνα με την διεθνή αναγνωρισμένη ταυτότητά του;  
 

 
Οι Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές και Αξίες στις οποίες πρέπει να βασίζεται η νομοθεσία 

   
                  1η αρχή: Εθελοντική και ανοικτή ένταξη μέλους  
 
                  2η αρχή: Δημοκρατικός έλεγχος των μελών  
 
                  3η αρχή: Οικονομική συμμετοχή των μελών  
 
                  4η αρχή: Αυτονομία και ανεξαρτησία  
 
                  5η αρχή: Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση  
 
                  6η αρχή: Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών  
 
                  7η αρχή: Μέριμνα για την κοινότητα  
 

                                                
7 Κλήμης 1970 και Λαμπροπούλου – Δημητριάδου 1995, 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Παγκοσμιο-
ποίηση και Κοινωνική Οικονομία σελ 222.  
 
8 Η διπλή φύση των συνεταιρισμών. Εκτενείς αναφορές στην παρόν εργασία του ILO που ακολου-
θεί. 
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Η συνεταιριστική δήλωση ταυτότητας της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA)9 η 
οποία είναι μια περίληψη των 4ων  πρώτων βασικών συνεταιριστικών αρχών 
 
Συνεταιρισμός10 είναι μια αυτόνομη (αναφορά στην 4η αρχή) Κοινωνία11 προσώπων η οποία συ-
γκροτείται εθελοντικά (αναφορά στην 1η αρχή) για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους μέσω μιας από κοινού ιδιόκτητης (α-
ναφορά στην 3η αρχή) και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης (αναφορά στην 2η αρχή)  
  
Σύμφωνα με την συνεταιριστική ιδεολογία οι συνεταιριστικές αρχές είναι ο δρόμος για να κατα-
κτηθούν οι κοινωνικές αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, 
της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και οι ηθικές αξίες της τιμιότητας, της ειλικρίνειας, της κοινω-
νικής ευθύνης και της μέριμνας για τους συνανθρώπους. 
 
Σύντομη σύγκριση  της Ελληνικής Νομοθεσίας και των Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών  
 
Αστικοί Συνεταιρισμοί 
 

1η αρχή: Εθελοντική και ανοικτή ένταξης μέλους  
Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλους τους ανθρώπους που εί-
ναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και πρόθυμοι να αποδεχτούν τις ευθύ-

                                                
9 Η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA) είναι η μεγαλύτερη Μ.Κ.Ο. στον κόσμο η οποία «ε-
νώνει, εκπροσωπεί και υπηρετεί τα 800.000.000 μέλη συνεταιρισμών σε όλο τον κόσμο». 
 
10 Συν-εταιρισμός, Co-operative, operative = λειτουργία, δράση, ενέργεια, αποτέλεσμα, εφαρμογή. 
Μια εσφαλμένη μετάφραση στα ελληνικά του δεύτερου συνθετικού ως εταιρισμός. Στην Κύπρο 
χρησιμοποιείται ο όρος Συνεργατική ο οποίος ειπώθηκε για πρώτη φορά το 1888 από τον Ηπειρώ-
τη λόγιο δημοσιογράφο Αγησίλαο Γιαννόπουλο.  
   
11 Κοινωνία. Η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία, το ILO και τα Ηνωμένα Έθνη και πολλοί εθνι-
κοί νόμοι χρησιμοποιούν τον όρο association = συναναστροφή, σύλλογος, σωματείο, ένωση, σύν-
δεσμος, όμιλος, εταιρεία, στις λατινογενείς νομοθεσίες χρησιμοποιείται ως sociedad =  κοινωνία, 
σύλλογος, συντροφιά, εταιρία, αντίστοιχα στην Βρετανική νομοθεσία καθώς και σε άλλα κράτη 
συναντάται ως society = κοινωνία, κοινωνικός κύκλος, σύλλογος, σωματείο, εταιρεία. 
  
Ο ορισμός Κοινωνία επιλέχθηκε ως ο πιο συνήθης και κοινός όρος στην διεθνή ονοματολογία για 
τους συνεταιρισμούς, ο οποίος εννοιολογικά βρίσκεται πολύ κοντά στον πρώτο χρησιμοποιούμενο 
συνεταιριστικό ορισμό που εμφανίσθηκε στην Ελλάδα ως «Συντροφιά» (συν – τρεφόμαστε, δου-
λεύουμε μαζί για να εξασφαλίσουμε τα προς το ζην), αλλά και στην σύγχρονη ελληνική νομική 
πραγματικότητα. 
 
Η σύγχρονη νομοθεσία στο άρθρο 785 του Αστικού Κώδικα (και στην ερμηνευτική εγκύκλιο 
Κ.Β.Σ. 3/1992) ορίζει την Κοινωνία ως ένα δικαίωμα που ανήκει από κοινού (αδιαίρετα) σε ιδανι-
κά μέρη σε περισσότερα του ενός πρόσωπα (φυσικά ή νομικά).  Οι περισσότερες αλλά όχι όλες οι 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την Κοινωνία (άρθρα 785-805), εκφράζουν το συνεταιριστικό 
πνεύμα πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη γνωστή μορφή επιχείρησης στον τόπο μας. Η 
βασική διαφορά είναι ότι ενώ μια Κοινωνία μπορεί να πάρει μια οποιαδήποτε μορφή εταιρείας για 
την εκμετάλλευση του κοινού δικαιώματος, οι Συνεταιριστικές Κοινωνίες επιλέγουν αποκλειστικά  
μη κερδοσκοπικού τύπου εταιρικά σχήματα, ανοιχτά με δημοκρατική δομή συλλόγου - σωματείου.   
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νες της συμμετοχής τους ως μέλη, δίχως καμία διάκριση φύλου, κοινωνική, φυλετική, πολι-
τική ή θρησκευτική. 

 
Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Ν. 1667/86) αυτή η αρχή περιορίζεται απαιτώντας μεγάλο 
αριθμό μελών για την σύσταση ενός συνεταιρισμού, 15 στους γενικούς αστικούς, 100 στους κατα-
ναλωτικούς. Στην ισπανική νομοθεσία για παράδειγμα απαιτούνται 3 άτομα. Όσο για την αποδοχή 
των ευθυνών (ή/και των δικαιωμάτων) των μελών, δεν προβλέπεται ο θεσμός της συνεταιριστικής 
εκπαίδευσης για να γνωρίσουν αυτά τα θέματα πριν ακόμη γίνουν μέλη. (5η συνεταιριστική αρχή)  
 

2η αρχή: Δημοκρατικός έλεγχος των μελών  
Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις που ελέγχονται από τα μέλη τους, τα ο-
ποία συμμετέχουν ενεργά στον καθορισμό των πολιτικών τους και την λήψη των αποφάσε-
ων. Οι άνδρες και οι γυναίκες που υπηρετούν ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι είναι υπόλογοι 
έναντι των μελών. Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς η ψήφος του κάθε μέλους έχει 
την ίδια βαρύτητα σύμφωνα με τον κανόνα "ένα μέλος, μια ψήφος", οι συνεταιρισμοί ανω-
τέρων βαθμίδων οργανώνονται επίσης κατά δημοκρατικό τρόπο.  

 
«Η αρχή της εκπαίδευσης αποτελεί μια δέσμευση για να καταστήσει τα μέλη  αποτελεσματικά, και 
έτσι αποτελεί προϋπόθεση για τον δημοκρατικό έλεγχο ενός συνεταιρισμού».12 Δεν υπάρχει τέτοια 
μέριμνα από την ελληνική νομοθεσία εάν και σύμφωνα με την Σύσταση 193/02 του ILO «Οι κυ-
βερνήσεις οφείλουν να …. προωθήσουν την διδασκαλία των συνεταιριστικών αρχών και των υφι-
σταμένων πρακτικών εφαρμογής τους καθώς και της επιμόρφωσης που αφορά σε αυτές, σε όλα τα 
επίπεδα όλων των εθνικών συστημάτων παιδείας και κατάρτισης και σε ολόκληρη την κοινωνία». 
 
Σύμφωνα με την συνεταιριστική εκπαίδευση για τον τρόπο λειτουργίας των συνεταιρισμών, τα μέ-
λη δεν εκλέγουν μόνο τους αντιπροσώπους τους αλλά οι εκλεγμένοι είναι υπόλογοι απέναντί τους, 
δηλαδή είναι ανακλητοί από μικρά σε μέγεθος σώματα που τους εξέλεξε σύμφωνα με την ομο-
σπονδιακή δομή διοίκησης.          
 

3η αρχή: Οικονομική συμμετοχή των μελών  
Τα μέλη συμμετέχουν δίκαια στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού τους και στον έλεγχό του με 
δημοκρατικές μεθόδους. Μέρος, τουλάχιστον, αυτού του κεφαλαίου είναι συνήθως η κοινή 
περιουσία του συνεταιρισμού. Τα μέλη συνήθως λαμβάνουν περιορισμένη αποζημίωση, αν 
λαμβάνουν, για το κεφάλαιο το οποίο καταβάλλουν ως προϋπόθεση για την συμμετοχή 
τους. Τα μέλη διαθέτουν τα πλεονάσματα για όλους ή μερικούς από τους ακόλουθους σκο-
πούς: την ανάπτυξη του συνεταιρισμού τους, πιθανόν για την δημιουργία αποθεματικών, 
μέρος των οποίων τουλάχιστον θα είναι αδιαίρετο, για την παραχώρηση ωφελημάτων στα 
μέλη αναλογικά με τις συναλλαγές τους με το συνεταιρισμό και για την προώθηση άλλων 
δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη.  

 
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία: 
 
Δεν υπάρχει μέρος των πόρων ο οποίος να είναι κοινός και αδιαίρετος. Σε περίπτωση διάλυσης ε-
νός συνεταιρισμού όλα τα περιουσιακά στοιχεία μοιράζονται στα μέλη σε αντίθεση και με τον πα-
λαιότερο νόμο 602 (άρθρο 67.1) και με την διεθνή συνεταιριστική πρακτική όπου αυτά χορηγού-
νται  σε άλλους συνεταιρισμούς ή σε κοινωφελείς έργα έτσι που τα μέλη του να μην έχουν κανένα 
συμφέρον διανομής από την διάλυσή του.  

                                                
12 Έκθεση του ILO «Απαντήσεις στην Παγκόσμια Οικονομική Κρίση - Η Ανθεκτικότητα του Συ-
νεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης» σελ. 10 
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Τα μέλη δεν αμείβονται αναλογικά με τις συναλλαγές τους (ή προσφορά εργασίας τους) με τον συ-
νεταιρισμό αλλά σύμφωνα με τα μερίδια που έχουν ( Ν. 1667/86 άρθρο 9.4 το 50% των κερδών 
διανέμεται σύμφωνα με το πλήθος των μεριδίων που διαθέτουν). Δεν λαμβάνουν τα μέλη περιορι-
σμένη αποζημίωση για τα κεφάλαια που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους, διεξάγουν μια κερδο-
σκοπική δραστηριότητα η οποία έρχεται σε αντίθεση με το συνεταιριστικό πνεύμα. 
 
Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία οι αστικοί συνεταιρισμοί λειτουργούν ως μια άλλη μορφή 
κερδοσκοπικής εταιρείας και έτσι αντιμετωπίζονται φορολογικά από το Κράτος. 
 
Η πρόβλεψη της συνεταιριστικής μεθόδου διανομής του πλεονάσματος του νόμου 602/1914 η ο-
ποία συνεχίστηκε στον νόμο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς (Ν. 2810 άρθρο 19) σταμάτησε 
να υφίστανται στον νόμο για τους αστικούς συνεταιρισμούς. 
 
 
Σύμφωνα με την έκδοση «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία» του ILO 
που αναπτύσσεται στα επόμενα κεφάλαια: 
 
«Το πλεόνασμα που παράγεται στις συναλλαγές με τα μέλη είναι το αποτέλεσμα ενός συγκεκριμέ-
νου συνεταιριστικού τρόπου υπολογισμού του κόστους (όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κόστος) και 
η επιστροφή προστασίας, η οποία καταβάλετε αναλογικά ως προς τις δραστηριότητες των μελών 
με τον συνεταιρισμό τους, είναι μια αναδρομική μείωση τιμών ή μια διόρθωση του υπολογισμού 
τιμών στο τέλος του οικονομικού έτους, εάν ο οικονομικός κίνδυνος που περιλαμβάνεται στον αρ-
χικό σχεδιασμό δαπανών δεν υλοποιηθεί. Αν λοιπόν το πλεόνασμα δεν μπορεί να συγκριθεί με το 
κέρδος, δεν θα πρέπει να φορολογείται ως τέτοιο». 
 
Παράδειγμα 
 
Σε έναν συνεταιρισμό καταναλωτών κάθε μέλος δίνει χρήματα για την απόκτηση προϊόντων δια-
τροφής  από τον συνεταιρισμό του. 
 
Στο τέλος του οικονομικού έτους, καθώς έχουν πληρωθεί τα πάγια και λειτουργικά έξοδα του συ-
νεταιρισμού και ένα ποσό χρημάτων τροφοδοτήσει τα κοινά ταμεία για κοινές ανάγκες, ότι χρήμα-
τα περισσεύουν (πλεόνασμα) επιστρέφουν στα μέλη αναλογικά με τις συναλλαγές τους, εξασφαλί-
ζοντας τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού.  
 
Με την εφαρμογή της μεθόδου του πλεονάσματος γίνεται δηλαδή ένας επανακαθορισμός της τιμής 
προς τα κάτω. Αυτά τα χρήματα είναι μέρος των χρημάτων το οποίο κατέβαλε το μέλος, και ποτέ 
περισσότερα, δεν είναι κέρδος για να φορολογηθεί ως τέτοιο.  
 
Τα μέλη ενός συνεταιρισμού καταναλωτών απλώς χάνουν λιγότερα χρήματα στις συναλλαγές τους  
με τον συνεταιρισμό σε σχέση με τις συναλλαγές τους με άλλες επιχειρήσεις της ιδιωτικής οικονο-
μίας. Χάνουν λιγότερα δεν κερδίζουν.  
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Ο συνεταιριστικός τρόπος διαχείρισης ταιριάζει περισσότερο με την οικιακή οικονομία,13 και οι 
δύο βασίζονται στην αυτοβοήθεια και την αλληλεγγύη. 
 
Εάν μια οικογένεια αγοράζει τρόφιμα τα οποία δεν εμπορεύεται αλλά ικανοποιεί με αυτά την πείνα 
των μελών της, ένας συνεταιρισμός καταναλωτών αγοράζοντας μαζικά ρίχνει τις τιμές και εξα-
σφαλίζει έτσι ένα μεγάλο «κοινό καλάθι» για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών των μελών 
του, τα οποία ίσως δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις τιμές των προϊόντων της επενδυτικής 
κερδοσκοπικής αγοράς. 
 
Εάν μια οικογένεια αποταμιεύει για τις «δύσκολες στιγμές (υγεία)», για την μόρφωση των παιδιών, 
για να στεγάσει τις μελλοντικές οικογένειες των παιδιών τους προσφέροντας ότι έχει και δεν έχει 
όποτε υπάρξει ανάγκη, ένας συνεταιρισμός δημιουργεί κοινά ταμεία για την ικανοποίηση των κοι-
νωνικών αναγκών των μελών του χωρίς να επιζητεί το κέρδος.  
 
Φυσικά εκτός από τους συνεταιρισμούς προσφοράς υπηρεσιών οι οποίοι μάλλον ανακυκλώνουν τα 
χρήματα των μελών με καλύτερους όρους, είναι απαραίτητοι οι συνεταιρισμοί εργαζομένων ή πα-
ραγωγών για την εισροή των απαραίτητων πόρων.   
 
  

4η αρχή: Αυτονομία και ανεξαρτησία  
Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις αυτοβοήθειας που ελέγχονται από τα μέλη 
τους. Εάν συνάψουν συμφωνίες με άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσε-
ων, ή εάν εξασφαλίσουν κεφάλαιο από εξωτερικές πηγές, θα πρέπει να το πράττουν με ό-
ρους οι οποίοι θα διασφαλίζουν τον δημοκρατικό έλεγχο που ασκείται από τα μέλη τους και 
θα διατηρούν την συνεταιριστική αυτονομία τους.  

 
Οι συνεταιρισμοί για να είναι αυτόνομες οργανώσεις αυτοβοήθειας που ελέγχονται από τα μέλη 
τους και διατηρούν την ανεξαρτησία τους από τις κυβερνήσεις και άλλους φορείς, πρέπει να γνω-
ρίζουν τον τρόπο να το κάνουν μέσω της συνεταιριστικής εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να είναι ένα 
νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των μελών των συνεταιρισμών και να υποστηρίζεται και από το 
κράτος σύμφωνα με την σύσταση 193/2002 του ILO. Τέτοια κατοχύρωση δεν υπάρχει στην ελλη-
νική νομοθεσία για τους αστικούς συνεταιρισμούς.     
 

5η αρχή: Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση  
Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στα μέλη τους, στους εκλεγμένους 
αντιπροσώπους, στους διευθυντές και στους υπαλλήλους έτσι ώστε να μπορούν να συμβά-
λουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. Ενημερώνουν το ευρύ κοι-
νό, ιδιαίτερα τους νέους και τους ηγέτες της κοινής γνώμης, για την φύση και τα οφέλη του 
συνεργατισμού.  

 
Ο συνεργατισμός διεθνώς υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση είναι  το κλειδί της ανάπτυξης και προώ-
θησης των συνεταιρισμών. 
 
Παλαιότερα ο νόμος 602 του 1914 στο άρθρο 91 προέβλεπε την επιβράβευση των διδασκάλων οι 
οποίοι ιδρύσαν ή καθοδήγησαν την δημιουργία συνεταιρισμών με την αμοιβή από 30 μέχρι 300 

                                                
13 Επίσης η Οικιακή Οικονομία είναι ένας όρος ο οποίος πλησιάζει περισσότερο την έννοια Οικο-
νομία από άλλες σύγχρονες χρήσεις της. Η ετυμολογία της λέξης Οικονομία στην αρχαία ελληνική 
γλώσσα συνδέεται με την έκφραση «διαχείριση του οίκου».,  
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δραχμές. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την συνεταιριστική εκπαίδευση στην σύγχρονη ελληνι-
κή νομοθεσία για τους αστικούς συνεταιρισμούς.  
    
Στην χώρα των Βάσκων στην Ισπανία για παράδειγμα, σύμφωνα με την νομοθεσία, όλοι οι προ-
στατευόμενοι φορολογικά συνεταιρισμοί χορηγούν το 10% των κερδών τους για την συνεταιριστι-
κή εκπαίδευση. Το 2009 ο Συνεταιριστικός Όμιλος Mondragon παρείχε για την συνεταιριστική εκ-
παίδευση και προώθηση 22.200.000 €   
 
 
“Δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο επιτυχημένες και σταθερές οικονομίες παγκοσμίως συμβαίνει να 
είναι και οι περισσότερο αναπτυγμένες συνεταιριστικά οικονομίες στον κόσμο” 
 
Από την επιστολή της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (I.C.A.) προς το G-20 στις 22 Οκτω-
βρίου 2008. 
 
Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερο αναπτυγμένες συνεταιριστικές οικονομίες στον κόσμο 
διαθέτουν μια εύρωστη συνεταιριστική εκπαίδευση και Κέντρα Υποστήριξης Ίδρυσης Συνεταιρι-
στικών Επιχειρήσεων.   
 
Οι συνεταιρισμοί διεθνώς τηρούν την παράδοση του πρώτου σύγχρονου συνεταιρισμού του Roch-
dale, ο  οποίος αφιέρωνε το 2.5% του πλεονάσματός του στην συνεταιριστική εκπαίδευση.  
 
Χώρες οι οποίες φημίζονται για την έντονη συνεταιριστική τους δράση, όπως η Φιλανδία (62% του 
πληθυσμού της ως μέλη συνεταιρισμών, η Σουηδία, ο Καναδάς (40% του πληθυσμού της ως μέλη 
συνεταιρισμών), αλλά και η Ισπανία η οποία επιτυχώς αναπτύσσει συνεταιρισμούς, οι οποίοι παρέ-
χουν το 21.6% των θέσεων εργασίας της χώρας, διαπρέπουν στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση για 
τους συνεταιρισμούς και στα Κέντρα Υποστήριξης Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. 
 
Αντίθετα στην Ελλάδα η λειτουργία των συνεταιρισμών βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό συνεταιρι-
στικά απαίδευτων μελών, μιμούμενοι συνήθως μοντέλα της κρατικής ή ιδιωτικής οικονομίας, με τα 
γνωστά αποτελέσματα αποτυχίας των συνεταιρισμών στον τόπο μας.   
 
Η εμπέδωση της διαφορετικότητας της συνεταιριστικής οικονομίας σε σχέση με την κρατική και 
την ιδιωτική  διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση ενός συνεταιριστικού εγχειρήματος.  
 
Η Σύσταση 193/2002 του ILO  δηλώνει με σαφήνεια ότι ο συνεταιριστικός τομέας είναι ένας τομέ-
ας ο οποίος «δουλεύει διαφορετικά», γι’ αυτό το λόγο ζητά από τις κυβερνήσεις να εντάξουν μια 
διαφορετική εκπαίδευση, την συνεταιριστική. 
 
«Για λόγους κοινωνικής αρμονίας, επιβάλλεται να υπάρχουν ισχυροί δημόσιοι και ιδιωτικοί τομείς 
της οικονομίας καθώς και ισχυρός συνεταιριστικός και αλληλοβοηθητικός» 
 
 «Οι κυβερνήσεις οφείλουν να 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 συστημάτων παιδείας και κατάρτισης και σε ολόκληρη την κοινωνί-
α». 14 

                                                
14 Γεώργιος Χ. Δασκάλου συνεταιριστική εκπαίδευση – περίληψη 
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6η αρχή: Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών  
Οι συνεταιρισμοί εξυπηρετούν τα μέλη τους περισσότερο αποτελεσματικά και ενδυναμώ-
νουν το συνεταιριστικό κίνημα δουλεύοντας μαζί μέσω των τοπικών, εθνικών, περιφερεια-
κών και διεθνών δομών.  

 
Η δημιουργία Δευτεροβάθμιων Συνεταιρισμών στην Ελλάδα είναι συνδικαλιστικού τύπου, χρειά-
ζονται πέντε συνεταιρισμοί για να κάνουν μια ένωση με σκοπό τον συντονισμό και την προώθηση 
των δραστηριοτήτων του νομού (Ν. 1667 άρθρο 12). 
 
Εάν η επιχειρηματική συνεργασία σε συνεταιριστική βάση σε ένα μεμονωμένο νομό είναι δυσχε-
ρής, εκτός νομού, σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνή επίπεδο δεν προβλέπεται καθόλου.  
 
Σύμφωνα με το ILO «η συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών είναι πραγματικά μια επιχειρημα-
τική στρατηγική χωρίς την οποία οι συνεταιρισμοί θα παρέμεναν οικονομικά ευάλωτοι».15 Αυτή η 
συνεργασία πραγματοποιείται μέσω των συνεταιρισμών δευτέρου ή υψηλοτέρου βαθμού.  
 
Στην διεθνή πραγματικότητα ένας συνεταιρισμός μαζί με ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή δύο συ-
νεταιρισμοί χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, αρκούν για να κάνουν έναν δευτεροβάθμιο συνε-
ταιρισμό ο οποίος δεν επιτελεί συνδικαλιστικό σκοπό αλλά επιχειρηματικό.  

                                                                                                                                                           
Ο συνεργατισμός είναι μία μορφή αλληλοβοήθειας, που βασίζεται στην επιδίωξη του κοινού συμ-
φέροντος, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα την άκρατη επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος ακόμη και 
μέσω της τυφλής υποταγής των μελών προς την διοικητική ομάδα. Η εκπαίδευση, ως στρατηγικός 
παράγοντας, συμβάλλει αποφασιστικά στην καλλιέργεια και την άμεση εφαρμογή της ιδεολογίας 
του συνεργατισμού. Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται η μεγάλη διαφορά από άλλες ιδεολογίες και η 
ελκυστικότητα του συνεργατισμού. Πρόκειται για την αποκοπή του, από μεταφυσικές υποσχέσεις 
και για την άμεση αναμέτρηση με τα καθημερινά προβλήματα. Αυτή η αμεσότητα του συνεργατι-
σμού για να είναι αποτελεσματική, δεν πρέπει να βασίζεται σε τυχαίες εμπνεύσεις, αλλά να προε-
τοιμάζεται συστηματικά στον υψηλότερο δυνατό βαθμό. Γίνεται έτσι ολοφάνερος ο ρυθμιστικός 
ρόλος της εκπαίδευσης, ως καθημερινής λειτουργίας, με κατεύθυνση τόσο στα μέλη των συνεται-
ρισμών, στους υπαλλήλους και στην διοικητική ομάδα, όσο και στον ευρύτερο κοινό. 
 
Ίσως δεν θα ήταν υπερβολή λέγοντας ότι ο επιτυχημένος συνεργατισμός είναι, ως προς τις επιδιώ-
ξεις του, «εκπαίδευση» κατά το ήμισυ και «οικονομική» κατά το άλλο ήμισυ. Με μια ακμαία εκ-
παίδευση μπορούν να ριζώσουν και να επεκταθούν στην κοινωνία οι βασικές Αρχές του συνεργα-
τισμού, αλλά και να εφαρμοσθούν με τις ιδιαιτερότητές τους στην καθημερινή οικονομική διαδι-
κασία. 
 
Η διατύπωση ολιγωρίας στη συνεταιριστική εκπαίδευση θα πρέπει να δημιουργεί μεγαλύτερες α-
νησυχίες στα μέλη, απ’ ότι το κλείσιμο με ζημιά κάποιων λογαριασμών της οικονομικής χρήσης. Η 
εκπαίδευση έχει επιπτώσεις σε πολλές μελλοντικές λογιστικές χρήσεις και ακόμη στην επιβίωση 
της ίδιας της επιχειρηματικής μονάδας, τουλάχιστον ως αυτόνομης και ανεξάρτητης μονάδας. Η 
πρόβλεψη στο καταστατικό των πρωτοπόρων συνεταιριστών του Ροτσντέιλ ποσοστού 2,5% επί 
των πλεονασμάτων για την εκπαίδευση, υποδηλώνει τη σπουδαιότητα που είχαν προσδώσει στο 
ρόλο της για την επιτυχία της προσπάθειάς τους. 
 
15 Έκθεση του ILO «Απαντήσεις στην Παγκόσμια Οικονομική Κρίση - Η Ανθεκτικότητα του Συ-
νεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης» σελ. 10 
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Όπως δύο επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα μπορούν να ιδρύσουν μια ανώνυμη εταιρεία, έτσι και 
οι συνεταιρισμοί μπορούν να ιδρύσουν μια κοινή συνεταιριστική επιχείρηση δευτέρου βαθμού που 
θα διέπεται από την συνεταιριστική νομοθεσία και αρχές. 
 
Ως παράδειγμα εφαρμογής μπορεί να αναφερθεί η δημιουργία δευτεροβάθμιου κοινωνικού συνε-
ταιρισμού από παραγωγικούς συνεταιρισμούς πρώτου βαθμού συνενώνοντας τα κεφάλαια των κοι-
νωνικών ταμείων τους, ο οποίος θα προσφέρει υπηρεσίες όπως υγείας, χαμηλότοκων στεγαστικών 
δανείων κ.λπ. Επίσης Δημόσιες Υπηρεσίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κοινό συνεταιρισμό 
καθαριότητας, καθιστώντας μη αναγκαίες τις εργολαβίες οι οποίες προσθέτουν υψηλό κόστος ως 
επενδυτικές επιχειρήσεις. 
 

7η αρχή: Μέριμνα για την κοινότητα  
Οι Συνεταιρισμοί εργάζονται για την βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους μέσω πολιτι-
κών που εγκρίνονται από τα μέλη τους.  

 
Σε άλλα κράτη προβλέπεται, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η αναγκαστική (θεσμοθετημένη) συ-
γκρότηση κοινωνικών ταμείων για να θεωρηθεί μια επιχείρηση ως συνεταιριστική. Όπως δηλώνε-
ται στον ορισμό τους οι συνεταιρισμοί υπάρχουν για «να αντιμετωπίσουν τις κοινές οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και προσδοκίες μέσω μιας από κοινού ιδιόκτητης επιχείρη-
σης». Πουθενά στον ορισμό δεν αναφέρεται ότι οι συνεταιρισμοί υπάρχουν για να αντιμετωπίσουν 
Ή οικονομικές Ή κοινωνικές Ή πολιτιστικές μόνο ανάγκες. 
  
Στην ελληνική νομοθεσία εάν και αναφέρετε γενικά και αόριστα ότι «μέρος των κερδών που δεν 
διανέμεται διατίθεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για τους σκοπούς του συνεταιρισμού 
(Ν1667 άρθρο 9.4), συνήθως οι σκοποί αυτοί είναι μόνο οικονομικοί χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη 
συλλογικών ταμείων κοινωνικού σκοπού. 
 
 
Σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία» του ILO:  
 
«Ο ορισμός και οι επακόλουθες διατάξεις (για τους συνεταιρισμούς) πρέπει να αντανακλούν εκείνα 
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία ξεχωρίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους συνεταιρισμούς 
από άλλες μορφές επιχειρησιακών οργανώσεων, δηλαδή της συνεταιριστικής αρχής της ταυτότη-
τας και της αρχής της προαγωγής των μελών. Η αρχή της ταυτότητας σημαίνει ότι τα μέλη είναι οι 
από κοινού ιδρυτές, ότι τα μέλη συγχρηματοδοτούν τον συνεταιρισμό, του οποίου είναι οι από κοι-
νού ιδιοκτήτες, οι  από κοινού διαχειριστές, οι από κοινού ελεγκτές, οι από κοινού χρήστες, οι από 
κοινού δικαιούχοι και για τα χρέη για τα οποία έχουν την από κοινού ευθύνη. Η αρχή της προαγω-
γής των μελών σημαίνει ότι η βελτίωση της κατάστασης των μελών προτιμάται από την παραγωγή 
υψηλών επιδόσεων επί του επενδυμένου κεφαλαίου. Ο συνδυασμός αυτών των δύο αρχών συνθέτει 
την διπλή φύση των συνεταιρισμών. Είναι ομάδες προσώπων (Κοινωνίες, ενώσεις, σύλλογοι, σω-
ματεία) και οικονομικές επιχειρήσεις συγχρόνως ή, ακριβέστερα, είναι ομάδες προσώπων που έ-
χουν μια επιχείρηση, δηλ. οι συνεταιρισμοί δεν είναι ελεγχόμενες επιχειρήσεις από επενδυτή, αλλά 
ενώσεις προσώπων που εργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων μέσω ενός κοινού εγχειρήμα-
τος. Αν και αυτή η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί με έναν τρόπο προσανατολισμένο προς το κέρ-
δος, διαφέρει από τις κεφαλαιοκρατικές επιχειρήσεις στο ότι είναι προσανατολισμένη προς τα 
συμφέροντα των μελών της και όχι προς τα δικά της συμφέροντα. 
 
…Ο ορισμός βοηθά την διάκριση των γνήσιων συνεταιρισμών από τους ψεύτικους … 
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Σημειώνοντας τι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών σε διάφορες χώρες, φαί-
νεται ότι ο νόμος πρέπει να προβλέπει αυστηρές κυρώσεις ενάντια σε οποιαδήποτε κατάχρηση του 
ονόματος "συνεταιρισμός"».  
 
 
Αγροτικοί συνεταιρισμοί - Η νέα προτεινόμενη συνεταιριστική νομοθεσία  
 
Η πρόταση νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς του 2011 από το Υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης κάνοντας επίκληση στο συνταγματικό δικαίωμα του «συνεταιρίζεσθαι», επιβάλει στην 
συνέχεια στις συνεταιριστικές Κοινωνίες να δημιουργήσουν «κεφαλαιουχικές εταιρείες» οι οποίες 
ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα και όχι συνεταιρισμούς16 σύμφωνα με την δήλωση της διεθνούς απο-
δεκτής ταυτότητας τους, ως «αυτόνομες (4η συνεταιριστική αρχή) Κοινωνίες προσώπων η οποίες 
συγκροτούνται εθελοντικά (1η συνεταιριστική αρχή) για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομι-
κών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους μέσω μιας από κοινού ιδιόκτητης 
(3η συνεταιριστική αρχή) και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης (2η συνεταιριστική αρχή), ό-
πως ορίζεται πλέον παγκοσμίως.  
 
Η παραπάνω δήλωση της ταυτότητας του συνεταιρισμού περιλαμβάνει τις 4 βασικές συνεταιριστι-
κές αρχές χωρίς τις οποίες οι συνεταιρισμοί χάνουν την ταυτότητά τους, σύμφωνα  με το ILO17 και 
τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.18  
 

Οι κεφαλαιούχες εταιρείες σε αντίθεση με τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις: 
 

o δεν εφαρμόζουν την 1η αρχή της ανοιχτής πόρτας (εθελοντικής ένταξης) ως εταιρεί-
ες μη μεταβλητού κεφαλαίου και μη μεταβλητού αριθμού μελών, καθιστώντας δυσχε-
ρή την είσοδο νέων μελών,  

 
o δεν είναι δημοκρατικά ελεγχόμενες εταιρείες με τον τρόπο που ορίζεται από την 2η 
συνεταιριστική αρχή, εφαρμόζοντας την αρχή ένα μέλος/μια ψήφος, αντίθετα οι ψήφοι 
τους μοιράζονται στον κάθε επενδυτή σύμφωνα με τον αριθμό των μετοχών που διαθέ-
τει, 

 
o δεν κάνουν δίκαιη διανομή σύμφωνα με τον συνεταιριστικό ορισμό της επιχειρημα-
τικής δικαιοσύνης ( 3η συνεταιριστική αρχή), δηλ. της ανταμοιβής αναλογικά με τις ερ-
γασίες ή συναλλαγές με τον συνεταιρισμό, αλλά μοιράζουν τα κέρδη στους επενδυτές 
σύμφωνα με το πλήθος μετοχών που διαθέτουν, επίσης δεν διαθέτουν κοινά ταμεία για 
τις κοινές ανάγκες των μελών τους, 

 
o δεν είναι αυτόνομες με τον τρόπο που ορίζεται  στην 4η συνεταιριστική αρχή. Οι 
κεφαλαιούχες εταιρείες, εξασφαλίζουν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές μέσω της μετο-

                                                
16 Σύσταση 193/2002 του ILO παρ. II 6 «για λόγους κοινωνικής αρμονίας, επιβάλλεται να υπάρ-
χουν ισχυροί δημόσιοι και ιδιωτικοί τομείς της οικονομίας καθώς και ισχυρός συνεταιριστικός και 
αλληλοβοηθητικός». 
 
17 Έκθεση του ILO «Απαντήσεις στην Παγκόσμια Οικονομική Κρίση - Η Ανθεκτικότητα του Συ-
νεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης» σελ. 10 
 
18 Έκθεση του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη» έγγραφο A/64/132 
13 Ιουλίου 2009 σελ. 4 
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χοποίησης, χάνουν και μέρος της περιουσία τους και μέρος της εξουσία τους με την 
παραχώρηση ψήφων στους αγοραστές των μετοχών ανάλογα με τον αριθμό των μετο-
χών τους, αντίθετα οι συνεταιρισμοί δεν μετοχοποιούν κομμάτια της περιουσία τους 
για να την παραχωρήσουν σε επενδυτές έναντι χρημάτων ούτε τους παρέχουν ψήφους 
ανάλογα με τις μετοχές τους.  

 
Συνολικά οι κεφαλαιοκεντρικές επιχειρήσεις δεν προάγουν τα μέλη με την βελτίωση της κα-
τάστασης τους όπως οι συνεταιρισμοί, αλλά προτιμούν την παραγωγή υψηλών επιδόσεων επί 
του επενδυμένου κεφαλαίου. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Έκθεσης του ILO  «Απαντήσεις στην Παγκόσμια Οικονομική Κρίση - Η 
Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης», οι συνε-
ταιρισμοί έσωσαν κόσμο και κοσμάκη σε παλαιότερες αλλά και στην τρέχουσα κοινωνικοοικονο-
μική κρίση. 
 
Εφαρμόζοντας τις συνεταιριστικές αρχές κατέκτησαν τις κοινωνικές αξίες της αυτοβοήθειας, της 
αυτοευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και τις ηθικές αξί-
ες της τιμιότητας, της ειλικρίνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της μέριμνας για τους συνανθρώ-
πους, και έτσι δίκαια η Εξηκοστή-τέταρτη Σύνοδος του ΟΗΕ κηρύσσοντας το Διεθνές Έτος Συνε-
ταιρισμών, αναγνώρισε την συμβολή τους στην αειφόρο ανάπτυξη, την εξάλειψη της φτώχειας, την 
εξασφάλιση των πόρων διαβίωσης σε διάφορους τομείς της οικονομίας.  
 
Αυτοί οι στόχοι πραγματοποιήθηκαν γιατί, εάν και οι συνεταιρισμοί προσφέρουν στα μέλη τους 
πολλαπλάσια μεγαλύτερη αμοιβή ενός βασικού μισθού, αυτά τα μέλη αποποιούνται την διανομή 
κερδών, εάν και έχουν προσφέρει στον συνεταιρισμό τα λιγοστά τους κεφάλαια. Το κάθε μέλος 
έχει μια οικογένεια να ταΐσει, μια οικογένεια να στεγάσει και όχι εκατό για να ζητάει μερίσματα  
παραπάνω από τις ανάγκες μιας ευπρεπούς διαβίωσης, όπως οι επενδυτές πράττουν. Με την εφαρ-
μογή αυτής της συνεταιριστικής μεθόδου περισσεύουν χρήματα και χρησιμοποιούνται για να δου-
λέψουν και να ζήσουν και άλλοι άνθρωποι καθώς και για την κοινωνική ανάπτυξη, αυτό είναι συ-
νεταιρισμός.          
 
Η συνεταιριστική επιλογή στον τόπο μας 
 
Όπως αναφέρθηκε σύμφωνα με το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2004) 18 τελικό 
«Σχετικά με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιριών στην Ευρώπη» Βρυξέλλες 23-2-2004 πα-
ράγραφο 1.2  και την Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική 
ανάπτυξη» παράγραφο 45 και η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αποδεχτεί την Σύσταση 193/2002  της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την προώθηση και προβολή των συνεταιρισμών.      
 
Επίσης σύμφωνα με την έκθεση  SCE FINAL STUDY PART II NATIONAL REPORTS η οποία 
παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο FINAL CONFERENCE OF THE SCE PROJECT 
BRUSSELS τις 5 Οκτωβρίου του 2010, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα η οποία διαθέτει άλλη 
νομοθεσία για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και άλλη για τους αστικούς συνεταιρισμούς, παρά 
την διεθνή επιταγή για ενιαία νομοθεσία. Η αναγκαιότητα μιας ενιαίας συνεταιριστικής νομοθεσίας 
αναλύεται εκτενέστερα στα κείμενα του ILO καθώς και στις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΗΕ 
περί συνεταιρισμών στο παράρτημα 2 τα οποία ακολουθούν.  
 
Ελπίζουμε η μετάφραση των «Κατευθυντήριων Γραμμών για την Συνεταιριστική Νομοθεσία» να 
συμβάλλει στην δημιουργία ενός ενιαίου συνεταιριστικού νόμου ο οποίος θα εμπνέεται από τις συ-
νεταιριστικές αρχές και αξίες συμβάλλοντας στην ένωση του απομονωμένου συνεταιριστικού κι-
νήματος του τόπου μας με την διεθνή συνεταιριστική πραγματικότητα. 
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Ελπίζουμε επίσης η ΠΑΣΕΓΕΣ, η μοναδική συνεταιριστική Οργάνωση Κορυφής στον τόπο μας, η 
οποία σύμφωνα με το άρθρο 40 του Νόμου 2810/2000 «επιμελείται για την τήρηση των συνεταιρι-
στικών αρχών και την ανάπτυξη της συνεταιριστικής ιδεολογίας» ως ο θεσμοθετημένος θεματοφύ-
λακας τους, θα ενημερώσει επιτέλους τον κόσμο για τα συνεταιριστικά θέματα και θα ζητήσει μια 
συνεταιριστική νομοθεσία η οποία να είναι σύμφωνη με τις συνεταιριστικές αρχές.  
 
Η Συνεταιριστική επιλογή είναι μια επιλογή που πρέπει να έχει και ο κάθε έλληνας πολίτης ως αν-
θρώπινο δικαίωμα, σύμφωνα με την Σύσταση νο. 193/2002 του ILO η οποία  «είναι μια υλοποίηση 
η οποία δένει τα συνεταιριστικά θέματα με τις Πράξεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα». 
 
Σύμφωνα με τα κείμενα που ακολουθούν στα επόμενα κεφάλαια «Μια Σύσταση του ILO χρησι-
μεύει ως ένας οδηγός για τα κράτη μέλη και η συμμόρφωση δεν μπορεί να επιβληθεί με τον ίδιο 
τρόπο όπως μπορούν οι συνθήκες του ILO. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις είναι υπόλογες απέναντι στην 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ILO για την εφαρμογή των Συνθηκών και των Συστάσεων…..Το 
συνεταιριστικό κίνημα είναι ένα. Το σύνολο των συνεταιριστικών αρχών είναι ένα. Έτσι, η βασική 
συνεταιριστική νομική ύλη πρέπει επίσης να είναι μία». Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO)   
 
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 κανένας νόμος ή πρακτική δεν θα 
περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών στην πλήρη συμμετοχή στο συνεταιριστικό κίνημα υπό ο-
ποιαδήποτε ιδιότητα σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές του και δεν πρέπει να περιορίζουν την λει-
τουργία του εν λόγω κινήματος, να προβλέψουν ότι ένας γενικός νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις 
κατηγορίες των συνεταιρισμών, αλλά ότι, προκειμένου να υπάρχει ανταπόκριση  στην περίπτωση 
ορισμένων 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 νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς …..Τα 
κράτη πρέπει να αναγνωρίσουν την αξία της κυβερνητικής στήριξης προς το διεθνές συνεταιριστι-
κό κίνημα… Η σύνδεση μεταξύ διακυβερνητικών προγραμμάτων και του διεθνούς συνεταιριστι-
κού κινήματος θα πρέπει να υποστηριχθεί»  
 
Αυτήν την στιγμή ως ελληνική κοινωνία στα ζητήματα των συνεταιρισμών έχουμε δύο επιλογές, 
είτε να ακολουθήσουμε έναν μοναχικό δρόμο προσθέτοντας έναν ακόμα νομικό αυτοσχεδιασμό 
στους 946 μεταξύ των ετών 1914 -1970 και τους 230 μεταξύ των ετών 1984 -1994 για τους συνε-
ταιρισμούς, είτε να αξιοποιήσουμε την διεθνή τεχνογνωσία εφαρμόζοντας τις συνεταιριστικές αρ-
χές σε μια ενιαία συνεταιριστική νομοθεσία κάνοντας το πρώτο βήμα στην προαγωγή των συνεται-
ρισμών και την συνεργασία με τους συνεταιριστές όλου του κόσμου οι οποίοι εργάζονται  μεθοδι-
κά για την αναχαίτιση αυτής της κοινωνικοοικονομικής κρίσης.  
 
