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Γύρω στον 19
ο αιώνα άρχισε να γίνεται αισθητή η ανάγκη συνεργατισµού µεταξύ των 

κοινωνιών. Οι πρώτοι συνεταιρισµοί έκαναν την εµφάνιση τους ως αγροτικοί. Επίσης, οι 
Συνεταιρισµοί αποτελούν ένα κοινωνικό φαινόµενο, η εµφάνιση τους συµπίπτει µε την 

εµφάνιση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και επιπρόσθετα αυτοί αναπτύχτηκαν  

µαζί µε τον καπιταλισµό. Υπήρξαν αρκετοί παράγοντες στην διαµόρφωση αυτής της ανάγκης 
του συνεργατισµού και κυρίως η εκµετάλλευση των εργατών από τους ισχυρούς. Το 

συνεταιριστικό πνεύµα εξαπλώθηκε σε πολλά µέρη και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της αλληλοβοήθειας. Έτσι λοιπόν, έγινε ορατή η απαίτηση για συλλογική δράση 

και ως επακόλουθο η συλλογική αντιµετώπιση ορισµένων προβληµάτων. 

Ουσιαστικά, οι συνεταιρισµοί µπορούν να δηµιουργηθούν για οποιαδήποτε δραστηριότητα, 

είτε δηλαδή αφορά προϊόντα, είτε υπηρεσίες. Η συναίνεση, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση  

για την αποτελεσµατική συνεργασία και την αυτοβοήθεια, δύο βασικές αξίες των 

συνεταιρισµών, όπως επίσης και η δικαιοσύνη µε την δίκαιη κατανοµή των πλεονασµάτων 

και της δίκαιης κατανοµής των υποχρεώσεων. Οι συνεταιρισµοί  από την δηµιουργία τους 
έως και σήµερα στηρίζονται στην αλληλεγγύη και την συνεργασία µεταξύ των µελών τους 
και κύριος σκοπός τους είναι η παροχή καλών συνθηκών διαβίωσης στα µέλη τους όσο 

αφορά τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες. Πρέπει να τονιστεί πως οι συνεταιρισµοί 
παρουσιάζουν µια αυξηµένη προσαρµοστικότητα στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Ο 

συνεργατισµός διέπεται από κοινούς αποδεκτούς κανόνες οι οποίοι ρυθµίζουν την 

συνεργασία των ατόµων. 

Ο θεσµός του συνεταιρισµού θεωρείτε κοινωνικό – οικονοµικός για αυτό και ο σκοπός του 

δεν περιορίζεται στην οικονοµική ανάπτυξη των ανθρώπων αλλά επεκτείνεται και στην 

προαγωγή της κοινωνικής και πολιτιστικής του θέσης.  Σε αυτά τα πλαίσια η συγκεκριµένη 

εργασία µελετά και αναλύει τον τρόπο δραστηριότητας δύο Αστικών Συνεταιρισµών, του 

συνεταιρισµού Ηλεκτρολόγων Αχαΐας και του αντίστοιχου Συνεταιρισµού Υδραυλικών 

Αχαΐας όπως αυτός  παρουσιάζεται µε γνώµονα τις βασικές συνεταιριστικές αρχές. 
Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής αναλύεται την πορεία των συνεταιρισµών από την 

εµφάνιση τους έως και σήµερα, τις προσπάθειες που έγιναν να δοθεί ένας γενικός και σαφής 
ορισµός, τους λόγους  δηµιουργίας και αλλοίωσης του συνεταιριστικού θεσµού όπως επίσης 
και τις διακρίσεις τους ανάλογα µε την δραστηριότητα τους αλλά και την έκταση της ευθύνης 
τους, την σύσταση κάθε συνεταιρισµού και τον σκοπό. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας  αναλύεται η λειτουργία των αστικών συνεταιρισµών. 

Ειδικότερα η σύσταση τους, η επωνυµία τους, η νοµική τους προσωπικότητα και η εµπορική 

ιδιότητα. Επίσης, αναφέρεται ο τρόπος δράσης των µελών αλλά και ο τρόπος 
χρηµατοδότησης κάθε συνεταιρισµού. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, πιο συγκεκριµένα γίνεται ανάλυση στην ιστορική εξέλιξη 

των συνεταιρισµών υδραυλικών και ειδικότερα στον συνεταιρισµό υδραυλικών Αχαΐας. Πιο 

συγκεκριµένα, σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζεται ο τρόπος λειτουργίας της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.∆. αλλά 

και του Συνεταιρισµού Υδραυλικών  Αχαΐας. Γίνεται ανάλυση προς την ταυτότητα τους, τις 
λογιστικές τους διαδικασίες, το αντικείµενο των εργασιών τους αλλά και τον σπουδαίο ρόλο 

της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης εξετάζεται η πορεία του και οι λόγοι πτώχευσης του 

Συνεταιρισµού. 

Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύει την ιστορική πορεία των συνεταιρισµών 

ηλεκτρολόγων στην Ελλάδα, τη δηµιουργία της Π.Ο.Σ.Ε.Η. για την παροχή βοήθειας προς 
τους συνεταιρισµούς ηλεκτρολόγων και πιο συγκεκριµένα εξετάζει την δηµιουργία και 
µετέπειτα πορεία του Συνεταιρισµού Ηλεκτρολόγων Αχαΐας αναλύοντας την ταυτότητα του,  

τα προϊόντα του και τον τρόπο πωλήσεων, τη ∆ιοικητική του οργάνωση και την εµπορική του 

πολιτική. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

 

1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 
Κατά την περίοδο του Βυζαντίου, του Μεσαίωνα και µέχρι την Γαλλική Επανάσταση 

αναπτύχθηκαν κλειστά σωµατεία που µονοπωλούσαν την δυνατότητα εργασίας. Παλιές 

µορφές συνεργασίας στον αγροτικό χώρο αποτέλεσαν τα “µίρ” (αγροτική κοινοκτηµοσύνη) 

και τα “αρτέλ’’ (εργατικοί σύνδεσµοι) στη Ρωσία. Τα “έγιντος” (Οµάδες κοινής 

καλλιέργειας) στο Μεξικό, τα “τσελιγκάτα” (κοινή εκτροφή και διαχείριση ζώων) στην 

Ελλάδα και σε άλλες Βαλκανικές  χώρες.   

Στα τέλη του 18
ου

 αιώνα µε αρχές του 19
ου

 αιώνα άρχισαν σταδιακά στην Ευρώπη να 

εµφανίζονται οι πρώτες µορφές συνεταιρισµών, την ίδια περίοδο όπου άκµαζε η Βιοµηχανική 

Επανάσταση, η οποία έπαιξε µέγιστο ρόλο στη δηµιουργία τους. Εκείνη λοιπόν την περίοδο 

χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειπαν την ύπαιθρο προς αναζήτηση εργασίας στις πόλεις, όπου 

υπήρχε ταχύτατη αύξηση των εργοστασίων. Οι σηµαντικότερες προσωπικότητες που 

πρωτοστάτησαν στην εξέλιξη και στη διάδοση του συνεταιριστικού κινήµατος προέρχονταν 

από διάφορους επαγγελµατικούς χώρους. 

(Παπαγεωργίου 2007 & ∆αουτόπουλος 2006) 

 

 

 

1.2 . ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

 

1.2.1. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

 
Ένας από τους ιδρυτές των αστικών συνεταιρισµών στη Γερµανία, ο Σούλτσε-Ντέλιτς όρισε 

τον συνεταιρισµό ως: «Ένωση µεταξύ των όχι ευπόρων, κατ’ εξοχήν εργαζοµένων τάξεων η 

οποία επιδιώκει µε την συνένωση, να εξασφαλίσει, όσο είναι δυνατόν, στις µεµονωµένες, 

µικρές και στην οικονοµική ζωή εξαφανιζόµενες δυνάµεις, τα πλεονεκτήµατα της µεγάλης 

δύναµης». 

Ακόµη ένας από τους θεωρητικούς του συνεργατισµού και πρωτοστάτης του, ο Θεόδωρος 

Τζωρτζάκης υποστήριξε: «Ο συνεταιρισµός είναι όργανο αυτοβοήθειας ασθενών οικονοµικά 

προσώπων, δηµιουργούµενος µε την ένωση µικρών κατά µέρος δυνάµεων σε µια µεγάλη 

οµοειδή δύναµη που τίθεται στη διάθεση του καθενός για την καλύτερη άσκηση της 

επαγγελµατικής και της οικιακής του οικονοµίας». 

Σύµφωνα µε τον νόµο 602/1925 «περί συνεταιρισµών» (ΦΕΚ 33/24.1.1915), που έως το 1979 

ίσχυε για όλα τα είδη των συνεταιρισµών, ορίζει τον συνεταιρισµό ως «Εταιρία η οποία έχει 

κεφάλαιο µεταβλητό, αποτελείται από συνεταίρους των οποίων ο αριθµός είναι, επίσης, 

µεταβλητός και επιδιώκει µε την συνεργασία των συνεταίρων την προαγωγή της ιδιωτικής 

οικονοµίας καθενός απ’ αυτούς».(Παπαγεωργίου, 2007)  

 

1.2.2 ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ  
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Κατά καιρούς υπήρξε δύσκολο να δοθεί ένας γενικός ορισµός για τους συνεταιρισµούς, όπου 

να περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν όπως επίσης και τη λειτουργία του. 

Επίσης, λόγω της παγκόσµιας εξάπλωσης των συνεταιρισµών καθίσταται πιο δύσκολη η 

περιγραφή του, αλλά χωρίς να αλλοιώνονται οι βασικές αρχές του. Τονίζεται πως 

οποιοδήποτε όφελος έχει κάθε συνεταιρισµός είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας των µελών 

και όχι της αξιοποίησης του κεφαλαίου. 

Σύµφωνα λοιπόν µε την ∆ιεθνή Συνεταιριστική Ένωση(International Cooperative Alliance – 

ICA) ορίζεται ως µια «αυτόνοµη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την 

αντιµετώπιση των κοινών οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και 

επιδιώξεων του, διαµέσου µιας συνιδιοκτήτης και δηµοκρατικής διοικούµενης επιχείρησης». 

Ο συγκεκριµένος ορισµός δόθηκε στο Παγκόσµιο Συνέδριο Συνεταιριστικών Οργανώσεων 

όπου διεξήχθη στο Μάντσεστερ της Αγγλίας το 1995. Ο ορισµός αυτός τονίζει την 

αυτονοµία, δόθηκε έµφαση στην αυτονοµία διότι υπήρξαν εξωτερικές παρεµβάσεις σε 

κάποιες χώρες στην ένταξη µελών και υπήρχε κίνδυνος να αποτελέσουν οι συνεταιρισµοί 

εξαρτηµένους φορείς για διάφορες επιδιώξεις. 

(Κοντογεώργος, Σεργάκη 2015) 

 

Συµπερασµατικά, υπάρχει πληθώρα ορισµών για τον θεσµό των συνεταιρισµών. Το πιο 

σαφές συµπέρασµα είναι πως είναι ένας πολύ ιδιαίτερος και πολύκροτος θεσµός. Για να γίνει 
αρκετά σαφής είναι απαραίτητο να αναλυθούν οι θεµελιώδης αρχές και επιδιώξεις του. Το 

κύριο γνώρισµα όµως είναι πως δίνεται έµφαση στη δισυπόστατη φυσιογνωµία του. Κάθε 
συνεταιρισµός λοιπόν δεν αποτελεί ούτε αµιγή οικονοµικό θεσµό, όπως είναι για παράδειγµα 

οι κεφαλαιουχικές εταιρίες, ούτε αποτελεί αµιγή κοινωνικό θεσµό, όπως για παράδειγµα τα 

κοινωνικά ιδρύµατα. Θα µπορούσαµε να πούµε πως είναι µια µίξη οικονοµικοκοινωνικού 

θεσµού. 

Πρέπει να τονισθεί µε ιδιαίτερη έµφαση πως ως συλλογικές προσπάθειες οι συνεταιρισµοί 

δεν θα ήταν δυνατό να υπολογίζουν σε συλλογική επιτυχία χωρίς αλληλεγγύη και χωρίς 

στήριξη σε ηθικές αξίες. Ούτε χωρίς την καταβολή ατοµικών και υπεύθυνων προσπαθειών µε 

πνεύµα αµοιβαιότητας και ειλικρίνειας. 

 

1.3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

 

• Τα µέλη των συνεταιρισµών δεν έχουν περιορισµούς ούτε διακρίσεις. Κάνουν χρήση         

των   υπηρεσιών του αλλά έχουν και ευθύνες. 

• Τα θέµατα και οι υποθέσεις κάθε συνεταιρισµού πρέπει να διαχειρίζονται από πρόσωπα 

εκλεγµένα και διορισµένα από τα µέλη. Συνεπώς, όλα τα µέλη έχουν δικαίωµα ψήφου και 

συµµετοχής στις αποφάσεις. 

• Οι συνεταιριστικές µερίδες απολαµβάνουν περιορισµένο ή καθόλου τόκο. Αν υπάρχουν 

πλεονάσµατα και αποθέµατα από τις δραστηριότητες του συνεταιρισµού, ανήκουν στα 

µέλη του. Αυτά είτε διανέµονται στα µέλη αναλόγως προς το ύψος των συναλλαγών τους, 

είτε δεν διανέµονται και χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη δραστηριότητας των 

συνεταιρισµών για όφελος των µελών. 

•  Παρέχεται επίσης  δυνατότητα συνεταιριστικής εκπαίδευσης. 
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Υπάρχει επίσης συνεργασία ανάµεσα στους συνεταιρισµούς που υπάγονται είτε σε τοπικό 

 εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

 

 

1.4. ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
 

    Η αυτοβοήθεια αποτελεί αξία για τους συνεταιρισµούς που υποδηλώνει την ανάληψη 

πρωτοβουλίας από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους για τη βελτίωση της θέσης τους. 

Ακόµη, οι συνεταιρισµοί στήριξαν τις προσδοκίες τους στις δικές τους δυνάµεις και µε 

σύνεση και αποτελεσµατική προσήλωση στους στόχους είναι δυνατό να επιτευχθεί η 

µεγιστοποίηση της ισχύος των συνεταιρισµών. 

Η αξία της δηµοκρατίας αποτελεί µια επιλογή των συνεταιρισµών που καταδεικνύει την 

απόδειξη του ανθρωποκεντρικού τους χαρακτήρα, θέτοντας τον άνθρωπο στο κέντρο της 

συνεταιριστικής οργάνωσης, στο πρόσωπο του οποίου αναγνωρίζει τόσο δικαιώµατα όσο και 

υποχρεώσεις. Η έννοια της ισότητας αποτελεί τη σχέση που διέπει τα µέλη ενός 

συνεταιρισµού και ισχύει ανεξάρτητα από την οικονοµική και κοινωνική τους κατάσταση. 

Μάλιστα, η ισότητα αυτή σηµαίνει ότι χαρακτηριστικά όπως η µόρφωση, οι πολιτικές 

πεποιθήσεις, το φύλο, το θρήσκευµα κ.α.. δεν αποτελούν γνώµονα κρίσης των µετεχόντων σε 

αυτούς. Υπό αυτήν την έννοια όλοι έχουν θέση στο συνεταιρισµό χωρίς διαβαθµίσεις διότι 

αποδέχονται από κοινού την επιδίωξη των κοινών στόχων που έχουν τεθεί. Στο πλαίσιο αυτό, 

ο συνεταιρισµός εξασφαλίζει ίση µεταχείριση προς όλα τα µέλη, τόσο ως προς τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων όσο και ως προς τη χρησιµοποίηση των υπηρεσιών του. Η ισοτιµία είναι 

µια έννοια που υποδηλώνει την απόδοση στα µέλη του συνεταιρισµού ισότιµης συµβολής 

στην κατεύθυνση της κοινής τους προσπάθειας. Ο συνεταιρισµός ενδιαφέρεται µάλιστα για 

τη βελτίωση της συνολικής ευηµερίας των µελών του και ως εκ τούτου επεκτείνει και τις 

προσπάθειες για το κοινωνικό σύνολο. Με βάση το χαρακτηριστικό αυτό γίνεται αντιληπτό 

ότι αποφεύγεται η άντληση ωφεληµάτων από ορισµένα µέλη σε βάρος εκείνων που τα 

παράγουν. 

 Η αλληλεγγύη αποτελεί την ανθρώπινη αξία που συνεπάγεται επέκταση των δράσεων του 

συνεταιρισµού πέρα από τα στενά όρια του ατοµικού συµφέροντος. Είναι σαφές πως η 

αλληλεγγύη προτάσσει τα συµφέροντα όλων και αναδεικνύει την ανθρώπινη συµπεριφορά 

πέρα από τα χαρακτηριστικά της ανταποδοτικότητας. 

(Παπαγεωργίου 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

1.5.1.  ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
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-Αγροτικοί συνεταιρισµοί: Είναι συνεταιρισµοί που αποτελούνται από µέλη που έχουν κύριο 

στοιχείο-επάγγελµα την γεωργία (π.χ. κτηνοτρόφοι, αγρότες, µελισσοκόµοι κτλ.). Κύρια 

βάση είναι η παραγωγή. 

 

-Αστικοί συνεταιρισµοί: Στο άρθρο 1 του Ν.1667/1986 αναφέρεται  πως  οι αστικοί 

συνεταιρισµοί είναι εκούσια ένωση προσώπων και έχουν οικονοµικό σκοπό. Η οικονοµική, 

κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των µελών τους, όπως επίσης και η ποιότητα της ζωής 

τους είναι ο αρχικός τους σκοπός. Προσφέρουν επίσης υπηρεσίες σε καταναλωτικές, 

προµηθευτικές και επαγγελµατικές ενώσεις. Στους αστικούς συνεταιρισµούς 

περιλαµβάνονται οι: Καταναλωτικοί συνεταιρισµοί, παραγωγικοί, προµηθευτικοί, πιστωτικοί, 

µεταφορικοί και τουριστικοί συνεταιρισµοί. 

 

1.5.2. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 
-Συνεταιρισµοί απεριόριστης ευθύνης: Στους συνεταιρισµούς απεριόριστης ευθύνης υπάρχει 
ευθύνη από κάθε εταίρο ξεχωριστά αλλά και από τον ίδιο τον συνεταιρισµό απεριόριστη και 
αλληλέγγυα για τις εταιρικές υποχρεώσεις. 
-Συνεταιρισµοί περιορισµένης ευθύνης:  Στους συγκεκριµένους συνεταιρισµούς για τις 
ευθύνες είναι υπεύθυνος µόνο ο συνεταιρισµός µε τα περιουσιακά του στοιχεία. Υπάρχει 
µόνο µια εξαίρεση στην πιθανότητα που στο καταστατικό κάποιου συνεταιρισµού υπάρχει 
κάποια διάταξη η οποία να αναφέρει πως σε περίπτωση αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

πτώχευσης του συνεταιρισµού κάθε εταίρος είναι υπεύθυνος  «Αλληλεγγύως και 
Επικουρικώς για ένα πολλαπλάσιο της εταιρικής του µερίδας» (άρθρο 1 Ν.1667/86).  

 

 

 

1.5.3. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

 
- Πρωτοβάθµιοι: Είναι οι απλοί συνεταιρισµοί στο τοπικό επίπεδο. 

- ∆ευτεροβάθµιοι: Είναι οι ενώσεις οµοειδών συνεταιρισµών µιας περιοχής ευρύτερης. 
(περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας κτλ.) 

- Τριτοβάθµιοι: Είναι οι οµοσπονδίες συνεταιρισµών, δηλαδή πολλές ενώσεις συνεταιρισµών 

οµοειδών ή συνένωση σε πανελλαδικό επίπεδο οµοειδών συνεταιρισµών.  

• Ελεύθεροι αστικοί συνεταιρισµοί: Ιδρύονται µε ελεύθερη βούληση των µελών τους. 
• Αναγκαστικοί: Είναι οι συνεταιρισµοί στους οποίους ούτε η σύσταση αλλά και ούτε η 

 προσχώρηση είναι εκούσια. Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις που επιτακτικό δηµόσιο 

συµφέρον επιβάλλει, για ειδικούς σκοπούς , την προσχώρηση πολλών προσώπων ,σε µια 

ένωση ανεξάρτητα από την συγκατάθεση τους καθώς και την απαγόρευση της αποχώρησης. 
Οι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί δεν είναι γνήσιοι συνεταιρισµοί. Η µορφή των αναγκαστικών 

συνεταιρισµών καθιερώθηκε µε ειδικούς νόµους για την αντιµετώπιση  ειδικών προβληµάτων 

σε ορισµένους τοµείς της οικονοµίας. Με βάση το Σύνταγµα, ένας αναγκαστικός 
συνεταιρισµός συστήνεται µε περιοριστικούς όρους που αυτό καθορίζει. 

 

1.6. ΛΟΓΟΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
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Λόγω της τεράστιας εκµετάλλευσης των εργατών η οποία άρχισε να υπάρχει από τους 
ισχυρούς, οι εργάτες προκειµένου να απαλλαχθούν από αυτό άρχισαν να δηµιουργούν 

διάφορες οργανώσεις. Μέσα από αυτές αναζητούσαν τρόπους µαζικών αγορών και διανοµής 
προϊόντων σε όσους συµµετείχαν σε αυτό. Με την πάροδο του χρόνου έγινε αντιληπτό πως 
επιτύγχαναν κέρδη από τις µαζικές αγορές και αυτό αποτέλεσε έναυσµα για την 

µονιµοποίηση της συνεργασίας δηµιουργώντας τους πρώτους καταναλωτικούς 
συνεταιρισµούς. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίστηκαν χαµηλές τιµές παράλληλα καλή 

ποιότητα σε είδη πρώτης ανάγκης (είδη διατροφής, υποδήµατα, ενδύµατα κ.α.) 

(∆αουτόπουλος 2006) 

Κύριος στόχος τους  λοιπόν ήταν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους και να τους 
απαλλάξουν από την φτώχεια και την εκµετάλλευση των ισχυρών.  

(Καµενίδης 2001)  

 

 

1.7. ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

 
 
• Καταναλωτικοί: Αυτοί οι συνεταιρισµοί δεν έχουν σκοπό παρά µόνο τη δηµιουργία 

πλεονασµάτων και όχι κερδών. Ειδικά στην περίπτωση των ανοιχτών καταναλωτικών 

συνεταιρισµών µπορεί το καταστατικό να προβλέπει τη δηµιουργία κερδών από τη 

συναλλαγή µε τρίτους (πελάτες µη µέλη).  

• Προµηθευτικοί: Είναι ένα είδος συνεταιρισµών οι οποίοι ασχολούνται κατά κύριο λόγο µε 
την προµήθεια αγαθών. Συνήθως τα µέλη του είναι κατά κανόνα αγοραστές ίδιων αγαθών. 

Σαν κύριο σκοπό έχουν την οικονοµική άνοδο και επιτυχία. Οι προµηθευτικοί 
συνεταιρισµοί των πιο γνωστών επαγγελµάτων έχουν δηµιουργήσει Οµοσπονδίες µε 
σκοπό έναν Πανελλήνιο συντονισµό µεταξύ τους. Λειτουργούν πέντε Οµοσπονδίες των 

προµηθευτικών συνεταιρισµών: Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών, Ξυλουργών, Ραπτών και 
Καφεκοπτών. Για άλλα επαγγέλµατα έχει δηµιουργηθεί ένας πανελλήνιος προµηθευτικός 
συνεταιρισµός µε έδρα τη Αθήνα, ο οποίος έχει παραρτήµατα και σε άλλες πόλεις.  

 

• Πιστωτικοί: Οι συνεταιρισµοί αυτοί ενώνουν τις αποταµιεύσεις των µελών τους. Αυτό 

αποσκοπεί στο να παρέχεται πιστωτική βοήθεια στα µέλη του συνεταιρισµού έτσι ώστε να 

επεκτείνεται η εργασία τους. 
 

Υπάρχουν και άλλων ειδών κατηγορίες συνεταιρισµών. 

Συνεταιρισµοί πωλήσεων: Αυτοί επιδιώκουν από κοινού πώληση των προϊόντων των µελών 

του συνεταιρισµού. 

Συνεταιρισµοί αγοράς: Αποσκοπούν στην προµήθεια πρώτων υλών, µηχανηµάτων, 

εργαλείων κτλ. για τις ανάγκες των µελών. 

Συνεταιρισµοί αλληλασφάλειας: Οι συγκεκριµένοι συνεταιρισµοί αποσκοπούν στην 

επανόρθωση ζηµιών που έγιναν στα µέλη από διαφόρους παράγοντες (π.χ. φυσικές 
καταστροφές, ασθένειες κτλ). 

Η απαρίθµηση που γίνεται παραπάνω είναι ενδεικτική. 

(Μελέτης, Τσουραµάνης 2004 και  Τσιφουντούλης Γ. 2004) 

 

 

1.8. ΛΟΓΟΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
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1.8.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας των συνεταιρισµών και µε την πάροδο του χρόνου 

παρατηρήθηκε αλλοίωση στην αρχική τους µορφή. Αυτό οφείλεται σε εσωτερικούς, όσο και 

σε εξωτερικούς παράγοντες. Ευθύνη σε αυτό δίνεται τόσο στους εργαζόµενους όσο και σε 

άλλους παράγοντες που επεδίωξαν έναν κοµφορµιστικό προσανατολισµό. Μέσα σε ενάµιση 

αιώνα από τη λειτουργία τους, οι συνεταιρισµοί κατάφεραν να µετατρέψουν τον 

κεφαλαιοκρατικό άνθρωπο-κοινωνικό θεσµό, σε σοσιαλιστικό- αυτοδιαχειριστικό. Αυτό το 

µοντέλο όµως αλλοιώνεται δυνητικά λόγω επιβολής παράλογων στρατηγικών από τους 

φορείς αλλά και από την αλλοίωση των αρχικών στρατηγικών τους. 

 

 

1.8.2. ΚΥΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ  

 
Ένας αρχικός λόγος αλλοίωσης των συνεταιρισµών είναι η υπέρµετρη αύξηση του αριθµού των 

συνεταιρισµών λόγω του ότι αφενός αυξάνονται οι συνεταιρισµοί αλλά αφετέρου παρατηρείται τάση 

να µην συµµετέχουν τα µέλη ουσιαστικά, όπως επίσης να υπάρχει διεύρυνση της αυτονόµησης των 

διοικήσεων. 

Οι αποφάσεις διαµορφώνονται από την διοίκηση και όχι από την Γενική Συνέλευση η οποία είναι 
βασικό και ανώτατο όργανο. 

Κατά την αρχή της Σταλινικής περιόδου στη Σοβιετική Ένωση αλλάζει ο τρόπος οικοδόµησης των 

συνεταιρισµών. Παραβιάζεται η βασική αρχή  κατά την οποία οι συνεταίροι έχουν ελεύθερη βούληση. 

Αυτό οδηγεί του συνεταιρισµούς σε αλλαγή του προτύπου τους σε κρατική επιχείρηση και όχι 
συνεταιρισµό. 

Οι ελληνικοί συνεταιρισµοί αποτελούν κοµφορµιστικούς θεσµούς και εντάσσονται στον 

έλεγχο των µεγάλων κεφαλαιουχικών δυνάµεων. 

Αυτός ο κοµφορµισµός γίνεται ορατός από τον εκτεταµένο κοµµατικό έλεγχο των 

συνεταιρισµών, την απουσία αυτονοµίας, της βασικής αρχής, δηλαδή των συνεταιρισµών στις 
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και τέλος από την «Ανυπαρξία Συνεταιριστικής 
Τράπεζας και τη χρησιµοποίηση των Συνεταιριστικών  Οργανώσεων από την εκάστοτε 

κυβέρνηση για την προώθηση µέχρι το 1929 της αγροτικής αναπτυξιακής πολιτικής». 

(Μελέτη, Τσουραµάνη 2004) 

 

Ένα απόσπασµα που έχει δηµοσιευθεί σε άρθρο της εφηµερίδας  “Πελοπόννησος” αναφέρει 

πως η χρηµατοδότηση των συνεταιρισµών πρέπει να γίνεται σε συλλογικές δράσεις για 

καλύτερα αποτελέσµατα, όπως επίσης η µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων µπορεί να 

γίνει δυνατή µε την ανάπτυξη αλλά και διατήρηση της συνεταιριστικής δραστηριότητας και 

ειδικότερα της αγροτικής δραστηριότητας. Αναφέρει ακόµη πως τη συγκεκριµένη περίοδο 

είχε κατατεθεί στη Βουλή νοµοσχέδιο για τα κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης, από το οποίο 

οι Συνεταιρισµοί θα ευνοηθούν σηµαντικά µε αποτέλεσµα την τόνωση του επενδυτικού 

κλίµατος στην Ελλάδα.. 

