
Νόµος 1667/1986 
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 



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. 



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 



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 



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 



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). 



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". 



*** 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. 



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. 



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 



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. 



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 



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 



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. 



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 



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 



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. 
 
 



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.  


