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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η διπλωτική µας εργασία µελετά την περίπτωση ενός συγκεκριµένου συνεταιρισµού, 

του Αγροτικού Συνεταιρισµού Καλαβρύτων, και την πορεία της λειτουργίας του. 

Στο κεφάλαιο 1: «εισαγωγικές έννοιες» προτάσσονται οι οικονοµικοί οργανισµοί, οι 

εταιρείες του εµπορικού νόµου, τα χαρακτηριστικά εταιρικής συµβάσης, τα κύρια 

χαρακτηριστικά των εµπορικών εταιρειών, η νοµική και εµπορική εκπροσώπηση των 

εταιρειών, η αρχή της «σταθερότητας κεφαλαίου» των εµπορικών εταιρειών, οι διακρίσεις 

των εµπορικών εταιρειών και οι αντιθέσεις - προτερήµατα - µειονεκτήµατα των εταιρικών 

τύπων. 

Στο 2
ο
 κεφάλαιο τα: «κύρια χαρακτηριστικά συνεταιρισµών» παρατίθενται η ιστορική 

αναδροµή, τα χαρακτηριστικά και οι διακρίσεις των συνεταιρισµών, η νοµική 

προσωπικότητα και οι διαφορές του συνεταιρισµού από άλλες εταιρικές µορφές, οι 

διεργασίες ίδρυσης συνεταιρισµού, οι υποχρεώσεις των µελών αλλά και τα δικαιώµατά τους- 

συνεταιρική µερίδα όπως και τα όργανα διοίκησης των συνεταιρισµών - έλεγχος - εποπτεία 

(γενική συνέλευση, διοικητικό συµβούλιο, εποπτικό συµβούλιο, κρατική εποπτεία). 

Στο 3
ο
 κεφάλαιο: «οικονοµική διαχείριση συνεταιρισµών» παρουσιάζονται ο 

διαχειριστικός λογιστικός και οικονοµικός έλεγχος, η οικονοµική διαχείριση, τα τηρούµενα 

βιβλία, η φορολόγηση - Φ.Π.Α., οι συγχωνεύσεις - µετατροπές συνεταιρισµών, η πτώχευση 

συνεταιρισµών και η λύση - εκκαθάριση συνεταιρισµού. 

Το θέµα του 4
ου

 κεφαλαίου είναι η: «µελέτη περίπτωσης του Αγροτικού 

γαλακτοκοµικού συνεταιρισµού Καλαβρύτων» και επισηµαίνονται η ιστορία του 

συνεταιρισµού, οι πιστοποιήσεις του συνεταιρισµού Καλαβρύτων, τα προϊόντα του 

συνεταιρισµού Καλαβρύτων (φέτα Π.Ο.Π. Καλαβρύτων, γίδινο τυρί, βούτυρο, µυζήθρα 

ξηρή, γάλα, γιαούρτι πρόβειο, ανθότυρος, αφίρι), οι εγκαταστάσεις (εργοστάσιο παραγωγής 

προϊόντων, χηµικό & µικροβιολογικό εργαστήριο, µονάδα βιολογικού καθαρισµού, µονάδα 

παραγωγής πρωτεΐνης, µονάδα ωρίµανσης - ψύξης, συγκρότηµα αποθήκευσης & παραγωγής 

µιγµάτων ζωοτροφών, κεντρικά γραφεία συνεταιρισµού), και η κοινωνική ευθύνη (εταιρική 

ευθύνη προς το περιβάλλον, εταιρική ευθύνη προς τους δηµότες). 

Στο 5
ο
 κεφάλαιο τα: «οικονοµικά στοιχεία συνεταιρισµού Καλαβρύτων» 

καταγράφονται η οικονοµική διάσταση του συνεταιρισµού Καλαβρύτων, ο κύκλος εργασιών 
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του συνεταιρισµού, τα µικτά κέρδη του συνεταιρισµού, τα κέρδη πριν και µετά την επιβολή 

φόρου του συνεταιρισµού, και τέλος τα ίδια κεφάλαια του συνεταιρισµού Καλαβρύτων. 

Στο 6
ο
 κεφάλαιο καταγράφονται τα «συµπεράσµατα» προτάσσοντας τα βασικά 

στοιχεία της πτυχιακής εργασίας, 
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ABSTRACT 

The topic of this thesis is related to the study of a particular cooperative - in our case 

of the Kalavryta Agricultural Cooperative - and how it works. 

In Chapter 1, the «introductory concepts» are introduced by economic organizations, 

commercial law firms, corporate contract characteristics, main features of commercial 

companies, legal personality and commercialization of companies - consequences of 

acquisition, the principle of acquisition. «Capital stability» of commercial companies, 

discrimination of commercial companies and opposites - advantages - disadvantages of 

corporate types. 

Chapter 2: The «main characteristics of cooperatives» lists the historical background, 

characteristics and distinctions of cooperatives, the legal personality and differences of the 

cooperative from other corporate forms, the processes of founding a corporation, the rights 

and obligations of members - cooperative part and finally the bodies of cooperative 

management - control - supervision (general meeting, board of directors, supervisory board, 

state supervision). 

The subject of Chapter 3 is: «financial management of cooperatives» and records 

management accounting and financial control, financial management, registers, taxation - 

VAT, mergers - conversion of cooperatives, bankruptcy of cooperatives and the solution - 

liquidation of a cooperative. 

The topic of chapter 4 is: «case study of the Kalavryta Agricultural Dairy 

Cooperative» and the history of the cooperative, the certifications of the Kalavryta 

cooperative, the products of the Kalavryta cooperative (PDO Kalavryta “feta” cheese, goat 

cheese, dry myzithra cheese, milk, sheep’s yogurt, “anthotyri” cheese, afiri cheese), facilities 

(plant production, chemical & microbiological laboratory, biological treatment plant, protein 

production plant, ripening-cooling plant, storage complex & etc. productions feed mixtures, 

central cooperative agencies), and social responsibility (corporate environmental 

responsibility, corporate responsibility towards the citizens). 

Chapter 5: «Kalavryta cooperative financial data» lists the financial dimension of the 

Kalavryta cooperative, the turnover of the cooperative, the gross profit of the cooperative, the 

profits of the corporation's profits, the profits after taxes of the cooperative and finally equity. 

of the Kalavryta cooperative. 
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The 6
th

 and final chapter presents the «conclusions» by proposing the basic elements 

of the thesis. 
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ» 

1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

Η επιχειρηµατική δραστηριότητα ασκείται στα πλαίσια της προσπάθειας επίτευξης 

οικονοµικών οφελών. Στην περίπτωση που ένα άτοµο ή «φυσικό πρόσωπο» όπως ονοµάζεται 

ιδρύσει επιχείρηση αυτή ονοµάζεται «ατοµική». Υπάρχουν όµως περιπτώσεις που για 

αντικειµενικούς ή υποκειµενικούς λόγους οι προσπάθειες ή οι δυνάµεις ενός µόνο ατόµου δεν 

του δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του εγχειρήµατος. Ως αιτίες 

(υποκειµενικές ή αντικειµενικές) που µπορούν να οδηγήσουν το άτοµο σε συνεργασία µε 

άλλους αναφέρονται (Σχήµα 1.1) (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006): 

1. Η αδυναµία: 

• Συγκέντρωσης του απαιτούµενου κεφαλαίου 

• Ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της διοίκησης - διαχείρισης της επιχείρησης λόγω 

έλλειψης γνώσεων ή δεξιοτήτων που απαιτούνται. 

2. Η ύπαρξη υψηλού κινδύνου «ρίσκου» µε την ανάληψη του έργου, που τα άτοµα 

επιδιώκουν να µειώσουν ή να επιµερίσουν. 

3. Η ύπαρξη άλλων αιτίων όπως για παράδειγµα: 

• Αναγκαστικές νοµικές διατάξεις  

• Αναγκαστική συµµετοχή από µεταβίβαση οικογενειακής επιχείρησης από τον 

πατέρα στα τέκνα. 

 
Σχήµα 1.1: Αιτίες (υποκειµενικές ή αντικειµενικές) που µπορούν να οδηγήσουν το άτοµο σε συνεργασία µε άλλους. 

Πηγή: (Σαρσέντης & Παπαναστασάτος, 2008). 

Αυτό που το ξεχωριστό άτοµο δεν µπορεί ή δεν επιθυµεί να επιτύχει από µόνο του 

µπορεί να επιτευχθεί µε τη συνένωση ικανοτήτων προσπαθειών και µέσων δύο ή και 

Απαιτούµενα 
κεφαλαία

Έλλειψη 
γνώσεων ή 
δεξιοτήτων 

Ύπαρξη υψηλού 
κινδύνου 
«ρίσκου»
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περισσότερων ατόµων. Έτσι προέκυψε η ανάγκη δηµιουργίας ενός θεσµικού πλαισίου, σε µια 

οργανωµένη οικονοµία, το οποίο να επιτρέπει αλλά και να διευκολύνει σε περισσότερα από 

ένα πρόσωπα να συνενώσουν τις δυνάµεις και τις προσπάθειές του σε έναν όµοιο στόχο ο 

οποίος, σε ό, τι αφορά το παρόν εγχειρίδιο, είναι κυρίως η επιδίωξη του κέρδους (Σαρσέντης 

& Παπαναστασάτος, 2008). 

Τα πλεονεκτήµατα που προσδοκούν τα πρόσωπα που συµµετέχουν σε εταιρείες είναι 

(Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006): 

� Η δυνατότητα συγκέντρωσης µεγαλύτερου κεφαλαίου µέσω των συνεργασιών. 

� Η ένωση προσπαθειών και δυνατοτήτων ή η εναρµόνιση συµπεριφορών µε κοινό στόχο. 

� Η δυνατότητα για περιορισµό ή κατάτµηση των κινδύνων ώστε να µη χρειάζεται να 

απορροφηθεί όλη η εργασιακή ή περιουσιακή δυνατότητα των µελών. 

� Η αύξηση της αποτελεσµατικότητας και µέσω των δυνατοτήτων καταµερισµού του έργου 

σε µέλη που διαθέτουν σε υψηλότερο βαθµό τις απαιτούµενες δεξιότητες και γνώσεις. 

� Ο πληροφοριακός ορθολογισµός µέσω της αµοιβαίας ενηµέρωσης δυνατότητα αύξησης 

της αποτελεσµατικότητας στο σχεδιασµό και την λήψη αποφάσεων. 

� Η ενδοτική κοινωνία κινδύνων ώστε προσωπικά περιστατικά του κάθε µέλους όπως 

ασθένεια, αδιαφορία ή και θάνατος να µην οδηγούν οπωσδήποτε στην αποτυχία του όλου 

εγχειρήµατος µε την έννοια ότι το τυχόν κενό που παρουσιάζεται µπορεί να καλυφθεί από 

τα άλλα µέλη. 

� Η δηµιουργία του «δεύτερου» πλούτου µε βάση το οποίο οι εταιρείες και συγκεκριµένα 

όσες από αυτές διαθέτουν νοµική προσωπικότητα αποκτούν την κυριότητα πάνω σε υλικά 

αγαθά και έννοµες σχέσεις που ανήκαν στα µέλη και τα οποία γίνονται πλέον δικαιούχοι 

συµµετοχής στην εταιρεία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η εκποίηση των υλικών αγαθών να 

µην είναι απαραίτητη για την εκποίηση των έννοµων σχέσεων συµµετοχής και το 

αντίστροφο. Επιτρέπεται µε τον τρόπο αυτό η συµµετοχή σε πρόσωπα που δεν µπορούν ή 

δεν επιθυµούν την κατοχή υλικού πλούτου. 

Υπάρχουν όµως και κίνδυνοι που προέρχονται κυρίως από την ανεξέλεγκτη δράση 

των διοικήσεων των κεφαλαιουχικών κυρίως εταιρειών και αυτοί οι κίνδυνοι µπορούν να 

διακριθούν σε κινδύνους που αφορούν (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006): 

� Τα µέλη των εταιρειών σε περίπτωση που δεν κατέχουν σηµαντικό µέρος εκπροσώπησης 

στο κεφάλαιο µε συνέπεια την αδυναµία λήψης πληροφόρησης και άσκησης ελέγχου. 
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� Το κοινωνικό σύνολο το οποίο µπορεί να υποστεί αρνητικές συνέπειες λόγω των 

δυνατοτήτων συγκέντρωσης µεγάλου κεφαλαίου, γιγάντωσης της οικονοµικής µονάδας 

και αύξησης της δυνατότητας επέµβασης στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι και 

περιορισµού των δυνατοτήτων άσκησης ελέγχου στη δράση της. 

Οι αρχές της εταιρικής συνεργασίας απαντώνται στην Αρχαία Ελλάδα  παρά το 

γεγονός ότι οργανωµένη αντιµετώπιση τέτοιων θεσµών εµφανίζεται µε βάση το Ρωµαϊκό 

∆ίκαιο. Η εταιρία στην περίπτωση αυτή αντιµετωπίζονταν σαν προσωποπαγής ενοχική σχέση 

και στηριζόταν στην καλή πίστη έχοντας σαν προϋπόθεση την εταιρική πρόθεση (affectio 

societatis)
1
.  

