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3Τίτλος Ενότητας

Σκοποί  ενότητας –
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές θα πρέπει να 
έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε: 

 Να γνωρίσουν την εξέλιξη της συνεταιριστικής νομοθεσίας
στην Ελλάδα και να κατανοήσουν το πώς έχει διαμορφωθεί το
νομοθετικό πλαίσιο που αφόρα τη λειτουργία των
συνεταιρισμών στη σύγχρονη εποχή.

 Να συνδέσουν τη συνεταιριστική νομοθεσία με τις 
προσπάθειες ελέγχου του συνεταιριστικού κινήματος μέσω 
της νομοθεσία στη χωρά. 
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4Τίτλος Ενότητας

Περιεχόμενα ενότητας
 Εισαγωγή: Η συνεταιριστική Νομοθεσία 
 Ο Συνεταιριστικός Νόμος 602/1915
 Ο Συνεταιριστικός Νόμος 921/1979
 Ο Συνεταιριστικός Νόμος 1541/1985
 Ο Συνεταιριστικός Νόμος 1667/1986
 Ο Συνεταιριστικός Νόμος 2169/1993
 Ο Συνεταιριστικός Νόμος 2810/2000
 Ο Συνεταιριστικός Νόμος 4015/2011

 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τους Συνεταιρισμούς 
 Η κρατική παρέμβαση στους Συνεταιρισμούς 

Presenter
Presentation Notes
 



5Τίτλος Ενότητας

Εισαγωγή
• Η ειδική συνεταιριστική νομοθεσία αρχίζει από το 1915.
• Έξι (6) συνεταιριστικοί νόμοι από τους οποίους:

– Ένας αφορά και τα δύο είδη (αγροτικούς και αστικούς)
– Πέντε αναφέρονται στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και
– Ένας μόνο στους αστικούς συνεταιρισμούς.

Αναλυτικά οι νόμοι αυτοί είναι:
• 602/1915 (για αγροτικούς & αστικούς)
• 921/1979 (για αγροτικούς)
• 1541/1985 (για αγροτικούς)
• 1667/1986 (για αστικούς)
• 2169/1993 (για αγροτικούς)
• 2810/2000 (για αγροτικούς)
• 4015/2011 (για αγροτικούς)

Presenter
Presentation Notes
  



6Τίτλος Ενότητας

Ο Συνεταιριστικός Νόμος 602/1915
• Είναι ο πρώτος συνεταιριστικός νόμος και αφορά αγροτικούς και

αστικούς συνεταιρισμούς.

• Το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη βουλή στις 30 Σεπτεμβρίου
1914, (από τον τότε Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Ανδρέα
Μιχαλακόπουλο). Ο νόμος ψηφίστηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1914 γι’
αυτό αναφέρεται και σαν νόμος 602/1914. Δημοσιεύτηκε όμως στην
εφημερίδα της Κυβέρνησης το 1915 γι’ αυτό και άλλου αναφέρεται
και ως νόμος 602/1915.

• Συντάκτης του νόμου αυτού ήταν ο Γεωπόνος Σωκράτης Ιασεμίδης
και είχε σαν βάση τον πρώτο Γερμανικό συνεταιριστικό νόμο του
1889 και τον Αυστριακό νόμο, με τις απαραίτητες προσαρμογές
που απαιτούσε η ελληνική πραγματικότητα.

• Περιείχε 95 άρθρα και θεωρείται προοδευτικός νόμος.
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7Τίτλος Ενότητας

Οι βασικοί στόχοι του ν. 602/1915
• Ο περιορισμός της εκμετάλλευσης παραγωγών και καταναλωτών

από τους μεσάζοντες κατά την πώληση ή αγορά αγροτικών
προϊόντων.

• Ο περιορισμός της εκμετάλλευσης των παραγωγών από τους
μεσάζοντες κατά την προμήθεια γεωργικών εφοδίων, και

• Η ικανοποίηση των πιστωτικών αναγκών των παραγωγών από
τους συνεταιρισμούς και η καταπολέμηση της τοκογλυφίας.
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8Τίτλος Ενότητας

Τα Κύρια Χαρακτηριστικά του ν. 
602/1915

1. Οι συνεταιρισμοί είχαν περιορισμούς στις δραστηριότητές τους
πραγματοποιώντας μόνο δραστηριότητες που προβλέπονταν από
το καταστατικό τους και μόνο μέχρι του ποσού που δηλώνονταν
από τους παραγωγούς. (μειονέκτημα που οδήγησε στην
αντικατάσταση του νόμου).