Με βάση τον Νόµο 801/81 περί κινήτρων ο οποίος υποστήριζε πως όσοι συνεταιρισµοί έχουν 

υπαχθεί σε αυτόν έχουν το δικαίωµα επιδότησης επιτοκίου το οποίο ήταν ίσο µε το ποσοστό 

δωρεάν επιχορήγησης της επένδυσης , πολλοί συνεταιρισµοί πήραν δάνεια. 
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Υπήρξαν και άλλα αναπτυξιακά κίνητρα στην παραχώρηση δανείου στους συνεταιρισµούς 

όπως: ένα µέρος του τόκου των δανείων των συνεταιρισµών θα το κάλυπτε ο ελληνικός 

προϋπολογισµός, οι αφορολόγητες εκπτώσεις αλλά και οι αυξηµένες αποσβέσεις για το λόγο 

ότι ο βασικός σκοπός των συνεταιρισµών δεν ήταν η µεγιστοποίηση του κέρδους αλλά η 

καλύτερη οικονοµική κατάσταση των µελών του. 

 (Εφηµερίδα “Πελοπόννησος”, Σάββατο 15 Μάιου 1982) 

 

 

 

1.9. ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Συµπερασµατικά, καταλήγουµε πως η εµφάνιση των Συνεταιρισµών προήρθε κατά κύριο 

λόγο από την ανθρωπινή ανάγκη για συνεργασία και αλληλοβοήθεια. Γι’ αυτό και τονίζεται 
ως βασική έννοια των Συνεταιρισµών ο Συνεργατισµός. Είναι άξιο να σηµειωθεί πως η ακµή 

της βιοµηχανικής επανάστασης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη εµφάνιση τους λόγω ανάγκης 
των ανθρώπων για εύρεση εργασίας στις πόλεις και κατά συνέπεια συνεργασία τους µε άλλα 

άτοµα. Οι πρώτες λοιπόν µορφές Συνεταιρισµών έκαναν την εµφάνιση τους στην Ευρώπη 

ωστόσο, στην Ελλάδα λόγω της αγροτικής ανάπτυξης αφετηριακά και σε µεγάλη έκταση 

αξιοποίησε τους αγροτικούς συνεταιρισµούς.  
Πολλοί από τους θεωρητικούς της εποχής και ιδρυτές Συνεταιρισµών έκαναν προσπάθειες µε 
σκοπό να καταλήξουν σε ένα τελικό ορισµό που να εµπεριέχει τον πολύπτυχο χαρακτήρα του 

Συνεταιριστικού θεσµού αυτό όµως κατέστη δύσκολο. Έτσι, κατά καιρούς γινόταν όλο και 
πιο δύσκολη η κατάληξη σε έναν γενικό ορισµό των Συνεταιρισµών. Εν τω µεταξύ, µε την 

πάροδο των χρόνων παρατηρήθηκε αλλοίωση στον αρχικό τρόπο σύστασης των 

Συνεταιρισµών. Η υπέρµετρη αύξηση των Συνεταιρισµών είχε ως επακόλουθο την αλλοίωση 

τους λόγω πολλών συµµετεχόντων σε αυτούς που ξέφευγαν από τον αρχικό στόχο του 

Συνεταιριστικού θεσµού όπως και για άλλους λόγους.    
Όπως προκύπτει από διάφορα άρθρα που αναφερόντουσαν στην χρηµατοδότηση των 

Συνεταιρισµών παλαιότερα, κατέστη προφανές πως αυτή ήταν απαραίτητο να γίνεται 
συλλογικά διότι αυτό είχε ευνοϊκά αποτελέσµατα για την οµαλή λειτουργία του κάθε 

Συνεταιρισµού. Το κράτος, βοηθούσε τους Συνεταιρισµούς µε την παροχή δανείων διότι αυτό 

σύµβαλε στην ανάπτυξη κάθε περιφέρειας που βρίσκονταν συγχρόνως, αυτή η βοήθεια του 

κράτους εµπερίεχε και άλλα αναπτυξιακά κίνητρα. Άλλωστε, ο σκοπός κάθε Συνεταιρισµού 

δεν ήταν η µεγιστοποίηση του κέρδους αλλά η δηµιουργία πλεονασµάτων.  

Συµπεραίνεται ότι, οι βασικές αρχές των Συνεταιρισµών, κάποιες από τις οποίες είναι οι 
συνεταιριστικές µερίδες που να έχουν περιορισµένο τόκο ή καθόλου και τα θέµατα των 

Συνεταιρισµών να λύνονται και να συζητούνται µόνο από µέλη εκλεγµένα από την Γενική 

Συνέλευση και τα οποία θα έχουν δικαίωµα ψήφου, ενώ παράλληλα µε άλλες βασικές αρχές 
κατά κοινή οµολογία αποτελούν ύψιστης σηµασίας για κάθε Συνεταιρισµό.  

Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι οι αξίες των Συνεταιρισµών πάνω στις οποίες 
στηρίζεται η δηµιουργία και εξέλιξη του καθενός. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε τις 
κυριότερες από αυτές, οι οποίες είναι η αυτοβοήθεια, η ∆ηµοκρατία, η ισότητα, η 

αλληλεγγύη και η ισοτιµία. Αξίζει, να αναφέρουµε πως πάνω σε αυτές βασίζεται ο σκοπός 
δηµιουργίας των Συνεταιρισµών.  

Παρατηρείται ότι ενώ οι Συνεταιρισµοί ξεκίνησαν ως Αγροτικοί µε την πάροδο του χρόνου  

σε αριθµό υπερτερούν οι Αστικοί κυρίως λόγω της βιοµηχανικής επανάστασης και της 
αναζήτησης εργασίας των ανθρώπων από την ύπαιθρο στις πόλεις. Είναι γεγονός, πως οι 
Αστικοί Συνεταιρισµοί επίσης, έχουν οικονοµικό χαρακτήρα και εµπεριέχουν διαφόρους 
τύπους Αστικών Συνεταιρισµών όπως καταναλωτικούς, παραγωγικούς, προµηθευτικούς κ.α.. 
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Σε αυτό το σηµείο λοιπόν γίνεται ορατός ο πολυδιάστατος χαρακτήρας των Συνεταιρισµών 

και η δυσκολία να βρεθεί και να οριστεί ένας καθολικός ορισµός.  
∆εν θεωρείται απλό ζήτηµα να γίνει κάποιος πρακτικά µέλος ενός Συνεταιρισµού. Με την 

είσοδο του στο Συνεταιρισµό αναλαµβάνει δικαιώµατα και υποχρεώσεις που πρέπει να φέρει 
εις πέρας στην διάρκεια που είναι µέλος σε αυτόν. Η έκταση ευθύνης των µελών 

διαχωρίζεται αφενός σε περιορισµένη, όπου ο Συνεταιρισµός έχει ο ίδιος ευθύνη προς τις 
υποχρεώσεις του και τα περιουσιακά του στοιχεία και αφετέρου σε απεριόριστη κατά την 

οποία και τα µέλη και ο Συνεταιρισµός έχουν ισάξια ευθύνη.  

Συνοψίζοντας, µπορούµε να συµπεράνουµε πως το συνεταιριστικό κίνηµα από τα χρόνια της 
εµφάνισης του έως σήµερα αποτέλεσε τόσο οικονοµική όσο και κοινωνική πηγή έµπνευσης. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 : 

ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 

2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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   Σε συνδυασµό µε στοιχεία που παρέθεσα σε παραπάνω κεφάλαιο, ο ορισµός ενός αστικού 

Συνεταιρισµού δίνεται στο άρθρο 1 παρ.1 του Ν.1667/86, ο οποίος αναφέρει πως ορίζεται ως 

µια εκούσια ένωση προσώπων µε οικονοµικό σκοπό, αποβλέπουσα στην χωρίς προσφυγή 

στις δραστηριότητες της αγροτικής οικονοµίας οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική 

ανάπτυξη και την βελτίωση της ζωής των µελών µε την συνεργασία τους µέσα από µια κοινή 

επιχείρηση. Με διαφορά από τους αστικούς Συνεταιρισµούς, οι αγροτικοί Συνεταιρισµοί 

στηρίζουν τις δραστηριότητες τους στην αγροτική οικονοµία. Κατά συνέπεια, τονίζεται η 

διάκριση των δύο µεγάλων κατηγοριών. 

Αναλύοντας λοιπόν τις έννοιες του ορισµού, δίνουµε βάση αρχικά στο χαρακτηρισµό 

“Εκούσια Συµµετοχή” των µελών. ∆εν είναι αναγκαστικό να γίνει µέλος ενός συνεταιρισµού 

ένα άτοµο, εκτός από την περίπτωση των αναγκαστικών συνεταιρισµών (Άρθρο 12, παρ. 5), 

οι οποίοι συστήνονται για ειδικούς λόγους που προβλέπει ο συνταγµατικός νόµος. Στην 

συνέχεια, η έννοια “Ένωση προσώπων” προϋποθέτει την ανάληψη των Συνεταιριστικών 

ευθυνών ενός συγκεκριµένου αριθµού ατόµων, το ελάχιστο δεκαπέντε (15) µε την σύσταση 

στην συνέχεια, του καταστατικού (Άρθρο 1, παρ. 3). Σε αντίθετη περίπτωση, αν τα µέλη είναι 

κάτω από δέκα (10) ο Συνεταιρισµός διαλύεται.  

Παράλληλα, ο οικονοµικός σκοπός είναι το βασικό κίνητρο ίδρυσης κάθε αστικού 

Συνεταιρισµού, όπως επίσης και η συνεργασία των συνεταίρων αποτελεί βασική έννοια στην 

σύσταση ενός Συνεταιρισµού. Προωθείται, η ιδιωτική τους οικονοµία µε κοινή προσπάθεια 

των µελών. 

Άλλος ένας στόχος κάθε αστικού Συνεταιρισµού είναι η οικονοµική, κοινωνική και 

πολιτιστική ανάπτυξη των συνεταίρων όπως επίσης, και η βελτίωση ποιότητας της ζωής τους. 

Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να τονίσω πως εκτός από τον οικονοµικό σκοπό, οι υπόλοιποι 

σκοποί είναι κυρίως θεωρητικού χαρακτήρα και είναι δύσκολο να αναλυθούν στην πράξη, 

χωρίς αυτό να είναι απόλυτο. 

Επιπρόσθετα, µε τον όρο “Κοινή Επιχείρηση” δίνεται έµφαση στο ότι κάθε αστικός 

Συνεταιρισµός χαρακτηρίζεται ως ιδιότυπη εµπορική εταιρεία. Έχει ως κοινό σηµείο επαφής 

µε τις εταιρείες εµπορικού νόµου την ένωση των δυνάµεων των µελών προς οικονοµικό 

σκοπό. 

Καταλήγουµε, πως ο τελικός ορισµός του σκοπού κάθε Αστικού Συνεταιρισµού γίνεται 

γνωστός και σαφής από το καταστατικό του. 

(∆ασκάλου 1992) 

 

 

 

 

2.2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
  

   Για την σύσταση ενός Αστικού Συνεταιρισµού είναι απαραίτητο να συνταχθεί πρώτα το 

Καταστατικό του, το οποίο θα έχει υπογραφεί από δεκαπέντε (15) µέλη το λιγότερο. Υπάρχει 

µια εξαίρεση όσον αφορά τους Καταναλωτικούς Συνεταιρισµούς που για την σύσταση τους 
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απαιτείται υπογραφή εκατό (100) µελών τουλάχιστον (Άρθρο 1 , παρ. 3). Στην συνέχεια, το 

Καταστατικό υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο και κατοχυρώνεται στο µητρώο Συνεταιρισµών. 

Μέσα σε διορία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή στο Ειρηνοδικείο πρέπει να 

αποσταλεί ένα αντίγραφο µε την ηµεροµηνία και τον αριθµό µητρώου που θα δοθεί από τον 

Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), στην Αρµόδια Νοµαρχία και την ειδική 

Υπηρεσία Συνεταιρισµών του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, σε αντίθετη περίπτωση δεν 

µπορεί να συσταθεί νοµικά ένας Αστικός Συνεταιρισµός.  

Το Καταστατικό κάθε Αστικού Συνεταιρισµού έχει δικαιοπρακτικό και δεσµευτικό 

χαρακτήρα αναφορικά µε τα µέλη που ίδρυσαν τον Συνεταιρισµό αλλά και στα µέλη που 

µπορεί να εισέλθουν αργότερα. 

Στο Άρθρο 1, παρ. 4 του Ν.1667/86, αναφέρεται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας του 

Καταστατικού, στον οποίο πρέπει να περιλαµβάνεται η επωνυµία, η έδρα και ο σκοπός 

ίδρυσης του, όπως επίσης τα ονοµατεπώνυµα ή οι επωνυµίες των µελών που ίδρυσαν τον 

Συνεταιρισµό, οι όροι εσόδου και εξόδου µέλους, η έκταση ευθύνης των µελών, το ύψος της 

συνεταιριστικής µερίδας και ο ορισµός προσωρινής ∆ιοικητικής Επιτροπής και σύγκληση 

Γενικής Συνέλευσης µε σκοπό την έγκριση του ∆ικαιοπρακτικού κειµένου. 

 

2.3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ –  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ – 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

 
Η επωνυµία ενός Αστικού Συνεταιρισµού ορίζεται από τον σκοπό της ίδρυσης του, το είδος 

του και την έκταση ευθύνης που έχουν τα µέλη του (Άρθρο 1, παρ. 5). ∆εν είναι επιτρεπτό 

στην επωνυµία ενός Συνεταιρισµού να συµπεριλαµβάνονται ονόµατα µελών ή τρίτων 

προσώπων. 

Η νοµική προσωπικότητα δίνεται σε έναν Συνεταιρισµό από την στιγµή που καταχωρείται το 

Καταστατικό του, εφόσον έχει εγκριθεί από τον Ειρηνοδίκη, στο µητρώο Συνεταιρισµών. 

Τέλος, µετά από αυτή την διαδικασία, κάθε Αστικός Συνεταιρισµός, εκτός από την νοµική 

προσωπικότητα απόκτα και την εµπορική ιδιότητα. 

 

2.4. ΜΕΛΗ 

 

Μέλος ενός Αστικού Συνεταιρισµού µπορεί να γίνει οποιοσδήποτε είναι άνω των δεκαοκτώ 

(18) ετών, δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση αλλά και δεν είναι µέλος την ίδια στιγµή σε 

κάποιο άλλον Συνεταιρισµό. Στην συνέχεια, εφόσον πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, πρέπει 

και να συµφωνεί µε τους όρους του Καταστατικού ως προς την είσοδο των µελών. Ακόµη, 

την ιδιότητα του συνεταίρου την αποκτά το µέλος αφότου έχει εγκριθεί η είσοδος του στον 

Συνεταιρισµό. Πριν από αυτό έχει προηγηθεί αίτηση του µέλους για να λάβει την συνεταιρική 

ιδιότητα. Η συγκεκριµένη αίτηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

και έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία. Η παραπάνω έγκριση µπορεί να χαρακτηριστεί ως 

µεταβατική εν µέρει διότι το τελευταίο στάδιο για την απόκτηση της ιδιότητας του 

συνεταίρου ουσιαστικά, είναι να περάσει η αίτηση του θετικά από την Γενική Συνέλευση. Ο 

Νόµος δεν διευκρινίσει βέβαια τι µπορεί να συµβεί σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί.  
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(Τσούµας 2005) 

 

Στην περίπτωση αποκλεισµού εισόδου µέλους χωρίς σοβαρό λόγο και ενώ συγκεντρώνει τις 

προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες, έχουµε παραβίαση νόµου. Η συγκεκριµένη ωστόσο 

διάταξη  επικρίθηκε σφοδρά διότι στις συνεταιριστικές αρχές δεν υπάρχει ο όρος 

“Εθελοντική Εισχώρηση Μελών” και οι Συνεταιρισµοί έχουν εταιρική µορφή. Γι ‘αυτό το 

λόγο όπως και σε κάθε εταιρία δεν µπορεί να επιβληθεί η είσοδος ενός µέλους. 

Τέλος, ο ενδιαφερόµενος σε περίπτωση απόρριψης του έχει το δικαίωµα να προσφύγει 

δικαστικά και µόνο µε έφεση είναι δυνατό να προσβληθεί η απόφαση του Πρωτοδικείου.  

 

2.5.  ΕΞΟ∆ΟΣ ΜΕΛΟΥΣ 

 
Κάθε µέλος ενός Αστικού Συνεταιρισµού µπορεί να έχει και το δικαίωµα εξόδου από αυτόν, 

όπως προβλέπει ο Νόµος 1667/86. Υπάρχουν όµως, κάποιες διατάξεις που ορίζουν πως η 

έξοδος µπορεί να γίνει εφόσον το µέλος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση τουλάχιστον τρεις (3) 

µήνες πριν από το τέλος της οικονοµικής χρήσης. Σε περίπτωση, που συντρέχει σοβαρός 

λόγος για την αποχώρηση, µπορούν να παραλειφθούν οι ηµεροµηνίες που προβλέπει το 

υπάρχον Καταστατικό. 

Από την άλλη πλευρά, ο Νόµος προβλέπει και την ακούσια αποβολή συνεταίρου (Άρθρο 2, 

παρ.8), µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο αποκλεισµός γίνεται γνωστός στο 

µέλος γραπτά και µε αιτιολογία. Το µέλος που αποκλείεται από τον Συνεταιρισµό έχει 

δικαίωµα εντός δύο (2) µηνών να καταθέσει προσφυγή η οποία υποβάλλεται στο 

Ειρηνοδικείο. Από την άλλη πλευρά την τελική απόφαση την παίρνει το Μονοµελές 

Πρωτοδικείο. Αυτή η απόφαση µπορεί να προσβληθεί µόνο µε έφεση στο Εφετείο µέσα σε 

δέκα (10) µέρες από την κοινοποίηση της. Το µέλος που αποκλείστηκε από τον Συνεταιρισµό 

έχει δικαίωµα στο τέλος της οικονοµικής χρήσης να λάβει την ανάλογη συνεταιριστική 

µερίδα που του αναλογεί πριν από την έξοδο του. 

 

2.6. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙ∆Α  
 

Η συνεταιρική µερίδα είναι το ελάχιστο ποσό µε το οποίο µπορεί να συµµετάσχει ένα µέλος 

στον σχηµατισµό ενός Αστικού Συνεταιρισµού. Χαρακτηρίζεται από µεταβλητότητα για το 

λόγο ότι όσοι γίνονται µέλη στον Συνεταιρισµό καταβάλουν ένα ποσό, ενώ όσοι αποχωρούν 

από αυτόν εισπράττουν ότι τους αναλογεί. Γι ‘αυτό και παρατηρείται συνεχής αυξοµείωση 

στα κεφάλαια των Συνεταιρισµών (Μεταβλητό Κεφάλαιο).  

Το ακριβές ύψος της συνεταιριστικής µερίδας όπως επίσης και ο συγκεκριµένος χρόνος που 

πρέπει να καταβάλλεται καθορίζονται από το Καταστατικό του κάθε Συνεταιρισµού. Η 

συνεταιρική µερίδα είναι αδιαίρετη δηλαδή δεν µπορεί να διαιρεθεί σε τµήµατα, όπως επίσης 

ούτε οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα µπορούν να διασπαστούν. Επίσης, είναι ίση για όλα 

τα µέλη, δηλαδή έχουν όλοι οι συνεταίροι δικαιώµατα και υποχρεώσεις (Άρθρο 3, παρ.2).  

Ακόµη, υπάρχει και η δυνατότητα µεταβίβασης της συνεταιρικής µερίδας από ένα µέλος σε 

ένα άλλο µε προϋπόθεση ότι θα µεταβιβαστεί µόνο µέχρι τρία (3) µέλη και σε αυτό πρέπει να 

συµφωνεί ο Νόµος και το Καταστατικό του Συνεταιρισµού (Άρθρο 3, παρ. 4).  
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(∆ασκάλου 1992) 

Η διαδικασία της µεταβίβασης γίνεται µε την καταχώρηση έγγραφου συµφωνητικού του 

ενδιαφερόµενου στο Ειρηνοδικείο και επέρχεται η ολοκλήρωση της.  

Στο Άρθρο 4, παρ. 1 του Ν.1667/86, αναφέρεται πως η συνεταιρική µερίδα δεν µπορεί να 

κληρονοµηθεί για το λόγο ότι από την δηµιουργία τους οι Συνεταιρισµοί είχαν προσωποπαγή 

χαρακτήρα ο οποίος δεν είναι συµβατός µε τον κληρονοµικό.  

Σε περίπτωση θανάτου ενός µέλους, το συγκεκριµένο άτοµο µπορεί να θεωρείται πλασµατικά 

πως είναι παρόν στο Συνεταιρισµό µέχρι να κλείσει η οικονοµική χρήση ώστε οι κληρονόµοι 

του να διεκδικήσουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που είναι αναγκαίες.  

Κάποια από τα δικαιώµατα των κληρονόµων είναι πως µπορούν, αρχικά, να συµµετέχουν 

στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζουν. Έπειτα, έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση 

για την πορεία του Συνεταιρισµού και την οικονοµική κατάσταση αυτού. Τέλος, οι 

κληρονόµοι έχουν το δικαίωµα να διεκδικήσουν τα κέρδη που αναλογούσαν στον θανόντα.   

Από την ‘άλλη πλευρά, υπάρχουν και οι υποχρεώσεις προς τους κληρονόµους κάποιες από οι 

οποίες είναι η καταβολή ανάλογης εισφοράς προς την καθαρή περιουσία του Συνεταιρισµού 

σύµφωνα µε τον Ισολογισµό της τελευταίας χρήσης. Ακόµη, πριν την ολοκλήρωση του 

οικονοµικού έτους κατά την οποία προέκυψε ο θάνατος του µέλους, οι κληρονόµοι έχουν την 

υποχρέωση να καλύψουν τυχόν ζηµιές του Συνεταιρισµού, όσο αυτό τους αναλογεί όπως 

επίσης για να συµµετάσχουν σε κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης.  

Τα παραπάνω δεν ισχύουν πλήρως διότι βάσει Καταστατικού κάθε µέλος έχει µία (1) ψήφο, 

γι’ αυτό αν υπάρχουν περισσότεροι από έναν κληρονόµο υπάρχει αντίθεση και µη αρµονική 

συνεργασία.  

Στο Άρθρο 3, παρ. 5 Ν.1667/86, αναφέρεται το θέµα του ακατάσχετου της συνεταιριστικής 

µερίδας για χρέη προς τρίτους. 

 

 

2.7. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 

Η ευθύνη των µελών µπορεί να είναι είτε περιορισµένη είτε απεριόριστη. Πιο συγκεκριµένα, 

για τους Συνεταιρισµούς απεριόριστης ευθύνης, υπάρχει ευθύνη από κάθε εταίρο ξεχωριστά 

αλλά και από τον ίδιο τον συνεταιρισµό απεριόριστη και αλληλέγγυα για τις εταιρικές 

υποχρεώσεις. Ενώ, στους Συνεταιρισµούς περιορισµένης ευθύνης όσον αφορά τις ευθύνες 

είναι υπεύθυνος µόνο ο συνεταιρισµός µε τα περιουσιακά στοιχεία του. Υπάρχει µόνο µια 

εξαίρεση για την περίπτωση που στο καταστατικό κάποιου συνεταιρισµού υπάρχει κάποια 

διάταξη η οποία να αναφέρει πως σε περίπτωση αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτώχευσης του 

συνεταιρισµού κάθε εταίρος είναι υπεύθυνος ‘’Αλληλεγγύως και επικουρικώς για ένα 

πολλαπλάσιο της εταιρικής του µερίδας’’ (Άρθρο 1  Ν.1667/1986).  

Η ευθύνη κάθε συνεταίρου όσον αφορά την κάλυψη χρεών του Συνεταιρισµού ισχύει όχι 

µόνο για το χρονικό διάστηµα που είναι µέλος, αλλά και για όσα έχουν δηµιουργηθεί πριν 

γίνει. Σε περίπτωση εξόδου του, δεν µπορεί να επέµβει σε χρέη που έχουν δηµιουργηθεί από 

τον Συνεταιρισµό. Εν αντιθέσει, µε τον τίτλο “Περιορισµένη Ευθύνη” δεν απαλλάσσονται τα 

µέλη από τις υποχρεώσεις τους προς τους δανειστές.  

.(Τσούµας 2005) 



 
17 

 

 

2.8. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

Από την στιγµή της εισόδου ενός µέλους σε έναν Συνεταιρισµό τούτο το µέλος έχει 

ταυτόχρονα δικαιώµατα και υποχρεώσεις οι οποίες είναι ίσες για όλους. Αυτά, µπορεί να 

είναι είτε περιουσιακού χαρακτήρα είτε σωµατειακού. 

Αρχικά, κάθε µέλος έχει δικαίωµα να συµµετάσχει στα καθαρά κέρδη κάθε οικονοµικής 

χρήσης ανάλογα µε τις συνεταιριστικές του µερίδες, βάση του ισολογισµού καθώς και του 

λογαριασµού αποτελεσµάτων της. Από πλευράς σωµατείου, κάθε µέλος έχει το δικαίωµα 

µίας (1) ψήφου, µπορεί να παίρνει µέρος στην λήψη αποφάσεων και να ενηµερώνεται για τα 

θέµατα του Συνεταιρισµού, των Ισολογισµών και των Λογαριασµών Κερδών και Ζηµιών. 

Ακόµα, µπορεί το µέλος να διεκδικεί αξιώµατα στο ∆ιοικητικό και Εποπτικό Συµβούλιο 

(Άρθρο 4, παρ. 2).  

Κάνοντας αναφορά στις υποχρεώσεις των µελών, τονίζεται πως όλα τα µέλη υποχρεούνται να 

συµµετέχουν και να συνεργάζονται για την οµαλή λειτουργία του Συνεταιρισµού χωρίς να 

προσβάλουν το Καταστατικό του (Άρθρο 4, παρ.3). Μία ακόµη βασική υποχρέωση κάθε 

µέλους είναι να καταβάλλει ο καθένας την προκαθορισµένη αξία της συνεταιρικής του 

µερίδας. Τέλος, τα µέλη έχουν την υποχρέωση να συµµορφώνονται στις διατάξεις του 

Καταστατικού και στις νόµιµες αποφάσεις που λαµβάνει ο Συνεταιρισµός.  

(Τσούµας 2005) 

 

2.9. ΚΕΡ∆Η & ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 
 

Οι Αστικοί Συνεταιρισµοί εξορισµού χαρακτηρίζονται ως εµπορικές εταιρίες γι’ αυτό το λόγο 

δεν µπορούν να είναι απαλλαγµένες από τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Αυτοί, έχουν 

προσωπικό και εν µέρει κεφαλαιουχικό χαρακτήρα. Ωστόσο, ο αρχικός οικονοµικός σκοπός 

των Συνεταιρισµών αναφέρεται στην οικονοµική ανάπτυξη των µελών και όχι στην 

απόκτηση υπέρογκων κερδών, βέβαια αυτό δεν αποκλείει τον κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα. 

Ο κάθε συνέταιρος έχει το ρόλο του φορέα µέσα στην οικονοµική ανάπτυξη του 

Συνεταιρισµού αλλά και του πελάτη. Συνεπάγεται, πως η κερδοσκοπία δεν αποτελεί σκοπό 

κάθε Συνεταιρισµού αλλά λειτούργει ως µέσο για την οικονοµική πρόοδο των µελών. 

Τα κέρδη των Αστικών Συνεταιρισµών προέρχονται κατά κύριο λόγο από διάφορες 

συναλλαγές µε τρίτους. Οι συναλλαγές µόνο µεταξύ των συνεταίρων επιφέρουν ελάχιστα 

κέρδη µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται µε δυσκολία πλεόνασµα. Αν λοιπόν, στο τέλος της 

διαχειριστικής χρήσης καταφέρει ο Συνεταιρισµός και βρεθεί µε πλεόνασµα, τότε τα κέρδη 

του θα διανεµηθούν στα µέλη. Ακόµα, εφόσον όπως αναφέραµε βρεθεί πλεόνασµα στον 

Συνεταιρισµό αυτό διατίθεται στο να σχηµατιστεί τακτικό αποθεµατικό, χωρίς αυτό να 

προβλέπεται από τον νόµο αλλά αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση και τέλος 

διατίθενται για την δηµιουργία εκτάκτων και ειδικών αποθεµατικών κεφαλαίων.  