Η ανάπτυξη συγκεκριµένων µορφών εταιρικής δράσης και η θέσπιση αντίστοιχων 

νοµικών ρυθµίσεων εµφανίζεται την περίοδο του Μεσαίωνα. Τον 14
ο
 αιώνα εµφανίζεται η 

commenda, µια από τις πρώτες µορφές εταιρίας που ρύθµιζε σχέσεις µεταξύ πλοιοκτήτη και 

φορτωτή και της Τράπεζας του Αγ. Γεωργίου. Η οικονοµική ανάπτυξη και η ανάγκη 

οργανωµένης αντιµετώπισης οδήγησε στην ανάγκη διαφόρων ρυθµίσεων που αφορούσαν τις 

εµπορικές σχέσεις. Η πρώτη συστηµατοποιηµένη προσπάθεια γίνεται στην Γαλλία µε την 

εµφάνιση του ∆ικαίου των Εµπορικών Συναλλαγών. Οι ίδιες ανάγκες οδήγησαν και άλλες 

χώρες στην θέσπιση διατάξεων και δηµιουργία αντίστοιχων ρυθµίσεων  για την αντιµετώπιση 

της εταιρικής δράσης ενώ στην Ελλάδα για πρώτη φορά τον Ιανουάριο 1822 γίνεται η 

εισαγωγή του Γαλλικού Εµπορικού Κώδικα που αποφασίσθηκε από την Πρώτη 

Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. ∆όθηκε λοιπόν η δυνατότητα µε την δηµιουργία του 

κατάλληλου θεσµικού πλαισίου για τη δηµιουργία «εταιρειών» κυρίως προσωπικών και Α.Ε.  

Το 1914 εισάγονται ειδικές ρυθµίσεις για σωµατεία και συνεταιρισµούς και η Εταιρεία 

Περιορισµένη Ευθύνη το 1955. Το 1918 γίνονται ρυθµίσεις που αφορούν την Ανώνυµη 

Εταιρεία (Λιάπης, 2008). 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω εταιρεία ονοµάζεται η σύµβαση (συµφωνία) µεταξύ 

δύο ή περισσοτέρων προσώπων. 

Με βάση τον Α.Κ. η εταιρεία είναι µια πράξη µε καθεστώς ιδιωτικού δικαίου στην 

οποία οι επιθυµίες των προσώπων που συµµετέχουν έχουν κοινή κατεύθυνση σε αντίθεση µε 

δικαιοπραξίες που επιδιώκεται η συµφωνία σε αντίθετης κατεύθυνσης συµφέροντα. 

                                                 
1
 Η αστική εταιρεία ρυθµιζόταν µεν στο Ρωµαϊκό δίκαιο όµως δεν υπήρχε διαφοροποιηµένη εµπορική 

προσωπική εταιρεία. Το δίκαιο ήταν εθιµικό µέχρι την Γαλλική κωδικοποίηση το 1673. 
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Με βάση τον Α.Κ. εταιρείες µε την διευρυµένη έννοια του όρου, ως ενώσεις 

προσώπων, είναι (Σχήµα 1.2) (Λιάπης, 2008): 

� Το Σωµατείο που επιδιώκει πάντοτε σκοπό που δεν έχει στόχο το κέρδος. 

� Η Επιτροπή Εράνων µε στόχο τη συγκέντρωση χρηµατικών ποσών µε εράνους, εορτές ή 

άλλες παρόµοιες δράσεις. 

� Η Εταιρεία Αστικού ∆ικαίου. Σε ό, τι αφορά τον οικονοµικό τοµέα, συνήθως, ο σκοπός 

της εταιρείας στην περίπτωση αυτή είναι η επιβολή συγκεκριµένης συµπεριφοράς στα 

µέλη της µε στόχο τον περιορισµό του ανταγωνισµού µεταξύ τους. 

� Οι εταιρείες του Εµπορικού ∆ικαίου (ονοµάζονται συνήθως «Εµπορικές Εταιρείες»). 

 

Σχήµα 1.2: Με βάση τον Α.Κ. ενώσεις προσώπων που θεωρούνται εταιρείες. 

Πηγή: (Λιάπης, 2008). 

 

1.2 ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Το καθεστώς των εµπορικών εταιρειών ρυθµίζεται από το Ελληνικό Εµπορικό ∆ίκαιο. 

Οι εταιρείες αυτές είναι (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006) (Σχήµα 1.3): 

Εµπορικές Εταιρείες

Εταιρεία Αστικού ∆ικαίου

Επιτροπή Εράνων 

Σωµατείο
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Σχήµα 1.3: Με βάση τον Α.Κ. ενώσεις προσώπων που θεωρούνται εταιρείες. 

Πηγή: (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006). 

 

Εκτός των παραπάνω οι οποίες ρητά αναφέρονται στον εµπορικό νόµο υπάρχουν 

ρυθµίσεις και για περιπτώσεις εταιρικής δράσης όπως η «Κοινοπραξία» όπου πρόσωπα 

συνενώνουν τις δυνάµεις τους για την ανάληψη εκτέλεσης ενός συγκεκριµένου έργου και η 

εταιρεία διαρκεί µέχρι την ολοκλήρωσή του και διατάξεις για τη «Ναυτική Εταιρεία».  

Ρυθµίσεις υπάρχουν επίσης και για ειδικές περιπτώσεις αστικών εταιρειών όπως οι 

«∆ικηγορικές εταιρείες», οι «Συµβολαιογραφικές Εταιρείες» και για τύπους εταιρικής δράσης 

όπως οι «Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες - Ι.Μ.Ε.». 

Σε ό, τι αφορά δε οικονοµικές ενώσεις και νεότερους θεσµούς πρέπει να αναφερθούν 

οι «εταιρείες επενδύσεως κεφαλαίων» ή «Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου», οι 

«Εταιρείες Ελέγχου» καθώς και ο θεσµός της «Ευρωπαϊκής Εταιρείας». 

Στο Αγγλοαµερικανικό ∆ίκαιο µε τον όρο unlimited companies εµφανίζονται οι 

περιπτώσεις εταιρειών στις οποίες ενώ το κεφάλαιο διαιρείται σε µετοχές, η ευθύνη των 
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µετόχων παραµένει απεριόριστη και δεν υπάρχει ακριβές αντίστοιχο στην Ελληνική 

νοµοθεσία (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006).  

1.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Αστικός Κώδικας και ο Εµπορικός Νόµος καθορίζουν τις ρυθµίσεις και το 

συνολικό θεσµικό πλαίσιο, ενώ συµπληρωµατικές διατάξεις υπάρχουν και σε άλλους 

νεότερους νόµους. 

Η εταιρεία αποτελεί «σύµβαση» και για το λόγο αυτό ως κύριες προϋποθέσεις - 

γενικούς όρους για την έγκυρη σύσταση εταιρείας αναφέρονται (Ρεβάνογλου & 

Γεωργόπουλος, 2006): 

� Η ικανότητα των µελών για τη συµµετοχή τους στην εµπορική εταιρεία. Το είδος της 

ικανότητας που χρειάζεται εξαρτάται από την εταιρεία και την έκταση της ευθύνης του 

µέλους, αυτή δε αφορά την ύπαρξη ικανότητας για δικαιοπραξία αλλά και την ικανότητα 

της απόκτησης στην περίπτωση που αυτό απαιτείται (ιδιαίτερα στις προσωπικές και τις 

µεικτές) της εµπορικής ιδιότητας. Πρέπει να έχει συµπληρωθεί το 18
ο
 έτος, να µη έχει 

τεθεί σε νόµιµη  ή δικαστική  απαγόρευση. 

� Η βεβαίωση βούλησης. 

� Η συνοµολόγηση δήλωσης και βούλησης. 

� Το σύννοµο περιεχόµενο. 

� Η πρόταση και αποδοχή. 

� Ο απαιτούµενος τύπος.  

� Η απαλλαγή ελαττωµάτων. 

� Η ύπαρξη του ελάχιστου προβλεπόµενου αριθµού µελών. Κατά κανόνα ισχύει η απαίτηση 

για την ύπαρξη δύο τουλάχιστον µελών κατά τη σύσταση και σε όλη τη διάρκεια. 

Υπάρχουν όµως και απαιτήσεις για ύπαρξη περισσοτέρων όπως στην περίπτωση του 

Αγροτικού Συνεταιρισµού όπου απαιτούνται τουλάχιστον επτά (7) πρόσωπα  ή και ενός 

προσώπου όπως η περίπτωση της «Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε.».  

� Η ύπαρξη εγκρίσεων για την ίδρυση από τη διοίκηση στην περίπτωση που απαιτείται 

όπως για παράδειγµα η έγκριση του καταστατικού και λειτουργίας που απαιτείται να 

υπάρχει από την οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την ανώνυµη εταιρεία. 

� Να µην εµπίπτει η ίδρυση σε ειδικούς περιορισµούς που αφορούν το αντικείµενο 

άσκησης δραστηριότητας (για παράδειγµα εµπορία αρχαιοτήτων) και να µη υπάρχει το 
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ασυµβίβαστο µε την ιδιότητα του εµπόρου στα µέλη όταν απαιτείται η απόκτηση αυτής 

της ιδιότητας. 

� Η τήρηση των προβλεπόµενων νόµιµων διαδικασιών κατά τη σύσταση. 

� Η πλήρωση ειδικών όρων όπως: 

o Ύπαρξη κοινών εισφορών οι οποίες καταβάλλονται είτε άµεσα µε τη σύσταση είτε 

µεταγενέστερα. Σε ορισµένους τύπους εταιρειών προβλέπεται η καταβολή κατά τη 

σύσταση ελάχιστου ύψους κεφαλαίου όπως στην Α.Ε. (60.000 €) και στην Ε.Π.Ε. 

(18.000 €) και προσδιορίζει το χρόνο σε περίπτωση τµηµατικής καταβολής για την 

Α.Ε. Οι εισφορές είναι σε χρήµα (µετρητά, επιταγές, ληγµένα τοκοµερίδια), σε 

είδος  (ακίνητα, κινητά) ή και εισφορές εργασίας πνευµατικής ή χειρωνακτικής 

που αφορά κυρίως τις προσωπικές εταιρείες. 

o Συµµέτοχη όλων των εταίρων στα αποτελέσµατα (κέρδη-ζηµιές). Αποκλεισµός 

εταίρου από τα κέρδη ενώ συµµετέχει στις ζηµιές δεν είναι σύννοµος και τέτοιου 

είδους ρήτρα στη σύµβαση που ονοµάζεται «λεόντειος εταιρεία». Είναι δυνατόν 

όµως να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις που αφορούν το ποσοστό συµµετοχής στα 

κέρδη. Στις αµιγώς κεφαλαιουχικές εταιρείες η συµµετοχή στα κέρδη και τις 

ζηµιές ακολουθεί υποχρεωτικά την αναλογία συµµετοχής στο κεφάλαιο. 

o Πρόθεση εταιρικής συνεργασίας ώστε να χαρακτηριστεί ως εταιρική σχέση το 

είδος της συνεργασίας. Ο χαρακτηρισµός µπορεί πολλές φορές να παρουσιάζει 

δυσκολίες. 

o Έγγραφη κατάρτιση της σύµβασης για τις εταιρείες που έχουν νοµική 

προσωπικότητα. Το είδος του εγγράφου εξαρτάται από τον τύπο της εταιρείας και 

µπορεί να απαιτείται η κατάρτιση συµβολαιογραφικού εγγράφου ή να αρκεί ένα 

ιδιωτικό έγγραφο όπως στην περίπτωση των προσωπικών εταιρειών. 

o Τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας που διαφέρουν ανάλογα µε τον εταιρικό τύπο 

και ενώ στις προσωπικές εταιρείες είναι αρκετή η περίληψης του καταστατικού 

στο πρωτοδικείο της περιοχής λειτουργίας της επιχείρησης σε χρονικό διάστηµα 

15 ηµέρων (σε περίπτωση υποκαταστηµάτων και στα πρωτοδικεία που υπάρχουν 

τα υποκαταστήµατα), στις Α.Ε. και στις Ε.ΙΙ.Ε. δηµοσιεύεται το καταστατικό στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Όσον αφορά τις Α.Ε. δηµοσιεύεται η απόφαση του 

Νοµάρχη µε την οποία εγκρίνει το καταστατικό και χορηγεί  την άδεια 

λειτουργίας ενώ για τις Ε.Π.Ε. ένα αντίγραφο του καταστατικού παραδίδεται στον 

Γραµµατέα Πρωτοδικείου της έδρας εντός ενός µηνός. Σε περίπτωση που δεν 

δηµοσιευθεί το καταστατικό επέρχεται η ακυρότητα της εταιρείας. Μια 
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ακυρότητα όµως που µόνον άλλοι µπορούν να επικαλεστούν σε αντιπαράθεση µε 

τους εταίρους που δεν µπορούν να το πραγµατοποιήσουν αυτό έναντι των τρίτων. 

∆εν µπορούν δηλαδή οι εταίροι να επικαλεστούν την ανυπαρξία της εταιρείας, 

έναντι τρίτων, λόγω έλλειψης τήρησης κανόνων δηµοσιότητας. 

1.4 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Οι εταιρείες παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις που οφείλονται στην ποικιλία των τύπων 

και τις διαφορές στην έκταση και το είδος της ευθύνης των µελών τους. Ως κύρια 

χαρακτηριστικά των εταιρειών αναφέρονται (Σαρσέντης & Παπαναστασάτος, 2008), 

(Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006): 

� «Η οµόρρυθµη εταιρεία - Ο.Ε.» στην οποία τα άτοµα ευθύνονται: 

o Προσωπικά, δηλαδή ο εταίρος θεωρείται πρωτοφειλέτης και όχι εγγυητής. 

o Απεριόριστα, όχι µε ένα ορισµένο ποσό αλλά µε το σύνολο της περιουσίας του.  

o Εις ολόκληρον. 

Στην επωνυµία της εµφανίζεται το όνοµα ενός τουλάχιστον εταίρου µε πιθανή την 

επαύξηση και άλλων λέξεων σχετικών µε το είδος της επιχείρησης όπως η λέξη & ΣΙΑ 

(συντροφιά). 