 
 
 

Μη κερδοσκοπικό Δίκτυο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

& Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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1. Εισαγωγή 1 
 

 
 
Το συνεταιριστικό δίκαιο είναι μια αντανάκλαση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών 
περιστάσεων. 
  
Κατά τα τελευταία είκοσι έτη η απασχόληση μειώθηκε και η φύση της έχει μετασχηματιστεί 
εκ’ θεμελίων. Οι πληθυσμιακές μορφές και οι δημογραφικές δομές έχουν αλλάξει. Οι οικονο-
μικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων έγιναν συγκεντρωτικές. Η ραγδαία επιτάχυνση της αστι-
κοποίησης έχει επιδεινώσει τα επακόλουθα κοινωνικά προβλήματα. Αυτές οι εξελίξεις έχουν 
εμφανιστεί στη μέση μιας αμοιβαίας διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών 
καινοτομιών και μέσα σε μια αυξανόμενη ανησυχία για βιώσιμους τρόπους παραγωγής και κα-
τανάλωσης. 
  
Για διάφορους ιδεολογικούς και διαρθρωτικούς λόγους, το κυρίαρχο κρατικό μοντέλο πριν από 
την δεκαετία του ‘80 φρόντιζε για ένα φάσμα κοινωνικών και οικονομικών αναγκών. Από την 
αρχή της δεκαετίας του ‘80 αυτό το μοντέλο έχει αμφισβητηθεί. Οι εσωτερικοί περιορισμοί των 
προϋπολογισμών, το φορτίο του εξωτερικού χρέους και το τέλος της ιδεολογικής διαίρεσης που 
χώριζε τον κόσμο, οδήγησαν, ως μια πρώτη αντίδραση, τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανι-
σμούς και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να υποστηρίξουν ένα μινιμαλιστικό κρατικό μοντέ-
λο.19 Σήμερα, συμφωνούν ότι η ανάπτυξη απαιτεί ένα αποτελεσματικό κράτος IV -παντού- το 
οποίο θα περιορίζεται στις αρμοδιότητες του να δημιουργεί πολιτικά και νομικά πλαίσια τα ο-
ποία θα επιτρέπουν την ανάπτυξη της αγοράς, και θα επικεντρώνεται σε κυβερνητικές δράσεις 
για τα δημόσια αγαθά όπου η αγορά δεν μπορεί ή δεν τα παρέχει αποτελεσματικά και αποδοτι-
κά. 
  
Όλο και περισσότερες κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται ότι τα μέτρα διαρθρωτικής προσαρμογής, 
τα οποία υποδηλώνονται από αυτές τις αλλαγές, τις αναγκάζουν να μειώσουν το ρόλο τους 
στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, να αποκεντρώσουν και να απελευθερώσουν τις διοικη-
τικές, πολιτικές και οικονομικές δομές, να μετακινηθούν από τις προγραμματιζόμενες οικονο-
μίες στις οικονομίες της αγοράς, και να εξισορροπήσουν την ανάπτυξη των διαφόρων τομέων 
της οικονομίας. Αυτά τα μέτρα θα αποτύχουν, εάν δεν συνοδεύονται από την ανάπτυξη και την 
ενίσχυση θεσμικών οργάνων που βασίζονται στην αυτοβοήθεια και την αυτοευθύνη. Κατά συ-
νέπεια, οι συνεταιρισμοί όλο και περισσότεροV ανακαλύπτονται και πάλι ως μια μέθοδο στα 
χέρια των μελών τους ώστε να επιτευχθούν στόχοι που οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν κερδοφό-
ρους και που οι κυβερνήσεις δεν είναι πλέον ικανές ή πρόθυμες να επιτύχουν. 
  
Ταυτόχρονα, αυτή η επανανακάλυψη έχει ρίξει φως στο γεγονός ότι το χάσμα μεταξύ των συ-
νεταιριστικών αξιών και αρχών αφ’ ενός, και της νομικής πραγματικότητας αφ’ ετέρου, αφήνει 
την συνεταιριστική δυνατότητα αυτοβοήθειας υποχρησιμοποιούμενη, εάν όχι αχρησιμοποίητη. 
Οι τρέχουσες συνεταιριστικές μεταρρυθμίσεις του νόμου γίνονται για να αποκατασταθεί αυτή 
η κατάσταση και να παρασχεθεί έτσι η θεσμική υποστήριξη στα μέτρα διαρθρωτικών προσαρ-
μογών. Η πρόκληση για τον εθνικό νομοθέτη είναι διπλή: 
  

                                                
19 cf. Boer, op.cit. 935 ff.(936) 
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- να επαναφέρει, με βάση τις παγκόσμια αναγνωρισμένες συνεταιριστικές αξίες και 
αρχές, τα διακριτικά χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών ενώ θα πρέπει 

 
- να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για περισσότερη πολιτιστι-

κή ποικιλομορφία στη νομοθεσία, ως νομικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες χαρακτηρί-
ζονται από μια εναρμόνιση εντός και πέρα από τα όρια των οικονομικά οριοθετημέ-
νων περιοχών. VI  

 
Η διεθνείς κοινότητα υποστηρίζει αυτές τις νομικές πρωτοβουλίες μεταρρύθμισης.  
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Προκαταρκτικές εκτιμήσεις  2 
 
 

2.1 Γιατί χρειάζεται ένα συνεταιριστικό δίκαιο; 
 
Σε ορισμένες χώρες, όπως η Δανία και η Νορβηγία, τα συνεταιριστικά κινήματα ευημερούν 
χωρίς να διέπονται από ένα δικό τους νομικό καθεστώς. Αλλά δεν υπάρχει κανένα συνεταιρι-
στικό κίνημα που να ευημερεί χωρίς κανενός είδους νομικούς κανόνες οι οποίοι να εφαρμόζο-
νται σε αυτούς. Μερικοί από τους κύριους λόγους για αυτό είναι:  
 

(i) η ύπαρξη μιας συνεταιριστικής νομοθεσίας είναι μια απαραίτητη, αν και όχι ε-
παρκής προϋπόθεση για να λειτουργήσει μια συνεταιριστική πολιτική.  

 
(ii) το κράτος δικαίου είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο της νέας προσέγγισης στην α-

νάπτυξη, που υπογραμμίζει το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτό 
προϋποθέτει ότι η νομική σχέση μεταξύ των πολιτών και του κράτους θεμελιώ-
νεται στις νομοθετικές πράξεις του Κοινοβουλίου.  

 
(iii) ο διεθνής συνεργατισμός και οι παγκόσμιοι οικονομικοί φορείς χρησιμοποιούν 

το νόμο με έναν ολοένα αυξανόμενο τρόπο ως μέσο ενημέρωσης και επικοινω-
νίας. Η νομοθεσία είναι ένα σημείο αναφοράς και ένα σημάδι κατεύθυνσης.  

 
(iv) στις σύνθετες κοινωνίες, όπου ο κοινωνικός έλεγχος δεν μπορεί πλέον να βασί-

ζεται στις στενές προσωπικές σχέσεις, έχει αποδειχθεί ότι ο διακανονισμός των 
κοινωνικών σχέσεων είναι το ποιο κατάλληλο μέσο για την ρύθμιση των δρα-
στηριοτήτων των οικονομικών φορέων που δεν συνδέονται προσωπικά ο ένας 
με τον άλλο. Εξ ορισμού, αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν οι οικονομικές σχέσεις δεν 
ασκούνται μόνο από φυσικά πρόσωπα αλλά και από νομικά πρόσωπα. Προκει-
μένου να παρέχει την νομική ασφάλεια, η νομοθεσία πρέπει να καθιερώσει τα 
κριτήρια για τον προσδιορισμό αυτών των προσώπων, τις αρμοδιότητες των ορ-
γάνων τους και την ευθύνη τους που εξομοιώνουν αυτές των μελών ή των επι-
μέρους μετόχων. 

 
(v) ο νόμος είναι ένας κατάλληλος και δοκιμασμένος τρόπος να αντιπροσωπευθεί 

και να διατηρηθεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ της αυτονομίας των συνεταιρι-
στών και των συνεταιρισμών, αφ’ ενός, και των αρμοδιοτήτων του κράτους, αφ’ 
ετέρου. 

 
(vi) ο νόμος προσθέτει στην σταθεροποίηση του πολιτικού συστήματος.20  
 

(vii) οι εθνικές νομοθεσίες είναι ένα απαραίτητο μέσο ώστε να εφαρμοστεί το κοινό 
διεθνές συνεταιριστικό δίκαιο.  

 

                                                
20 cf. Partant, op.cit., 155; Watkins, op.cit., 54 ff. 
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2.2 Συνεταιριστικές αρχές 
  
Τα Η.Ε, το ILO και η ICA, δηλ. αυτές οι διεθνείς οργανώσεις που έχουν την εξουσιοδότηση να 
προαγάγουν την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, προωθούν τις ακόλουθες συνεταιριστικές αξίες 
και αρχές:21  
  

- εθελοντική, ανοικτή ένταξη μέλους μέσα στα όρια του κοινωνικού στόχου που κα-
θορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό/καταστατικό του εν’ λόγο συνεταιρισμού, και 
το δικαίωμα ελεύθερης αποχώρησης. 

  
Η ερμηνεία αυτή της αρχής της ανοικτής πόρτας – δηλ. μη-διάκριση αρνητική ή θετική όσον 
αφορά το φύλο, την κοινωνική προέλευση, την φυλή, τις πολιτικές πεποιθήσεις ή την θρησκεία 
– πρέπει να λάβει υπόψη τον χαρακτήρα Κοινωνίας των συνεταιρισμών. Η ελεύθερη βούληση 
των μελών να εργαστούν από κοινού αποτελεί ένα από τα κλειδιά του κινήτρου τους. Αυτό εί-
ναι ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε προσπάθεια να επιβληθούν ορισμένα πρόσωπα ως μέλη του. 
  

- αυτοβοήθεια, αυτοδιάθεση, αυτοδιαχείριση, αυτοέλεγχος και αυτοευθύνη μέσω των 
δημοκρατικών τρόπων ("ένα μέλος/μια ψήφος"). Αυτή η αρχή αγκαλιάζει την συνε-
ταιριστική αυτονομία, που σημαίνει ότι οι συνεταιρισμοί πρέπει να έχουν την άδεια 
να ρυθμίζουν τις εσωτερικές υποθέσεις τους ελεύθεροι από εξωτερικές επιρροές, εί-
τε από την κυβέρνηση, είτε από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα.  

 
Το θέμα συνδέεται επίσης με αυτό της θετικής διάκρισης των συνεταιρισμών από το κράτος. 
Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι η αρνητική διάκριση των συνεταιρισμών παραβιάζει τα βασι-
κά δικαιώματα και τους κανόνες για θεμιτό ανταγωνισμό και διαστρεβλώνει έτσι τις συνθήκες 
στην αγορά. Όλο και περισσότερο, επίσης υποστηρίζεται ότι η θετική διάκριση, δηλ. η χορή-
γηση προνομίων και πλεονεκτημάτων, αποτρέπει τους συνεταιρισμούς από το να γίνουν αντα-
γωνιστικοί. Οι ανταγωνιστές δεν είναι πρόθυμοι να συνάπτουν επιχειρηματικές σχέσεις με ο-
ντότητες οι οποίες είναι γνωστό ότι είναι κρατικοδίαιτες. Οι περιφερειακοί και παγκόσμιοι οι-
κονομικοί οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, 
επιμένουν όλο και περισσότερο τα κράτη να τηρούν το διεθνές δίκαιο ανταγωνισμού. Επιπλέ-
ον, η θετική διάκριση είναι συχνά η δικαιολογητική βάση για την παραβίαση της αυτονομίας 
των συνεταιρισμών και φέρει τον κίνδυνο δημιουργίας ψεύτικων συνεταιρισμών. 
  

- οικονομική συνεισφορά από τα μέλη στις δραστηριότητες του συνεταιρισμού τους  
 

- ενημέρωση των μελών από τα ανώτερα στελέχη του συνεταιρισμού  
 

- διεθνή συνεταιριστική συνεργασία και 
 

- μέριμνα για την κοινότητα. Η ICA πρόσθεσε την αρχή "της Μέριμνας για την κοι-
νότητα" κατά τη διάρκεια του εκατονταετούς συνεδρίου της στο Μάντσεστερ το 
1995. Η μακρόχρονη συζήτηση σχετικά με το θέμα εάν οι συνεταιρισμοί πρέπει να 
εξυπηρετήσουν αποκλειστικά τα μέλη τους ή εάν πρέπει επίσης να εξυπηρετούν τις 
κοινότητές τους, ωστόσο, δεν ανοίχτηκε πάλι. Τίποτα δεν απέτρεψε τα μέλη ενός 
συνεταιρισμού στο παρελθόν από το να εργάζονται με εθελοντικό τρόπο υπέρ της 
κοινότητάς τους. Όπως διευκρινίζεται από την 7η αρχή της ICA, μπορούν να συνε-
χίσουν να το πράττουν "μέσω των πολιτικών που εγκρίνονται από τα μέλη τους", 

                                                
21 as for the sources cf. fn. 1 and 4 
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δηλ. σε εθελοντική βάση. Από τον σχεδιασμό τους, οι συνεταιρισμοί προαγάγουν τα 
συμφέροντα των μελών τους. Αυτή η σχεδίαση δεν είναι κατάλληλη για να προαγά-
γει τα συμφέροντα της κοινωνίας στο σύνολό της. Σύμφωνα με το συνεταιριστικό 
ιδανικό, η ευημερία των μελών των συνεταιρισμών πρέπει να συμβάλει σε αυτή της 
κοινότητας. Οι ερωτήσεις που συνδέονται με την εύρεση βιώσιμων τρόπων ζωής, 
δηλ. τρόπων που φροντίζουν για την οικολογική ισορροπία, την οικονομική ασφά-
λεια, την κοινωνική δικαιοσύνη, και την συμμετοχή στις πολιτικές διαδικασίες λή-
ψης αποφάσεων απαιτούν ότι τα συμφέροντα των μελών των συνεταιρισμών επανα-
προσδιορίζονται συνεχώς.  

2.3 Κοινό διεθνές συνεταιριστικό δίκαιο  
 
Η δήλωση της ICA, οι κατευθυντήριες γραμμές των Η.Ε και η Σύσταση νo.193 του ILO 22 οι 
οποίες περιέχουν τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές, διαμορφώνουν τον πυρήνα του κοινού δι-
εθνούς συνεταιριστικού δικαίου. Αυτή η δήλωση  πρέπει να γίνει σεβαστή κατά την νομοθέτη-
ση. 
  
Ο δεσμευτικός χαρακτήρας αυτών των πράξεων για τους εθνικούς νομοθέτες έχει εξεταστεί 
από καιρό. Η ICA είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση της οποίας οι αποφάσεις δεν δεσμεύουν 
τα κράτη. Οι κατευθυντήριες γραμμές των Η.Ε δεν έχουν το δεσμευτικό χαρακτήρα των συν-
θηκών ή των συμβάσεων. Μια Σύσταση του ILO, όπως το όνομα υπονοεί, χρησιμεύει ως ένας 
οδηγός για τα κράτη μέλη και η συμμόρφωση δεν μπορεί να επιβληθεί με τον ίδιο τρόπο όπως 
μπορούν οι συνθήκες του ILO. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις είναι υπόλογες απέναντι στην Επιτρο-
πή Εμπειρογνωμόνων του ILO για την εφαρμογή των Συνθηκών και των Συστάσεων. 
  
Αξίζει να σημειωθεί, επιπλέον, ότι η Σύσταση νο. 193 του ILO εγκρίθηκε από μια συντριπτική 
πλειοψηφία (μόνο δύο αποχές)23 και ότι οι κατευθυντήριες γραμμές των Η.Ε εγκρίθηκαν με 
συναίνεση.  
 
Εάν υπήρξε ποτέ η άποψη ότι αυτές οι πράξεις δεν είναι νομικά δεσμευτικές αυτό δεν ευσταθεί 
πια, επειδή:  
  

- Ο ορισμός των συνεταιρισμών και των συνεταιριστικών αξιών και αρχών από την 
ICA, όπως καθορίζονται στη, δήλωση της ICA, αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα 
της Σύστασης νo.193 του ILO (σημεία 2. και 3. και παράρτημα) οι κατευθυντήριες 
γραμμές των Η.Ε αναφέρονται στις "συνεταιριστικές αξίες και αρχές" (σημείο 4.) 
και 

 
- Η Σύσταση νo.193 του ILO είναι μια υλοποίηση η οποία δένει τα συνεταιριστικά 

θέματα με τις Πράξεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, VII  η οποία περιέχει όλες τις 
βασικές προϋποθέσεις για την συνεταιριστική νομοθεσία. 

  
Εκείνοι που δεν είναι πεπεισμένοι ότι αυτοί οι οργανισμοί σχηματίζουν τον πυρήνα του κοινού 
διεθνούς συνεταιριστικού δικαίου πρέπει τουλάχιστον να αναγνωρίσουν ότι οι συνεταιριστικές 
αξίες και αρχές αποτελούν ένα διεθνές εθιμικό συνεταιριστικό δίκαιο. Οι συνεταιριστικές αξίες 
και αρχές έχουν μια μακροχρόνια ιστορία εφαρμογής από τους συνεταιριστές και από εκείνους 
οι οποίοι εξετάζουν και αποφασίζουν εάν ορισμένα στοιχεία πρέπει να αναγνωριστούν ότι α-

                                                
22 cf. fn. 1 and 4.  
23 cf. Roelants, op.cit., 1 
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ντανακλούν τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές. Η ICA, ως θεματοφύλακας αυτών των αξιών 
και αρχών, είναι η μεγαλύτερη μη κυβερνητική οργάνωση παγκοσμίως. Η μη-ιδεολογική και 
μη-πολιτική προσέγγισή της στην συνεταιριστική ανάπτυξη για μία περίοδο 110 ετών έχει συμ-
βάλει στο να αναγνωρίζεται και να είναι σεβαστή από όλες τις πλευρές. 

2.4 Κοινωνικοοικονομικοί, πολιτικοί και διοικητικοί παράγοντες  
 
Προκειμένου να αναπτυχθούν οι συνεταιρισμοί χρειάζονται ένα ευνοϊκό κοινωνικοοικονομικό, 
πολιτικό και διοικητικό πλαίσιο. Το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης είναι βασισμένο στην πολιτι-
κή και οικονομική ελευθερία. Το κράτος πρέπει να εξασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου, της ελευθερίας επιλογής οικονομι-
κής δραστηριότητας, της ελεύθερης πρόσβασης στις εθνικές και διεθνείς αγορές, της ιδιοκτη-
σίας καθώς επίσης και μιας σαφής διάκρισης μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 
βασισμένης στην αρχή της επικουρικότητας.  
  
Εκτός από την άσκηση των λειτουργιών της νομοθεσίας, της έναρξης-εγγραφής, της διαγρα-
φής, και του γενικού κανονιστικού ελέγχου, το κράτος σε μια οικονομία της αγοράς δεν πρέπει 
να παρεμβαίνει στις οικονομικές υποθέσεις των συνεταιρισμών.  
  
Αυτή η δήλωση χρειάζεται τρεις διευκρινίσεις:  
 

(i) αυτός ο τύπος σχέσης μεταξύ του κράτους και των οικονομικών οργανώσεων δεν 
είναι ειδικά συνεταιριστικός. Προσδιορίζει τη νομική φύση της συνεταιριστικής νο-
μοθεσίας και είναι το θεμέλιο της αμερόληπτης μεταχείρισης των συνεταιρισμών 
και των μελών τους, είτε είναι προς όφελος τους είτε προς ζημία τους (απαγόρευση 
της θετικής και αρνητικής διάκρισης). 

 
(ii) μετά από παρεμβάσεις δεκαετιών στις υποθέσεις των συνεταιρισμών, και σε εποχές 

όπου οι συνθήκες διαβίωσης των λιγότερο ευνοούμενων ανθρώπων σε πολλές χώ-
ρες έχουν επιδεινωθεί περεταίρω, το κράτος δεν θα πρέπει να αποσυρθεί αμέσως 
ή/και εντελώς από τις οικονομικές υποθέσεις. 

 
Κάτω από αυτές τις περιστάσεις η νομοθετική πολιτική για τους γνήσιους συνεται-
ρισμούς πρέπει να συνοδευθεί κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιό-
δου από μια πολιτική αποδέσμευσης του κράτους από την προώθηση των συνεται-
ρισμών.  

 
(iii) θα ήταν αυταπάτη η σκέψη ότι η σύγχρονη οικονομία της αγοράς χρειάζεται μόνο 

μια απλή πολιτική και νομική δομή. Μάλλον το αντίθετο ισχύει. Λειτουργεί λόγω 
της ιδιαίτερα σύνθετης πολιτικής και νομικής δομής της.24 Η ισορροπία μεταξύ της 
μη-επέμβασης και μιας πολιτικής της ελεύθερης οικονομίας, οι οποίες θα ήταν κα-
ταστρεπτικές μακροπρόθεσμα στο συνεταιριστικό σύστημα στο σύνολό του, μπορεί 
να διατηρηθεί μόνο μέσα από ένα σύνθετο νομικό σύστημα. Ο νόμος πρέπει να 
προβλέπει την ύπαρξη του μεγαλύτερου πιθανού αριθμού διαφορετικών ιδιωτικών 
παραγόντων και να παρακινεί για την συμμετοχή τους στην λήψη αποφάσεων σε οι-
κονομικά θέματα. Όσον αφορά τους συνεταιρισμούς, και με δεδομένη την εμπειρία 
του παρελθόντος, αυτό συνεπάγεται την απαγόρευση για τις κυβερνήσεις να μετα-
τρέπουν τους συνεταιρισμούς σε ιμάντες μετάδοσης των εθνικών πολιτικών, και ει-

                                                
24 Hösle, op.cit., 13 
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δικότερα, των πολιτικών που συνοδεύουν τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρ-
μογής. Ο ιδιωτικός χαρακτήρας των συνεταιρισμών θα πρέπει να αποτρέπει την 
χρησιμοποίησή τους ως όργανα για τους πολιτικούς, αναπτυξιακούς, κοινωνικούς ή 
άλλους στόχους. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση των συνεταιρισμών θέτει σε κίνδυνο 
την οικονομική αποτελεσματικότητά τους.  

 
Η κρατική διαχείριση που σχετίζεται με τους συνεταιρισμούς πρέπει να είναι περιορισμένη 
στον ίδιο βαθμό που είναι και στον ιδιωτικό τομέα σε γενικές γραμμές. Έτσι, για παράδειγμα, 
ένας ενιαίος, ενδεχομένως αποκεντρωμένος, κατάλογος για επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς θα 
μπορούσε να προβλεφθεί. Για τα υπόλοιπα, η κυβέρνηση πρέπει να ενδιαφερθεί για την παροχή 
ενός εύρυθμου και λειτουργικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε όλα τα επίπεδα, για παρά-
δειγμα στην αποτελεσματική και αποδοτική φορολογική διοίκηση, την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, 
τα αποδοτικά τραπεζικά και ασφαλιστικά συστήματα, και την προώθηση των εμπορικών επιμε-
λητηρίων, της βιομηχανίας και της γεωργίας καθώς επίσης και των επαγγελματικών οργανώ-
σεων (εμπορικές ενώσεις). Επιπλέον, θα πρέπει να περιλάβει τα συνεταιριστικά θέματα στα 
προγράμματα σπουδών εκμάθησης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τις υπηρεσίες διάδο-
σής τους και πρέπει να ενθαρρύνει τους συμβούλους επιχειρήσεων να κάνουν τους συνεταιρι-
σμούς μέρος της εξειδίκευσής τους.  
 
Αυτή η απαραίτητη ανακατανομή των ρόλων μεταξύ του κράτους, των συνεταιρισμών, του κι-
νήματός τους και άλλων ιδιωτικών παραγόντων μπορεί να διευκολυνθεί με την σύσταση ενός 
Εθνικού Συμβουλίου για τους συνεταιρισμούς, το οποίο θα μπορούσε να συμβιβάσει την κρα-
τική κυριαρχία με την ανεξαρτησία των συνεταιρισμών. Σχεδιασμένο ως ένα φόρουμ συζήτη-
σης και ως συμβουλευτικό σώμα, αυτό το συμβούλιο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πάρει 
μια αποστολή κηδεμονίας. 
  
Η εφαρμογή μιας πολιτικής μη-επέμβασης στις οικονομικές δραστηριότητες του ιδιωτικού το-
μέα εξαρτάται ουσιαστικά από την οργάνωση του πολιτικό-διοικητικού συστήματος και την 
προθυμία των αξιωματούχων του. Κατά συνέπεια, στο βαθμό που το συνταγματικό σύστημα το 
επιτρέπει, πρέπει να ευνοηθεί η διοικητική αποκέντρωση και η αποσυγκέντρωση των αρμοδιο-
τήτων, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις και να εφαρμόζονται σε τοπικό επί-
πεδο όπου λειτουργούν κυρίως οι συνεταιρισμοί. Αυτό θα μπορούσε επίσης να σημαίνει την 
ανάθεση της εφαρμογής του συνεταιριστικού νόμου στην τοπική διοίκηση, έστω κι αν είναι η 
λεγόμενη "παραδοσιακή" της διοίκηση.  
 
Θεωρητικά, η διοίκηση είναι μόνο ένα εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης. Συχνά, όμως, οι δι-
οικητές αποκτούν τέτοια ανεξαρτησία ώστε να είναι σε θέση να αντιταχτούν αποτελεσματικά 
στις αλλαγές του πολιτικού προσανατολισμού. Η μετάβαση σε μια οικονομία της αγοράς επι-
φέρει την μετάβαση από μια περισσότερο ή λιγότερο άμεση επέμβαση από την διαχείριση των 
εξαρτώμενων συνεταιρισμών στην αναγνώριση των συνεταιρισμών ως ανεξάρτητες δομές. Τα 
διοικητικά στελέχη οφείλουν να εφαρμόσουν πιο λεπτούς χειρισμούς. Μπορεί όμως να μην έ-
χουν πάντοτε τα απαραίτητα προσόντα ή/και να μην είναι προετοιμασμένα να ασκήσουν την 
απαραίτητη ευελιξία για να γίνει αυτό.  

2.5 Η συστημική φύση των νόμων  
 
Η συνεταιριστική νομοθεσία είναι μέρος του συνεταιριστικού δικαίου. Το συνεταιριστικό δί-
καιο αποτελείται από όλες τις εθνικές, υπερεθνικές και διεθνείς κανονιστικές, διοικητικές και 
δικαστικές ενέργειες καθώς και τις κοινά αποδεκτές πράξεις μεταξύ των συνεταιριστών, οι ο-
ποίες αφορούν την σύσταση, την δομή, την λειτουργία και την διάλυση των συνεταιρισμών. 
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Κατά συνέπεια, ο κανόνας για την μη-διάκριση, την αμερόληπτη άσκηση της διοικητικής ε-
ξουσίας και για την αιτιολόγηση όλων των δημόσιων πράξεων, των συνταγματικών και διοικη-
τικών προδιαγραφών, των κανόνων στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση, την ακίνητη περι-
ουσία και το ιδιωτικό δίκαιο γενικά, την άρδευση, το νερό, τις επενδύσεις, τον εμπορικό νόμο, 
τον εταιρικό, το φορολογικό δίκαιο, τον ανταγωνισμό, την εργασία, την πτώχευση, και τους πι-
στωτικούς νόμους, τους κανονισμούς σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και την τιμολόγη-
ση, τις συμβάσεις, την κληρονομιά, τη λογιστική, τις τραπεζικές εργασίες, την προστασία των 
καταναλωτών και την κοινωνική ασφάλιση, τις μεταφορές και την έρευνα αγοράς, κ.λπ. πρέπει 
όλα από κοινού και εις ολοκληρία να συμβάλλουν και να υποστηρίζουν τους γνήσιους συνε-
ταιρισμούς για να είναι αποτελεσματική η συνεταιριστική νομοθεσία. 
  
Κατά την σύνταξη του νομοσχεδίου ο νομοθέτης πρέπει επομένως να σιγουρευτεί ότι άλλες 
νομικές διατάξεις δεν έρχονται σε αντίθεση με το εγχείρημά του. Θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σχετικά με τις διατάξεις που περιέχονται στο νόμο περί ανταγω-
νισμού και στην κοινωνική και εργατική νομοθεσία. Τα τελευταία δύο χαρακτηρίζονται από 
την επιθυμία εγγύησης για ελάχιστη κοινωνική προστασία και την καθιέρωση μιας ισορροπίας 
μεταξύ άνισων συνεργατών, και είναι κατά περιόδους ασυμβίβαστες με το δικαίωμα της αυτο-
διάθεσης των συνεταιρισμών και των μελών τους.  
  
Αυτές οι πτυχές απαιτούν την προσφυγή σε έναν γενικό νομικό εμπειρογνώμονα ο οποίος θα 
φροντίσει για την συμβατότητα των διαφορετικών κειμένων. Το υπουργείο δικαιοσύνης είναι 
συνήθως ο θεματοφύλακας της αρμονίας του νομικού συστήματος.  
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3 Συνεταιριστική Νομοθεσία 3 
 

 
 

3.1 Πεδίο εφαρμογής της συνεταιριστικής νομοθεσίας  
 
Πριν από την επεξεργασία του νόμου, ο νομοθέτης θα πρέπει να εξετάσει το πεδίο εφαρμογής 
του. Πρόκειται ο νόμος να εφαρμοστεί σε όλες τις μορφές αυτοβοήθειας ή μόνο για τις οργα-
νωμένες μορφές αυτοβοήθειας; 
  
Προτείνεται να περιοριστεί το πεδίο του συνεταιριστικού νόμου σε έναν συγκεκριμένο, οργα-
νωμένο τύπο αυτοβοήθειας. Οι κρατικές δομές δεν επιτρέπουν την αναπαραγωγή των γνώσεων 
που είναι απαραίτητες για την διαχείριση μη οργανωμένων ομάδων αυτοβοήθειας, πόσο μάλ-
λον έναν συνδυασμό αυτών και οργανωμένων ομάδων βάσει ενός ενιαίου νόμου. Επιπλέον, η 
νομοθέτηση για όλες τις μορφές αυτοβοήθειας σε έναν νόμο θα έτεινε απαραίτητα στο να πα-
ραμελούνται οι ανεπίσημες, μη-οργανωμένες υπέρ του επίσημου τομέα. Εκτός αυτού, η διαχεί-
ριση ενός περιεκτικού νόμου για όλες τις μορφές αυτοβοήθειας θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρή. 
  
Όταν γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ των οργανωμένων και μη-οργανωμένων ομάδων αυτο-
βοήθειας είναι σημαντικό να γίνει η διάκριση μεταξύ των συνεταιρισμών ως εθελοντικές ενώ-
σεις προσώπων, δηλ. ενός τρόπου οργάνωσης μιας ομάδας, και των κοινοτήτων, δηλ. ενός τρό-
που ζωής.25 Οι συνεταιρισμοί μπορούν να ευημερήσουν μόνο εάν τα μέλη τους είναι αυτόνομα 
στις οικονομικές δραστηριότητές τους και εάν η οικονομική ζωή γενικά κρατιέται χωριστά από 
άλλες κοινωνικές δραστηριότητες. Οι κοινωνίες στις οποίες η κοινότητα θεωρείται ως αδιαίρε-
τη οντότητα δύσκολα μπορούν να ενσωματώσουν την έννοια του νομικού προσώπου, το οποίο 
επιτρέπει στους οργανισμούς να υπάρχουν ανεξάρτητα από τα μέλη τους ως αφηρημένη έννοια. 
Για παράδειγμα, βρίσκουν δύσκολο να καταλάβουν ότι η οικονομική ευθύνη των συνεταιρι-
στών μπορεί να περιοριστεί στις μερίδες τους. 
  
Όπου οι έννοιες της Κοινωνίας και της κοινότητας βρίσκονται σε σύγχυση, μπορεί να συμβεί 
να παρακωλυθεί η εφαρμογή του συνεταιριστικού νόμου από τους κοινοτικού τύπου μηχανι-
σμούς. Αυτό το μίγμα τείνει να είναι επιβλαβές τόσο για τους συνεταιρισμούς όσο και για την 
κοινότητα στην οποία τα μέλη των συνεταιρισμών συνεχίζουν να ζουν.  
  
Η διάκριση μεταξύ των ενώσεων και των κοινοτήτων δεν πρέπει να συγχέεται με αυτήν μεταξύ 
των συνεταιρισμών και των απλουστευμένων συνεταιριστικών δομών, όπως προτείνεται σε αυ-
τές τις κατευθυντήριες γραμμές. Με την τελευταία αυτή διάκριση οι κατευθυντήριες γραμμές 
διαμορφώνουν μια τάση που πρέπει να τηρείται στην πρόσφατη συνεταιριστική νομοθεσία. 
Περιλαμβάνουν παραγράφους σχετικά με τις "απλουστευμένες συνεταιριστικές δομές", δηλ. 
οργανώσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αρχές χωρίς να εκπληρώ-
νουν όλες τις απαιτήσεις ενός πλήρως αναπτυγμένου συνεταιρισμού. Άλλοι νόμοι απαλλάσ-
σουν τέτοιες δομές από έναν αριθμό ειδάλλως υποχρεωτικών απαιτήσεων. Τέτοιες δομές, για 
παράδειγμα, μπορεί να μην χρειαστούν μια εποπτική επιτροπή (όπου απαιτείται), έναν πλήρους 

                                                
25 cf. Henrÿ, Co-operation in ..., op.cit.; Henrÿ, Genossenschaften als juristische Personen …, To-
wards Adjusted…, op.cit. 
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απασχόλησης διευθυντή, ένα αναλυτικό λογιστικό σύστημα ή έναν ορκωτό λογιστή ως ελε-
γκτή. VIII Τα ιδιαίτερα κριτήρια μπορεί να είναι ο κύκλος εργασιών, ο αριθμός των μελών ή ο 
βαθμός εργασιών με τρίτους. Αυτή η έννοια αντικαθιστά βαθμιαία αυτήν "των προ-
συνεταιρισμών" σύμφωνα με την οποία, αυτοί οι φορείς έπρεπε είτε να μετατραπούν σε "πλή-
ρεις" συνεταιρισμούς είτε να διαλυθούν μετά από μια ανεπιτυχή δοκιμαστική χρονική περίοδο. 
Σε αυτό το πλαίσιο, μερικές χώρες συζητούν την καταλληλότητα της ύπαρξης χωριστής νομο-
θεσίας για τους αποκαλούμενους νέας (γενιάς) συνεταιρισμούς.  
  
Υπάρχει ένας ενδιαφέρον παραλληλισμός στη νομική ιστορία. Στο παρελθόν, η νομοθεσία για 
τις επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης, όπως για παράδειγμα η γερμανική GmbH, δημιουργή-
θηκε επειδή οι επιχειρήσεις μετοχικών κεφαλαίων αποδείχθηκαν πάρα πολύ σύνθετες οργανώ-
σεις για πολλούς επιχειρηματίες.  

3.2 Η φύση του συνεταιριστικού δικαίου  

3.2.1 Νόμος δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου;  
 
Η νομική φύση του συνεταιριστικού δικαίου εξαρτάται από τον καθορισμό των στόχων 
του. Αν πρόκειται να ρυθμίσει την δραστηριότητα του συνεταιριστικού τομέα, θα απο-
τελέσει μέρος του δημοσίου οικονομικού δικαίου και πρέπει, εκτός από τους κανόνες 
για την σύσταση, την δομή, τις δραστηριότητες και την διάλυση των συνεταιρισμών, να 
περιλάβει επίσης τους κανονισμούς σχετικά με την δημιουργία, την συγκρότηση και τις 
αρμοδιότητες των εποπτικών αρχών. Αν, αφ’ ετέρου, πρόκειται να προτείνει στους δυ-
νητικούς συνεταιριστές μόνο έναν τρόπο οργάνωσης που θα τους επιτρέψει να αναπτύ-
ξουν τις δραστηριότητές τους κατά έναν αυτόνομο τρόπο, τότε θα είναι μέρος του ιδιω-
τικού δικαίου. 
  
Η εισαγωγή του συνεταιριστικού νόμου σε κάποιον από αυτούς τούς τομείς αντικατο-
πτρίζει μια πολιτική επιλογή. Στα πλαίσια της διαρθρωτικής προσαρμογής στις απαιτή-
σεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, το ιδιω-
τικό δίκαιο είναι η λογική επιλογή δεδομένου ότι ο νομοθέτης δεν επιδιώκει τη δημόσια 
συμμετοχή στις δραστηριότητες των συνεταιρισμών. 

3.2.2 Αναπτυξιακός Νόμος  
 
Η ιστορία των συνεταιρισμών συχνά έχει σημαδευτεί από την χρησιμοποίησή τους ως 
εργαλεία για την εξυπηρέτηση των στόχων του κράτους, πολύ συχνά είναι συνώνυμοι 
με ένα πολιτικό κόμμα, μια οικογένεια ή ακόμη και ένα μόνο πρόσωπο. Στα πλαίσια της 
εξέλιξης, η παύση αυτής της εργαλειοποίησης επιτρέπει έναν γνήσιο συλλογισμό για τις 
ειδικές νομοθετικές απαιτήσεις των χωρών του νότου. Η κυρίως επιφανειακά μόνο εξο-
πλισμένη, επίσπευση της κοινωνικοοικονομικής αλλαγής φέρνει την σκέψη  ενός νόμου 
για ειδική αναπτυξιακή ενίσχυση και διευκόλυνση των αλλαγών. Οι νομοθέτες αυτών 
των χωρών πιθανόν να χρειαστεί να καθορίσουν το είδος και το εύρος των θεμάτων τα 
οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια ενός συνεταιριστικού νόμου, με έναν δι-
αφορετικό τρόπο από τους νομοθέτες άλλων χωρών.  
  
Στο παρελθόν, οι αναπτυξιακές προσπάθειες των κρατών συχνά κατέληγαν στην διαχεί-
ριση των συνεταιρισμών σε καθημερινή βάση προκειμένου αυτοί να συμβαδίζουν με 
σύγχρονους, συνήθως εισαγόμενους νόμους. Αυτό που προοριζόταν αρχικά να είναι 
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προσωρινό συχνά έγινε θεσμός.26 Η δημόσια χρηματοδότηση επέφερε τον αυστηρό έ-
λεγχο, κλείνοντας κατά συνέπεια το φαύλο κύκλο της κυβερνητικής συμμετοχής και της 
αυξανόμενης εξάρτησης του συνεταιριστικού συστήματος από το κράτος. Ως μη κύριοι 
του πεπρωμένου τους, οι συνεταιρισμοί έβλεπαν τους κρατικούς ανώτερους υπάλλη-
λους να παρακολουθούν την έναρξη και τις δράσεις τους, να καθορίζουν τις δραστηριό-
τητές τους ή να οργανώνουν την κάθετη ολοκλήρωσή τους και να χρησιμοποιούν το 
συνεταιριστικό νόμο για την διαμόρφωση της κοινωνίας γενικότερα. ΙΧ  

 

Από την άλλη πλευρά, χορηγήθηκαν στους συνεταιρισμούς φορολογικά προνόμια, εί-
χαν εύκολη πρόσβαση στην πίστωση ή κρατική ελεγχόμενη υποστήριξη. Στο βαθμό που 
αυτά τα προνόμια παραβιάζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης ή έχουν χορηγηθεί 
στους συνεταιρισμούς απλά και μόνο επειδή είναι συνεταιρισμοί, αυτά τα προνόμια δεν 
θα πρέπει να χορηγούνται πλέον. Η 4η αρχή της ICA προσδιορίζει ποια μορφή οφείλει 
να πάρει η σχέση μεταξύ της κυβέρνησης και των συνεταιρισμών σε αυτό το πλαίσιο.  
  
Τέτοιοι περιορισμοί και προνόμια δεν μπορούν πλέον να είναι μέρος του συνεταιριστι-
κού δικαίου. Όχι μόνο είναι ασύμβατοι με το γεγονός ότι οι συνεταιρισμοί ανήκουν στο 
ιδιωτικό τομέα,X  αλλά είναι επίσης ασύμβατοι με τις ανάγκες της ανάπτυξης. 
  
Οι υπέρμαχοι της μεταφύτευσης του αποκαλούμενου σύγχρονου δικαίου, που είχαν 
στόχο να εξασφαλιστεί αυτό το είδος της "ανάπτυξης", ενδεχομένως, καθοδηγούνταν 
από τη θεωρία της "ανάπτυξης του κράτους δικαίου". Η νομοθεσία θεωρήθηκε ως η κα-
τάλληλη τεχνική για να αναπτυχθεί. Αγνόησαν τη θεωρία  του "αναπτυξιακού δικαίου", 
η οποία μάλλον ενδιαφέρεται να ανακαλύψει πώς η ανάπτυξη θα μπορούσε να επηρεα-
στεί και να υποστηριχθεί από το νόμο. Το δίκαιο δεν υπάρχει για να δημιουργεί την 
κοινωνική πραγματικότητα αλλά για να την οργανώνει. 
  
Η ευρέως αγνοημένη θεωρία του "αναπτυξιακού δικαίου" προ-διαμόρφωσε την προ-
σέγγιση στα τρέχοντα ανθρώπινα δικαιώματα, τουλάχιστον όσον αφορά στο νόμο. Το 
Ανθρώπινο Δικαίωμα στην Ανάπτυξη αντικαθιστά την κλασσική έννοια της ανάπτυξης 
με αυτήν της ανάπτυξης μέσω της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. 
  
Εσφαλμένα, η πρόκληση του σχεδιασμού ενός νόμου που ενισχύει την ανάπτυξη θεω-
ρείται συχνά ότι επιλύεται επιτρέποντας τις αποκλίσεις από τις συνεταιριστικές αρχές 
μέσω των κυβερνητικών διαταγμάτων σε βασικούς τομείς της συνεταιριστικής ανάπτυ-
ξης. 
 
Ο αναπτυξιακός νόμος είναι ένα σώμα δικαίου που δεν διαμορφώνει μόνο κοινωνικοοι-
κονομικές δραστηριότητες. Θα πρέπει ταυτόχρονα να φέρει τα χαρακτηριστικά γνωρί-
σματα της ανάπτυξης με την διοχέτευση της γρήγορης κοινωνικοοικονομικής αλλαγής 
προς μια κατεύθυνση που είναι επωφελής για τους ενδιαφερόμενους για την αλλαγή. 
Επομένως μια σειρά βασικών κανόνων πρέπει να έχουν την μορφή κλιμακωτών διατά-
ξεων, δηλ. διατάξεων των οποίων η εφαρμογή διακόπτεται όταν ο σκοπός του συγκε-
κριμένου κανόνα έχει επιτευχθεί.  