 

 



 
18 

2.10. ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ  
 

Κάνοντας αναφορά στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ένας Αστικός Συνεταιρισµός µπορούµε 

να αναφέρουµε πως αυτές συναντώνται σε διάφορους τοµείς. Για παράδειγµα, κάποιες από 

τις δυσκολίες είναι δυνατό να προέρχονται και από τα ίδια τα µέλη του συνεταιρισµού, όπως 

επίσης και από την νοµοθεσία που υπάγονται αλλά και από τις γενικές περιβαλλοντικές 

συνθήκες. 

Οι Αστικοί Συνεταιρισµοί χαρακτηρίζονται από την άµεση δυνατότητα λύσης προβληµάτων 

σε ευρύ πλαίσιο. Έχουν επίσης δυνατότητα πολλών επιλογών σε σχέση µε τους γεωργικούς 

συνεταιρισµούς. Όσον αφορά τα µέλη έχουν αρκετές επαγγελµατικές ευκαιρίες και εκτός του 

συνεταιρισµού. Οι όροι «αλληλοβοήθεια» και «µακροβιότητα» όταν γίνονταν πράξη µέσα σε 

έναν αστικό συνεταιρισµό µεταξύ των µελών, οι συνέπειές είναι επιτυχηµένες.    

Ένας παράγοντας βιωσιµότητας είναι οι κοινές επενδύσεις και κατά συνέπεια οι Αστικοί 

Συνεταιρισµοί που συνδέονται µε κοινές επενδύσεις έχουν µεγάλη βιωσιµότητα. 

Στη συνέχεια, η συµπεριφορά των µελών παίζει τον βασικότερο ρόλο στην διάρκεια ζωής 

των συνεταιρισµών. Τα  µέλη είναι απαραίτητο να διέπονται από αποφασιστικότητα και να 

επιδιώκουν συνεχώς την ανάπτυξη των συνεταιρισµών αλλά και την άµεση λύση 

προβληµάτων. Επίσης, κάποια από τα χαρακτηριστικά καλής λειτουργίας των συνεταιρισµών 

είναι η διαφάνεια και η υπευθυνότητα. Ένα ακόµη πολύ σηµαντικό κριτήριο για την ορθή 

λειτουργία είναι να υπάρχει πίστη των µελών στις δυνάµεις τους και κατά συνέπεια να δίνουν 

έµφαση σε κάποιες βασικές αρχές όπως την αλληλοκατανόηση, τον αλληλοσεβασµό και την 

ανεκτικότητα. 

Εντός κάθε συνεταιρισµού είναι απαραίτητο να υπάρχει το αίσθηµα της συνεργασίας και της 

αµοιβαίας ωφέλειας των µελών µε εποικοδοµητικά αποτελέσµατα για αυτόν και όχι κλίµα 

προσωπικών συµφερόντων και ατοµικής ανάδειξης. Τέτοιου είδους στοιχεία πρέπει να 

αποβάλλονται διότι µπορούν να αποβούν µοιραία ως προς την εξέλιξη του συνεταιρισµού. Η 

νοµική του υπόσταση από την άλλη, αποτελεί βέβαια πρωταρχικό παράγοντα για την 

επιτυχία κάθε συνεταιρισµού, όµως έως ένα σηµείο για τη δηµιουργία του και την τήρηση 

κάποιων κατά την συνέχεια της λειτουργίας τους, τον παίζουν τα µέλη, τα οποία αγωνίζονται 

καθηµερινά για την επιβίωση και την ανάπτυξη του. Κάθε συνεταιρισµός δρα εξωτερικά ως 

εκεί που του επιτρέπει η νοµοθεσία. 

Αν υπάρξουν περιπτώσεις που θέµατα του συνεταιρισµού ξεφεύγουν από τον έλεγχο λόγω 

διαφόρων παραγόντων, είναι απαραίτητο να διευθετήσουν κάθε τυχόν ζήτηµα τα µέλη , στα 

πλαίσια της αλληλοβοήθειας. Κάθε εξωτερικός παράγοντας που µπορεί να βλάψει στο 

ελάχιστο την αρµονική λειτουργία του συνεταιρισµού πρέπει να περνά από έλεγχο. 

Είναι γεγονός ότι η ιστορία τους έγινε γνωστή αποσπασµατικά µε δυσκολίες και δυσχέρειες, 

όπως επίσης και ο αριθµός τους, ο ακριβής αριθµός αυτών που λειτουργούν σήµερα αλλά και 

ο αριθµός µελών. Κάποιοι λόγοι στους οποίους οφείλονται τα παραπάνω είναι αρχικά πως ο 

εποπτικός φορέας δεν έχει σταθερό και οργανωµένο ρόλο, επίσης ήταν ορατή η αδιαφορία 

της Πολιτείας στο να καταγράψει την εθνική ιστορία και ένα αξιόλογο τµήµα της, επίσης η 

πανεπιστηµιακή κοινότητα της χώρας και τα ερευνητικά τµήµατα δεν φαίνονταν να δείχνουν 

ενδιαφέρον για τον τοµέα. Θα µπορούσαµε να αναφέρουµε και την κρατική ολιγωρία που 
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επικρατούσε. Βέβαια, είναι εύλογο να τονισθεί πως οι συνεταιρισµοί δεν είχαν από µόνοι 

τους µια συντονιστική δοµή η οποία ήταν απαραίτητη. 

(∆ασκάλου 1992) 

 

 

2.11. ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ –

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

 
Μετά από την αλλαγή νόµου για τους συνεταιρισµούς το 1979 θεωρήθηκε πως οι Αστικοί 

Συνεταιρισµοί παραµελήθηκαν από το κράτος δίνοντας έτσι έναν ενιαίο χαρακτήρα 

συνεργατισµού µε βασικό χαρακτηριστικό την πολυνοµία. 

Η κορύφωση της δυσφορίας έγινε ορατή όταν το κράτος αποφάσισε να αλλάξει το ισχύον 

νοµοθετικό πλαίσιο και παρατηρήθηκε πως µε τον νέο νόµο 1667/86  δηµιουργήθηκαν 

σοβαρά εµπόδια. Το παλιό νοµοθετικό πλαίσιο ερχόταν σε σύγκρουση µε το νέο. Κάποιες 

διατάξεις από το παλιό που ήταν κατακριτέες ήταν αυτές που έδιναν στον Υπουργό Εργασίας 

το δικαίωµα σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης και διάλυσης των Αστικών Συνεταιρισµών, η 

επιβολή κατάθεσης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων του ¼ ετήσιου τακτικού 

αποθεµατικού για διάθεση από την εποπτεία, που επέτρεπαν στους εποπτικούς υπαλλήλους 

να συµµετέχουν στις εργασίες των συνεδριάσεων Γ.Σ. και ∆.Σ., που απαιτούσαν αυξηµένη 

απαρτία στη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού ,διατάξεις που 

υποχρέωναν για την υποβολή στις Αρχές λειτουργικών και οικονοµικών στοιχείων κάθε 

έτους και που απαγόρευαν την πώληση µε πίστωση σε µη µέλη και τέλος διατάξεις που 

απαιτούσαν την έγγραφη συγκατάθεση των πιστωτών για να επιφέρει µείωση της 

συνεταιριστικής µερίδας. 

Από την άλλη πλευρά, κάποιες διατάξεις του νέου νοµοθετικού  πλαισίου που κρίθηκαν 

προβληµατικές ήταν αυτές που ανέβασαν σε 15 από 7 τον αριθµό των ιδρυτικών µελών, αλλά 

και αυτές που δεν διατήρησαν την κρατική προτίµηση και τις φορολογικές απαλλαγές του 

παλιού νοµοθετικού πλαισίου και τέλος, αυτές οι διατάξεις που εισήγαγαν την απλή 

αναλογική ως εκλογικό σύστηµα. Όσον αφορά τις νέες διατάξεις, υπήρχαν κάποιες αιτίες 

θέσπισης τους όπως για παράδειγµα µία πρόταση που είχε γίνει από το τµήµα αντιπροσώπων 

των Συνεταιρισµών για αύξηση του ελάχιστου αριθµού ιδρυτικών µελών στα εικοσιένα (21)  

άτοµα. Κρίθηκε επίσης σηµαντικό ο νόµος να έχει θέση µέχρι ένα σηµείο και λοιπές 

λεπτοµέρειες να ρυθµίζονται µέσα στο Καταστατικό του κάθε Συνεταιρισµού.  

Με αυτές τις ρυθµίσεις λοιπόν µειώθηκαν οι υψηλοί ρυθµοί ίδρυσης νέων Συνεταιρισµών 

που παρατηρούνταν κάθε χρόνο και αυτό οδήγησε στην απροθυµία αλλαγής των 

Καταστατικών. Τέλος, υπήρξε σύσταση ειδικευµένης υπηρεσίας και γνωµοδοτικού 

συµβουλίου Αστικών Συνεταιρισµών στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας η οποία έπαιξε 

θετικό ρόλο.  

(Τσούµας 2005) 
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2.12. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

 
Με την ειδική διάταξη 197/1978 της Νοµισµατικής Επιτροπής, αναφέρεται πως οι 

Προµηθευτικοί Συνεταιρισµοί των βιοτεχνών χρηµατοδοτούνται κατά εξαίρεση µε ειδικά 

κεφάλαια και αυτά τα κεφάλαια αποτελούν το 10% των καταθέσεων στις εµπορικές τράπεζες. 

Βέβαια, για να γίνει πράξη αυτό υπάρχουν συγκεκριµένες  προϋποθέσεις κάποιες από τις 

οποίες είναι τα µέλη των Συνεταιρισµών να έχουν όλα την ιδιότητα του βιοτέχνη ταυτόχρονα 

το 75% των πωλήσεων να τελείται από τα µέλη αλλά και οι Συνεταιρισµοί να έχουν γραφεί 

στα Οικεία Βιοτεχνικά Επιµελητήρια. Επιπλέον, τα δάνεια που έχουν την δυνατότητα να 

πάρουν οι Συνεταιρισµοί είναι τα εξής: για κεφάλαιο κίνηση µέχρι 40% κύκλου εργασιών του 

προηγούµενου έτους ακόµα, για δάνεια προς απόκτηση ακινήτων µέχρι 70% της αξίας τους 

και δάνεια για παραγγελίες έως 80% της αξίας των παραγγελιών. Στην συνέχεια, οι 

Συνεταιρισµοί έχουν επίσης την δυνατότητα να δανειστούν από τις τράπεζες για πάγια έως 

70% της αξίας τους και για κεφάλαιο κίνησης µέχρι το τριπλάσιο του µετοχικού κεφαλαίου 

που έχει καταβληθεί.  

Ειδικότερα, οι Παραγωγικοί Συνεταιρισµοί έχουν το δικαιώµατα ένταξης σε προγράµµατα 

τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης µε επιδότηση όπως επίσης, κάθε Συνεταιρισµός µπορεί 

να λάβει µέρος σε διάφορα κοινοτικά προγράµµατα και υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης για 

την παροχή ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τέλος, θεωρήθηκε από την κοινωνία των 

Συνεταιρισµών ως θετική εξέλιξη η ίδρυση κεντρικών κέντρων για διάφορα προϊόντα. 

(∆ασκάλου 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13. ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Οι Αστικοί Συνεταιρισµοί, δηµιουργήθηκαν µε οικονοµικό σκοπό και κύρια επιδίωξη την 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των µελών. Θεωρείται σηµαντικό, πως η συµµέτοχη των µελών 

στον Συνεταιρισµό δεν είναι αναγκαστική αλλά εκούσια, έννοια η οποία υπάρχει και στον 

ορισµό τους. Μπορούµε να προσθέσουµε, πως το κάθε µέλος έχει δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις. Είναι άξιο να τονισθεί, πως η συνεργασία είναι από τις βασικότερες έννοιες 
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κάθε Συνεταιρισµού και πως τον κύριο ρόλο για τον Συνεταιρισµό τον έχουν τα µέλη. 

Επιπροσθέτως, έχουν σαν πρωταρχικό σκοπό την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική 

ανάδειξη των µελών και όχι του νοµικού προσώπου του συνεταιρισµού.  

Είναι αξιοπρόσεκτο, ότι έγιναν προσπάθειες για να βρεθεί ένας τελικός ορισµός περί 
Αστικών Συνεταιρισµών αλλά καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως ο ορισµός του κάθε 
Συνεταιρισµού γίνεται πιο εύκολα γνωστός από το Καταστατικό του καθενός.  
Χρειάζεται επίσης να σηµειωθεί πως για την σύσταση ενός Αστικού Συνεταιρισµού υπάρχουν 

κάποιες προδιαγραφές κατά τις οποίες και µόνο πραγµατοποιείται η δηµιουργία του. Θα 

µπορούσαµε να θεωρήσουµε ως κυριότερη, πως για την σύσταση του είναι απαραίτητη η 

συµµετοχή δεκαπέντε (15) µελών το λιγότερο.  

Ο Ν.1667/86 που αφορά τους Αστικούς Συνεταιρισµούς, τονίζει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα 

που διέπει το Καταστατικό του καθενός µέσα στο οποίο βρίσκονται στοιχεία όπως η 

επωνυµία, η έδρα, ο σκοπός ίδρυσης και άλλοι διοικητικοί κανόνες των µελών και της 
λειτουργίας.  
Παρατηρείται ο αυστηρός χαρακτήρας του Καταστατικού µέσα από το ότι δεν επιτρέπεται 
αρχικά, στην επωνυµία να εµπεριέχονται ονόµατα µελών ή τρίτων, όπως επίσης το ότι η 

έγκριση του Καταστατικού ελέγχεται από τον Ειρηνοδίκη. Επιπλέον, κάνοντας αναφορά στα 

µέλη του Συνεταιρισµού καταλήγουµε πως δεν είναι δυνατό οποιοσδήποτε να γίνει µέλος του 

αλλά ακόµα και σε αυτό υπάρχουν προϋποθέσεις. Πέραν των προϋποθέσεων, εφόσον τις 
πληρεί κάποιος, είναι απαραίτητο να συµφωνεί και µε τους όρους του Καταστατικού. Στην 

περίπτωση λοιπόν, που το µέλος γίνει δεκτό στο Συνεταιρισµό, αναλαµβάνει αυτόµατα 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις, ειδάλλως αν απορριφθεί έχει το δικαίωµα να προσφύγει 
δικαστικά. Χρειάζεται επίσης να σηµειωθεί, πως υπάρχει και η περίπτωση κάποιο µέλος να 

θέλει να αποχωρήσει από τον Συνεταιρισµό. Είναι αυτονόητο, πως υπάρχει και αυτή η 

επιλογή από το µέλος, αλλά πρέπει να υποβληθεί σε κάποιες απαραίτητες διαδικασίες ώστε 
να επιτευχθεί σωστά η έξοδος του. Βέβαια, το µέλος µετά την έξοδο του από τον 

Συνεταιρισµό έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει την συνεταιριστική του µερίδα που του 

αναλογεί από το οικονοµικό έτος κατά το οποίο ήταν ήδη µέλος. Από την άλλη πλευρά, 

υπάρχει αυξοµείωση στα κεφάλαια των Συνεταιρισµών διότι και στην περίπτωση που 

εισέρχεται ένα µέλος καταβάλει ένα ποσό του οποίου το ύψος ορίζεται από το Καταστατικό.    

Είναι αξιοπρόσεκτο, πως αν υπάρξει απώλεια µέλους από θάνατο, η συνεταιριστική µερίδα 

παραδίδεται σε κληρονόµους, οι οποίοι αυτόµατα αναλαµβάνουν κάποιες υποχρεώσεις τις 
οποίες είχε ο αποθανόν και διεκδικούν το µερίδιο του. Ωστόσο, στο σηµείο αυτό, υπάρχει ένα 

αντιφατικό µέρος κατά το οποίο αν οι κληρονόµοι είναι παραπάνω από ένας υπάρχει 
αντίθεση µε την αρχή του Καταστατικού που ορίζει πως κάθε µέλος έχει ένα ψήφο.  

Παράλληλα, τα µέλη των Αστικών Συνεταιρισµών διαχωρίζουν την ευθύνη τους σε 
περιορισµένη και απεριόριστη. Αυτό δείχνει πως αφενός, στην περίπτωση της περιορισµένης 
ευθύνης την ευθύνη την έχει ο Συνεταιρισµός αποκλειστικά και αφετέρου στην περίπτωση 

της απεριόριστης ευθύνης υπάρχει ευθύνη από κάθε εταίρο ξεχωριστά αλλά και από τον ίδιο 

το Συνεταιρισµό. Εντούτοις, στην περιορισµένη ευθύνη δεν απαλλάσσονται τα µέλη από τις 
υποχρεώσεις τους. Πιο συγκεκριµένα, είναι εύλογο να αναφερθεί πως από την στιγµή που 

κάποιο µέλος κατέχει συνεταιριστικοί µερίδα, πρέπει να συµφωνεί και να υπακούει στις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που του αναλογούν. Σε αυτό το σηµείο, γίνεται ορατός ο 

υποχρεωτικός ρόλος του Καταστατικού.  

Συνεπώς, πρέπει να καταστεί σαφές πως οι Αστικοί Συνεταιρισµοί έχουν οικονοµικό σκοπό 

εν µέρει, αλλά κύρια επιδίωξη τους προβάλλεται η οικονοµική ανάπτυξη των µελών.  

Παρατηρείται, ότι οι Αστικοί Συνεταιρισµοί συναντούν διάφορες δυσκολίες οι οποίες δεν 

είναι απόλυτο πως αποτελούνται από εξωτερικούς παράγοντες αλλά αντίθετα προέρχονται 
και από τα ίδια τα µέλη ή την νοµοθεσία. Εάν βέβαια, εντός του Συνεταιρισµού υπάρχει η 

έννοια της αλληλοβοήθειας είναι πιο εύκολο να αντιµετωπιστεί κάθε πρόβληµα. Επίσης, 
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µπορεί να θεωρηθεί απαραίτητο πως πρέπει να υπάρχει κυρίως διαφάνεια αλλά και 
υπευθυνότητα. Είναι γεγονός ότι, σε κάποιες περιπτώσεις οι παραπάνω αρχές να µην 

ισχύσουν και τα προβλήµατα να ξεφύγουν από τον έλεγχο, σε τέτοιου είδους περιστατικά 

είναι εύλογο η λύση να προέλθει µέσα από διεξαγωγή συµβουλίου.  

Κατόπιν, είναι άξιο αναφοράς ότι υπάρχουν κάποιες αντιθέσεις ανάµεσα στου  νόµους και 
στους Συνεταιρισµούς οι οποίοι θεωρούσαν  πως είναι αδικηµένοι από την νοµοθεσία µετά 

από διάφορες διατάξεις που άλλαξαν τον τρόπο λειτουργίας τους οι Συνεταιρισµοί 
εναντιώθηκαν προς αυτές διότι πίστευαν πως αλλοίωναν τους αρχικούς λόγους δηµιουργίας 
τους. Από αυτές τις νέες διατάξεις ήταν πως αύξησαν σε δεκαπέντε (15) τον αριθµό των 

ιδρυτικών µελών από επτά (7) που ήταν παλαιότερα, όπως επίσης και κάποιες φορολογικές 
απαλλαγές για βοήθεια  προς τους Συνεταιρισµούς, οι οποίες σταµάτησαν να ισχύουν µε το 

νέο νοµοθετικό πλαίσιο.  

Στην συνεταιριστική κίνηση παρατηρήθηκαν αντιδράσεις και θεωρήθηκε αναγκαίο, ο νόµος 
να επεµβαίνει ως ένα σηµείο και τα υπόλοιπα να ορίζονται στο Καταστατικό κάθε 

Συνεταιρισµού. Συµπερασµατικά, λόγω αυτών των αλλαγών στις διατάξεις παρατηρήθηκε 

µείωση στην ίδρυση Συνεταιρισµών, εξέλιξη η οποία θεωρείται εξίσου αρνητική.   

Ταυτόχρονα, παρέχονταν δάνεια στους Συνεταιρισµούς µε ειδικά κεφάλαια για την 

διευκόλυνση τους µε συγκριµένες προδιαγραφές για τον καθένα. Φαίνεται ότι δεν µπορούσε 
κάθε Συνεταιρισµός, απλά να λαµβάνει βοηθητικό δάνειο, αλλά για την παροχή δανείου θα 

έπρεπε να υπάρχει έµπρακτη αιτιολόγηση. Επιλογικά, άλλος ένας τρόπος χρηµατοδότησης 
των Συνεταιρισµών ήταν η ένταξη τους σε προγράµµατα µε δυνατότητα επιδότησης, το οποίο 

δείχνει πως οι Αστικοί Συνεταιρισµοί είχαν το πλεονέκτηµα χρηµατοδότηση από διάφορες 
πηγές.     
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 

 

3.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
  

Οι συνεταιρισµοί υδραυλικών είχαν τις ρίζες τους σε παλαιότερους συνεργατικούς θεσµούς. 

Ο πρώτος συνεταιρισµός υδραυλικών έκανε την εµφάνιση του στη Θεσσαλονίκη το 1932. 
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Πολύ αργότερα, έως το 1976 είχαν ήδη ιδρυθεί τρείς (3) συνεταιρισµοί υδραυλικών. Από την 

επόµενη χρονιά, το 1977 ξεκινά µεγάλη άνθηση του συνεταιριστικού κινήµατος υδραυλικών. 

Το 1980 οι συνεταιρισµοί αυτοί είχαν φτάσει τους 15 και έως το 1990 είχαν αυξηθεί στους 

27. Με την πάροδο του χρόνου οι συνεταιρισµοί υδραυλικών όλο και αυξάνονταν. Το 2000 ο 

αριθµός τους είχε φτάσει στους 31 και κάλυπτε το 65% της χώρας.  

(Παπαγεωργίου 2007 και Κλήµη-Καµινάρη, Ο. και Παπαγεωργίου 2001) 

 

 

3.2. ΠΟΣΕΥ∆(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ) 
 

Ιδρύθηκε το 1980 από 7 συνεταιρισµούς εγκαταστατών υδραυλικών: 

1. Συνεταιρισµός υδραυλικών Αθήνας και περιχώρων. 

2. Συνεταιρισµός υδραυλικών Κατερίνης. 
3. Συνεταιρισµός υδραυλικών Κοζάνης. 
4. Συνεταιρισµός υδραυλικών Λαµίας. 
5. Συνεταιρισµός υδραυλικών Λάρισας. 
6. Συνεταιρισµός υδραυλικών Πατρών. 

7. Συνεταιρισµός υδραυλικών Χίου. 

 

Ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί η ΠΟΣΕΥ∆ βασίζεται στην 6
η
 Αρχή της ∆ιεθνούς 

Συνεταιριστικής Ένωσης ICA. «Οι συνεταιρισµοί υπηρετούν τα µέλη τους πιο 

αποτελεσµατικά και ισχυροποιούν το συνεταιριστικό κίνηµα σε συνεργασία µεταξύ τους 
διαµέσου οργανώσεων τοπικού, εθνικού, περιφερειακού και  διεθνούς επιπέδου.» Οι 
συγκεκριµένοι συνεταιρισµοί εγκαταστατών υδραυλικών, οι οποίοι είναι µέλη της 
οµοσπονδίας, αποτελούν υγιείς οικονοµικές µονάδες. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν και δε θα 

έπρεπε να έχουν µόνο σκοπό τους την µεγιστοποίηση του κέρδους τους. Επιδίωξη τους είναι 
ο υγιής ανταγωνισµός και η αποφυγή της κερδοσκοπίας. Βοηθούν τα µέλη τους να 

αναπτυχθούν, όπως επίσης συµβάλουν στην ανάπτυξη της πόλης τους. Άλλωστε κύρια 

επιδίωξη είναι η συνεργασία και το δίκιο. 

 Η ΣΕΥ∆ΑΠ (Συνεταιρισµός Εργολάβων Υδραυλικών Αθηνών & Περιχώρων) αποτέλεσε 

ιδρυτικό µέλος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συνεταιρισµών Εγκαταστατών Υδραυλικών.  

(Σεργάκη 2014 https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS525 και Α.Αγγελάκη, 2004) 

 

Έχοντας λάβει υπόψη µου ένα άρθρο από το περιοδικό «Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ» που αναφέρεται 
στον προϋπολογισµό της ΠΟΣΕΥ∆, µου έγινε γνωστό πως στην συγκεκριµένη Γενική 

Συνέλευση παρευρέθηκαν 59 αντιπρόσωποι ενώ στο σύνολο ήταν 79. Έγινε ενηµέρωση πως 
αυξήθηκαν οι πωλήσεις κατά 14% και επιτεύχθηκε ο στόχος του προϋπολογισµού. Ο 

Πρόεδρος της Οµοσπονδίας επισήµανε πως τα οικονοµικά της ΠΟΣΕΥ∆ είναι υπό έλεγχο και 
πως ενώ υπήρχε τάση κάποιοι συνεταιρισµοί να µην τηρούν την πιστοληπτική πολιτική, 

έχουν βελτιωθεί αρκετά. Ακόµη, τονίστηκε στο άρθρο πως πραγµατοποιήθηκε η 

στοχευόµενη ποιοτική αναβάθµιση των συνεταιρισµών και µελετήθηκε η στρατηγική. Τα 

µέλη επικαλέστηκαν την έντονη προσπάθεια διαφήµισης των συνεταιρισµών και αναφέρθηκε 
πως από τη Γενική Συνέλευση είχε ψηφιστεί ένα κονδύλι 30.000 ευρώ για την διαφήµιση το 

οποίο δεν χρειάστηκε να χρησιµοποιηθεί.  
Μετά από κρατικό έλεγχο στα οικονοµικά της ΠΟΣΕΥ∆ για τα έτη 2000-2005, 

επιβεβαιώθηκε η σύννοµη λειτουργία αυτής. Ένα ακόµη θέµα που αναφέρθηκε ήταν πως 
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κατατέθηκαν προτάσεις για µεγαλύτερη δέσµευση προµηθευτή-συνεργατών της ΠΟΣΕΥ∆ σε 
σχέση µε τα ελαττωµατικά προϊόντα. 

Έγινε λόγος για την ανάγκη άµεσης ενηµέρωσης των συνεταιρισµών για τα επιδοτούµενα 

προγράµµατα που αφορούν τους συνεταιρισµούς και τέλος στο άρθρο αυτό έγινε αναφορά σε 
θέµατα που απασχολούν τους συνεταιρισµούς Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης. 
 

(Περιοδικό «Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ» https://ydravlikos.gr/ , 2007) 

 

Σε ένα ακόµα άρθρο, που έχει δηµοσιευτεί στο περιοδικό «Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ» γίνεται αναφορά 

στους τρόπους υπολογισµού των καθαρών κερδών. Στο συγκεκριµένο άρθρο δίνονται 
πληροφορίες σε αναλυτικούς πίνακες. Ως συµπέρασµα από αυτά, προκύπτει πως η 

Οµοσπονδία θα έπρεπε να αυξήσει τα έσοδα της µέχρι το τέλος του χρόνου, είτε να µειώσει 
ισόποσα τα έξοδα της από τα προϋπολογισθέντα. Τέλος, παραθέτει άλλο ένα παράδειγµα µε 

την παροχή υπηρεσιών των ελευθέρων επαγγελµάτων ώστε να δείξει τη διαφορά.     

 

(Περιοδικό «Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ» https://ydravlikos.gr/, Γεωργακόπουλος 2012) 

 

 

 

 

3.3.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 

 

 

3.3.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 

Ο συνεταιρισµός υδραυλικών Αχαΐας συστάθηκε στις 19-1-1978 και έκλεισε µέσα στο 2000. 