� «Η απλή ετερόρρυθµη εταιρεία - Ε.Ε.» που το κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η 

ύπαρξη ενός τουλάχιστον οµόρρυθµου εταίρου µε υποχρεώσεις αντίστοιχες µε αυτές που 

προαναφέρθηκαν και ενός τουλάχιστον ετερόρρυθµου εταίρου. Ο ετερόρρυθµος εταίρος 

δεν γίνεται διαχειριστής. Στην επωνυµία της υπάρχει το όνοµα ενός οµόρρυθµου εταίρου 

µε πιθανή την ύπαρξη και άλλων λέξεων σχετικών µε τον τύπο της επιχείρησης, όπως «& 

ΣΙΑ» (συντροφιά). 

� «Η κατά µετοχές ετερόρρυθµη εταιρεία»  που το κύριο χαρακτηριστικό της όπως και 

στην απλή ετερόρρυθµη είναι η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ή και περισσότερων 

οµόρρυθµων εταίρων και ενός τουλάχιστον ή και περισσότερων ετερόρρυθµων εταίρων. 

∆ιαφέρει από την απλή στο γεγονός της έκδοσης ονοµαστικών µετοχών. 

� «Η αφανής εταιρεία (ή αλλιώς συµµετοχική ή µετοχική)» η οποία δεν διαθέτει νοµική 

προσωπικότητα και υφίσταται για τις µεταξύ των εταίρων σχέσεις. Έναντι τρίτων η 

συναλλαγή γίνεται στο όνοµα των εταίρων οι οποίοι διατηρούν την ατοµικότητά τους. 

� «Η ανώνυµη εταιρεία - Α.Ε.» µε κύριο χαρακτηριστικό την περιορισµένη ευθύνη τους 

µέχρι του ποσού που ανέλαβαν να εισφέρουν στην εταιρεία. Το κεφάλαιο αποτελείται 
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από ίσα τµήµατα, τις µετοχές στα οποία αντιστοιχεί µία εταιρική ιδιότητα η οποία µπορεί 

να ενσωµατωθεί σε τίτλο-αξιόγραφο που φέρει το ίδιο όνοµα «µετοχή». Ο τίτλος 

µεταβιβάζεται εύκολα και ο κάτοχος της αποκτά αυτόµατα την ιδιότητα του εταίρου 

(µετόχου). 

� «Η Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης - Ε.Π.Ε.» µε γνώρισµά της την περιορισµένη 

ευθύνη των µελών της. ∆ιαφέρει όµως µε την «Ανώνυµη Εταιρεία» λόγω του γεγονότος 

ότι η εταιρική ιδιότητα δεν επιτρέπεται να ενσωµατωθεί σε τίτλο-αξιόγραφο.  

� «Ο Συνεταιρισµός ή Συνεργατική Εταιρεία» εµπνευσµένος κυρίως από τους Άγγλους 

και Γερµανούς θεωρητικούς και πρακτικούς του 19
ου

 αιώνα. ∆ιακρίνονται µε βάση τον 

σκοπό τους σε καταναλωτικούς, παραγωγικούς, σε αστικούς ή γεωργικούς µε βάση τη 

βαθµίδα τους σε πρωτοβάθµιους - δευτεροβάθµιους - τριτοβάθµιους και µε βάση την 

έκταση της ευθύνης σε απεριόριστης ή περιορισµένης ευθύνης. Κύρια χαρακτηριστικά 

τους είναι: 

o Το µεταβλητό του αριθµού των µελών που σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα του 

εταίρου που αποχωρεί να αναλάβει τη µερίδα του οδηγεί στο µεταβλητό του 

κεφαλαίου. 

o Τις ιδιοµορφίες σε σχέση µε το σκοπό που επιδιώκουν που µπορεί να µη είναι η 

πραγµατοποίηση κέρδους χωρίς αυτό να αποκλείεται. 

o Η Συµπλοιοκτησία. 

Εκτός των παραπάνω τα κύρια χαρακτηριστικά που αφορούν περιπτώσεις εταιρικής 

δράσης όπως η «Κοινοπραξία» που δεν έχει νοµική προσωπικότητα και διαρκεί µέχρι την 

ολοκλήρωσή του έργου για την εκτέλεση του οποίου συστήνεται η «Ναυτική Εταιρεία», µια 

µορφή ανώνυµης εταιρείας ανεξάρτητη από τις ήδη υπάρχουσες.  

Σε ό, τι αφορά δε οικονοµικές ενώσεις και νεότερους θεσµούς (Σαρσέντης & 

Παπαναστασάτος, 2008), (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006): 

� «Εταιρείες επενδύσεως κεφαλαίων ή Εταιρείες επενδύσεων – χαρτοφυλακίου»: 

σκοπός τους είναι η εξασφάλιση απόδοσης και διασφάλιση των κεφαλαίων που 

επενδύουν σε άλλες επιχειρήσεις και τα οποία αποκτούν µέσω έκδοσης µετοχών και 

οµολογιών. 

o «Εταιρείες Ελέγχου»: µε σκοπό την απόκτηση ελέγχου επί των επιχειρήσεων των 

οποίων αποκτούν µετοχές. ∆ιακρίνονται σε: αµιγείς (pure holding) οι οποίες δεν 

ασκούν παραγωγική (µε την ευρεία έννοια) δραστηριότητα και µεικτές οι οποίες 

ασκούν παράλληλα και οι ίδιες παραγωγική δραστηριότητα (παραγωγική, 
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εµπορική, ή παρέχουν υπηρεσίες). Η επιχείρηση επί της οποίας ασκείται ο έλεγχος 

ονοµάζεται «Θυγατρική Εταιρεία», και η επιχείρηση που ελέγχει «Μητρική 

εταιρεία». To ποσοστό συµµετοχής για να αποκτηθεί ο ουσιαστικός έλεγχος 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η διασπορά των µετοχών. Από 

νοµικής πλευράς υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα δίκαια των διαφόρων κρατών. 

Για την ελληνική νοµοθεσία προβλέπεται ότι για να θεωρηθεί ως εξαρτηµένη µια 

εταιρία η µητρική πρέπει να κατέχει µετοχές µεγαλύτερες από το µισό του 

καταβεβληµένου κεφαλαίου. Τόσο η θυγατρική όσο και η µητρική διατηρούν 

πλήρως την αυτοτέλειά τους ως νοµικά πρόσωπα. 

o «Ευρωπαϊκή Εταιρεία (Societas Europeae / SE)».  Σύµφωνα µε την οδηγία 

«(ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συµβουλίου», έγινε δυνατή από 8/10/2004 η σύσταση 

Ευρωπαϊκής Εταιρίας στα κράτη µέλη της. Η δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής 

Εταιρείας (Societas Europeae) κατά τον κανονισµό, η οποία έχει αυτόνοµο νοµικό 

πλαίσιο, και δίνει τη δυνατότητα, στις συστηµένες σε διάφορα κράτη µέλη 

εταιρείες, συγχώνευσης, σύστασης µιας εταιρείας χαρτοφυλακίου (holding) ή 

κοινή θυγατρική και µετατροπή µιας Ανώνυµης Εταιρείας εθνικού δικαίου µε 

θυγατρικές σε άλλα κράτη-µέλη, χωρίς νοµικά και πρακτικά εµπόδια. 

1.5 Η νοµική προσωπικότητα και η εµπορικότητα των εταιρειών - 

Συνέπειες από την απόκτηση 

Με την σύσταση τους και εφόσον τηρηθούν οι προβλεπόµενες διαδικασίες και 

πληρούνται οι όροι, οι εταιρείες αποκτούν στοιχεία που προσοµοιάζουν µε τα στοιχεία που 

διαθέτει ένα άτοµο - φυσικό πρόσωπο. Αποκτούν λοιπόν από νοµικής πλευράς 

προσωπικότητα και για το λόγο αυτό ονοµάζεται «νοµική προσωπικότητα». 

Οι εµπορικές εταιρείες εκτός από την αφανή και την συµπλοιοκτησία είναι νοµικά 

πρόσωπα και αποκτούν την εµπορική ιδιότητα µε βάση δύο κριτήρια (Σαρσέντης & 

Παπαναστασάτος, 2008), (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006): 

1ο. Το «ουσιαστικό» βάσει του οποίου επιτυγχάνεται η εµπορική ιδιότητα σε περίπτωση που 

ενεργούν εµπορικές πράξεις «...κατά σύνηθες επάγγελµα» και στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν οι Ο.Ε. και η Ε.Ε. 

2ο. Το «τυπικό» µε βάση το οποίο χαρακτηρίζονται ως έµποροι ανεξάρτητα από το 

ουσιαστικό µέρος. 
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Ως συνέπειες της απόκτησης νοµικής προσωπικότητας η εταιρεία: 

• Είναι πρόσωπο νέο, ανεξάρτητο από τα υπάρχοντα µέλη και εκπροσωπείται από τους 

νόµιµους διαχειριστές της. 

• Έχει ικανότητα δικαιοπραξίας και φέρει δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 

• ∆ιαθέτει περιουσία, αυτοτελή και ανεξάρτητη από αυτή των µελών της και, κατά κανόνα, 

οι έχοντες απαίτηση από τα µέλη δεν αποκτούν δικαίωµα επί της περιουσίας του νοµικού 

προσώπου. Οι εταίροι δεν είναι συγκύριοι της περιουσίας της εταιρείας, έχουν απλώς 

δικαιώµατα σε αυτήν. 

• ∆ιαθέτει δική της ονοµασία – «επωνυµία» µε την οποία συναλλάσσεται µε τρίτους αλλά 

και τα µέλη. 

• ∆ιαθέτει κατοικία – «έδρα» όπου ασκείται η διοίκηση και στις περισσότερες περιπτώσεις 

προβλέπεται από το καταστατικό της, ακόµα και διαφορετική. 

• ∆ιαθέτει ιθαγένεια η οποία κρίνεται από την έδρα της που δεν επηρεάζεται συνήθως από 

την ιθαγένεια των µελών της. 

Η εκπροσώπηση της εταιρίας γίνεται από νόµιµα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα µε 

διαδικασίες που ορίζονται από το καταστατικό της και η νοµική προσωπικότητα συνεχίζει να 

υπάρχει και µετά τη λύση της µέχρι να γίνει η εκκαθάρισή της. 

Ως συνέπειες από την απόκτηση εµπορικής ιδιότητας θα έπρεπε να αναφερθεί ότι 

(Σαρσέντης & Παπαναστασάτος, 2008), (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006): 

� Οι πράξεις χαρακτηρίζονται ως εµπορικές ακόµη και όταν δεν είναι, όταν γίνονται για 

χάρη της δραστηριότητας της. 

� Υπάρχει η υποχρέωση τήρησης εµπορικών βιβλίων. 

� Κηρύσσεται σε πτώχευση σε περίπτωση που παύσει τις πληρωµές για τα εµπορικά της 

χρέη.  

� Το χρέος που προέρχεται από εµπορική συναλλαγή είναι τοκοφόρο από τη στιγµή που 

γίνεται απαιτητό.  

� Υπάρχει η παραγραφή µετά την πενταετία για τις υποχρεώσεις - απαιτήσεις της εταιρείας. 

� Υπάρχει η υποχρέωση αναγγελίας άσκησης της εµπορικής δραστηριότητας στο οικείο 

επιµελητήριο (εγγραφή). 

� Συµβάσεις που αφορούν την άσκηση της εµπορίας εφόσον καταρτιστούν εγγράφως 

υπόκεινται, από άποψη τελών, σε ευνοϊκότερο καθεστώς σε σχέση µε τις αστικές. 
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Ένα ενδιαφέρον θέµα αφορά την εµπορική ιδιότητα των εταίρων λόγω της 

συµµετοχής τους σε εταιρεία. Με βάση την άποψη που επικρατεί οι εταίροι των Ο.Μ. και 

Ε.Ε. είναι έµποροι λόγω της απεριόριστης ευθύνης, της ενεργούς ανάµιξης και του γεγονότος 

ότι πτωχεύουν σε αντίθεση µε τους ετερόρρυθµους. Την εµπορική ιδιότητα αποκτούν και οι 

συµπλοιοκτήτες, οι εταίροι αφανούς εταιρείας κρίνονται ως προς στην απόκτηση εµπορικής 

ιδιότητας από το εάν ασκούν κατά σύνηθες επάγγελµα εµπορικές πράξεις. Ο µέτοχος Α.Ε. 

δεν αποκτά την εµπορική ιδιότητα εκτός αν η αγορά των µετοχών γίνεται µε πρόθεση την 

µεταπώλησή τους κατά σύνηθες επάγγελµα και όχι για αποταµιευτικούς λόγους (Νεγκάκης, 

2012). 

1.6 Αρχή της «σταθερότητας κεφαλαίου» των Ε. Ε. 