                                                
26 όσον αφορά στη νομική ιστορία αυτών των εξελίξεων, οι οποίες έχουν στενή σχέση με το απο-
καλούμενο British-Indian Pattern of Cooperation, cf. Münkner, The British-Indian Pattern …, 
op.cit.; Henrÿ, 100 Years …, op.cit. 
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3.3 Επιλογή του κατάλληλου νομικού μέσου 
 
Η επιλογή μεταξύ των διαφόρων νομικών εργαλείων, δηλ. του συντάγματος,27 νόμων, εγκυ-
κλίων, διαταγμάτων, κανονισμών, κυβερνητικών εντολών, (κυβερνητικών) πρότυπων καταστα-
τικών, κ.λπ., δεν είναι ελεύθερη. Η αρχή της συνεταιριστικής αυτονομίας και του κράτους δι-
καίου καθορίζουν την επιλογή. Η αυτονομία των συνεταιρισμών θα επιτευχθεί μόνο ή/και θα 
διατηρηθεί με την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. Μόνο τα θέματα που ξεπερνούν την 
ικανότητα ενός μεμονωμένου συνεταιρισμού, τα οποία είναι ενός δημοκρατικά καθορισμένου 
δημόσιου ενδιαφέροντος ή περιλαμβάνουν συμφέροντα τρίτων μπορούν να ρυθμιστούν μέσω 
των δημόσιων κανόνων, ενώ οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να αφεθεί για να καθορίζεται μέσω των 
εσωτερικών κανονισμών/καταστατικών. Παρά ταύτα, ο συνεταιριστικός νόμος θα πρέπει να εί-
ναι επαρκώς λεπτομερής ώστε να αποφευχθεί η μεταβολή του χαρακτήρα του μέσω των κυβερ-
νητικών κανόνων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις χώρες όπου οι νόμοι εφαρμόζονται μό-
νο μόλις εκδοθεί το σχετικό κυβερνητικό διάταγμα.  
 
Σύμφωνα με το κράτος δικαίου, τα ζητήματα που σχετίζονται με τις συνεταιριστικές αρχές 
πρέπει να ρυθμίζονται από το νόμο, ενώ τα διατάγματα ή άλλες διοικητικές πράξεις, περιορίζο-
νται στο να καταστήσουν λειτουργικό το νόμο, ειδικά σε θέματα που είναι προσωρινού χαρα-
κτήρα ή που υπόκεινται σε συχνές αλλαγές, όπως για παράδειγμα, οι κανόνες για τα τέλη και 
τα σταθερά επιτόκια. 
  
Με την έκδοσή του ως νόμος, ένας κανόνας δεν μπορεί να ανατραπεί, εκτός αν ένα αρμόδιο για 
τον νόμο δικαστήριο το απαιτήσει ή ο νόμος αναθεωρηθεί. Ωστόσο, οι κανόνες οποιασδήποτε 
νομικής φύσης δεν μπορούν να ακυρώσουν εκείνους που περιλαμβάνονται σε άλλα κείμενα 
που έχουν την ίδια ή μια υψηλότερη νομική ισχύ. Αυτό είναι ένας πρόσθετος λόγος για την ση-
μασία που έχει να λαμβάνεται υπ’ όψη ο συστημικός χαρακτήρας της συνεταιριστικής νομοθε-
σίας.  

3.4 Ένας συνεταιριστικός νόμος ή περισσότεροι νόμοι;  
 
Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα των οργανώσεων αυτοβοήθειας με διαφορετικές δραστη-
ριότητες, απαιτήσεις, βάση μελών, στάδια ανάπτυξης, μεγέθη, βαθμό πολυπλοκότητας και την 
διασύνδεση με τους ανταγωνιστές, πρέπει να αποφασιστεί εάν θα υπάρξει ένας νόμος για όλους 
τους τύπους συνεταιρισμών (για παράδειγμα υπηρεσιών, εργαζομένων, καταναλωτών), για ό-
λους τους τύπους δραστηριοτήτων (για παράδειγμα γεωργίας, κατοικίας, αλιείας, κτηνοτροφί-
ας, αποταμίευσης και πίστωσης, μεταφοράς, ανεφοδιασμού, εμπορίας κ.λπ.), για όλους τους 
τύπους επαγγελμάτων (για παράδειγμα ψαράδων, τεχνιτών, ιατρών, δικηγόρων κ.λπ.), για ενός 
ή/και πολλαπλών σκοπών συνεταιρισμούς και για όλες τις βαθμίδες συνεταιριστικών οργανώ-
σεων, ένας νόμος με χωριστά εδάφια για κάθε ή για μερικούς τύπους συνεταιρι-
σμών/δραστηριοτήτων ή διάφοροι ευδιάκριτοι νόμοι. Μπορεί ακόμη και να μην υπάρχει καν 
ανάγκη για μια ξεχωριστή συνεταιριστική νομοθεσία εάν οι εμπορικοί ή άλλοι νόμοι, παρέχουν 
τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τους συνεταιρισμούς. 
  

                                                
27 Το Μπαγκλαντές, η Κολομβία, η Γουιάνα, η Ιταλία, το Μεξικό, η Ναμίμπια, η Πορτογαλία, η 
Ισπανία, η Ταϊλάνδη και η Τουρκία, για παράδειγμα, αναγνωρίζουν τους συνεταιρισμούς στα συ-
ντάγματά τους  
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Για την νομοθετική διαδικασία αυτή η επιλογή έχει μια άμεση επίπτωση, για παράδειγμα, στον 
προσδιορισμό του κύριου υπουργείου που είναι επιφορτισμένο με την διατύπωση του νόμου ή 
με τις τροποποιήσεις στην νομοθεσία.  
  
Παγκοσμίως βρίσκεται οποιοσδήποτε συνδυασμός, από πολλούς νόμους μέχρι και κανέναν νό-
μο. Η τάση είναι προς την κατεύθυνση να διαθέτουν ένα ενιαίο γενικό νόμο που να καλύπτει 
όλους τους τύπους συνεταιρισμών επειδή θεωρείται ότι: 
  

- ένας νόμος για όλους τους τύπους συνεταιρισμών, ενδεχομένως με συγκεκριμέ-
να εδάφια για συγκεκριμένους τύπους συνεταιρισμών/δραστηριοτήτων, για πα-
ράδειγμα στεγαστικών ή αποταμιευτικών και πιστωτικών συνεταιρισμών, εγ-
γυάται καλύτερα την αυτονομία των συνεταιρισμών, δηλ. την αρμοδιότητα να 
ρυθμίζουν τις υποθέσεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο μέσω των εσωτερι-
κών κανονισμών/καταστατικών, δεδομένου ότι το επίπεδο λεπτομέρειας σε έναν 
τέτοιο νόμο θα είναι χαμηλότερο απ' ότι σε ένα πλήθος νόμων 

 
- αυτό το χαμηλό επίπεδο λεπτομέρειας μειώνει τη γραφειοκρατία 

 
- ένα ενιαίο δίκαιο αποφεύγει τον κατακερματισμό του συνεταιριστικού κινήμα-

τος που ενδέχεται να συμβεί όπου διαφορετικού τύπου συνεταιρισμοί εγγράφο-
νται σύμφωνα με διαφορετικές νομοθετικές πράξεις και τοποθετούνται υπό την 
επίβλεψη διαφορετικών δημόσιων αρχών με, ίσως, ετερογενείς πολιτικές 

 
- ένα ενιαίο δίκαιο δημιουργεί νομική ασφάλεια σε όσους ασχολούνται με τους 

συνεταιρισμούς. Η νομική ασφάλεια έχει σχέση μάλλον με τις δομές και τις πτυ-
χές ευθύνης, παρά με έναν συγκεκριμένο τύπο συνεταιρισμού ή δραστηριότητας 

 
- στα γενικά πλαίσια των αναπτυξιακών περιορισμών, ένα ενιαίο δίκαιο είναι το 

επαρκέστερο εργαλείο για την επίτευξη της συνάφειας μεταξύ του προσανατο-
λισμού στην ανάπτυξη και του προσανατολισμού στα μέλη και της αυτάρκειας 
στους στόχους των συνεταιρισμών. 

  
Ωστόσο, υπό το φως πρόσφατων συζητήσεων σχετικά με το πως θα αποκατασταθεί η συνεται-
ριστική διαφορετικότητα, εξετάζεται, ιδιαίτερα στις βιομηχανικές χώρες,28 το να έχουν διαφο-
ρετικούς νόμους. 

3.5 Η γλώσσα του συνεταιριστικού νόμου  
 
Η κατανόηση του νόμου είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίησή του. Δεν είναι α-
συνήθιστο οι κύριοι αποδέκτες του συνεταιριστικού νόμου, να μην γνωρίζουν την επίσημη 
γλώσσα στην οποία γράφεται το κείμενο, ούτε να κατανοούν την νομική ορολογία. Η δημοσί-
ευση του νόμου σε απλή γλώσσα, η χρήση ενός προσιτού ύφους ή η υιοθέτηση ενός νόμου που 
κάποιος να μπορεί να καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς να πρέπει να προσφύγει σε 
άλλα κείμενα είναι μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους θα βελτιωθεί η πρόσβαση στην 
συνεταιριστική νομοθεσία. 
  

                                                
28 cf. Münkner, Reform des Genossenschaftsrechts …, op.cit. 
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Αλλά η συνεταιριστική νομοθεσία δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι μια εξαίρεση μέσα στο 
νομικό σύστημά της. Η γλώσσα της πρέπει να είναι συνεπής με αυτήν των άλλων νομικών κει-
μένων ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή του νομικού συστήματος. 

3.6 Μορφή του συνεταιριστικού νόμου  
 
Η μορφή του συνεταιριστικού νόμου μπορεί να φαίνεται δευτερευούσης σημασίας. Ωστόσο, 
πρέπει να σημειωθεί ότι η μορφή και το περιεχόμενο είναι ένα και το αυτό. Ο βαθμός λεπτομέ-
ρειας επομένως θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. 
  
Ένας συνοπτικός νόμος, ο οποίος προσδιορίζει μόνο ένα οργανωτικό πλαίσιο για τους συνεται-
ρισμούς, αναγκαστικά αναφέρεται σε άλλες διατάξεις, κάνοντας τον λιγότερο ευνόητο και συ-
νεπώς σχετικά δύσκολο να είναι κατανοητός. Από πρακτική άποψη, ένας λεπτομερής νόμος 
φαίνεται προτιμητέος. Ωστόσο, στην πραγματικότητα λεπτομερή κείμενα, ενώ αποφεύγουν τις 
παραπομπές σε άλλα κείμενα, αναπτύσσουν έναν βαθμό λεπτομέρειας που θέτει σε κίνδυνο την 
αυτονομία των συνεταιρισμών περιορίζοντας σημαντικά τον χώρο που καλύπτουν με τους ε-
σωτερικούς κανονισμούς/καταστατικά τους. Αφ’ ετέρου, οι λεπτομερείς νόμοι αποτρέπουν την 
υπερβολική προσφυγή σε κυβερνητικά όργανα.  
 
Η χρονική έκταση πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη κατά την λήψη αποφάσεων σχετικά με την 
μορφή. Συχνά, οι λεπτομέρειες στο συνεταιριστικό νόμο αναφέρονται σε περιορισμένα χρονικά 
πολιτικά,  κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα τα οποία αλλάζουν λίγο πολύ γρήγορα κατά το 
πέρασμα του χρόνου, απαιτώντας κατά συνέπεια προσαρμογές στον νόμο. Οι συχνές αλλαγές 
του νόμου όχι μόνο καταναλώνουν πόρους αλλά έχουν επιπτώσεις στην κοινή γνώμη για την 
αξία ενός νόμου. Δεν ταιριάζουν με την μακροπρόθεσμη προοπτική της συνεταιριστικής ανά-
πτυξης, για την οποία η νομική σταθερότητα/συνέχεια είναι ζωτικής σημασίας, και συναντούν 
την αδράνεια στην ανταπόκριση των Αρχών. 

3.7 Σειρά ανάπτυξης των θεμάτων που θα περιλαμβάνονται στο νόμο  
 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να παρουσιαστεί η σειρά των διαφόρων τμημάτων ενός νόμου. Δεν 
έχουν καμία επίπτωση στη νομική σημασία των τμημάτων. Ωστόσο, ο "κύκλος ζωής" ενός συ-
νεταιρισμού ή των υποβαλλόμενων θεμάτων μπορούν να προκαθορίσουν μέχρι ένα σημείο αυ-
τήν την σειρά. Αφ’ ετέρου, κάποιος μπορεί επίσης να σκεφτεί την διαδοχή των διαφόρων τμη-
μάτων από την άποψη της σειράς των σταδίων εφαρμογής του νόμου, δηλ. τα μέλη, τα όργανα 
ή οι αντιπρόσωποί τους. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές προσπαθούν να παντρέψουν αυτές 
τις δύο προσεγγίσεις με την υποβολή μιας σειράς προτάσεων που ακολουθεί τις φάσεις ενός 
συνεταιρισμού από την σύστασή του μέχρι την διάλυσή του, αφ’ ενός, ομαδοποιώντας εκείνα 
τα τμήματα που αναφέρονται είτε στα μεμονωμένα μέλη είτε στα όργανα, αφ’ ετέρου. Αυτό 
οδηγεί κατά περιόδους σε επαναλήψεις.  

3.8 Ένα Αλφαβητάρι ενός συνεταιριστικού νόμου  
 
Ως νομικά πρόσωπα οι συνεταιρισμοί πρέπει να υπόκεινται στην νομοθεσία. Η δομή τους, η 
λειτουργία και ειδικά οι σχέσεις τους με τρίτους πρέπει να ρυθμιστούν. 
  
Τα ακόλουθα κύρια θέματα ενός συνεταιριστικού νόμου θα παρουσιαστούν εδώ:  
  

- Πρόλογος 
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- Γενικές διατάξεις 

 
- Συγκρότηση και εγγραφή 

 
- Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών 

 
- Όργανα/σώματα και διαχείριση 

 
- Σχηματισμός κεφαλαίου, απολογισμοί, διανομή πλεονάσματος και κάλυψη ζη-

μιών  
 

- Διαχειριστικός έλεγχος 
 

- Διάλυση 
 

- Απλοποιημένες συνεταιριστικές δομές 
 

- Οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση 
 

- Επίλυση διαφορών 
 

- Διάφορες, μεταβατικές και τελικές διατάξεις.  

3.8.1  Πρόλογος 
 

Αν το νομικό σύστημα της χώρας το επιτρέπει, και καθορίζεται σαφώς η νομική τους 
φύση επ' αυτού, ο συνεταιριστικός νόμος θα μπορούσε να αρχίσει με έναν πρόλογο. 
  
Ο πρόλογος θα καθοδηγεί την ερμηνεία του νόμου, ο οποίος είναι σημαντικότερος εκεί 
όπου οι γνήσιοι συνεταιρισμοί ακόμη δεν έχουν στέρεες ρίζες. Ο πρόλογος θα μπορού-
σε να αναφέρεται στα ακόλουθα θέματα:  

 
o ο ρόλος και η λειτουργία των συνεταιρισμών στην κοινωνία γενικά και στην οι-

κονομία της χώρας ειδικότερα 
 

o ο χαρακτήρας των συνεταιρισμών ως ιδιωτικές και αυτόνομες οργανώσεις οι 
οποίες έχουν πρόσβαση σε όλες τις νόμιμες δραστηριότητες 

 
o η συμμετοχή της κυβέρνησης η οποία θα είναι περιορισμένη στην συγκρότηση, 

την διάλυση, την προαγωγή των συνεταιρισμών και στο γενικό κανονιστικό έ-
λεγχο 

 
o η ίση μεταχείριση των συνεταιρισμών και των μελών τους όσον αφορά άλλες 

επιχειρηματικές οργανώσεις δηλ. δεν θα γίνονται διακρίσεις, ούτε αρνητικές ού-
τε θετικές, προκειμένου να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και 
του σχηματισμού ψευδών συνεταιρισμών. Η ίση μεταχείριση υπό την νομική έν-
νοια σημαίνει την πανομοιότυπη αντιμετώπιση με άλλες επιχειρηματικές οργα-
νώσεις, όπου είναι δυνατόν, αλλά διαφορετική όποτε η συγκεκριμένη φύση των 
συνεταιρισμών το απαιτεί. Ως παράδειγμα, θα μπορούσε να επισημανθεί η φο-
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ρολόγηση δύο στοιχείων τα οποία είναι χαρακτηριστικά για τους συνεταιρι-
σμούς: του πλεονάσματος και της επιστροφής (των ποσών) προστασίας (κινδύ-
νου). Το πλεόνασμα που παράγεται στις συναλλαγές με τα μέλη είναι το αποτέ-
λεσμα ενός συγκεκριμένου συνεταιριστικού τρόπου υπολογισμού του κόστους 
(όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κόστος) και η επιστροφή προστασίας, η οποία 
καταβάλετε αναλογικά ως προς τις δραστηριότητες των μελών με τον συνεται-
ρισμό τους, είναι μια αναδρομική μείωση τιμών ή μια διόρθωση του υπολογι-
σμού τιμών στο τέλος του οικονομικού έτους, εάν ο οικονομικός κίνδυνος που 
περιλαμβάνεται στον αρχικό σχεδιασμό δαπανών δεν υλοποιηθεί. Αν λοιπόν το 
πλεόνασμα δεν μπορεί να συγκριθεί με το κέρδος, δεν θα πρέπει να φορολογεί-
ται ως τέτοιο.  

3.8.2  Γενικές διατάξεις  
 

3.8.2.1  Καθορισμός των όρων που χρησιμοποιούνται στο νόμο  
 

Ένα γλωσσάριο βασικών νομικών όρων που χρησιμοποιούνται στο νόμο θα μπορούσε 
να περιληφθεί στο κείμενο, να προσαρτηθεί ως παράρτημα ή να περιληφθεί σε ένα χω-
ριστό έγγραφο. Αυτό είναι ακόμα πιο απαραίτητο όπου αυτό το είδος νόμου εφαρμόζε-
ται για πρώτη φορά ή σηματοδοτεί μια αλλαγή πολιτικής, ή εκεί όπου ένα ενιαίο γενικό 
κείμενο αντικαθιστά αρκετά άλλα πιο λεπτομερή. Ένα τέτοιο γλωσσάριο θα είχε επίσης 
το πλεονέκτημα της διευκόλυνσης της επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο.  

 
3.8.2.2 Εφαρμογή άλλων προτύπων 

  
Λόγω μιας ευρείας διάδοσης εσφαλμένων εικασιών ο νόμος πρέπει σαφώς να δείξει ότι 
η εγγραφή υπό τον συνεταιριστικού νόμο δεν απαλλάσσει τους συνεταιρισμούς από την 
συμμόρφωση με την υπόλοιπη έννομη τάξη. Οι συνεταιρισμοί δεν εξαιρούνται από την 
υπακοή στους νομικούς κανόνες, ειδικά από εκείνους που ρυθμίζουν τις δραστηριότη-
τές τους.  

 
       3.8.2.3 Προσδιορισμός των συνεταιρισμών. Πεδίο εφαρμογής του νόμου  

 
Ο παγκόσμια αναγνωρισμένος ορισμός των συνεταιρισμών όπως περιλαμβάνεται στη 
δήλωση της ICA και στη Σύσταση No.193 του ILO ( Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ) 
διατυπώνεται ως εξής: "Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη Κοινωνία προσώπων η οποία 
συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών 
και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους μέσω μιας από κοινού ιδιόκτητης και 
δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης."  
  
Εκτός από την δυνατότητα να ενωθούν με την θέλησή τους τα πιθανά μέλη θα πρέπει 
επίσης να ενώνονται με δική τους πρωτοβουλία. 
  
Αντί να γίνει αντιγραφή αυτού ή ενός άλλου ορισμού, είναι προτιμότερο να διατυπωθεί 
ο ορισμό όπως το τοπικό πλαίσιο απαιτεί, σεβόμενοι ταυτόχρονα τις παγκοσμίως ανα-
γνωρισμένες συνεταιριστικές αξίες και αρχές. 
  
Ο ορισμός θα εξαρτάται επίσης από την επιλογή του νομοθέτη μεταξύ ενός ενιαίου νό-
μου που θα διέπει όλους τους τύπους συνεταιρισμών ή αρκετούς ειδικούς νόμους. 
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Ο ορισμός και οι επακόλουθες διατάξεις πρέπει να αντανακλούν εκείνα τα χαρακτηρι-
στικά γνωρίσματα τα οποία ξεχωρίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους συνεταιρισμούς 
από άλλες μορφές επιχειρησιακών οργανώσεων, δηλαδή της συνεταιριστικής αρχής της 
ταυτότητας και της αρχής της προαγωγής των μελών. Η αρχή της ταυτότητας σημαίνει 
ότι τα μέλη είναι οι από κοινού ιδρυτές, ότι τα μέλη συγχρηματοδοτούν τον συνεταιρι-
σμό, του οποίου είναι οι από κοινού ιδιοκτήτες, οι  από κοινού διαχειριστές, οι από κοι-
νού ελεγκτές, οι από κοινού χρήστες, οι από κοινού δικαιούχοι και για τα χρέη για τα 
οποία έχουν την από κοινού ευθύνη. Η αρχή της προαγωγής των μελών σημαίνει ότι η 
βελτίωση της κατάστασης των μελών προτιμάται από την παραγωγή υψηλών επιδόσεων 
επί του επενδυμένου κεφαλαίου. Ο συνδυασμός αυτών των δύο αρχών συνθέτει την δι-
πλή φύση των συνεταιρισμών. Είναι ομάδες προσώπων (Κοινωνίες, ενώσεις, σύλλογοι, 
σωματεία) και οικονομικές επιχειρήσεις συγχρόνως ή, ακριβέστερα, είναι ομάδες προ-
σώπων που έχουν μια επιχείρηση, δηλ. οι συνεταιρισμοί δεν είναι ελεγχόμενες επιχει-
ρήσεις από επενδυτή, αλλά ενώσεις προσώπων που εργάζονται για την επίτευξη κοινών 
στόχων μέσω ενός κοινού εγχειρήματος. Αν και αυτή η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί 
με έναν τρόπο προσανατολισμένο προς το κέρδος, διαφέρει από τις κεφαλαιοκρατικές 
επιχειρήσεις στο ότι είναι προσανατολισμένη προς τα συμφέροντα των μελών της και 
όχι προς τα δικά της συμφέροντα. 

 
Ο προσδιορισμός των συνεταιρισμών πρέπει να τους διαφοροποιεί όχι μόνο από τις κε-
φαλαιοκεντρικές οργανώσεις αλλά και από τις άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, 
από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και από άλλες πιθανές μορφές οργανώσεων αυτο-
βοήθειας. 
  
Ο ορισμός πρέπει να γραφτεί στο νόμο καθώς αυτό βοηθά:  

 
o την κυβέρνηση να πραγματοποιεί τις κανονιστικές λειτουργίες του κράτους 

 
o την διάκριση των γνήσιων συνεταιρισμών από τους ψεύτικους 

 
o τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μελών, καθώς 

επίσης και των οργάνων του συνεταιρισμού 
 

o τον καθορισμό των προσόντων και των καθηκόντων των συνεταιριστικών 
ανώτερων υπαλλήλων σχετικά με την διαχείριση κεφαλαίων και την εξυπη-
ρέτηση των συμφερόντων των μελών  

 
o τον προσδιορισμό των ελάχιστων κανόνων σχετικά με την λογιστική και τον 

διαχειριστικό έλεγχο προκειμένου να προαχθεί η αποδοτική χρήση των οι-
κονομικών και ανθρώπινων πόρων 

 
o την επίλυση των συγκρούσεων που θα προκύψουν μεταξύ του συνεταιριστι-

κού δικαίου και του εργατικού δικαίου ή μεταξύ του συνεταιριστικού νόμου 
και του νόμου περί ανταγωνισμού 

 
o την επαρκή εκτίμηση του φορολογικού καθεστώτος των συνεταιρισμών και 

των μελών τους 
 

o την αιτιολόγηση της ίσης μεταχείρισης των συνεταιρισμών, υπό την έννοια 
που εξηγήθηκε νωρίτερα  
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o την ρύθμιση των σχέσεων τους με τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς 

 
o την διευκόλυνση της αποτίμησης του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτι-

κού αντίκτυπου των συνεταιρισμών και, 
 

o την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη των συνεταιρι-
σμών. 

 
Ο ορισμός των συνεταιρισμών δεν περιορίζεται στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς. 
Ισχύει επίσης για τους δευτεροβάθμιους και τους τριτοβάθμιους συνεταιρισμούς εφό-
σον έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα.  

 
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ομάδων και των οργανώσεων που βασίζο-
νται στην αυτοβοήθεια, την αμοιβαία βοήθεια ή την αλληλεγγύη, εκείνες οι δομές που 
δεν υπάγονται στον συνεταιριστικό νόμο θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον νόμο 
μέσω ενός αποκαλούμενου αρνητικού προσδιορισμού, ειδικά εάν ρυθμίζονται από άλ-
λους νόμους της χώρας. 

 
3.8.2.4  Συνεταιριστικές αρχές  

 
Οι παγκοσμίως αναγνωρισμένες συνεταιριστικές αρχές μπορούν να περιληφθούν στον 
πρόλογο ή στον ορισμό του συνεταιρισμού, με την καταχώρησή τους ή με αναφορά σε 
αυτές. 
  
Μια αναφορά έχει το πλεονέκτημα να είναι πιο ευέλικτη και να μην επιβάλλει μια ανα-
θεώρηση του νόμου εάν αλλάξουν οι αρχές, αλλά κάνει την εφαρμογή του νόμου πιο 
περίπλοκη επειδή αναφέρεται σε εξωτερικά κείμενα. Μια άλλη λύση είναι να συνταχτεί 
ένας κατάλογος των συνεταιριστικών αρχών, παίρνοντας μέτρα  ώστε να μην δώσει 
στον κατάλογο έναν περιοριστικό και καθορισμένο χαρακτήρα. Αυτό θα μπορούσε να 
μεταφραστεί με την χρήση εκφράσεων όπως "μεταξύ άλλων..." ή "όπως...". Κατά συνέ-
πεια η αναφορά θα περιελάμβανε τις πιθανές αλλαγές και θα επέτρεπε επιπλέον αρχές.  
  
Όποια και αν είναι η λύση, είναι σημαντικό η φύση των παραπομπών και των αναφερό-
μενων συνεταιριστικών αρχών να δηλώνονται ρητώς και οι συνεταιριστικές αρχές να 
μην γραφτούν σαν να ήταν νομικοί κανόνες, επειδή αυτό θα περιόριζε το νομοθέτη 
στην προσαρμογή αυτών των αρχών στις εθνικές συνθήκες και, στην πραγματικότητα 
θα ήταν μάλλον απίθανο να γίνουν σεβαστές αυτές οι αρχές. Θα περιόριζε επίσης την 
αυτονομία των συνεταιρισμών. Ομοίως, οι νομικές διατάξεις δεν πρέπει να γράφονται 
με την μορφή των αρχών επειδή με αυτή την μορφή δεν είναι εφαρμόσιμες και πιθανό-
τατα θα οδηγήσει την κυβέρνηση να αντικαταστήσει τον νομοθέτη με την έκδοση ερ-
μηνειών όπου είναι απαραίτητο, για να καθιστούν οι νομικοί κανόνες λειτουργικοί, ό-
ταν θα έπρεπε να περιοριστεί στην έκδοση των διατάξεων.29  

3.8.3 Η Συγκρότηση των συνεταιρισμών  
 

3.8.3.1  Εγγραφή 
 

                                                
29 Για την διαφορά μεταξύ αρχών και νομικών προδιαγραφών cf. Chuliá, op.cit, 36 f. 
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Η αναγνώριση, και κατά συνέπεια η προστασία, των συνεταιρισμών από το κράτος εκ-
δηλώνεται με την καταχώρηση του ονόματός τους και όλων των υπόλοιπων στοιχείων 
που αιτιολογούν την ιδιότητά του ως νομικό πρόσωπο σε ένα δημόσιο μητρώο. 
  
Σημειώνοντας τι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών σε διάφορες 
χώρες, φαίνεται ότι ο νόμος πρέπει να προβλέπει αυστηρές κυρώσεις ενάντια σε οποια-
δήποτε κατάχρηση του ονόματος "συνεταιρισμός". 
  
Η χορήγηση του καθεστώτος νομικού προσώπου, κατά κανόνα, παρακινείται από την 
επιθυμία να ευνοηθεί η συμμετοχή των ιδιωτών σε κοινές οικονομικές δραστηριότητες 
δεδομένου ότι αυτό θεωρείτε πιο βιώσιμο. Το γεγονός ότι η προσωπική ευθύνη τους 
και, ειδικότερα, η οικονομική ευθύνη τους, δεν δεσμεύεται πέρα από το ποσό που αντι-
στοιχεί στα μερίδια που έλαβαν, εκτός αν αποφασίζεται διαφορετικά στον εσωτερικό 
κανονισμό/καταστατικό, είναι σαφώς ένας ενθαρρυντικός παράγοντας για τους ανθρώ-
πους ώστε να γίνουν μέλη των νομικών προσώπων. Θα μπορούσε κανείς να αντιτάξει 
ότι η διάκριση που γίνεται μεταξύ της οργάνωσης και των μελών της έρχεται σε αντίθε-
ση με τη συνεταιριστική αρχή σύμφωνα με την οποία ο συνεταιρισμός δεν μπορεί να 
διαχωριστεί από τα μέλη του. Αλλά εάν τα μέλη δεν πρόκειται να φέρουν προσωπική 
ευθύνη για τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού τους, τότε μόνο ένας τέτοιος διαχω-
ρισμός θα επιτρέψει την μετατόπιση της ευθύνης σε μια ανεξάρτητη οντότητα με καθε-
στώς νομικού προσώπου. 

 
Τύποι εγγραφών 

  
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι εγγραφών:  

  
o η σχεδόν αυτόματη εγγραφή και 

 
o η εγγραφή μετά από την έγκριση μιας δημόσιας αρχής.  

 
Σύμφωνα με την πρώτη επιλογή, η οποία συμμορφώνεται καλύτερα με το κράτος δικαί-
ου, ένας συνεταιρισμός πρέπει να καταχωρηθεί απ’ την στιγμή που οι προϋποθέσεις που 
καθορίζονται από τον νόμο εκπληρώνονται.  
 
Εάν, για οποιοδήποτε λόγο πρότερη έγκριση είναι απαραίτητη, η απόλυτη κρίση της ε-
γκρίνουσας αρχής θα πρέπει αυστηρά και αποτελεσματικά να περιοριστεί από το νόμο.  

 
Δημόσια αρχή εγγραφής  

 
Ο διαχωρισμός των κρατικών εξουσιών, η νομική φύση του συνεταιριστικού δικαίου, ο 
ορισμός των συνεταιρισμών και η χρήση της διαδικασίας εγγραφής ως μέσο a priori 
(αυταπόδεικτου) ελέγχου είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να εξετάζονται κατά την επιλο-
γή της εγγράφουσας αρχής. 
  
Η αναγνώριση των συνεταιρισμών ως οικονομικών οργανώσεων του ιδιωτικού τομέα 
θα επιτρέψει την καταγραφή όλων των τύπων επιχειρήσεων σε έναν ενιαίο κατάλογο. 
Ακόμα κι αν η εγγραφή είναι ένα διοικητικό έργο, θα μπορούσε να ασκείται από τα δι-
καστήρια. Αλλά η εμπειρία επίσης έχει δείξει ότι μια αρχή εξειδικευμένη σε συνεταιρι-
στικά θέματα, ενδεχομένως βοηθούμενη και από προσωπικό το οποίο αποσπάται από το 
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συνεταιριστικό κίνημα, είναι η πιο κατάλληλη να χειριστεί σωστά τα ζητήματα εγγρα-
φής.  

  
Ο νομοθέτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η εγγραφή θεωρείται ως μια τοπική υπηρεσία 
και ότι οι πιθανοί συνεταιριστές έχουν να αντιμετωπίσουν κατά προτίμηση μόνο μια ε-
νιαία αρχή κατά την υποβολή αίτησης για την εγγραφή. Όπου εμπλέκονται διαφορετι-
κές αρχές, αυτές πρέπει να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να παρέχουν την αρμοδιό-
τητα να εξεταστούν οι πιθανοί συνεταιριστές από μια από αυτές.  

 
Διαδικασία εγγραφής  

 
Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η διαδικασία εγγραφής να εμποδίσει τους πολίτες να 
σχηματίσουν ομάδες με τον τρόπο που τους ταιριάζει καλύτερα. 
  
Καμία εγγραφή δεν θα γίνει χωρίς ένα αίτημα από έναν εκλεγμένο αντιπρόσωπο του 
δημιουργούμενου συνεταιρισμού. Αυτό το αίτημα πρέπει να αρχειοθετηθεί μέσα σε συ-
νοπτικά χρονικά πλαίσια, που καθορίζονται από το νόμο, μετά από την ιδρυτική γενική 
συνέλευση. 

  
Έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση για την εγγραφή: 

  
o τα πρακτικά της ιδρυτικής γενικής συνέλευσης, με τις υπογραφές ή τα δα-

κτυλικά αποτυπώματα όλων των ιδρυτικών μελών. Εάν ο εσωτερικός κανο-
νισμός/καταστατικό υιοθετήθηκε βάσει του πρότυπου εσωτερικού κανονι-
σμού/καταστατικού, τα πρακτικά πρέπει να τεκμηριώνουν ότι υιοθετήθηκε 
μετά από μια λεπτομερή συζήτηση αυτό το πρότυπο εσωτερικού κανονισμού 
/καταστατικού 

 
o ένα δείγμα των υπογραφών των προσώπων που έχουν το δικαίωμα να εκ-

προσωπεύουν τον συνεταιρισμό  
 

o ένα σύνολο αντιγράφων του εσωτερικού κανονισμού/καταστατικού με τις 
υπογραφές ή τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων των ιδρυτικών μελών  

 
o την έκθεση μιας οικονομικής μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με τις προ-

γραμματισμένες δραστηριότητες του συνεταιρισμού και μια δήλωση ως προς 
τα προσόντα των μελών του συμβουλίου. Αυτή η μελέτη πρέπει να πραγμα-
τοποιηθεί από μια συνεταιριστική οργάνωση κορυφής ή μια άλλη αναγνωρι-
σμένη δομή. Όπου δεν υπάρχει ακόμη τέτοια δομή η κυβέρνηση μπορεί 
προσωρινά να εκτελέσει αυτήν την  αποστολή. Αυτό το έργο δεν πρέπει να 
δοθεί στην αρχή εγγραφής προκειμένου να αποφευχθεί να είναι ταυτόχρονα 
ο δικαστής και ο διάδικος. 

 
Ο στόχος αυτής της απαίτησης, η οποία δεν επιβάλλεται στους ιδρυτές άλλων επιχειρη-
σιακών οργανώσεων, δεν είναι να παρακωλυθεί η ελευθερία των πιθανών συνεταιρι-
στών, αλλά να φροντίσει για τα συμφέροντα των μελών, του μελλοντικού συνεταιρι-
σμού και των πιθανών επιχειρηματικών συνεργατών, δεδομένου ότι οι κίνδυνοι που αυ-
τοί διατρέχουν είναι μεγαλύτεροι από εκείνους που επιτρέπονται συνήθως σε άλλους 
τύπους επιχειρήσεων, επειδή οι συνεταιρισμοί δεν έχουν ελάχιστες κεφαλαιακές απαι-
τήσεις, και γενικά, η κεφαλαιακή τους βάση είναι αδύνατη. Ο νομοθέτης πρέπει, ωστό-
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σο, να απέχει από τέτοια αποτρεπτικά μέτρα εάν αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει τις κα-
ταχρήσεις εξουσίας σε σχέση με αυτήν την μελέτη: 

  
o ένα κατάλογο των προσώπων που έχουν την εξουσιοδότηση να καταθέσουν 

την αίτηση εγγραφής και να δηλώνουν στο μητρώο, όλες τις πιθανές αλλα-
γές (του καταστατικού) που θα γίνουν στο μέλλον 

 
o ένα έγγραφο που να αποδεικνύει ότι μια επαρκής μερίδα του συνολικού πο-

σού των μεριδίων των μελών έχει καταβληθεί και να δηλώνει την χρονική 
περίοδο εντός της οποίας το υπόλοιπο πρέπει να πληρωθεί.  

 
Η υλοποίηση μιας γρήγορης και αμερόληπτης διαδικασίας εγγραφής είναι ένα πρώτο 
βήμα από το κράτος προς τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός γνήσιου συνεταιριστικού 
κινήματος. Για τον σκοπό αυτό, προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία:  

 
o η κατάθεση μιας απόδειξης η οποία δηλώνει την αίτηση εγγραφής και απα-

ριθμεί τα έγγραφα τα οποία παρουσιάστηκαν ανωτέρω, δεόντως υπογεγραμ-
μένα και χρονολογημένα, που θα δοθεί με την παρουσίαση των προαναφε-
ρόμενων εγγράφων 

 
o η εγγραφή θα ολοκληρωθεί εντός ενός μικρού χρονικού διαστήματος. Ένα 

επικυρωμένο αντίγραφο του εσωτερικού κανονισμού/καταστατικού, το ο-
ποίο θα αναφέρει τον αριθμό και την ημερομηνία της εγγραφής θα δοθεί στο 
συνεταιρισμό. Θα είναι η απόδειξη της επίσημης αναγνώρισης του συνεται-
ρισμού ως νομικό πρόσωπο 

 
o μια άρνηση καταχώρησης πρέπει να δικαιολογηθεί εγγράφως και να κοινο-

ποιηθεί στην ομάδα που ζήτησε την εγγραφή 
 

o στην περίπτωση μιας τέτοιας άρνησης, οι ιδρυτές μπορούν να ασκήσουν έ-
φεση ενώπιον ενός δικαστηρίου (που θα προσδιοριστεί) το οποίο θα πρέπει 
να εκδώσει μια απόφαση εντός ενός σύντομου χρονικού διαστήματος 

 
o εάν μέσα στις απαραίτητες χρονικές προθεσμίες, καμία άρνηση δεν έχει δη-

λωθεί, ή εάν το δικαστήριο δεν έχει εκδώσει την απόφασή του, η εγγραφή θα 
θεωρείται ότι έγινε. Η αρχή εγγραφής επίσης σε αυτήν την περίπτωση, εντός 
ενός σταθερού και συνοπτικού χρονικού διαστήματος, θα στείλει ένα επικυ-
ρωμένο αντίγραφο του εσωτερικού κανονισμού/καταστατικού, που να ανα-
φέρει τον αριθμό και την ημερομηνία της θεωρούμενης εγγραφής στο συνε-
ταιρισμό 

 
o όποιος και αν είναι ο τύπος της, η εγγραφή πρέπει να δημοσιευθεί εντός ενός 

καθορισμένου και σύντομου χρονικού διαστήματος σε ένα προσιτό μέσο, 
γενικά χρησιμοποιούμενου από τις τοπικές αρχές. Σε περίπτωση που η εγ-
γραφή δεν δημοσιευτεί μέσα στο χρονικό πλαίσιο που τέθηκε, ο συνεταιρι-
σμός θα θεωρείται ως εγγεγραμμένος και το πρόσωπο που δεν έχει εκπλη-
ρώσει αυτά το καθήκον του θα είναι οικονομικά υπεύθυνο για τις συνέπειες 

 
o τα τέλη για την εγγραφή και την δημοσίευση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 

να είναι απαγορευτικά. 
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Όπου η εγγραφή ισχύει μόνο μετά την δημοσίευσή της, οι συνεταιρισμοί πρέπει να έ-
χουν το δικαίωμα να απαιτήσουν το αναφερόμενο χρονικό διαστήματα να είναι σύντο-
μο και να τηρείται από την αρχή εγγραφής. 
  
Μόνο οι καταχωρημένες, και σε μερικές περιπτώσεις καταχωρημένες και δημοσιευμέ-
νες, ή κοινοποιημένες πληροφορίες είναι δεσμευτικές προς τρίτους. Μετά από την εγ-
γραφή, οι συνεταιρισμοί πρέπει επομένως να εξασφαλίσουν ότι οποιεσδήποτε επόμενες 
αλλαγές στα καταχωρημένα στοιχεία θα κοινοποιούνται στην αρχή εγγραφής, ειδάλλως, 
τα πρόσωπα που δεν έχουν εκπληρώσει αυτήν την υποχρέωσή τους θα είναι οικονομικά 
υπεύθυνα για τις συνέπειες. 

 
Φύση και αποτελέσματα της εγγραφής  

 
Με την καταχώρηση (και την έκδοση της εγγραφής του, όπου απαιτείται), το κράτος 
παρέχει καθεστώς νομικού προσώπου στο συνεταιρισμό. Το νομικό καθεστώς δηλώνει 
ότι ο συνεταιρισμός είναι υπεύθυνος και υπόλογος ως νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα 
από τα μέλη του και με διαρκή διαδοχή. Τα μέλη , για παράδειγμα, δεν θα είναι ατομικά 
υπεύθυνα για όσες ενέργειες εκτελούνται στο όνομα του συνεταιρισμού, ούτε θα είναι 
υπεύθυνα πέρα από το ποσό των καταβεβλημένων μεριδίων για τα χρέη του συνεταιρι-
σμού, εκτός αν διαφορετικά έχει αποφασιστεί μέσω του εσωτερικού κανονισμού/ κατα-
στατικού. 
  
Σαν νομικό πρόσωπο, ο συνεταιρισμός έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μπορεί να 
αποκτήσει ιδιοκτησιακά δικαιώματα, χρεωστικά συμβόλαια, να αναπτύξει οικονομική 
δραστηριότητα και να συμμετέχει σε νομικές διεκδικήσεις. Όπως με τις επιχειρήσεις και 
σύμφωνα με το εν λόγω νομικό σύστημα, αυτή η νομική υπόσταση θα είναι άπειρη ή 
περιορισμένη σύμφωνα με τον σκοπό του εμπλεκόμενου συνεταιρισμού. 
  
Το καθεστώς νομικού προσώπου περιλαμβάνει το δικαίωμα να έχουν θυγατρικές οι ο-
ποίες θα έχουν μια άλλη νομική μορφή από αυτή ενός συνεταιρισμού. Η ίδρυση τέτοιων 
ανεξάρτητων οργανισμών δεν πρέπει, ωστόσο, να αποκλείει τα μέλη από την λήψη α-
ποφάσεων γι’ αυτές. 