Είχε έδρα την Πάτρα σύµφωνα µε στοιχεία του Επιµελητηρίου Αχαΐας και οι εγκαταστάσεις 

του βρίσκονταν στην οδό Αγίας Σοφίας 69. Ο πλήρης τίτλος του συνεταιρισµού ήταν 

«Προµηθευτικός, Καταναλωτικός  Συνεταιρισµός  Υδραυλικών  Πατρών ».Αποτελούσε έναν 

αστικό συνεταιρισµό, µέλη του οποίου ήταν βιοτέχνες υδραυλικοί. Τα παρακάτω στοιχεία 

που θα αναφέρω, µου έγιναν γνωστά µετά από συνέντευξη µε τον τελευταίο πρόεδρο του 

συνεταιρισµού υδραυλικών Αχαΐας. 

Ακόµη, έλαβα υπόψη µου  ένα παλαιό δηµοσίευµα από την εφηµερίδα “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” 

το οποίο προσκαλεί όλους τους υδραυλικούς Πάτρας µέλη και µη του Συνεταιρισµού, την 

Κυριακή 5/2/1978 και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία του  Συνεταιρισµού  σε εκδήλωση που 

αφορά την έναρξη λειτουργίας του καταστήµατος του συνεταιρισµού στην οδό Αγίας Σοφίας 

69 όπου και λειτούργησε έως και το κλείσιµο του.  

 (Εφηµερίδα “Πελοπόννησος” 5 Ιανουαρίου 1978) 

Τα µέλη του συνεταιρισµού επίσης  λάµβαναν µέρος σε διάφορες εκδηλώσεις που οργάνωναν  

οικοδοµικά σωµατεία και συναφή επαγγέλµατα της Πάτρας και είχαν ενεργή κοινωνική ζωή. 

Αυτό βοηθούσε στην προώθηση του συνεταιρισµού και στην διάδοση του. 

  (Εφηµερίδα “Πελοπόννησος” ,Τρίτη 19 Ιανουαρίου 1982) 

 

 

 

3.3.2. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
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Ο Συνεταιρισµός υδραυλικών τηρούσε τα εξής βιβλία : 

• Βιβλίο Πρακτικών συνελεύσεων. 

• Βιβλίο Μητρώων µελών. 

• Βιβλίο εσόδων ταµείου. 

• Βιβλίο Εποπτικού Συµβουλίου. 

• Βιβλίο Πρακτικών ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

• Βιβλίο Γενικών συνελεύσεων. 

• Βιβλίο Απογραφών. 

• Γενικό ηµερολόγιο. 

• Βιβλίο Συνεταιριστικών µερίδων. 

 

3.3.3.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Ο Συνεταιρισµός υδραυλικών , ο οποίος ήταν ένας Καταναλωτικός και Προµηθευτικός 

Συνεταιρισµός παρείχε διάφορα είδη, τα οποία ήταν: 

• Υδραυλικά 

• Θέρµανση 

• Είδη Υγιεινής 

• ∆ιάφορα υδραυλικά εργαλεία 

 

 

3.3.4. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

 
Ο συνεταιρισµός διέθετε προς πώληση σηµαντικό εύρος προϊόντων σε είδη υγιεινής και 

υδραυλικά είδη. Κάποια από αυτά ήταν, απορροφητήρες, σωλήνες από χαλκό και 

εξαρτήµατα, υλικά στήριξης σωληνώσεων εγκαταστάσεων, προϊόντα πυρόσβεσης ,καυστήρες 

πετρελαίου, διάφορα θερµαντικά σώµατα, όπως επίσης και θερµοστάτες χώρου. Επίσης 

παρείχε διάφορα είδη µπάνιου- υγιεινής όπως, νιπτήρες, λεκάνες- καζανάκια, ντουζιέρες, 

µπαταρίες µπάνιου κ.α. Τέλος, ο συνεταιρισµός είχε θερµοσίφωνες, λέβητες, καυστήρες, 

καµινάδες και κάποια αξεσουάρ κουζίνας όπως απορροφητήρες.  

 (Συνέντευξη µε τον τελευταίο Πρόεδρο του Συνεταιρισµού Υδραυλικών Αχαΐας, Τρίτη 3 

Απριλίου 2018) 

 

3.3.5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισµού και απαρτίζεται από όλα τα 

µέλη που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και διατηρούν την ιδιότητα τους. Κάθε µέλος στην Γενική 

Συνέλευση έχει µία (1) ψήφο. Τα µέλη του συνεταιρισµού είναι απαραίτητο να µετέχουν στην 

Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. 
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Οι αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι οι εξής: 

 

� Αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά το Συνεταιρισµό και για το οποίο προβλέπει την 

αρµοδιότητα ο Ν.1667/1986 ή για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρµόδιο όργανο 

(τεκµήριο αρµοδιότητος). 

� Αποκλειστικά και µόνο η Γενική Συνέλευση µπορεί να τροποποιήσει το Καταστατικό, να 

αποφασίσει συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση και αναβίωση του 

Συνεταιρισµού. 

� Να ψηφίζει ή να τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και των ειδικών 

κανονισµών εργασιών του προσωπικού. 

� Να αποφασίζει την συµµετοχή σε εταιρία και την αποχώρηση από αυτήν. 

� Να ελέγχει τους γενικούς όρους της δραστηριότητας του Συνεταιρισµού, ανάλογα µε τους 

σκοπούς του. 

� Να εγκρίνει τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσης. 

� Να εκλέγει και να απαλλάσσει από κάθε ευθύνη το Εποπτικό και ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

όπως επίσης και τους Αντιπροσώπους του Συνεταιρισµού σε δευτεροβάθµιές 

συνεταιριστικές οργανώσεις. 

� Να επιβάλει εισφορά στα µέλη για την αντιµετώπιση εκτάκτων ζηµιών ή άλλων ιδιαίτερων 

καταστάσεων.  

. 

 

3.3.6. ΜΕΛΗ - ΟΦΕΛΗ ΈΝΤΑΞΗΣ 

 

Κάθε άτοµο που γινόταν µέλος του Συνεταιρισµού Υδραυλικών, από εκείνη τη στιγµή και 

χωρίς διακρίσεις, απολάµβανε ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις ανεξάρτητα από την µερίδα 

που κατείχε ο καθένας. Κάθε µέλος του Συνεταιρισµού είχε δικαίωµα ενός (1) ψήφου. Είχε τα 

ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε όλους του Συνεταίρους. Ακόµη, είχε τα δικαίωµα να 

λάβει µέρος στις εκλογές που διεξάγονταν κάθε δύο(2) χρόνια και να θέσει υποψηφιότητα 

ώστε να εκλεγεί σε κάποια από τα όργανα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τέλος, κάθε µέλος 

είχε το δικαίωµα να παρίστανται σε κάθε συνεδρίαση- συµβούλιο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

 

Ένας βασικός στόχος του Συνεταιρισµού ήταν η ένταξη νέων µελών σε αυτόν. Υπήρχαν 

πολλά οφέλη από την ένταξη αυτή διότι αυξάνονταν τα Ιδία Κεφάλαια, αυξανόταν ο όγκος 

αγορών, µειώνονταν οι τιµές στην αγορά εµπορευµάτων και παράλληλα οι τιµές πώλησης. 

Ακόµη αυτό είχε ως αποτέλεσµα να αυξάνεται ο όγκος πωλήσεων σε επίπεδο συνεταιρισµού, 

µε επακόλουθο την αύξηση κερδών και µερισµάτων. 

 

Λόγω παλαιότητας δεν ήταν δυνατό να βρεθούν στοιχεία για τον αριθµό και τα µέλη του ∆.Σ. 

του συνεταιρισµού έως και το 1985. Σε µια από τις γενικές συνελεύσεις , στις 27-5-1985 ήταν 

παρόντες  24 άτοµα. Ο αριθµός των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το 1985 ήταν  12. 

Μια ακόµη Συνεδρίαση του συνεταιρισµού έγινε στις 28-11-1989 στην οποία ήταν 3 µέλη 

παρόντες, σε αυτή την Συνεδρίαση  διορίστηκε ο προϊστάµενος Εποπτικού Συµβουλίου. Σε 
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ένα ακόµη Συµβούλιο του Συνεταιρισµού Υδραυλικών το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 24-

10-1991 ήταν παρόντες  7 µέλη. Στο συγκεκριµένο Συµβούλιο αποφασίστηκε οµόφωνα πως 

πρέπει να ξεφορτώνονται όλα τα υλικά που φτάνουν στον συνεταιρισµό από υπαλλήλους του 

συνεταιρισµού. Στις 3/6/1998 τα µέλη ήταν 33 στον αριθµό. 

 

(Συνέντευξη µε τον τελευταίο Πρόεδρο του Συνεταιρισµού Υδραυλικών Αχαΐας, Τρίτη 3 

Απριλίου 2018) 

 

 

 

3.3.7.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 
Σε µια Συνεδρίαση ακόµη του Συνεταιρισµού, η οποία έλαβε χώρα στις 29-6-1990,µε θέµα 

έλεγχο, µετά από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το Εποπτικό Συµβούλιο στις 22-6-1990 

βρέθηκαν πολλές ελλείψεις. Κάποιες από αυτές ήταν το µη γράψιµο πρακτικών από διάφορες 

Συνεδριάσεις – Συµβούλια του συνεταιρισµού, κάποια Συµβούλια που έγιναν δεν είχαν 

υπογραφεί και δεν είχε γίνει διεκπεραίωση τιµολογιακής πολιτικής, και άλλα θέµατα. Το 

Εποπτικό Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα να εκθέσει όλες αυτές τις ελλείψεις στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µε σκοπό την γνώση όλων για τα θέµατα και την τακτοποίηση τους. 

Σε έκθεση του Εποπτικού Συµβουλίου για το έτος 1990 έγινε ενηµέρωση προς όλα τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την ορθή λειτουργία του συνεταιρισµού. 

Στην Συνεδρίαση έγινε λόγος για τον έλεγχο του ετήσιου λογαριασµού και για τα 

αποτελέσµατα χρήσης του 1990. Ο λογαριασµός παρουσιάστηκε ελλειµµατικός, πράγµα το 

οποίο συνέβη για  πρώτη φορά από την ίδρυση του συνεταιρισµού. 

Στις 2-4-1990 κλήθηκε Συνεδρίαση µε θέµα την Έκθεση Εποπτικού Συµβουλίου για τη 

χρήση του 1989. Ύστερα από εξέταση των εγγράφων και των λογιστικών βιβλίων από το 

Εποπτικό Συµβούλιο, όπως Γενικό ηµερολόγιο, Γενικό Καθολικό, ταµείο απογραφών και 

φακέλους δικαιολογητικών έγινε διαπίστωση της σωστής τήρησης όλων και της νοµιµότητας 

τους. Έτσι µετά από έλεγχο του ισολογισµού της χρήσης 1989 και της απογραφής 31-12-

1989 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµφώνησε στην διανοµή και χρησιµοποίηση των κερδών του 

συνεταιρισµού. 

(Συνέντευξη µε τον τελευταίο Πρόεδρο του Συνεταιρισµού Υδραυλικών Αχαΐας, Τρίτη 3 

Απριλίου 2018) 

3.3.8. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 

 
Αρχικοί στόχοι του Συνεταιρισµού ήταν: Η µείωση του κόστους των εµπορευµάτων, η 

ασφάλιση ευρείας γκάµας υλικών, η επαγγελµατική επιβίωση των µελών του, η διασφάλιση 

του καταναλωτή, η εκπαίδευση των µελών του ώστε να µάθουν να νέα υλικά και τεχνολογίες 

και τέλος επεδίωκε την διαπαιδαγώγηση των µελών του ώστε να δρουν συλλογικά και µε 

συνεργατισµό. 
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Στις 26-6-1999 πραγµατοποιήθηκε Συνεδρίαση στην οποία παρευρέθηκαν 10 µέλη από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. Σε αυτήν συζητήθηκε το θέµα έρευνας αγοράς, η οποία κατέληξε 

µετά από συζήτηση των µελών πως ο συνεταιρισµός  υδραυλικών παρέχει τις καλύτερες τιµές 

την αγοράς. Προτάθηκε από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να µειωθεί η τιµή στον 

χαλκό και να αυξηθεί το εξάρτηµα. Ένα ακόµα θέµα που συζητήθηκε στο συµβούλιο ήταν 

πως κάποια µέλη θεώρησαν πως είναι δύσκολο στους πελάτες να βρουν την τοποθεσία του 

συνεταιρισµού και πως γίνεται δύσκολα ορατό το κτίριο. Έτσι, έγινε πρόταση από ένα µέλος 

να τοποθετηθεί µεγάλος προβολέας στο εξωτερικό µέρος του κτιρίου ώστε να γίνεται εύκολα 

ορατό στους πελάτες. 

Σε µια ακόµη Συνεδρίαση του συνεταιρισµού στις 7-9-1999 συζητήθηκε πως ο 

Συνεταιρισµός δεν πηγαίνει καλά και πως είναι αναγκαίο να παρθούν ριζικά µέτρα για να 

κρατηθεί ενεργός. Τονίστηκε πως πρέπει όλα τα µέλη να ψωνίζουν µόνο από τον 

συνεταιρισµό ώστε να αυξηθεί ο τζίρος. Επίσης πάρθηκε απόφαση για όλες τις οφειλές να 

εξοφληθούν άµεσα µε κάθε τρόπο. Ακόµη, έγινε λόγος σε επίσκεψη στην ΠΟΣΕΥ∆ και 

απόφαση της να µην προµηθεύσει ξανά τον συνεταιρισµό υλικά παρά µόνο αν πληρώνεται 

µετρητοίς. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα µετρητά να εξαντλούνται και να υπάρχει δυσκολία 

στην αποπληρωµή των γραµµάτιων.  

(Συνέντευξη µε τον τελευταίο Πρόεδρο του Συνεταιρισµού Υδραυλικών Αχαΐας, Τρίτη 3 

Απριλίου 2018) 

 

 

 

3.3.9. Η ΚΑΘΟ∆ΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ &  Η 

∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

 

Σε Γενική Συνέλευση που συστάθηκε στις 21-12-1999 µε 9 µέλη να είναι παρόντες. Σε αυτή 

την Συνέλευση έγινε ενηµέρωση από τον λογιστή του συνεταιρισµού για τον προϋπολογισµό 

του 2000. Το συµπέρασµα της συνέλευσης ήταν πως ο Συνεταιρισµός δεν πηγαίνει καλά και 

πως οι υποχρεώσεις σε τρίτους ήταν υπερβολικές και συνεχώς αυξάνονταν. Ο Πρόεδρος του 

συνεταιρισµού έκανε πρόταση πτώχευσης του λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των υποχρεώσεων. 

Στις 19-4-2000 πραγµατοποιήθηκε µια ακόµη Συνεδρίαση, µε 7 παρόντες από τα 12 µέλη   

κατά την οποία τονίστηκε ο αγώνας και η προσπάθεια των µελών για την λύση των 

προβληµάτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφιερώνοντας πολύ χρόνο. ∆ιαπιστώθηκε όµως 

αδυναµία του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην εφαρµογή της Πιστωτικής Πολιτικής λόγω 

πολλών χρεών.  

Σε µια Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισµού που πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 

11/5/2000 στα γραφεία του συνεταιρισµού όπου υπήρχε και η νόµιµη απαρτία συζητήθηκε το 

θέµα της περαιτέρω πορείας του συνεταιρισµού. ∆ιαβάστηκε ο τζίρος του 1999 και του 2000 

και παρουσιάστηκε πάρα πολύ χαµηλός. Ως συµπέρασµα δόθηκε πως τα µέλη ψώνιζαν και 

από αλλού, παρά την αρχική συµφωνία για στήριξη του Συνεταιρισµού υδραυλικών. 

Τονίστηκε επίσης από τον Πρόεδρο πως κάθε χρόνο οι πωλήσεις µειώνονταν αντί να 

αυξάνονται. Έτσι αποφασίστηκε από κοινού η πτώχευση του. 
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Στις 7/9/1999 έγινε το τελευταίο πρακτικό. Στη συνέχεια δεν τηρήθηκαν πρακτικά. 

 

(Συνέντευξη µε τον τελευταίο Πρόεδρο του Συνεταιρισµού Υδραυλικών Αχαΐας, Τρίτη 3 

Απριλίου 2018) 

 

3.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Επιλογικά, µιλώντας για τους Συνεταιρισµούς Υδραυλικών οι οποίοι από το 1990 έως το 

2000 είχαν την µεγαλύτερη άνθιση και εξάπλωση σε µεγάλο µέρος της Ελλάδας είναι 

ευνόητο να πούµε πως έπαιξαν βασικό ρόλο και στην ανάπτυξη της οικονοµίας της χώρας. Η 

δηµιουργία της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συνεταιρισµών Εγκαταστατών Υδραυλικών 

(Π.Ο.Σ.Ε.Υ.∆.), η οποία προήλθε από ίδρυση διαφόρων Συνεταιρισµών Υδραυλικών 

λειτούργησε ως διαµεσολαβητής και βοηθός στην ανάπτυξη της συνεταιριστικής κίνησης στο 

χώρο των υδραυλικών, µε κύρια επιδίωξη τη συνεργασία και το δίκιο. Γίνεται αντιληπτό πως 

η Οµοσπονδία λειτουργεί έως και σήµερα ως υπερασπιστής των Συνεταιρισµών Υδραυλικών 

όµως από την άλλη πλευρά και οι ίδιοι οι Συνεταιρισµοί φέρουν υποχρεώσεις προς αυτήν. 

Ωστόσο, παρατηρείται, λόγω της παρακµής της συνεταιριστικής κίνησης δηµιουργία 

διαφόρων προβληµάτων στο εσωτερικό της που µε το καλύτερο δυνατό η Οµοσπονδία 

προσπαθεί  να επιλύσει.  

Ειδικότερα, κάνοντας αναφορά στο Συνεταιρισµό Υδραυλικών Αχαΐας ο οποίος ιδρύθηκε το 

1978 είναι φανερό ότι στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του εµφάνισε ανοδική πορεία. Όπως 

κάθε Αστικός Συνεταιρισµός είναι ευνόητο πως λόγω του Καταστατικού του, τηρούσε 

κάποια λογιστικά βιβλία που τον βοηθούσαν στην οργάνωση και την οµαλή λειτουργία του. 

Τον βασικότερο ρόλο βέβαια είναι προφανές ότι τον είχε η Γενική Συνέλευση, κατά την 

οποία παίρνονταν οι σοβαρότερες αποφάσεις που αφορούσαν τον Συνεταιρισµό. Αυτή, 

έπρεπε να έχει απαρτία από συγκεκριµένο αριθµό µελών. Από τις αρµοδιότητες της, 

σηµαντικές ήταν : να µπορεί αποκλειστικά και µόνο αυτή να τροποποιεί το Καταστατικό του 

Συνεταιρισµού, να ψηφίζει και να τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και να 

διαµορφώνει τους ειδικούς κανόνες εργασιών του προσωπικού, όπως επίσης να εγκρίνει τον 

Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσης και λοιπά. Από αυτό καταλήγουµε στον 

αξιοσηµείωτο ρόλο της Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισµού Υδραυλικών Αχαΐας. 

Ο Συνεταιρισµός λειτουργούσε ενεργά στον τοµέα της προµήθειας και της πώλησης, για αυτό 

και παρατηρούµε πως είχε γκάµα σε είδη υγιεινής και υδραυλικά τα οποία παρείχε τόσο στα 

µέλη αλλά και σε πελάτες - µη µέλη και καταλήγουµε πως αυτό γινόταν εµφανές από την 

ανάπτυξη που είχε ειδικά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του.  

Όσον αφορά τα µέλη του Συνεταιρισµού Υδραυλικών είχαν όλα απαραίτητα δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις τα οποία γίνονταν ορατά σε διάφορους τοµείς και θέµατα του Συνεταιρισµού. 

Το κυριότερο βέβαια είναι πως τα µέλη είχαν πρωταρχικό ρόλο στην λειτουργία του. Ο 

Συνεταιρισµός επιδίωκε συνεχώς την ένταξη νέων µελών που αποσκοπούσε στην αύξηση 

ιδιωτικών κεφαλαίων και κατά συνέπεια στην αύξηση του όγκου αγοράς, στην µείωση των 

τιµών στην αγορά εµπορευµάτων  τα οποία έχουν ως αποτέλεσµα την µείωση των τιµών 

πώλησης. Από όλα τα παραπάνω, γίνετε φανερό πως ο συγκεκριµένος Συνεταιρισµός 

λειτουργούσε µε ένα αναπτυξιακό πλάνο.   
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Στην συνέχεια, φαίνεται ότι ο Συνεταιρισµός είχε κάποιους στόχους, οι κυριότεροι από τους 

οποίους έδιναν βάση στην επαγγελµατική επιβίωση των µελών και γενικά λειτουργούσαν 

κατά κύριο λόγο για τα µέλη. 

Κατά τη διάρκεια του µήνα Ιουνίου του 1990, ύστερα από Γενικές Συνελεύσεις και Εποπτικά 

Συµβούλια παρατηρήθηκαν κάποιες ελλείψεις σε εσωτερικά θέµατα του Συνεταιρισµού. 

Επίσης, καταλήγουµε στο συµπέρασµα, µέσα από στοιχεία που µας έγιναν γνωστά πως ο 

ισολογισµός αυτού του έτους παρουσιάστηκε ελλειµµατικός. Παρόλα αυτά, όπως επίσης 

ορίζει το Καταστατικό τα κέρδη µοιράστηκαν στα µέλη.  

Παρατηρείται, πως από το 1999 και ύστερα ο Συνεταιρισµός Υδραυλικών παρουσίασε µια 

καθοδική πορεία. Τα µέλη του έκαναν ποικίλες προσπάθειες για την ανασυγκρότηση του 

λαµβάνοντας διάφορα µέτρα, των οποίων βασικό παράδειγµα αποτελεί η απόφαση να 

προµηθεύονται όλοι προϊόντα από τον Συνεταιρισµό προς αύξηση του τζίρου. Παράλληλα, η 

Π.Ο.Σ.Ε.Υ.∆. γνωρίζοντας αυτή τη κατάσταση ασκούσε πιέσεις στον Συνεταιρισµό σχετικά 

τις υποχρεώσεις του απέναντι της.  

Την περίοδο του 1999, η κατάσταση του Συνεταιρισµού συνεχώς χειροτέρευε, µέσα από 

έκτακτες συνελεύσεις και συµβούλια τονίζονταν η αδυναµία αποπληρωµής των χρεών της 

και η συνεχής αύξηση των υποχρεώσεων προς τρίτους. Η Πιστωτική Πολιτική κρινόταν 

αδύνατον να τηρηθεί άµεσα. Επιπλέον, µέσα από πολλές εντάσεις και διαφωνίες που 

παρατηρηθήκαν στις συζητήσεις εντός του Συνεταιρισµού εν τέλει έγινε πρόταση πτώχευσης 

από τον πρόεδρο λόγω αδυναµίας ανταπόκρισης του Συνεταιρισµού στις υποχρεώσεις του. 

Είναι απαραίτητο να τονιστεί πως ο τζίρος του 1999 και του 2000 ήταν πάρα πολύ χαµηλός 

και τα προβλήµατα όλο και αυξάνονταν µε αποτέλεσµα ο Συνεταιρισµός να οδηγηθεί 

αναγκαστικά σε πτώχευση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

 
 

4.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 
Την µεταπολεµική περίοδο, στην Ελλάδα, άρχισε να κάνει την εµφάνιση της η ανάγκη για 

ηλεκτροδότηση και όσο αυτή η ανάγκη αυξανόταν, το επάγγελµα του ηλεκτρολόγου 

αποκτούσε οντότητα στην Ελλάδα, µε αρκετές δυσκολίες διότι ήταν ένα «κλειστό»  

επάγγελµα έως τότε. 
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Με την πάροδο του χρόνου άρχισε η εµπορία ηλεκτρολογικού υλικού αλλά παρατηρήθηκε 

πως προέκυπταν προβλήµατα όπως αισχροκέρδεια και κακή ποιότητα υλικών.  Μέσα από 

πολλές δυσκολίες οι συνεταιρισµοί ηλεκτρολόγων µέσα στη δεκαετία του ’60 απέκτησαν 

οντότητα. Πλέον, σχεδόν κάθε πόλη έχει ένα συνεταιρισµό ηλεκτρολόγων µε το δικό του 

κατάστηµα. Βέβαια, µε την πάροδο του χρόνου και τα προβλήµατα της αγοράς και της 
οικονοµίας οι συνεταιρισµοί ηλεκτρολόγων  αντιµετωπίζουν πάρα πολλές δυσκολίες στο να 

κρατηθούν “ζωντανοί” και ενεργοί. Ιστορικά, σταθµοί στην όλη εξέλιξη θεωρούνται οι 
δεκαετία του 1920. 

Τότε άρχισαν να δηµιουργούνται πολλά σωµατεία ηλεκτρολόγων λόγω της ηλεκτροδότησης 
της Αθήνας από την εταιρία POWER. Το 1948 έγινε η πρώτη προσπάθεια για δηµιουργία 

συνεταιρισµού ηλεκτρολόγων στην πόλη της Αθήνας, χωρίς όµως επιτυχία. Μετά από αυτήν 

τη προσπάθεια µεσολάβησε πάνω από µια δεκαετία για να αρχίσουν να δηµιουργούνται 
συνεταιρισµοί ηλεκτρολόγων µε γερές βάσεις. 
Από το 1960 άρχισαν να λειτουργούν συνεταιρισµοί ηλεκτρολόγων σε πολλές πόλεις της 
Ελλάδας όπως Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα, Καστοριά, Τρίκαλα, Γρεβενά, Βέροια, 

Κοζάνη, Κέρκυρα, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, 

Σέρρες, Φλώρινα, Κατερίνη, Βόλο, Καρδίτσα, Άρτα, Αγρίνιο, Πάτρα, Άµφισσα, Θήβα, 

Κόρινθο, Τρίπολη, Καλαµάτα, Σπάρτη, Ζάκυνθο, Χίο, Ρόδο, Χανιά και  Ρέθυµνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ΠΟΣΕΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 
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Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) ιδρύθηκε το 

1976, θεωρήθηκε φορέας κοινής έκφρασης των συνεταιρισµών ηλεκτρολόγων και αποτελεί 
την δεύτερη συνδικαλιστική οργάνωση του κλάδου. Το 2006 είχε στις τάξεις της 20 

συνεταιρισµούς µε 65 καταστήµατα µε ηλεκτρολογικά υλικά. Ο κύκλος εργασιών της 
Οµοσπονδίας ανερχόταν εκείνη τη χρονιά γύρω στα 60εκ.ευρώ και κάλυπτε το 15% της 
ελληνικής αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού(2006). Από το 1976 έως και σήµερα η 

Οµοσπονδία λειτουργεί µε έδρα την Αθήνα. Οι εργολήπτες που εκπροσωπεί η ΠΟΣΕΗ 

βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, όπως επίσης και τα µέλη της προέρχονται από  διαφόρους 
νοµούς της Ελλάδας. Η Οµοσπονδία προβαίνει σε βοήθεια για την προώθηση και λύση πάνω 

σε θέµατα του κλάδου των εργοληπτών ηλεκτρολόγων. Επίσης, η ΠΟΣΕΗ παρέχει τεχνικές 
γνώσεις στα µέλη και ενηµέρωση για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα της 
τεχνολογίας, συµβάλλοντας έτσι και στην ανάπτυξη της οικονοµίας της χώρας. Κάποιες 
ακόµη βασικές επιδιώξεις - δραστηριότητες της ΠΟΣΗΕ είναι να ερευνά της κατάσταση της 
αγοράς και τις ταχείς αλλαγές της τεχνολογίας. Ακόµη, η Οµοσπονδία καταβάλλει 
προσπάθειες για την καλύτερη δυνατή σχέση µε το κράτος ώστε να µπορεί να παρέµβει σε 
θέµατα που την αφορούν, προάγει την επικοινωνία µεταξύ των συνεταιρισµών, 

δραστηριοποιείτε για την ίδρυση νέων συνεταιρισµών και συνδράµει στην ενδυνάµωση των 

µικρών συνεταιρισµών. Σήµερα, λόγω του τεράστιου ανταγωνισµού κυρίως, είναι δύσκολο 

να ανοίξει ένας συνεταιρισµός σε µικρές, κατά κύριο λόγο περιοχές όπου το συνεταιριστικό 

κίνηµα των ηλεκτρολόγων είναι ανύπαρκτο και για αυτό δεν έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει 
αρκετά η Οµοσπονδία.  

Οι κύριες υπηρεσίες της ΠΟΣΕΗ προέρχονται από το λογιστήριο και το τµήµα προµηθειών. 