Ένα σηµαντικό στοιχείο σε σχέση µε τα µέσα επίτευξης των στόχων της οικονοµικής 

µονάδας είναι η συµβολή του κεφαλαίου όσον αφορά τα µέλη είτε κατά την ίδρυση είτε και 

κατά τις συµπληρωµατικές εισφορές. Σχετικά µε το κεφάλαιο των εταιρειών ισχύει η «αρχή 

της σταθερότητας του κεφαλαίου» µε βάση την οποία δεν επιτρέπεται καµία µεταβολή αν δεν 

τηρηθούν όλες οι προβλεπόµενες νόµιµες διαδικασίες στο ύψος του κεφαλαίου των 

εταιρειών, εκτός του Συνεταιρισµού του οποίου η µεταβλητότητα του κεφαλαίου αποτελεί 

και χαρακτηριστικό.
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»  

2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

Ως ανθρώπινη δράση ο συνεργατισµός εµφανίζεται ταυτόχρονα µε την εµφάνιση της 

οµαδικής ζωής και µε το πέρασµα του χρόνου παίρνει περισσότερο συγκεκριµένες µορφές 

που ξεφεύγουν την απλή οµαδική δράση. Εµφάνιση συνεργατικής δράσης εµφανίζονται από 

την αρχαιότητα στην Βαβυλωνία στην Αίγυπτο και στην Κίνα και περισσότερο εξελιγµένες 

µορφές στην αρχαία Ελλάδα αν και δικαίωµα συσσωµάτωσης µέχρι τον 6
ο
 αιώνα  (Σόλωνας) 

είχε µόνο µια τάξη πολιτών και ευπατρίδες και την αρχαία Ρώµη.  

Στις πόλεις κατά τον Μεσαίωνα µέσω προνοµίων που τους παραχωρήθηκαν από τους 

ηγεµόνες, έµποροι και βιοτέχνες δηµιούργησαν τις συντεχνίες  η λειτουργία τους, όπως και 

κάθε µορφής ενώσεων, απαγορεύτηκε µε νόµους µετά τη Γαλλική επανάσταση. 

Από την άλλη στον αγροτικό χώρο µε την ανοχή των γαιοκτηµόνων υπήρξαν 

συνεργασίες αγροτών για αντιµετώπιση προβληµάτων και βελτίωση συνθηκών εργασίας. 

Αρχικές µορφές συνεργατικής δράσης συναντώνται στη Ρωσία, στα Βαλκάνια, στην Ελλάδα, 

την Ολλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία (Κοντογεώργος & Σεργάκη, Αρχές ∆ιοίκησης 

Αγροτικών Συνεταιρισµών, 2015). 

Οι βάσεις του συνεργατισµού προς την κατεύθυνση του Συνεταιρισµού µε βάση την 

ελεύθερη συµµετοχή και την µη κερδοσκοπία πάνω σε δηµοκρατική βάση ξεκίνησαν µε την 

επίδραση απόψεων νοµικών και οικονοµολόγων2
. 

Ως πρώτη µορφή συνεταιριστικής δράσης στον Ελλαδικό χώρο, καταγράφεται η 

περίπτωση της ίδρυσης της «Κοινής Συντροφιάς» που ιδρύθηκε στην κοινότητα των 

Αµπελακίων µιας ιδιόρρυθµης εταιρείας µε αρκετά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

Συνεταιρισµού.  

Το 1828 στην πόλη Rochdale δηµιουργήθηκε πρώτος σύγχρονος συνεταιρισµός από 

28 εργάτες επηρεασµένους από τις απόψεις των R. Owen – W. King. Το συνεταιριστικό 

                                                 
2
 Όπως οι Robert Owen και William King  (1659) και οι Louis Blanc, Philippe Buchez, Charles Gide, Hermann 

Schulze-Delizsch και Ferdinand Lassale (1695). 
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κίνηµα ξεκίνησε σαν εργατικό κίνηµα ενάντια στην εκµετάλλευση από µέρους του 

κεφαλαίου µέσω της ισχυροποίησης µε την συνεργασία των µελών. 

Ο ορισµός του Συνεταιρισµού που σήµερα θεωρείται επικρατέστερος είναι ότι 

αποτελεί «αυτόνοµη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, µε την 

αµοιβαία βοήθεια των µελών της, την οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και 

προαγωγή τους, µέσω µιας συνιδιοκτήτης και δηµοκρατικά διοικούµενης επιχείρησης» 

(Κοντογεώργος, 2018). 

2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

Ένας Συνεταιρισµός σκοπό του έχει την ευαρέσκεια των κάθε είδους πιέσεων των 

εταίρων και µε βάση τα κοινά ενδιαφέροντά τους, µπορεί να είναι κοινωνικός, οικονοµικός ή 

πολιτιστικός. 

Στις δραστηριότητές τους περιλαµβάνονται ιδίως (Κοντογεώργος & Σεργάκη, Αρχές 

∆ιοίκησης Αγροτικών Συνεταιρισµών, 2015) (Σχήµα 2.1): 

 

Σχήµα 2.1: Με βάση τον Α.Κ. ενώσεις προσώπων που θεωρούνται εταιρείες. 

Πηγή:  (Κοντογεώργος & Σεργάκη, Αρχές ∆ιοίκησης Αγροτικών Συνεταιρισµών, 2015): 
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Σηµαντικός στόχος από επιχειρηµατική άποψη είναι «η προαγωγή ιδιωτικών 

οικονοµιών των µελών µε την εξασφάλιση και χορήγηση κατάλληλων παροχών».  

Οι Συνεταιριστικές Αρχές, όπως καταγράφονται και στο Σχήµα 2.2, είναι οι εξής: 

 

Σχήµα 2.2: Συνεταιριστικές Αρχές. 

Πηγή:  (Κοντογεώργος & Σεργάκη, Αρχές ∆ιοίκησης Αγροτικών Συνεταιρισµών, 2015). 

 

Και αναλυτικότερα (Κοντογεώργος, Συνεταιριστική Οικονοµία-H Συνεταιριστική 

Νοµοθεσία, 2018): 

� Η εθελούσια και αδέσµευτη εισφορά αδιάκριτα και  χωρίς αποκλεισµούς. 

� Η δηµοκράτισσα ηγεσία, δηλαδή υπάρχει το δικαίωµα ψήφου των µελών και η διοίκηση 

γίνεται από τα άτοµα που δηµιουργούν την αποδοχή και λαµβάνουν οδηγίες/ αποφάσεις 

και την χάραξη πολιτικής. 

� Η ολιγοδάπανη εισφορά των µελών. 

� Η αυτοδιοίκηση και ελευθερία. 

� Ο θεσµός, εµπειρική άσκηση και ενηµέρωση στα µέλη και το προσωπικό. 

� Η συνεργία ανάµεσα συνεταιρισµών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, όπως καταγράφονται και στο Σχήµα 2.3, είναι 

οι εξής (Κοντογεώργος & Σεργάκη, Αρχές ∆ιοίκησης Αγροτικών Συνεταιρισµών, 2015): 
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Σχήµα 2.3: Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των Συνεταιρισµών. 

Πηγή: (Κοντογεώργος & Σεργάκη, Αρχές ∆ιοίκησης Αγροτικών Συνεταιρισµών, 2015). 

 

Και αναλυτικότερα: 

� Ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας που για το Συνεταιρισµό έχει «ειδική» έννοια. Ο όρος 

µη κερδοσκοπικός δεν σηµαίνει ότι δεν επιδιώκει θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα, 

αναφέρεται απλώς στο γεγονός ότι η επιδίωξη των αποτελεσµάτων αυτών γίνεται για 

λογαριασµό των µελών του.  

� Μεταβλητός αριθµός µελών, λόγω της ελεύθερης εισόδου και εξόδου των µελών που σε 

συνδυασµό µε τη δυνατότητα του εταίρου που αποχωρεί να αναλάβει τη µερίδα του.  

� Μεταβλητό ύψος κεφαλαίου. 

� Ο Συνεταιρισµός ή Συνεργατική Εταιρεία (co-operative, societe cooperative- eingetragene 

genossenschaft) αποτελεί νοµικό πρόσωπο µε εµπορική ιδιότητα βάσει του τυπικού 

κριτηρίου ακόµη και στο ενδεχόµενο που δεν περιλαµβάνει την άσκηση εµπορικής 

δραστηριότητας. Οι Συνεταιρισµοί διακρίνονται βάσει διαφόρων κριτηρίων. 

Από νοµικής απόψεως διακρίνονται σε (Κοντογεώργος & Σεργάκη, Αρχές ∆ιοίκησης 

Αγροτικών Συνεταιρισµών, 2015): 

1. Αγροτικούς (agricultural co-operative), 

2. Αστικούς και 

3. Οικοδοµικούς (building society). 

Συνεταιρισµός ή Συνεργατική Εταιρεία 

Μεταβλητό ύψος κεφαλαίου

Μεταβλητός αριθµός µελών

Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας 
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Με βάση τον σκοπό τους διακρίνονται κυρίως, όπως καταγράφονται και στο Σχήµα 

2.4, σε: 

 
Σχήµα 2.4: ∆ιάκριση µε βάση τον σκοπό των Συνεταιρισµών. 

Πηγή: (Κοντογεώργος & Σεργάκη, Αρχές ∆ιοίκησης Αγροτικών Συνεταιρισµών, 2015). 

 

Και αναλυτικότερα: 

� Καταναλωτικούς: που επιδιώκουν προµήθεια αγαθών σε χαµηλές τιµές για τα µέλη τους,  

� Παραγωγικούς: που σκοπεύουν σε παραγωγή αγαθών µε οικονοµίες κλίµακος. 

� Πιστωτικούς: που επιδιώκουν την παροχή πιστώσεων στα µέλη τους µέσω της 

συγκέντρωσης αποταµιεύσεων µελών και µη. 

� Πωλήσεων: που αποσκοπούν στην οργάνωση και διαχείριση δικτύου πωλήσεων για τα 

προϊόντα. 

� Οικοδοµικούς: που ασχολούνται µε την απόκτηση οικοπέδων και την ανέγερση κατοικιών 

τις οποίες παραχωρούν στα µέλη τους.  

� Προµηθευτικούς: για την προµήθεια αγαθών (µηχανηµάτων, πρώτων και βοηθητικών 

υλών) για την επαγγελµατική δραστηριότητα των µελών τους3
. 

Με βάση την ιδιότητα (κύριο επάγγελµα) των συνεταίρων διακρίνονται, όπως 

καταγράφονται και στο Σχήµα 2.5, σε (Παπαγεωργίου & Rodgers, 2015): 

                                                 
3
 Για παράδειγµα Προµηθευτικός Συνεταιρισµός Υδραυλικών. 

Προµηθευτικούς

Οικοδοµικούς

Πωλήσεων

Παραγωγικούς

Πιστωτικούς

Καταναλωτικούς 
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Σχήµα 2.5: ∆ιάκριση µε βάση την ιδιότητα (κύριο επάγγελµα) των Συνεταιρισµών. 

Πηγή:  (Παπαγεωργίου & Rodgers, 2015). 

 

Και αναλυτικότερα (Παπαγεωργίου & Rodgers, 2015): 

1. Αγροτικούς: στους οποίους τα µέλη εργάζονται σε κάποιον τοµέα της αγροτικής 

οικονοµίας, ανταποκρίνονται στις οδηγίες των δεδοµένων / στοιχείων καταστατικού του 

και λαµβάνουν τις υπηρεσίες του.  

2. Αστικούς: εκούσιες οµάδες προσώπων µε οικονοµικά κίνητρα, χωρίς διενέργειες 

αγροτικής οικονοµίας, στοχεύοντας στην µεγέθυνση των ατόµων που συµµετέχουν τους 

και τη µεγέθυνση της ποιότητας ζωής τους.  

3. Μια ιδιαίτερη κατηγορία είναι οι οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί που αποβλέπουν 

αποκλειστικά στην απόκτηση κατοικιών ή γης που θα οικοδοµηθεί για τα µέλη τους.  

4. Καθώς και οι Συνεταιρισµοί φαρµακοποιών.  

Ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι προσωπικής ευθύνης των εταίρων για τις εταιρικές 

υποχρεώσεις διακρίνονται σε: 

� Συνεταιρισµούς απεριόριστης ευθύνης στους οποίους παράλληλα µε την ευθύνη του 

Συνεταιρισµού ο κάθε συνεταίρος ευθύνεται χωρίς περιορισµούς και αλληλέγγυα για τις 

εταιρικές υποχρεώσεις. 

� Συνεταιρισµούς περιορισµένης ευθύνης στους οποίους για τις εταιρικές απαιτήσεις έχει 

ευθύνη ο Συνεταιρισµός.   

Ανάλογα µε την βαθµίδα τους σε: 

• Πρωτοβάθµιους - όπως είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισµός µιας κοινότητας 

• ∆ευτεροβάθµιους - όπως η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών µιας περιοχής. 

• Τριτοβάθµιους - που είναι οι κεντρικές Συνεταιριστικές ενώσεις για παράδειγµα η 

Οµοσπονδία Συνεταιρισµών (δευτεροβάθµιων). 

Οικοδοµικούς

Φαρµακοποιών

Αστικούς 

Αγροτικούς 
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Η Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών δεν αποτελεί 

βαθµίδα Αγροτικών Συνεταιριστικών Ενώσεων. Αντίθετα, αποτελεί το µεγαλύτερο θεσµό 

που συντονίζει το συνεταιριστικό γίγνεσθαι. ∆ιάφορες συνεταιριστικές οργανώσεις 

ανεξάρτητα από τη βαθµίδα τους µπορούν να συνιστούν Κοινοπραξίες. 

Εκτός από τις βαθµίδες των Συνεταιρισµών έχουµε και ίδρυση συνεταιριστικών 

εταιρειών οποιασδήποτε µορφής που δεν αποτελούν Συνεταιρισµούς. 