2. Για τη σύσταση ενός συνεταιρισμού απαιτούνταν επτά (7)
τουλάχιστον άτομα.

3. Επιτρέπονταν δύο ή περισσότεροι συνεταιρισμοί στον ίδιο Δήμο
ή Κοινότητα, αλλά για τη σύσταση δεύτερου και τρίτου
συνεταιρισμού απαιτούνταν 25 άτομα.

4. Μέλη του συνεταιρισμού μπορούσαν να γίνουν φυσικά
πρόσωπα που συμπλήρωσαν το 18 έτος της ηλικίας τους.
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9Τίτλος Ενότητας

Τα Κύρια Χαρακτηριστικά του ν. 
602/1915

5. Τα μέλη του συνεταιρισμού έπρεπε να κατοικούν μόνιμα στην
έδρα του συνεταιρισμού ή να είχαν ακίνητα στην περιφέρεια του
συνεταιρισμού.

6. Το Δ.Σ. και το Ε.Σ. εκλέγονταν από τη Γ.Σ. μέσα από ενιαίο
ψηφοδέλτιο.

7. Η θέση του Δ.Σ. ήταν τιμητική χωρίς καμιά αμοιβή για τις υπηρεσίες
που πρόσφεραν.

8. Το Δ.Σ. μπορούσε να παραχωρεί αρμοδιότητες και σε
υπηρεσιακά όργανα του συνεταιρισμού.

9. Η λειτουργία του Δ.Σ. και Ε.Σ. ήταν καθαρά υπόθεση του
καταστατικού του συνεταιρισμού.

Ο νόμος αυτός υπέστη αρκετές και ουσιαστικές τροποποιήσεις με
δυσμενείς επιπτώσεις στους συνεταιρισμούς.
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10Τίτλος Ενότητας

Ο Συνεταιριστικός Νόμος 921/1979
Αφορούσε μόνο αγροτικούς συνεταιρισμούς, αποτελούμενος από 71 άρθρα,
ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 1979.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του νόμου ήταν:

1. Επέτρεπε την ανάληψη κάθε δραστηριότητας στους συνεταιρισμούς στα
πλαίσια του καταστατικού, για την εξυπηρέτηση και προαγωγή της ιδιωτικής
οικονομίας και την εξύψωση του κοινωνικού, επαγγελματικού και
πολιτιστικού επιπέδου των γεωργών-μελών τους, όπως π.χ.:

– συγκέντρωση, συσκευασία, τυποποίηση, αποθήκευση, συντήρηση,
μεταφορά και πώληση των γεωργικών προϊόντων,

– προμήθεια γεωργικών εφοδίων ή καταναλωτικών αγαθών,

– ίδρυση και διαχείριση βιοτεχνιών και βιομηχανιών γεωργικών προϊόντων
και η διάθεσή τους,

– κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων, και

– παροχή τεχνικής και συνεταιριστικής εκπαίδευσης η επιμόρφωση των
μελών κλπ.
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11Τίτλος Ενότητας

Ο Συνεταιριστικός Νόμος 921/1979
2. Για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού απαιτούνταν 10 άτομα, ενώ

για δεύτερο συνεταιρισμό στο ίδιο χωριό απαιτούνταν 100 άτομα.

3. Δεν απαγόρευε την ύπαρξη και άλλων συνεταιρισμών στο ίδιο χωριό ή
περισσοτέρων της μιας ένωσης στο νομό.

4. Μέλη του συνεταιρισμού μπορούσαν να γίνουν φυσικά πρόσωπα
ηλικίας 18 ετών και άνω που ασκούσαν τη γεωργία σαν πρωτεύον ή
δευτερεύον επάγγελμα καθώς και νομικά πρόσωπα.

5. Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας ήταν 5.000 δραχμές τουλάχιστον,
ενώ για τα νησιά και ορεινές περιοχές μέχρι μπορούσε να μειωθεί μέχρι και
2.500 δραχμές.

6. Χρησιμοποιούνταν ενιαίο ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ.
και Ε.Σ. και εκλέγονταν όσοι πλειοψηφούσαν.