Η Οµοσπονδία δεν λειτουργεί κερδοσκοπικά και η συγκέντρωση των υπηρεσιών της γίνεται 
µε βάση των εισφορών των συνεταίρων – µελών. 

(Παπαγεωργίου, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 
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4.3.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

 
Ο Συνεταιρισµός Ηλεκτρολόγων Αχαΐας ιδρύθηκε στις 26 ∆εκεµβρίου 1968. Είναι ένας 
αστικός συνεταιρισµός και χαρακτηρίζεται ως Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης λόγω 

του ότι οι εταίροι έχουν περιορισµένη ευθύνη απέναντι στον συνεταιρισµό.  

Ο Συνεταιρισµός Ηλεκτρολόγων είχε τέσσερα καταστήµατα στον νοµό Αχαΐας και ένα στο 

Αίγιο. Σήµερα, λειτουργεί µόνο ένα κατάστηµα. Βασικός ρόλος της δηµιουργίας του ήταν το 

εµπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, δηλαδή προµηθεύει ηλεκτρολογικά υλικά στα µέλη του 

καθώς και σε τρίτους. Η λειτουργία του Συνεταιρισµού δεν είναι διεθνής αλλά 

δραστηριοποιείται µόνο σε εθνικό επίπεδο. Κύρια επιδίωξη του είναι να καλύπτονται τα 

συµφέροντα των µελών του και να εξυπηρετούνται άψογα οι πελάτες του. 

Η ολοκληρωµένη ονοµασία του Συνεταιρισµού Ηλεκτρολόγων είναι: «Παραγωγικός, 
Προµηθευτικός, Καταναλωτικός και Πιστωτικός Συνεταιρισµός Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών 

∆υτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Νοµού Αχαΐας». Η λέξη “Πιστωτικός” ενσωµατώθηκε 

στην ονοµασία του µετά από τροποποίηση που έγινε στις 26 Ιανουαρίου 2004. 

(Συνέντευξη από Γιαννοπούλου Σοφία, 28 Φεβρουαρίου 2018) 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 
Ο συνεταιρισµός ηλεκτρολόγων παρέχει µεγάλη γκάµα ειδών ηλεκτρολογικού υλικού όπως:  
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- Είδη φωτισµού 

- Λαµπτήρες - Φωτιστικά 

- Λάµπες 
- Πρίζες  
- Κουδούνια 

- ∆ιακοπτικό Υλικό   

- Καλώδια 

- Πλαστικά υλικά 

- Πολύπριζα 

- Μονωτικές ταινίες 
- Φωτοκύτταρα – Ανιχνευτές 
-Υλικά Ράγας (∆ιακόπτες Φορτίου, Ασφάλειες, Χρονοδιακόπτες, Ρελέ Φωτισµού κ.α.) 

Τα οποία είναι σε χαµηλές τιµές λειτουργώντας ως βαρύµετρο στην αγορά. 

 

Τα άτοµα που είναι υπεύθυνα για την πώληση των προϊόντων παίζουν σηµαντικό ρόλο στον 

συνεταιρισµό. Εξυπηρετούν τους πελάτες όσο καλύτερα και ευχάριστα γίνεται, όπως επίσης 
είναι αρµοδιότητα τους να ελέγχουν τις τιµές σε άλλα προϊόντα ώστε να µένουν οι πελάτες 
ικανοποιηµένοι από τις τιµές των προϊόντων του συνεταιρισµού. 

Σήµερα, οι ισολογισµοί του Συνεταιρισµοί Ηλεκτρολόγων παρουσιάζουν ζηµία από το 2012, 

όπου έγιναν αισθητές οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα σε όλους τους 
οικονοµικούς – επιχειρησιακούς τοµείς. 
(Συνέντευξη από Γιαννοπούλου Σοφία, 28 Φεβρουαρίου 2018) 

 

 

 

4.3.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
  
Το κεντρικό κατάστηµα του Συνεταιρισµού Ηλεκτρολόγων είναι ιδιόκτητο και έχει τις 
εγκαταστάσεις του στην οδό Αµερικής 77 στην Πάτρα. Το κατάστηµα παλιότερα 

λειτουργούσε στην οδό Μυκηνών 2-6. Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήµατα του υπάρχων 

κτηρίου του Συνεταιρισµού είναι πως έχει αρκετά µεγάλο αποθηκευτικό χώρο. Ο χώρος 
υποδοχής επίσης του Συνεταιρισµού δεν µπορεί να θεωρηθεί εξίσου ευρύχωρος, µε 
αποτέλεσµα να µην χωρούν πολλά άτοµα. Το προσωπικό του καταστήµατος σήµερα,  

αποτελείται από δυο (2) άτοµα. Με την είσοδο µας, στο κατάστηµα, παρατηρούµε µεγάλη 

γκάµα ηλεκτρολογικών υλικών για επαγγελµατίες και ιδιώτες. Επιπλέον, υπάρχει το ταµείο 

και ένα µικρότερο γραφείο για την εξυπηρέτηση των πελατών.  
 

 

4.3.4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΠΕΛΑΤΕΣ 

 
 

Οι κύριοι  προµηθευτές του Συνεταιρισµού πριν από περίπου δέκα (10) χρόνια ήταν γύρω 

στους 50. Από αυτούς, ο Συνεταιρισµός προµηθευόταν το µεγαλύτερο ποσοστό των αγορών 

του. Μέσα σε δυο(2) έως τέσσερις (4) ηµέρες , από την ηµέρα της παραγγελίας, γίνεται η 

παράδοση των προϊόντων στο κατάστηµα του Συνεταιρισµού. Σήµερα, οι προµηθευτές είναι 
ελάχιστοι λόγω του ότι οι πωλήσεις του Συνεταιρισµού έχουν µειωθεί κατά πολύ µε 
αποτέλεσµα να µην προµηθεύεται προϊόντα.  
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Οι πελάτες του, αποτελούνται ως επί των πλείστον από τα ίδια τα µέλη του Συνεταιρισµού 

όπως επίσης και από πελάτες χονδρικής και λιανικής πώλησης, κυρίως ηλεκτρολόγους – 

εργολήπτες. 
 (Συνέντευξη από Γιαννοπούλου Σοφία,28 Φεβρουαρίου 2018) 

 

 

4.3.5. ΑΓΟΡΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

 
Υπάρχει µια ιδιαιτερότητα που αφορά την αξία σε σχέση, µε την ποιότητα των προϊόντων 

που παρασκευάζονται στην Ελλάδα. Θεωρείται, δηλαδή, πως τα προϊόντα αυτά είναι χαµηλής 
ποιότητας και για αυτό το λόγο γίνονται πολλές εισαγωγές από το εξωτερικό. Αυτό, έχει ως 
αποτέλεσµα να υπάρχει προστιθέµενη αξία στα συγκεκριµένα προϊόντα του Συνεταιρισµού. 

Τα τελευταία χρόνια, είναι αισθητή αυτή η αύξηση εισαγόµενων υλικών και αυτό οφείλεται 
κυρίως στη χαµηλή τιµή τους και στην διαρκώς βελτιωµένη ποιότητα αντιγραφής των 

Ευρωπαϊκών προϊόντων. Συνεπώς, υπάρχει µείωση στις πωλήσεις. Ακόµα, η αγορά των 

ηλεκτρολογικών προϊόντων εξελίσσεται µε ραγδαίους ρυθµούς λόγω του ότι η τεχνολογία 

µεταβάλλεται συνεχώς. 
Λόγω του ότι, η Πάτρα είναι µια από τις µεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας σε πληθυσµό 

µπορεί να καλύψει τις εµπορικές ανάγκες όλου του πληθυσµού της αλλά και των γειτονικών 

περιοχών της. Κατά συνέπεια, αυτός είναι άλλος ένα τρόπος που συµβάλει στην ανάπτυξη 

του συνεταιρισµού ηλεκτρολόγων. Ωστόσο, ένα µεγάλο ποσοστό υλικών δεν είναι δυνατόν 

να παραχθεί στην τοπική αγορά, έτσι καθίσταται αναγκαίο να εισάγονται προϊόντα από το 

εξωτερικό. 

Είναι γνωστό πως οι Συνεταιρισµοί δεν έχουν σκοπό το κέρδος και προσπαθούν να 

πολεµήσουν τον ανταγωνισµό πουλώντας σε χαµηλές τιµές τα υλικά στον καταναλωτή απ’ 

ότι πωλούνται στην διεθνή και τοπική αγορά. Έτσι, λοιπόν και ο Συνεταιρισµός 
Ηλεκτρολόγων µε την εµπορική πολιτική του επιδιώκει τον υγιή ανταγωνισµό και την 

προστασία των καταναλωτών. 
 

 

4.3.6. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΜΕΛΗ 

 

 
Ο Συνεταιρισµός Ηλεκτρολόγων αποτελείται από την Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, και το Εποπτικό Συµβούλιο. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται το ανώτατο όργανο 

του Συνεταιρισµού και συνέρχεται τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο. Τροποποιήσεις που έχουν 

σχέση µε το Καταστατικό, την λειτουργία – παράταση ζωής του Συνεταιρισµού ή την 

διάλυση του όπως επίσης, για τα γενικότερα σηµαντικά θέµατα που αφορούν τον 

Συνεταιρισµό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι ένα αιρετό εκτελεστικό όργανο, η θητεία του δεν µπορεί να 

είναι λιγότερη από τρία (3) χρόνια και τα µέλη δεν είναι επιτρεπτό κάτω από τρία (3). 

Το Εποπτικό Συµβούλιο αποτελείται από τρία (3) µέλη το ελάχιστο, ονοµάζεται έτσι διότι 
εποπτεύει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και αναφέρει κάθε γεγονός στην Γενική Συνέλευση. 

Ακόµη, το Εποπτικό Συµβούλιο έχει την δυνατότητα να κάνει απαραίτητες υποδείξεις και να 

υποβάλει προτάσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε σκοπό την βελτίωση οικονοµικών 

µεγεθών, όπως επίσης εισηγείται προγράµµατα συνεταιριστικής εκπαίδευσης προς τα 
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Στελέχη. Επίσης, έχει το δικαίωµα να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για σηµαντικά θέµατα 

του Συνεταιρισµού. (Ν. 1667/1986, Άρθρο 15) 

Τα κύρια καθήκοντα του Γενικού ∆ιευθυντή είναι να φροντίζει για την οµαλή λειτουργία του 

Συνεταιρισµού δηλαδή να καθορίζει την οικονοµική πολιτική, να ελέγχει τα οικονοµικά 

διαθέσιµα (ταµείο) επίσης, να φροντίζει για την  συµπεριφορά και τον τρόπο εργασίας των 

υπάλληλων, να επικοινωνεί µε τους προµηθευτές και να κάνει έρευνα αγοράς νέων 

προϊόντων και τέλος να µεταφέρει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την κατάσταση της επιχείρησης 
και να φέρνει εις πέρας τις εντολές της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Το τµήµα του λογιστηρίου έχει αρµοδιότητα να παρακολουθεί την διακίνηση των υλικών,  

την χρεοπίστωση των λογαριασµών, των πελατών και των προµηθευτών όπως επίσης να 

ερευνά τις τιµές της αγοράς και της πώλησης σύµφωνα µε την εµπορική πολιτική της 
επιχείρησης.  
Ειδικότερα, στον Συνεταιρισµό Ηλεκτρολόγων πριν από λίγα χρόνια, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αποτελούνταν από εννιά (9) άτοµα ενώ σήµερα από πέντε (5). Τα γενικά µέλη του 

Συνεταιρισµού είναι γύρω στα ενενήντα (90) και ενεργά γύρω στα τριάντα (30). Ένα βασικό 

πρόβληµα όµως είναι πως τα µέλη λόγω του ότι ασκούν τα ατοµικά τους επαγγέλµατα δεν 

έχουν στην διάθεση τους τον απαραίτητο χρόνο για τα διοικητικά θέµατα του Συνεταιρισµού.    

(Συνέντευξη από Γιαννοπούλου Σοφία, προϊσταµένη Συνεταιρισµού Ηλεκτρολόγων Αχαΐας) 
 

 

 

4.3.7. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

 

 
Βασικός σκοπός του Συνεταιρισµού Ηλεκτρολόγων είναι η ανάπτυξη και διατήρηση γερών 

βάσεων για την ικανοποίηση των επιθυµιών και των αναγκών των πελατών του καθώς και 
των µελών του. ∆εν ακολουθεί την κοινή εµπορική πολιτική, δεν έχει σκοπό το κέρδος αλλά 

ασκεί µια ενιαία τιµολογιακή πολιτική. Παρέχει τα προϊόντα του σε προσιτές τιµές προς τους 
καταναλωτές και τοποθετεί προσφορές όλο το χρόνο. Κύριος σκοπός του είναι να βοηθήσει 
τα µέλη του µε τον καλύτερο τρόπο. Όπως ανέφερα σε παραπάνω ενότητα, ο Συνεταιρισµός 
Ηλεκτρολόγων προσπαθεί να προάγει τον υγιή ανταγωνισµό και ενηµερώνεται τακτικά για 

την κατάσταση του.  

Οι ίδιοι συνεταίροι είναι και πελάτες του Συνεταιρισµού και νοιάζονται για την επιβίωση του 

στον χώρο της αγοράς. Τέλος, ο Συνεταιρισµός  χρησιµοποιεί σύγχρονους µεθόδους για να 

προσελκύσει πελάτες κυρίως µε την διαφήµιση. Αυτό επιτυγχάνεται µε την κυκλοφορία 

διαφηµιστικών φυλλαδίων, την προώθηση µέσω του διαδικτύου όπως επίσης, του 

ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.  

 

 

 

 

 
 

4.4. ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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Όπως προκύπτει, από ιστορικά στοιχεία η εµφάνιση των Συνεταιρισµών Ηλεκτρολόγων στην 

Ελλάδα έγινε ορατή µετά από την ανάγκη ηλεκτροδότησης του πληθυσµού. Όταν αυτή έγινε 

πράξη και παράλληλα άρχισε η διανοµή ηλεκτρολογικού υλικού παρατηρήθηκε η εµφάνιση 

αισχροκέρδειας και άλλων προβληµάτων. Εποµένως, από αυτά προήλθε η ανάγκη 

δηµιουργίας σωµατείων για την συνεργασία και αλληλοβοήθεια των ηλεκτρολόγων. 

Επιπρόσθετα, άρχισαν να κάνουν την εµφάνιση τους οι Συνεταιρισµοί Ηλεκτρολόγων σε 

πολλές περιοχές της Ελλάδας.  

Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται, µε την αύξηση των Συνεταιρισµών Ηλεκτρολόγων 

Πανελλαδικά, η δηµιουργία της Πανελληνίας Οµοσπονδίας Σωµατείων Εργοληπτών 

Ηλεκτρολόγων. Αυτή διαδραµάτισε βοηθητικό ρόλο προς τους Συνεταιρισµούς 

Ηλεκτρολόγων και φορέας έκφρασης τους και εκπροσωπεί εργολήπτες από όλη την χώρα. 

Άλλο ένα ρόλο που έπαιξε η Π.Ο.Σ.Ε.Η. ήταν στον τοµέα των τεχνολογικών εξελίξεων 

παρέχοντας στα µέλη τεχνικές γνώσεις πάνω στις νέες τεχνολογίες, πράγµα το οποίο 

θεωρείται σηµαντικό. Άλλος ένας λόγο της Π.Ο.Σ.Ε.Η. που θεωρείται σηµαντικός είναι πως 

παρακολουθούσε τις εξελίξεις της αγοράς, επεδίωκε καλές σχέσεις µε το κράτος για 

καλύτερη επικοινωνία. Η λειτουργία της Οµοσπονδίας δεν είναι κερδοσκοπική.  

 Ειδικότερα, όσο αναφορά την λειτουργία του Συνεταιρισµού Ηλεκτρολόγων Αχαΐας ο οποίος 

ιδρύθηκε µε τέσσερα (4) καταστήµατα στην Πάτρα εκ των οποίων σήµερα είναι εν ενεργεία 

µόνο ένα. Προφανής επιδίωξη του αποτελεί η κάλυψη συµφερόντων και η εξυπηρέτηση των 

µελών του. Ο Συνεταιρισµός διαθέτει πολλά είδη ηλεκτρολογικού υλικού τα οποία προσπαθεί 

να διατηρεί σε σταθερές τιµές, ώστε να αποκτήσει πλεόνασµα και δεν λειτουργούσε µε 

απόλυτο σκοπό το κέρδος. Με την τακτική του αυτή, έδειχνε πως προτεραιότητα έχουν οι 

ανάγκες των πελατών και των µελών του και όχι η εκπλήρωση της κοινής εµπορικής 

πολιτικής. Φαίνεται ότι το προσωπικό του αποτελείται από άτοµα έµπειρα στην πώληση κα 

προώθηση των προϊόντων. 

Τα πρώτα ενεργά χρόνια του ο Συνεταιρισµός είχε αρκετούς προµηθευτές ενώ σήµερα 

ελάχιστους µε διαφορά, λόγω της γενικότερης κακής οικονοµικής κατάστασης, πράγµα το 

οποίο ισχύει και για τους πελάτες του. 

Είναι εµφανές πως στην Ελλάδα υπάρχει µια νοοτροπία η οποία θεώρει πως τα προϊόντα που 

παρασκευάζονται εντός της χώρας είναι ελαττωµατικά σε σχέση µε εισαγόµενα, γι’ αυτό το 

λόγο πραγµατοποιούνται πολλές εισαγωγές από το εξωτερικό, βέβαια δεν ισχύει απόλυτα και 

στην πράξη αυτή η άποψη. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναγκαία στην 

πραγµατικότητα η εισαγωγή προϊόντων από το εξωτερικό. Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να 

τονιστεί πως αυτό είναι µια αρνητική εξέλιξη λόγω του ότι τα εισαγόµενα προϊόντα έχουν 

προστιθέµενη αξία και σε συνδυασµό µε τις ταχείς εξελίξεις της τεχνολογίας επιφέρει µείωση 

στις πωλήσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι Συνεταιρισµοί των Ηλεκτρολόγων επιδιώκουν το υγιή 

ανταγωνισµό.  

Ο Συνεταιρισµός Ηλεκτρολόγων Αχαΐας έχει ως ανώτατο όργανο την Γενική Συνέλευση η 

οποία αποφασίζει για θέµατα του Συνεταιρισµού τροποποιήσεις του Καταστατικού και 

γενικότερα σοβαρά ζητήµατα που έχουν σχέση µε την λειτουργία του. Επίσης αυτός, 

αποτελείται από άλλα δύο όργανα το ∆ιοικητικό και το Εποπτικό Συµβούλιο, µέσα στα οποία 

εµπεριέχονται κάποιοι κανόνες. Σαφέστερα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δέχεται υποδείξεις και 



 
38 

προτάσεις από το Εποπτικό Συµβούλιο για οικονοµική βελτίωση του Συνεταιρισµού, όπως 

και για άλλα θέµατα ενδιαφέροντος.  

Η οργάνωση του Συνεταιρισµού γίνεται επίσης εµφανής από το ότι υπάρχει µέσα σε αυτόν 

ένας Γενικός ∆ιευθυντής για την διευθέτηση προβληµάτων και την διατήρηση αρµονικής 

λειτουργίας αυτού. Βέβαια, όλα τα παραπάνω καθήκοντα τηρούνται σε συνεργασία µε την 

Γενική Συνέλευση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Επιλογικά, συµπεραίνουµε επίσης πως και 

το λογιστήριο του Συνεταιρισµού αποτελεί έναν τοµέα οργάνωσης αλλά και βασικό κοµµάτι 

αυτού.  

Συµπεραίνουµε, πώς λόγω του ότι τα µέλη ασκούν τα προσωπικά τους επαγγέλµατα δεν 

παρευρίσκονται τακτικά στα Συµβούλια και στις Συνελεύσεις του Συνεταιρισµού, πράγµα το 

οποίο καθίσταται αρνητικό για την λειτουργία του. Κατά συνέπεια, τα µέλη έχουν µειωθεί 

αισθητά τα τελευταία χρόνια. Είναι αξιοπρόσεκτο, πως σε συνδυασµό µε το παραπάνω η 

ανάπτυξη του Συνεταιρισµού έχει σταµατήσει και από το 2012 οι Ισολογισµοί του 

Συνεταιρισµού παρουσιάζουν ζηµία. Οπωσδήποτε αυτό το γεγονός οφείλεται σε µεγάλο 

µέρος στην γενική οικονοµική κρίση που επικρατεί στη χώρα και στις γενικότερες δυσκολίες 

που αντιµετωπίζει το συνεταιριστικό κίνηµα στην Ελλάδα.   
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Ανακεφαλαιώνοντας, η δηµιουργία των Συνεταιρισµών ήταν συνέπεια της ανάγκης των 

κοινωνιών γενικότερα και των ατόµων ειδικότερα για συνεργατισµό και αλληλοβοήθεια. 

Βέβαια, σε αυτό σπουδαίο ρόλο διαδραµάτισε  και η έκρηξη της βιοµηχανικής επανάστασης. 

Στην Ελλάδα ωστόσο, το συνεταιριστικό κίνηµα συνάντησε τεράστια ανταπόκριση ανά 

περιοχές. Με την µεγιστοποίηση της ανάγκης για αλληλοβοήθεια οι Συνεταιρισµοί κάθε µέρα 

ολοένα και αυξάνονταν. Στις αρχές του 19ου αιώνα, περίοδος εµφάνισης της ανάγκης 

δηµιουργίας των Συνεταιρισµών, πολλοί από τους θεωρητικούς της εποχής ασχολήθηκαν µε 

την ανάλυση τους και προσπάθησαν να δώσουν ένα γενικό ορισµό σε αυτούς, πράγµα το 

οποίο κατέστη δύσκολο διότι η έννοια του Συνεταιρισµού προβάλλεται µε έναν 

πολυδιάστατο χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά, το κράτος στήριζε τους Συνεταιρισµούς µε 

οικονοµικές διευκολύνσεις και αυτοί µε την σειρά τους συµβάλλουν στην ανάπτυξη της 

οικονοµίας  της χώρας. Στη συνέχεια, πρέπει να τονιστεί πως τα µέλη κάθε Συνεταιρισµού 

έχουν τον κυρίαρχο ρόλο στην γέννηση και την µετέπειτα πορεία του, για το λόγο ότι αν τα 

µέλη δεν τηρούν τις προϋποθέσεις που υφίστανται για την οµαλή λειτουργία του 

Συνεταιρισµού τότε και αυτός κατά συνέπεια δεν θα έχει θετική εξέλιξη.  

Οι πρώτοι Συνεταιρισµοί που αναπτύχθηκαν ήταν κυρίως Αγροτικοί, έπειτα όµως µε την 

εµφάνιση Συνεταιρισµών στις πόλεις οι οποίοι ονοµάστηκαν Αστικοί γίνεται αµέσως εµφανές 

η ύπαρξη δύο µεγάλων κατηγοριών των Συνεταιρισµών. Ειδικότερα, κάνοντας λόγο στους 

Αστικούς Συνεταιρισµούς, αυτοί σχηµατίστηκαν από την ανάγκη συνεργασίας και της 

προαγωγής της ιδιωτικής οικονοµίας. Σε αυτούς, τον µέγιστο ρόλο τον κατέχουν τα µέλη τα 

οποία είναι υποχρεωµένα, πέραν των δικαιωµάτων τους να υπακούουν στους όρους του 

Καταστατικού.  Τα µέλη των Αστικών Συνεταιρισµών έχουν το δικαίωµα εισόδου σε ένα 

Συνεταιρισµό όπως επίσης, και δικαίωµα εξόδου υπό προϋποθέσεις. Συµπερασµατικά, κάθε 

Αστικός Συνεταιρισµός έχει κύριο στόχο την οικονοµική ανάπτυξη του ίδιου και ιδίως των 

µελών του.  

Υπήρχαν διάφοροι τρόποι από τους οποίους οι Αστικοί Συνεταιρισµοί είχαν οικονοµική 

βοήθεια, όπως ειδικά δάνεια από το κράτος αλλά και µε τη συµµετοχή σε διάφορα 

επιδοτούµενα προγράµµατα.  

Στην συγκεκριµένη εργασία, αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας δύο µεγάλων Αστικών 

Συνεταιρισµών µε έδρα την Πάτρα. Κάνοντας αναφορά στον Συνεταιρισµό Υδραυλικών 

Αχαΐας,  Συνεταιρισµό Ηλεκτρολόγων Αχαΐας και στις δυο µεγάλες Οµοσπονδίες που 

εµπεριέχουν αυτούς, την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συνεταιρισµών Εγκαταστατών 

Υδραυλικών και την Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων.  

Ειδικότερα, µιλώντας για στον Συνεταιρισµό Υδραυλικών ο οποίος λειτουργούσε για χρόνια 

στην Πάτρα, είχε δηµιουργηθεί  από διάφορους υδραυλικούς µε σκοπό την συνεργασία. 

Αυτός είχε το δικό του Καταστατικό και τους κανόνες λειτουργίας του, προσπαθούσε για την 

καλύτερη αντιµετώπιση και καλυτέρευση της ζωής των µελών του αλλά και την απόκτηση 

πελατών για την αύξηση του τζίρου του µε την πώληση και προώθηση των υδραυλικών και 

των ειδών υγιεινής που προµήθευε. Σε αυτό συνέβαλαν σηµαντικά και τα µέλη. Η Γενική 

Συνέλευση και το ∆ιοικητικό και Εποπτικό Συµβούλιο ήταν τα βασικά όργανα αυτού, µέσα 
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από τα οποία οργανώνονταν τα θέµατα, λύνονταν τα προβλήµατα και οποιαδήποτε άλλο 

ζήτηµα υπήρχε µέσα σε αυτόν.  

Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συνεταιρισµών Εγκαταστατών Υδραυλικών (Π.Ο.Σ.Ε.Υ.∆.) 

συνέβαλε δραστικά στην βοήθεια των Συνεταιρισµών Υδραυλικών στην Ελλάδα 

υπερασπίζοντας τα δικαιώµατα τους και βοηθώντας τους να αναπτυχθούν µέσα από 

δυσκολίες. Πρέπει να τονιστεί ότι αυτόν τον ρόλο τον διαδραµάτισε και στην εξέλιξη του 

Συνεταιρισµού Υδραυλικών Αχαΐας. Βέβαια, όσο Συνεταιρισµός είχε ανοδική πορεία η 

παροχή βοήθειας της Οµοσπονδίας ήταν ορατή, όµως τα τελευταία χρόνια η κατάσταση του 

Συνεταιρισµού ήταν καθοδική λόγω οικονοµικών δυσχερειών, µη τήρηση των υποχρεώσεων 

από τα µέλη και εσωτερικών διαµαχών οι οποίες ήταν αδύνατον να αντιµετωπιστούν. µε 

αποτέλεσµα ο Συνεταιρισµός να πτωχεύσει.   

Η εµφάνιση των Συνεταιρισµών Ηλεκτρολόγων προήλθε από την ανάγκη των εργοληπτών να 

δηµιουργήσουν σωµατεία για διευκόλυνση και συνεργασία τους και κατά συνέπεια 

αποδοτικότερης και πιο καλά οργανωµένης εργασίας. Έτσι λοιπόν, έκαναν την εµφάνιση τους 

κατά περιοχές Συνεταιρισµών Ηλεκτρολόγων οι οποίοι είχαν ξεκινήσει ως σωµατεία και 

παράλληλα µε αυτούς αναπτύχτηκε η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Εργοληπτών 

Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η.), η οποία εκπροσωπεί όλους τους Συνεταιρισµούς των 

Ηλεκτρολόγων της Ελλάδος. Ο χαρακτήρας της δεν είναι κερδοσκοπικός αλλά προασπίζεται 

τα δικαιώµατα των Ηλεκτρολόγων και τους βοηθά να εξελιχθούν. Συνεπώς, αναφέροντας 

συγκεκριµένα τον Συνεταιρισµό Ηλεκτρολόγων Αχαΐας παρατηρούµε πως και ο 

συγκεκριµένος Συνεταιρισµός λειτουργεί µε βασικό όργανο την Γενική Συνέλευση κατά την 

οποία παίρνονται σηµαντικές αποφάσεις είτε για προβλήµατα άλλα είτε για σηµαντικά 

θέµατα εντός του Συνεταιρισµού µεταξύ των µελών τα οποία διαδραµατίζουν όπως και σε 

κάθε Συνεταιρισµό τον βασικό ρόλο. Τα µέλη βέβαια,  µε την σειρά τους θεωρείται 

απαραίτητο να σέβονται τον Συνεταιρισµό, να τηρούν τους όρους που διέπουν το 

Καταστατικό και να αποβλέπουν το καλύτερο δυνατό για την εξέλιξη του Συνεταιρισµού. 