2.3 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΟΡΦΕΣ 

Ο Συνεταιρισµός αποκτά νοµική προσωπικότητα και διαθέτει αυτοτέλεια, συνεπώς 

εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 61 – 78). Σε σχέση 

µε τα σωµατεία διαφέρει λόγω της ύπαρξης οικονοµικού σκοπού, ενώ σε σχέση µε τις 

προσωπικές εταιρείες διαφέρει λόγω (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006), (Κοντογεώργος, 

Συνεταιριστική Οικονοµία-H Συνεταιριστική Νοµοθεσία, 2018): 

• Άµεσης σύνδεσης της ύπαρξης της εταιρείας µε τα πρόσωπα την αποτελούν  

• Της έλλειψης συµβατικής δέσµευσης µεταξύ των µελών και του κλειστού αριθµού των 

µελών που είναι στοιχείο των προσωπικών εταιρειών. 

Σε σχέση µε τις κεφαλαιουχικές εταιρείες διαφέρει λόγω: 

� Της έλλειψης σταθερότητας του κεφαλαίου. 

� Η εξουσία σε θέµατα διοίκησης διαχείρισης και λήψης αποφάσεων που σε ό, τι αφορά το 

Συνεταιρισµό ανήκει στα πρόσωπα ενώ στις κεφαλαιουχικές εταιρίες γίνεται µε βάση το 

κεφάλαιο που εισφέρθηκε. 

� Το δικαίωµα ψήφου συνδέεται στενά µε το πρόσωπο και η ιδιότητα του συνεταίρου-

µέλους δεν µεταβιβάζεται ελεύθερα ούτε κληρονοµείται.  

� Υπάρχει επίσης προσωπική ευθύνη του συνεταίρου για χρέη του Συνεταιρισµού και 

� Ο καταµερισµός των αποτελεσµάτων πραγµατοποιείται βάσει της συµµετοχής στις 

εργασίες και όχι τη συµµετοχή στο κεφάλαιο. 

2.4 ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Για την ίδρυση Συνεταιρισµού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού, υποβάλλεται και 

εγκρίνεται από το Ειρηνοδικείο του τόπου µόνιµης εγκατάστασης του. Ο ειρηνοδίκης 

καταχωρεί το καταστατικό στο Μητρώο Συνεταιρισµών του Ειρηνοδικείου. Αντίγραφο του 
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καταστατικού µετά την καταχώριση, αποστέλλεται, εντός 30 ηµερών  από τον γραµµατέα του 

ειρηνοδικείου. Με την καταχώριση στο µητρώο Συνεταιρισµών του ειρηνοδικείου της έδρας 

αποκτά νοµική προσωπικότητα (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006), (Κοντογεώργος, 

Συνεταιριστική Οικονοµία-H Συνεταιριστική Νοµοθεσία, 2018).  

Σε ό, τι αφορά τους Οικοδοµικούς Συνεταιρισµούς υποβάλλεται πλήρης φάκελος στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στη συνέχεια ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

∆ηµοσίων Έργων εκτιµά τα στοιχεία του φακέλου και εξετάζει την πληρότητα του 

καταστατικού. Στην περίπτωση που συµφωνεί, µπορεί είτε να εκδώσει απόφαση έγκρισης του 

καταστατικού, είτε µπορεί να τροποποιήσει την πρόταση του, στα πλαίσια της γενικότερης 

οικιστικής και στεγαστικής πολιτικής.  

Ο Αστικός Συνεταιρισµός µετά την καταχώριση του Συνεταιρισµού στο Μητρώο 

Αστικών Συνεταιρισµών, λαµβάνει τη νοµική προσωπικότητα και την εµπορική ιδιότητα.   

Τα καταστατικά των δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων οργανώσεων εγκρίνονται από 

το κατά τόπους µονοµελές πρωτοδικείο. 

Η ονοµασία του Συνεταιρισµού εξαρτάται από τον στόχο του, του Συνεταιρισµού και 

την µεγέθυνση των συνεταίρων. Ωστόσο, στην επωνυµία του Συνεταιρισµού δεν 

περιλαµβάνονται ονόµατα συνεταίρων ή τρίτων.  

Το καταστατικό πρέπει να υπογραφεί από ένα ελάχιστο αριθµό µελών συνεταίρων και 

αναλυτικά για: 

• Αγροτικούς  Συνεταιρισµούς από 7 τουλάχιστον πρόσωπα. 

• Αστικούς Συνεταιρισµούς από 15 τουλάχιστον πρόσωπα.  

• Καταναλωτικούς Συνεταιρισµούς από 100 τουλάχιστον πρόσωπα. 

• Προµηθευτικούς Συνεταιρισµούς από 15 τουλάχιστον πρόσωπα. 

• Οικοδοµικούς Συνεταιρισµούς από 25  τουλάχιστον πρόσωπα.  

Το δηµιουργηθείς καταστατικό του Συνεταιρισµού συντάσσεται µε έγγραφο µε 

ιδιωτική πρωτοβουλία, το οποίο έχει χρόνο και υπογράφεται από τα µέλη ποτ τον ιδρύουν. 

Προκειµένου να είναι έγκυρο πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον (Ρεβάνογλου & 

Γεωργόπουλος, 2006), (Κοντογεώργος, Συνεταιριστική Οικονοµία-H Συνεταιριστική 

Νοµοθεσία, 2018) (Σχήµα 2.6): 
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Σχήµα 2.6: Στοιχεία καταστατικό Συνεταιρισµού. 

Πηγή:  (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006), (Κοντογεώργος, Συνεταιριστική Οικονοµία-H Συνεταιριστική 

Νοµοθεσία, 2018). 
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2.5 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΜΕΡΙ∆Α 

Άτοµα που συµµετέχουν στον Συνεταιρισµό ενδέχεται να είναι "φυσικά πρόσωπα", µε 

επιτηδειότητα δικαιοπραξίας, µε απασχόληση σε οποιοσδήποτε µέρος της οικονοµίας που 

εντάσσεται στις δραστηριότητες του Συνεταιρισµού και µε αποδοχή των υπηρεσιών του. Με 

το ενδεχόµενο να υφίσταται από το καταστατικό, υπάρχει η ευκαιρία να γίνουν µέλη του 

Συνεταιρισµού νοµικά πρόσωπα, µε σκοπό την άσκηση επιχείρησης ή παραγωγικής 

δραστηριότητας, η οποία εξυπηρετείται από τον Συνεταιρισµό. 

Για αν µπει ένα µέλος στον Συνεταιρισµό χρειάζεται γραπτή αίτηση και απαγορεύεται 

η συµµετοχή σε περισσότερους από έναν Συνεταιρισµούς στην ίδια έδρα και µε τον ίδιο 

σκοπό. 

Επίσης, µέσω του καταστατικού καθορίζονται τα εµπόδια σχετικά µε την είσοδο 

κάποιου ατόµου / µέλους, αλλά και τα δεδοµένα αποχώρησης και διαγραφής του, ή τον 

µικρότερο χρόνο που µένει µέλος του και άλλα διαδικαστικά θέµατα. 

Ο συνεταίρος κατόπιν της γνωµοδότησης της Γενικής Συνέλευσης ενδέχεται να 

αποκλειστεί από το Συνεταιρισµό σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες περιπτώσεις από το 

καταστατικό σε περίπτωση που βλάπτονται τα συµφέροντα του Συνεταιρισµού (Ρεβάνογλου 

& Γεωργόπουλος, 2006), (Κοντογεώργος, Συνεταιριστική Οικονοµία-H Συνεταιριστική 

Νοµοθεσία, 2018). 

Το θεσµοθετηµένο και καταγεγραµµένο καταστατικό, επίσης, δίνει τα δικαιώµατα και 

τις υποχρεώσεις των ατόµων που τον αποτελούν προς τον Συνεταιρισµό και ενδέχεται να 

περιέχονται αναγκαστικά οι διεργασίες / κανόνες που τον λειτουργούν σε όλες τις εκφάνσεις 

του (Σχήµα 2.7):
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Σχήµα 2.7: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του καταστατικού Συνεταιρισµού. 

Πηγή:  (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006), (Κοντογεώργος, Συνεταιριστική Οικονοµία-H Συνεταιριστική 

Νοµοθεσία, 2018). 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κάθε µέλος Συνεταιρισµού έχει δικαίωµα (Σχήµα 2.8): 

 

Σχήµα 2.8: ∆ικαιώµατα µέλους Συνεταιρισµού. 

Πηγή: (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006), (Κοντογεώργος, Συνεταιριστική Οικονοµία-H Συνεταιριστική 

Νοµοθεσία, 2018). 

Σε σχέση µε το δικαίωµα της αποχώρησης ο εταίρος είναι ελεύθερος να το ασκήσει, 

οφείλει όµως να δηλώσει την πρόθεσή του αυτή γραπτά στο ∆Σ του Συνεταιρισµού, 

τουλάχιστον 60 µέρες νωρίτερα από το τέλος της εταιρικής χρήσης (Ν.1667/1986). Ο νόµος 

δεν προσδιορίζει ελάχιστο χρόνο παραµονής στον Συνεταιρισµό, µετά τη συµπλήρωση του 

οποίου να είναι σε θέση να αποχωρήσει. Αφήνει όµως τη δυνατότητα αυτή στο καταστατικό, 

το οποίο µολονότι προσδιορίζει έναν χρόνο υποχρεωτικής παραµονής στο Συνεταιρισµό, 

ωστόσο ανάλογα µε το νόµο δεν ενδέχεται να υπερβαίνει τις 60 µέρες. 

∆εν είναι αποδεκτή η θέσπιση κυρώσεων (για παράδειγµα αποκλεισµός του από τη 

διανοµή των κερδών ή παρακράτηση της µερίδας του εξερχόµενου συνεταίρου), µπορεί, 

όµως να συµφωνηθεί ότι, δάνειο που χορηγήθηκε από το Συνεταιρισµό σε συνεταίρο µε 
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µακρόχρονη προθεσµία µετατρέπεται µε την αποχώρηση του σε ληξιπρόθεσµο.  

Προσδιορίζοντας έµµεσα ως χρόνο αποχώρησης του εταίρου το τέλος της διαχειριστικής 

περιόδου δίνεται ο χρόνος στο Συνεταιρισµό να καθορίσει την αξία της µερίδας που 

αποδίδεται στο συνεταίρο, µε βάση τον ετήσιο ισολογισµό και διατηρώντας, τον αριθµό τους 

αναλλοίωτο σε όλη τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης επιτυγχάνεται σταθερότητα στην 

οικονοµική υπόσταση του Συνεταιρισµού.  

Τα µέλη έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν και να ελέγχουν τις διεργασίες και 

σωστή λειτουργία του Συνεταιρισµού χωρίς να προχωρούν σε εργασίες επιζήµιες για τα 

συµφέροντά του. Ως µέλος υπάρχει η υποχρέωση συµµετοχής και συνεργασίας στη 

λειτουργία και στις δραστηριότητες του Συνεταιρισµού (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 

2006), (Κοντογεώργος, Συνεταιριστική Οικονοµία-H Συνεταιριστική Νοµοθεσία, 2018). 

1. Με βάση το Ν. 2810/ 2000 η υποχρέωση των ατόµων που τον αποτελούν του αγροτικού 

Συνεταιρισµού για τις δεσµεύσεις του προς άλλους είναι βοηθητική και σταθεροποιείται 

µέχρι εκεί που ορίζει το καταστατικό. Ο συνεταίρος Αστικού Συνεταιρισµού (άρθρ. 4 

παρ. 4 Ν. 1667/86) έχει ευθύνη εις ολόκληρο για τις ζηµιές του Συνεταιρισµού απέναντι 

σε άλλους, είτε χωρίς περιορισµό ή ως µία καθορισµένη οφειλή η οποίο προσδιορίζεται 

από το καταστατικό και ενδέχεται να είναι καθαυτή ή είναι µεγαλύτερη της αξίας κάθε 

συνεταιριστικής µερίδας. 

2. Τα µέλη ευθύνονται για όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και µετά την διαγραφή τους από το 

Συνεταιρισµό και αφορά όσα τετελεσµένα γεγονότα δηµιουργήθηκαν όταν ήταν άτοµα σε 

πλήρη λειτουργία µε τον συνεταιρισµό και τις οποίες δέχθηκαν κατά την συµµετοχή τους. 

3. Παραγράφονται απαιτήσεις διαφόρων, ως υποχρέωση των ατόµων του Συνεταιρισµού 

κατά τις παραγράφους 1 και 2 µετά το πέρας 5 χρόνων από το τέλος του έτους µέσα στο 

οποίο γεννήθηκαν. 

4. Τα µέλη δεν έχουν ευθύνη µετά την παρέλευση ενός χρόνου από το τέλος της πτώχευσης 

ή της εκκαθάρισης του Συνεταιρισµού, διαφορετικά κι αν έχει δηµιουργηθεί εναντίον 

τους αγωγή µέσα στο έτος. 

5. ∆εν κρατούνται τα µέλη και τα όργανα του Συνεταιρισµού, για θέµατα του Συνεταιρισµού 

προς άλλους και το ∆ηµόσιο, ή για θέµατα ανάµεσα των ατόµων του και Συνεταιρισµού. 

6. Όσοι έχουν δανείσει σε µέλος αγροτικού Συνεταιρισµού δεν δικαιούνται κάτι επί της 

περιουσίας του Συνεταιρισµού για χρηµατικά ποσά του µέλους προς αυτούς. 

7. ∆εν επιδέχονται κατακράτηση ή άλλα ασφαλιστικά µέτρα για χρηµατικά ποσά που 

οφείλουν τα µέλη προς άλλους: 
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a) αυτό που συµβαίνει από την χρήση των περιουσιακών στοιχείων µετά από 

παραχώρηση στον Συνεταιρισµό. 

b) Η συνεταιριστική µερίδα.  

8. Απαγορεύεται η κατάσχεση του Συνεταιρισµού. 