7. Δικαίωμα εκλογής στο Δ.Σ. και Ε.Σ. είχε κάθε μέλος του συνεταιρισμού
ανεξάρτητα αν ασκούσε τη γεωργία σαν πρωτεύον ή δευτερεύον επάγγελμα.
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12Τίτλος Ενότητας

Ο Συνεταιριστικός Νόμος 921/1979
8. Έδινε το δικαίωμα στα μέλη του συνεταιρισμού για μη αυτοπρόσωπη

συμμετοχή τους σε Γ.Σ. με εξουσιοδότηση σε άλλο μέλος.

9. Αντιπρόσωποι στη Γ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ εκλέγονταν από τις ενώσεις των
συνεταιρισμών, τις κεντρικές ενώσεις, τις κοινοπραξίες και τις
συνεταιριστικές εταιρίες που έχουν ως μέλη τους τις ενώσεις
συνεταιρισμών.

10. Η εποπτεία των γεωργικών συνεταιρισμών γινόταν από ειδικούς
υπαλλήλους της ΑΤΕ που ονομαζόταν Επόπτες γεωργικών
συνεταιρισμών.

11. Η ΠΑΣΕΓΕΣ εκπροσωπούσε τους συνεταιρισμούς και τους αγροτικούς
συλλόγους.

Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε το 1982, με το νόμο 1257/82 αλλά μόνο σε ότι
αφορούσε στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης Δ.Σ. και Ε.Σ.
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13Τίτλος Ενότητας

Ο Συνεταιριστικός Νόμος 1541/1985
Αφορούσε μόνο τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και αποτελούνταν από 79
άρθρα.

Κύρια χαρακτηριστικά του ήταν τα εξής:

1. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί μπορούσαν να αναλάβουν οποιαδήποτε
δραστηριότητα που αποσκοπούσε στην οικονομική, κοινωνική και
πολιτιστική ανάπτυξη όπως:

– συλλογική καλλιέργεια και εκμετάλλευση γεωργικών εκτάσεων,

– κατασκευή, συντήρηση, αγορά ή ενοικίαση αγροτικών μηχανημάτων και
εργαλείων για εξυπηρέτηση των μελών και του συνεταιρισμού

– ίδρυση και λειτουργία μονάδων για τη συσκευασία, επεξεργασία, μεταποίηση
και γενικά την αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής,

– εμπορία αγροτικών προϊόντων των μελών και τρίτων,

– άσκηση αγροτικής πίστης,

– εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων,

– παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης κ.α.
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14Τίτλος Ενότητας

Ο Συνεταιριστικός Νόμος 1541/1985
2. Για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού απαιτούνταν τουλάχιστον

50 άτομα, μόνο για τη σύσταση συνεταιρισμού ειδικού σκοπού ο
αριθμός ήταν 20.

3. Δεν επιτρεπόταν η ίδρυση δεύτερου αγροτικού συνεταιρισμού
στο ίδιο χωριό ή δεύτερης ένωσης στον ίδιο Νομό. Όπου
υπήρχαν δύο συγχωνεύονται σε ένα συνεταιρισμό ή ένωση, εκτός αν
υπήρχαν ειδικοί λόγοι.

4. Μέλη του συνεταιρισμού γίνονται μόνο φυσικά πρόσωπα τα
οποία διακρίνονταν σε:
– Τακτικά μέλη όσοι ασχολούνταν με τη γεωργία αυτοπρόσωπα,

επαγγελματικά ή μη.
– Ειδικά μέλη όσοι διαθέτουν αγροτική περιουσία στην περιφέρεια του

συνεταιρισμού, αλλά δεν ασχολούνταν αυτοπρόσωπα και
επαγγελματικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

5. Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας ήταν τουλάχιστον 25.000
δραχμές, εκτός από τα νησιά και τις ορεινές περιοχές που μπορούσε
να μειωθεί στις 10.000 δραχμές.
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15Τίτλος Ενότητας

Ο Συνεταιριστικός Νόμος 1541/1985
6. Για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ. ίσχυε το σύστημα των

συνδυασμών και όχι το ενιαίο ψηφοδέλτιο.
7. Δικαίωμα εκλογής στο Δ.Σ. και Ε.Σ. είχαν μόνο τα τακτικά μέλη.
8. Η εκπροσώπηση των μελών στις Γ. Σ. ήταν μόνο αυτοπρόσωπη.
9. Αντιπρόσωποι στη Γ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ εκλέγονταν μόνο από τις ενώσεις

αγροτικών συνεταιρισμών.
10.Η εποπτεία των αγροτικών συνεταιρισμών ασκούνταν από ένα ειδικό

συνεταιριστικό όργανο που ονομάζονταν Σώμα Ελεγκτών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων, το οποίο όμως δεν λειτούργησε ποτέ.