Παρόλο που ο Συνεταιρισµός για αρκετά χρόνια είχε ανοδική πορεία όµως πλέον, τα 

τελευταία χρόνια παρουσιάζει αρνητικούς ισολογισµούς που αναδεικνύουν την καθοδική του 

κατάσταση.    

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να τονιστεί πως το συνεταιριστικό κίνηµα περνά δυσκολίες 

επιβίωσης λόγω της γενικής οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης που ταλανίζει την χώρα µας. 

Γίνονται εν µέρει προσπάθεια για επιβίωση τους από διάφορες οργανώσεις και ιδιαίτερα θα 

µπορούσαµε να αναφέρουµε πως η Π.Ο.Σ.Ε.Υ.∆. και η Π.Ο.Σ.Η.Ε  συµβάλλουν όσο είναι 

δυνατόν στην υπεράσπιση της συνεταιριστικής ιδέας. 
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ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΒΙΒΛΙA: 

�  Αγγελάκη, Α. (2004), Συνεταιρισµός Εργολάβων Υδραυλικών Αθηνών & Περιχώρων 

(ΣΕΥ∆ΑΠ). Αθήνα: ∆ιπλωµατική Εργασία 

� ∆αουτόπουλος, Γ. Α. (2006), Κοινωνιολογία του συνεργατισµού. Θεσσαλονίκη: Καθηγητής 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Εκδότης, Ά έκδοση  

� ∆ασκάλου, Γ. Χ. (1992), Αστικοί και Γεωργικοί Συνεταιρισµοί, Ιστορία, Αρχές, Νοµοθεσία, 

Οργάνωση, Οικονοµία. Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική  

� Καµενίδης, Χ. Θ. (2001), Συνεταιρισµοί. Αρχές, Οικονοµική- Πολιτική ανάπτυξη – 

Οργάνωση – Νοµοθεσία. Αθήνα: εκδόσεις  Κυριακίδη Αφοί  

� Κοντογεώργος, A.& Σεργάκη, Π. (2015), Αρχές ∆ιοίκησης Αγροτικών Συνεταιρισµών, 

Προκλήσεις και Προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Σύνδεσµός Ελληνικών Ακαδηµαϊκών 

Βιβλιοθηκών 

� Κλήµη, Ο. , Καµινάρη και Παπαγεωργίου (2001), Φορείς της κοινωνικής οικονοµίας στην 

Ελλάδα. Αθήνα: εκδόσεις Αθ. Σταµούλη   

� Μελέτη, Κ. & Τσουραµάνη, Χ. (2004), Συνεταιριστική οικονοµία και νοµοθεσία. Αθήνα: 

Εκδόσεις Παπαζήση 

� Παπαγεωργίου, K.Λ. (2007), Βιώσιµη συνεταιριστική οικονοµία (Θεωρία και πρακτική). 

Αθήνα :Εκδόσεις Αθ.Σταµούλης (Β΄ έκδοση)  

� Τσιφουντούλης, Γ. (2004), Συνεταιρισµός Υδραυλικών Ορεστιάδος. Οργάνωση, ∆ιοίκηση 

και Λειτουργία. Μεσολόγγι: Πτυχιακή εργασία   

� Τσούµας, Β. (2005),  Οι Συνεταιρισµοί. Αθήνα: Εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη   

 

 

ΆΡΘΡΑ: 

� Ανώνυµο  «Πώς χρηµατοδοτούνται οι Συνεταιρισµοί µας; », εφηµερίδα 

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», Σάββατο 15 Μαΐου 1982 

� «Προµηθευτικός-Καταναλωτικός Συν/σµός Υδραυλικών Πατρών», εφηµερίδα 

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 1978 

� «Οικοδοµικά Σωµατεία και Συναφή Επαγγέλµατα Πάτρας» - Πρόσκληση, εφηµερίδα 

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», Τρίτη 19 Ιανουαρίου 1982 

� «Η πίτα του Συνεταιρισµού Υδραυλικών», εφηµερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», Παρασκευή 21 

Ιανουαρίου 1983 

 

 

 



 
42 

 

ΑΡΧΕΙΑ: 

� Επιµελητήριο Αχαΐας, Αρχείο. 

� Μουσείο Τύπου, Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-

Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.), Αρχείο  

� «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»,  Πάτρας  

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ: 

� Αγροτικός Συνεργατισµός - Ενότητα 3: Ηθικά ερείσµατα λειτουργίας των αγροτικών 

συνεταιρισµών (Α.Π.Θ. Ανοιχτά Ακαδηµαϊκά µαθήµατα), Παναγιώτα Σεργάκη, Τµήµα 

Γεωπονίας – Θεσσαλονίκη (2014), ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS525/  

(Ηµεροµηνία επίσκεψης 28/4/2018) 

� Περιοδικό «Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ», Ηλίας Γεωργακόπουλος (Οικονοµολόγος – Φοροτεχνικός) 
01/10/2012,  

ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ydravlikos.gr/ypologismos-kai-proypologismos-katharon-

kerdon-hrisis/, https://ydravlikos.gr/50-2007/ 29/01/2007 (Ηµεροµηνία επίσκεψης 7/6/2018) 

� Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.poseh.gr/category/nees_protaseis/ 

 (Ηµεροµηνία επίσκεψης 30/5/2018) 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ:  

� Σοφία Γιαννοπούλου Προϊσταµένη Συνεταιρισµού Ηλεκτρολόγων Αχαΐας, Ηµεροµηνία 

Συνέντευξης: Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018.  

� Πρώην Πρόεδρος Συνεταιρισµού Υδραυλικών Αχαΐας, Ηµεροµηνία Συνέντευξης: Τρίτη 3 

Απριλίου 2018 
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� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
1. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
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2.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
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3.
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ 
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4.  ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ  Π.Ο.Σ.Ε.Η.  

 

Πρόεδρος                   : Θεόδωρος Αγγουράκης (Σ.Ε.Η Ηρακλείου) 

Α΄ Αντιπρόεδρος      : Άγγελος Κουντουργιάννης (Σ.Ε.Η Θεσσαλονίκης) 
Β΄ Αντιπρόεδρος      : Χρήστος Παπαευθυµίου (Σ.Ε.Η Μεσογείων & Λαυρεωτικής) 
Γ. Γραµµατέας          : Αλέξανδρος Κουζούλογλου (Σ.Ε.Η Πειραιά) 

Αν. Γ. Γραµµατέας   : Ζήσης Σαρδάνης  (Σ.Ε.Η Ορεστιάδας  – ∆ιδυµοτείχου) 

Ταµίας                       : Εµµανουήλ Καυκαλάς (ΠΣΕΗ-ΠΑΜΤΕ) 

Αναπληρωτής Ταµίας : ∆ηµήτριος Τασιούλας (Σ.Ε.Η Ιωαννίνων – Ηπείρου) 

Σύµβουλοι                    : ∆ηµήτριος Βροντελής (Σ.Ε.Η Σερρών) 

∆ηµήτριος Ζαχαριόγλου (Σ.Ε.Η Σάµου) 

Γεώργιος Κλαψινός (Σ.Ε.Η Ρεθύµνης) 
∆ιονύσιος Κωνσταντάτος (Σ.Ε.Η Κεφαλληνίας) 
Χαράλαµπος Κωνσταντόπουλος (Σ.Ε.Η.Ν.Α) 

Χρήστος Μπουκουβάλας (Σ.Ε.Η Ιωαννίνων – Ηπείρου) 

Αθανάσιος Νάστος (Σ.Ε.Η Πέλλας) 
Νικόλαος Πατεράκης (Σ.Ε.Η Χανίων) 

Παντελής Προυσάλογλου (Σ.Ε.Η ∆ωδεκανήσου) 

Κωνσταντίνος Σελεβίστας (Σ.Ε.Η Αιτωλοακαρνανίας) 
Νικόλαος Τιάκας (Σ.Ε.Η Κοζάνης) 
Ιωάννης Τσάκας  (Σ.Ε.Η Φθιώτιδας & Ευρυτανίας) 
Γεώργιος Φούντας (Σ.Ε.Η Ευβοίας) 
Νικόλαος Φωτόπουλος (Σ.Ε.Η Αχαΐας) 
  

Ελεγκτική Eπιτροπή: Γρηγόριος ∆ήµας (Σ.Ε.Η Αργολίδας) 
 Αναστάσιος Μεταξάς (Σ.Ε.Η Καβάλας) 
 Βασίλειος Μπακογιάννης (Σ.Ε.Η Τρικάλων) 

 

(http://www.poseh.gr/category/nees_protaseis/) 
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5. ΝΟΜΟΣ 1667/86  

 

Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις (Α' 196).  

 
Άρθρο 1  

1. Αστικός συνεταιρισµός είναι εκούσια ένωση προσώπων µε οικονοµικό σκοπό, η οποία, 

χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής οικονοµίας, αποβλέπει ιδίως µε τη 

συνεργασία των µελών του στην οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των µελών 

του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους γενικά µέσα σε µια κοινή επιχείρηση  

2. Οι συνεταιρισµοί είναι ιδίως παραγωγικοί, καταναλωτικοί, προµηθευτικοί, πιστωτικοί, 
µεταφορικοί και τουριστικοί.  
Στις δραστηριότητες των συνεταιρισµών περιλαµβάνονται ιδίως:  
α) Η κοινή οργάνωση παραγωγής.  
β) Η προµήθεια αγαθών για την κάλυψη επαγγελµατικών, βιοτικών και άλλων αναγκών των 

µελών τους.  
γ) Η παροχή στα µέλη τεχνικής ή οργανωτικής βοήθειας για την αύξηση ή βελτίωση της 
παραγωγής τους.  
δ) Η µεταποίηση ή διάθεση προϊόντων των µελών τους.  
ε) Η παροχή δανείων, εγγυήσεων, ασφαλειών ή άλλων οικονοµικών διευκολύνσεων στα µέλη 

τους.  
στ) Η επαγγελµατική, συνεταιριστική και πολιτιστική εκπαίδευση.  

ζ) Η ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών.  

3. Για τη σύσταση συνεταιρισµού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού που υπογράφεται από 

δεκαπέντε τουλάχιστον πρόσωπα και καταχώριση του καταστατικού στο µητρώο 

συνεταιρισµών του ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισµός 
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 αυτού του άρθρου. Αν πρόκειται για καταναλωτικό 

συνεταιρισµό το καταστατικό υπογράφεται από εκατό τουλάχιστον πρόσωπα.  

4. Το καταστατικό πρέπει να περιέχει:  
α) Την επωνυµία, την έδρα και το σκοπό του συνεταιρισµού. Ως έδρα του συνεταιρισµού 

ορίζεται δήµος ή κοινότητα.  

β) Το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία και τη διεύθυνση των ιδρυτικών µελών.  

γ) Τους όρους εισόδου και εξόδου των µελών.  

δ) Την έκταση της ευθύνης των συνεταίρων.  

ε) Το ύψος της συνεταιριστικής µερίδας.  
στ) Τον ορισµό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που θα µεριµνήσει για την έγκρισή του 

και, τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του 

συνεταιρισµού.  

5. Η επωνυµία του συνεταιρισµού ορίζεται από το σκοπό του, το είδος του συνεταιρισµού και 
την έκταση της ευθύνης των συνεταίρων. Ονόµατα συνεταίρων ή τρίτων δεν 

περιλαµβάνονται στην επωνυµία του συνεταιρισµού.  

6. Ο ειρηνοδίκης µε πράξη του διατάσσει ή αρνείται την καταχώριση του καταστατικού µέσα 

σε δέκα ηµέρες από την κατάθεσή του. Ο ειρηνοδίκης αρνείται την καταχώριση όταν λείπουν 

τα απαραίτητα στοιχεία του καταστατικού ή τούτο περιέχει διατάξεις αντίθετες σε κανόνες 
αναγκαστικού δικαίου ή στα χρηστά ήθη. Στην περίπτωση αυτή καλεί µε πράξη του την 

προσωρινή διοικητική επιτροπή και της υποδεικνύει τις απαραίτητες διορθώσεις. Κατά της 
πράξης του ειρηνοδίκη που αρνείται την καταχώριση η προσωρινή διοικητική επιτροπή 

δικαιούται να ασκήσει προσφυγή, κατά το  
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άρθρο 791 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, στο µονοµελές πρωτοδικείο της περιφέρειας 
που είναι η έδρα του συνεταιρισµού. Ύστερα από την καταχώριση, ο γραµµατέας του 

ειρηνοδικείου υποχρεούται µέσα σε 30 ηµέρες να στείλει αντίγραφο του καταστατικού µε την 

ηµεροµηνία καταχώρισης και τον αριθµό µητρώου στο δήµο ή την κοινότητα της έδρας του 

συνεταιρισµού, στη νοµαρχία και στην Υπηρεσία Συνεταιρισµών του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας.  
7. Από την κατά την προηγούµενη παράγραφο καταχώριση ο συνεταιρισµός αποκτά νοµική 

προσωπικότητα και εµπορική ιδιότητα.  

8. Προβολή ακυρότητας σχετικά µε τη σύσταση του συνεταιρισµού επιτρέπεται µόνο µε 
αρωγή, που ασκείται µέσα σε δύο µήνες από τότε που ο ενάγων έλαβε γνώση της 
καταχώρισης και πάντως όχι αργότερα από έξι µήνες ύστερα από την καταχώριση.  

 
Άρθρο 2  

1. Μέλη του συνεταιρισµού µπορούν να γίνουν ενήλικοι εφ` όσον δεν τελούν υπό 

απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του καταστατικού.  

2. ∆ήµοι, κοινότητες ή άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µπορούν να 

γίνουν µέλη του συνεταιρισµού αν το προβλέπει το καταστατικό.  

3. ∆εν µπορεί να γίνει µέλος του συνεταιρισµού όποιος µετέχει σε άλλο συνεταιρισµό, που 

έχει την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό.  

4. Για να γίνει κάποιος µέλος του συνεταιρισµού µετά τη σύσταση που απαιτείται να 

υποβάλει, σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού, γραπτή αίτηση προς το διοικητικό 

συµβούλιο που αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση. Η εγγραφή των 

νέων µελών εγκρίνεται από την επόµενη γενική συνέλευση. Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται 
από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε την 

προηγούµενη παράγραφο. Η συµµετοχή των νέων µελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

και η δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα που προβλέπει ο νόµος αυτός επιτρέπεται µετά 

την έγκριση εγγραφής από τη γενική συνέλευση. Η ίδια γενική συνέλευση αποφασίζει για τις 
αιτήσεις εγγραφής των µελών, που δεν έγιναν δεκτές από το διοικητικό συµβούλιο.  

6. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης κοινοποιείται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη 

των εργασιών της στον ενδιαφερόµενο. Κατά της απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο 

ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισµός, µέσα σε δέκα ηµέρες από 

την κοινοποίησή της το ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. 

Η απόφαση του ειρηνοδικείου υπόκειται µόνο σε έφεση που ασκείται στο µονοµελές 
πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει ο συνεταιρισµός µέσα σε δέκα ηµέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόµενης απόφασης και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των 

ασφαλιστικών µέτρων. Η απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα 

ένδικο µέσο.  

7. Ο συνεταίρος µπορεί να αποχωρήσει από το συνεταιρισµό µε γραπτή δήλωσή του που 

υποβάλλεται στο διοικητικό συµβούλιο τρεις µήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της 
οικονοµικής χρήσης. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ελάχιστο χρόνο παραµονής του 

συνεταίρου στο συνεταιρισµό, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια. 
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8. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία και 
πλειοψηφία του άρθρου 5 παράγραφοι 4 και 6 εδ. 2, ο συνεταίρος µπορεί να αποκλειστεί από 

το συνεταιρισµό στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό ή αν, από παράβαση των 

υποχρεώσεών του, βλάπτονται τα συµφέροντα του συνεταιρισµού. Ο αποκλεισµός 
γνωστοποιείται µε κοινοποίηση αποσπάσµατος της απόφασης της γενικής συνέλευσης που 

περιέχει και τους λόγους αποκλεισµού. Μέσα σε δύο (2) µήνες από την κοινοποίηση της 
σχετικής απόφασης ο συνεταίρος µπορεί να προσφύγει στο ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του 

οποίου εδρεύει ο συνεταιρισµός. Στην περίπτωση αυτήν ισχύουν οι διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους επέρχεται από την 

ηµέρα που δηµοσιεύεται η τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή ή από την 

ηµέρα που έληξε άπρακτη η προθεσµία.  

9. Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από το συνεταιρισµό αποδίδεται η 

συνεταιριστική µερίδα που εισέφερε το αργότερο τρεις µήνες από την έγκριση του 

ισολογισµού της χρήσης µέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή ο αποκλεισµός. 
"Προκειµένου για πιστωτικούς συνεταιρισµούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύµατα, 

στον συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται, αποδίδεται η αξία της συνεταιριστικής µερίδας 
που αναλογεί στην καθαρή περιουσία του πιστωτικού συνεταιρισµού, όπως αυτή προκύπτει 
από τον ισολογισµό της τελευταίας χρήσης. Η αξία αυτή µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε 
µέθοδο αποτίµησης αναφερόµενη στο καταστατικό, στο οποίο θα προβλέπεται επίσης ότι ο 

υπολογισµός της πιστοποιείται από ορκωτούς ελεγκτές και επιπλέον ότι η απόδοση της 
υπεραξίας αυτής στον συνεταίρο θα τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι 
υποχρεώσεις του συνεταιρισµού που συναρτώνται µε το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του, 

βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων εποπτείας. Σε κάθε περίπτωση κατά τον ως άνω 

υπολογισµό θα πρέπει να αφαιρείται το ποσό κατά το οποίο οι σχηµατισµένες προβλέψεις 
υπολείπονται των απαιτουµένων, σύµφωνα µε την κατά το άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 2076/1992 

(ΦΕΚ 130 Α`), που προστέθηκε µε το άρθρο 38 παρ. 3β του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α`), 

έκθεση των ορκωτών ελεγκτών και τη σύµφωνη γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος για τη 

διαφορά αυτή."  

*** Το άνω εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ.9 προστέθηκε µε την παρ.1 άρθρ.17 

Ν.3156/2003 και αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 6 Ν.3483/2006,ΦΕΚ Α 169/7-8-

2006.  

Άρθρο 3  
1. Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για µία υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα που καθορίζεται 
από το καταστατικό. Αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, η εισφορά της 
συνεταιριστικής µερίδας γίνεται µέσα σε ένα µήνα από την καταχώριση του συνεταιρισµού ή 

από την εγγραφή του συνεταίρου.  

2. Η συνεταιριστική µερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους.  
"3. Το καταστατικό µπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνεταίρο έως πέντε 

προαιρετικών µερίδων, εκτός από την υποχρεωτική µερίδα. Προκειµένου για 

καταναλωτικούς συνεταιρισµούς, το καταστατικό µπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από 

κάθε συνεταίρο µέχρι εκατό προαιρετικών µερίδων, για πιστωτικούς συνεταιρισµούς µέχρι 
χιλίων πεντακοσίων και µιας  
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προαιρετικών µερίδων και µπορεί να ορίζει χωρίς περιορισµό τον αριθµό των προαιρετικών 

µερίδων που µπορούν να αποκτήσουν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Η αξία κάθε 

προαιρετικής µερίδας είναι ίση µε την αξία της υποχρεωτικής."  

*** Η παρ.3,όπως είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 3 Ν.2515/1997 και την παρ.3 άρθρ.16 

Ν.2744/1999,αντικατασταθεί µε την παρ.2 άρθρ.17 Ν.3156/2003,ΦΕΚ Α 

157/25.6.2003,αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 8 Ν.3631/2008,ΦΕΚ Α 6/29.1.2008.  

4. Η συνεταιριστική µερίδα µεταβιβάζεται µόνο σε συνεταίρο. Η µεταβίβαση της 
συνεταιριστικής µερίδας σε τρίτο γίνεται µόνο ύστερα από συναίνεση του διοικητικού 

συµβουλίου. Το διοικητικό συµβούλιο αρνείται τη µεταβίβαση, εφ` όσον στο πρόσωπο του 

τρίτου δεν συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδο του συνεταίρου κατά το άρθρο 

2 παρ. 1. Η µεταβίβαση γίνεται µε γραπτή συµφωνία και συντελείται µε την καταχώρισή της 
στο µητρώο κατά το άρθρο 1 παρ. 3.  

5. ∆εν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των συνεταίρων προς τρίτους:  
α) η συνεταιριστική µερίδα και  
β) τα προϊόντα της παραγωγής των µελών από την παράδοσή τους στο συνεταιρισµό για 

πώληση ή διάθεση στην αγορά, αυτούσια ή µετά από µεταποίηση ή επεξεργασία. ∆εν 

επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του συνεταιρισµού ως τρίτου:  

α) χρηµάτων, που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ως δάνειο για λογαριασµό µέλους 
του και  
β) απαιτήσεων για παροχές σε είδος του συνεταιρισµού προς τα µέλη του.  

 
Άρθρο 4  

1. Η συνεταιριστική µερίδα δεν κληρονοµείται ούτε κληροδοτείται, εκτός αν το καταστατικό 

ορίζει διαφορετικά. Ο συνεταίρος που πέθανε διαγράφεται στο τέλος της χρήσης. Έως τότε οι 
κληρονόµοι του υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του των παραγράφων 2 

και 3 του άρθρου αυτού. Σε περίπτωση που οι κληρονόµοι δεν αποκτούν την ιδιότητα του 

συνεταίρου, τους αποδίδεται η συνεταιριστική µερίδα που είχε εισφέρει ο κληρονοµούµενος 
υπολογιζόµενης της αξίας της σε πραγµατικούς όρους.  
2. Ο συνεταίρος συµµετέχει στη γενική συνέλευση µε µία µόνο ψήφο ανεξάρτητα από τον 

αριθµό των συνεταιριστικών µερίδων που διαθέτει. Ο συνεταίρος έχει δικαίωµα να ζητεί 
πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισµού και να παίρνει αντίγραφα των 

πρακτικών της γενικής συνέλευσης, του ισολογισµού και του λογαριασµού κερδών και 
ζηµιών. Ο συνεταίρος έχει δικαίωµα στα καθαρά κέρδη της χρήσης, σύµφωνα µε το άρθρο 9 

παρ. 3 και στο προϊόν της εκκαθάρισης ανάλογα µε τις συνεταιριστικές του µερίδες.  
3. Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλει, εκτός από το ποσό της µερίδας του και 
εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισµού, όπως αυτή προκύπτει από 

τον ισολογισµό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεµατικό. 

Προκειµένου για καταναλωτικούς συνεταιρισµούς το καταστατικό µπορεί να ορίζει 
καταβολή µικρότερης εισφοράς. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι οι συνεταίροι  
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υποχρεούνται να καταβάλουν ορισµένο χρηµατικό ποσό για την κάλυψη ζηµιών του 

συνεταιρισµού. Το ποσό αυτό καταβάλλεται όταν το αποθεµατικό είναι ανεπαρκές για την 

κάλυψη ζηµιών και ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης. "Προκειµένου για 

πιστωτικούς συνεταιρισµούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύµατα, κάθε νέος συνεταίρος 
υποχρεούται κατά την είσοδό του να καταβάλει, εκτός από το ποσό της µερίδας του, και 
εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισµού, όπως αυτή προκύπτει από 

τον ισολογισµό της τελευταίας χρήσης και µε µέθοδο αποτίµησης αναφερόµενη στο 

καταστατικό, στο οποίο θα προβλέπεται επίσης ότι ο υπολογισµός της τυχόν υπεραξίας 
πιστοποιείται από ορκωτούς ελεγκτές. Σε κάθε περίπτωση κατά τον ως άνω υπολογισµό θα 

πρέπει να αφαιρείται το ποσό κατά το οποίο οι σχηµατισµένες προβλέψεις υπολείπονται των 

απαιτουµένων, σύµφωνα µε την κατά το άρθρο 38 παρ. 3 (β) του ν.2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α`) 

έκθεση των ορκωτών ελεγκτών και τη σύµφωνη γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος για τη 

διαφορά αυτή.  

*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.3 άρθρ.17 Ν.3156/2003 ΦΕΚ Α 

157/25.6.2003 και αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 7 Ν.3483/2006,ΦΕΚ Α 169/7-8-

2006.  

Ο συνεταίρος έχει υποχρέωση να συµµετέχει και να συνεργάζεται στη λειτουργία του 

συνεταιρισµού και να µην προβαίνει σε ενέργειες που βλάπτουν τα συµφέροντα του 

συνεταιρισµού.  

4. Ο συνεταίρος ευθύνεται εις ολόκληρον για τα χρέη του συνεταιρισµού έναντι των τρίτων, 

είτε απεριόριστα (συνεταιρισµός απεριόριστης ευθύνης) είτε ως ένα ορισµένο χρηµατικό 

ποσό που ορίζεται από το καταστατικό (συνεταιρισµός περιορισµένης ευθύνης) και είναι ίσο 

ή πολλαπλάσιο της αξίας κάθε συνεταιριστικής µερίδας. Η ευθύνη του συνεταίρου υφίσταται 
και για τα χρέη που είχαν δηµιουργηθεί πριν γίνει µέλος και δεν περιλαµβάνει τα χρέη που 

δηµιουργήθηκαν µετά την έξοδό του. Η σχετική αξίωση παραγράφεται µετά την παρέλευση 

ενός έτους από την έξοδο του συνεταίρου ή από την περάτωση της πτώχευσης ή της 
εκκαθάρισης.  
 

Άρθρο 5  
"1. Η γενική συνέλευση του συνεταιρισµού απαρτίζεται από όλα τα µέλη του, που 

συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, όπως ορίζει ο νόµος αυτός. Τα µέλη µετέχουν 

και ψηφίζουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως. Σε συνεταιρισµούς που έχουν 

περισσότερα από χίλια µέλη, το καταστατικό µπορεί να προβλέπει γενική συνέλευση από 

αντιπροσώπους - µέλη του συνεταιρισµού, που εκλέγονται από περιφερειακές συνελεύσεις, 
ανάλογα µε τον αριθµό των συνεταίρων της περιφέρειας. Η περιφέρεια, ο αριθµός των 

αντιπροσώπων και η διάρκεια της θητείας τους, ο τρόπος άσκησης των αντιπροσωπευτικών 

τους καθηκόντων και ο τρόπος ανάκλησής τους καθορίζονται από το καταστατικό".  

*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.3 Ν.2515/1997 Α 154.  

"2. Η Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µία φορά το έτος ύστερα από 

πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µέσα σε έξι (6) µήνες  



 
54 

από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει δυνατότητα 

σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δύό φορές το έτος."  

*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.4 άρθρ.17 Ν.3156/2003 ΦΕΚ Α 

157/25.6.2003.  

3. Η γενική συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το διοικητικό συµβούλιο ή 

όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέµα για συζήτηση, το εποπτικό συµβούλιο ή 

το 1/10 των µελών του συνεταιρισµού, αλλά όχι λιγότερα από τρία µέλη. Η πρόσκληση 

αναγράφει τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέµατα που 

θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά τουλάχιστον ηµέρες 
πριν από τη µέρα της γενικής συνέλευσης µε προσωπικές επιστολές ή µε άλλο πρόσφορο 

µέσο, που ορίζεται από το καταστατικό. Αν το διοικητικό συµβούλιο δε συγκαλέσει τη γενική 

συνέλευση µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την υποβολή της αίτησης του εποπτικού 

συµβουλίου ή των συνεταίρων, τη σύγκληση διατάζει το ειρηνοδικείο ύστερα από αίτησή 

τους, εκτός αν κρίνει ότι δε συντρέχει λόγος. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα µισά τουλάχιστο 

µέλη του συνεταιρισµού. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα 

από επτά ηµέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για 

όλα τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, εφ` όσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης 
παρίσταται το ένα πέµπτο τουλάχιστον των µελών του συνεταιρισµού. Αν δεν υπάρξει και 
πάλι απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ηµέρες χωρίς άλλη 

πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέµατα της αρχικής 
ηµερήσιας διάταξης όσα µέλη και αν παρίστανται, ο αριθµός των οποίων στην περίπτωση 

αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά.  

4. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη µεταβολή του σκοπού ή της έδρας του 

συνεταιρισµού, τη µεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής µερίδας ή της ευθύνης των 

συνεταίρων, τον αποκλεισµό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη 

συγχώνευση του συνεταιρισµού ή τη µεταβολή του τρόπου διανοµής των κερδών και την 

ανάκληση και αντικατάσταση µελών του διοικητικού ή του εποπτικού συµβουλίου και των 

κατά το άρθρο 12 αντιπροσώπων του συνεταιρισµού, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία 

όταν παρίστανται σε αυτήν τα δύο τρία των µελών. "Προκειµένου για καταναλωτικούς, 
πιστωτικούς συνεταιρισµούς καθώς και σε περιπτώσεις επαναληπτικής ψηφοφορίας σε 
συνεταιρισµό οποιουδήποτε είδους για λήψη αποφάσεων αυτής της παραγράφου, η 

συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα µισά συν ένα τουλάχιστο µέλη. Η 

επαναληπτική συνέλευση, για θέµατα αυτής της παραγράφου σε καταναλωτικούς, 
πιστωτικούς συνεταιρισµούς βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το ένα τρίτο 

τουλάχιστον των µελών. Η δεύτερη επαναληπτική συνέλευση για θέµατα αυτής της 
παραγράφου σε καταναλωτικούς και πιστωτικούς συνεταιρισµούς µε πάνω από χίλια µέλη, 

βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τετρακόσια µέλη."  

***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.23 του άρθρου 27 του 

Ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α 137).  
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5. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα µέλη ο πρόεδρος και ο γραµµατέας της 
συνέλευσης. Έως την εκλογή του προέδρου τα καθήκοντα του ασκεί ο πρόεδρος του 

διοικητικού συµβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος ή µέλος του διοικητικού 

συµβουλίου ή, αν δεν παραβρίσκεται κανένα ένα µέλος του συνεταιρισµού που 

υποδεικνύεται από τη συνέλευση. Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της συνέλευσης και ο 

γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και από τον ίδιο. Στη 

συνέλευση µπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος της συνεταιριστικής οργάνωσης ανώτερου 

βαθµού. Η γενική συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέµατα που περιλαµβάνονται 
στην ηµερήσια διάταξη. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η γενική συνέλευση δεν 

περιλαµβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτήν η συζήτηση για τα θέµατα αυτά 

αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό των µελών, αλλά όχι λιγότερα από 

τρία. Η ψηφοφορία γίνεται όπως ορίζει το καταστατικό. Ειδικά για αρχαιρεσίες, παροχή 

εµπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισµού και ισολογισµού και για 

προσωπικά θέµατα η ψηφοφορία είναι µυστική. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και 
εποπτικού συµβουλίου δεν έχουν δικαίωµα να ψηφίζουν στα θέµατα απαλλαγής από την 

ευθύνη τους.  
6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού 

των ψηφισάντων των µελών. "Στα θέµατα του άρθρου 5 παρ. 4 απαιτείται απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των µελών του συνεταιρισµού, προκειµένου δε για 

καταναλωτικούς, πιστωτικούς συνεταιρισµούς πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων 

πέµπτων των µελών που συγκροτούν την απαρτία της γενικής συνέλευσης."  

***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.24 του άρθρου 27 του 

Ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α 137).  

7."Τις εκλογές για την ανάδειξη των µελών των οργάνων του συνεταιρισµού διενεργεί 
εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των µελών και αποτελείται 
από τρία (3) τουλάχιστον µέλη. Στις εκλογές συνεταιρισµών µε πάνω από πεντακόσια (500) 

µέλη παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος διοριζόµενος από τον προϊστάµενο του 

πρωτοδικείου της περιφέρειας της έδρας του συνεταιρισµού".  

*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.3 άρθρ.3 Ν.2515/1997 Α 154.  

Στους συνεταιρισµούς που έχουν πάνω από εκατό µέλη η εκλογή των µελών του διοικητικού 

και του εποπτικού συµβουλίου γίνεται µε βάση συνδυασµούς υποψηφίων και µεµονωµένες 
υποψηφιότητες και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Κάθε συνδυασµός περιλαµβάνει 
τους υποψηφίους οι οποίοι αναγράφονται, στο ψηφοδέλτιο µε αλφαβητική σειρά. Το 

καταστατικό µπορεί να ορίσει ότι οι εκλογές γίνονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο 

αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι χωριστά για κάθε όργανο. "Στην 

περίπτωση που οι εκλογές γίνονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο, ο αριθµός των σταυρών 

προτίµησης, που µπορεί να τεθούν για την εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού και του 

Εποπτικού Συµβουλίου, είναι µέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) του αριθµού των µελών του 

∆ιοικητικού και Εποπτικού Συµβουλίου. Στην περίπτωση που το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί 
σε κλάσµα µεγαλύτερο του ηµίσεως, ο αριθµός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο 

ακέραιο".  
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*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.3 άρθρ.3 Ν.2515/1997 Α 154.  

Κάθε µέλος του συνεταιρισµού ψηφίζει όσους υποψηφίους του συνδυασµού της προτίµησής 
του επιθυµεί, µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού των µελών του εκλεγόµενου οργάνου, µε 
σταυρό που σηµειώνεται δίπλα στο όνοµα κάθε υποψήφιου. Ψηφοδέλτια, που δεν έχουν 

σταυρό προτίµησης ή έχουν σταυρούς περισσότερους από τον αριθµό των συµβούλων που θα 

εκλεγούν, είναι έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ του συνδυασµού, χωρίς να λαµβάνονται 
υπόψη οι σταυροί προτίµησης. Οι έδρες του διοικητικού συµβουλίου κατανέµονται µεταξύ 

των συνδυασµών ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη. Το σύνολο των έγκυρων 

ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών του διοικητικού συµβουλίου. Το πηλίκο 

της διαίρεσης και σε περίπτωση ύπαρξης κλάσµατος ο πλησιέστερος προς το κλάσµα 

ακέραιος αριθµός αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Αν το κλάσµα ισούται µε το µισό της 
µονάδας, ως εκλογικό µέτρο θεωρείται ο µεγαλύτερος ακέραιος αριθµός. Κάθε συνδυασµός 
καταλαµβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συµβούλιο όσες φορές χωράει το εκλογικό µέτρο 

στον αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεµονωµένος υποψήφιος εκλέγεται µόνο 

αν λάβει αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων ίσο τουλάχιστον µε το εκλογικό µέτρο. Οι έδρες που 

µένουν αδιάθετες κατανέµονται από µία στους συνδυασµούς εκείνους, που έχουν καταλάβει 
τουλάχιστον µία έδρα και συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων µεγαλύτερο από το 1/3 του 

εκλογικού µέτρου κατά τη σειρά του αριθµού των υπολοίπων. Οι έδρες, που µένουν 

αδιάθετες και µετά την εφαρµογή της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου, κατανέµονται 
µεταξύ των συνδυασµών που έχουν το µεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση 

ισοδυναµίας γίνεται κλήρωση. Από κάθε συνδυασµό εκλέγονται όσοι συγκέντρωσαν τους 
περισσότερους σταυρούς προτίµησης. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι του συνδυασµού είναι 
αναπληρωµατικοί κατά τη σειρά του αριθµού σταυρών προτίµησης που πήραν. Σε κάθε 
περίπτωση ο συνδυασµός που λαµβάνει την απόλυτη πλειοψηφία πλειοψηφεί και στο 

διοικητικό συµβούλιο.  

*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.3 Ν.2515/1997 Α 154.  

8. Απόφαση της γενικής συνέλευσης αντίθετη στο νόµο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. Την 

ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο, αν εγείρει σχετική αγωγή ένα µέλος που δε συµφώνησε 
ή οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας µήνας από 

τότε που πάρθηκε η απόφαση. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων.  

 
 

Άρθρο 6  
1. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέµατα του 

συνεταιρισµού.  

2. Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της γενικής συνέλευσης υπάγονται ιδίως:  
α) Η τροποποίηση του καταστατικού.  

β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του συνεταιρισµού.  

γ) Η έγκριση των ειδικών κανονισµών εργασίας και προσωπικού.  

δ) Η συµµετοχή σε εταιρία και η αποχώρηση από αυτή.  
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ε) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του συνεταιρισµού, ανάλογα µε τους σκοπούς τους, 
ιδίως της συγκέντρωσης και της από κοινού πώλησης των προϊόντων τους.  
στ) Η έγκριση του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης.  
ζ) Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου καθώς 
και των αντιπροσώπων του συνεταιρισµού σε δευτεροβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις.  
η) Η επιβολή εισφοράς στα µέλη για την αντιµετώπιση έκτακτων ζηµιών ή άλλων 

εξαιρετικών καταστάσεων.  

3. Η γενική συνέλευση µπορεί µε απόφαση της να µεταβιβάζει την αρµοδιότητα του εδ. ε` 

της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού στο διοικητικό συµβούλιο.  

 

Άρθρο 7  
1. Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από πέντε τουλάχιστον µέλη που εκλέγονται από τη 

γενική συνέλευση. Αν στο συνεταιρισµό εργάζονται περισσότερα από είκοσι µη µέλη του 

συνεταιρισµού, ή αν το προβλέπει το καταστατικό, το ένα τουλάχιστον από τα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου εκλέγεται από τους εργαζοµένους αυτούς το µέλος αυτό χάνει τη 

θέση του στο διοικητικό συµβούλιο όταν πάψει να εργάζεται στο συνεταιρισµό. Με 
πρόσκληση του συµβούλου που πλειοψήφισε το διοικητικό συµβούλιο συνέρχεται και 
εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραµµατέα και τον ταµία. 

Το διοικητικό συµβούλιο µέσα σ` ένα µήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για 

καταχώριση στο αρµόδιο µητρώο συνεταιρισµών. "Η διάρκεια της θητείας των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται από το καταστατικό και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη 

των τεσσάρων (4) ετών ούτε µικρότερη των δύό (2) ετών."  

***Το εντός " " τελευταίο εδάφιο το οποίο είχε αντικατασταθεί µε την παρ.25 άρθρου 27 του 

Ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α 137) αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω µε την παρ.5 άρθρ.17 

Ν.3156/2003,ΦΕΚ Α 157/25.6.2003.  

2. Το διοικητικό συµβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστο µία φορά το µήνα 

και σε έκτακτη όταν το συγκαλέσει ο πρόεδρος ή το ζητήσει το ένα τρίτο των µελών αλλά όχι 
λιγότερα από 2 µέλη. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα µέλη 

είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση µέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις 
λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η 

ψήφος του προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού 

συµβουλίου.  

3. Μέλος του διοικητικού συµβουλίου δε συµµετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωµα 

ψήφου, όταν πρόκειται για θέµατα που αφορούν άµεσα αυτό, ή συγγενή πρώτου βαθµού.  

4. Το διοικητικό συµβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το συνεταιρισµό, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του καταστατικού. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητες 
του σε ένα ή περισσότερα µέλη, στο διευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο του συνεταιρισµού. Τα 

µέλη του διοικητικού συµβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν την επιµέλειά που καταβάλλουν 

στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του συνεταιρισµού.  
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5. Το αξίωµα του µέλους του διοικητικού συµβουλίου είναι τιµητικό και άµισθο. Κατ` 
εξαίρεση στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορεί µε απόφαση της γενικής συνέλευσης 
να παρέχεται αποζηµίωση ανάλογη µε το χρόνο απασχόλησης τους. Η αποζηµίωση αυτή δεν 

αποτελεί µισθό ούτε δηµιουργεί δικαιώµατα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή 

ασφαλιστικής νοµοθεσίας.  
 

Άρθρο 8  
1. Το εποπτικό συµβούλιο αποτελείται από τρία τουλάχιστο µέλη που εκλέγονται από τη 

γενική συνέλευση. Το ίδιο πρόσωπο δεν µπορεί να µετέχει και στο διοικητικό και στο 

εποπτικό συµβούλιο. Τα µέλη του διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου δεν επιτρέπεται να 

έχουν µεταξύ τους συγγένεια µέχρι δεύτερου βαθµού. Αν τα µέλη του συνεταιρισµού είναι 
λιγότερα από είκοσι πέντε δεν απαιτείται η εκλογή εποπτικού συµβουλίου, εκτός αν ορίζει 
διαφορετικά το καταστατικό, οπότε ο ελάχιστος αριθµός των µελών µπορεί να είναι και δύο. 

Μείωση για οποιονδήποτε λόγο του αριθµού των µελών κάτω των εικοσιπέντε δε θίγει τη 

σύνθεση και λειτουργία του εποπτικού συµβουλίου µέχρι τη λήξη της θητείας του. Κατά τα 

λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 7 και 7 παρ. 1 και 2.  

2. Το εποπτικό συµβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συµβουλίου και την τήρηση 

των διατάξεων του νόµου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Το 

εποπτικό συµβούλιο έχει δικαίωµα και καθήκον να λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, 

εγγράφου ή στοιχείων του συνεταιρισµού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο 

και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισµού. Για τη διενέργεια 

λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου µπορεί να διορίσει έως τρεις ειδικούς συµβούλους ή 

εµπειρογνώµονες. Το εποπτικό συµβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόµου, του 

καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη 

διαχείριση υποδεικνύει στο διοικητικό συµβούλιο την επανόρθωση τους και 5 συγκαλεί τη 

γενική συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που 

µπορεί να βλάψουν τα συµφέροντα του συνεταιρισµού. Τα µέλη του εποπτικού συµβουλίου 

ευθύνονται για κάθε πταίσµα.  

"3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται στους Πιστωτικούς 
Συνεταιρισµούς που λειτουργούν ως Πιστωτικά Ιδρύµατα, ύστερα από σχετική άδεια της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Τα Εποπτικά Συµβούλια που έχουν εκλεγεί σε αυτά, µε βάση τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι τη λήξη της 
θητείας τους.  
*** Η παρ.3 προστέθηκε µε την παρ.6 άρθρ.17 Ν.3156/2003,ΦΕΚ Α 157/25.6.2003.  

 

Άρθρο 9  
1. Ο συνεταιρισµός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νοµοθεσία και επί πλέον:  

α) Βιβλίο µητρώου των µελών στο οποίο καταχωρίζονται µε χρονολογική σειρά η 

ηµεροµηνία εγγραφής, το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, η  
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διεύθυνση κατοικίας, ο αριθµός των µερίδων και η αξία τους και η χρονολογία τυχόν 

διαγραφής των µελών.  

β) Βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.  
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου.  

δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του εποπτικού συµβουλίου.  

2. Τα βιβλία υπό στοιχεία α` έως δ` θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από τον ειρηνοδίκη 

στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισµός. Το καταστατικό µπορεί να προβλέψει 
την τήρηση και άλλων βιβλίων.  

3. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου. Η πρώτη διαχειριστική 

χρήση λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του επόµενου έτους. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης 
το διοικητικό συµβούλιο συντάσσει τον ισολογισµό και το λογαριασµό αποτελεσµάτων 

χρήσης και τους υποβάλλει στην τακτική γενική συνέλευση για έγκριση. Στη γενική 

συνέλευση υποβάλλεται και η έκθεση του εποπτικού συµβουλίου. Το διοικητικό συµβούλιο 

υποβάλλει τον ισολογισµό και το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης στο εποπτικό 

συµβούλιο για έλεγχο τριάντα ηµέρες τουλάχιστον πριν από την ηµέρα σύγκλησης της 
τακτικής γενικής συνέλευσης. Το εποπτικό συµβούλιο συντάσσει έκθεση µέσα σε δεκαπέντε 
ηµέρες από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων. Ο ισολογισµός, ο λογαριασµός 
αποτελεσµάτων χρήσης και η έκθεση του εποπτικού συµβουλίου πρέπει να είναι στη διάθεση 

των συνεταίρων δεκαπέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα σύγκλησης της 
συνέλευσης. Ο ισολογισµός και ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης δηµοσιεύονται µέσα 

σε ένα µήνα από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση σε εφηµερίδα του νόµου όπου ο 

συνεταιρισµός έχει την έδρα του.  

4. Τα καθαρά κέρδη του συνεταιρισµού διατίθενται για το σχηµατισµό τακτικού, έκτακτων ή 

ειδικών αποθεµατικών και για διανοµή στους συνεταίρους. Για το σχηµατισµό τακτικού 

αποθεµατικού παρακρατείται τουλάχιστον το ένα δέκατο των καθαρών κερδών της χρήσης. Η 

παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του αποθεµατικού έχει εξισωθεί µε τη 

συνολική αξία των συνεταιριστικών µερίδων. Η γενική συνέλευση µπορεί ν` αποφασίζει για 

το σχηµατισµό ειδικών και έκτακτων αποθεµατικών. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών µετά 

την αφαίρεση των αποθεµατικών διανέµεται στους συνεταίρους. Αν το καταστατικό δεν 

ορίζει διαφορετικά, τα µισά από τα κέρδη αυτά διανέµονται ανάλογα µε τις συνεταιριστικές 
µερίδες και τα άλλα µισά ανάλογα µε την ποσοστιαία συµµετοχή τους στις συναλλαγές του 

συνεταιρισµού. Το καταστατικό καθορίζει τον τρόπο υπολογισµού της ποσοστιαίας 
συµµετοχής. Προκειµένου για καταναλωτικούς συνεταιρισµούς η διανοµή µερίσµατος δεν 

είναι δυνατή σε ποσοστό που θα υπερβαίνει τα τρία τέταρτα των καθαρών κερδών. Στα 

καθαρά κέρδη συνυπολογίζονται σύµφωνα µε το καταστατικό τα επιστρεφόµενα ποσά, 

εκπτώσεις ή άλλες µορφές παροχών. Το µέρος των κερδών που δε διανέµεται διατίθεται µε 

απόφαση της γενικής συνέλευσης για τους σκοπούς του συνεταιρισµού.  

 

Άρθρο 10  
1. Ο συνεταιρισµός διαλύεται:  
α) Αν τα µέλη του µειωθούν κάτω των 10 ή κάτω των 65 προκειµένου για καταναλωτικούς 
συνεταιρισµούς.  
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β) Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του που ορίζει το καταστατικό και δεν αποφασίστηκε η 

παράταση του από τη γενική συνέλευση.  

γ) Αν αποφασίσει η γενική συνέλευση.  

δ) Αν κηρυχτεί σε πτώχευση. Η διάλυση καταχωρίζεται στο µητρώο συνεταιρισµών του 

ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισµός.  
2. Τη διάλυση του συνεταιρισµού ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν ο συνεταιρισµός κηρυχθεί σε 
πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία του εµπορικού νόµου. Την εκκαθάριση διενεργεί το 

εποπτικό συµβούλιο, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει τον ορισµό ειδικών εκκαθαριστών. 

Ο συνεταιρισµός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και µετά τη διάλυσή του, εφ` όσον 

διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις, και 
ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του 

συνεταιρισµού. Το υπόλοιπο διανέµεται στους συνεταίρους ανάλογα µε τις µερίδες τους, 
εκτός εάν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό.  

3. Αν ο συνεταιρισµός διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η 

οποία όµως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η αναβίωση του µε 
απόφαση της γενικής συνέλευσης που καταχωρίζεται στο µητρώο της παρ. 3 του άρθρου 1. 

Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισµού για το λόγο που αναφέρεται στην παρ. 1, 

περίπτωση α`, η αναβίωση είναι δυνατή, αν µέσα σε τρεις µήνες συµπληρωθεί ο 

απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός µελών και ακολουθήσει µέσα σε ένα µήνα απόφαση της 
γενικής συνέλευσης που συγκαλείται εκτάκτως για να αποφασίσει για την αναβίωση του 

συνεταιρισµού. Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο συνεταιρισµός δεν έχει ποτέ 

διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανοµή υπολοίπου στους 
συνεταίρους.  
4. ∆ύο ή περισσότεροι συνεταιρισµοί µπορούν να συγχωνευτούν. Για τη συγχώνευση 

απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων και καταχώριση του νέου καταστατικού κατά 

το άρθρο 1 παρ. 6 στο µητρώο συνεταιρισµών του ειρηνοδικείου εκείνου, στην περιφέρεια 

του οποίου θα έχει την έδρα του ο µετά τη συγχώνευση συνεταιρισµός. Από την καταχώριση 

αυτήν ο νέος συνεταιρισµός υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 

συνεταιρισµών που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται απ` αυτόν χωρίς 
διακοπή.  

 

Άρθρο 11  
1. Αν ο συνεταιρισµός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του ή αν κατά τη 

σύνταξη του ισολογισµού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα 

τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων, το διοικητικό συµβούλιο 

υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη γενική συνέλευση µε θέµα την 

επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους. Στη γενική συνέλευση υποβάλλεται 
ισολογισµός και έκθεση του διοικητικού συµβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του 

συνεταιρισµού και την προτεινόµενη έκτακτη εισφορά. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα 

µέλη κατ ` αναλογία των συνεταιριστικών µερίδων αν το αποφασίσει η γενική συνέλευση µε 
την απαρτία του άρθρου 5 παρ. 4 και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του 

συνεταιρισµού. Πίνακας για  
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τις έκτακτες εισφορές που επιβλήθηκαν και τις τυχόν καθυστερούµενες τακτικές εισφορές 
υποβάλλεται αµέσως από το διοικητικό συµβούλιο στο ειρηνοδικείο και κηρύσσεται απ` αυτό 

εκτελεστός.  
2. Συνεταιρισµός κηρύσσεται σε πτώχευση στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της 
προηγούµενης παραγράφου:  

α) Με αίτηση οποιουδήποτε δανειστή, αν το διοικητικό συµβούλιο δε συγκαλεί τη γενική 

συνέλευση για την επιβολή έκτακτης εισφοράς.  
β) Με αίτηση του συνεταιρισµού ή οποιουδήποτε δανειστή, αν η επιβολή έκτακτης εισφοράς 
αποτύχει. Αρµόδιο για την πτώχευση δικαστήριο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας του 

συνεταιρισµού. (Καθήκοντα εισηγητή δικαστή εκτελεί ο ειρηνοδίκης. Σύνδικος διορίζεται 
αυτός που υποδεικνύει η πλειοψηφία των πιστωτών, εκτός αν σπουδαίος λόγος δεν το 

επιτρέπει).  
*** Tα εδάφια 2 και 3 της περίπτωσης β` της παραγράφου 2 του άρθρου 11 

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ µε το άρθρο 181 Ν.3588/2007,ΦΕΚ Α 152/10.7.2007 (µε την επιφύλαξη 

της διάταξης του επόµενου άρθρου του αυτού νόµου).  

 

Άρθρο 12  
1. Πέντε τουλάχιστο συνεταιρισµοί, που διέπονται από αυτόν το νόµο και έχουν την έδρα 

τους στον ίδιο νοµό, µπορούν να συστήσουν ένωση συνεταιρισµών µε σκοπό το συντονισµό 

και την προώθηση των δραστηριοτήτων των συνεταιρισµών αυτών του νοµού. Η γενική 

συνέλευση της ένωσης συνεταιρισµών απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των 

συνεταιρισµών που µετέχουν στην ένωση. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τις γενικές 
συνελεύσεις των συνεταιρισµών σε αναλογία ένας στα πενήντα µέλη του συνεταιρισµού. Αν 

το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθµού των µελών υπερβαίνει τον αριθµό είκοσι πέντε, ο 

συνεταιρισµός εκλέγει έναν ακόµη αντιπρόσωπο. Συνεταιρισµός µε λιγότερα από πενήντα 

µέλη εκλέγει έναν αντιπρόσωπο. Συνεταιρισµός µε περισσότερα από πεντακόσια µέλη 

εκλέγει δέκα αντιπροσώπους. Κάθε αντιπρόσωπος έχει µία ψήφο στη γενική συνέλευση της 
ένωσης. Οι συνεταιρισµοί του ίδιου κλάδου κάθε ένωσης συναποτελούν το αντίστοιχο 

κλαδικό τµήµα της. Η λειτουργία του τµήµατος ρυθµίζεται από το καταστατικό της ένωσης. 
Τα λοιπά θέµατα τα οποία αφορούν τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συµβούλιο και το 

εποπτικό συµβούλιο, ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του νόµου, οι οποίες 
αναφέρονται στα αντίστοιχα όργανα των συνεταιρισµών.  

2. Οι κλαδικοί συνεταιρισµοί όλης της Χώρας µπορούν να συστήσουν την αντίστοιχη 

οµοσπονδία συνεταιρισµών για το συντονισµό και την προώθηση των δραστηριοτήτων τους. 
Η γενική συνέλευση της οµοσπονδίας απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των 

συνεταιρισµών που µετέχουν σ` αυτή. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται στις γενικές συνελεύσεις 
των συνεταιρισµών σε αναλογία ένας στα πενήντα µέλη τους. Αν το υπόλοιπο της διαίρεσης 
του αριθµού των µελών είναι µεγαλύτερο του αριθµού είκοσι πέντε, ο συνεταιρισµός εκλέγει 
έναν ακόµη αντιπρόσωπο. Συνεταιρισµοί µε λιγότερα από πενήντα µέλη εκλέγουν έναν 

αντιπρόσωπο. Συνεταιρισµοί µε περισσότερα από πεντακόσια µέλη εκλέγουν δέκα 

αντιπροσώπους. Κάθε αντιπρόσωπος έχει µία ψήφο στη γενική συνέλευση της οµοσπονδίας. 
Τα λοιπά θέµατα τα οποία αφορούν τη γενική συνέλευση, το διοικητικό  
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συµβούλιο και το εποπτικό συµβούλιο ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του 

νόµου, οι οποίες αναφέρονται στα αντίστοιχα όργανα των συνεταιρισµών.  

3. Οι οµοσπονδίες των κλαδικών συνεταιρισµών και οι ενώσεις συνεταιρισµών όλης της 
Χώρας µπορούν να συστήσουν τη Συνοµοσπονδία των Συνεταιρισµών της Ελλάδας για το 

συντονισµό και τη γενικότερη εκπροσώπηση του συνεταιριστικού κινήµατος της Χώρας. Η 

γενική συνέλευση της Συνοµοσπονδίας Συνεταιρισµών Ελλάδας απαρτίζεται από τους 
αντιπροσώπους των οµοσπονδιών και των ενώσεων. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τις 
γενικές συνελεύσεις των οµοσπονδιών σε αναλογία ένα στα πενήντα µέλη των 

συνεταιρισµών που µετέχουν σ` αυτές. Αν το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθµού των µελών 

υπερβαίνει τον αριθµό είκοσι πέντε, η οµοσπονδία εκλέγει έναν ακόµη αντιπρόσωπο. 

Οµοσπονδία µε λιγότερα από πενήντα µέλη πρωτοβάθµιων συνεταιρισµών που µετέχουν σ` 

αυτήν εκλέγει έναν αντιπρόσωπο. Κάθε αντιπρόσωπος έχει µία ψήφο στη γενική συνέλευση 

της Συνοµοσπονδίας Συνεταιρισµών Ελλάδας. Στη γενική συνέλευση της Συνοµοσπονδίας 
Συνεταιρισµών Ελλάδας συµµετέχουν όλες οι ενώσεις συνεταιρισµών µε δύο αντιπροσώπους 
ή καθεµιά.  

4. Τα λοιπά θέµατα τα οποία αφορούν τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συµβούλιο και το 

εποπτικό συµβούλιο ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του νόµου, οι οποίες 
αναφέρονται στα αντίστοιχα όργανα των συνεταιρισµών.  

5. Για τη σύσταση, την είσοδο νέων µελών, τη λειτουργία και τη διάλυση της ένωσης, της 
οµοσπονδίας και της συνοµοσπονδίας των συνεταιρισµών εφαρµόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις του νόµου αυτού. Για την εκλογή αντιπροσώπων οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 

και 8 ισχύουν αναλογικά. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου της ένωσης 
συνεταιρισµών καλούνται να λάβουν µέρος, χωρίς ψήφο, ένας εκπρόσωπος του εργατικού 

κέντρου και ένας εκπρόσωπος της ένωσης δήµων και κοινοτήτων του νοµού. Στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου της Συνοµοσπονδίας Ελλάδας καλούνται να 

λάβουν µέρος, χωρίς ψήφο, ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών 

Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων 

Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) και ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών 

και Βιοτεχνών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.).  