Η µικρότερη χρηµατική οφειλή ποσό συµµετοχής κάθε µέλους στο κεφάλαιο του 

Συνεταιρισµού λέγεται συνεταιρική µερίδα. Κάθε µέλος προκειµένου να συµµετέχει στον 

Συνεταιρισµό έχει µια (1) υποχρεωτική µερίδα και µια ψήφο. Επίσης υφίστανται τα εξής 

σηµαντικά σηµεία: 

1ο. Το ύψος και οι προϋποθέσεις καταβολής της αξίας της ορίζονται από το καταστατικό. Το 

καταστατικό προσδιορίζει όρους και προϋποθέσεις για την απόκτηση πρόσθετων 

υποχρεωτικών µερίδων από κάθε µέλος, αντίστοιχα µε το ύψος των συναλλαγών του µε 

τον Συνεταιρισµό. Ως συναλλαγή λογίζεται το άθροισµα της αξίας των προϊόντων, των 

εφοδίων και των υπηρεσιών που παρέχονται στα µέλη από τον Συνεταιρισµό, αλλά και τα 

προϊόντα που διαθέτουν σε αυτόν ή µέσω αυτού σε τρίτους.  

2ο. Η αύξηση ή η µείωση της αξίας µερίδας αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. 

3ο. Το καταστατικό επίσης καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση 

προαιρετικών µερίδων από τα µέλη, τους εργαζόµενους στον Συνεταιρισµό και τρίτους. 

4ο. Το καταστατικό κανονίζει και ότι οι υποχρεωτικές µερίδες είναι έντοκες µε τον χρόνο και 

τον τρόπο απόδοσης των τόκων να αποφασίζεται από το καταστατικό. 

5ο. Στην περίπτωση που το καταστατικό επιτρέπει τη µεταβίβαση της συνεταιρικής µερίδας, 

τότε αυτό αποφασίζεται µόνο από το διοικητικό συµβούλιο του Συνεταιρισµού, σε 

πρόσωπο µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το καταστατικό και τους νόµους. 

6ο. Εάν πεθάνει µέλος του Συνεταιρισµού, τότε οι κληρονόµοι εφόσον έχουν τις 

προβλεπόµενες προϋποθέσεις, υπεισέρχονται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

του αποβιώσαντος µέλους. Στην περίπτωση που δεν υποδειχθεί, τότε η ονοµαστική αξία 

της µερίδας, µε τις ανάλογες προσαυξήσεις ή µειώσεις, αποδίδεται στους κληρονόµους 

στο τέλος της χρήσης. 

Επιπλέον το δικαίωµα ψήφου στους Συνεταιρισµούς έχει ως εξής: 

� Μεταβιβάζεται ελεύθερα και κληρονοµείται 

� Μεταβιβάζεται µε σύµφωνη γνώµη του 1/3 των µελών  

� Συνδέεται στενά µε το πρόσωπο και η ιδιότητα του συνεταίρου- µέλους δεν 

µεταβιβάζεται ελεύθερα ούτε κληρονοµείται. 
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2.6 ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ - 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

2.6.1 Γενική Συνέλευση 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισµού. Συµµετέχουν όλα 

τα µέλη έχοντας εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσµες οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς τον 

Συνεταιρισµό. Κάθε µέλος στη Γενική Συνέλευση έχει µία (1) ψήφο, ενώ το καταστατικό 

ορίζει ότι ο συνεταίρος µπορεί διαθέτει περισσότερες της µίας (1) ψήφους. Για κάθε θέµα για 

το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρµόδιο όργανο αποφασίζει η Γενική Συνέλευση 

(Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006), (Κοντογεώργος, Συνεταιριστική Οικονοµία-H 

Συνεταιριστική Νοµοθεσία, 2018). 

Η Γ.Σ. διακρίνεται σε: 

• Τακτική, η οποία συγκαλείται, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα µια φορά τουλάχιστον το 

χρόνο, για να εγκρίνει τον ισολογισµό της προηγούµενης χρήσης και τον προϋπολογισµό 

της επόµενης χρήσης. 

• Έκτακτη,  η οποία συγκαλείται λόγω εκτάκτων αναγκών. 

• Καταστατική, η οποία συγκαλείται οποτεδήποτε παρουσιαστεί ανάγκη µεταβολής των 

όρων του καταστατικού ή να λάβει σηµαντικές αποφάσεις. 

Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν (Ρεβάνογλου & 

Γεωργόπουλος, 2006), (Κοντογεώργος, Συνεταιριστική Οικονοµία-H Συνεταιριστική 

Νοµοθεσία, 2018) (Σχήµα 2.9): 
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Σχήµα 2.9: Αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Συνεταιρισµού. 
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Πηγή: (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006), (Κοντογεώργος, Συνεταιριστική Οικονοµία-H Συνεταιριστική 

Νοµοθεσία, 2018): 

Η "Γενική Συνέλευση" µπορεί να εκχωρεί στο ∆.Σ. την κύρια ευθύνη για την χρήση 

των αρµοδιοτήτων της, µε στοιχεία 9 και 10 της προηγούµενης παραγράφου. Η Γενική 

Συνέλευση δηµιουργεί από το ∆.Σ. σε τακτική σύνοδο ετησίως και συνεδριάζει στην έδρα του 

Συνεταιρισµού µέσα σε έξι (6) το πολύ µήνες από τη λήξη της χρήσης. Η διαδικασία 

σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης όπως και διεύθυνσης των εργασιών της, καθορίζεται από 

το καταστατικό. 

Το ∆.Σ. έχει τη δυνατότητα συγκάλεσης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για λόγους, 

προβλεπόµενους από το νόµο ή το καταστατικό ή από το συµφέρον του Συνεταιρισµού. 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί το ένα πέµπτο (1/5) των µελών του 

Συνεταιρισµού να αιτήσει τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναφέροντας τα 

θέµατα προς συζήτηση. 

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει, εάν κατά την έναρξη της συνεδρίασης βρίσκονται ή 

αντιπροσωπεύονται µέλη του Συνεταιρισµού που µπορούν να ψηφίσουν και τα οποία 

εκπροσωπούν πλέον του µισού (1/2) του όλου αριθµού των ψήφων. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση 

µε τα ίδια θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006), 

(Κοντογεώργος, Συνεταιριστική Οικονοµία-H Συνεταιριστική Νοµοθεσία, 2018).  

Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην: 

a) Μεταβολή του σκοπού του Συνεταιρισµού,  

b) Συγχώνευση µε άλλο Συνεταιρισµό, 

c)  Μετατροπή του Συνεταιρισµού,  

d) Λύση του Συνεταιρισµού και  

e) Αλλαγή του καταστατικού, 

Η Γενική Συνέλευση παίρνει αποφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε 

καθολική πλειοψηφία των εκπροσωπούµενων ψήφων σε αυτήν, εκτός κι αν ορίζεται 

διαφορετικά από το νόµο αυτόν ή το καταστατικό. 

Με µυστική ψηφοφορία αποφασίζει η Γενική Συνέλευση για τα θέµατα που αφορούν: 

• Αρχαιρεσίες 

• Απόλυση από την ευθύνη των µελών του διοικητικού συµβουλίου  

• Συγκατάθεση του ισολογισµού, του απολογισµού και του πίνακα αποτελεσµάτων χρήσης 
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• Προσωπικά ζητήµατα 

Στην περίπτωση που τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου δεν πάρουν απαλλαγή από 

την ευθύνη ή δεν εγκριθεί ο ισολογισµός, τότε η Γενική Συνέλευση µετά την ανάγνωση της 

έκθεσης των ελεγκτών, ορίζει για την επαναφορά ή µη των µελών του διοικητικού 

συµβουλίου και την εκλογή νέου διοικητικού συµβουλίου. 

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου έχουν το δικαίωµα να πάρουν µέρος στην 

ψηφοφορία για τα θέµατα που αφορούν την απαλλαγή από την ευθύνη τους, µόνο µε τις δικές 

τους ψήφους. 

Όποια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντιβαίνει στο νόµο ή στο καταστατικό 

θεωρείται άκυρη. Το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας του Συνεταιρισµού κηρύσσει την 

ακυρότητα αποφάσεων, κατόπιν αίτησης κάθε µέλους ή τρίτου µε έννοµο συµφέρον, η οποία 

κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας εκδικάζεται.  

2.6.2 ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τον αριθµό των µελών του 

να ορίζεται από το καταστατικό και να είναι πάντοτε περιττός. Επίσης, τα µέλη δεν µπορεί να 

είναι λιγότερα από τρία (3) για Αστικούς και Οικοδοµικούς Συνεταιρισµούς και πέντε (5)  

τουλάχιστον µέλη για Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (Κοντογεώργος, Συνεταιριστική 

Οικονοµία-H Συνεταιριστική Νοµοθεσία, 2018). 

Στους Συνεταιρισµούς µε µέλη πάνω από εκατό η εκλογή των µελών του διοικητικού 

και του Εποπτικού Συµβουλίου γίνεται µε συνδυασµούς υποψηφίων και µεµονωµένες 

υποψηφιότητες και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής.  

Η διάρκεια της θητείας ορίζεται από το καταστατικό και δεν µπορεί να είναι 

µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ούτε µικρότερη των δύο (2) ετών. Επίσης, οι σύµβουλοι είναι 

επανεκλέξιµοι και ανακαλούνται ελευθέρως από τη Γενική Συνέλευση. 

Υπάρχει, ακόµα, πρόβλεψη για συµµετοχή εκπροσώπου των εργαζοµένων. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκπροσωπεί το Συνεταιρισµό δικαστικώς και εξωδίκως. 

Αυτή την εκπροσώπηση µπορεί να την αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε άλλο µέλος του ή στον 

Γενικό ∆ιευθυντή. Επίσης, µπορεί να αναθέτει την άσκηση αρµοδιοτήτων σε µέλος ή σε 

στέλεχος ή υπάλληλο του Συνεταιρισµού. 

Τουλάχιστον µια φορά το µήνα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτική 

συνεδρίαση. Απαρτία υπάρχει, όταν τα παρόντα ή αντιπροσωπευόµενα µέλη του είναι πιο 
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πολλά από τα απόντα, όµως σε καµία περίπτωση οι παρόντες σύµβουλοι δεν µπορεί να είναι 

λιγότεροι από τρεις (3).  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την αρµοδιότητα να αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικά 

µε τη διοίκηση του Συνεταιρισµού, τη χρήση της περιουσίας και των υποθέσεων του και την 

επίτευξη του σκοπού του.  

Το µέλος του διοικητικού συµβουλίου είναι άµισθο. Ωστόσο, µπορεί να προβλέπεται 

από το καταστατικό του Συνεταιρισµού η παροχή στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, 

αποζηµιώσεων και εξόδων κίνησης (Κοντογεώργος & Σεργάκη, Αρχές ∆ιοίκησης Αγροτικών 

Συνεταιρισµών, 2015). 

Για την ανάδειξη των µελών του διοικητικού συµβουλίου οι εκλογές διενεργούνται 

από εφορευτική επιτροπή. Το καταστατικό επίσης ορίζει τη διαδικασία εκλογής των 

αντιπροσώπων και των αναπληρωτών τους σε ανώτερης βαθµίδας συνεταιριστικές 

οργανώσεις, συνεταιριστικές εταιρίες ή σε νοµικά πρόσωπα. Η εκλογή διενεργείται µυστικά 

και µε ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

Σύµφωνα µε το καταστατικό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην πρώτη, µετά την εκλογή 

του, συνεδρίαση συγκροτείται σε σώµα. 

2.6.3 Εποπτικό Συµβούλιο  

Το Εποπτικό Συµβούλιο είναι εκλεγµένο και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον 

µέλη η εκλογή των οποίων γίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Με βάση το Ν. 2810/2000 για 

τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις Α.Σ.Ο. δεν προβλέπεται η σύσταση Εποπτικού 

Συµβουλίου όπως συνέβαινε µε προγενέστερους νόµους. ∆εν µπορεί να µετέχει και στο 

διοικητικό και στο Εποπτικό Συµβούλιο το ίδιο πρόσωπο. Στην περίπτωση που τα µέλη του 

Συνεταιρισµού είναι λιγότερα από είκοσι πέντε (25) τότε δεν είναι απαραίτητη η εκλογή 

Εποπτικού Συµβουλίου, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό, οπότε ο ελάχιστος 

αριθµός των µελών µπορεί να είναι και δύο. 

Το Εποπτικό Συµβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συµβουλίου και της 

τήρησης των προβλεπόµενων µε βάση το νόµο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της 

Γενικής Συνέλευσης. 

Στον ακόλουθο Πίνακα 2.1 αποτυπώνονται τα όργανα διοίκησης των Συνεταιρισµών  

(Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006), (Κοντογεώργος, Συνεταιριστική Οικονοµία-H 

Συνεταιριστική Νοµοθεσία, 2018). 
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Πίνακας 2.1: Τα όργανα διοίκησης των Συνεταιρισµών. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, διακρίνεται σε: 

• Τακτική, γίνεται 1 φορά το χρόνο 

• Έκτακτη, όποτε προκύψουν θέµατα που απαιτείται απόφαση από αυτή 

• Καταστατική, συγκαλείται για µεταβολή όρων του καταστατικού (ισχύει µόνο για τους 
Αστικούς Συνεταιρισµούς) 

↓ ↓ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, έχει 
διετή διάρκεια, για τους αστικούς και τριετή 

διάρκεια, για τους Αγροτικούς 
συνεταιρισµούς. Τα µέλη δεν µπορεί να 

είναι πιο λίγα από τρία (3) για Αστικούς και 
Οικοδοµικούς Συνεταιρισµούς και πέντε (5) 

τουλάχιστον µέλη για Αγροτικούς 
Συνεταιρισµούς. Συνεδριάζει τακτικά, 

τουλάχιστον µια φορά το µήνα. 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το εκλέγει η Γενική Συνέλευση και 
αποτελείται από 3 µέλη. Αν τα µέλη του 

Συνεταιρισµού είναι λιγότερα από 25 δεν 

εκλέγεται ΕΣ.  