11.Οι αγροτικοί σύλλογοι δεν επιτρέπονταν να εκπροσωπούνται πλέον από
την ΠΑΣΕΓΕΣ αλλά από το συνδικαλιστικό τους όργανο τη ΓΕΣΑΣΕ(Γενική
Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας).

12.Θέσπιζε ένα νέο θεσμό, την Κλαδική Οργάνωση Παραγωγής Αγροτικού
Συνεταιρισμού (ΚΟΠΑΣ), που λειτουργούσε εντός των συνεταιρισμών για
κάθε ένα κλάδο παραγωγής, π.χ. ΚΟΠΑΣ βαμβακιού, ΚΟΠΑΣ καπνού κλπ.
δηλαδή τόσες ΚΟΠΑ όσοι και οι κυριότεροι κλάδοι παραγωγής. Κάθε μέλος
μπορούσε να συμμετέχει σε όσες ΚΟΠΑ αντιστοιχούσαν τα προϊόντα που
καλλιεργούσε.
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16Τίτλος Ενότητας

Ο Συνεταιριστικός Νόμος 1667/1986
Είναι ο πρώτος και μοναδικός νόμος που αναφέρεται αποκλειστικά και
μόνο στους αστικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι μέχρι τότε διέπονταν
από το νόμο 602/1915.
Σύμφωνα με το νόμο αυτό, «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 και
πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής τους γενικά μέσα σε μια επιχείρηση».

Αστικοί συνεταιρισμοί είναι κυρίως οι εξής:
1. Παραγωγικοί (π.χ. βιοτεχνικοί, μεταποιητικοί, κατασκευαστικοί κλπ)
2. καταναλωτικοί
3. προμηθευτικοί
4. πιστωτικοί
5. Μεταφορικοί, και
6. τουριστικοί
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17Τίτλος Ενότητας

Τα Κύρια Χαρακτηριστικά του ν. 
1667/1986

1. Για τη σύσταση του συνεταιρισμού απαιτούνται τουλάχιστον 15 άτομα

2. Η εγγραφή νέων μελών εγκρίνεται από τη Γ.Σ.

3. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ. μπορεί να γίνει είτε με ενιαίο
ψηφοδέλτιο είτε με ψηφοδέλτια συνδυασμών, ανάλογα με τα αναφερόμενα
στο καταστατικό.

4. Η εποπτεία των αστικών συνεταιρισμών ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας (Υπηρεσία Συνεταιρισμών).

5. Βασικό μειονέκτημα του νόμου αυτού είναι η απαιτούμενη μεγάλη απαρτία
των 2/3 ή σε επανάληψη του 1/2 των μελών για θέματα που
αναφέρονται:

– στη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του συνεταιρισμού,
– στη μεταβολή του ύψους της συνεταιριστικής μερίδας,
– στην παράταση, διάλυση, αναβίωση ή συγχώνευση του συνεταιρισμού κλπ.

Σημαντικό πρόβλημα για τους μεγάλους συνεταιρισμούς να συγκεντρώσουν
τέτοια απαρτία, γι’ αυτό το άρθρο αυτό αργότερα τροποποιήθηκε.
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18Τίτλος Ενότητας

Ο Συνεταιριστικός Νόμος 2169/1993
Ο τρίτος νόμος που αφορά αποκλειστικά και μόνο αγροτικούς

συνεταιρισμούς και αποτελείται από 56 άρθρα.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του νόμου είναι τα εξής:

1. Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις μπορούν να αναλάβουν
οποιαδήποτε δράση για την επίτευξη του σκοπού τους, δηλαδή:

– παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων,

– παραγωγή και προμήθεια γεωργικών εφοδίων,

– κατασκευή και προμήθεια των μέσων αγροτικής παραγωγής και βιοτικής
ανάγκης.