  
Ο συχνά χρησιμοποιημένος τύπος σύμφωνα με τον οποίο οι συνεταιρισμοί είναι "οι ε-
ντολοδόχοι των μελών τους" δεν απεικονίζει επαρκώς το νομικό καθεστώς των συνε-
ταιρισμών. Αφ’ ενός, είναι νομικά πρόσωπα. Μόλις ιδρυθούν, οι πράξεις που εκτελού-
νται εξ’ ονόματός τους, τους δεσμεύουν αποκλειστικά, δηλ. οι συνεταιρισμοί είναι ανε-
ξάρτητοι από τα μέλη τους. Αφ’ ετέρου, λόγω της στενής συμμετοχής των μελών στις 
διαδικασίες λήψης απόφασης του συνεταιρισμού, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που 
διακρίνει τους συνεταιρισμούς από άλλες επιχειρησιακές οργανώσεις, είναι ότι οι συνε-
ταιρισμοί δεν μπορούν να ενεργήσουν πέρα από τα όρια της εξουσιοδότησης των μελών 
την οποία τα μέλη μπορούν να τροποποιήσουν οποιαδήποτε στιγμή. 
  
Το καθεστώς των πράξεων που εκτελούνται εξ’ ονόματος του συνεταιρισμού κατά τη 
διάρκεια της περιόδου από την ίδρυση μέχρι την καταχώρησή του (και την δημοσίευση 
του, όπου αυτό απαιτείται) πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια.  
  
Προκειμένου να ευνοηθεί η γρήγορη ανάπτυξη των συνεταιρισμών ως τμήμα των γενι-
κών δημόσιων προγραμμάτων ανάπτυξης, οι περισσότερες από τις νομοθεσίες που υιο-
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θετήθηκαν κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ‘60 στις χώρες του νότου, παρείχαν την 
δυνατότητα της προσωρινής εγγραφής κυρίως των "προ-συνεταιρισμών". Μετά από 
τριάντα έτη εμπειρίας, ωστόσο, πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι περισσότεροι από αυτούς 
τους προ-συνεταιρισμούς, οι οποίοι προτιμώνται συχνά λόγω της δομής τους και της 
απαλλαγής τους από διάφορους περιορισμούς, δεν έχουν εξελιχθεί προς την κατεύθυν-
ση των αυτόνομων συνεταιρισμών. Αντίθετα, η εξάρτησή τους από εξωτερική υποστή-
ριξη αυξήθηκε με την πρόθεση τους να μετατραπούν σε συνεταιρισμούς. Ο έλεγχος που 
έπρεπε να ακολουθήσει αυτήν την υποστήριξη έχει δυσφημήσει τις κυβερνήσεις ως φο-
ρείς υλοποίησης των συνεταιρισμών σε πολλές χώρες. 
  
Επιπλέον, η προσωρινή εγγραφή γέννησε ιδιαίτερη σύγχυση, ειδικά μεταξύ των τραπε-
ζών και άλλων πιστωτών με τους οποίους υποτίθεται ότι θα διευκολύνονταν οι σχέσεις, 
επειδή η νομική φύση ενός προσωρινά εγγεγραμμένου φορέα παρέμεινε ασαφής. 

 
3.8.3.2  Ιδιότητα μέλους 

 
Τα ζητήματα της ιδιότητας μέλους είναι τα πλέον σημαντικά που πρέπει να αντιμετωπι-
στούν από το νόμο δεδομένου ότι οι συνεταιρισμοί είναι οργανώσεις επικεντρωμένες 
στα μέλη.  
 
Προσόντα απόκτησης της ιδιότητας μέλους 

 
Ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος ορισμός των συνεταιρισμών επιτρέπει τόσο σε φυσικά 
όσο και σε νομικά πρόσωπα να είναι μέλη ενός συνεταιρισμού. Με εξαίρεση του κανό-
να στους συνεταιρισμούς υπηρεσιών, πολλές νομοθεσίες ωστόσο αποκλείουν τα νομικά 
πρόσωπα από την ιδιότητα μέλους στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς. Εφόσον 
πραγματικά τηρείται η δημοκρατική αρχή "ένα μέλος/μια ψήφος", τέτοιοι περιορισμοί 
δεν θα πρέπει να περιληφθούν στο νόμο. Για να εξασφαλιστεί αυτή η συνθήκη θα μπο-
ρούσε να περιοριστεί το σύνολο των ψήφων των νομικών προσώπων στους πρωτοβάθ-
μιους συνεταιρισμούς που έχουν επίσης ως μέλη φυσικά πρόσωπα, ώστε να μην επιτρέ-
πεται σε αυτά τα νομικά πρόσωπα να ξεπεράσουν αριθμητικώς τους ψήφους των μελών 
φυσικών προσώπων ή να ληφθούν αποφάσεις μόνο από αυτά. 
  
Σύμφωνα με τις δυτικές νομικές έννοιες, μόνο τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα μπο-
ρούν να κατέχουν δικαιώματα και ως εκ τούτου να είναι μέλη ενός συνεταιρισμού. Αυ-
τός ο καθορισμός είναι βασισμένος σε μια πολιτιστική θεώρηση που εξατομικεύει τα 
φυσικά πρόσωπα. Άλλες κοινωνίες ωστόσο οργανώνονται στην βάση των εκτεταμένων 
οικογενειών, ή ακόμα και μεγαλύτερων ομάδων, ως ελάχιστη οντότητα. Αυτές οι οντό-
τητες μπορούν να γίνουν δεκτές ως μέλη στους συνεταιρισμούς, υπό τον όρο ότι είναι 
σταθερές. Θα πρέπει να επιβεβαιώνεται, ωστόσο, ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων 
μέσα στο συνεταιρισμό δεν επηρεάζεται με την αποδοχή τέτοιων ομάδων ως μέλη και 
ότι τα δημοκρατικά δικαιώματα των μεμονωμένων μελών δεν θα παραβιαστούν αργό-
τερα. 

  
Η εισδοχή τέτοιων ομάδων ως μέλη θα μπορούσε ακόμη και να διευκολύνει τη λειτουρ-
γία του συνεταιρισμού σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτρέποντας να γίνουν σεβαστές οι 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων του υπάρχοντος κοινωνικού περιβάλλοντος, ειδικότερα 
σε θέματα που αφορούν την διαχείριση των φυσικών πόρων.  
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Περιορισμοί σχετικά με την ηλικία  
 

Η αποδοχή των νομικά ανηλίκων είναι γενικά μια εξαίρεση στο αστικό δίκαιο της κάθε 
χώρας. Χωρίς να αποτρέπεται  από οικονομικά δραστήριους ανηλίκους η  απόκτηση της 
ιδιότητας μέλους, χρειάζεται μια προσεκτική μελέτη των επιπτώσεων μιας πιθανής έ-
νταξης ανηλίκων σε έναν συνεταιρισμό, με όρους υπευθυνότητας και οικονομικής ευ-
θύνης, του δικαιώματος ψήφου και της επιλεξιμότητας σε θέσεις ευθύνης. Προκειμένου 
να αποφευχθεί το να γίνει η ένταξη σε έναν συνεταιρισμό ένα μέσο πρόσβασης σε μια 
θέση νομικά ανάρμοστη σε μεμονωμένους ανήλικους, ο αριθμός και τα δικαιώματά 
τους θα πρέπει να είναι περιορισμένα. Ειδικότερα, οι ανήλικοι θα πρέπει να αποτρέπο-
νται από το να μπορούν να πάρουν τον έλεγχο ενός συνεταιρισμού. Εξαιρέσεις μπορεί 
να υπάρχουν για συνεταιρισμούς σχολείων και φοιτητών. 

 
Ελάχιστος αριθμός μελών στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς  

 
Για να είναι σεβαστή η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, οι περιορισμοί στον αριθμό των 
μελών ενός συνεταιρισμού θα πρέπει να είναι ελάχιστοι. Η οικονομική βιωσιμότητα 
των συνεταιρισμών με πολύ λίγα μέλη, ωστόσο, είναι γενικά αμφίβολη. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, η χορήγηση καθεστώτος νομικού πρόσωπου ίσως να είναι αντίθετη στο συμ-
φέρον των πιθανών συνεργατών και των πιστωτών τους. Γι’ αυτό οι περισσότερες νο-
μοθεσίες απαιτούν έναν ελάχιστο αριθμό μελών, τουλάχιστον τριών. 
 
Οι εμπειρίες μιας χώρας θα μπορούσαν να απαιτήσουν να καθορίζονται διαφορετικοί 
ελάχιστοι αριθμοί μελών σύμφωνα με τον τύπο του συνεταιρισμού. Κατά συνέπεια μπο-
ρεί ο αριθμός για τους συνεταιρισμούς καταναλωτών να είναι μεγαλύτερος από αυτόν 
για τους συνεταιρισμούς παραγωγών, και ο αριθμός για τους συνεταιρισμούς υπηρε-
σιών να βρίσκεται ενδιάμεσα.  

 
Μέγιστος αριθμός μελών στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς  

 
Θεωρητικά, η "αρχή της ανοικτής πόρτας", ένας όρος συντομογραφίας για την 1η αρχή 
της ICA, δεν επιτρέπει κανέναν περιορισμό στον αριθμό των μελών. Στην πράξη, ο α-
ριθμός των μελών θα πρέπει να είναι συμβατός με τον εν’ λόγω στόχο του συνεταιρι-
σμού. Ακριβώς όπως συμβαίνει με τον  ελάχιστο αριθμό μελών, είναι δύσκολο να κα-
θοριστεί ένα απόλυτο μέγιστο ή σχετικό όριο για τους διάφορους τύπους συνεταιρι-
σμών. 
  
Να σημειωθεί ότι, γενικά, τα προβλήματα της διοίκησης αυξάνονται ανάλογα με το 
πλήθος των μελών. Όσο περισσότερα είναι τα μέλη, τόσο δυσκολότερα διατηρείται έ-
νας δημοκρατικός τρόπος διοίκησης, και τα μέλη ταυτίζονται λιγότερο με το συνεταιρι-
σμό τους. Η αποκέντρωση, με την έννοια των περιφερειακών συνελεύσεων ή/και των 
συνελεύσεων των τμημάτων, σε συνδυασμό με μια πιο αποτελεσματικότερη διοίκηση, 
μπορούν να αναπληρώσουν μερικές από τις αρνητικές συνέπειες του μεγάλου αριθμού 
μελών, αλλά δεν μπορούν να τις κάνουν να εξαφανιστούν. 

  
Τα προβλήματα ποικίλλουν επίσης ανάλογα με τον τύπο του συνεταιρισμού. Κατά συ-
νέπεια, ένας υψηλός αριθμός μελών σε έναν συνεταιρισμό καταναλωτών έχει μικρή ε-
πίδραση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενώ ο απαραιτήτως υψηλός αριθμός με-
λών στους αποταμιευτικούς και πιστωτικούς συνεταιρισμούς απαιτεί μάλλον σύνθετους 
μηχανισμούς εργασίας. Οι συνεταιρισμοί παραγωγών πιθανότατα θα υποφέρουν εάν το 
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μέγεθος του αριθμού των μελών ξεπεράσει ορισμένα όρια. Το ζήτημα, θα πρέπει να α-
φεθεί στα μέλη για να αποφασίσουν, εάν αυτό είναι απαραίτητο.  

 
Αποδοχή των μελών  

 
Βασικές Αρχές  

 
Μέσα στα όρια του στόχου του εν λόγω συνεταιρισμού και σύμφωνα με την αρχή της 
ανοικτής πόρτας, όλα τα πρόσωπα που ζητούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους 
θα πρέπει να γίνονται δεκτά. Ο χαρακτήρας Κοινωνίας του συνεταιρισμού πρέπει ω-
στόσο, να επιτρέπει στα μέλη να έχουν το δικαίωμα γνώμης. Η αμοιβαία αποδοχή των 
μελών αποτελεί μια απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του συνεταιρισμού.  
 
Η πολιτική που υιοθετείται από τους συνεταιρισμούς σε θέματα κατανομής των κεφα-
λαίων έχει κάποια επίδραση στον αριθμό και την ποιότητα των μελών. Ο κίνδυνος οι 
αιτήσεις απόκτησης της ιδιότητας μέλους να υποκινούνται από την αναζήτηση μιας επι-
κερδούς επένδυσης μπορεί να αποφευχθεί με την μη διανομή του κέρδους που αποκτή-
θηκε από τις συναλλαγές με μη μέλη χρήστες ή/και με την επιστροφή των μεριδίων σε 
περίπτωση απώλειας της ιδιότητας μέλους ή διάλυσης, στην ονομαστική τους αξία και 
μόνο.  
 
Ο τόπος διαμονής του αιτούντος δεν πρέπει να είναι αποφασιστικός παράγοντας για την 
αποδοχή, εκτός αν ο σκοπός του συνεταιρισμού τον εμπεριέχει ως ένα από τα κλειδιά 
για την επιτυχία του, οπότε σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προβλέπεται από τον 
εσωτερικό κανονισμό/καταστατικό ως απαραίτητη προϋπόθεση. 

 
Ένας αριθμός συνεταιριστικών νόμων επιτρέπει τον αποκλεισμό από την ιδιότητα μέ-
λους των προσώπων που δεν έχουν ένα καθαρό ποινικό μητρώο. Εκτός και αν ο λόγος 
επιβολής της ποινής είναι πιθανό να βλάψει το συνεταιρισμό, τα μέλη πρέπει να αναλά-
βουν τις γενικές κοινωνικές υποχρεώσεις τους, βοηθώντας στην επανένταξη αυτών των  
ατόμων στην κοινωνία.  

 
Διαδικασία αποδοχής  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα Κοινωνίας των συνεταιρισμών, η αποδοχή των 
νέων μελών πρέπει να αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση. Για πρακτικούς λόγους, 
το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, αλλά η γενική συνέλευση θα διατηρεί, 
εάν το επιθυμεί, το δικαίωμα της επιβεβαίωσης ή της άρνησης, η  οποία πρέπει να α-
σκείται κατά την διάρκεια της πρώτης γενικής συνέλευσης μετά από την απόφαση που 
λήφθηκε από το διοικητικό συμβούλιο. 
  
Προκειμένου να καθοριστούν με βεβαιότητα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των με-
λών, είναι σημαντικό να διευκρινίζεται στο νόμο η τελική πράξη η οποία συνιστά την 
ένταξη. 
  
Οι αιτήσεις για την ένταξη μέλους πρέπει να φέρουν ημερομηνία και να επιβεβαιώνεται 
η παραλαβή τους. Μια άρνηση αποδοχής θα πρέπει να αιτιολογείτε εγγράφως και ο υ-
ποψήφιος πρέπει να ειδοποιείται άμεσα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
ασκήσει έφεση σε ένα δικαστήριο (που θα καθορίζεται). Εάν ο συνεταιρισμός δεν έχει 
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τηρήσει τα χρονικά περιθώρια που ορίζονται από το νόμο, η αίτηση ένταξης μέλους 
θεωρείται καταφατική.  

 
Παραίτηση/αποχώρηση από την ιδιότητα μέλους  

 
Το δικαίωμα των μελών να παραιτηθούν ή να αποχωρήσουν πρέπει να εγγυάται από το 
νόμο ο οποίοςπρέπει να φροντίσει ώστε οι διοικητικές πράξεις ή οι εσωτερικοί κανονι-
σμοί/καταστατικά των συνεταιρισμών δεν θα επιφέρουν αρνητικές συνέπειες. 
 
Η αποχώρηση μπορεί να καθυστερήσει έως ότου λήξει ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 
ένταξης ως μέλος, ή μέχρι την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων που υφίστα-
νται προς τον συνεταιρισμό ή τρίτους. Αυτοί οι όροι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
είναι υπερβολικοί, και το απαραίτητο χρονικό διάστημα (για την κοινοποίηση, την από-
δοση των μεριδίων, κ.λπ.) πρέπει να είναι εύλογο. 
  
Το αποτέλεσμα της παραίτησης/αποχώρησης είναι η αναβολή ή ο άμεσος τερματισμός 
των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του μέλους που αποχωρεί. Παραμένοντας κάτω 
από ορισμένες συνθήκες οικονομικά υπεύθυνος, το παραιτούμενο/αποχωρών μέλος έχει 
το δικαίωμα να του αποδοθεί αποζημίωση για τα μερίδιά του, κατ’ αρχήν στην ονομα-
στική τους αξία. Ωστόσο, ο συνεταιρισμός πρέπει να έχει την δυνατότητα προσωρινά 
(με όρους που πρέπει να διευκρινίζονται) να καθυστερήσει την επιστροφή τους εφόσον 
μια άμεση επιστροφή θα μπορούσε να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του. 
Σε αυτήν την περίπτωση, ο συνεταιρισμός θα πληρώσει έναν περιορισμένο τόκο επί του 
ποσού που επιστρέφεται.  

 
Αποκλεισμός και αναστολή της ιδιότητας μέλους  

 
Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ανοιχτής πόρτας, ο αποκλεισμός πρέπει να είναι ένα 
εξαιρετικά σπάνιο μέτρο. Μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν τα μέλη δεν αποσύρο-
νται εθελοντικά ακόμα κι όταν δεν τηρούν πλέον τις προϋποθέσεις ιδιότητας μέλους, 
εάν παραβιάζουν σοβαρά τους νόμους/καταστατικά ή εάν η συμπεριφορά τους είναι ε-
πιζήμια για τον συνεταιρισμό. 
  
Ανάλογα με το είδος του παραπτώματος, ο συνεταιρισμός επίσης θα μπορούσε να απο-
φασίσει την μερική ή ολική αναστολή των δικαιωμάτων ενός μέλους για ένα ορισμένο 
χρονικό διάστημα. 
  
Και στις δύο περιπτώσεις, στο ενδιαφερόμενο μέλος πρέπει να παραχωρηθεί ακρόαση 
και, κατόπιν αιτήματός του, οι λόγοι για την απόφαση του συνεταιρισμού θα πρέπει να 
κοινοποιηθούν στο μέλος εγγράφως. Το μέλος μπορεί να προσφύγει ενώπιων της γενι-
κής συνέλευσης του συνεταιρισμού, να χρησιμοποιήσει τις διαδικασίες επίλυσης δια-
φορών που προβλέπονται από τον νόμο ή τον εσωτερικό κανονισμό/καταστατικό ή/και 
να έχει το δικαίωμα να προσφύγει σε ένα δικαστήριο (που θα καθορίζεται). 
  
Οι όροι και οι επιπτώσεις ενός αποκλεισμού ή μιας αναστολής είναι οι ίδιοι με εκείνους 
για την παραίτηση. 

3.8.4 Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών  
 

3.8.4.1 Βασικές Αρχές  
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Πάλι, η σειρά με την οποία εξετάζονται τα νομικά θέματα είναι ενδεικτική και δεν υπο-
δηλώνει οποιαδήποτε ιεράρχηση. Ωστόσο απεικονίζει το βάρος που δίνεται κατά και-
ρούς σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Κατά συνέπεια, έμφαση δίνεται εδώ στις υποχρεώσεις 
των μελών που συζητούνται πολύ λιγότερο από τα δικαιώματα των μελών. Η ένταξη ως 
μέλος συνδέεται με τα δικαιώματα. Αυτά διέπονται από την εκπλήρωση των υποχρεώ-
σεων. Ο συνεταιριστικός νόμος και η εξαρτώμενη από αυτόν νομοθεσία πρέπει να εξα-
σφαλίσουν ότι αυτός ο κανόνας τηρείται, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι γενικοί 
κοινωνικοί κανόνες τείνουν να υπερισχύουν αυτών των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. 
Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση οι οικογενειακοί δεσμοί, η φυλή, η ηλικία, η θρησκεία 
ή οποιαδήποτε άλλη σύνδεση με μια ομάδα να επηρεάσει την ανεξαρτησία και την ισό-
τητα των μελών.  

 
3.8.4.2 Υποχρεώσεις  

 
Προσωπικές υποχρεώσεις  

 
Με την ένταξή τους σε έναν συνεταιρισμό, τα μέλη δεσμεύονται:  

  
o Να τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό/καταστατικό καθώς και τις αποφάσεις 

που λαμβάνονται από τη γενική συνέλευση, ασχέτως εάν ψήφισαν για την 
έγκρισή τους ή όχι  

 
o Να απέχουν από κάθε δραστηριότητα που ζημιώνει τους στόχους του συνε-

ταιρισμού τους. Η ιδιότητα μέλους σε διάφορους συνεταιρισμούς που έχουν 
τους ίδιους στόχους και δραστηριότητες δεν πρέπει να θεωρείται αυτομάτως 
ότι βλάπτει τον(ους) συνεταιρισμό(ούς)  

 
o Να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή του συνεταιρισμού. Αυτή η υποχρέωση, 

ωστόσο, δεν μπορεί να επιβληθεί.  
 

Οικονομικές υποχρεώσεις 
  

Η απόκτηση της ιδιότητας μέλους σε έναν συνεταιρισμό υποδηλώνει τις ακόλουθες οι-
κονομικές υποχρεώσεις: 

  
o κάθε μέλος πρέπει να εγγραφεί και να πληρώσει για τον ελάχιστο αριθμό 

μεριδίων που καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό/καταστατικό 
 

o κάθε μέλος είναι οικονομικά υπεύθυνο για τα χρέη του συνεταιρισμού, του-
λάχιστον για ποσό ίσο με το χρηματικό ποσό που κατέβαλε για τις μερίδες 
κατά την ένταξή του 

 
o κάθε μέλος μπορεί να χρειαστεί να αγοράσει πρόσθετα μερίδια ή να κάνει 

συμπληρωματικές οικονομικές συνεισφορές στο συνεταιρισμό. Προκειμένου 
να αντισταθμίσει, τουλάχιστον εν μέρει, την ενυπάρχουσα οικονομική αδυ-
ναμία των περισσότερων συνεταιρισμών, και προκειμένου να υποκινηθούν 
τα μέλη ώστε να συμβάλουν ενεργά στην επιτυχία του συνεταιρισμού τους, 
ο νόμος ή οι εσωτερικοί κανονισμοί/καταστατικά μπορούν να επιβάλουν την 
υποχρέωση στα μέλη να κάνουν συμπληρωματικές εισφορές σε περίπτωση 
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που ο συνεταιρισμός δεν είναι σε θέση να εξοφλήσει τα χρέη του. Αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε μια απεριόριστη οικονομική ευθύνη των μελών. Το 
ύψος αυτών των συμπληρωματικών εισφορών μπορεί να είναι το ίδιο για 
κάθε μέλος, να είναι ανάλογο με τις συναλλαγές που πραγματοποιεί το κάθε 
μέλος με τον συνεταιρισμό κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής 
περιόδου, σύμφωνα με την μέθοδο που χρησιμοποιείται για την διανομή του 
πλεονάσματος, ή μπορεί να καθοριστεί σύμφωνα με τον αριθμό μεριδίων 
που κατέχει το κάθε μέλος.  

 
Εάν δεν διευκρινίζεται από τον νόμο, ο τύπος οικονομικής ευθύνης των μελών πρέπει 
να αντιμετωπίζεται από τους εσωτερικούς κανονισμούς/καταστατικά προκειμένου να 
προστατευθούν τα συμφέροντα των τρίτων. 

  
Λόγω του καθεστώτος νομικού προσώπου των συνεταιρισμών, η οικονομική ευθύνη 
των μελών δεσμεύει τα μέλη προς το συνεταιρισμό τους μόνο, και όχι προς τους πιστω-
τές του συνεταιρισμού. Επεκτείνεται και πέρα από την λήξη της ιδιότητας μέλους, για 
μια χρονική περίοδο που καθορίζεται στο νόμο ή τους εσωτερικούς κανονισμούς/ κα-
ταστατικά. Κατά κανόνα, ένα μέλος πρέπει να συμβάλλει στην εξόφληση μόνο εκείνων 
των οφειλών που υπήρχαν στον τελευταίο ισολογισμό κατά τον οποίο ήταν ενταγμένο 
μέλος του. 

 
Άλλες υποχρεώσεις  

 
Θα μπορούσε να υπάρχει κάποια πρόβλεψη που θα υποχρέωνε τα μέλη να χρησιμοποι-
ούν, μέχρι ένα βαθμό τουλάχιστον, τις υπηρεσίες ή τις υποδομές του συνεταιρισμού 
τους. Αν και ευνοεί την ανάπτυξη των συνεταιρισμών βραχυπρόθεσμα, ένας τέτοιος 
κανόνας στην πορεία του χρόνου τείνει να ασκεί αρνητική επιρροή στην ανταγωνιστι-
κότητα του συνεταιρισμού και μπορεί να παραβιάζει τον νόμο ανταγωνισμού σε εκείνες 
τις περιπτώσεις όπου τα ίδια τα μέλη διευθύνουν μια επιχείρηση. Επομένως, αντί κά-
ποιος να επιχειρηματολογεί για τις νομικές υποχρεώσεις, θα μπορούσε να θεωρήσει ότι 
τα μέλη έχουν την ηθική υποχρέωση να συνεργαστούν με τον συνεταιρισμό τους. Επι-
πλέον, εξαρτάται από τον συνεταιρισμό να προσφερθούν αρκετά ελκυστικές υπηρεσίες 
στα μέλη του. 
 
Οι εξαιρέσεις είναι δυνατές, ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου τα μέλη αποφασίζουν να 
κάνουν μια σημαντική επένδυση, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται από τα μέλη τα οποία 
χρησιμοποιούν αυτές τις υποδομές. Στα μέλη μπορεί στην συνέχεια να απαγορευτεί 
προσωρινά η αναζήτηση αλλού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
  
Προκειμένου να εγγυηθεί κάποια σταθερότητα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο συνε-
ταιρισμός μπορεί να χρειαστεί να συνάψει ατομικές συμβάσεις με κάθε ένα από τα μέλη 
του. 

 
3.8.4.3  Δικαιώματα 

 
Ατομικά δικαιώματα 

 
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να: 

  
o ζητεί εκείνες τις υπηρεσίες που αποτελούν τον σκοπό του συνεταιρισμού 
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o ζητεί την εκπαίδευση και την κατάρτιση από τον συνεταιρισμό σύμφωνα με τον 

κανονισμό/καταστατικό ή τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης 
 

o χρησιμοποιεί τις υποδομές και τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού 
 

o συμμετέχει στη γενική συνέλευση, να κάνει μια πρόταση σε αυτή και να ψηφίζει 
 

o εκλέγει ή εκλέγεται σε ένα αξίωμα του συνεταιρισμού ή σε μια δομή υψηλότε-
ρου επιπέδου της οποίας ο συνεταιρισμός του είναι μέλος 

 
o λάβει σε εύλογο χρόνο, από τα εκλεγμένα όργανα του συνεταιρισμού, πληροφο-

ρίες για την κατάσταση του συνεταιρισμού και 
 

o έχει τα βιβλία και τους καταλόγους που ελέγχονται από την εποπτική επιτροπή, 
αν υπάρχει. 

 
Από κοινού (με τον απαραίτητο αριθμό να καθορίζεται) τα μέλη μπορούν επίσης να: 

 
o συγκαλέσουν μια γενική συνέλευση ή/και να εντάσσουν ένα ζήτημα στην ημε-

ρήσια διάταξη μιας γενικής συνέλευσης ή 
 

o ζητήσουν έναν πρόσθετο διαχειριστικό έλεγχο. 
 
Οικονομικά δικαιώματα  
 
Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να: 
  

o λαμβάνουν ένα μερίδιο από το πλεόνασμα σε λογικά διαστήματα οικονομικών 
περιόδων, με την μορφή επιστροφών, που καταβάλλονται αναλογικά με τις συ-
ναλλαγές τους με το συνεταιρισμό, ή/και ένα περιορισμένο κέρδος για τα κατα-
βεβλημένα μερίδια 

 
o ζητήσουν, κατά την αποχώρησής τους από μέλη, να τους επιστραφούν τα κατα-

βεβλημένα μερίδια στην ονομαστική τους αξία. Οι απώλειες ή οι υποτιμήσεις 
μπορούν να αφαιρεθούν από το ποσό αυτό. Ο περιορισμός στην ονομαστική α-
ξία υπάρχει για να αποτραπεί η αποχώρηση των μελών για κερδοσκοπικούς λό-
γους. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η αποζημίωση μπορεί να αναβληθεί σε περί-
πτωση που ειδάλλως θα έθετε σε κίνδυνο την βιωσιμότητα του συνεταιρισμού. 
Ωστόσο, αυτή η αναβολή δεν πρέπει να υπονομεύσει το δικαίωμα της αποχώρη-
σης 

 
o λάβουν, σε περίπτωση εκκαθάρισης, ένα μερίδιο του ποσού που απομένει, εάν 

υπάρχει, εκτός αν αυτά τα κεφάλαια έχουν δηλωθεί ως αδιαίρετα από τους εσω-
τερικούς κανονισμούς/ καταστατικά και όπως απαιτείται από τις αυστηρές συνε-
ταιριστικές αρχές (βλ. 3η αρχή της ICA). Σε αυτήν την περίπτωση, τα χρήματα 
που απομένουν πρέπει να πιστωθούν σε έναν άλλο συνεταιρισμό, έναν συνεται-
ρισμό ανώτερης βαθμίδας ή σε μια φιλανθρωπική οργάνωση. 
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3.8.4.4 Διατάξεις σχετικά με τους υπαλλήλους μέλη 
 

Η σχέση εργοδότη/υπαλλήλου στους συνεταιρισμούς είναι ένα σύνθετο ζήτημα όταν οι 
υπάλληλοι είναι μέλη του συνεταιρισμού και, κατά συνέπεια, είναι εργοδότες του εαυ-
τού τους. Αυτά τα μέλη μπορεί να έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα όσον αφορά τις 
ώρες απασχόλησης, τους μισθούς, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα κ.λπ. Το πρόβλημα 
παρουσιάζεται σε διάφορους βαθμούς έντασης στους διάφορους τύπους συνεταιρισμών: 

  
o στους συνεταιρισμούς υπηρεσιών, είναι σπάνιο τα μέλη να είναι υπάλληλοι του 

συνεταιρισμού τους 
 

o στους συνεταιρισμούς καταναλωτών, οι υπάλληλοι είναι συχνά μέλη του συνε-
ταιρισμού τους. Ωστόσο, η ουσία του συνεργατισμού δεν είναι ίδια με αυτήν της 
σύμβασης εργασίας. Για να αποτραπεί τα συμφέροντα των υπαλλήλων μελών να 
κυριαρχήσουν, τα δικαιώματα ψήφου αυτών των μελών πρέπει να περιορίζονται 
στις περιπτώσεις που συνδέονται με τους όρους εργασίας, ή η γενική συνέλευση 
θα πρέπει να μεταβιβάσει την εξουσία λήψης αποφάσεων για αυτά τα θέματα 
στο διοικητικό συμβούλιο. Εξάλλου, οι υπάλληλοι μέλη πρέπει να απόσχουν 
από την καταπάτηση των συμφερόντων του εργοδότη δεδομένου ότι είναι οι ίδι-
οι εργοδότες του εαυτού τους 

 
o στους συνεταιρισμούς παραγωγών η σύγκρουση είναι προφανής. Εδώ, η ουσία 

της σύμβασης εργασίας συνεταιριστικοποιείται. Είναι ταυτόσημη με την ουσία 
του συνεταιρισμού. Με εξαίρεση τους κανόνες για την κοινωνική προστασία, 
την ασφάλεια εργασιακών χώρων και προϊόντων, το εργατικό δίκαιο δεν πρέπει 
κανονικά να εφαρμόζεται σε αυτές τις σχέσεις επειδή τα μέλη ελεύθερα συναί-
νεσαν στην οργάνωση της εργασίας τους σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αρχές 
αντί να επιδιώξουν μια σχέση μισθωτής εργασίας.30 Μερικές νομοθεσίες, ωστό-
σο, θεωρούν τον συνεταιρισμό – ένα χωριστό νομικό πρόσωπο – ως εργοδότη 
και τα μεμονωμένα μέλη ως υπαλλήλους με μια σύμβαση εργασίας με τον συνε-
ταιρισμό ενώ, ως μέλη, έχουν και μια ξεχωριστή σύμβαση με αυτόν, που κατα-
λήγει στην αποδοχή του εσωτερικού κανονισμού/καταστατικού όταν γίνονται 
μέλη.  

3.8.5 Όργανα και διαχείριση  
 

3.8.5.1  Βασικές Αρχές  
 

Η λειτουργία των συνεταιρισμών, αντίθετα με αυτήν των επιχειρήσεων, εξαρτάται από την 
συμμετοχή των μελών τα οποία πρέπει να είναι σε θέση να ασκήσουν μια αποτελεσματική 
επιρροή στις υποθέσεις του συνεταιρισμού. Ωστόσο, ως νομικό πρόσωπο, ο συνεταιρισμός 
πρέπει να είναι σε θέση να κρατήσει μια ορισμένη ανεξαρτησία. Ο νόμος πρέπει επομένως 
να προβλέπει την αρχή της δημοκρατίας και την αρχή της οικονομικής αποτελεσματικότη-
τας να εφαρμόζονται ταυτόχρονα, δηλαδή πρέπει να φροντίσει και για τα δύο συστατικά 
που ορίζουν τους συνεταιρισμούς, του συστατικού της Κοινωνίας και του συστατικού της 
επιχείρησης. Επομένως, η εσωτερική οργάνωση, η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ 
των διαφορετικών οργάνων, οι εκλογές για την στελέχωση υπηρεσιών, καθώς επίσης και 
όλες οι σημαντικές αποφάσεις πρέπει να αντανακλούν την βούληση όλων των μελών, ανε-

                                                
30 cf. ILO, Meeting of Experts …and ILO, Labour Law and Cooperatives 
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ξάρτητα από την οικονομική συμβολή τους. Με την ευρεία έννοια, τα θέματα που αφορούν 
τον χαρακτήρα ενώσεως του συνεταιρισμού θα πρέπει να εξετάζονται από την γενική συνέ-
λευση, τα θέματα που αφορούν την επιχείρηση του συνεταιρισμού θα πρέπει να εξετάζο-
νται από ένα διοικητικό συμβούλιο, ενώ η καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης θα πρέ-
πει να ανατίθεται από το διοικητικό συμβούλιο σε έναν (επαγγελματία) διαχειριστή, ο ο-
ποίος θα εργάζεται υπό την εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου. Αυτή η οριοθέτηση των 
εξουσιών χρειάζεται για να αποφευχθεί η αναποτελεσματικότητα που προκύπτει όταν ένα 
μη ενημερωμένο μέλος διατηρεί υπερβολικά πολλές από τις αρμοδιότητες διαχείρισης και 
για να αποφευχθεί η απώλεια της συνεταιριστικής ταυτότητας, όπου τα μέλη χάνουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχό της επειδή η διαχείριση χρησιμοποιεί τις δυνατότητες ενημέρωσης 
της χωρίς την διαβούλευση με τα μέλη. 

  
Ένας σαφής καταμερισμός των αρμοδιοτήτων επιτρέπει επίσης να καθοριστεί ευκολότερα 
η αστική ευθύνη και η ποινική ευθύνη των υπευθύνων για την λειτουργία του συνεταιρι-
σμού.  
  
Κάθε συνεταιρισμός θα πρέπει τουλάχιστον να έχει:  

  
o μια γενική συνέλευση και  

 
o ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο μερικές φορές επίσης καλείται "διαχειριστι-

κή επιτροπή".  
 

Αν και ο σχηματισμός ενός συνεταιρισμού δεν απαιτεί την ύπαρξη μιας μονάδας ελέγχου, 
είναι σκόπιμο να παρέχει τουλάχιστον την δυνατότητα διορισμού της και να αφήνει την 
απόφαση στα μέλη. Οι συνεταιρισμοί που έχουν ως ανεξάρτητο όργανο, μια "εποπτική επι-
τροπή", ή "επιτροπή ελέγχου", η οποία ενεργεί εξ ονόματος των μελών ως μίνι γενική συ-
νέλευση σα να λέμε, φαίνεται ότι λειτουργούν καλύτερα από εκείνους που δεν διαθέτουν 
τέτοια επιτροπή, επειδή τα μέλη συχνά στερούνται τα απαραίτητα προσόντα για να ασκή-
σουν έναν αποτελεσματικό και συνεχή έλεγχο στο διοικητικό συμβούλιο και στην διαχείρι-
ση, αν υπάρχει.31  
  
Αυτό το διπλό σύστημα δεν αντικαθιστά τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου του διοι-
κητικού συμβουλίου, όπως είναι οι εσωτερικοί ελεγκτές, ούτε αντικαθιστά τον υποχρεωτικό 
εξωτερικό διαχειριστικό έλεγχο του συνεταιρισμού. 

  
Όσον αφορά την προαιρετική θέση του διαχειριστή, δεν είναι ένα όργανο του συνεταιρι-
σμού καθώς οι αρμοδιότητές του έχουν μεταβιβαστεί από το διοικητικό συμβούλιο.  

 
3.8.5.2   Γενική Συνέλευση  

 
Σύνθεση  

 
Η τακτική και η έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από τα μέλη 
του είναι το ανώτερο όργανο λήψης αποφάσεων του συνεταιρισμού. Τρίτα μέρη τα οποία 
έχουν επενδύσει στην επιχείρηση μπορεί ενδεχομένως να λαβαίνουν μέρος στις γενικές συ-
νελεύσεις, αλλά δεν θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου. 
 

                                                
31 για περισσότερες λεπτομέρειες cf. Henrÿ, Cooperative Law as an Instrument …, op.cit. 
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Η τακτική γενική συνέλευση πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μια 
έκτακτη γενική συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήματος των προσώπων 
που έχουν το δικαίωμα να το πράξουν σύμφωνα με το νόμο ή τον εσωτερικό κανονι-
σμό/καταστατικό.   

 
Εάν το μέγεθος ενός συνεταιρισμού όσον αφορά την εδαφική κάλυψη ή τον αριθμό των με-
λών είναι τέτοιο που η απαιτούμενη απαρτία είναι δύσκολο να επιτευχθεί ή οι εργασίες της 
γενικής συνέλευσης καταστούν υπερβολικά δυσκίνητες, ή όπου τα διαφορετικά ενδιαφέρο-
ντα των συνεταιρισμών πολλαπλών σκοπών το απαιτούν, μπορούν να σχηματιστούν περι-
φερειακές συνελεύσεις ή/και συνελεύσεις τμημάτων. Αυτές οι αποκεντρωμένες συνελεύ-
σεις εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους σε μια συνέλευση των εκπροσώπων που αντικαθι-
στά την γενική συνέλευση. Η ημερήσια διάταξη αυτών των συνεδριάσεων καθώς επίσης 
και ο τρόπος εργασιών και ψηφοφορίας θα αποφασιστούν σε κεντρικό επίπεδο ώστε να δι-
ασφαλιστούν τα ίδια πρότυπα σε όλο το συνεταιρισμό. Προκειμένου να ενισχυθεί η επικοι-
νωνία μεταξύ των διαφόρων μερών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της εποπτικής 
επιτροπής, αν υπάρχει, θα πρέπει να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αυτών των αποκε-
ντρωμένων συνελεύσεων. 

  
Αυτοί οι βασικοί κανόνες για την γενική συνέλευση ταιριάζουν με την πραγματικότητα των 
περισσότερων συνεταιρισμών. Σε γενικές γραμμές, οι συνεταιρισμοί έχουν τις ρίζες τους σε 
τοπικό επίπεδο, υπό την φυσική έννοια του όρου. Ενώ αυτό είναι μια ασφαλιστική δικλείδα 
για την γρήγορη αλλαγή των δραστηριοτήτων τους στην αναζήτηση συγκριτικών επιχειρη-
σιακών πλεονεκτημάτων, δεν πρέπει να αποκλείεται στους συνεταιρισμούς να λειτουργούν 
χωρίς ένα φυσικό κέντρο. Οι νέοι τρόποι επικοινωνίας και παραγωγής δεν απαιτούν μια 
σταθερή φυσική μονάδα παραγωγής ή ένα διοικητικό κέντρο, ούτε την φυσική παρουσία 
των μελών προκειμένου να γίνει μια γενική συνέλευση. Όπου αυτό απαιτείται, τα μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν έτσι στον εσωτερικό κανονισμό/καταστατικό τους. Διαφορετικά, 
θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να συζητούν και να ψηφίζουν, για παράδειγμα, μέσω του Δια-
δικτύου. Αυτό που έχει σημασία είναι ο δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη, όχι η φυσική 
παρουσία τους στις συνεδριάσεις, αν και αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να δημιουργηθεί και 
να αναπαραχθεί η απαραίτητη αμοιβαία εμπιστοσύνη.  

 
Αρμοδιότητες  

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο διπλός χαρακτήρας των συνεταιρισμών ως Κοινωνίες και επιχει-
ρήσεις είναι ενδεικτικός του τρόπου με τον οποίο οι αρμοδιότητες πρέπει να κατανέμονται 
μεταξύ της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου. Σύμφωνα με τον ορισμό 
των συνεταιρισμών, τα μέλη χρησιμοποιούν την συνεταιριστική επιχείρηση για να επιτύ-
χουν συγκεκριμένους οικονομικούς, κοινωνικούς ή πολιτιστικούς στόχους. Η ομάδα διευ-
θυντών/διαχειριστών πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο χρόνο επεξεργασίας, ο οποίος είναι 
απαραίτητος για την αποδοτική διαχείριση, ενώ όλες οι αποφάσεις σχετικά με τον συνεται-
ρισμό ως Κοινωνία θα πρέπει να λαμβάνονται από την γενική συνέλευση. 
  
Ξεκινώντας από αυτήν την βασική διάκριση, μπορεί κανείς να καταρτίσει έναν κατάλογο 
των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της γενικής συνέλευσης. Αυτές οι αρμοδιότητες δεν 
μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο φορέα ή πρόσωπο, ακόμη και με ομόφωνη απόφαση ό-
λων των μελών. 
  
Μεταξύ αυτών των αρμοδιοτήτων το πιο γνωστό είναι το δικαίωμα και η υποχρέωση να 
θεσπίζει και να τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό/καταστατικό, εντός των ορίων του 



Συνεταιριστική Νομοθεσία 

 33 

νόμου και των παγκοσμίως αναγνωρισμένων συνεταιριστικών αξιών και αρχών. Αυτός εί-
ναι ο λόγος που οι εσωτερικοί κανονισμοί/καταστατικά εξετάζονται σε μια ξεχωριστή πα-
ράγραφο. 

 
Εσωτερικοί κανονισμοί/καταστατικά  

 
Βασικές Αρχές 

  
Η γενική συνέλευση, ή η συστατική πρώτη συνεδρίαση των ιδρυτικών μελών, μπορεί να 
καθορίσει ένα ζήτημα μέσω του εσωτερικού κανονισμού/καταστατικού της όπου ο νόμος 
σιωπά, όπου ο νομοθέτης αφήνει την δυνατότητα επιλογής μεταξύ διάφορων επιλογών, συ-
γκαλείται για να διευκρινίσει νομικές διατάξεις ή όποτε τα μέλη αποφασίσουν να αναλύ-
σουν ορισμένα άρθρα του νόμου προκειμένου αυτά να καταστούν ευκολότερα στην κατα-
νόηση ή/και πιο λειτουργικά. 
 