(∆εν ισχύει για τους Αγροτικούς 
Συνεταιρισµούς) 

Πηγή: (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006), (Κοντογεώργος, Συνεταιριστική Οικονοµία-H Συνεταιριστική 

Νοµοθεσία, 2018). 

 

2.6.4 Κρατική εποπτεία 

Η εποπτεία επί των Συνεταιρισµών ασκείται µε τον τρόπο που προβλέπεται από τους 

ρυθµιστικούς νόµους. 

Η εποπτεία κάθε βαθµίδας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και των 

συνεταιριστικών εταιριών (Σ.Ε.) του άρθρου 32 του Ν. 2810/2000 ασκείται από τον Υπουργό 

Γεωργίας. Η εποπτεία σχετίζεται µε τη σύννοµη λειτουργία και την υποβοήθηση του έργου 

τους. Περιλαµβάνει κυρίως την επαλήθευση της καταβολής της αξίας των συνεταιρικών 

µερίδων ή των άλλων ληξιπρόθεσµων οικονοµικών υποχρεώσεων των µελών τους, την 

τήρηση των διατάξεων των νόµων, του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών 

Συνελεύσεων, αλλά και την επαλήθευση του ισολογισµού, των λοιπών ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων και γενικά των τηρούµενων από τις συνεταιριστικές οργανώσεις βιβλίων και 

στοιχείων. 

Σε ό, τι αφορά τους Αστικούς Συνεταιρισµούς στο Ν. 1667/86 στο άρθρ. 13 

προβλέπεται ότι η φροντίδα για την ανάπτυξη των Συνεταιρισµών όπως και η εποπτεία τους 

υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας. 
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Για τους Οικοδοµικούς Συνεταιρισµούς στο Π.∆. 93/87 προβλέπεται ότι από την 16-

4-1987 τη δικαιοδοσία για την έγκριση των καταστατικών, την εποπτεία και τον έλεγχο των 

Οικοδοµικών Συνεταιρισµών ασκεί το ΥΠΕΧΩ∆Ε (Σαρσέντης & Παπαναστασάτος, 2008). 

Στο Ειρηνοδικείο τηρείται µητρώο των Συνεταιρισµών µε έδρα την περιφέρεια του. 

Στο µητρώο περιέχονται: 

• Η επωνυµία και ο σκοπός του Συνεταιρισµού. 

• Η κατηγορία του Συνεταιρισµού σχετικά µε την ευθύνη των συνεταίρων. 

• Τα ονόµατα των νόµιµων εκπροσώπων του Συνεταιρισµού. 
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»  

3.1 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονοµικός έλεγχος των συνεταιριστικών 

οργανώσεων κάθε βαθµίδας διενεργείται µε βάση τα προβλεπόµενα από τους νόµους και τα 

καταστατικά τους. Ο έλεγχος είναι κυρίως διαχειρίζεται ξένη περιουσία (του Συνεταιρισµού) 

από τα όργανα διοίκησης του Συνεταιρισµού, τα διευθυντικά µέλη και τους εργαζοµένους 

του. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί και να πιστοποιηθεί η πιστότητα και ειλικρίνεια των 

οικονοµικών του Συνεταιρισµού, αλλά και η πρόληψη ή αποκάλυψη σφαλµάτων ακούσιων ή 

και εκούσιων (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006). 

∆εν µπορούν να ορισθούν ελεγκτές µέλη και εργαζόµενοι της ελεγχόµενης 

οργάνωσης. Οι ελεγκτές και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από την προηγούµενη τακτική 

Γενική Συνέλευση, εκτός από τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης, τους οποίους 

ορίζει το καταστατικό. Η αµοιβή τους καθορίζεται από το καταστατικό. Επίσης, έχουν την 

υποχρέωση να παρουσιάσουν το αποτέλεσµα του ελέγχου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

ελεγχόµενης οργάνωσης και στην εποπτεύουσα αρχή, σε είκοσι (20) ήµερες το αργότερο πριν 

από τη Γενική Συνέλευση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση, επίσης να 

ανακοινώσει το πόρισµα του ελέγχου στην πρώτη Γενική Συνέλευση των µελών µετά τον 

έλεγχο. Οι ελεγκτές καταθέτουν αντίγραφο του πορίσµατος στην εποπτεύουσα αρχή. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να καλέσει εγγράφως τον ελεγκτή πέντε (5) τουλάχιστον 

ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, για να παρίσταται σε αυτήν. Ο 

ελεγκτής πρέπει να παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση και να δίνει οποιαδήποτε 

πληροφορία ή διευκρίνηση χρειαστεί (Λιανός, 2016). 

3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Η διαχειριστική περίοδος είναι δωδεκάµηνη και ταυτίζεται (συνήθως) µε το 

ηµερολογιακό έτος, µε την πρώτη διαχειριστική χρήση να ορίζεται µέχρι είκοσι τέσσερις 

µήνες. Μετά το πέρας της χρήσης κλείνονται τα βιβλία της συνεταιριστικής οργάνωσης, 

απογράφεται η περιουσία και συντάσσεται ο ισολογισµός και ο λογαριασµός, τα 
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Αποτελέσµατα Χρήσης, που υποβάλλονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην τακτική 

Γενική Συνέλευση µε τις απαραίτητες επεξηγηµατικές εκθέσεις και τις εκθέσεις λογοδοσίας 

για τα πεπραγµένα του έτους που έληξε. Στην περίπτωση που υπάρχει Εποπτικό Συµβούλιο 

το ∆.Σ. καταθέτει τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα διαχείρισης στο Εποπτικό Συµβούλιο 

για έλεγχο. Επίσης, κατατίθεται και η έκθεση του Εποπτικού Συµβουλίου. Οι συνέταιροι θα 

πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τον Ισολογισµό, τον λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης 

και την έκθεση του Εποπτικού Συµβουλίου (Λιανός, 2016), (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 

2006). 

Από τα ακαθάριστα έσοδα που προέκυψαν αφαιρούνται οι κάθε είδους δαπάνες και το 

υπόλοιπο είναι το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Τα πλεονάσµατα προέρχονται από τις 

συναλλαγές της συνεταιριστικής οργάνωσης µε τα µέλη της. Το υπόλοιπο εκτός του 

πλεονάσµατος υπολογίζεται ότι έρχεται από τις συναλλαγές µε τρίτους και συνιστά κέρδη. 

Από τα πλεονάσµατα κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για το σχηµατισµό τακτικού 

αποθεµατικού πριν αφαιρεθούν οι προαιρετικές µερίδες. Η κράτηση δεν είναι υποχρεωτική 

όταν το τακτικό αποθεµατικό φθάσει στο ύψος του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών 

µερίδων των µελών του Συνεταιρισµού και επαναφέρεται εάν το τακτικό αποθεµατικό 

υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των µερίδων των µελών. Το µέρος των 

πλεονασµάτων που µεταφέρεται στο τακτικό αποθεµατικό υπολογίζεται ως ισόποση εισφορά 

των µελών (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4384: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής 

οργάνωσης", 2016). 

3.3 ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Με βάση το Ν. 1667/86 ο Αστικός Συνεταιρισµός αποσκοπεί στην άσκηση 

επιχειρήσεως και συνεπώς υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόµενα από τον Κώδικα Βιβλίων 

και στοιχείων (Κ.Β.Σ.) βιβλία. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία τηρεί και επί πλέον (Λιανός, 

2016), (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006) (Σχήµα 3.1): 
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Σχήµα 3.1: Τήρηση βιβλίων συνεταιρισµών. 

Πηγή:  (Λιανός, 2016), (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006). 

Όσοι Συνεταιρισµοί κρατούν βιβλία µε τη διπλογραφική µέθοδο έχουν την 

υποχρέωση να εφαρµόζουν το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.  

Σε ό, τι αφορά τους Οικοδοµικούς Συνεταιρισµούς τηρείται ειδικό βιβλίο από τον 

Συνεταιρισµό στο οποίο καταγράφονται κυρωµένα αντίγραφα, καταστατικού και εγκριτικής 

απόφασης, τροποποιήσεις, στοιχεία µελών και ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και τα 

στοιχεία των οικοδοµικών αδειών. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 

Έργων αποφασίζει τον ορισµό και άλλων βιβλίων που πρέπει να έχουν οι οικοδοµικοί 

Συνεταιρισµοί αλλά και τον τρόπο τήρησης των βιβλίων και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια 

(Αιτιολογική Έκθεση "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί", 2015). 

3.4 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ - Φ.Π.Α. 

Κατά την ίδρυση των Συνεταιρισµών ή ενώσεών τους προβλέπονται σε κάποιες 

περιπτώσεις ατέλειες ή µειώσεις φόρων και τελών.  

Οι Συνεταιρισµοί και οι ενώσεις αυτών που έχουν συσταθεί νόµιµα, αποτελούν 

αντικείµενο του φόρου εισοδήµατος. 

Ο φόρος εισοδήµατος επιβάλλεται στο γενικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδος που 

προκύπτει, πριν από τις χορηγούµενες εκπτώσεις στα µέλη τους. Τα κέρδη που διανέµονται 

και οι χορηγούµενες εκπτώσεις στα µέλη υπολογίζονται από το υπόλοιπο των κερδών, που 

1.Βιβλίο µητρώου µελών

1.Βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων

1.Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου

1.Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Εποπτικού Συµβουλίου
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µένει µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος (Αιτιολογική Έκθεση 

"Αγροτικοί Συνεταιρισµοί", 2015). 

Τα ποσά που εισπράττονται µε τη µορφή µερίσµατος ή αµοιβών στους εταίρους τους 

οι Συνεταιρισµοί που έχουν συσταθεί νόµιµα θεωρούνται ως έσοδο από εµπορικές 

επιχειρήσεις και φορολογούνται στην πηγή µε συντελεστή που ισχύει κάθε φορά. Για τα 

εισοδήµατα των Συνεταιρισµών από ακίνητα είναι αναγκαίος και επιπλέον φόρος 3%.  

Από όλο το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο φορολογούµενο εισόδηµα και του 

συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτουν (Λιανός, 2016), (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006): 

� Ο φόρος παρακράτησης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 55, 111 και 114 του Ν. 2238/94 

του εισοδήµατος που υπόκειται σε φόρο.  

� Ο φόρος που αντιστοιχεί στο µέρος των φορολογηθέντων εξαντλώντας τη φορολογική 

υποχρέωση εισοδηµάτων, που µοιράζονται και µε τα οποία έχουν προσαυξηθεί τα 

υποκείµενα κέρδη σε φορολογία του νοµικού προσώπου, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 

του άρθρου 106 του Ν. 2238/94.  

Απαλλάσσονται από το φόρο: 

� Τα κέρδη λόγω εκµετάλλευσης πλοίων υπό ξένη σηµαία, που αποκτώνται από ηµεδαπές 

Α.Ε., Συνεταιρισµούς, υπόκεινται στον φόρο για τα πλοία. 

� Τα εισοδήµατα των Συνεταιρισµών πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθµού των λεγόµενων 

Αγροτικών από δραστηριότητες που εµπίπτουν στους σκοπούς που καθορίζονται από τις 

διατάξεις του καταστατικού τους. 

Από την απαλλαγή δεν περιλαµβάνονται (Λιανός, 2016), (Ρεβάνογλου & 

Γεωργόπουλος, 2006): 

Η διαφορά υπερτίµησης των οικοπέδων που πωλούν στα µέλη τους οι οικοδοµικοί 

Συνεταιρισµοί µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την προϋπόθεση να εµφανίζεται σε ειδικό 

λογαριασµό αποθεµατικού και χρησιµοποιηθεί µόνο για την εκτέλεση έργων κοινής 

ωφέλειας, που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του οικισµού, δεν αποτελεί εισόδηµα του 

Συνεταιρισµού. 

Επί του φόρου που αναλογεί στη διαχειριστική περίοδο ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. 

βεβαιώνει ως προκαταβολή ποσοστό 55%. 

Οι δραστηριότητες των Συνεταιρισµών (από πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών) 

υπόκεινται στο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).  Τα έσοδα Συνεταιρισµού από 
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εισφορές συνεταίρων, καθώς και εκείνα που προκύπτουν από τη λειτουργία του υπόκεινται 

σε Φ.Π.Α. ∆εν επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α. οι τόκοι από καταθέσεις προθεσµίας των 

συνεταιρικών µερίδων και τέλος, τα δικαιώµατα εγγραφής, εφόσον αυτά αποτελούν 

συνεταιρικά µερίδια.  

Σε ό, τι αφορά την αγορά και πώληση αγροτικών προϊόντων από αγροτικές 

συνεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασµό αγροτών άρθρου 41 ορίζεται ότι, οι διατάξεις 

της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν. 1642/1986 (νυν Ν. 2859/ 2000) δεν έχουν εφαρµογή και άρα 

δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. (Λιανός, 2016), (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006): 

1. Όταν πωλούνται αγροτικά προϊόντα που εκτελούνται από αγροτικές συνεταιριστικές 

οργανώσεις που αφορούν αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ίδιου 

νόµου, µε τον όρο ότι αυτή η πώληση πραγµατοποιούνται προς άλλους υποκείµενους στο 

φόρο. 