2. Για τη σύσταση του αγροτικού συνεταιρισμού απαιτούνται 20 άτομα, αλλά
και λιγότερα σε περιοχές με ειδικές συνθήκες.

3. Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας είναι 50.000 δραχμές, το οποίο
μπορεί να καταβληθεί μέσα σε τρία χρόνια ,και

4. Οι εκλογές για Δ.Σ. και Ε.Σ. γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
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19Τίτλος Ενότητας

Ο Συνεταιριστικός Νόμος 2810/2000
Ο τέταρτος κατά σειρά νόμος που αφορά αποκλειστικά και μόνο αγροτικούς
συνεταιρισμούς. Είναι ένας νόμος πλαίσιο αφού πολλά συνεταιριστικά θέματα
ρυθμίζονται από το καταστατικό των συνεταιρισμών.

Ο νόμος αυτός επαναφέρει αρκετές ρυθμίσεις από το νόμο 602/1915, λαμβάνοντας
υπόψη τις εμπειρίες του παρελθόντος και τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νόμου είναι τα εξής:

1. Για τη σύσταση ενός αγροτικού συνεταιρισμού απαιτούνται εφτά (7) άτομα,
όπως και με το νόμο 602/1915.

2. Μέλη του συνεταιρισμού μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα
οποία ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, που εξυπηρετούνται από τις
δραστηριότητες του συνεταιρισμού.

3. Η περιφέρεια συνεταιρισμού ορίζεται από το καταστατικό και δεν έχει
περιορισμό.
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20Τίτλος Ενότητας

Τα Κύρια Χαρακτηριστικά του ν. 
2810/2000

4. Το κάθε μέλος του συνεταιρισμού μπορεί να έχει διαφορετικό αριθμό
υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων, ανάλογα με το ύψος των
συναλλαγών του με το συνεταιρισμό, γεγονός που δημιουργεί κάποια
αντιστοίχηση μεταξύ της συμμετοχής στο κεφάλαιο και στη χρήση του
εξοπλισμού και των υπηρεσιών των συνεταιρισμών.

5. Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας ορίζεται από το καταστατικό του
κάθε συνεταιρισμού, που μπορεί να είναι διαφορετικό, αφού οι
δραστηριότητες και τα κεφάλαια που απαιτούνται σε κάθε συνεταιρισμό είναι
διαφορετικά.

6. Οι υποχρεωτικές μερίδες μπορεί να είναι έντοκες, σύμφωνα με το
καταστατικό του συνεταιρισμού, για ενθάρρυνση της συμμετοχής στο
συνεταιρισμό, όταν μάλιστα το επιτόκιο είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο.

7. Προαιρετικές μερίδες μπορούν να αποκτήσουν τα μέλη, οι εργαζόμενοι στο
συνεταιρισμό και τρίτοι, με σκοπό την αύξηση του κεφαλαίου του
συνεταιρισμού, αλλά το επιτόκιό τους είναι υψηλότερο των υποχρεωτικών.

8. Επιτρέπεται η μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας σε κληρονόμους,
με απόφαση του Δ.Σ. του συνεταιρισμού, εφόσον έχουν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις.
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Τα Κύρια Χαρακτηριστικά του ν. 
2810/2000

9. Η ημερομηνία εκλογής των Δ.Σ. των συνεταιρισμών ορίζεται από το
καταστατικό τους και μπορεί να διαφέρει μεταξύ τους, ώστε να μην μπορεί
να γίνεται οργανωμένος αγώνας εκλογής Δ.Σ. των συνεταιρισμών για
περιορισμό των κομματικών παρεμβάσεων.

10. Η εκλογή του Δ.Σ. γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, αλλά ο μέγιστος
επιτρεπόμενος αριθμός σταυροδοσίας είναι ο μισός αριθμός του
συνόλου των μελών του Δ.Σ. στρογγυλεμένος προς τα πάνω (π.χ. 9
μέλη/2=4,5 άρα 5 σταυρούς). Έτσι εξασφαλίζεται η αντιπροσώπευση των
παρατάξεων και η εκλογή των καλυτέρων.

11. Το κάθε μέλος μπορεί να έχει διαφορετικό αριθμό ψήφων (μέχρι 3 το
πολύ), ανάλογα με τον αριθμό των υποχρεωτικών μερίδων.