Αυτό που έχει ειπωθεί σχετικά με τους πρότυπους νόμους είναι ότι, τηρουμένων των ανα-
λογιών, ισχύουν εξίσου και στους εσωτερικούς κανονισμούς/καταστατικά. Αν και η υιοθέ-
τηση του προτύπου εσωτερικού κανονισμού/καταστατικού, το οποίο αναγνωρίζεται από τις 
αρχές, καθιστά την εγγραφή των οργανώσεων ευκολότερη λόγω της υποτιθέμενης συμμόρ-
φωσής τους με το νόμο, δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική.  

 
Περιεχόμενο του καταστατικού  
 
Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού  

 
Το καταστατικό πρέπει να αναφέρεται στα ακόλουθα αντικείμενα: 

 
o το όνομα και η εμπορική επωνυμία του συνεταιρισμού, η οποία μπορεί να επιλε-

χτεί ελεύθερα εφόσον δεν υπάρχει καμία πιθανότητα σύγχυσης με το όνομα ενός 
άλλου νομικού προσώπου ήδη καταχωρημένου και εφόσον δεν αφήνει στο κοινό 
αμφιβολίες για την περιορισμένη οικονομική ευθύνη του συνεταιρισμού και τον 
τύπο οικονομικής ευθύνης των μελών 

 
o την έδρα του κεντρικού γραφείου, εφόσον υπάρχει, την ταχυδρομική διεύθυνσή 

της και, ενδεχομένως, στις προϋποθέσεις για την μεταφορά της σε έναν άλλο 
τόπο 

 
o τον καθορισμό των σκοπών του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένης της έν-

δειξης εάν ο συνεταιρισμός είναι ενός σκοπού ή πολλαπλών σκοπών 
 

o τους όρους και τις διαδικασίες για την εισδοχή, την παραίτηση, τον αποκλεισμό 
και την αναστολή της ιδιότητας μέλους καθώς επίσης και τα κριτήρια επιλογής 
για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους. Αυτά τα κριτήρια πρέπει να απεικονί-
ζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του εν λόγω συνεταιρισμού, όπως επίσης εάν α-
ποτελεί έναν πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο ή έναν υψηλότερου επιπέδου συνε-
ταιρισμό  

 
o την αξία, τον ελάχιστο και τον μέγιστο αριθμό των μεριδίων που χρειάζονται για 

την εγγραφή κάθε μέλους. Η γενική συνέλευση εξασφαλίζει ότι τα οικονομικά 
μέσα των λιγότερο εύπορων μελών αποτελούν την βάση για την απόφαση της 
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τιμής και ότι η αξία μεριδίου είναι αρκετά υψηλή για να υποστηρίξει τους προ-
βλεπόμενους στόχους του συνεταιρισμού και να υποκινήσει τα μέλη της να α-
σκήσουν τα δικαιώματα ελέγχου 

 
o την διαδικασία και τους όρους για την εγγραφή και την πληρωμή των μεριδίων. 

Τα μερίδια μπορούν να συνεισφέρονται σε μετρητά, είδος, εργασία, υπηρεσία ή 
με την παραχώρηση ενός μέρους του πλεονάσματος, στο οποίο ένα μέλος έχει 
δικαιώματα, από κοινού με τον συνεταιρισμό 

 
o τον τύπο οικονομικής ευθύνης των μελών για τα χρέη του συνεταιρισμού 

 
o την διαχείριση των συνεταιριστικών μητρώων και των εγγράφων που τηρούνται  

 
o τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την σύγκληση και διεξαγωγή γενικών 

συνελεύσεων (μορφή ανακοίνωσης, καθορισμό και κοινοποίηση της ημερήσιας 
διάταξης, εκλογή του Προέδρου της συνέλευσης, κατά προτίμηση ένα μη-μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου, απαρτία και ψηφοφορία, κ.λπ.) 

 
o τον περιορισμό του μεγέθους του διοικητικού συμβουλίου, τις προϋποθέσεις ε-

πιλογής στα διάφορα αξιώματα, την διάρκεια της θητείας, τις αποζημιώσεις και 
τις δαπάνες του διαχειριστή, αν υπάρχει. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
ανώτερων υπαλλήλων, τον τρόπο λήψης αποφάσεων 

 
o τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την σύγκληση του διοικητικού συμβου-

λίου και, εφόσον υπάρχει, της εποπτικής επιτροπής (απαρτία, ψηφοφορία κ.λπ.) 
 

o την χρηματοδότηση: σχηματισμός κεφαλαίου, σύσταση του τακτικού αποθεμα-
τικού και των καταστατικών ταμείων 

 
o την διανομή του πλεονάσματος και την συμβολή στην κάλυψη των ζημιών 

 
o την διανομή του κεφαλαίου σε περίπτωση παραίτησης, αποκλεισμού ή εκκαθά-

ρισης 
 

o τον καθορισμό του οικονομικού έτους 
 

o τον διαχειριστικό έλεγχο (ειδικό για την συνεταιριστική οικονομία, διοίκηση, 
κοινωνικό έλεγχο και συμβουλευτική) 

 
o τους όρους και τις διαδικασίες για την εθελοντική διάλυση 

 
o τις διαδικασίες επίλυσης των διαφορών 

 
o τις προδιαγραφές οποιουδήποτε άλλου νομικού θέματος και τέλος 

 
o την διαδικασία για την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού/καταστατικού  

 
Πρόσθετο, μη υποχρεωτικό περιεχόμενο για τα καταστατικά  
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Χωρίς να είναι υποχρεωτικό, τα καταστατικά μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν κανονι-
σμούς σχετικά με: 

  
o την διάρκεια του συνεταιρισμού  

 
o την γεωγραφική περιοχή όπου δραστηριοποιείται 

 
o την υπαγωγή του συνεταιρισμού σε μια ή περισσότερες δευτεροβάθμιες ή υψη-

λότερου επιπέδου συνεταιριστικές οργανώσεις 
 

o τον διορισμό μιας εποπτικής επιτροπής 
 

o την φύση και τον όγκο των πιθανών συναλλαγών με χρήστες μη μέλη. Πρέπει 
να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικότητας και της αυτονομίας του 
συνεταιρισμού. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε έναν καθορισμό ενός ορίου 
(ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών που οι συναλλαγές με τους χρήστες 
μη μελών δεν θα πρέπει να υπερβεί). Αυτές οι συναλλαγές πρέπει να διατηρού-
νται σε χωριστούς λογαριασμούς του συνεταιρισμού 

 
o τις αμοιβές των στελεχών. Ενώ είναι αλήθεια ότι σύμφωνα με τις συνεταιριστι-

κές αρχές τα στελέχη δεν πρέπει να αμείβονται, είναι επίσης αλήθεια ότι ως εκ’ 
τούτου τα οικονομικά αδύναμα μέλη ενδέχεται να μην έχουν την οικονομική δυ-
νατότητα να αναλάβουν καθήκοντα στελέχους. Η ανταμοιβή δεν πρέπει να κα-
ταβάλλεται σε συνάρτηση με τον κύκλο εργασιών ή του κέρδους /πλεονάσματος 
του συνεταιρισμού 

 
o τον αριθμό πρόσθετων ή συμπληρωματικών μεριδίων ανά μέλος και τους όρους 

εγγραφής και πληρωμής τους  
 

o την αποδοχή των επενδύσεων μη μελών και των δικαιωμάτων που σχετίζονται 
με αυτές 

 
o τον σχηματισμό περιφερειακών ή/και τμηματικών συνελεύσεων, την λήψη απο-

φάσεων, την ψηφοφορία και τον αριθμό εκπροσώπων που θα αντιπροσωπεύουν 
τις περιφερειακές ή τμηματικές συνελεύσεις σε κεντρικό επίπεδο 

 
o την ψηφοφορία δια αντιπροσώπου 

 
o την καθιέρωση λογαριασμού για την εκπαίδευση και άλλων κοινών ταμείων  

 
o την καθιέρωση επιτροπών, τα καθήκοντά τους, την θητεία τους, τα προσόντα 

των μελών τους και 
 

o οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο εμπίπτει στην αυτονομία των συνεταιρισμών 
  

Άλλες Αρμοδιότητες 
 
Επιπλέον της κατάρτισης και της τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού/καταστατικού, 
η γενική συνέλευση έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει για τα ακόλουθα θέματα: 
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o την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεών της 
 

o την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών οργάνων σύμφωνα 
με τις προαναφερθείσες αρχές, και την υιοθέτηση για κάθε ένα από αυτά των 
εσωτερικών κανονισμών τους 

 
o την εκλογή και απόλυση των μελών της εποπτικής επιτροπής (εάν υπάρχουν) 

και του διοικητικού συμβουλίου εκτός αν το τελευταίο πρέπει να επιλέγεται από 
την εποπτική επιτροπή. Όσο περισσότερες αρμοδιότητες έχει το συμβούλιο/η 
διαχείριση, τόσο πιο ευκολότερη θα πρέπει να είναι η απομάκρυνσή τους από τα 
αξιώματα 

 
o την διανομή πλεονάσματος και την κάλυψη των απωλειών 

 
o την συγχώνευση, κατάτμηση, μετατροπή του συνεταιρισμού σε ένα άλλο νομικό 

πρόσωπο ή διάλυση του συνεταιρισμού 
 

o τις αποφάσεις σχετικά με τον πιθανό περιορισμό των δανείων, των καταθέσεων 
ή των επενδύσεων  

 
o τον διορισμό των ελεγκτών, την διάρκεια της θητείας τους και τις αμοιβές τους 

 
o την εξέταση της έκθεσης του ελεγκτή καθώς επίσης και της ετήσιας έκθεσης 

(συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου σχεδίου δραστηριότητας)  
 

o την χορήγηση ή την άρνηση της τελικής απαλλαγής των μελών συμβουλίων  
 

o την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού 
 

o την τελική αποδοχή, αποβολή ή αναστολή της ιδιότητας μέλους 
 

o την εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών και των υπαλλήλων  
 

o την παράταση της διάρκειας του συνεταιρισμού  
 

o την απόφαση σχετικά με το εάν το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να διορίσει έ-
ναν επαγγελματία διευθυντή, μέλος ή όχι του συνεταιρισμού 

 
o την πιθανή δημιουργία υποεπιτροπών με ειδικά καθήκοντα, και την διάρκεια της 

θητείας τους. 
 
Λήψη αποφάσεων  
 
Απαρτία  

 
Ο τρόπος λήψης αποφάσεων πρέπει να σέβεται τις αρχές της δημοκρατίας και της οικονο-
μικής αποτελεσματικότητας. Ο καθορισμός της απαρτίας, δηλ. ο ελάχιστος αριθμός των 
μελών τα οποία πρέπει να είναι παρόντα ή να εκπροσωπούνται στην γενική συνέλευση για 
να είναι έγκυρη, να συσκέπτεται και να ψηφίζει, αποτελεί έναν συμβιβασμό μεταξύ αυτών 
των δύο αρχών.  
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Αυτή η απαρτία, η οποία εκφράζεται συνήθως είτε ως ποσοστό του αριθμού των μελών κα-
τά τον χρόνο σύγκλησης της γενικής συνέλευσης είτε με έναν απόλυτο αριθμό, είτε με συν-
δυασμό των δύο, μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το θέμα στην ημερήσια διάταξη της γενι-
κής συνέλευσης. 

  
Πρέπει να προβλεφθεί η περίπτωση όπου η γενική συνέλευση αποτυγχάνει επανειλημμένα 
να συμπληρώσει την απαραίτητη απαρτία. Κατά κανόνα, μια δεύτερη συνεδρίαση με την 
ίδια ημερήσια διάταξη μπορεί να αποφασιστεί ανεξάρτητα από τον αριθμό παρόντων ή α-
ντιπροσωπευόμενων μελών. 

 
Ψηφοφορία  

 
Ο βασικός κανόνας για τους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς είναι το "ένα μέλος/μια ψή-
φος". Αυτό ισχύει επίσης και για τα μέλη τα οποία είναι νομικά πρόσωπα. Κατ’ εξαίρεση, 
(για ένα περιορισμένο αριθμό) δικαιώματα περισσότερων ψήφων μπορούν να χορηγηθούν 
μέσω των εσωτερικών κανονισμών/καταστατικών. Ο όγκος των συναλλαγών με τον συνε-
ταιρισμό ή άλλα κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την κατανομή των δικαιωμά-
των αυτών. Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν μπορεί να χορηγηθούν δικαιώματα περισσό-
τερων ψήφων βάσει του κεφαλαίου που επενδύεται από ένα μέλος. Τα πολλαπλά δικαιώμα-
τα ψήφων δεν μπορούν να ασκηθούν κατά την λήψη αποφάσεων για σημαντικά θέματα, 
όπως ορίζεται από το νόμο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ένα μόνο μέλος να είναι σε θέ-
ση να λαμβάνει αποφάσεις βάσει του αριθμού δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ή αντιπρο-
σωπεύει. 
  
Στις δευτεροβάθμιες και υψηλότερου επιπέδου συνεταιριστικές οργανώσεις, ένα σύστημα 
δικαιωμάτων πολλαπλών ψήφων μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς τον προαναφερθέντα περιο-
ρισμό, αλλά σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές (βλ. 2η αρχή της ICA). 
  
Ο νόμος πρέπει να ρυθμίσει τα κριτήρια για την χορήγηση των δικαιωμάτων ψήφου στους 
αντιπροσώπους, δηλ. τα μέλη που εκλέγονται από τις περιφερειακές ή τμηματικές συνελεύ-
σεις, εάν υπάρχουν, στη συνέλευση των αντιπροσώπων. 
  
Η συμμετοχή των επενδυτών μη μελών στη γενική συνέλευση, εάν έχουν δικαιώματα ψή-
φου, θα πρέπει να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να α-
ντισταθμίσουν τα τακτικά μέλη. Πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι το δικαίωμα ψήφου από 
τα μη μέλη αποτελεί μια σοβαρή απόκλιση από τις συνεταιριστικές αρχές. 
  
Για τους προαναφερθέντες λόγους, τα δικαιώματα ψήφου των υπαλλήλων μελών θα πρέπει 
επίσης να περιοριστούν ώστε να τους αποκλείουν από ψηφοφορίες για ζητήματα σχετικά με 
την απασχόλησή τους. 

  
Εάν επιτρέπεται η ψηφοφορία δια αντιπροσώπου, ο πληρεξούσιος πρέπει να είναι μέλος 
του συνεταιρισμού και δεν πρέπει να αντιπροσωπεύει περισσότερα από δύο ή τρία μέλη, 
συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου. Η ψήφος δι’ αλληλογραφίας ή μέσω του Διαδικτύου 
θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για την συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όταν η φυσική παρουσία των μελών δεν είναι 
απαραίτητη. Τουλάχιστον οι σημαντικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με ψηφοφορία 
προκειμένου να περιοριστεί η επιρροή ορισμένων μελών της, κυρίως του Πρόεδρου της συ-
νέλευσης. Οι εκλογές πρέπει πάντα να πραγματοποιούνται με ψηφοφορία.  
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Πλειοψηφίες  

 
Γενικά, οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία όταν η απαιτούμενη 
απαρτία των μελών είναι παρόν ή εκπροσωπείται. Τα ψηφίσματα σχετικά με το "συμβόλαιο 
του συλλόγου", είτε πρόκειται για μια τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού/ καταστα-
τικού ή μια απόφαση σχετικά με την συγχώνευση, την κατάτμηση, την διάλυση, την μετα-
τροπή ή σχετικά με την σύνδεση του συνεταιρισμού με μια οργάνωση κορυφής, πρέπει να 
ληφθούν με ειδική πλειοψηφία, κατά κανόνα τουλάχιστον με πλειοψηφία των δύο τρίτων. 

 
3.8.5.3  Διοικητικό συμβούλιο 

 
Σύνθεση 

 
Ως το εκτελεστικό όργανο του συνεταιρισμού, το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να λειτουρ-
γήσει σύμφωνα με συγκεκριμένους νομικούς κανόνες. Τα μέλη του συμβουλίου δεν είναι 
μόνο οι αντιπρόσωποι του τρέχοντος συνεταιρισμού αλλά είναι αυτοί που έχουν την υπο-
χρέωση να διαφυλάξουν τα περιουσιακά στοιχεία για τα μέλη που θα ενταχθούν στο μέλ-
λον. 

 
Διατάξεις σχετικά με το διοικητικό συμβούλιο  

 
Ο νόμος πρέπει να περιέχει τους κανόνες για:  

 
o τα κριτήρια εκλεξιμότητας και κατά πόσο πρέπει ή όχι όλα τα μέλη του διοικη-

τικού συμβουλίου να είναι μέλη του συνεταιρισμού. Σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες οι επενδυτές μη μέλη συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι δεν θα είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις μόνοι τους ούτε 
να αποτελέσουν μια μειοψηφία με δικαίωμα αρνησικυρίας  

 
o τα ασυμβίβαστα, είτε είναι οικονομικής, προσωπικής, πολιτικής ή άλλης φύσης 

για παράδειγμα, ασυμβίβαστο μεταξύ του να ανήκεις στην εποπτική επιτροπή, 
εάν υπάρχει, και στο διοικητικό συμβούλιο του τρέχοντος ή του οικονομικού έ-
τους το οποίο υπόκειται σε έλεγχο από την εποπτική επιτροπή. Επίσης, μέλη της 
ίδιας οικογένειας (που θα προσδιορίζεται) δεν πρέπει να συμμετέχουν στην επο-
πτική επιτροπή και το διοικητικό συμβούλιο του τρέχοντος ή του οικονομικού 
έτους το οποίο υπόκειται σε έλεγχο από την εποπτική επιτροπή 

 
o την διάρκεια της θητείας και την δυνατότητα επανεκλογής 

 
o την απαρτία και τον τρόπο ψηφοφορίας 

 
o τα προσόντα των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αυτά τα προσόντα πρέπει 

να είναι τεχνικά και προσωπικά. Τα μέλη του συμβουλίου μπορούν να αντι-
σταθμίσουν ένα έλλειμμα στην πρώτη περίπτωση με την πρόσληψη ενός επαγ-
γελματία διευθυντή (μη μέλος), αλλά τίποτα δεν θα αντικαταστήσει μια έλλειψη 
εμπιστοσύνης των μελών στους εκπροσώπους τους. Ανεξάρτητα από το εάν ο 
συνεταιρισμός διαθέτει έναν επαγγελματία διευθυντή ή όχι το διοικητικό συμ-
βούλιο πρέπει να είναι επαγγελματικό, δηλ. τα μέλη των συμβουλίων πρέπει να 
έχουν εκείνα τα προσόντα που είναι απαραίτητα για το συγκεκριμένο συνεταιρι-
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σμό.32 Μια από τις διαφορές μεταξύ των συνεταιρισμών και των κεφαλαιοκε-
ντρικών επιχειρήσεων είναι ότι τα αρμόδια πρόσωπα πρέπει να είναι σε θέση να 
διαχειριστούν τα κεφάλαια του συνεταιρισμού, ενώ συγχρόνως παρέχουν υπη-
ρεσίες στα μέλη, εντός των ορίων που καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονι-
σμό/καταστατικό και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης  

 
o την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αυτή η ευθύνη μπορεί να 

αποκλειστεί όταν αφορά μια απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με 
την οποία ένα μέλος του συμβουλίου εξέφρασε διαφορετική γνώμη αμέσως α-
φότου ενημερώθηκε για την απόφαση. Η ευθύνη μπορεί να είναι πιο αυστηρή 
όταν το διοικητικό συμβούλιο ή μεμονωμένα μέλη του συμβουλίου λαμβάνουν 
οικονομική αποζημίωση από τον συνεταιρισμό.  

 
Αρμοδιότητες 

 
Ο κατάλογος των αρμοδιοτήτων/υποχρεώσεων του διοικητικού συμβουλίου, περιλαμβάνει 
εξ ορισμού, όλα τα θέματα που δεν εμπίπτουν ρητά στην αρμοδιότητα της γενικής συνέ-
λευσης. Περιλαμβάνει τις αρμοδιότητες/υποχρεώσεις: 

 
o να εκπροσωπεί τον συνεταιρισμό σε όλες τις πράξεις της αστικής ζωής, να διοι-

κεί και να διαχειρίζεται τον συνεταιρισμό. Αυτή η αρμοδιότητα περιορίζεται 
από τις δυνατότητες που δίνει ο νόμος στον συνεταιρισμό και τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται από την γενική συνέλευση. Κατά συνέπεια, η Γ.Σ. μπορεί για πα-
ράδειγμα να καθορίσει ένα οικονομικό ανώτατο όριο πέραν του οποίου το διοι-
κητικό συμβούλιο δεν μπορεί να δεσμεύσει τον συνεταιρισμό, ή να αποφασίσει 
ότι ορισμένες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να ληφθούν ομό-
φωνα 

 
o να τηρεί τα μητρώα και τα βιβλία του συνεταιρισμού και τα πρακτικά των συνε-

δριάσεών του 
 

o να επιβεβαιώνει ότι οι απολογισμοί και οι ισολογισμοί καταρτίζονται σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανόνες, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα 
των συνεταιρισμών 

 
o να επαληθεύει ότι ο διαχειριστικός έλεγχος διεξάγεται τακτικά και εντός των ο-

ρισμένων χρονικών προθεσμιών πριν από την συζήτηση των συμπερασμάτων με 
την εποπτική επιτροπή, εάν υπάρχει, ή/και τη γενική συνέλευση  

 
o να συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις και να προετοιμάσει 

την ημερήσια διάταξή τους σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό/καταστατικό 
 

o να προετοιμάσει την έκθεση διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμ-
ματος δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος) και τον ετήσιο προϋπολογισμό 

 
o να αναγνωρίσει, αποκλείσει ή αναστείλει, ενδεχομένως προσωρινά, την ιδιότητα 

μέλους 
 

                                                
32 cf. Henrÿ, Cooperative Law as an Instrument …, op.cit 
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o να εντάξει στην περίπτωση κενών θέσεων νέα μέλη εκτός αν αυτή η αρμοδιότη-
τα δίνεται ρητά στη γενική συνέλευση 

 
o να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των μελών και να επιβεβαιώσει 

ότι αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους 
 

o να διευκολύνει το έργο των ελεγκτών 
 

o να ορίσει, εάν είναι απαραίτητο, έναν διαχειριστή ή έναν διευθυντή, μέλος ή όχι 
του συνεταιρισμού, και να εξασφαλίσει ότι ο διαχειριστής ή ο διευθυντής εκτε-
λεί τα καθήκοντα τα οποία του ανατέθηκαν σωστά. Στην πράξη, αυτό το στέλε-
χος πρέπει να αναλάβει τις λειτουργίες διαχείρισης οι οποίες δεν μνημονεύονται 
ρητώς να εκτελούνται από το διοικητικό συμβούλιο. Μπορεί να προσλάβει και 
να διευθύνει το απαραίτητο προσωπικό. Όπου η εργασία του διοικητικού συμ-
βουλίου προϋποθέτει επαγγελματικές γνώσεις ή την τεχνογνωσία του διαχειρι-
στή, μπορεί να ενσωματωθεί στο διοικητικό συμβούλιο ως μέλος 

 
o να καταθέσει, εάν είναι απαραίτητο, μια αίτηση για την έναρξη των διαδικασιών 

πτώχευσης 
 

o να επιβεβαιώσει ότι η λειτουργία του είναι διαφανής με την θέσπιση εσωτερι-
κών κανονισμών, εκτός αν καταρτίζεται από τη γενική συνέλευση 

 
o να αναλάβει πολλές και από κοινού ευθύνες/υποχρεώσεις σε περιπτώσεις παρα-

βάσεων και τελικά 
 

o να αναλάβει οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα ή υποχρέωση, η οποία ορίζεται από 
τη γενική συνέλευση ή που περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό/ κατα-
στατικό. 

 
3.8.5.4  Εποπτική επιτροπή 
 
Σύνθεση 

 
Όπου ο νόμος προβλέπει την δυνατότητα διορισμού μιας εποπτικής επιτροπής και αν ο ε-
σωτερικός κανονισμός/καταστατικό έτσι ορίζει, αυτή η εποπτική επιτροπή ασκεί τα καθή-
κοντα ελέγχου προς το συμφέρον των μελών. Συνεπώς, αποτελείται αποκλειστικά από μέλη 
του συνεταιρισμού. 
 
Διατάξεις σχετικά με την εποπτική επιτροπή 
  
Ακριβώς όπως και για το διοικητικό συμβούλιο, η εποπτική επιτροπή πρέπει να κατευθυν-
θεί από ορισμένες διατάξεις, ειδικότερα όσον αφορά: 

  
o τα κριτήρια επιλεξιμότητας και την απαγόρευση  να βρίσκονται συγχρόνως στο 

διοικητικό συμβούλιο κατά το τρέχον ή οικονομικό έτος που μπορεί να υποβλη-
θεί σε ελέγχους από την εποπτική επιτροπή. Η παρουσία πολλών μελών μιας οι-
κογένειας (που θα καθορίζεται) σε ένα ή περισσότερα όργανα πρέπει να απο-
φεύγεται 
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o τα προσόντα των μελών της εποπτικής επιτροπής. Προκειμένου να είναι σε θέση 
να ελέγχουν αποτελεσματικά το διοικητικό συμβούλιο και τη διαχείριση, αν υ-
πάρχει, τα μέλη της εποπτικής επιτροπής πρέπει να έχουν τον απαραίτητο χρόνο 
και ικανότητες 

 
o την διάρκεια της θητείας  

 
o την απαρτία και τον τρόπο ψηφοφορίας 

 
o την οικονομική ευθύνη.  

 
Αρμοδιότητες  

 
Κύριο έργο της εποπτικής επιτροπής είναι να ελέγχει τις δραστηριότητες του διοικητικού 
συμβουλίου, της διαχείρισης, αν υπάρχει, και εκείνες της κάθε επιτροπής. Για να είναι σε 
θέση να εκτελέσει αυτό το έργο, θα έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες ανά πάσα στιγ-
μή. Δεδομένου ότι είναι υπόλογη μόνο στην γενική συνέλευση, μπορεί να λαμβάνει εντολές 
μόνο από αυτό το όργανο. 
  
Εκτός από αυτές τις γενικές αρμοδιότητες μπορεί να έχει και άλλες ειδικότερες. Για παρά-
δειγμα, εάν το διοικητικό συμβούλιο αποτύχει να συγκαλέσει κατάλληλα μια γενική συνέ-
λευση, η εποπτική επιτροπή θα μπορούσε να το πράξει και να εκλέξει τα μέλη του διοικητι-
κού συμβουλίου σε περιπτώσεις όπου δεν εκλέγονται από την γενική συνέλευση ή στην πε-
ρίπτωση ενός κενού θέσης, εφόσον είναι αδύνατο για την γενική συνέλευση να πάρει μια 
γρήγορη απόφαση, υπό την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης από την γενική συνέλευση. 

3.8.6  Σχηματισμός κεφαλαίου, απολογισμοί, διανομή πλεονάσματος και κάλυ-
ψη ζημιών  

  
3.8.6.1  Οικονομικοί πόροι  
 
Βασικές Αρχές 

 
Η αυτονομία των συνεταιρισμών δεν θα γίνει πραγματικότητα αν δεν διαθέτουν την απα-
ραίτητη οικονομική ανεξαρτησία και, ειδικότερα, την χρηματοδοτική ανεξαρτησία. 
  
Η γενική απόσυρση των δημόσιων κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα και ο αυξανόμενος 
ανταγωνισμός θέτουν τους συνεταιρισμούς σε δύσκολη θέση σε πολλές χώρες. Οι σημερι-
νές αγορές είναι παγκόσμιες, και κυριαρχούνται από το κεφάλαιο, μέσω του οποίου τα κύ-
ρια μέσα παραγωγής, δηλ. η γνώση, είναι/θα είναι προσβάσιμα. Η ανταγωνιστικότητα προ-
ϋποθέτει μια κεφαλαιακή βάση που είναι δύσκολο να έχουν οι περισσότεροι συνεταιρισμοί, 
λαμβάνοντας υπόψη την φύση και την διάρθρωση του κεφαλαίου τους. Το κεφάλαιο ποι-
κίλλει ανάλογα με τον αριθμό των μελών. Κατά κανόνα, τα συνεταιριστικά μέλη έχουν πε-
ριορισμένους οικονομικούς ή άλλους πόρους. Δεδομένου ότι οι επιπλέον συνεισφέροντες 
δεν αυξάνουν την δύναμη των ψήφων τους, και δεδομένου ότι η πληρωμή τόκων είναι πε-
ριορισμένη, τα μέλη δεν τείνουν γενικά να επενδύουν περισσότερο από το υποχρεωτικό με-
ρίδιό τους. 
  
Οι δυσκολίες στην άντληση ενός επαρκούς κεφαλαίου θεωρείται από πολλούς ως το κύριο 
μειονέκτημα των συνεταιρισμών. Εάν οι κυβερνήσεις θέλουν να αποφύγουν να περιορίζο-
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νται οι συνεταιρισμοί σε χαμηλή παραγωγικότητα, με εύκολα μιμούμενες δραστηριότητες, 
πρέπει να φροντίσουν ώστε η έμφυτη αδύναμη κεφαλαιακή βάση των συνεταιρισμών να 
ανέλθει σε ένα επίπεδο όπου να μπορεί να σταθεί στους δυνατούς ανέμους του εθνικού, πε-
ριφερειακού, διεθνούς, και βεβαίως παγκόσμιου ανταγωνισμού. Ως εκ’ τούτου, ειδικά στις 
βιομηχανικές χώρες, οι νομοθέτες έχουν ανοίξει το δρόμο για τον σχηματισμό κεφαλαίων 
με παρόμοιο τρόπο με αυτόν των εταιριών κεφαλαιοχρηματιστηριακών επιχειρήσεων, θέ-
τοντας όμως την συνεταιριστική ταυτότητα σε κίνδυνο. 

  
Η αυτονομία των συνεταιριστικών κινημάτων εκπορεύεται κυρίως από ένα σύστημα προ-
σεκτικά ισορροπημένης εσωτερικής και εξωτερικής χρηματοδότησης, με την τελευταία για 
παράδειγμα μέσω επιχειρήσεων μη μελών, μη τακτικές επενδύσεις μελών, επενδύσεις μη 
μελών. Η σύγκρουση μεταξύ του χρήστη και των συμφερόντων των επενδυτών, η οποία θα 
πρέπει να αποφεύγεται από το συνεταιριστικό μοντέλο, είναι πιθανό να προκύψει μέσω ο-
ποιουδήποτε τέτοιου εξωτερικού μηχανισμού χρηματοδότησης. 

 
Εσωτερικοί οικονομικοί πόροι  
 
Μερίδια μελών  
 
Τα μερίδια των μελών δεν αποτελούν μια επικερδή επένδυση. Τα καταβεβλημένα μερίδια 
αποτελούν χρήματα που τα μέλη θέτουν στην διάθεση του συνεταιρισμού τους κατά την έ-
νταξής τους, προκειμένου ο συνεταιρισμός να επιτύχει τους κοινούς στόχους που καθορίζο-
νται. 

  
Τα μερίδια είναι ονομαστικά, αδιαίρετα, και μη μεταβιβάσιμα (εκτός αν αποφασιστεί δια-
φορετικά από την γενική συνέλευση), μη κατασχέσιμα και μη διαπραγματεύσιμα. 
  
Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς το ποσό του κεφαλαίου που κατέχει ένα μέλος πρέ-
πει να είναι τόσο, ώστε η αρχή της ισότητας των μελών σε πραγματικές συνθήκες δεν θα 
τίθεται σε κίνδυνο. Όταν αυτή η ισορροπία διαταράσσεται μέσω της αποχώρησης ενός μέ-
λους, ο συνεταιρισμός πρέπει να ανακατανείμει τα μερίδια. 
  
Προκειμένου να εξισορροπηθεί εκ’ νέου η σχέση μεταξύ της γενικής οικονομικής κατά-
στασης και της ονομαστικής αξίας των μεριδίων, οι συνεταιρισμοί πρέπει να έχουν την ά-
δεια να επαναξιολογούν τα μερίδιά τους υπό την αυστηρή επίβλεψη των αρμόδιων αρχών.  

 
Πρόσθετα μερίδια μελών  

 
Μπορεί να είναι χρήσιμο να ενθαρρυνθούν τα μέλη ώστε να εγγραφούν για πρόσθετα ή συ-
μπληρωματικά μερίδια. Αυτά μπορούν να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιφέ-
ρουν πρόσθετη οικονομική ευθύνη, ώστε να παρέχουν το δικαίωμα για πληρωμές σταθερών 
τόκων, ώστε να είναι πληρωτέα κατόπιν σχετικής αιτήσεως, ή/και να χορηγηθεί ένα δικαί-
ωμα συμμετοχής στο αποθεματικό με την αποχώρηση από μέλος όπου τα αποθεματικά εί-
ναι ειδάλλως αδιαίρετα.  

 
Περαιτέρω μέσα για την βελτίωση της εσωτερικής χρηματοδότησης  

 
Για να αντισταθμίσει την έμφυτη οικονομική αδυναμία των συνεταιρισμών, ο νομοθέτης 
μπορεί να καθορίσει ένα όριο, κάτω  από το οποίο το μεριδιακό κεφάλαιο δεν πρέπει να πέ-
σει, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι κατά την αποχώρηση ενός μέλους δεν θα του επιστρέ-
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φονται αμέσως τα μερίδιά του, ή ότι τα υπόλοιπα μέλη υποχρεώνονται να συμβάλλουν στην 
ανακεφαλαιοποίηση κάνοντας συμπληρωματικές εισφορές. Ένα τέτοιο σύστημα που δια-
χωρίζει το ποσό του μεριδιακού κεφαλαίου από τον αριθμό των μελών του συνεταιρισμού 
είναι πιο κοντά στην οικονομική διάρθρωση των κεφαλαιοκρατικών επιχειρήσεων. 

  
Αντίθετα, η συγκρότηση ενός αποθεματικού ταμείου είναι ένας γνήσιος συνεταιριστικός 
τρόπος για να ξεπεραστεί τουλάχιστον εν μέρει η έμφυτη οικονομική αδυναμία. Πρέπει να 
είναι υποχρεωτική. Αν είναι αδιαίρετο, τουλάχιστον μέχρι την εκκαθάριση, ένα τέτοιο τα-
μείο εξασφαλίζει την ελάχιστη σταθερότητα και περιορίζει τον κίνδυνο εθελοντικής εκκα-
θάρισης που οδηγείται από την κερδοσκοπία. Το αποθεματικό κεφάλαιο λειτουργεί ως μα-
ξιλάρι ενάντια τόσο σε μια έλλειψη ρευστότητας όσο και στην απώλεια αξίας των υποχρε-
ωτικών μεριδίων. Το αποθεματικό ταμείο δεν πρέπει να μένει σε αδράνεια, αλλά να χρησι-
μοποιείται. 

  
Το θεσμοθετημένο αποθεματικό ταμείο θα μπορούσε να τροφοδοτείται από: 

  
o την μεταφορά ενός ελάχιστου ποσοστού του πλεονάσματος που αποκτάται από 

τις συναλλαγές με τα μέλη έως ότου φθάνει το κεφάλαιο τουλάχιστον σε ένα 
ποσό ισοδύναμο με το κεφάλαιο μεριδίων. Αυτή η χρήση των θετικών αποτελε-
σμάτων είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα εάν τα ποσά που μεταφέρονται στο απο-
θεματικό ταμείο δεν φορολογούνται, σε αντιδιαστολή με εκείνο το μέρος του 
πλεονάσματος που λαμβάνει ένα μέλος ακόμα και όταν αυτό μετατρέπεται σε 
μια πίστωση, μια κατάθεση ή μια πρόσθετη χρηματοδότηση από το εν λόγω μέ-
λος. Αυτό πρέπει τουλάχιστον να ισχύσει για το αποθεματικό ταμείο όταν είναι 
αδιαίρετο 

 
o την μεταφορά του συνολικού κέρδους που αποκτάται από τις συναλλαγές με 

τους χρήστες μη μέλη. 
 

o την μεταφορά των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων οι οποίες δεν σχετίζο-
νται με το στόχο του συνεταιρισμού, όπως, για παράδειγμα η πώληση πάγιων 
περιουσιακών στοιχειών. 

 
Επιπλέον, ο νομοθέτης θα πρέπει να ενθαρρύνει την καθιέρωση λογαριασμών μέσω των 
εσωτερικών κανονισμών/καταστατικών για την εκπαίδευση, την κατάρτιση ή οποιαδήποτε 
άλλα ταμεία. Η προκαθορισμένη χρήση αυτών των κονδυλίων πρέπει να είναι υποχρεωτι-
κή. 

 
Εξωτερικοί οικονομικοί πόροι  

 
Τα ομόλογα και τα μεταβιβάσιμα ομόλογα μειωμένης δέσμευσης έχουν επιτραπεί από μια 
σειρά νομοθεσιών εδώ και αρκετό καιρό. Υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μερικές, 
μάλλον τεχνικές, προφυλάξεις και ότι το ποσό της εξωτερικής επένδυσης δεν θα δημιουργεί 
μια πραγματική εξάρτηση του συνεταιρισμού από τα κεφάλαια αυτά, δεν επηρεάζουν την 
αυτονομία των μελών δεδομένου ότι καμία ψήφος ή/και συμμετοχικό δικαίωμα δεν θα συν-
δέονται με αυτά. 
  
Ένας άλλος τρόπος προσέλκυσης εξωτερικής χρηματοδότησης είναι η έκδοση μεταβιβάσι-
μων πιστοποιητικών επένδυσης για τα μέλη και τα μη μέλη, τα οποία χορηγούν δικαίωμα 
συμμετοχής στην διανομή του πλεονάσματος και στην διανομή των περιουσιακών στοιχεί-
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ων σε περίπτωση εκκαθάρισης. Όπου αυτά τα πιστοποιητικά δεν χορηγούν οποιαδήποτε 
αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων ή, στην περίπτωση των μελών, οποιαδήποτε πρόσθετη ε-
ξουσία στην λήψη αποφάσεων, μπορεί να αντιπροσωπεύουν άλλη μια αποδεκτή περίπτωση 
απόκλισης από τις συνεταιριστικές αρχές. Όπου, ωστόσο, αυτά τα πιστοποιητικά χορηγούν 
δικαιώματα ψήφου, ακόμη και σε περιορισμένο βαθμό, η συνεταιριστική αρχή της ταυτό-
τητας βρίσκεται σε κίνδυνο.  
 
Όταν υπάρχει εξωτερική χρηματοδότηση, τα ευδιάκριτα χαρακτηριστικά των συνεταιρι-
σμών βρίσκονται εύκολα σε κίνδυνο. Στην ιδανική περίπτωση, τα μέλη του συνεταιρισμού 
είναι οι μόνοι επενδυτές και χρήστες (συνεταιριστική αρχή της ταυτότητας). Μη χρήστες 
μέλη και χρήστες μη μέλη έχουν γίνει αποδεκτά ως "αποκλίσεις" από την αρχή της ταυτό-
τητας. Η αποδοχή των μελών επενδυτών και επενδυτών μη μελών είναι ένα περαιτέρω βή-
μα μακριά από αυτήν την αρχή της ταυτότητας. Όπου, όπως μερικές νομοθεσίες προβλέ-
πουν, οι συνεταιριστικές μερίδες μπορούν να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρη-
ματιστήριο και οι μερίδες των μελών να έχουν μια συμβολική και μόνο αξία, η κατοχή του 
κεφαλαίου γίνεται ανώνυμα και η (κεφαλαιακή) διάρθρωση των συνεταιρισμών δεν μπορεί 
να διακριθεί πλέον από αυτήν των χρηματιστηριακών επιχειρήσεων. Εκτός από την παρα-
βίαση της αρχής ταυτότητας, αυτές οι εξελίξεις βάζουν την συνεταιριστική αρχή της προα-
γωγής των μελών σε κίνδυνο. 

  
3.8.6.2  Διανομή πλεονάσματος στο τέλος του οικονομικού έτους  

 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ του κέρδους και του 
πλεονάσματος. Εξ ορισμού, οι συνεταιρισμοί οφείλουν να υπολογίσουν τις τιμές των συ-
ναλλαγών με τα μέλη τους κοντά στο κόστος.33 Προκειμένου να καλυφθούν σχετικοί κίν-
δυνοι με την αγορά, θα πρέπει να συμπεριληφθεί ένα μικρό περιθώριο κέρδους, ωστόσο, θα 
επιστραφεί στα μέλη στο τέλος του οικονομικού έτους, εάν οι κίνδυνοι δεν παρουσιαστούν, 
και το φύλλο ισολογισμού παρουσιάσει κέρδη. Αυτή η ανακατανομή, υπό την μορφή επι-
στροφών (των ποσών) προστασίας (κινδύνου), η οποία υπολογίζεται αναλογικά με τις συ-
ναλλαγές με τον συνεταιρισμό, κατά συνέπεια αποτελεί έναν ετεροχρονισμένο υπολογι-
σμό/μείωση της τιμής. Επομένως, αντί να αναφερόμαστε "στο κέρδος" σε αυτό το πλαίσιο, 
πρέπει να αναφερόμαστε στα προσωρινά πλεονάσματα. Όταν δεν υπάρχει κανένα κέρδος, 
τέτοιο "κέρδος" δεν μπορεί να φορολογηθεί. 
  
Το πλεόνασμα θα διανεμηθεί με τον ακόλουθο τρόπο: 

  
o μεταφορά στο θεσμοθετημένο αποθεματικό ταμείο 

 
o μεταφορά σε αλλά κοινά ταμεία, αν υπάρχουν 

 
o πληρωμές τόκων στα καταβεβλημένα μερίδια και τις επενδύσεις, σε ποσοστό 

που δεν υπερβαίνουν αυτό που καταβάλλεται από τις εμπορικές τράπεζες για ο-
ρισμένα είδη καταθέσεων 

 
o επιστροφές προστασίας κινδύνου στα μέλη που υπολογίζονται αναλογικά με τις 

συναλλαγές τους με το συνεταιρισμό 
 

                                                
33 δείτε, ο όρος "κοντά στο κόστος" χρησιμοποιείται εδώ με έναν διαφορετικό τρόπο απ’ ότι χρη-
σιμοποιείται γενικά στα οικονομικά. 
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o ενδεχομένως πληρωμές πριμ στους υπαλλήλους. 
 

Οποιαδήποτε αποζημίωση προς τα μέλη εξαρτάται από το εάν έχουν εκπληρώσει τις υπο-
χρεώσεις τους, ειδικά την υποχρέωση τους να καταβάλουν τα μερίδια συμμετοχής τους. 

 
3.8.6.3  Επιστροφή του κεφαλαίου 

 
Σε περίπτωση παραίτησης/αποχώρησης ή αποκλεισμού, τα μερίδια εξοφλούνται στην ονο-
μαστική τους αξία, προκειμένου να αποφευχθεί η ένταξη μέλους η οποία παρακινείται από 
την κερδοσκοπία. Όπου τα οικονομικά συμφέροντα του συνεταιρισμού απειλούνται σοβα-
ρά από μια άμεση απόδοση ή σε περίπτωση που θα οδηγούσε στη μείωση των ελάχιστων 
κεφαλαιακών απαιτήσεων, μπορεί (προσωρινά) να παρακρατηθούν. 
  