 

Άρθρο 13  
1. Η µέριµνα για την ανάπτυξη των συνεταιρισµών καθώς και η εποπτεία τους ανήκει στον 

Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας. Για την άσκησή τους συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής 
Οικονοµίας Υπηρεσία Συνεταιρισµών. Στις αρµοδιότητες της υπηρεσίας ανήκει:  
α) Η υποβοήθηση της ανάπτυξης του συνεταιριστικού κινήµατος.  
β) Η υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων σε θέµατα κυβερνητικής πολιτικής που σχετίζονται 
µε τους συνεταιρισµούς.  
γ) Η επεξεργασία σχεδίων νόµων, διαταγµάτων και κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν 

την οργάνωση, τη λειτουργία και τη δράση των συνεταιρισµών.  
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δ) Η επεξεργασία πρότυπων καταστατικών και η διοργάνωση συνεταιριστικών σεµιναρίων, 

µαθηµάτων και διαλέξεων.  

ε) Η προώθηση της συνεταιριστικής εκπαίδευσης και έρευνας.  
στ) Η υποβοήθηση των εποπτικών συµβουλίων των συνεταιρισµών όλων των µορφών και 
βαθµών στην άσκηση των καθηκόντων τους.  
2. Η οργάνωση και η λειτουργία της υπηρεσίας συνεταιρισµών ρυθµίζεται µε προεδρικό 

διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής 
Οικονοµίας µέσα σ` ένα έτος από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου. Με το ίδιο προεδρικό 

διάταγµα προβλέπεται η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών 

καθώς και η κατάργηση, η υπαγωγή ή ο συντονισµός τυχόν άλλων υπηρεσιών που έχουν το 

ίδιο ή παραπλήσιο αντικείµενο.  

3. Συνιστάται συµβούλιο συνεταιρισµών που εδρεύει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας µε 
γνωµοδοτικές και συµβουλευτικές αρµοδιότητες στα θέµατα των συνεταιρισµών. Το 

Συµβούλιο Συνεταιρισµών συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. Το 

συµβούλιο συνεταιρισµών αποτελείται από τον πρόεδρο που ορίζεται µε απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, το διευθυντή της υπηρεσίας συνεταιρισµών, έναν ειδικό 

επιστήµονα µε συνεταιριστική κατάρτιση και εµπειρία που ορίζεται µε απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνοµοσπονδίας 
Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδας καθώς και έξι αντιπροσώπους των συνεταιρισµών, 

που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση της Συνοµοσπονδίας Συνεταιρισµών Ελλάδας και 
από τους οποίους ένας τουλάχιστον είναι αντιπρόσωπος των καταναλωτικών συνεταιρισµών. 

Σε περίπτωση δηµιουργίας περισσότερων Συνοµοσπονδιών, οι έξι αντιπρόσωποι 
αναδεικνύονται ανάλογα µε τη δύναµη των µελών που αντιπροσωπεύουν οι Συνοµοσπονδίες. 
Έως τη σύσταση της Συνοµοσπονδίας Συνεταιρισµών τους έξι αντιπροσώπους ορίζει ο 

Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας µεταξύ των προτεινόµενων από τις ενώσεις συνεταιρισµών.  

4. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας ζητεί τη γνώµη του συµβουλίου συνεταιρισµών σε 
θέµατα συνεταιριστικής πολιτικής.  

 

Άρθρο 14  
1. Το ειρηνοδικείο τηρεί µητρώο των συνεταιρισµών που εδρεύουν στην περιφέρειά του. Το 

µητρώο περιέχει:  
α) Την επωνυµία και το σκοπό του συνεταιρισµού.  

β) Την κατηγορία του συνεταιρισµού σε σχέση µε την ευθύνη των συνεταίρων.  

γ) Τα ονοµατεπώνυµα των νόµιµων εκπροσώπων του συνεταιρισµού.  

Στο ειδικό βιβλίο καταχωρίζεται κάθε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων. Αν µεταφερθεί η 

έδρα του συνεταιρισµού γίνεται η σχετική σηµείωση και στο µητρώο της αρχικής εγγραφής.  
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας 
και ∆ικαιοσύνης, καθορίζεται ο τύπος του µητρώου και κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε αυτό 

και την τήρησή του.  

3. Ο συνεταιρισµός δεν µπορεί να αντιτάξει σε τρίτο, πριν από την καταχώριση στο µητρώο, 

γεγονότα που έπρεπε να είχαν καταχωρισθεί κατά το προηγούµενο άρθρο, εκτός αν ο τρίτος 
τα εγνώριζε. Καθένας µπορεί να λαµβάνει γνώση των εγγραφών του µητρώου και να παίρνει 
επικυρωµένα  
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αντίγραφα ή αποσπάσµατα από αυτό και των δικαιολογητικών του. Το ειρηνοδικείο χορηγεί 
πιστοποιητικό γα την ύπαρξη ή όχι ορισµένης εγγραφής.  

 

Άρθρο 15  
1. Τιµωρούνται µε φυλάκιση έως ένα έτος, εφ` όσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται 
βαρύτερη ποινή, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και οι υπάλληλοι συνεταιριστικών 

οργανώσεων, αν:  

α) Εν γνώσει παρέχουν στη γενική συνέλευση ή σε εκείνον που διενεργεί το διαχειριστικό 

έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνούνται ή αποκρύπτουν αληθή στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικά 

που αφορούν την οικονοµική κατάσταση του συνεταιρισµού.  

β) Εν γνώσει τους προβαίνουν σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία του 

συνεταιρισµού ή συντάσσουν ψευδείς ή εικονικούς ισολογισµούς του συνεταιρισµού.  

γ) Αρνούνται να παραδώσουν ή αποκρύπτουν από εκείνον που διενεργεί διαχειριστικό έλεγχο 

τα τηρούµενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεµποδίζουν µε οποιοδήποτε τρόπο τη διενέργειά του.  

2. Με φυλάκιση έως ένα έτος, εφ` όσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη 

ποινή, τιµωρούνται τα µέλη του εποπτικού συµβουλίου ή εκείνου που διενεργεί διαχειριστικό 

έλεγχο, αν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρέχουν εν γνώσει τους ψευδή στοιχεία 

ή αποκρύπτουν ή αρνούνται αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν τη διαχείριση ή την 

οικονοµική κατάσταση του συνεταιρισµού και περιήλθαν σε γνώση τους από την εποπτεία ή 

τον έλεγχο που έκαναν.  

3. Τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή µε χρηµατική ποινή ή και µε τις δύο ποινές, εφ` 

όσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος παρεµποδίζει τις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των µελών των 

συνεταιριστικών οργανώσεων, χρησιµοποιώντας σωµατική βία ή απειλή σωµατικής βίας ή 

άλλης παράνοµης πράξης ή παράλειψης.  
4. Τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος, εφ` όσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται 
βαρύτερη ποινή, όποιος:  
α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή εποπτείας ή ελέγχου µετά τη λήξη της θητείας 
του.  

β) Ψηφίζει χωρίς δικαίωµα ή ψηφίζει πολλές φορές ή δίνει πολλαπλή ψήφο ή µε οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο µπορεί να προκαλέσει την παραγωγή µη γνήσιου αποτελέσµατος εκλογής ή 

νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσµα εκλογής  
για την ανάδειξη διοικητικών συµβουλίων, εποπτικών συµβουλίων και αντιπροσώπων των 

συνεταιριστικών οργανώσεων.  

 

Άρθρο 16  
1. Επιτρέπεται η µετατροπή κάθε τύπου εταιρείας σε συνεταιρισµό του νόµου αυτού.  

2. Για τη µετατροπή ανώνυµης εταιρείας και εταιρείας περιορισµένης ευθύνης απαιτείται 
απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 29 

παρ. 3 - 5 και 31 παρ. 2 του κωδικοποιηµένου  
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νόµου 2190/1920 ή της συνέλευσης των εταίρων, που λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 38 

παρ. 1 του ν. 3190/1955.  

3. Για τη µετατροπή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας απαιτείται οµόφωνη απόφαση 

των εταίρων.  

4. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση πρέπει να περιβληθεί τον απαιτούµενο για τη σύσταση του 

συνεταιρισµού τύπο και να περιέχει τα απαραίτητα κατά τον παρόντα νόµο στοιχεία του 

καταστατικού.  

5. Από την καταχώριση της απόφασης στο µητρώο συνεταιρισµών συντελείται η µετατροπή 

και ο συνεταιρισµός υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εταιρειών 

που µετατράπηκαν και συνεχίζει τις εκκρεµείς δίκες χωρίς διακοπή τους.  
 

Άρθρο 17  
1. Για θέµατα που δε ρυθµίζονται από το νόµο αυτόν εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι 
διατάξεις του εµπορικού και του αστικού δικαίου.  

2. Οι συνεταιρισµοί που υπάρχουν σήµερα πρέπει να εγγραφούν στο µητρώο συνεταιρισµών 

και να προσαρµόσουν το καταστατικό τους στις διατάξεις αυτού του νόµου µέσα σε δύο 

χρόνια από την έναρξη της ισχύος του. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση 

του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, είναι δυνατή η παράταση της παραπάνω προθεσµίας.  
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η ανωτέρω προθεσµία παρατάθηκε επί ένα χρόνο από την  

ηµεροµηνία λήξεώς της µε το άρθρο µόνο του Π.∆. 64/1989 (Α` 33).  

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο µόνο του Π.∆. 137/1990 (Α 54): "Παρατείνεται η 

προθεσµία της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 1667/1986. "Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες 
διατάξεις", που παρατάθηκε µέχρι 6 ∆εκεµβρίου 1989 µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 64/1989 

(ΦΕΚ 33/τ.Α `), για ένα ακόµη χρόνο από την ηµεροµηνία λήξης αυτής."  

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε το άρθρο µόνο του Π.∆. 316/1991, ΦΕΚ Α 117: 

"Παρατείνεται η προθεσµία της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 1667/86 "Αστικοί 
συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις" που παρατάθηκε µέχρι 6 ∆εκεµβρίου 1990 µε το 

Προεδρικό ∆ιάταγµα 137/1990 (ΦΕΚ 54/Α`) για ένα ακόµη χρόνο από την ηµεροµηνία της 
λήξης αυτής".  

3. Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου παύει να ισχύει ο ν. 602/ 1915, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο νόµο 

αυτόν ή αναφέρεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν.  

4. Οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί και οι συνεταιρισµοί φαρµακοποιών διέπονται και από την 

ισχύουσα για αυτούς νοµοθεσία.  

5. Σε υφιστάµενους συνεταιρισµούς µε περισσότερα από χίλια µέλη, η γενική συνέλευση, που 

συγκαλείται για να επιφέρει την αναγκαία προσαρµογή στο καταστατικό προκειµένου να 

καταστεί δυνατή η εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 5, βρίσκεται σε απαρτία µε το ένα τρίτο 

των µελών και η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού των 

ψηφισάντων µελών.  

6. Οι διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας που αφορούν τους συνεταιρισµούς διατηρούνται 
σε ισχύ.  
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Άρθρο 18  
1. Η ίδρυση συνεταιρισµού και η τροποποίηση του καταστατικού του, η µετατροπή εταιρείας 
καθώς και η εισφορά µηχανικού εξοπλισµού σε αστικό συνεταιρισµό υπόκεινται µέχρι τις 
31.12.89 στο ήµισυ των υπό της κειµένης νοµοθεσίας προβλεποµένων τελών ή φόρων.  

2. Παρέχεται προσωρινή ατέλεια στις εισαγωγές πρώτων υλών, που πραγµατοποιούνται από 

συνεταιρισµούς επαγγελµατοβιοτεχνών εφ` όσον πρόκειται να µεταποιηθούν σε έτοιµα 

προϊόντα στα εργαστήρια των µελών τους, µε σκοπό την εξαγωγή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
κάθε φορά διατάξεις για τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις.  
3. Οι παραπάνω απαλλαγές και ατέλειες εφαρµόζονται και στις ενώσεις συνεταιρισµών.  

 

Άρθρο 19  
Η θητεία των µελών των διοικητικών συµβουλίων των επιµελητηρίων που λήγει στο τέλος 
του 1986 σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 1089/1980 "περί Εµπορικών και Βιοµηχανικών 

Επαγγελµατικών και Βιοτεχνικών Επιµελητηρίων" παρατείνεται µέχρι το τέλος του 1987.  

 

Άρθρο 20  
Ο νόµος αυτός αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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6. ΝΟΜΟΣ 6422/34 

 

 

Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου, του ηλεκτρολόγου και του 

µηχανολόγου – ηλεκτρολόγου µηχανικού, ως και του ναυπηγού.  
(ΦΕΚ 412/Α/28-11-34)  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Έχοντες υπόψη το άρθρον 75 του Συντάγµατος, εκδίδοµεν τον επόµενον Νόµον, ψηφισθέντα 

υπό της Βουλής και της Γερουσίας.  
 

Άρθρον 1.  

Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλµατος του µηχανολόγου µηχανικού, του ηλεκτρολόγου και 
του ναυπηγού επιτρέπεται διατηρουµένων εν ισχύϊ των σχετικών διατάξεων του νόµου 5334, 

εφ’ όσον και καθ’ όσον ούτος ισχύει, µόνον: α΄) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα µηχανολόγου 

ή ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου ηλεκτρολόγου ή ναυπηγού ανωτάτης τεχνικής σχολής της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής. – β΄) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα ανωτάτων τεχνικών σχολών 

ετέρων ειδικοτήτων και ευδοκίµως ασχοληθέντας εις την µηχανολογίαν, την ηλεκτρολογίαν 

και την ναυπηγίαν, εφ’ όσον ούτοι είναι εγγεγραµµένοι µέχρι της 31ης ∆εκεµβρίου 1930 εις 
εν των τµηµάτων µηχανολόγων ή ηλεκτρολόγων του τεχνικού επιµελητηρίου της Ελλάδος. - 
γ΄) Εις τους µέχρι της ισχύος του παρόντος διπλωµατούχους µέσων τεχνικών σχολών και επί 
οκταετίαν ασκήσαντας το επάγγελµα του επιστήµονος µηχανικού µηχανολόγου ή 

ηλεκτρολόγου ή ναυπηγού, ως και εις τους επί 14ετίαν τουλάχιστον µέχρι της ισχύος του 

παρόντος ασκήσαντας αποδεδειγµένως το επάγγελµα του επιστήµονος µηχανικού 

µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή ναυπηγού, ως προϊστάµενοι τεχνικών υπηρεσιών σοβαρών 

εταιρειών, απασχολουµένοι εις σχετικάς εργασίας, εφ’ όσον επί των προσαγοµένων υπό του 

ενδιαφεροµένου στοιχείων υπάρξη σύµφωνος γνώµη της ανωτάτης σχολής µηχανολόγων και 
ηλεκτρολόγων του Ε. Μ. Πολυτεχνείου.  

Άρθρον 2  

Μόνον διπλωµατούχοι των ανωτάτων τεχνικών σχολών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή οµοταγών 

της αλλοδαπής σχολών δικαιούνται να φέρωσι τον τίτλον «διπλωµατούχος µηχανικός». 

Ειδικώτερον δε τον τίτλον «διπλωµατούχος µηχανολόγος µηχανικός» ή «διπλωµατούχος 
ηλεκτρολόγος µηχανικός» ή «διπλωµατούχος µηχανολόγος – ηλεκτρολόγος µηχανικός» ή 

«διπλωµατούχος ναυπηγός» δικαιούνται να φέρωσι µόνον οι διπλωµατούχοι των οικείων 

ανωτάτων τεχνικών σχολών.  

Άρθρον 3  

∆ι’ απλάς µηχανολογικάς ή ηλεκτρολογικάς ή ηλεκτροµηχανολογικάς εγκαταστάσεις, ως 
αύται θέλουσι καθορισθή και καταταχθή δια των εκδοθησοµένων διαταγµάτων, συµφώνως 
τω άρθρω 5 του παρόντος νόµου, επιτρέπεται η άσκησις του επαγγέλµατος, άνευ όµως 
χρήσεως του τίτλου «διπλωµατούχου µηχανολόγου» ή «διπλωµατούχου ηλεκτρολόγου» ή 

«διπλωµατούχου µηχανολόγου – ηλεκτρολόγου» ή «διπλωµατούχου ναυπηγού»: - 1) Κατόπιν 

αδείας µεν του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, εκδιδοµένης µετά σύµφωνον γνώµην του 

συµβουλίου σιδηροδρόµων: α΄) Εις τους πτυχιούχους µέσων αναγνωρισµένων τεχνικών 

σχολών αντιστοίχου ειδικότητος µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου – 

ηλεκτρολόγου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. – β΄) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων 

ανεγνωρισµένων σχολών αντιστοίχου ειδικότητος µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή 

µηχανολόγου – ηλεκτρολόγου. – γ΄) Εις τεχνίτας πείρας εφωδιασµένους δια σχετικών 

πτυχίων αναλόγως της ειδικότητος και της πείρας αυτών παρά της διευθύνσεως 
σιδηροδρόµων υπουργείου Συγκοινωνίας. – 2) Αυτοδικαίως δε και άνευ της ως άνω αδείας 
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του επί της Συγκοινωνίας υπουργού εις τους κεκτηµένου δίπλωµα ανωτάτης τεχνικής σχολής 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής άλλων ειδικοτήτων. – Η διαδικασία της απονοµής αδειών ή πτυχίων 

εξασκήσεως επαγγέλµατος των ανωτέρων κατηγοριών, της συνθέσεως των τυχόν αναγκαίων 

εξεταστικών επιτροπών και καταβολής εξετάστρων, µη δυναµένων να υπερβώσι τας 300 

δραχµάς καθ’ υποψήφιον, ως και των λοιπών λεπτοµερειών, καθορισθήσονται δια 

διατάγµατος προτάσει του επί της Συγκοινωνίας υπουργού και κατόπιν συµφώνου 

γνωµοδοτήσεως του συµβουλίου σιδηροδρόµων. – Αι ανωτέρω άδειαι ή πτυχία υπόκεινται 
εις τέλος χαρτοσήµου δραχµών 100.  

 

Άρθρον 4  

Προκειµένου περί ιδρύσεως, επεκτάσεως, συµπληρώσεως, ανακαινίσεως ή διαρρυθµίσεως 
χηµικών εγκαταστάσεων, απαιτείται, πλην της µελέτης του µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή 

µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου, και τοιαύτη παρά διπλωµατούχου χηµικού µηχανικού, εκτός 
εάν πρόκειται περί απλών χηµικών εγκαταστάσεων, τας οποίας δικαιούνται να εκτελώσι και 
οι εν άρθρω 1 του παρόντος αναφερόµενοι µηχανικοί. – Ο χαρακτηρισµός των χηµικών 

εγκαταστάσεων γενήσεται δια διαταγµάτων, εκδοθησοµένων υπό των υπουργών της Εθνικής 
Οικονοµίας και Συγκοινωνίας µετά σύµφωνον γνώµην των αρµοδίων συµβουλίων των 

υπουργείων τούτων.  

Άρθρον 5  

∆ια διαταγµάτων, προτάσει του επί της Συγκοινωνίας υπουργού µετά σύµφωνον 

γνωµοδότησιν του συµβουλίου σιδηροδρόµων, καθορισθήσονται: α΄) Η κατ’ ειδικότητας και 
κατηγορίας αναλόγως της σηµασίας και του µεγέθους αυτών διαίρεσις των µηχανολογικών, 

ηλεκτρολογικών ή ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. – β΄) Ο τρόπος της 
συστηµατικής διεξαγωγής του ελέγχου ιδρύσεως, επεκτάσεως, ανακαινίσεως ή 

διαρρυθµίσεως, ως και τα της επιβλέψεως της κανονικής λειτουργίας των ανωτέρω 

εγκαταστάσεων, καθοριζοµένων λεπτοµερώς και των σχετικών προς τας υποβαλλοµένας 
µελέτας µετά σχεδίων, υπολογισµών, υποµνηµάτων και περιγραφών. – γ΄) Ο τρόπος της 
αποκτήσεως πτυχίου εργολάβου δι’ ηλεκτροµηχανολογικά εν γένει έργα.  

Άρθρον 6  

Εν τη εννοία των εγκαταστάσεων τούτων περιλαµβάνεται: –1) Πάσα αυτοτελής εγκατάστασις 
µηχανικών κινητήρων οιασδήποτε φύσεως µετά των συναφών διασκευών, ειδικόν σκοπόν 

έχουσα την εξυπηρέτησιν της βιοµηχανίας. – 2) Πάσα εγκατάστασις µηχανηµάτων εν γένει 
µετά των συναφών διασκευών, ης εγκαταστάσεως η λειτουργία διενεργείται µέσω µηχανικού 

κινητήρος οιασδήποτε φύσεως. –3) Πάσα εγκατάστασις ατµολεβήτων, ατµοδοχείων και 
δοχείων εν γένει υπό πίεσιν. Ως και πάσα εγκατάστασις λεβήτων, καµίνων ή κλιβάνων 

οιασδήποτε φύσεως µετά των συναφών διασκευών. –4) Πάσα εγκατάστασις σκοπόν έχουσα 

την παραγωγήν, εναποθήκευσιν και διανοµήν υγρών ή αερίων καυσίµων προς φωτισµόν, 

θέρµανσιν ή κίνησιν µετά των συναφών διασκευών. –5) Πάσα εγκατάστασις παραγωγής και 
διανοµής θερµού ύδατος ή ατµού προς θέρµανσιν, ως και πάσα εγκατάστασις διανοµής 
ψυχρού και θερµού ύδατος. –6) Πάσα µηχανική εγκατάστασις εργοστασίων, ανελκυστήρων 

και ανυψωτικών µηχανών, και 7) Πάσα εγκατάστασις παραγωγής, µεταφοράς, µετατροπής, 
διανοµής ηλεκτρικής ενεργείας, είτε προς ιδίαν χρήσιν, είτε προς χρήσιν τρίτων, µετά πάντων 

ανεξαιρέτως των απαρτιζόντων αυτάς µηχανηµάτων, συσκευών και εξαρτηµάτων, ως και 
πάσα εγκατάστασις σχέσιν έχουσα µε τον ηλεκτρισµόν, π.χ. ηλεκτρική έλξις, ηλεκτροκίνησις 
κ.λπ. – 8) Πάσα µελέτη και πραγµατογνωµοσύνη σχετική προς τας ανωτέρω αναφεροµένας 
εργασίας. – Αι ως άνω περιπτώσεις θεωρούνται ενδεικτικαί και ουχί περιοριστικαί.  

Άρθρον 7  

Τα άρθρα 3,5 και 6 του παρόντος εφαρµόζονται αντιστοίχως προκειµένου και περί των 

ναυπηγών εις τας κάτωθι ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς αναφεροµένας περιπτώσεις, των 
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σχετικών εκτελεστικών διαταγµάτων εκδοθησοµένων προτάσει των υπουργών Συγκοινωνίας 
και Ναυτικών.  

α΄) Πάσα αυτοτελής εγκατάστασις συγκροτήµατος µηχανηµάτων και εργαλείων µετά των 

συναφών διασκευών, ειδικόν σκοπόν έχουσα την εξυπηρέτησιν ναυπηγείων και εργοστασίων 

ναυπηγοµηχανολογικών εργασιών.  

β΄) Πάσα εγκατάστασις ή σηµαντική διαρρύθµισις των προωστηρίων και των κυριοτέρων 

βοηθητικών µηχανηµάτων επί πλοίων.  

γ΄) Πάσα ναυπήγησις µηχανοκινήτων πλοίων ολικής χωρητικότητος ανωτέρας των 30 τόννων 

και ιστιοφόρων ολικής χωρητικότητος ανωτέρας των 200 τόννων, ως επίσης και πλωτών 

µηχανηµάτων, ήτοι βυθοκόρων, πλωτών γερανών ανελκυστικής ικανότητος ανωτέρας των 10 

τόννων και λοιπών.  

δ΄) Πάσα µετασκευή πλοίου επηρεάζουσα τα κύρια αυτού χαρακτηριστικά, ως και πάσα 

επισκευή αξίας ανωτέρας του ενός δεκάτου της κατά τον χρόνον της επισκευής αξίας του 

επισκευαζοµένου πλοίου.  

ε΄) Πάσα µελέτη και πραγµατογνωµοσύνη σχετική προς τας ανωτέρω αναφεροµένας 
εργασίας.  

Άρθρον 8  

∆ι’ άπαντας τους δυνάµει του παρόντος νόµου ασκούντας το επάγγελµα του µηχανολόγου ή 

ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου – ηλεκτρολόγου ή ναυπηγού, ή τους έχοντας τον τίτλον του 

«διπλωµατούχου µηχανικού», εφαρµόζονται αι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος 
διατάγµατος «περί καθορισµού των εις τους ιδιώτας µηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, 
µηχανολόγους-ηλεκτρολόγους και ναυπηγούς µηχανικούς χορηγουµένων αµοιβών». Ως προς 
δε την εκδίκασιν των αµοιβών τούτων εφαρµόζονται αι εκάστοτε «περί εκδικάσεως των εξ 

αµοιβής των εργασιών πολιτικών µηχανικών, αρχιτεκτόνων κλπ. διαφορών µεταξύ τούτων 

και πελατών» διατάξεις.  
Άρθρον 9  

Ο παρά τας διατάξεις του παρόντος νόµου ασκών το επάγγελµα ή χρησιµοποιών τον τίτλον 

του διπλωµατούχου µηχανικού (µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου ηλεκτρολόγου 

ή ναυπηγού) τιµωρείται επί εγκλήσει εις βαθµόν πληµµελήµατος δια φυλακίσεως 1-6 µηνών 

και δια χρηµατικής ποινής 2.000 έως 15.000 δραχµών. – Εν υποτροπή αι ρηθείσαι ποιναί 
διπλασιάζονται.  

Άρθρον 10  

Οι κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος νόµου απασχολούµενοι εις την εκµετάλλευσιν και 
συντήρησιν των βιοµηχανικών εν γένει εγκαταστάσεων και µη κεκτηµένοι τα υπό του 

παρόντος νόµου οριζόµενα προσόντα θεωρούνται ως έχοντες τοιαύτα δι’ ας θέσεις 
κατέχουσιν. Ούτοι λαµβάνουσι διπλώµατα ή πτυχία πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών, 

βοηθών κλπ. βάσει διαβαθµίσεως των πτυχίων και διαδικασίας καθορισθησοµένων δια 

διατάγµατος, εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργείου Συγκοινωνίας εντός τριµήνου από της 
ισχύος του παρόντος.  
Ο παρών νόµος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και της γερουσίας και παρ’ Ηµών σήµερον 

εκδοθείς, δηµοσιευθήτω δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόµος 
του Κράτους.  
 

Εν Αθήναις τη 26 Νοεµβρίου 1934  

Ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας  
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ  
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Οι Υπουργοί 
 

Επί της ∆ικαιοσύνης  
ΣΠ. ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ  

 

 

Επί της Εθνικής Οικονοµίας 
Υφ/γος  

ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
Επί της Συγκοινωνίας Υφ/γος  

Κ. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗΣ  

Επί των Ναυτικών  

ΑΛ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ  

 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς. 
 

Εν Αθήναις τη 28 Νοεµβρίου 1934  

Ο πρόεδρος της ∆ικαιοσύνης 
ΣΠ. ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ  
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7. Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΥ∆ ΓΙΑ ΤΟ 2007 - ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
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8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ 
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9. ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

 
 



 
78 

10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
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11. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 

 

 
 

Φωτογραφία 1: Χώρος Ταμείου (δεξιό τμήμα) – Χώρος Υποδοχής Πελατών 

 

Φωτογραφία 2: Χώρος Ταμείου (αριστερό τμήμα) – Είσοδος Αποθήκης 
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Φωτογραφία 3: Χώρος Υποδοχής & Πώλησης 

 

 

Φωτογραφία 4: Χώρος Έκθεσης Λαμπτήρων 
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Φωτογραφία 5: Χώρος Έκθεσης Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών 

 

 

Φωτογραφία 6: Γραφείο Γενικού Διευθυντή & Επιπρόσθετος Χώρος Έκθεσης Ηλεκτρολογικού Υλικού 