12. Το εποπτικό συμβούλιο καταργείται, λόγω αδυναμίας ουσιαστικού ελέγχου
και η εποπτεία γίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας ή εξουσιοδοτημένα
όργανα του Υπουργείου Γεωργίας, ή ορκωτούς λογιστές που ορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
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Ο Συνεταιριστικός Νόμος 4015/2011
Ο 5oς κατά σειρά νόμος που αφορά αποκλειστικά και μόνο αγροτικούς
συνεταιρισμούς.

Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η μετάβαση από το παλιό καθεστώς ενώ υπάρχουν πολλές
εκκρεμότητες για διαδικαστικά θέματα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νόμου είναι τα εξής:

1. Η διαβάθμιση των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων που προέβλεπε ο
ν.2810/2000 παύει να ισχύει και καθιερώνεται μόνο ο πρωτοβάθμιος Αγροτικός
συνεταιρισμός.

(οι δευτεροβάθμιες ΑΣΟ, δηλαδή οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ),
οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ), οι
τριτοβάθμιες ΑΣΟ δηλαδή οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕΣΕ),
καθώς επίσης και οι Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) ανώνυμες και ΕΠΕ
μετατρέπονται σε μορφές των νέων Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων)
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Ο Συνεταιριστικός Νόμος 4015/2011
Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ) είναι:
 Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι κάθε πρωτοβάθμιος αγροτικός συνεταιρισμός, ο 

οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000 και έχει ως μέλη 
φυσικά πρόσωπα.

 Ομάδα Παραγωγών (ΟΠ) είναι κάθε ένωση που συγκροτούν παραγωγοί αγροτικών 
προϊόντων, η οποία έχει νομική οντότητα ή αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος 
νομικής οντότητας, όπως για παράδειγμα ΑΣ ή μέρος ΑΣ με αντικείμενο 
δραστηριότητας ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια ομάδα ομοειδών προϊόντων και 
ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου. Η ΟΠ: α) 
οργανώνει την παραγωγή συγκεκριμένων κατά περίπτωση αγροτικών προϊόντων, β) 
αναλαμβάνει την προμήθεια εισροών και εφοδίων, γ) παρέχει υπηρεσίες 
τυποποίησης, αποθήκευσης και διάθεσης αγροτικών προϊόντων.

 Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) είναι οι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), οι οποίες 
συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από ΑΣ και έχουν δια τομεακό και διακλαδικό 
αντικείμενο, στο πλαίσιο του οποίου: α) αναλαμβάνουν επιχειρηματική 
δραστηριότητα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αναφορικά με την παραγωγή, 
τυποποίηση, αποθήκευση, βιομηχανική επεξεργασία πρώτου και δεύτερου βαθμού 
και εμπορία αγροτικών προϊόντων, β) αναλαμβάνουν την παραγωγή και προμήθεια 
εισροών και εφοδίων και γ) συνάπτουν για τους ανωτέρω σκοπούς διεθνικές 
συνεργασίες και συμπράξεις με φορείς παρόμοιου σκοπού.
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Ο Συνεταιριστικός Νόμος 4015/2011
Ιδιαίτερα Σημεία :
Ένας συνεταιρισμός για να χαρακτηριστεί ενεργός πρέπει να έχει
συνεταιριστικό κεφάλαιο τουλάχιστον 30.000 ευρώ. Τα μέλη του
συνεταιρισμού θα πρέπει να έχουν καταβάλει το σύνολο της αξίας των
συνεταιριστικών μερίδων που τους αντιστοιχούν. Αν υπάρχουν μέλη που δεν
έχουν καταβάλει την αξία των συνεταιριστικών μερίδων τους δεν μπορούν να
πάρουν μέρος στις εκλογές.
Οι ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών μπορούν να μετατραπούν αν επιθυμούν και
σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, συνοδεία υποχρεωτικά σχεδίου εξυγίανσης
και αναδιάρθρωσης.
Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στους Αγροτικούς
Συνεταιρισμούς, στις ΕΑΣ, στις ΚΕ.Σ.Ε., στις Κ.Α.Σ.Ο και στις Συνεταιριστικές
Εταιρείες, οι οποίες είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού,
μεταφέρονται αυτοδίκαια στις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις που θα
προκύψουν
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Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τους 
Συνεταιρισμούς 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς. : 
• Η Συνθήκη της Ρώμης αναφέρει τους συνεταιρισμούς στο άρθρο 58, όπου, ως προς το