Κατά κανόνα, ο ίδιος τύπος εξόφλησης των μεριδίων εφαρμόζεται και στην περίπτωση της 
εκκαθάρισης. Τα υπόλοιπα υπό εκκαθάριση περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο συ-
νεταιριστικό κίνημα, σε μια φιλανθρωπική οργάνωση ή, στην εξαιρετική περίπτωση όπου 
το θεσμοθετημένο αποθεματικό κεφάλαιο είναι διαιρετό, διανέμεται μεταξύ των μελών 
σύμφωνα με την μέθοδο που χρησιμοποιείται για την διανομή πλεονάσματος στο τέλος του 
οικονομικού έτους, με την οποία η αρχαιότητα της ιδιότητας μέλους θα μπορούσε να θεω-
ρηθεί ως ένα επιπλέον κριτήριο. 

 
3.8.6.4   Συναλλαγές με μη μέλη χρήστες 

 
Ανάλογα με τους στόχους του και την κατάστασή του, κάθε συνεταιρισμός πρέπει να απο-
φασίσει εάν θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του και σε μη μέλη. 
  
Σε περιπτώσεις όπου το μέλη προέρχεται από μια προϋπάρχουσα ομάδα, για παράδειγμα 
αποταμιευτικού και πιστωτικού συνεταιρισμού που ιδρύεται μέσα σε μια επιχείρηση ή μια 
περιοχή, τα μη μέλη των ομάδων αυτών μπορεί να μην γίνονται δεκτά ως χρήστες. 
  
Εάν γίνονται δεκτά μη μέλη των επιχειρήσεων, είναι σημαντικό να μην τους επιτραπεί να 
θέσουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του συνεταιρισμού. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο όγκος 
των συναλλαγών με μη μέλη πρέπει να είναι περιορισμένος ώστε να μην εμποδίζεται η αυ-
τονομία των μελών του συνεταιρισμού. Αυτό μπορεί να γίνει με τον καθορισμό ενός ποσο-
στού του συνολικού κύκλου εργασιών, επάνω από τον οποίο καμία συναλλαγή δεν μπορεί 
να γίνει με μη μέλη. 
  
Για σκοπούς φορολογίας, διανομής του πλεονάσματος και της τροφοδότησης του νομοθε-
τημένου αποθεματικού ταμείου, ο τρόπος λογιστικής καταχώρησης πρέπει να κάνει διάκρι-
ση μεταξύ των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με μέλη και εκείνων που έγιναν με μη 
μέλη.  

3.8.7   Διαχειριστικός έλεγχος  
 

Η εφαρμογή ενός συστήματος εσωτερικού και εξωτερικού, έγκαιρου και τακτικού διαχειρι-
στικού ελέγχου των οικονομικών, της διαχείρισης και της κοινωνικής υπόστασης των συνε-
ταιρισμών από ειδικευμένους και ανεξάρτητους ελεγκτές, ο οποίος συνδυάζεται με συμ-
βουλές για το πώς να βελτιώσουν τις λειτουργίες, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ύπαρξη οποιουδήποτε συνεταιριστικού συστήματος. 
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Καθώς καθίσταται δύσκολη η συμμετοχή των μελών με άμεσο τρόπο στην λειτουργία της 
συνεταιριστικής επιχείρησης, γίνεται ακόμη πιο σημαντικό να προβλεφθούν τρόποι διαφά-
νειας στην διαχείριση προκειμένου να διατηρηθεί η δημοκρατική φύση των συνεταιρισμών. 
Η σύσταση μιας εποπτικής επιτροπής, όπως προτείνεται παραπάνω, και ένας εκτεταμένος 
διαχειριστικός έλεγχος είναι μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό. 
  
Η καθιέρωση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχειριστικού ελέγχου, ανεξάρτητου από 
το κράτος και τους συνεταιρισμούς, των οποίων οι υπηρεσίες θα είναι προσιτές από όλους 
τους συνεταιρισμούς, πρέπει να είναι υποχρεωτική. Ένα ταμείο για τους διαχειριστικούς 
ελέγχους θα μπορούσε να δημιουργηθεί για να επιτρέψει σε εκείνους τους συνεταιρισμούς 
που χρειάζονται συχνότερο έλεγχο να είναι σε θέση να τον αντέξουν οικονομικά. 
 
Ο σκοπός του διαχειριστικού ελέγχου είναι να ελεγχθεί εάν ο καθένας σέβεται τους κανόνες 
του παιχνιδιού. Είναι ένας περιοδικός έλεγχος για το εάν το καθεστώς του συγκεκριμένου 
νομικού προσώπου εξακολουθεί να δικαιολογείται. Βοηθά στην επιτήρηση των συμφερό-
ντων των τρίτων, των διευθυντών και των μελών. Ως εκ τούτου, είναι ένα γενικό εργαλείο 
για κάθε είδους επιχείρηση. 
  
Η ιδιαιτερότητα των συνεταιρισμών απαιτεί ο ελεγκτής να πραγματοποιεί πρόσθετες έρευ-
νες για να εξασφαλιστεί ότι οι συνεταιρισμοί συμμορφώνονται με τον στόχο τους για την 
προαγωγή των μέλη τους. Ειδικά όπου οι οικονομικές εξελίξεις απαιτούν ένα σύστημα δια-
χείρισης των συνεταιρισμών που δεν επιτρέπει την άμεση συμμετοχή των μελών, ο διαχει-
ριστικός έλεγχος πρέπει επίσης να περιλαμβάνει έναν έλεγχο κατά πόσον τα δημοκρατικά 
δικαιώματα των μελών γίνονται σεβαστά. 
  
Το γεγονός ότι οι στόχοι των συνεταιριστών διαφέρουν από τα καθαρά οικονομικά συμφέ-
ροντα των μετόχων ανώνυμων εταιρειών πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη από τους ελε-
γκτές, οι οποίοι πρέπει να εκπαιδευθούν ανάλογα. 

  
Ο διαχειριστικός έλεγχος ενός συνεταιρισμού δεν μπορεί επομένως να γίνει μόνο βάσει των 
λογιστικών εγγράφων. Οι ελεγκτές πρέπει να ελέγχουν κατά πόσο οι γενικοί στόχοι, τους 
οποίους έθεσαν τα μέλη, επιτεύχθηκαν ή τουλάχιστον προωθήθηκαν, καθώς και ότι οι απο-
φάσεις της διαχείρισης λήφθηκαν σε συμμόρφωση με αυτούς (διαχειριστικός έλεγχος προ-
κειμένου να διαπιστωθεί η κοινωνική ισορροπία παράλληλα με τον χρηματοοικονομικό). Η 
διερεύνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να δώ-
σει χρήσιμες πληροφορίες. Πρέπει να ζητηθεί η γνώμη των μελών και να χρησιμοποιηθεί 
στην σύνταξη της τελικής έκθεσης. Γενικά, ο ελεγκτής πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα το 
υλικό, τις υποδομές και τα πρόσωπα που είναι σε θέση να τον ενημερώσουν για τις εργασί-
ες του συνεταιρισμού. Ο εξωτερικός ελεγκτής θα έχει επίσης πρόσβαση στα πορίσματα των 
εσωτερικών ελεγκτών. 
 
Οι ελεγκτές δεν πρέπει να περιορίσουν την δραστηριότητά τους σε αυτήν του εκ των υστέ-
ρων έλεγχου αλλά πρέπει επίσης να δώσουν συμβουλές για το πώς θα βελτιωθεί η διαχείρι-
ση και η διοίκηση του συνεταιρισμού. 
  
Ενώ ο εσωτερικός διαχειριστικός έλεγχος γίνεται σε μόνιμη βάση, η συχνότητα του εξωτε-
ρικού διαχειριστικού ελέγχου θα μπορούσε να αποφασίζεται με βάση τον κύκλο εργασιών, 
το είδος των δραστηριοτήτων, το μέγεθος του κεφαλαίου, τον όγκο των εργασιών με μη μέ-
λη ή άλλων κριτηρίων. 
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Ο εσωτερικός διαχειριστικός έλεγχος θα διεξάγεται από μια ομάδα μελών. Ο αριθμός τους, 
η διάρκεια της θητείας τους, τα απαιτούμενα προσόντα, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και 
οι αποδοχές καθώς επίσης και η αστική και ποινική ευθύνη τους πρέπει να καθορίζεται από 
την γενική συνέλευση. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν μπορούν να είναι ή να ήταν μέλη του 
συνεταιριστικού οργάνου που είναι ή μπορεί να γίνει αντικείμενο του ελέγχου τους. 
  
Ο εξωτερικός διαχειριστικός έλεγχος θα διεξάγεται από μια υψηλότερου επιπέδου συνεται-
ριστική οργάνωση ή από ιδιώτες, κατά προτίμηση μισθωμένους, ελεγκτές. Εάν το συνεται-
ριστικό κίνημα δεν είναι ακόμη σε θέση να παρέχει αυτήν την υπηρεσία και εάν οι ιδιωτι-
κές υπηρεσίες δεν είναι οικονομικά προσιτές, μια δημόσια αρχή μπορεί προσωρινά να ε-
λέγχει τους συνεταιρισμούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μια διοικητική μονάδα 
η οποία είναι επιφορτισμένη με την προώθηση ή την εγγραφή των συνεταιρισμών αυτή που 
θα ασκήσει διαχειριστικό έλεγχο στους  συνεταιρισμούς. 
 
Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο και στην εποπτική 
επιτροπή, εφόσον υπάρχει, με σκοπό να την αναλύσουν στη γενική συνέλευση. Θα πρέπει 
να διατίθεται προς επιθεώρηση από τα μέλη. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
συμμετέχουν στη γενική συνέλευση και, σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο ή η 
εποπτική επιτροπή δεν συγκαλέσει την γενική συνέλευση, ή δεν έχει (επαρκώς) περιγράψει 
το περιεχόμενο της έκθεσης του ελεγκτή, οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να την συγκαλέ-
σουν. 
  
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον διαχειριστικό έλεγχο πρέπει να κοινοποιούνται 
στην αρμόδια αρχή.  

3.8.8 Διάλυση 
  
3.8.8.1  Διάλυση χωρίς εκκαθάριση: Συγχώνευση, κατάτμηση και μετατροπή  
 
Βασικές Αρχές  

 
Η αυτονομία των συνεταιρισμών τους επιτρέπει να διαλυθούν χωρίς κανένα περιορισμό, 
εφόσον τα συμφέροντα των τρίτων διαφυλάσσονται. Κατά συνέπεια, οι πιστωτές μπορούν 
να προβάλλουν αντιρρήσεις στην διάλυση εφόσον δεν έχουν ικανοποιηθεί. 
  
Ο νόμος πρέπει να καθορίσει τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, από την απαρτία και 
την πλειοψηφία που απαιτείται για μια τέτοια απόφαση τροποποιήσεων που πρέπει να γί-
νουν στο δημόσιο μητρώο. 
  
Σύμφωνα με την ελευθερία της αρχής του συνεταιρίζεσθαι, τα μέλη που αντιτίθενται στην 
διάλυση πρέπει να έχουν το δικαίωμα να παραιτηθούν.  

 
Συγχώνευση  

 
Υπάρχουν δύο τύποι συγχωνεύσεων:  

  
(i) ένας ή περισσότεροι συνεταιρισμοί απορροφώνται από έναν άλλο, κάτι που 

είναι μερικές φορές δύσκολο από ψυχολογικής άποψης για τα μέλη των α-
πορροφημένων συνεταιρισμών, ή  
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(ii) ένας νέος συνεταιρισμός γεννιέται με την συγχώνευση δύο ή περισσότερων 
συνεταιρισμών. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας νέος εσωτερικός κανονισμός 
/καταστατικό θα πρέπει να εγκριθεί. 

 
Συχνά, οι προσδοκίες ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα (εξορθολογισμός της διαχείρι-
σης και διοίκησης, οικονομίες κλίμακας, κ.λπ.) δεν ικανοποιούνται λόγω των ταυτόσημων 
προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με την διεύρυνση, η οποία με την σειρά της συνεπάγε-
ται έλλειψη κινήτρων και δυσκολίες στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, κ.λπ. Γι’ αυτό, 
πριν αποφασιστεί η συγχώνευση οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να μελετήσουν την οριζόντια 
ολοκλήρωση. 

 
Κατάτμηση  

 
Μόνο εκείνοι οι συνεταιρισμοί που έχουν ένα διαιρετό θεσμοθετημένο αποθεματικό κεφά-
λαιο μπορούν να κατατμηθούν. Οι άλλοι πρέπει να διαλυθούν, και μετά τα μέλη μπορούν 
να συστήσουν δύο ή περισσότερους νέους συνεταιρισμούς. Στην περίπτωση της κατάτμη-
σης, τα μέλη, τα περιουσιακά στοιχεία και τα χρέη πρέπει να χωριστούν.  

 
Μετατροπή  

 
Μόνο εκείνοι οι συνεταιρισμοί που έχουν ένα διαιρετό θεσμοθετημένο αποθεματικό κεφά-
λαιο μπορούν να μετατραπούν σε μια άλλη μορφή επιχείρησης, εντός των ορίων των διατά-
ξεων σχετικά με τον νέο οργανισμό. Στην περίπτωση όπου το θεσμοθετημένο αποθεματικό 
ταμείο είναι αδιαίρετο, τα μέλη έχουν την δυνατότητα να διαλύσουν τον συνεταιρισμό τους 
και να συστήσουν μια νέα οργάνωση.  

 
3.8.8.2  Διάλυση με εκκαθάριση  

 
Στην περίπτωση της διάλυσης με εκκαθάριση, επίσης, η απόφαση μπορεί να ληφθεί ελεύ-
θερα από τα μέλη. Ωστόσο, απαιτείται μια ειδική απαρτία και μια ειδική πλειοψηφία λόγω 
της σημασίας της απόφασης. Αρκετές νομοθεσίες απαιτούν ότι τουλάχιστον δύο διαδοχικές 
γενικές συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν και θα αποφασίσουν σχετικά με το θέμα. 
  
Η διάλυση μπορεί επίσης να αποφασιστεί από μια αρχή, αυτοδίκαια με πρωτοβουλία της ή 
κατόπιν αιτήσεως από ένα ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Μια τέτοια απόφαση μπορεί ειδικότε-
ρα να μεσολαβεί όταν  η γενική συνέλευση δεν αποφάσισε την διάλυσή της, παρά το γεγο-
νός ότι: 

  
o η διάρκεια του συνεταιρισμού, που προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό 

/καταστατικό, έχει συμπληρωθεί 
 

o ο στόχος του συνεταιρισμού έχει επιτευχθεί ή είναι αδύνατον να επιτευχθεί 
 

o οι προϋποθέσεις καταχώρησης στα μητρώα για το συνεταιρισμό δεν ισχύουν  
πλέον, για παράδειγμα όταν ο αριθμός των μελών βρίσκεται κάτω από τον ελά-
χιστα απαιτούμενο κατά την διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου 

 
o ο συνεταιρισμός έχει παραβιάσει κατ’  επανάληψη τους νόμους, τους κανονι-

σμούς ή/και τον εσωτερικό κανονισμό/καταστατικό του 
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o ο συνεταιρισμός βρίσκεται σε πτώχευση, αφού έχει ληφθεί υπόψη η ενδεχόμενη 
υποχρέωση των μελών να κάνουν  συμπληρωματικές οικονομικές ενισχύσεις. 
Εάν δεν υπάρχει καμία νομοθεσία σχετικά με την πτώχευση ή εάν αποδειχθεί 
ανεπαρκής, θα είναι απαραίτητο να προστεθούν διατάξεις στο συνεταιριστικό 
νόμο 

 
o ο συνεταιρισμός δεν έχει αναπτύξει καμία δραστηριότητα κατά την διάρκεια μι-

ας ορισμένης χρονικής περιόδου ή  
 

o υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος, που διευκρινίζεται από το νόμο προκειμέ-
νου να αποφευχθεί η αυθαιρεσία. 

 
Η διαδικασία εκκαθάρισης, από την επίσημη έναρξής της, ο διορισμός των εκκαθαριστών, 
το καθεστώς ανοίγματος και κλεισίματος ισολογισμών, οι συναλλαγές με τους πιστωτές, η 
διανομή των περιουσιακών στοιχείων, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων κ.λπ., ως την δημο-
σίευση της διαγραφής του συνεταιρισμού από τα μητρώα, πρέπει να ρυθμιστούν. 
  
Η διαδικασία εκκαθάρισης δεν πρέπει να επιτραπεί να συνεχίζεται επ’ αόριστον εμποδίζο-
ντας την τελική εκκαθάριση και την διαγραφή από τα μητρώα. 

3.8.9 Απλουστευμένες συνεταιριστικές δομές  
 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, ακόμα κι αν η εμπειρία με τους προ-συνεταιρισμούς μπορεί να δε-
χτεί κριτική, αυτό δεν σημαίνει ότι η πρόβλεψη για μια λιγότερο πολύπλοκη μορφή οργά-
νωσης από τους συνεταιρισμούς δεν είναι απαραίτητη. Το Γαλλικό groupement d’interet 
economique (GIE) και οι κοινές ομάδες πρωτοβουλίας του Καμερούν μπορούν να χρησι-
μεύσουν ως πρότυπα. ΧΙ 
 
Αντίθετα με τους προ-συνεταιρισμούς, το ζήτημα δεν είναι η παροχή μιας προσωρινής κα-
τάστασης στις οργανώσεις που πρέπει τελικά να γίνουν συνεταιρισμοί, αλλά το να αναγνω-
ριστεί η ποικιλομορφία των αναγκών και των οργανωτικών ικανοτήτων. Το κράτος θα μπο-
ρούσε, σε μια απλουστευμένη διαδικασία, να αναγνωρίσει τέτοιες ομάδες, λαμβάνοντας 
υπόψιν το μειωμένο μέγεθός τους, τον κύκλο εργασιών, το κεφάλαιο μεριδίων, τον βαθμό 
εργασιών με  τρίτους κ.λπ., το οποίο θα μπορούσε να απαιτεί λιγότερο αυστηρούς κανόνες 
στην λογιστική, τον διαχειριστικό έλεγχο και την εσωτερική διοίκηση (αριθμό οργάνων, α-
ριθμό μελών των οργάνων, έγγραφα που πρέπει να τηρούνται, κλπ.).34  

3.8.10 Οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση  
 
Η ελευθερία δημιουργίας ενώσεων περιλαμβάνει το δικαίωμα των συνεταιρισμών να ενω-
θούν οριζόντια και να σχηματίσουν οργανώσεις κορυφής, δηλ. ενώσεις, ομοσπονδίες ή/και 
συνομοσπονδίες. 
  
Η ένωση των δυνάμεων οριζόντια γίνεται για να αποφευχθεί η συγκέντρωση και είναι έναν 
τρόπος να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία των μεμονωμένων συνεταιρισμών δημιουργώντας 
ταυτόχρονα τα πλεονεκτήματα των οικονομιών κλίμακας. 
  

                                                
34 cf. chapter 3.1 
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Όσον αφορά την κάθετη ολοκλήρωση, ο αριθμός των βαθμίδων πρέπει να αποφασιστεί από 
τους συνεταιρισμούς, λαμβάνοντας υπόψη την σχέση κόστους/κέρδους των εν λόγω δομών. 
Το κράτος θα πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε παρέμβαση, εκτός από την παρακολούθη-
ση της συμμόρφωσης των οργανώσεων αυτών προς την υποχρέωσή τους να υποστηρίζουν 
και να εκπροσωπούν τα μέλη τους. Ειδικά, οι συνεταιρισμοί δεν πρέπει να υποχρεωθούν να 
ενταχθούν στις γραμμές διοικητικών υποδιαιρέσεων ή στις γραμμές δραστηριοτήτων εάν 
επιλέγουν ελεύθερα το αντίθετο. 
  
Συνεπώς ο συνεταιριστικός νόμος πρέπει να καθορίσει την νομική μορφή των διαφόρων 
βαθμίδων αυτής της συνεταιριστικής πυραμίδας και να προσδιορίσει τις δραστηριότητες 
που θα πρέπει να ασκεί κάθε βαθμίδα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των υψηλότερου 
επιπέδου συνεταιριστικών οργανώσεων περιλαμβάνουν: 

 
o την αντιπροσώπευση των μελών σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο 

 
o την προώθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση 

 
o την συμβουλευτική, τις χρηματοδοτικές, ασφαλιστικές και οικονομικές υπηρε-

σίες (μάρκετινγκ, προμήθειες, εξαγωγές, εισαγωγές, κ.λπ.) 
 

o την ανάπτυξη των δια-συνεταιριστικών σχέσεων 
 

o την έρευνα και την ανάπτυξη 
 

o την διαιτησία 
 

o τον γενικό έλεγχο και τον διαχειριστικό έλεγχο και τελικά 
 

o την διάδοση της συνεταιριστικής νομοθεσίας.  
 
 

Η ίδια η ιδέα των κάθετων δομών καθορίζει επίσης τις λειτουργίες τους ως επιβοηθητικές 
σε εκείνες των μελών τους, δηλ. οι δραστηριότητες των υψηλότερου βαθμίδας συνεταιρι-
σμών πρέπει να συμπληρώνουν εκείνες των μελών τους. 
  
Προκειμένου να καθιερωθεί ένα σύστημα συνεργασίας μεταξύ του κράτους και των συνε-
ταιρισμών, με πλήρη σεβασμό της ελευθερίας δημιουργίας ενώσεων, το κράτος πρέπει να 
προωθήσει ένα ανεξάρτητο και ικανό συνεταιριστικό κίνημα. 

3.8.11 Επίλυση των διαφορών  
 

Οι διαφορές μέσα στο συνεταιριστικό κίνημα, δηλ. διαφορές που αφορούν αποκλειστικά τα 
μέλη, τα όργανα των συνεταιρισμών, τους ίδιους τους συνεταιρισμούς ή τις κορυφαίες ορ-
γανώσεις τους, πρέπει να υπόκεινται στην συμφιλίωση, την μεσολάβηση ή/και τις γενικές ή 
ειδικές διαδικασίες διαιτησίας πριν να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση τα συμβαλλόμενα 
μέρη σε ένα γενικό ή ειδικό δικαστήριο. 
  
Λόγω της σημασίας των καλών προσωπικών σχέσεων για την επιτυχία των συνεταιρισμών, 
οι περισσότερες νομοθεσίες επομένως προβλέπουν την υποχρέωση να προσφεύγουν σε τέ-
τοιες εξωδικαστικές διαδικασίες πριν από την υποβολή μια διαφοράς σε ένα δικαστήριο. 
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Αυτό καθορίζεται είτε από το νόμο είτε από τους εσωτερικούς κανονισμούς/καταστατικά 
των συνεταιρισμών. 

  
Σε γενικές γραμμές, οι διάδικοι προτιμούν αυτές τις διαδικασίες από τις επίσημες επειδή εί-
ναι φτηνότερες, πιο εξυπηρετικές και επίσης επειδή επιτρέπουν την εξέταση των τοπικών 
ανθρώπινων και κοινωνικών ζητημάτων. Ειδικά λόγω των τελευταίων, ο νομοθέτης θα 
πρέπει να αναγνωρίσει τέτοιες διαδικασίες και να προσπαθήσει να διατηρήσει τους παρα-
δοσιακούς τρόπους επίλυσης διαφορών. 
  
Το κράτος δικαίου αποκλείει οποιαδήποτε υποχρέωση να υποβληθούν οι διαφορές στις κυ-
βερνητικές αρχές για την τελική λύση. 

  
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η πρόσβαση στο δικαστήριο ως έσχατη λύση να απαγορεύ-
εται. 

3.8.12 Διάφορα  
 

3.8.12.1  Κυβερνητικά διατάγματα εφαρμογής  
 

Οι νομικές αρμοδιότητες της κυβέρνησης πρέπει να περιορίζονται στον καθορισμό των κα-
νόνων για την εφαρμογή του νόμου και μόνο. Κάθε τμήμα του κυβερνητικού διατάγματος 
πρέπει να αναφέρει ρητά τον νόμο πάνω στον οποίο βασίζεται.  

 
3.8.12.2  Κυρώσεις  

 
Ο συνεταιριστικός νόμος πρέπει να καταρτίσει έναν κατάλογο πράξεων που υπόκεινται σε 
ποινικές κυρώσεις, αναφέροντας τα άρθρα του ποινικού κώδικα. 
  
Αυτό χρειάζεται για να αποτρέψει τους συνεταιρισμούς από να αναλάβουν τον ρόλο του δι-
καστή, ένα καθήκον που δεν ανήκει στις αρμοδιότητές τους. Οι κυρώσεις είναι εκείνες που 
προβλέπονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς/καταστατικά και από τις ατομικές συμ-
βάσεις. Η καθημερινή λειτουργία των συνεταιρισμών είναι εγγυημένη από το ενδεχόμενο 
απόρριψης του ρόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της εποπτικής επιτροπής 
και με την επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.  

 
3.8.12.3  Καταργήσεις, μεταβατικές διατάξεις, εφαρμογή του νόμου σε περίπτωση 

κενών  

3.9 Νομοθετική διαδικασία  
 

Δεδομένου ότι η ίδια η ιδέα του συνεταιρίζεσθαι είναι βασισμένη στη συμμετοχή, προτείνε-
ται να υιοθετηθεί μια συμμετοχική προσέγγιση στην δημιουργία του συνεταιριστικού νό-
μου. Αυτή η μέθοδος αποτελεί την οργανική σύνδεση μεταξύ της παραγωγής, της διάδοσης 
και της εφαρμογής του νόμου. Το δικαίωμα της συμμετοχής στον ορισμό και τον σχεδια-
σμό του νόμου, το δικαίωμα της ανταλλαγής ιδεών για την δικαιοσύνη ώστε να δημιουργη-
θούν νομικές δομές, και το δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί η νομοθεσία για την αλλαγή του 
νόμου αποτελεί αναμφισβήτητο ανθρώπινο δικαίωμα.35 Αυτή η συμμετοχική προσέγγιση 
πρέπει, ωστόσο, να ενσωματωθεί στις διαδικασίες που προβλέπονται στο αντίστοιχο εθνικό 

                                                
35 cf. Paul/Dias, op.cit. 
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Σύνταγμα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το κείμενο εντάσσεται στο νομικό σύστημα και 
γίνεται σεβαστό επίσης και από τους μη συνεταιριστές. 
  
Αφού είχε προταθεί εδώ και αρκετό καιρό,36 η συμμετοχική δημιουργία των νόμων, πλέον 
εφαρμόζεται. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται στο Καμερούν από το 1992, στο ινδικό 
κράτος του Punjab στη δεκαετία του ‘90 και στον Καναδά κατά τη διάρκεια της ίδιας πε-
ριόδου ξεχωρίζουν ως παραδείγματα. Διάφορες χώρες (π.χ. το  Βέλγιο, το Μπουργκίνα Φά-
σο, η Γαλλία, η Ουγγαρία, το Μαλί και η Ναμίμπια) έχουν θεσμοθετήσει αυτήν την συμμε-
τοχική προσέγγιση με την καθιέρωση ενός εθνικού συμβουλίου για τους συνεταιρισμούς ή 
μια παρόμοια οργάνωση.  
 
Η διαφορά μεταξύ της νομοθέτησης για τα νομικά πρόσωπα που βασίζονται στα μέλη, ό-
πως οι συνεταιρισμοί, και αυτής για άλλα νομικά πρόσωπα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη 
στην νομική διαδικασία. 

  
Αυτή η διαδικασία απαιτεί επίσης να προσδιοριστούν οι πραγματικοί δημιουργοί των νό-
μων στο σημερινό κόσμο και να λάβει υπόψη την λειτουργική έννοια του δικαίου. Ο όρος 
"νόμος" περιλαμβάνει όλους τους κανόνες δικαίου (πράξεις του Κοινοβουλίου, κυβερνητι-
κούς κανονισμούς) δικαστικές και διοικητικές πράξεις και πράξεις των συνεταιριστών δε-
δομένου ότι αφορούν το λειτουργικό περιβάλλον των συνεταιρισμών. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε μια επαρκή σχέση μεταξύ της νομοθεσίας και των 
κυβερνητικών οργάνων. Όχι μόνο αυτά τα όργανα τείνουν να είναι υπέρμετρα λεπτομερή, 
υπερβαίνοντας κατά συνέπεια την λειτουργία τους να καταστήσουν το νόμο λειτουργικό, 
αλλά χρησιμοποιούνται επίσης για να παρακάμψουν την ακαμψία του νόμου σε μια κατά-
σταση που απαιτεί ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις ανάγκες της ανάπτυξης. Μαζί, ο 
νόμος και το διάταγμα εφαρμογής πρέπει να αφήσουν τον απαραίτητο χώρο στους συνεται-
ρισμούς ώστε να είναι σε θέση να εκφράσουν την αυτονομία τους μέσω των εσωτερικών 
κανονισμών/καταστατικών τους. 

3.10 Διάδοση της συνεταιριστικής νομοθεσίας 
 

Η συνεταιριστική νομοθεσία, από μόνη της, δεν αλλάζει τίποτα. Εκτός από τις πολυάριθμες 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να αναδυθεί ή/και να ευδοκιμήσει ένα απο-
τελεσματικό και αποδοτικό συνεταιριστικό κίνημα, ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί. Προκει-
μένου να εφαρμοστεί ο νόμος πρέπει να γίνει κατανοητός. 
  
Γνωρίζοντας ότι σε πολλές χώρες η επίσημη γλώσσα και, κατά μείζονα λόγο, η νομική ο-
ρολογία δεν έχουν αφομοιωθεί από τους αποδέκτες του νόμου, οι οποίοι είναι συχνά ακόμα 
και αναλφάβητοι, και γνωρίζοντας ότι οι δυσκολίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του 
νόμου δεν περιορίζονται στα γλωσσικά ζητήματα, είναι κατανοητό ότι η μέγιστη προσοχή 
πρέπει να επικεντρωθεί στην διάδοση του συνεταιριστικού δικαίου. Αυτό το καθήκον ανή-
κει τόσο στο κράτος όσο και στο συνεταιριστικό κίνημα. 
  
Ορισμένες χώρες έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν εγχειρίδια για μη ειδικούς στις κύριες δια-
λέκτους και να οργανώνουν εκστρατείες εκλαΐκευσης σε εθνικό επίπεδο. Με μια παρόμοια 
κίνηση, οι συνεταιριστικές οργανώσεις κορυφής των περισσότερων βιομηχανικών χωρών 
έχουν δημιουργήσει εγχειρίδια ή εκδόσεις που σχολιάζουν την νομοθεσία, καθώς χρησιμο-

                                                
36 Münkner, Participative Law-making ..., op.cit. 
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ποιείται και το Διαδίκτυο όλο και περισσότερο για να διαδώσει και να εξηγήσει τις νομικές 
διατάξεις.  

3.11 Εφαρμογή του νόμου  
 
Η επιτυχής εφαρμογή του νόμου εξαρτάται κυρίως από μια κατάλληλη θεσμική υποστήρι-
ξη, όπως την αποτελεσματική καταχώρηση στα μητρώα, τον διαχειριστικό έλεγχο και τις 
υπηρεσίες προώθησης με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Όπου αυτές οι απαιτήσεις 
δεν ικανοποιούνται και δεν μπορούν να εξασφαλιστούν μέσα σε ένα λογικό χρονικό διά-
στημα, η νομοθεσία θα μπορούσε να φανεί πρόωρη. 
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4. Η Διεθνής διάσταση της    
συνεταιριστικής νομοθεσίας  4 

 
 

 
Ακριβώς όπως και σε οποιαδήποτε άλλη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας, ειδικά στον τομέα του οι-
κονομικού δικαίου, η μεταρρύθμιση των συνεταιριστικών νομοθεσιών έχει μετατραπεί σε ένα πε-
δίο της διεθνούς συνεργασίας. Οι κυβερνήσεις αισθάνονται όλο και περισσότερο ότι δεσμεύονται 
από το κοινό διεθνές συνεταιριστικό δίκαιο με την μετατόπιση του τόπου νομοθεσίας από τα εθνι-
κά κοινοβούλια στους υπερεθνικούς και διεθνείς μηχανισμούς, οι οποίοι οδηγούν στην εναρμόνιση 
των συνεταιριστικών νόμων σε περιφερειακό επίπεδο, ακόμη  και σε παγκόσμιο. 
  
Κατά κανόνα, η διεθνής συνεργασία στον τομέα της νομοθεσίας ευνοεί την μεταφορά της δυτικής 
νομικής τεχνογνωσίας που είναι σε πολλές περιπτώσεις μη χρήσιμη εκτός του δικού της πολιτιστι-
κού πλαισίου. Είναι κάπως παράδοξο το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που οι δικηγόροι άρχισαν να 
αναλαμβάνουν έναν ενεργό ρόλο στην διαδικασία της ανάπτυξης και όταν πολλαπλασιάζονται οι 
εκκλήσεις για τον σεβασμό της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, η σύγχυση μεταξύ των εννοιών του 
Δικαίου και της νομοθεσίας37 φθάνει στο αποκορύφωμα. 
  
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλά εμπόδια στον τρόπο που θα μπορούσε να οδηγήσει στη θέ-
σπιση συνεταιριστικών νόμων οι οποίοι προσαρμόζονται καλύτερα στο πολιτιστικό πλαίσιό τους. 
Προκειμένου να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα πρέπει να ξεκινήσει:   
 

- ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των δικηγόρων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνερ-
γασίας απορρίπτοντας την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη σύμφωνα με την οποία ο νό-
μος είναι μια τεχνική χωρίς τεχνολογία 

 
- η απόρριψη της ιδέας ότι το δυτικό δίκαιο είναι καθολικό. Τα πλεονεκτήματα του, κα-

θώς επίσης και εκείνα των άλλων νόμων, πρέπει να αποκαλυφθούν με την χρησιμοποί-
ηση των διαθέσιμων συγκριτικών νομικών μεθόδων 

 
- η διαμόρφωση και η εφαρμογή μιας θεωρίας του Ανθρώπινου Δικαιώματος στην Ανά-

πτυξη 
 

- η αναγνώριση κάθε χώρας ως φορέας της δικής της ανάπτυξης και συνεπώς η παύση 
της αντιμετώπισης των χωρών ως αντικείμενα ανάπτυξης 

 
- η διεθνοποίηση της διαδικασίας επεξεργασίας κοινών διεθνών νόμων 

 
- το σταμάτημα της θεώρησης της συνεταιριστικής νομοθεσίας ως μέσο αναπτυξιακής 

βοήθειας και 
 

- η αναζήτηση τρόπων για την επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών νομικών 
συστημάτων εντός και μεταξύ των κρατών.  

 

                                                
37 όσον αφορά αυτήν την διάκριση cf. as early as Montesquieu 
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Η αναζήτηση για μια συνεταιριστική νομοθεσία που απεικονίζει καλύτερα τις πολιτιστικές ιδιαιτε-
ρότητες της κάθε χώρας είναι μια πρόκληση την οποία η διεθνής κοινότητα πρέπει να αποδεχτεί. 
Είναι ένα ευαίσθητο έργο, επειδή θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό ως αντίθετο στην παρούσα πα-
γκοσμιοποίηση των οικονομιών, και θα μπορούσε να φέρει τον κίνδυνο της διάλυσης των συνεται-
ριστικών κινημάτων οδηγώντας τα πολύ μακριά από τα κοινά τους χαρακτηριστικά. Αλλά, όπως 
προτείνεται σε ολόκληρο το κείμενο, η επιλογή δεν είναι μεταξύ ενός ενιαίου συστήματος και της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Η επιλογή είναι η πολιτιστική ποικιλομορφία στην ανθρώπινη ενό-
τητα. 
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Δήλωση για την συνεταιριστική ταυτότητα  
 
Ορισμός  
 
Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη Κοινωνία προσώπων η οποία συγκροτείται εθελοντικά για την 
αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών 
τους μέσω μιας από κοινού ιδιόκτητης και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης.  
 
Αξίες  
 
Οι συνεταιρισμοί διέπονται από τις αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δημοκρατίας, 
της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης. Σύμφωνα με την παράδοση των πρωτοπόρων 
τους τα μέλη των συνεταιρισμών αποδέχονται τις ηθικές αξίες της τιμιότητας, της ειλικρίνειας, της 
κοινωνικής ευθύνης και της μέριμνας για τους συνανθρώπους.  
 
Αρχές  
 
Οι συνεταιριστικές αρχές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες οι συνεταιρισμοί μπορούν 
να θέσουν τις αξίες τους σε εφαρμογή. 
 
 
1η αρχή: Εθελοντική και ανοικτή ένταξη μέλους  
 
Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλους τους ανθρώπους που είναι σε 
θέση να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και πρόθυμοι να αποδεχτούν τις ευθύνες της συμμε-
τοχής τους ως μέλη, δίχως καμία διάκριση φύλου, κοινωνική, φυλετική, πολιτική ή θρησκευτική. 
 
2η αρχή: Δημοκρατικός έλεγχος των μελών  
 
Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις οι οποίες ελέγχονται από τα μέλη τους, τα οποία 
συμμετέχουν ενεργά στον καθορισμό των πολιτικών τους και την λήψη των αποφάσεων. Οι άνδρες 
και οι γυναίκες που υπηρετούν ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι είναι υπόλογοι έναντι των μελών. 
Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς η ψήφος του κάθε μέλους έχει την ίδια βαρύτητα σύμφωνα 
με τον κανόνα "ένα μέλος, μια ψήφος", οι συνεταιρισμοί ανωτέρων βαθμίδων οργανώνονται επί-
σης κατά δημοκρατικό τρόπο. 
 
3η αρχή: Οικονομική συμμετοχή των μελών  
 
Τα μέλη συμμετέχουν δίκαια στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού τους και στον έλεγχό του με δημο-
κρατικές μεθόδους. Μέρος, τουλάχιστον, αυτού του κεφαλαίου είναι συνήθως η κοινή περιουσία 
του συνεταιρισμού. Τα μέλη συνήθως λαμβάνουν περιορισμένη αποζημίωση, αν λαμβάνουν, για το 
κεφάλαιο το οποίο καταβάλλουν ως προϋπόθεση για την συμμετοχή τους. Τα μέλη διαθέτουν τα 
πλεονάσματα για όλους ή μερικούς από τους ακόλουθους σκοπούς: την ανάπτυξη του συνεταιρι-
σμού τους, πιθανόν για την δημιουργία αποθεματικών, μέρος των οποίων τουλάχιστον θα είναι α-
διαίρετο, για την παραχώρηση ωφελημάτων στα μέλη αναλογικά με τις συναλλαγές τους με το συ-
νεταιρισμό και για την προώθηση άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη.  
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4η αρχή: Αυτονομία και ανεξαρτησία  
 
Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες, οργανώσεις αυτοβοήθειας που ελέγχονται από τα μέλη τους. 
Εάν συνάψουν συμφωνίες με άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, ή εάν εξα-
σφαλίσουν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, θα πρέπει να το πράττουν με όρους οι οποίοι θα δια-
σφαλίζουν τον δημοκρατικό έλεγχο που ασκείται από τα μέλη τους και θα διατηρούν την συνεται-
ριστική αυτονομία τους.  
 
5η αρχή: Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση  
 
Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στα μέλη τους, στους εκλεγμένους αντιπρο-
σώπους, στους διευθυντές και στους υπαλλήλους έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλουν αποτελε-
σματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. Ενημερώνουν το ευρύ κοινό, ιδιαίτερα τους νέ-
ους και τους ηγέτες της κοινής γνώμης, για την φύση και τα οφέλη του συνεργατισμού. 
 
6η αρχή: Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών  
 
Οι συνεταιρισμοί εξυπηρετούν τα μέλη τους περισσότερο αποτελεσματικά και ενδυναμώνουν το 
συνεταιριστικό κίνημα δουλεύοντας μαζί μέσω των τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών 
δομών.  
 
7η αρχή: Μέριμνα για την κοινότητα  
 
Οι Συνεταιρισμοί εργάζονται για την βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους μέσω πολιτικών που 
εγκρίνονται από τα μέλη τους.  
 
 
 

Εγκρίθηκε στο Μάντσεστερ (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 23 Σεπτεμβρίου του 1995  
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Παράρτημα 2 

 

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών 

 που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος 

για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 
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Παράρτημα 

 
Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν στην δημιουργία ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 

 
Στόχοι  
 
1. Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης και 
του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλί-
ου, και σε πρόσφατες σημαντικές διεθνείς 
διασκέψεις, οι κυβερνήσεις έχουν αναγνωρί-
σει την σημασία των συνεταιρισμών ως ενώ-
σεις και επιχειρήσεις μέσω των οποίων οι πο-
λίτες μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την 
ζωή τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην 
οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολι-
τική πρόοδο της κοινότητας και του έθνους 
τους. Έχουν αναγνωρίσει το συνεταιριστικό 
κίνημα ως ξεχωριστό και σημαντικό συμμέ-
τοχο, τόσο στις εθνικές όσο και στις διεθνείς 
υποθέσεις.  
 
2. Οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν ότι το συνε-
ταιριστικό κίνημα είναι πολύ δημοκρατικό, 
αυτόνομο τοπικά αλλά και διεθνώς ολοκλη-
ρωμένο, και μια μορφή οργάνωσης των ενώ-
σεων και των επιχειρήσεων σύμφωνα με την 
οποία οι ίδιοι οι πολίτες βασίζονται στην αυ-
τοβοήθεια και την δική τους ευθύνη για την 
επίτευξη στόχων που δεν περιλαμβάνουν μό-
νο οικονομικούς αλλά και κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους, όπως η καταπο-
λέμηση της φτώχειας, η εξασφάλιση της πα-
ραγωγικής απασχόλησης και η ενθάρρυνση 
της κοινωνικής ένταξης.  
 
3. Κατά συνέπεια, οι κυβερνήσεις επιδιώκουν 
να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο 
οι συνεταιρισμοί μπορούν να συμμετέχουν 
επί ίσοις όροις με άλλες μορφές επιχειρήσεων 
και να αναπτύξουν μια αποτελεσματική εται-
ρική σχέση για να επιτύχουν τους αντίστοι-
χους στόχους τους. Οι πολιτικές πρέπει να 
προστατεύουν και να προάγουν το δυναμικό 
των συνεταιρισμών ώστε να βοηθήσουν τα 
μέλη να επιτύχουν τους επιμέρους στόχους 

τους, και με τον τρόπο αυτό, να συμβάλλουν 
στις ευρύτερες προσδοκίες της κοινωνίας.  
 
4. Ωστόσο, οι πολιτικές αυτές μπορεί να είναι 
αποτελεσματικές μόνο αν ληφθεί υπόψη ο 
ιδιαίτερος χαρακτήρας των συνεταιρισμών 
και του συνεταιριστικού κινήματος, ο οποίος 
διαφέρει σημαντικά από αυτόν των ενώσεων 
και των επιχειρήσεων που δεν είναι οργανω-
μένες σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αξίες 
και αρχές. 
 
5. Ο στόχος των παρόντων κατευθυντήριων 
γραμμών είναι να παρέχουν συμβουλές στις 
Κυβερνήσεις και να θέσουν γενικές αρχές 
πάνω στις οποίες θα μπορούσε να θεμελιωθεί 
καλύτερα η εθνική συνεταιριστική πολιτική, 
αναγνωρίζοντας ότι πιο συγκεκριμένες και 
λεπτομερείς εθνικές πολιτικές εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα της κάθε κυβέρνησης. Λό-
γω των κυβερνητικών προσδοκιών όσον α-
φορά το συνεταιριστικό κίνημα και τις ταχέ-
ως μεταβαλλόμενες παγκόσμιες συνθήκες και 
αλλαγές στο ίδιο το συνεταιριστικό κίνημα, 
πολλές πολιτικές σε περισσότερα από τα κρά-
τη μέλη των Ηνωμένων Εθνών θα μπορούσαν 
να επωφεληθούν από την επανεξέταση, και 
σε ορισμένες περιπτώσεις από την ριζική α-
ναθεώρηση.  
 
Πολιτική όσον αφορά τους συνεταιρισμούς 
και το συνεταιριστικό κίνημα  
 
6. Ο στόχος της πολιτικής είναι να καταστεί 
δυνατή η αναγνώριση των συνεταιρισμών ως 
νομικά πρόσωπα και να εξασφαλίσει σε αυ-
τούς και σε όλους τους οργανισμούς και ι-
δρύματα που έχουν συσταθεί από το συνεται-
ριστικό κίνημα την πραγματική ισότητα με 
τις άλλες οργανώσεις και φορείς. Για να εξα-
σφαλιστεί η ισότητα, οι ιδιαίτερες αξίες και 
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αρχές των συνεταιρισμών πρέπει να λάβουν 
πλήρη αναγνώριση ως επιθυμητοί και επωφε-
λείς για την κοινωνία και ότι λαμβάνονται τα 
κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι 
τα ειδικά χαρακτηριστικά και οι πρακτικές 
τους δεν είναι αιτία διακρίσεων και αποκλει-
σμών κάθε είδους.  
 
7. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι Κυ-
βερνήσεις ενδιαφέρονται για την δημιουργία, 
και για την διατήρηση ενός ευνοϊκού περι-
βάλλοντος για την συνεταιριστική ανάπτυξη, 
καθώς οι συνθήκες αλλάζουν. Ως μέρος ενός 
τέτοιου περιβάλλοντος, θα μπορούσε να ανα-
ζητηθεί μια αποτελεσματική συνεργασία με-
ταξύ κυβερνήσεων και του συνεταιριστικού 
κινήματος.  
 
Δημόσια αναγνώριση  
 
8. Είναι σκόπιμο και χρήσιμο για τις κυβερ-
νήσεις να προβάλουν δημοσίως την ιδιαίτερη 
συνεισφορά, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτι-
κά, του συνεταιριστικού κινήματος για την 
εθνική οικονομία και την κοινωνία. Η κοινή 
τήρηση της Διεθνούς Ημέρας των Συνεταιρι-
σμών και της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ημέ-
ρας που διοργανώνει η Διεθνής Συνεταιριστι-
κή Συμμαχία, σύμφωνα με τα ψηφίσματα της 
Γενικής Συνέλευσης 47/90, 49/155 και 51/58, 
μπορεί να δώσει την ευκαιρία να διαδοθούν 
στο κοινό πληροφορίες για το συνεταιριστικό 
κίνημα  
 
Νομικές, δικαστικές και διοικητικές δια-
τάξεις  
 
9. Οι κατάλληλες διατάξεις είναι αναγκαίες 
στο πλαίσιο των νομικών, δικαστικών και 
διοικητικών πρακτικών, αν πρόκειται οι συ-
νεταιρισμοί να συμβάλλουν θετικά στη βελ-
τίωση της ζωής των μελών τους και των κοι-
νοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούνται. Οι 
νομικές διατάξεις μπορούν να λάβουν διάφο-
ρες μορφές ώστε να ανταποκρίνονται στα συ-
γκεκριμένα εθνικά νομικά συστήματα. Το 
καθεστώς, τα δικαιώματα και οι ευθύνες των 
συνεταιρισμών, του συνεταιριστικού κινήμα-

τος γενικότερα, και, κατά περίπτωση οι ειδι-
κές κατηγορίες των συνεταιρισμών ή διαφο-
ρετικές πτυχές του συνεργατισμού θα πρέπει 
να αντιμετωπιστούν. 
   
10. Εθνικά συντάγματα: Η νομιμότητα των 
συνεταιρισμών και του συνεταιριστικού κι-
νήματος θα μπορούσε να αναγνωριστεί σε 
αυτά τα έγγραφα, εφόσον ενδείκνυται. Οι δι-
ατάξεις που περιορίζουν την ίδρυση και την 
λειτουργία των συνεταιρισμών θα πρέπει να 
τροποποιηθούν κατάλληλα.  
 
11. Γενικό δίκαιο για τους συνεταιρισμούς 
ή γενικές διατάξεις μιας ενιαίας νομοθεσί-
ας για τους συνεταιρισμούς: Ένας γενικός 
νόμος περί συνεταιρισμών ή νόμοι ειδικά για 
τους συνεταιρισμούς ή άλλων υπό τους οποί-
ους υπάγονται οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι συνεταιρισμοί απολαμβά-
νουν πραγματική ισότητα με άλλους τύπους 
ενώσεων και επιχειρήσεων και να μην υφί-
σταται διακρίσεις λόγω του ιδιαίτερου χαρα-
κτήρα τους. Οι νόμοι πρέπει να περιλαμβά-
νουν το ακόλουθο βασικό σύνολο παραδο-
χών, προσδιορισμών και διατάξεων: παραδο-
χή του γεγονότος ότι η οργάνωση των ενώ-
σεων και των επιχειρήσεων με βάση τις συνε-
ταιριστικές αξίες και αρχές είναι νόμιμη, πα-
ραδοχή της χρησιμότητας της συνεταιριστι-
κής προσέγγισης σε ενώσεις και σε επιχειρή-
σεις, της συμβολής της στην εθνική ζωή και 
την κατάσταση του συνεταιριστικού κινήμα-
τος, ως σημαντικού ενδιαφερόμενου στο 
πλαίσιο της κοινωνίας, προσδιορισμό των 
συνεταιρισμών, χρησιμοποιώντας την "Δή-
λωση για την συνεταιριστική ταυτότητα", που 
εγκρίθηκε από τη Διεθνή Συνεταιριστική 
Συμμαχία το 1995, παραδοχή της μοναδικής 
φύσης των αξιών και των αρχών του συνεται-
ρισμού, και συνεπώς, της ανάγκης για ξεχω-
ριστή και διαφορετική μεταχείριση τους από 
την νομοθεσία και την πρακτική, δέσμευση 
ότι ούτε η μοναδική φύση τους, ούτε η ξεχω-
ριστή και διαφορετική μεταχείριση τους στην 
νομοθεσία και την πρακτική θα πρέπει να εί-
ναι η αιτία διάκρισης, σκόπιμης ή όχι, ανά-
ληψη της ευθύνης ότι κανένας νόμος ή πρα-
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κτική δεν θα περιορίζει τα δικαιώματα των 
πολιτών στην πλήρη συμμετοχή στο συνεται-
ριστικό κίνημα υπό οποιαδήποτε ιδιότητα 
σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές του και 
δεν πρέπει να περιορίζουν την λειτουργία του 
εν λόγω κινήματος, πρόβλεψη ότι ένας γενι-
κός νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορί-
ες των συνεταιρισμών, αλλά ότι, προκειμένου 
να υπάρχει ανταπόκριση  στην περίπτωση 
ορισμένων κατηγοριών συνεταιρισμών, θα 
μπορούσε να θεσπιστεί ειδική νομοθεσία, 
σύμφωνα με την γενική για αυτούς νομοθεσί-
α, διατάξεις ώστε όλες οι δικαστικές και διοι-
κητικές ρυθμίσεις και πρακτικές να βασίζο-
νται μόνο στη γενική ή ιδιαίτερη νομοθεσία 
για τους συνεταιρισμούς, ότι όλοι οι κανονι-
σμοί προσδιορίζουν σαφώς τις διατάξεις του 
νόμου στις οποίες βασίζονται καθώς και τον 
σκοπό για τον οποίον δημιουργήθηκαν, ανα-
γνώριση της πλήρους αυτονομίας και της ι-
κανότητας για την αυτορρύθμιση του συνε-
ταιριστικού κινήματος, αναγνώριση ότι η πα-
ρέμβαση των κυβερνήσεων στις εσωτερικές 
υποθέσεις του κινήματος πρέπει να περιορί-
ζεται αυστηρά στα μέτρα που εφαρμόζονται 
γενικά σε όλες τις ενώσεις και τις επιχειρή-
σεις εξίσου, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωσή τους με το νόμο. Προσαρμογές 
μπορούν να γίνονται μόνο για να εξασφαλί-
σουν: η πραγματική ισότητα στη μεταχείριση, 
ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων του συνε-
ταιριστικού κινήματος για αυτορρύθμιση σε 
όλα τα θέματα που το αφορά, Διάταξη ότι τα 
κείμενα των νόμων και των κανονισμών είναι 
στην διάθεση όλων των μελών του συνεται-
ρισμού και των εργαζομένων, Διάταξη ότι οι 
εκπρόσωποι του συνεταιριστικού κινήματος 
συμμετέχουν πλήρως στην κατάρτιση ειδικών 
διατάξεων νόμων ή δικαστικών ή διοικητικών 
ρυθμίσεων και κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικών με την εφαρμογή, Διάταξη για την 
διατήρηση ενός κοινού μητρώου των συνε-
ταιρισμών, ως μέρος των διαδικασιών για την 
καταχώριση όλων των ενώσεων και των επι-
χειρήσεων, πρόβλεψη διαδικασιών για συνε-
χή παρακολούθηση και τακτική αναθεώρηση 
της νομοθεσίας και των πρακτικών που θα 

περιλαμβάνουν την πλήρη και ισότιμη συμ-
μετοχή των εκπροσώπων του συνεταιριστι-
κού κινήματος και για την ενθάρρυνση της 
έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις της νομο-
θεσίας και της πρακτικής στο περιβάλλον για 
τους συνεταιρισμούς, καθιέρωση της ευθύνης 
των κυβερνήσεων για την διαμόρφωση και 
την εφαρμογή μιας πολιτικής σχετικά με τους 
συνεταιρισμούς που θα επιδιώξουν την κα-
θιέρωση ενός υποστηρικτικού και ευνοϊκού 
περιβάλλοντος, αποφεύγοντας οποιαδήποτε 
παραβίαση της αυτονομίας του κινήματος και 
κάθε μείωση της ικανότητάς τους για την υ-
πεύθυνη αυτορρύθμιση και επίσης επιδίωξη 
συμμετοχής σε μια αποτελεσματική και ισό-
τιμη συνεργασία με το κίνημα σε όλα τα θέ-
ματα όπου είναι σε θέση να συμβάλλει σημα-
ντικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση της 
δημόσιας πολιτικής, αναγνώριση της αξίας 
της κυβερνητικής στήριξης προς το διεθνές 
συνεταιριστικό κίνημα, συμπεριλαμβανομέ-
νων των δια-κυβερνητικών δραστηριοτήτων, 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του συνε-
ταιριστικού κινήματος ως σημαντικό ενδια-
φερόμενο μέρος  στην κοινωνία, στο βαθμό 
που αυτές οι ευθύνες είναι συνεπείς με την 
πλήρη αυτονομία του.  
 
12. Ειδική νομοθεσία για ορισμένες κατη-
γορίες συνεταιρισμών: Σύμφωνα με τις βα-
σικές διατάξεις της γενικής νομοθεσίας για 
τους συνεταιρισμούς, και αναγνωρίζοντας 
την ιδιαιτερότητα της δραστηριότητας ορι-
σμένων συνεταιρισμών, μπορεί να είναι σκό-
πιμο να υπάρξει ειδική πρόβλεψη στον νόμο 
για ορισμένα είδη κατηγοριών συνεταιρισμών 
για την προστασία της δυνατότητάς τους να 
απολαμβάνουν πραγματική ισότητα με άλ-
λους τύπους ενώσεων και επιχειρήσεων και 
να μην υφίστανται διακρίσεις λόγω του ιδιαί-
τερου χαρακτήρα τους.  
 
13. Δικαστική και διοικητική εφαρμογή 
αποκλειστικά με τους συνεταιρισμούς: Αυ-
τές πρέπει να είναι συνεπείς με το γενικό νό-
μο για τους συνεταιρισμούς και, ειδικότερα, 
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με τις διατάξεις οι οποίες αφορούν αυτή καθ’ 
αυτή την εφαρμογή.  
 
14. Άλλοι νόμοι και πρακτικές που ενδέχε-
ται να έχουν επιπτώσεις για τους συνεται-
ρισμούς: Οι κυβερνήσεις πρέπει να επιδιώ-
ξουν να αποκλείσουν ή να καταργήσουν τις 
διατάξεις οποιουδήποτε νόμου που προβαί-
νουν σε διακρίσεις εις βάρος, ή είναι ειδικά 
επιζήμιες για τους συνεταιρισμούς. Οι κυβερ-
νήσεις πρέπει να δημιουργήσουν ένα περι-
βάλλον το οποίο επιτρέπει στους συνεταιρι-
σμούς να εντοπίζουν και να κοινοποιούν τις 
περιπτώσεις που χρειάζονται αναθεώρηση.  
 
15. Παρακολούθηση, επανεξέταση και α-
ναθεώρηση των νόμων και των δικαστι-
κών και διοικητικών πρακτικών: Αυτό εί-
ναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι οι 
επιπτώσεις των νόμων και των δικαστικών 
και διοικητικών πρακτικών σχετικά με το συ-
νεταιριστικό κίνημα είναι εξ’ ολοκλήρου θε-
τικές. Εάν εντοπιστούν, διατάξεις που εισά-
γουν διακρίσεις πρέπει να θέτονται εκτός λει-
τουργίας το συντομότερο δυνατόν, εν αναμο-
νή της θέσπισης των αναθεωρημένων νόμων 
ή την έκδοση των αναθεωρημένων κανονι-
σμών και κατευθυντήριων γραμμών σχετικών 
με την εφαρμογή. Η διαδικασία αυτή θα πρέ-
πει να έχει ως σκοπό την έγκαιρη και πλήρη 
αποχώρηση της Κυβέρνησης από τις εσωτε-
ρικές υποθέσεις των συνεταιρισμών και του 
συνεταιριστικού κινήματος, όπου αυτό εξα-
κολουθεί να υφίσταται, και την πλήρη επιχει-
ρησιακή υλοποίηση των αρχών των συνεται-
ρισμών, οι οποίοι αν και διαφορετικοί, είναι 
ίσοι με άλλες επιχειρήσεις και ενώσεις πολι-
τών. 
 
16. Για τους σκοπούς αυτούς, επίσημες δια-
δικασίες διαβούλευσης και συνεργασίας θα 
πρέπει να συσταθούν και θα πρέπει να περι-
λαμβάνουν την τακτική και πλήρη συμμετοχή 
του συνεταιριστικού κινήματος. Ωφέλεια 
μπορεί να προέλθει, επίσης, από τα ειδικά 
προγράμματα και τις κατευθυντήριες γραμμές 
που προσφέρονται από εξειδικευμένες διε-

θνείς συνεταιριστικές οργανώσεις και τους 
διακυβερνητικούς οργανισμούς.  
 
Έρευνα, στατιστικά στοιχεία και πληρο-
φορίες  
 
17. Έρευνα: Δεδομένης της σημασίας του 
συνεταιριστικού κινήματος, μπορεί να είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί η συνεργασία μεταξύ 
της κυβέρνησης και του συνεταιριστικού κι-
νήματος σε θέματα έρευνας που αφορούν την 
δημόσια πολιτική, την δημοσίευση και ευρεία 
διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παράγο-
νται από το διεθνές συνεταιριστικό κίνημα, 
τους διακυβερνητικούς οργανισμούς και τα 
Ηνωμένα Έθνη. Πρέπει να δοθεί έμφαση 
στην εφαρμοσμένη έρευνα για την άμεση 
χρησιμότητα για τη βελτίωση της αποτελε-
σματικότητας των συνεταιρισμών, επεκτείνο-
ντας τα οφέλη για την κοινωνία και βελτιώ-
νοντας τις συνεργασίες μεταξύ του συνεται-
ριστικού κινήματος και των κυβερνήσεων.  
 
18. Στατιστικά στοιχεία: Πολλά μέτρα μπο-
ρούν να ληφθούν για την βελτίωση των στα-
τιστικών και για τους συνεταιρισμούς με 
σκοπό την ενσωμάτωση των στατιστικών 
στοιχείων σχετικά με τους συνεταιρισμούς σε 
τακτικά προγράμματα των εθνικών στατιστι-
κών υπηρεσιών και την συμμετοχή σε διε-
θνείς προσπάθειες για την βελτίωση των στα-
τιστικών στοιχείων των συνεταιρισμών, συ-
μπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός 
ομοιόμορφου συνόλου ορισμών για χρήση 
από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες.  
 
19. Πληροφόρηση: Δεδομένου ότι οι κυβερ-
νήσεις ρυθμίζουν και σε μεγάλο βαθμό επη-
ρεάζουν την διάχυση της πληροφορίας, μια 
σειρά μέτρων μπορεί να είναι χρήσιμα για 
την επέκταση της γνώσης για το συνεταιρι-
στικό κίνημα και την υπέρβαση προκαταλή-
ψεων και παρανοήσεων: επέκταση της τεχνι-
κής και οικονομικής βοήθειας σε βαθμό ισο-
δύναμο με εκείνον με τον οποίο τίθεται στην 
διάθεση άλλων ενδιαφερομένων, εξασφάλιση 
ότι δεν υφίστανται διακρίσεις λόγω του δια-
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φορετικού χαρακτήρα των συνεταιρισμών, 
ισότιμη και χωρίς διάκριση πρόσβαση από το 
συνεταιριστικό κίνημα σε όλα τα δημόσια 
μέσα μαζικής ενημέρωσης ανάλογα με την 
συνεισφορά τους στην εθνική ζωή, χρήση 
θετικής δράσης για την υπέρβαση των προκα-
ταλήψεων και της παραπληροφόρησης, όπου 
ο όρος συνεταιρισμός είναι συνδεδεμένος με 
μια προηγούμενη και ακατάλληλη μεταχείρι-
ση, διάχυση μέσω των δημόσιων μέσων ενη-
μέρωσης του υλικού για διακυβερνητικές 
δραστηριότητες που γίνονται σε συνεργασία 
με ή για την στήριξη των συνεταιρισμών, 
διάδοση έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφό-
ρησης που έχει εκπονηθεί από κυβερνητικούς 
ή διακυβερνητικούς οργανισμούς με την ίδια 
προτεραιότητα και τους πόρους που διατίθε-
νται για την πληροφόρηση σε άλλα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη.  
 
Εκπαίδευση  
 
20. Με δεδομένη την σημαντική συνεισφορά 
του συνεταιριστικού κινήματος στην εκπαί-
δευση, μια σειρά μέτρων διευκόλυνσης θα 
μπορούσαν να είναι χρήσιμα, συμπεριλαμβα-
νομένης της παροχής δημοσίων πόρων εάν 
διαθέτονται σε άλλες μορφές επιχειρήσεων 
για εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι κυβερνή-
σεις μπορούν επίσης να εξετάσουν την έντα-
ξη στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
σπουδών σε όλα τα επίπεδα την μελέτη των 
αρχών, των αξιών, την ιστορία, την τρέχουσα 
και ενδεχόμενη συνεισφορά του συνεταιρι-
στικού κινήματος στην εθνική κοινωνία, και 
την ενθάρρυνση και υποστήριξη των εξειδι-
κευμένων μελετών για τους συνεταιρισμούς 
σε τριτοβάθμιο επίπεδο. 
 
Παροχή δημοσίων πόρων  
 
21. Η οικονομική αυτοδυναμία, η συνολική 
ευθύνη και η πλήρης ανεξαρτησία είναι ζωτι-
κής σημασίας για μια αποτελεσματική συνε-
ταιριστική επιχειρηματικότητα. Η καλύτερη 
πολιτική προσέγγιση είναι εκείνη όπου οι συ-
νεταιρισμοί έχουν την ίδια μεταχείριση όπως 

οποιαδήποτε άλλη μορφή επιχείρησης. Μια 
σειρά άλλων μέτρων είναι πολύτιμα: ανα-
γνώριση και προστασία του ιδιαίτερου χαρα-
κτήρα των συνεταιρισμών και αποφυγή στην 
νομοθεσία ή την εφαρμογή οποιαδήποτε διά-
κρισης που εγείρεται από την ειδική οικονο-
μική ιδιότητα, οργάνωση και διαχείριση των 
συνεταιρισμών, Αποφυγή κάθε άμεσης ή έμ-
μεσης εμπλοκής στις εσωτερικές οικονομικές 
υποθέσεις των συνεταιρισμών ή του συνεται-
ριστικού κινήματος και την αναγνώριση της 
πλήρους ευθύνης του κινήματος για τις οικο-
νομικές υποθέσεις του, και ανάπτυξη συνερ-
γασιών με τα συνεταιριστικά χρηματοπιστω-
τικά ιδρύματα σε θέματα όπως κοινοτική και 
περιφερειακή ανάπτυξη, μέσα από την αξιο-
ποίηση της εμπειρίας τους στην ενεργοποίη-
ση και την διαχείριση του κεφαλαίου κατά 
τρόπο και για σκοπούς που προάγουν το δη-
μόσιο συμφέρον.  
 
Θεσμικές ρυθμίσεις για τη συνεργασία και 
την εταιρική σχέση  
 
22. Όλες οι κρατικές υπηρεσίες και οι οργα-
νισμοί που έχουν επαφή με το συνεταιριστικό 
κίνημα θα πρέπει να γνωρίζουν, και να ενερ-
γούν σύμφωνα με την εθνική πολιτική για 
τους συνεταιρισμούς. Προκειμένου να δια-
σφαλιστεί η συνεκτικότητα, ορισμένες λει-
τουργίες συντονισμού εντός της κυβέρνησης, 
καθώς και η συνεργασία με το συνεταιριστικό 
κίνημα, θα είναι χρήσιμες.  
 
23. Είναι σκόπιμο μια ενιαία υπηρεσία ή 
διεύθυνση να αναλάβει τον κεντρικό συντο-
νισμό, τις λειτουργίες εστίασης και σύνδεσης, 
εκ των οποίων τα ακόλουθα μπορεί να είναι 
τα πιο σημαντικά: εκπόνηση μιας ενιαίας ε-
θνικής συνεκτικής πολιτικής σε σχέση με 
τους συνεταιρισμούς, διαμόρφωση κατευθυ-
ντήριων γραμμών για την συνεπή εκτέλεση 
από όλη την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομέ-
νης της παρακολούθησης και της αναθεώρη-
σης της εν λόγω διαδικασίας, της συνεργασί-
ας με τις νομικές υπηρεσίες για την εκπόνηση 
των γενικών και οποιονδήποτε ειδικών νό-
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μων, σύνδεσης, συμβουλευτικής και συνερ-
γασίας με το συνεταιριστικό κίνημα.  
 
24. Η πιο αποτελεσματική οργανωτική υπό-
σταση υπεύθυνου φορέα θα είναι ένα τμήμα 
να είναι ήδη έτοιμο να αναλάβει ευρύ στρα-
τηγικό και συντονιστικό ρόλο, όπως το γρα-
φείο του πρωθυπουργού ή του προέδρου, ή 
του υπεύθυνου για την οικονομική διαχείριση 
του αναπτυξιακού σχεδιασμού. 
 

25. Μια θεσμική ρύθμιση που παρέχει την 
δυνατότητα τακτικής διαβούλευσης και απο-
τελεσματική συνεργασία μεταξύ των κυβερ-
νήσεων και του συνεταιριστικού κινήματος 
θα είναι πολύτιμη.  
 
26. Η σύνδεση μεταξύ διακυβερνητικών προ-
γραμμάτων και του διεθνούς συνεταιριστικού 
κινήματος θα πρέπει να υποστηριχθεί.  

___________________  

 



Σύσταση νο. 193 του ILO – Παράρτημα 3 

 79 

 

Παράρτημα 3 

  

 Σύσταση νο. 193/2002 του ILO  

για την προώθηση των συνεταιρισμών 
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Σύσταση 193 
 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

 
 

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας  
 

Η οποία συγκλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 
και συνήλθε στη Γενεύη στις 3 Ιουνίου 2002 στην ενενηκοστή -δεύτερη σύνοδο,  
 

Αφού ανεγνώρισε την σημασία των συνεταιρισμών για την δημιουργία θέσεων ερ-
γασίας, για την κινητικότητα του ανθρωπίνου δυναμικού και για την ενεργοποίηση των ε-
πενδύσεων καθώς επίσης και για την συμβολή τους στην οικονομία,  
 

Αφού ανεγνώρισε ότι οι συνεταιρισμοί υπό τις ποικίλες μορφές τους συμβάλλουν 
στην πλήρη συμμετοχή ολόκληρου του πληθυσμού στην οικονομική και κοινωνική ανά-
πτυξη,  
 

Αφού ανεγνώρισε ότι η παγκοσμιοποίηση είναι για τους συνεταιρισμούς πηγή πιέ-
σεων, προβλημάτων και προκλήσεων αλλά και πηγή νέων και ποικίλων ευκαιριών και ότι 
κατ’ αυτήν επικρατούν πιο ισχυρές μορφές ανθρώπινης αλληλεγγύης σε εθνικό και παγκό-
σμιο επίπεδο ούτως ώστε να ευνοείται μια δικαιότερη διανομή των πλεονεκτημάτων της 
παγκοσμιοποίησης,  
 

Αφού έλαβε υπ’ όψη την Διακήρυξη της Δ.Ο.Ε., η οποία αφορά στις αρχές και στα 
θεμελιώδη δικαιώματα σχετικά με την εργασία και η οποία υιοθετήθηκε από τη Διεθνή 
Συνδιάσκεψη Εργασίας στην ογδοηκοστή -έκτη σύνοδό της (1998),  
 

Αφού έλαβε υπ’ όψη τα δικαιώματα και τις αρχές, τα οποία έχουν διατυπωθεί στις 
διεθνείς συμβάσεις και συστάσεις για την εργασία, ιδιαιτέρως δε : την σύμβαση για την 
αναγκαστική εργασία (1930), την σύμβαση για την συνδικαλιστική εργασία (1930), την 
σύμβαση για την συνδικαλιστική ελευθερία και την προστασία της συνδικαλιστικής ελευ-
θερίας (1948), την σύμβαση για την συλλογική οργάνωση και διαπραγμάτευση (1949), την 
σύμβαση για την ισότητα μισθών και ημερομισθίων (1951), την σύμβαση για την κοινωνι-
κή ασφάλιση (ελάχιστο όριο) (1952), την σύμβαση για την κατάργηση της αναγκαστικής 
εργασίας (1957), την σύμβαση για την πολιτική της απασχόλησης (1964), την σύμβαση 
για το ελάχιστο όριο ηλικίας (1973), την σύμβαση και την σύσταση για τις οργανώσεις των 
εργατών της γης (1975), την σύμβαση και την σύσταση για την αξιοποίηση του ανθρωπί-
νου δυναμικού (175), την σύμβαση για την πολιτική της απασχόλησης (συμπληρωματικές 
διατάξεις) (1984), την σύσταση για την δημιουργία θέσεων εργασίας στις μικρομεσαίες ε-
πιχειρήσεις (1998) και την σύμβαση για τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας (1999),  
 

Υπενθυμίζοντας την αρχή της Διακήρυξης της Φιλαδελφείας, σύμφωνα με την οποία 
«η εργασία δεν αποτελεί εμπόρευμα»,  
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Υπενθυμίζοντας ότι η επίτευξη αξιοπρεπούς εργασίας για τους εργαζομένους, όπου 
και αν ευρίσκονται αυτοί, αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,  
 

Αφού αποφάσισε να υιοθετήσει διάφορες διατάξεις για την προαγωγή των συνεται-
ρισμών, θέμα το οποίο αποτελεί το τέταρτο σημείο της ημερήσιας διάταξης της συνόδου,  
 

Αφού αποφάσισε οι διατάξεις αυτές να λάβουν την μορφή μιας σύστασης,  
 
Υιοθετεί σήμερα εικοστή ημέρα του Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες -δύο την ακόλουθη 
Σύσταση η οποία θα αναφέρεται ως Σύσταση για την Προαγωγή των Συνεταιρισμών 
(2002).  
 

Ι. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
1. Αναγνωρίζεται ότι οι συνεταιρισμοί δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας. Η Σύσταση αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες και μορφές συνεταιρι-
σμών.  
 
2. Στα πλαίσια της Σύστασης αυτής, με τον όρο «συνεταιρισμός» νοείται μια αυτόνομη 
και εθελοντική ένωση προσώπων με σκοπό την ικανοποίηση κοινών τους οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και προσδοκιών διαμέσου κοινής ιδιόκτητης και με 
δημοκρατικό τρόπο, διοικούμενης επιχείρησης.  
 
3. Η προώθηση και ισχυροποίηση της συνεταιριστικής ταυτότητας θα πρέπει να γίνει 
με βάση τα εξής : 
 
(α) τις συνεταιριστικές αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτευθύνης, της δημοκρατίας, της ισό-
τητας, της αλληλεγγύης, όπως επίσης και τις ηθικές αξίες της τιμιότητας, της ελευθερίας, 
της κοινωνικής υπευθυνότητας και της μέριμνας για τους άλλους, και  
 
(β) τις συνεταιριστικές αρχές όπως αυτές διατυπώθηκαν από το διεθνές συνεταιριστικό κί-
νημα και όπως αυτές αναφέρονται σε προσαρτώμενο Παράρτημα. Οι αρχές αυτές είναι : η 
προαιρετική και ελεύθερη συμμετοχή των μελών, η αυτονομία και ανεξαρτησία, η οικονο-
μική συμμετοχή των μελών, η εκπαίδευση, κατάρτιση και ενημέρωση, η συνεργασία μετα-
ξύ συνεταιρισμών και η μέριμνα για την περιρρέουσα κοινότητα.  
 
4. Πρέπει να υιοθετηθούν μέτρα για να προωθηθεί ο συνεταιριστικός θεσμός σε όλες 
τις χώρες και τούτο ανεξαρτήτως του βαθμού ανάπτυξής τους, με σκοπό να ενισχυθούν οι 
συνεταιρισμοί και τα μέλη τους για να: 
  
(α) ιδρύσουν και αναπτύξουν οικονομικές δραστηριότητες και βιώσιμη και αξιοπρεπή απα-
σχόληση 
 
(β) αναπτύξουν τις δυνατότητες του ανθρωπίνου δυναμικού και την γνώση των συνεται-
ριστικών αξιών καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα ευεργετικά αποτελέσματα του συνε-
ταιριστικού κινήματος διαμέσου της συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
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(γ) αναπτύξουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματι-
κών και διοικητικών δεξιοτήτων, 
 
(δ) ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και επιτύχουν επίσης την πρόσβασή τους στις 
αγορές και στους χρηματοδοτικούς θεσμούς, 
 
(ε) αυξήσουν την αποταμίευση και την επενδυτικότητα, 
(στ) βελτιώσουν την κοινωνική και οικονομική ευημερία, λαμβάνοντας υπ’ όψη την ανάγκη 
για εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, 
 
(ζ) συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη του ανθρώπου, και  
 
(η) ιδρύσουν και διευρύνουν ένα βιώσιμο και δυναμικό, διακριτό δε, τομέα της οικονομίας 
ο οποίος να περιλαμβάνει τους συνεταιρισμούς, σε τρόπο που αυτός να ανταποκρίνεται 
στις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες της κοινωνίας.  
 
5. Η υιοθέτηση ειδικών μέτρων, πρέπει να υποστηριχθεί σε τρόπο που να επιτρέψει 
στους συνεταιρισμούς να ανταποκριθούν, ως αλληλέγγυες επιχειρήσεις και οργανώσεις, 
στις ανάγκες των μελών της αλλά και στις ανάγκες της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων 
των μη–προνομιούχων ομάδων με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη.  
 

ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ 
 
6.  Για λόγους κοινωνικής αρμονίας, επιβάλλεται να υπάρχουν ισχυροί δημόσιοι και ι-
διωτικοί τομείς (της οικονομίας) καθώς και ισχυρός συνεταιριστικός και αλληλοβοηθητικός 
τομέας, αλλά και άλλες κοινωνικές και μη-κυβερνητικές οργανώσεις. Οι κυβερνήσεις οφεί-
λουν, στα πλαίσια αυτά, να υιοθετήσουν 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 αξίες και αρχές οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 
3, με σκοπό να:  
 
(α) καθιερώσουν ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να εξασφαλίζει την ταχύτερη, απλούστερη, 
μη δαπανηρή, και όσο είναι δυνατόν σίγουρη έγκριση των συνεταιρισμών,  
 
(β) προωθήσουν πολιτικές οι οποίες θα έχουν ως σκοπό να επιτρέψουν την δημιουργία κα-
ταλλήλων συνεταιριστικών αποθεματικών των οποίων ένα τουλάχιστον μέρος θα πρέπει να 
είναι αδιαίρετο, καθώς και δημιουργία ταμείου αλληλεγγύης  
 
(γ) προβλέψουν μέτρα εποπτείας των συνεταιρισμών τα οποία να συμβαδίζουν με την 
ταυτότητα και τις χαρακτηριστικές τους λειτουργίες, να προστατεύουν την αυτονομία 
τους, να είναι σύμφωνα με την νομοθεσία και την πρακτική του κράτους στο θέμα αυτό 
και, τέλος, τα μέτρα αυτά να μην είναι λιγότερο ευνοϊκά από εκείνα που εφαρμόζονται σε 
άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων και οργανώσεων κοινωνικού χαρακτήρα.  
 
(δ) διευκολύνουν την προσχώρηση των συνεταιρισμών σε συνεταιριστικές δομές ανταπο-
κρινόμενες στις ανάγκες των μελών τους,  
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(ε) ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των συνεταιρισμών ως αυτονόμων και αυτοδιοικουμένων 
επιχειρήσεων, ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συνεταιρισμοί μπορούν να παίξουν 
ένα σημαντικό ρόλο ή να προσφέρουν υπηρεσίες τις οποίες δεν μπορούν να προσφέρουν 
άλλοι φορείς.  
 
7. (1) Η προώθηση των συνεταιρισμών, βασισμένη στις αξίες και αρχές οι οποίες δια-
τυπώνονται στην παράγραφο 3, πρέπει να θεωρείται ως ένας από τους πυλώνες της εθνι-
κής και παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.  
 
(2) Οι συνεταιρισμοί οφείλουν να επωφεληθούν από εκείνες τις συνθήκες οι οποίες ενώ 
είναι σύμφωνες με την νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές, δεν είναι λιγότερο ευνοϊκές 
από αυτές που αφορούν σε άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων και κοινωνικών οργανώσεων. 
Οι κυβερνήσεις οφείλουν να λάβουν, αν τούτο επιβάλλεται, μέτρα στήριξης των συνεται-
ριστικών δραστηριοτήτων οι οποίες αφορούν σε ορισμένους στόχους κοινωνικής και κρα-
τικής πολιτικής, όπως η προώθηση της απασχόλησης ή η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προς 
όφελος κοινωνικών ομάδων ή περιοχών υποβαθμισμένων. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν 
να συμπεριλάβουν, μεταξύ άλλων και στο μέτρο του δυνατού, φορολογικές ελαφρύνσεις, 
δάνεια, δωρεές και διευκολύνσεις για συμμετοχή σε προγράμματα δημοσίων έργων καθώς 
και ειδικές διατάξεις για θέματα αγορών του Δημοσίου.  
 
(3) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ζήτημα της αυξημένης συμμετοχής των γυναι-
κών σε όλα τα επίπεδα του συνεταιριστικού κινήματος, ιδιαίτερα δε στον τομέα διοίκησης 
και διεύθυνσης.  
 
8.  (1) Η εθνική πολιτική στο θέμα των συνεταιρισμών οφείλει κυρίως : 
 
(α) να προωθήσει τις βασικές νομικές διατάξεις εργασίας της Δ.Ο.Ε. καθώς και την Διακή-
ρυξη της Δ.Ο.Ε. την σχετική με τις βασικές αρχές και τα δικαιώματα εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους των συνεταιρισμών, χωρίς εξαίρεση καμία,  
 
(β) να λάβει μέτρα σε τρόπο που να μη μπορούν να δημιουργηθούν συνεταιρισμοί ή να μη 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν (οι υπάρχοντες) για την καταστρατήγηση της εργατικής νο-
μοθεσίας και για την δημιουργία καμουφλαρισμένων εργασιακών σχέσεων, απαγορεύοντας 
έτσι τους ψευδο-συνεταιρισμούς οι οποίοι παραβιάζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων 
και φροντίζοντας ούτως ώστε τα εργατικά δικαιώματα να εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις 
παντός είδους,  
 
(γ) να προωθήσει την ισότητα των φύλων στους συνεταιρισμούς και στις δραστηριότητές 
τους, 
 
(δ) να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε στον τομέα της οικονομίας οι συνεταιρισμοί 
να εφαρμόζουν τις καλλίτερες εργασιακές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης και της πρό-
σβασης στην ενημέρωση επί επικαίρων θεμάτων,  
 
(ε) να αναπτύξει τις τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες, τις επιχειρησιακές και διευθυ-
ντικές ικανότητες, τις γνώσεις για τις δυνατότητες των συναλλαγών και γενικώς την οικο-
νομική και κοινωνική πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης των μελών, των εργαζομένων 
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και των διευθυντών των συνεταιρισμών, βελτιώνοντας τους όρους πρόσβασής τους στην 
τεχνολογία της πληροφόρησης και της επικοινωνίας  
 
(στ) να προωθήσει την διδασκαλία των συνεταιριστικών αρχών και των υφισταμένων πρα-
κτικών εφαρμογής τους καθώς και της επιμόρφωσης που αφορά σε αυτές, σε όλα τα επί-
πεδα όλων των εθνικών συστημάτων παιδείας και κατάρτισης και σε ολόκληρη την κοινω-
νία,  
 
(ζ) να προωθήσει την λήψη μέτρων σχετικών με την ασφάλεια και την υγεία στους χώ-
ρους εργασίας,  
 
(η) να λάβει μέτρα για την επιμόρφωση και για την βοήθεια κάθε άλλης μορφής σε τρόπο 
που να βελτιωθεί το επίπεδο της παραγωγικότητας και συναγωνιστικότητας των συνεται-
ρισμών όπως επίσης και η ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών τα οποία προσφέρουν αυ-
τοί,  
 
(θ) να διευκολύνει την πρόσβαση των συνεταιρισμών στη δανειοδότηση, (ι) να διευκολύ-
νει την είσοδο των συνεταιρισμών στις αγορές,  
 
(κ) να διευκολύνει την ενημέρωση του κοινού για τους συνεταιρισμούς,  
 
(κα) να επιδιώξει να βελτιωθούν τα στατιστικά στοιχεία για τους συνεταιρισμούς με σκοπό 
την χρησιμοποίησή τους για την μελέτη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής.  
 
(2) Η εθνική πολιτική θα πρέπει, επίσης :  
 
(α) να αποκεντρώσει τις δομές και την εφαρμογή της πολιτικής ρυθμίσεων και διοίκησης οι 
οποίες αφορούν στους συνεταιρισμούς, μεταφέροντας αυτές, εάν υπάρχει ανάγκη, στο 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,  
 
(β) να προσδιορίσει τις νομικές υποχρεώσεις των συνεταιρισμών σε θέματα όπως η εγ-
γραφή τους σε μητρώο, ο οικονομικός και κοινωνικός έλεγχός τους και η επίτευξη αδειών 
κάθε μορφής,  
 
(γ) να προωθήσει τις δέουσες πρακτικές σε θέματα αυτοδιοίκησης των συνεταιρισμών.  
 
9.  Οι κυβερνήσεις οφείλουν να προωθήσουν τον σημαντικό ρόλο των συνεταιρισμών 
στην μετατροπή δραστηριοτήτων οι οποίες συχνά είναι βραχύβιες (δραστηριότητες οι ο-
ποίες ενίοτε χαρακτηρίζονται με τον όρο «άτυπη οικονομία») σε άλλες μορφές οι οποίες 
απολαμβάνουν νομικής προστασίας και εντάσσονται πλήρως στην οικονομική ζωή.  
 
ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
 
10.  (1) Τα Κράτη – Μέλη οφείλουν να υιοθετήσουν νομοθεσία και ειδικούς κανονισμούς 
για τους συνεταιρισμούς βασισμένους στις συνεταιριστικές αξίες και αρχές οι οποίες διατυ-
πώνονται στην παράγραφο 3 καθώς και να αναθεωρούν αυτή την νομοθεσία και αυτούς 
τους κανονισμούς όταν επιβάλλεται τούτο.  
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(2) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να συμβουλεύονται τις συνεταιριστικές οργανώσεις όπως ε-
πίσης τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, σε θέματα εκπόνησης 
και αναθεώρησης της νομοθεσίας, της πολιτικής και των κανονισμών επί των συνεταιρι-
σμών.  
 
11.  (1) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διευκολύνουν την πρόσβαση των συνεταιρισμών 
σε υπηρεσίες στήριξης με σκοπό να ενισχύσουν και να βελτιώσουν την οικονομική τους 
βιωσιμότητα και την ικανότητά τους να δημιουργούν θέσεις εργασίας και διαχείρισης εισο-
δημάτων.  
 
(2) Στο μέτρο του δυνατού, οι υπηρεσίες στήριξης των συνεταιρισμών πρέπει να συμπερι-
λαμβάνουν τα εξής :  
 
α) προγράμματα αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού  
 
β) έρευνες και συμβουλές για την διαχείριση  
 
γ) συμμετοχή στη δανειοδότηση και στις επενδύσεις  
 
δ) λογιστικά και έλεγχος  
 
ε) ενημέρωση σε θέματα διαχείρισης  
 
στ) πληροφόρηση και δημόσιες σχέσεις  
 
ζ) συμβουλές σε θέματα τεχνολογίας και εκσυγχρονισμού  
 
η) νομικές και φορολογικές συμβουλές  
 
θ) υπηρεσίες στήριξης και εμπορίας  
 
ι) λοιπές υπηρεσίες στήριξης, εάν παρίσταται ανάγκη.  
 