δικαίωμα ιδρύσεως, τους κατατάσσει μαζί με τις εταιρείες του αστικού και του εμπορικού
δικαίου. Μνεία στην ιδιαιτερότητα των συνεταιρισμών, αποτελεί ο κανονισμός 26/1962, με τον
οποίο καθορίζεται ότι στην περίπτωση των συνεταιρισμών κατ’ εξαίρεση δεν παραβιάζονται οι
κανόνες ανταγωνισμού του άρθρου 85 της συνθήκης.

• Σε αρκετές περιπτώσεις, η κοινή αγροτική πολιτική περιέλαβε στο διαρθρωτικό της σκέλος
διατάξεις ενθάρρυνσης της συλλογικής δράσης των παραγωγών γεωργικών προϊόντων.
χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις ενίσχυσης των επενδύσεων για τη βελτίωση των
συνθηκών μεταποιήσεως και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων.

• Στο τέλος της δεκαετίας του 1980 συστάθηκε Διεύθυνση Κοινωνικής Οικονομίας στη Γενική
Διεύθυνση 23 (Πολιτική για τις επιχειρήσεις, Εμπόριο, Τουρισμός, Κοινωνική Οικονομία).

• Η μόνη εκδήλωση κοινής ρύθμισης θεσμικών θεμάτων των συνεταιρισμών αποτελεί το Σχέδιο
Καταστατικού Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού, του οποίου η έγκριση από το Συμβούλιο
εκκρεμούσε επί σειρά ετών (2003)
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Η κρατική παρέμβαση στους 
Συνεταιρισμούς 

Έξι βασικές περίοδοι διακρίνονται στην εξέλιξη της κρατικής επέμβασης στο 
συνεταιριστικό κίνημα: 

• 1914-20 οι συνεταιριστικές οργανώσεις εδραιωνόταν και επεκτεινόταν στην
ελληνική επαρχία.

• 1921-39 (περίοδος του μεσοπολέμου) το κράτος παρενέβη στην ηγεσία και
την οργάνωση των συνεταιρισμών προσπαθώντας να πάρει τον έλεγχο και
να τους χειραγωγήσει.

• 1950-73 (μεταπολεμική περίοδος) η συνεταιριστική οργάνωση
αντιμετωπίζεται ως επέκταση του κρατικού μηχανισμού

– 1950-1967 το κράτος επενέβη στους συνεταιρισμούς για να εξασφαλίσει τη
μεταφορά του πλεονάσματος στον αστικό - βιομηχανικό τομέα, και

– 1967-1973 οι συνεταιρισμοί λαμβάνουν άμεσες διαταγές από το δικτατορικό
καθεστώς.
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Η κρατική παρέμβαση στους 
Συνεταιρισμούς 

• 1974-1980 οι συνεταιρισμοί έγιναν όλο και περισσότερο πολιτικοποιημένοι
παρά το γεγονός ότι ήταν ακόμα μέρος ενός συστήματος κρατικής
συντεχνίας.

• 1981-1989 οι συνεταιρισμοί φάνηκε να πολιτικοποιούνται σε μεγάλο βαθμό
και να συντάσσονται με τότε κυβερνών κόμμα. Χαρακτηριστικό της
περιόδου είναι η αύξηση των γεωργικών εισοδημάτων και η πλήρης ένταξη
της χώρας στην ΕΟΚ.

• μετά το 1990 χαρακτηρίζεται ως η εποχή κατά την οποία οι συνεταιριστικές
οργανώσεις συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να λειτουργήσουν με κριτήρια
ιδιωτικών επιχειρήσεων (Patronis, 2002).
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Χρηματοδότηση
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του 

εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» 
έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού 
υλικού. 

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους.



Σημειώματα
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Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.  
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Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Αχιλλέας Κοντογεώργος. «Συναιτεριστική
Οικονομία». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή 
διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/DEAPT147/.
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Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons 
Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής 
Έκδοση.   Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα 
κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους 
όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».                     

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
• που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για 

το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
• που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση 

στο έργο
• που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος 

(π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για 
εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.
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