(3) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διευκολύνουν την οργάνωση υπηρεσιών στήριξης. Οι συ-
νεταιρισμοί και οι οργανώσεις τους πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στην οργά-
νωση και στη διαχείριση αυτών των υπηρεσιών και αν τούτο είναι δυνατό και ωφέλιμο, 
στη χρηματοδότησή τους.  
 
(4) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν το ρόλο των συνεταιρισμών και των οργα-
νώσεών τους, δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο και τα μέσα για να ιδρυθούν και να 
αναπτυχθούν οι συνεταιρισμοί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.  
 
12.  Οι κυβερνήσεις οφείλουν να υιοθετούν, σε περίπτωση ανάγκης, κατάλληλα μέτρα 
για να διευκολύνουν την πρόσβαση των συνεταιρισμών στη χρηματοδότηση των επενδύ-
σεών τους καθώς και στη δανειοδότηση. Τα μέτρα πρέπει κυρίως :  
 
α) να επιτρέπουν την πρόσβαση σε δανειοδοτήσεις και σε άλλες πιστωτικές πηγές  
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β) να απλοποιούν τις διοικητικές διαδικασίες, να θεραπεύουν σε κάθε επιβαλλόμενη περί-
πτωση την ανεπάρκεια των κεφαλαίων των συνεταιρισμών και να μειώνουν το κόστος των 
συναλλαγών δανειοδότησης.  
 
γ) να προτιμούν ένα αυτόνομο σύστημα δανειοδότησης των συνεταιρισμών, συμπεριλαμ-
βανομένων των αποταμιευτικών και πιστωτικών συνεταιρισμών, τις συνεταιριστικές τράπε-
ζες και τους ασφαλιστικούς συνεταιρισμούς.  
 
δ) να προβλέπουν την υιοθέτηση ειδικών διατάξεων για τις λιγότερο ευνοημένες κατηγορί-
ες ατόμων.  
 
13.  Για την ανάδειξη του συνεταιριστικού κινήματος, οι κυβερνήσεις οφείλουν να δια-
μορφώνουν συνθήκες οι οποίες να ευνοούν την ανάπτυξη τεχνικών, εμπορικών και χρημα-
τιστικών δεσμών μεταξύ όλων των κατηγοριών συνεταιρισμών με σκοπό να διευκολυν-
θούν η μεταξύ τους ανταλλαγή εμπειριών και η συμμετοχή στα πλεονεκτήματα και στους 
κινδύνους.  
 
IV. ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
14.  Οι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο 
των συνεταιρισμών σε θέματα υλοποίησης των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, οφεί-
λουν να αναζητήσουν, σε συμφωνία με τους συνεταιρισμούς, τις διαδικασίες και τα μέσα 
περαιτέρω προώθησης των συνεταιρισμών.  
 
15.  Οι οργανώσεις εργοδοτών οφείλουν να προβλέπουν, όταν τούτο επιβάλλεται, την 
διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτές των συνεταιρισμών οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν μέ-
λη τους, όπως επίσης και να τους προσφέρουν κατάλληλες υπηρεσίες στήριξης, με τους 
ίδιους όρους που τις προσφέρουν στα μέλη τους.  
 
16.  Οι οργανώσεις των εργαζομένων οφείλουν να : 
 
α) συμβουλεύουν και να στηρίζουν τους εργαζομένους των συνεταιρισμών για να γίνουν 
μέλη τους  
 
β) να βοηθούν τα μέλη τους να ιδρύουν συνεταιρισμούς με στόχο, εκτός των άλλων, να 
προμηθεύονται αγαθά και να απολαμβάνουν υπηρεσίες πρώτης ανάγκης.  
 
γ) να συμμετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διε-
θνές, οι οποίες είναι αρμόδιες για θέματα οικονομικής και κοινωνικής σημασίας με συνέπει-
ες για τους συνεταιρισμούς  
 
δ) να βοηθούν και να συμμετέχουν στην ίδρυση νέων συνεταιρισμών με σκοπό την δημι-
ουργία θέσεων εργασίας ή την διατήρηση των υφισταμένων σε περίπτωση διακοπής λει-
τουργίας επιχειρήσεων  
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ε) να βοηθούν και να συμμετέχουν σε προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην βελτίωση 
της παραγωγικότητας των συνεταιρισμών στ) να προωθούν την ισότητα ευκαιριών για 
τους εργαζομένους στους συνεταιρισμούς  
 
ζ) να προάγουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων- μελών των συνεταιρι-
σμών  
 
η) να αναλάβουν κάθε άλλη δραστηριότητα για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, συμπε-
ριλαμβανομένων εκείνων της εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
 
17.  Οι συνεταιρισμοί και οι οργανώσεις οι οποίες τους εκπροσωπούν, πρέπει να προ-
σπαθούν :  
 
α) να δημιουργούν δραστήριες σχέσεις με τις εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις καθώς 
και με τους κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς με σκοπό την διαμόρφωση ενός 
ευνοϊκού κλίματος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών  
 
β) να διαχειρίζονται τις δικές τους υπηρεσίες στήριξης των συνεταιρισμών, συμβάλλοντας 
και στη χρηματοδότηση αυτών των υπηρεσιών  
 
γ) να προσφέρουν στους συνεταιρισμούς-μέλη τους εμπορικές και χρηματοδοτικές υπηρε-
σίες  
 
δ) να βοηθούν και να κάνουν επενδύσεις στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των 
συνεταιρισμών-μελών τους, των εργαζομένων και των διευθυντών  
 
ε) να βοηθούν στην δημιουργία εθνικών και διεθνών συνεταιριστικών οργανώσεων και να 
συμμετέχουν σε αυτές ως μέλη  
 
στ) να εκπροσωπούν το συνεταιριστικό κίνημα της χώρας τους εντός αυτής αλλά και διε-
θνώς  
 
ζ) να αναλαμβάνουν κάθε άλλη δραστηριότητα αναγκαία για την επέκταση των συνεταιρι-
σμών.  
 

V. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ 
 
18.  Ο διεθνής συνεργατισμός πρέπει να αναπτυχθεί διαμέσου των εξής ενεργειών :  
 
α) την ανταλλαγή πληροφοριών για την πολιτική και τα προγράμματα τα οποία απεδείχθη-
σαν αποτελεσματικά για την δημιουργία θέσεων εργασίας και την απόκτηση εισοδήματος 
από τα μέλη των συνεταιρισμών  
 
β) την υποβοήθηση και την προαγωγή των σχέσεων μεταξύ εθνικών και διεθνών συνεται-
ριστικών φορέων οι οποίοι συμμετέχουν στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, προκειμένου 
να διευκολύνουν:  
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i) τις ανταλλαγές προσωπικού και ιδεών, εκπαιδευτικού υλικού και υλικού για την κατάρτι-
ση και μεθοδολογία καθώς και λοιπό σχετικό υλικό.  
 
ii) την συγκρότηση και χρήση υλικού για έρευνες καθώς και άλλων δεδομένων για τους 
συνεταιρισμούς και την ανάπτυξή τους  
 
iii) την οργάνωση διεθνών ενώσεων και κοινοπραξιών μεταξύ των συνεταιρισμών  
 
iv) την ανάδειξη και την προστασία των συνεταιριστικών αξιών και αρχών  
 
v) την οργάνωση εμπορικών σχέσεων μεταξύ των συνεταιρισμών  
 
γ) την πρόσβαση των συνεταιρισμών στα εθνικά και διεθνή δεδομένα όπως η πληροφόρη-
ση και οι «αγορές, η νομοθεσία, οι μέθοδοι και οι τεχνικές της κατάρτισης, της τεχνολογίας 
και της πιστοποίησης των προϊόντων  
 
δ) την εκπόνηση, όταν τούτο επιβάλλεται και είναι δυνατό, περιφερειακών και διεθνών κα-
νονισμών και νομοθεσιών, σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες συνεταιριστικές, εργοδο-
τικές και εργατικές οργανώσεις.  
 

VI. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
19.  Η παρούσα Σύσταση αναθεωρεί και αντικαθιστά την προηγούμενη Σύσταση του 
1966 για τους συνεταιρισμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες.  
 

#  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΟΠΟΙΑ 
ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ (ICΑ) ΤΟ 1995. 
 
Οι συνεταιριστικές αρχές αποτελούν κατευθυντήριες διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν στους 
συνεταιρισμούς να θέσουν σε πρακτική εφαρμογή τις συνεταιριστικές αξίες  
 

Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή για όλους 
Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοιχτές σε όλα τα άτομα τα οποία ανα-
λαμβάνουν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους και τα οποία είναι αποφασισμένα να 
επωμισθούν τις ευθύνες τους ως μέλη, και τούτο χωρίς καμία διάκριση φύλου, κοινωνικής 
θέσης, φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων ή θρησκείας.  
 

Δημοκρατική διοίκηση ασκούμενη από τα μέλη 
Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις διοικούμενες από τα μέλη τους τα οποία 
συμμετέχουν ενεργώς στη διαμόρφωση της δράσης των συνεταιρισμών καθώς και στη 
λήψη των αποφάσεων. Οι άνδρες και γυναίκες οι οποίοι εκλέγονται ως εκπρόσωποι των 
μελών, λογοδοτούν ενώπιον των τελευταίων αυτών. Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρι-
σμούς, τα μέλη έχουν δικαιώματα ψήφου με βάση τον κανόνα «κάθε μέλος – μία ψήφος» 
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ενώ και οι συνεταιρισμοί ανωτέρου βαθμού είναι οργανωμένοι κατά δημοκρατικό επίσης 
τρόπο.  
 

Οικονομική συμμετοχή των μελών 
Τα μέλη συμβάλλουν κατά ισότιμο τρόπο στο κεφάλαιο των συνεταιρισμών τους και δια-
χειρίζονται τούτο κατά δημοκρατικό τρόπο. Ένα τουλάχιστον μέρος του κεφαλαίου αυτού 
αποτελεί συνήθως την από κοινού περιουσία του συνεταιρισμού.  
 
Τα μέλη δεν απολαμβάνουν συνήθως παρά περιορισμένη αποζημίωση για τις μερίδες που 
καταβάλουν για να γίνουν μέλη. Τα μέλη διαθέτουν τα πλεονάσματα από τις δραστηριότη-
τές τους εξ ολοκλήρου ή εν μέρει για τους ακόλουθους σκοπούς : για την περαιτέρω ανά-
πτυξη του συνεταιρισμού τους, για την δημιουργία ενδεχομένως αποθεματικών από τα 
οποία ένα τουλάχιστον μέρος θα είναι αδιανέμητο, για «επιστρεφόμενα» στα μέλη κατ’ 
αναλογία προς τις συναλλαγές τους με τον συνεταιρισμό και για την στήριξη άλλων δρα-
στηριοτήτων εγκεκριμένων από τα μέλη.  
 

Αυτονομία και ανεξαρτησία των συνεταιρισμών 
Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις αλληλοβοήθειας, διοικούμενες από τα μέλη 
τους. Η σύναψη συμφωνιών με άλλες οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνή-
σεων, καθώς και η αναζήτηση κεφαλαίων από πηγές εκτός συνεταιρισμών, οφείλουν να 
γίνονται με όρους οι οποίοι διασφαλίζουν την δημοκρατική διοίκηση των μελών και εξα-
σφαλίζουν την ανεξαρτησία του συνεταιρισμού τους.  
 

Εκπαίδευση, κατάρτιση και ενημέρωση 
Οι συνεταιρισμοί παρέχουν στα μέλη τους, στους αιρετούς διοικητές, στα διευθυντικά στε-
λέχη και στους υπαλλήλους τους την απαιτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου 
αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν κατά τρόπο αποτελεσματικό στην ανάπτυξη του συνε-
ταιρισμού τους. Ενημερώνουν επίσης, ιδιαιτέρως δε τους νέους και τους διαμορφωτές της 
κοινής γνώμης, σχετικώς με την ταυτότητα και τα πλεονεκτήματα του συνεταιρισμού.  
 

Διασυνεταιριστική συνεργασία 
Οι συνεταιρισμοί, προκειμένου να προσφέρουν καλλίτερες υπηρεσίες στα μέλη τους και να 
καταστήσουν ισχυρότερο το συνεταιριστικό κίνημα, συνεργάζονται από κοινού μεταξύ 
τους διαμέσου τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών δομών τους.  
 

Υποχρεώσεις των συνεταιρισμών για την ευρύτερη κοινότητα 
 Οι συνεταιρισμοί συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης κοινότητας στα πλαί-
σια κατευθύνσεων εγκεκριμένων από τα μέλη τους.  
 
Το πιο πάνω κείμενο είναι το αυθεντικό κείμενο της Σύστασης, δεόντως υιοθετημένο από 
την Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την εννενηκοστή σύνοδο 
η οποία έλαβε χώρα στη Γενεύη και η οποία επερατώθη στις 20 Ιουνίου 2002. Προς πι-
στοποίηση υπέγραψαν τούτο την εικοστή πρώτη Ιουνίου 2002, οι Jean – Jacques 
ELMIGER 
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Ο Πρόεδρος της Συνδιάσκεψης  
 
 
Juan SOMAVIA  
Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.  
 
Το δημοσιευόμενο εδώ κείμενο της Σύστασης αποτελεί ακριβές αντίγραφο του αυθεντι-
κού, το οποίο υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας και από 
το Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.  
 
Πλήρες και ακριβές αντίγραφο του επικυρωμένου πρωτοτύπου κατ’ εξουσιοδότηση του 
Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.  
 

 
 
 
Ινστιτούτο Συνεταιρισμών Ελλάδος  
Δρ Διόνυσος Μαυρόγιαννης  
Γενικός Γραμματέας  
Info. e-mail “fotocopies@hotmail.gr”  
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Ηνωμένα Έθνη  
 

Γενική Συνέλευση 
 

Διανομή: Γενικά  
11 Φεβρουαρίου 2010 

 
 
Εξηκοστή-τέταρτη σύνοδος  
Θέμα Ημερήσιας διάταξης 61 (β)  
 

Ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση 
 

[ στην έκθεση της Τρίτης Επιτροπής (A/64/432)] 
 

64/136. Οι Συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη 
 

Η Γενική Συνέλευση,  
 

Υπενθυμίζοντας τα ψηφίσματα 47/90 της 16ης Δεκεμβρίου 1992, 49/155 
της 23ης Δεκεμβρίου 1994, 51/58 της 12ης Δεκεμβρίου 1996, 54/123 της 17ης 
Δεκεμβρίου 1999, 56/114 της 19ης Δεκεμβρίου 2001, 58/131 της 22ας Δεκεμ-
βρίου 2003, 60/132 της 16ης Δεκεμβρίου 2005 και 62/128 της 18ης Δεκεμβρίου 
2007, σχετικά με τους συνεταιρισμούς στην κοινωνική ανάπτυξη,  
 

Αναγνωρίζοντας ότι οι συνεταιρισμοί, στις διάφορες μορφές τους, προ-
ωθούν την πληρέστερη δυνατή συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ανά-
πτυξη όλων των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των νέων, 
των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία και των γηγενών πληθυσμών, τεί-
νουν να αποτελέσουν ένα σημαντικό παράγοντα της οικονομικής και κοινωνι-
κής ανάπτυξης και συμβάλουν στην εξάλειψη της φτώχειας,  
 

Αναγνωρίζοντας, επίσης, τη σημαντική συμβολή και τις δυνατότητες 
όλων των μορφών συνεταιρισμών για τη αξιοποίηση της Παγκόσμιας Διάσκε-
ψης Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη, την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη 
για τις Γυναίκες και την δεύτερη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Στέ-
γαση των Ανθρώπων (Habitat II), συμπεριλαμβανομένων των ανασκοπήσεων 
των  πέντε τελευταίων ετών, την Παγκόσμια Διάσκεψη για την Διατροφή, την 
Δεύτερη Παγκόσμια Συνέλευση για τη Γήρανση, την Διεθνή Διάσκεψη για την 
Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης, την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την 
Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του 2005,  
 

Σημειώνοντας με ικανοποίηση τον δυναμικό ρόλο της συνεταιριστικής 
ανάπτυξης στη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών των γηγε-
νείς πληθυσμών και των αγροτικών κοινοτήτων, 

 
 Υπενθυμίζοντας το Οικονομικό και Κοινωνικό Ψήφισμα 1980/67 της 

25ης Ιουλίου 1980, σχετικά με τα διεθνή έτη και επετείους,  
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1. Λαμβάνοντας υπ’ όψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα σχετικά με 
τους συνεταιρισμούς στην κοινωνική ανάπτυξη,38  
 

2. Ανακηρύσσει το έτος 2012 ως Διεθνές Έτος των Συνεταιρισμών,  
 

3. Ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη και όλα 
τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, να επωφεληθούν από αυτό το Έτος ως ένα μέσο 
για την προώθηση των συνεταιρισμών και την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά 
με τη συμβολή τους στην κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη,  
 

4. Εφιστά την προσοχή των κρατών μελών στις συστάσεις που περιέχο-
νται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την περαιτέρω δράση στην προώ-
θηση της ανάπτυξης των συνεταιρισμών ως εργασίες και κοινωνικές επιχειρή-
σεις που μπορούν να συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη, την εξάλειψη της 
φτώχειας, την εξασφάλιση των πόρων διαβίωσης σε διάφορους τομείς της οικο-
νομίας στις αστικές και τις αγροτικές περιοχές και να παρέχουν στήριξη για την 
δημιουργία συνεταιρισμών σε νέες και αναδυόμενες περιοχές, 

  
5. Ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να θέσουν υπό επανεξέταση, ανάλογα με 

την περίπτωση, τις νομικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν τις δραστη-
ριότητες των συνεταιρισμών, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η βιω-
σιμότητα των συνεταιρισμών σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονο-
μικό περιβάλλον, κυρίως παρέχοντας ίσους όρους στον τομέα των συνεταιρι-
σμών σε σχέση με άλλες επιχειρηματικές και κοινωνικές επιχειρήσεις, συμπερι-
λαμβανομένων των κατάλληλων φορολογικών κινήτρων και την πρόσβαση σε 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και αγορές,  
 

6. Προτρέπει τις κυβερνήσεις, τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και 
τους ειδικούς φορείς, σε συνεργασία με τις εθνικές και τις διεθνείς συνεταιρι-
στικές οργανώσεις, να δώσουν τη δέουσα προσοχή στο ρόλο και την συμβολή 
των συνεταιρισμών στην εφαρμογή και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 
της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη, την Τέταρ-
τη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες και της δεύτερης διάσκεψης των Η-
νωμένων Εθνών για την Στέγαση των Ανθρώπων (Habitat II), συμπεριλαμβανο-
μένων των ανασκοπήσεων των πέντε τελευταίων ετών, την Παγκόσμια Επισιτι-
στική Διάσκεψη Κορυφής, την Δεύτερη Παγκόσμια Συνέλευση για τη Γήρανση, 
το Διεθνές Συνέδριο για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης, την Παγκόσμια 
Διάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Παγκόσμια Διάσκεψη 
Κορυφής του 2005, κυρίως για:  
 

(α) Την αξιοποίηση και την ανάπτυξη πλήρως των δυνατοτήτων και της 
συμβολής των συνεταιρισμών στην επίτευξη των στόχων της κοινωνικής ανά-
πτυξης, ιδίως της εξάλειψης της φτώχειας, την δημιουργία μιας πλήρους  και 
παραγωγικής απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης,  
 

(β) Την ενθάρρυνση και διευκόλυνση της δημιουργίας και της ανάπτυ-
ξης των συνεταιρισμών, συμπεριλαμβανομένων της λήψης μέτρων με στόχο να 
βοηθηθούν οι άνθρωποι που ζουν στην φτώχεια ή που ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, της νεολαίας, των προσώπων με 

                                                
38  A/64/132 και Corr.1. 
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αναπηρίες, των ηλικιωμένων και των γηγενών πληθυσμών, να συμμετάσχουν 
πλήρως σε συνεταιρισμούς με εθελοντική βάση και σε  υπηρεσίες εξυπηρέτησης 
των κοινωνικών αναγκών τους,  

 
(γ) Να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα με στόχο τη δημιουργία ενός υπο-

στηρικτικού και ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, 
μεταξύ άλλων, με την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των 
κυβερνήσεων και του συνεταιριστικού κινήματος μέσω κοινών συμβουλευτικών 
επιτροπών και / ή συμβουλευτικών οργάνων και την προώθηση και εφαρμογή 
της καλύτερης νομοθεσίας, της έρευνας, της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, της 
κατάρτισης, της τεχνικής βοήθειας και της ενίσχυσης των ικανοτήτων των συ-
νεταιρισμών, ιδίως των ικανοτήτων στους τομείς της διαχείρισης, οικονομικού 
ελέγχου και προώθησης προϊόντων,   
 

(δ) Να αυξήσουν την ενημέρωση του κοινού για την συμβολή των συνε-
ταιρισμών στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην κοινωνικο-
οικονομική ανάπτυξη, την προώθηση της ολοκληρωμένης έρευνας και την συλ-
λογή στατιστικών στοιχείων για τις δραστηριότητες, την απασχόληση και τις 
γενικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις που επιφέρουν οι συνεταιρισμοί σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο και την προώθηση της σωστής χάραξης των εθνικών 
πολιτικών με την εναρμόνιση των στατιστικών μεθοδολογιών,  
 

7. Καλεί τις κυβερνήσεις, σε συνεργασία με το συνεταιρισμό κίνημα, να 
αναπτύξουν προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων 
των συνεταιρισμών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της κατάρτισης των μελών 
τους στην οργάνωση, την διαχείριση και την οικονομία, και να εισαγάγουν και 
να στηρίξουν προγράμματα για την βελτίωση της πρόσβασης των συνεταιρι-
σμών σε νέες τεχνολογίες,  

 
8. Καλεί τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς, σε συνεργασία 

με τους συνεταιρισμούς και τις συνεταιριστικές οργανώσεις, να προωθήσουν, 
κατά περίπτωση, την ανάπτυξη των γεωργικών συνεταιρισμών με την εύκολη 
πρόσβαση στην χρηματοδότηση, την υιοθέτηση  βιώσιμων  τεχνικών παραγω-
γής, τις επενδύσεις σε αγροτικές υποδομές και την άρδευση, την ενίσχυση των 
μηχανισμών εμπορίας και την υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών στις 
οικονομικές δραστηριότητες,  
 

9. Επίσης, καλεί τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς, σε συ-
νεργασία με τους συνεταιρισμούς και τις συνεταιριστικές οργανώσεις, να προω-
θήσουν, κατά περίπτωση, την ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών συνεταιρι-
σμών για να επιτευχθεί ο στόχος της συνολικής χρηματοδότησης, παρέχοντας 
εύκολη πρόσβαση σε οικονομικές και προσιτές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
για όλους,  
 

10. Καλεί τις κυβερνήσεις, τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, τους 
εξειδικευμένους φορείς και τις τοπικές, εθνικές και διεθνείς συνεταιριστικές ορ-
γανώσεις να συνεχίσουν να εορτάζουν την Διεθνή Ημέρα των Συνεταιρισμών 
κάθε έτος το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου, όπως ανακηρύχθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση με το ψήφισμα 47/90,  
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11. Ζητεί από το Γενικό Γραμματέα, σε συνεργασία με τους σχετικούς 
φορείς των Ηνωμένων Εθνών, άλλους διεθνείς οργανισμούς και τις εθνικές, πε-
ριφερειακές και διεθνείς συνεταιριστικές οργανώσεις, να συνεχίσουν την παρο-
χή υποστήριξης στα Κράτη Μέλη, ανάλογα με την περίπτωση, στις προσπάθειές 
τους για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλον για την ανάπτυξη των 
συνεταιρισμών, εφόσον βοηθούν στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, 
των τεχνικών συμβουλών, την εκπαίδευση και την προώθηση της ανταλλαγής 
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, μέσω, μεταξύ άλλων, διασκέψεων, πρα-
κτικών εργαστήριων εφαρμογής και σεμιναρίων σε εθνικό και περιφερειακό ε-
πίπεδο,  
 

12. Επίσης, ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στη Γενική Συ-
νέλευση κατά την εξηκοστή έκτη σύνοδό της, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος  ψηφίσματος, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για τις δρα-
στηριότητες που θα αναληφθούν κατά την διάρκεια του Διεθνούς  Έτους των 
Συνεταιρισμών στα πλαίσια των δυνατοτήτων των υφισταμένων πόρων.   

 
 

65η Συνεδρίαση Ολομέλειας  
18 Δεκεμβρίου 2009 
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Ευρετήριο 
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Υποσημειώσεις 
 

________________ 
 

I. (σελ. iii) ... Ηνωμένα Έθνη 2001. «Κατευθυντήριες γραμμές που αποσκοπούν στην δημιουρ-
γία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών», έγγραφα του Ο.Η.Ε. 
A/RES/54/123 και A/RES/56/114, A/56/73-E/2001/68, Res./56, Σύσταση του ILO 2002 νο. 
193 για την προώθηση των συνεταιρισμών, ILC 90-PR23-285-En-Doc, 20 Ιουνίου 2002 

 
II. (σελ. iii) ... Η COPAC είναι μια διυπηρεσιακή επιτροπή μέλη της οποίας είναι ο Οργανισμός 

Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), η ICA, η Διεθνής Ομοσπονδία Αγροτών Παραγωγών (IFAP), 
το ILO, και τα Ηνωμένα Έθνη 

  
III. (σελ. vi) ... Το έγγραφο εργασίας του 1996 του ILO, στο οποίο βασίζονται οι κατευθυντήριες 

γραμμές, έχει διανεμηθεί ευρέως και συζητηθεί. Εκτός από τις πολυάριθμες πολύτιμες παρα-
τηρήσεις με την ευκαιρία διαφόρων εκδηλώσεων, των οποίων οι συγγραφείς δυστυχώς παρα-
μένουν ανώνυμοι, το ILO και/ή ο συντάκτης έλαβαν γραπτά σχόλια από τις κυβερνήσεις της 
Γκάνα, της Τζαμάικα, τα νησιά των Σεϋχελλών και της Νότιας Κορέας. Το Γαλλικό (κ. Chan-
tal Chomel), το Ιταλικό (Avv. Pietro Moro) και το Βουλγαρικό (κ. Kuzman Georgiev) συνε-
ταιριστικό κίνημα ανταποκρίθηκε επίσης γραπτώς. Η Ευρωπαϊκή Νομοθετική ομάδα εμπει-
ρογνωμόνων της ICA του συνεταιρισμού δικηγόρων συζήτησε το έγγραφο και διαβίβασε 
χρήσιμες προτάσεις. Ο συγγραφέας αναγνωρίζει με ευγνωμοσύνη όλες αυτές τις συνεισφο-
ρές.  

 
IV. (σελ. 1) ... Στην Αναφορά της Παγκόσμιας Έκθεσης του 1997 η Παγκόσμια Τράπεζα προτεί-

νει μια διττή στρατηγική, η οποία περιγράφει καλά την ευρεία ομοφωνία σχετικά με τον ρόλο 
του κράτους στην προσπάθεια της τωρινής ανάπτυξης: Επιδίωξη της αντιστοίχησης των στό-
χων της ανάπτυξης με τις δεξιότητες, και επικέντρωση σε βασικές κοινές δραστηριότητες οι 
οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, καθώς και για την άσκηση της οποίας κοι-
νοί οργανισμοί πρέπει να οικοδομηθούν και/ή να ενισχυθούν  

 
V. (σελ. 1) ... To ILO αναγνωρίζει τη σημασία των συνεταιρισμών στο άρθρο 12 του καταστατι-

κού του. Μια δημοσίευση της ICA (Review of International Co-operation, Vol. 87, no. 
1/1994, p. 50) απαριθμεί μια σειρά 28 ψηφισμάτων και αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ), από το 1950 στα οποία η Γενική Συνέλευση και το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμ-
βούλιο αναγνωρίζουν την σημαντική συνεισφορά των συνεταιρισμών και ότι είναι σε θέση 
να συνεχίσουν να προσφέρουν. 

 
Σε ειδικές εκθέσεις προς την Γενική Συνέλευση σχετικά με το καθεστώς και τον ρόλο των συ-
νεταιρισμών υπό το πρίσμα των νέων οικονομικών και κοινωνικών τάσεων, ο Γενικός Γραμμα-
τέας των Ηνωμένων Εθνών κατ’ επανάληψη (έγγρ. A47/216 E/1992, 43, παρ.46 (a) και (f),) 
έγγρ. A49/213-1994, παρ.72 (a) και (f)) τόνισε ότι οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις αποτελούν 
ένα τρόπο για την δημιουργία παραγωγικής απασχόλησης, για την αντιμετώπιση της φτώχειας 
και την επίτευξη της κοινωνικής ένταξης και ότι είναι ένα σημαντικό μέσο για την αποτελε-
σματική κινητοποίηση και διάθεση των κοινωνικών πόρων.  
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Η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη το 1995, ενέκρινε την τελευ-
ταία αυτή έκθεση δεσμευόμενη να αξιοποιήσει και να αναπτύξει πλήρως το δυναμικό των συ-
νεταιρισμών για την δημιουργία πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης μέσω της δημιουργί-
ας των νομικών πλαισίων τα οποία θα ενθαρρύνουν τους συνεταιρισμούς για την κινητοποίηση 
των κεφαλαίων και την προώθηση της επιχειρηματικότητας.  
 
Ειδικευμένοι οργανισμοί και προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών, όπως UNESCO, UNHCR, 
FAO, WHO, UNFPA, UNRISD, HABITAT, UNDP, WFP, IFAD, UNIDO, αναφέρονται στις 
συνεταιριστικές οργανώσεις ως ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων τους, cf. Von 
Muralt, op.cit. 
  
Θέματα Συνεταιριστικής Πολιτικής ήταν στην ημερήσια διάταξη αναρίθμητων περιφερειακών 
και διεθνών συναντήσεων, για παράδειγμα:  

 
- Υπουργικές συνεδριάσεις που οργανώθηκαν από την Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία 

για διάφορες περιοχές του κόσμου (Γκαμπορόν 1984, Λουσάκα 1987, Ναϊρόμπι 1990, 
Σίδνεϊ 1990, Αρούσα 1993, Κολόμπο 1994, Τσιαγκμάϊ 1997)  

 
- συνεδριάσεις των κρατών μελών της περιοχής SAARC, ιδίως το 1997  

 
- Τις συναντήσεις υπό την αιγίδα του FAO στο Γκόντολο της Ουγγαρίας, σχετικά με συ-

νεταιριστικά θέματα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης  
 

- Το περιφερειακό συνέδριο υπό την αιγίδα του ILO και του DSE για την Αγγλόφωνη 
Αφρική το 1996 στο Ντίσσεν της Γερμανίας (Αποτελέσματα της Συνεταιριστικής Ανά-
πτυξης και Προσαρμογής ..., op.cit.  

 
- συνεδριάσεις της Conférence Panafricaine Coopérative, ειδικά η 11η και 12η συνεδρία-

σή της το 1996 και το 1998  
 

- δύο συναντήσεις εμπειρογνωμόνων του ILO το 1993 και το 1995 για τους συνεταιρι-
σμούς και το συνεταιριστικό δίκαιο αντίστοιχα (τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν από 
το ILO, Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων ..., op.cit.)  

 
- σειρά μελετών που ανέθεσε το ILO και συζητήσεις σε διάφορες πτυχές της συνεταιρι-

στικής πολιτικής και νομοθεσίας, cf. ILO, Δημιουργώντας ένα ευνοϊκό κλίμα και συν-
θήκες για την συνεταιριστική ανάπτυξη στην Αφρική, Δημιουργώντας ένα ευνοϊκό κλί-
μα και συνθήκες για την συνεταιριστική ανάπτυξη στην Ασία, Δημιουργώντας ένα ευ-
νοϊκό κλίμα και συνθήκες για την συνεταιριστική ανάπτυξη στην Λατινική Αμερική, 
Δημιουργώντας ένα ευνοϊκό κλίμα και συνθήκες για την συνεταιριστική ανάπτυξη στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Διαρθρωτικές αλλαγές ..., Η σχέση μεταξύ ..., της 
συνεταιριστικής οργάνωσης και του Νόμου περί Ανταγωνισμού  

 
VI  (σελ. 2) ... Ένας αριθμός περιφερειακών οργανισμών έχουν περάσει ομοιόμορφους νόμους, 

ενώ άλλοι έχουν εκπονήσει πρότυπους συνεταιριστικούς νόμους ή, τουλάχιστον, κατευθυ-
ντήριες γραμμές ενόψει της εναρμόνισης:  

 
- στο πλαίσιο ενός σχεδίου του 1989 για την εναρμόνιση των συνεταιριστικών νομοθε-

σιών συνεργασίας στη Λατινική Αμερική (Proyecto de Ley Marco para las Cooperativas 
de América Latina), η Organización de las Cooperativas de América (OCA) επεξεργά-



Υποσημειώσεις 

 103 

στηκε έναν πρότυπο νόμο (Ley Marco), ο οποίος επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ως κα-
τευθυντήριες γραμμές από εθνικούς νομοθέτες. Έχει γίνει ένα σημαντικό κίνητρο για 
τον εκσυγχρονισμό των συνεταιριστικών νομοθεσιών σε πολλές χώρες της Νότιας Αμε-
ρικής. Οι υποστηρικτές του μελετούν επί του παρόντος το ενδεχόμενο να επανεξεταστεί 
αυτός ο πρότυπος νόμος-πλαίσιο υπό το φως των πρόσφατων κοινωνικο-οικονομικών 
και πολιτικών εξελίξεων. Τα κράτη μέλη της Mercosur έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες 
προς αυτή την κατεύθυνση  

 
- το 1997, η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Κοινότητας Ανεξαρτήτων Κρατών 

(CIS) ενέκρινε την "Πρότυπη νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς, τις ενώσεις τους και 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις τους". Αυτήν την περίοδο είναι υπό αναθεώρηση  

 
- τα κράτη μέλη της Δυτικής Αφρικανικής Νομισματικής Ένωσης (UEAO) έχουν υιοθε-

τήσει ενιαίο νόμο σχετικά με τα αποταμιευτικά και πιστωτικά συνεταιριστικά ιδρύματα, 
ο οποίος έχει μετατραπεί σε εθνική νομοθεσία από διάφορα κράτη της Δυτικής Αφρικής  

 
- κατά τον ίδιο τρόπο, η "Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des 

affaires" (OHADA) επεξεργάζεται επί του παρόντος μια ενιαία συνεταιριστική νομοθε-
σία  

 
- η "Συστατική Συνεταιριστική Πράξη" του 1997 της Ινδίας επιδρά στην διαδικασία ε-

ναρμόνισης μεταξύ των Ινδικών Κρατών 
 

- τα κράτη μέλη της Νοτιοασιατικής Ένωσης Περιφερειακής Συνεργασίας (SAARC) φι-
λοξενούν μόνιμες, ημιθεσμοθετημένες διαβουλεύσεις για συνεταιριστικά νομοθετικά 
θέματα τα οποία έχουν ήδη ένα εναρμονιστικό αποτέλεσμα στους συνεταιριστικούς νό-
μους στην περιοχή 

 
- η οργάνωση των Ανατολικών Πολιτειών της Καραϊβικής και το CARICOM εκπόνησαν 

μια νομοθεσία πιστωτικών ενώσεων, που ερμηνευτεί σε εθνικούς νόμους από εφτά Πο-
λιτείες τις Καραϊβικής 

 
- η Αραβική Συνεταιριστική Ομοσπονδία αποφάσισε το 1999 να αναπτύξει έναν πρότυπο 

συνεταιριστικό νόμο που θα καθοδηγεί τους εθνικούς νομοθέτες 
 

- μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες συζητήσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το 
2003 την ρύθμιση για τον κανονισμό μιας Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής κοινωνικής Ε-
ταιρείας (SCE), η Ρύθμιση του Συμβουλίου (EC) αρ. 1435/2003 της 22ης Ιουλίου 1993 
για τον κανονισμό μιας Ευρωπαϊκής κοινωνικής Εταιρείας, και η Οδηγία του Συμβου-
λίου 2003/72/EC της 22ης Ιουλίου η οποία συμπληρώνει τον κανονισμό σε σχέση με την 
ανάμιξη των εργαζομένων, O.J. Νο. L207 της 18/8/03. 

 
VII  (σελ. 5) ... - το δικαίωμα να συνέρχονται, να δημιουργούν ενώσεις και ομοσπονδίες, και το 

δικαίωμα να μην τα πράξουν αυτά, χωρίς αρνητικές νομικές ή διοικητικές επιπτώσεις 
  

- το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής οικονομικής δραστηριότητας και επιχειρηματικού 
εταίρου είτε στην χώρα είτε στο εξωτερικό 

  
- το δικαίωμα της ιδιοκτησίας 
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- το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση 
  

- το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε ανταγωνιστικές εθνικές και διεθνείς αγορές  
 

- το κράτος δικαίου, δηλαδή, μεταξύ άλλων: όλες οι πράξεις των δημοσίων αρχών πρέπει 
να βασίζονται σε έναν νόμο, όλα τα βασικά ζητήματα πρέπει να ρυθμίζονται κατά τον 
νόμο και δεν μπορούν να αφεθούν στην διοίκηση, οι διακριτικές εξουσίες της διοίκησης 
πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο  

 
- το δικαίωμα της θετικής και αρνητικής μη διάκρισης 

 
- το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε τακτικά δικαστήρια του νόμου.  

 
cf. Henrÿ, Συνεταιριστικό Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα, op.cit., Penn, op.cit.  

 
VIII  (σελ. 10) ... Οι πρόσφατοι συνεταιριστικοί νόμοι (πρβλ. 1992 Πράξη Συνεταιρισμών του 

Καμερούν ("κοινές ομάδες πρωτοβουλίας"), η ιταλική συνεταιριστική νομοθεσία 1997 
("μικροί συνεταιρισμοί"), η συνεταιριστική νομοθεσία της Μαδαγασκάρης 1999 
(“groupements à vocation économique” ), η Συνεταιριστική Πράξη της Νότιας Αφρικής 
1982, συνεταιριστική νομοθεσία της Μπουρκίνα Φάσο 1999 ("groupements"), το συνεται-
ριστικό δίκαιο του Μάλι 2000. Ένα πλήθος γενικών συνεταιριστικών νόμων (Αυστρία, 
Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία) περιλαμβάνει εξαιρέσεις από ορισμένες απαιτήσεις 
για “μικρότερους” συνεταιρισμούς  

 
IX  (σελ. 11) ... ειδικότερα, η κατάσταση αυτή έχει χαρακτηρίζεται συχνά από: 
  

- την υποχρέωση των συνεταιρισμών να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή, που συμπίπτει τις περισσότερες φορές με διοικητικά όρια. Η 
υποχρέωση αυτή, υποτίθεται για λόγους οικονομικής αποτελεσματικότητας των συ-
νεταιρισμών, δεν αντίκειται μόνο στην ελευθερία των συνεταιρισμών, αλλά συνέ-
βαλε επίσης στην πολιτικοποίηση τους. Κατά τον ίδιο τρόπο, αποκλείστηκαν οι θε-
τικές επιπτώσεις του ανταγωνισμού στην οικονομική αποδοτικότητα  

 
- την υποχρεωτική εγγραφή η οποία προσέβαλε την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι  

 
- την παρέμβαση στην διαχείριση των συνεταιρισμών, λιγότερο ή περισσότερο άμε-

σα. Για παράδειγμα, το κράτος οργάνωσε συναντήσεις για την δημιουργία συνεται-
ρισμών. Μερικές φορές απλά δημιούργησε συνεταιρισμούς εκ του μηδενός, κάλεσε 
σε τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση τα μέλη του συνεταιρισμού, τις συνεδριά-
σεις του διοικητικού συμβουλίου ή των άλλων οργάνων του συνεταιρισμού και/ή 
ανάθεσε σε κρατικούς εκπροσώπους να είναι παρόντες σε αυτές τις συναντήσεις, 
έλαβε αποφάσεις στην θέση των οργάνων του συνεταιρισμού και επέλεξε, πλήρωσε, 
επίβλεψε στενά και κατά καιρούς αντικατέστησε το προσωπικό των συνεταιρισμών 
με κρατικούς επίτροπους 

 
- εξαιρουμένων των συνεταιρισμών από ορισμένους τομείς, ανάθεσε προκαθορισμέ-

νους στόχους, και υπαγόρευσε τις υπηρεσίες που θα παρέχονται στα μέλη και τους 
χρήστες τους  
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- τον έλεγχο της διάθεσης των πόρων των συνεταιρισμών. Κατά καιρούς, τα δάνεια, 
οι επενδύσεις, και ακόμη και οι αποφάσεις σχετικά με την διανομή του πλεονάσμα-
τος έπρεπε να υποβληθούν για έγκριση από την κυβέρνηση  

 
- την επιβολή κυρώσεων για δήθεν αναποτελεσματική διαχείριση με το πάγωμα συνε-

ταιριστικών τραπεζικών λογαριασμών 
 

- την δημιουργία και λειτουργία δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνεταιριστικών 
οργανώσεων  

 
- την ένωση/συγχώνευση ή διαίρεση αυτών των δομών και 

 
- την επίλυση των διαφορών χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε δυνατότητας προσφυ-

γής σε τακτικά δικαστήρια.  
 

Για περισσότερες λεπτομέρειες cf. Münkner ο οποίος σε πολλά από τα γραπτά του επέκρινε 
αυτές τις αποκλίσεις από τις συνεταιριστικές αρχές 

 
Χ  (σελ. 11) ... H νομική κατάταξη των συνεταιρισμών ως ανήκοντες στον ιδιωτικό τομέα δεν 

πρέπει να ερμηνευθεί ως υποτίμηση της κοινωνικοπολιτικής και οικονομικής κατάταξης, 
σύμφωνα με τις οποίες οι συνεταιρισμοί θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως μέρος της κοι-
νωνικής οικονομίας ή τρίτου τομέα  

 
XI  (σελ. 49) ... Η γαλλική GIE χρονολογείται από το 1967, οι αντίστοιχες νομοθεσίες από το 

1984 και 1985.Cf., επίσης ο Συνεταιριστικός νόμος της Μπουρκίνα Φάσο το 1999 ("grou-
pements"), η Συνεταιριστική Πράξη του Καμερούν το 1992 ("κοινές ομάδες πρωτοβουλί-
ας"), η ιταλική συνεταιριστική νομοθεσία το 1997 ("μικροί συνεταιρισμοί"), ο Συνεταιρι-
στικός νόμος της Μαδαγασκάρης το 1999 (“groupements à vocation économique”), o Συνε-
ταιριστικός νόμος του Μάλι το 2000, και η Συνεταιριστική Πράξη της Νότιας Αφρικής το 
1982. Ένα πλήθος γενικών συνεταιριστικών νόμων (Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, 
Γερμανία), απαλλάσσει τους "μικρότερους" συνεταιρισμούς από ορισμένες απαιτήσεις ή 
υπό ορισμένες συνθήκες 

 
 