2.  Όταν αγοράζονται από αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασµό τρίτων, 

αυτούσια αγροτικά προϊόντα από αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41. 

Για την εφαρµογή των πιο πάνω διατάξεων, λογαριάζονται ως αγρότες του άρθρου 41 

και οι εταίροι των «οµάδων παραγωγών ή καλλιεργητών» χωρίς κάποιο νόµιµο τύπο. Με την 

πιο πάνω ρύθµιση, θέτονται σε ίση µοίρα οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις µε τους 

εµπόρους αγοραστές αυτούσιων αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι κατά την έκδοση του 

τιµολογίου αγοράς αγροτικών προϊόντων από τους αγρότες δεν επιβαρύνονται Φ.Π.Α. Με το 

φόρο αυτό επιβαρύνονται κατά την περαιτέρω πώληση των προϊόντων αυτών. 

Αν και µε τη ρύθµιση αυτή θεωρείται ότι δε συντελείται παράδοση αγαθών µεταξύ 

των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και των αγροτών του ειδικού καθεστώτος του 

άρθρου 41, για την αγορά και πώληση απ’ αυτές αυτούσιων αγροτικών προϊόντων, όµως η 

προµήθεια που λαµβάνουν αυτές µε την εκδιδόµενη εκκαθάριση, κατά τις διατάξεις του 

Κ.Β.Σ. επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α. και µε τον οµόλογο συντελεστή του αγαθού, συνήθως 9% 

που ισχύει για τα πιο πολλά αγροτικά προϊόντα.  

Αν ο Συνεταιρισµός αποστέλλει τα αγροτικά προϊόντα σε τρίτους, οι οποίοι τα 

πωλούν για λογαριασµό του, τότε οι πωλήσεις του εµπόρου υπάγονται στο Φ.Π.Α. Μαζί µε 

την εκκαθάριση που θα συντάξει προς το Συνεταιρισµό θα αποστείλει και το Φ.Π.Α. επί των 

πωλήσεων γιατί υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο Συνεταιρισµός.  

Οι ∆ασικοί Συνεταιρισµοί για τις υπηρεσίες που παρέχουν στις ∆ασικά; υπηρεσίες 

(κόψιµο, µεταφορά ξυλείας κ.τ.λ.), είναι υποκείµενοι στο φόρο.  Οι Προµηθευτικοί και 
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καταναλωτικοί Συνεταιρισµοί είναι υποκείµενοι στο φόρο και συνεπώς κατά την έκδοση 

διατακτικών διανοµής προς τα µέλη τους θα πρέπει να υπολογίζουν Φ.Π.Α. στη συνολική 

αξία αυτών (αγαθών και δαπανών µε το συντελεστή που ισχύει αντίστοιχα για κάθε 

συγκεκριµένο αγαθό. 

Απαλλάσσεται από το φόρο η παράδοση αγροτικών προϊόντων, από Αγροτικούς 

Συνεταιρισµούς και ενώσεις αυτών προς άλλο πρόσωπο που υπόκειται στον φόρο, εφόσον το 

πρόσωπο αυτό τα προορίζει για εξαγωγή αυτούσια χωρίς καµία επεξεργασία. Με ειδικές 

διατάξεις ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν δράσεις Συνεταιρισµών (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4384: 

"Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης", 2016).  

3.5 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

∆υο ή περισσότεροι Συνεταιρισµοί ή Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις είναι 

δυνατόν να πραγµατοποιήσουν συγχώνευση, πρώτον µε τη ίδρυση νέας συνεταιρικής 

οργάνωσης, όπου µπαίνουν οι συγχωνευόµενες, και δεύτερον µε την αφοµοίωση µιας ή 

παραπάνω συνεταιρικών οργανώσεων. 

Για τη διαδικασία της συγχώνευσης πρέπει να υπάρχουν τα εξής (Nόµος Υπ’ Αριθ. 

4384: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης", 2016): 

a) Απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων για την αποδοχή του διαγράµµατος εντολής 

συγχώνευσης. 

b) Γνωστοποίηση των γνωµατεύσεων. 

c) Αξιολόγηση των περιουσιακών δεδοµένων των συγχωνευόµενων Συνεταιρισµών.  

d) πραγµατοποίηση κοινής Γενική Συνέλευση.  

e) Έγκριση του καταστατικού. 

f) Καταχώριση στο βιβλίο µητρώου Συνεταιρισµών του εγκεκριµένου καταστατικού. 

Υπάρχουν ρυθµίσεις που αφορούν την εκλογή του ∆.Σ. της νέας Συνεταιριστικής 

Οργάνωσης, την αποχώρηση των µελών, τη φορολόγηση της υπεραξίας και στην περίπτωση 

των Αγροτικών Συνεταιρισµών. 

Αν και επιτρέπεται η µετατροπή εταιρειών κάθε µορφής σε Συνεταιρισµούς θα πρέπει 

όµως στην περίπτωση των προσωπικών εταιρειών να υπάρχουν οµόφωνες αποφάσεις, στη 

περίπτωση της Ε.Π.Ε. να ληφθεί γνωµάτευση από τη σύνοδος των µετόχων µε τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Ν.3190/1955.  Κ για την µετατροπή Α.Ε. σε 
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Συνεταιρισµό µε βάση τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί µε τον K.N. 2190/1920 (Λιανός, 

2016), (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006). 

3.6 ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

Ο Συνεταιρισµός εισέρχεται σε κατάσταση πτώχευσης αν σταµατήσει τις καταβολές 

των χρεών του. Ενδεικτικά αναφέρονται τα προβλεπόµενα περί πτώχευσης για τις Αγροτικές 

Συνεταιριστικές Οργανώσεις µε βάση το Ν. 2810/2000 στο άρθρο 22 (Λιανός, 2016), 

(Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006): 

Η πτώχευση γνωµατοδοτείται  από το Πρωτοδικείο της βάσης του Συνεταιρισµού 

µετά από προσφυγή (Σχήµα 2.3): 

 

Σχήµα 3.2:Προσφυγή  για γνωµοδότηση πτώχευσης Συνεταιρισµού. 

Πηγή:  (Λιανός, 2016), (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 2006). 

 

3.7 ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Με βάση το Άρθρο 23 του Ν. 2810/2000, οι Α.Σ.Ο. λύονται (Κοντογεώργος, 

Συνεταιριστική Οικονοµία-H Συνεταιριστική Νοµοθεσία, 2018) και σε ό, τι αφορά την 

εκκαθάριση των Αστικών Συνεταιρισµών ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Ν. 1667/1986 άρθρ. 

10 παρ. 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, εφόσον διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς 

υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και 

�Οποιουδήποτε 
πιστωτή, με 

έννομο 
συμφέρον

�Του 
Διοικητικού 

Συμβουλίου του 
Συνεταιρισμού 

�Των 
εκκαθαριστών
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πληρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισµού. Το υπόλοιπο διανέµεται στους συνεταίρους 

ανάλογα µε τις µερίδες τους, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό». 

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» 

4.1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Βάσει του Νόµου 4015/2011 ο «Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός 

Καλαβρύτων» αποτελεί την αναβάθµιση της «Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών 

Καλαβρύτων». Η ίδρυση της συγκεκριµένης Ένωσης πραγµατοποιήθηκε τον ∆εκέµβριο του 

1963 από αγρότες / τσέλιγκες της περιοχής της Επαρχίας Καλαβρύτων (Η Ιστορία/Αγροτικός 

Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

Η δηµιουργία εργοστασίου κατεργασίας γάλακτος για εσοδεία τυροκοµικών 

δηµιουργηµάτων αποφασίστηκε το 1972. Το εν λόγω εργοστάσιο εγκαταστάθηκε στην 

ευρύτερη περιοχή.  ∆ηµιουργήθηκε η παραδοσιακή «ΦΕΤΑ Καλαβρύτων». 

 

Εικόνα 4.1: Εργοστάσιο παραγωγής τυροκοµικών προϊόντων. 

Πηγή:  (Η Ιστορία/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

Τον Μάρτιο του 2012 ξεκίνησε η προσαρµογή στις διατάξεις του Νόµου 4015/2011, η 

οποία περατώθηκε τον Σεπτέµβριο του 2013. Στην χρονική απόσταση που µεσολάβησε η 

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών αφού πραγµατοποιήθηκε Γενική Συνέλευση αποφάσισε να 

την µετατρέψει σε «πρωτοβάθµιο συνεταιρισµό», καθώς την ίδια στιγµή 34 πρωτοβάθµιοι 

συνεταιρισµοί, ορίσαν την συγχώνευσή τους και τελικά την απορρόφησή τους από την 
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µετατρεπόµενη Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών (Η Ιστορία/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός 

Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

4.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Στον Αγροτικό Γαλακτοκοµικό Συνεταιρισµό Καλαβρύτων εφαρµόζεται το µοντέλο 

εξέτασης διεργασιών HACCP (ISO 22000) (Πιστοποιήσεις/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός 

Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

 

Εικόνα 4.2: Πιστοποιητικό ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005). 

Πηγή:  (Πιστοποιήσεις/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 
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4.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Ο «Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων» παρέχει στους πελάτες 

του τυροκοµικά δηµιουργήµατα ανώτερης ιδιοσυστασίας και άφταστης γευστικότητας 

(Προϊόντα/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

4.3.1 Φέτα Π.Ο.Π. Καλαβρύτων 

Η παραδοσιακή Βαρελίσια Φέτα ΠΟΠ διατίθεται αποκλειστικά στην Ελληνική αγορά 

και έχει µεγάλη κατανάλωση λόγω της ποιότητάς της. 

Η Φέτα του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων παράγεται από παστεριωµένο αιγοπρόβειο 

γάλα (το οποίο συλλέγεται από την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων) υψηλής και 

σταθερής ποιότητας. 

Η ωρίµανσή της διαρκεί περίπου 3 µήνες και µένει σε ξύλινα βαρέλια µε άλµη. Η 

γεύση της είναι πλούσια, πικάντικη, ελαφρώς αλµυρή και καταναλώνεται ως επιτραπέζιο τυρί 

ή φαγητά. 

4.3.2 Γίδινο Τυρί 

Το παραδοσιακό άσπρο τυρί από 100% παστεριωµένο γίδινο γάλα από την περιοχή 

των Καλαβρύτων. Η διάρκεια ωρίµανσής του είναι περίπου 3 µήνες και αντέχει σε µεταλλικά 

δοχεία από λευκοσίδηρο 15	�� σε άλµη µέσα.  

4.3.3 Βούτυρο 

Το βούτυρο του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων παράγεται από παστεριωµένο 

αιγοπρόβειο γάλα των Καλαβρύτων. ∆ίνεται / προσφέρεται σε γυάλινο βάζο 600	��. 

4.3.4 Μυζήθρα Ξηρή 

Η ξηρή µυζήθρα του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων έχει πλούσια γευστικότητα. Επίσης, 

έχει υπόλευκο χρώµα, συµπαγή σύσταση και διαστάσεις σφαιρικού σχήµατος. Στεγνώνει σε 

κλειστό ξηραντήριο για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 5-6 ηµερών. 

4.3.5 Γάλα 

Πρόκειται για 100% οµογενοποιηµένο, παστεριωµένο, γάλα το οποίο αντέχει στο 

ψυγείο για 7 ηµέρες µε άφθορες / ανέπαφες τις θρεπτικές του αξίες. 

 



[56] 

∆ιατίθεται σε Πλήρες και Ελαφρύ µε 1,5% λιπαρά. 

4.3.6 Γιαούρτι Πρόβειο 

Πρόκειται για ένα παραδοσιακό δηµιούργηµα από παστεριωµένο πρόβειο γάλα των 

Καλαβρύτων µε µαγιά γιαούρτης, χωρίς την χρήση συντηρητικών. 

4.3.7 Ανθότυρος 

Ο ανθότυρος Καλαβρύτων έχει φρέσκια γεύση µε αρώµατα βουτύρου και πρωτεϊνών 

γάλακτος. Είναι λευκό, µε ελάχιστο αλάτι και δεν χρειάζεται ωρίµανση, καθώς 

καταναλώνεται φρέσκο, µαλακό ως επιτραπέζιο ή σε άλλες παρασκευές. 

4.3.8 Αφίρι 

Πρόκειται για ένα προϊόν υποκίτρινο, σε σχήµα κυλινδρικό µε προσδιοριστικές 

ραβδώσεις που ολοκληρώνεται σε 5-6 ηµέρες σε ειδικές µήτρες. 

4.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ο Συνεταιρισµός έχει στη διάθεσή του 19 οικόπεδα εντός σχεδίου και αγροτεµάχια 

συνολικής έκτασης 128.261	� καθώς και τα κτίρια έχουν έκταση 9.549	� 

(Εγκαταστάσεις/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

4.4.1 Εργοστάσιο Παραγωγής Προϊόντων 

Το εργοστάσιο τυροκοµικών προϊόντων είναι αυτοµατοποιηµένο και δουλεύει 

οµόγνωµα µε τον σχεδιασµό των Εθνικών κανονισµών και της Ε.Ε., χώρο 16.042	� µε 

κτίσµατα εµβαδού 3.940	�. 
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Εικόνα 4.3: Άποψη του Εργοστασίου Παραγωγής Προϊόντων του Συνεταιρισµού. 

Πηγή:  (Εγκαταστάσεις/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

4.4.2 Χηµικό & Μικροβιολογικό Εργαστήριο 

Στον χώρο του εργοστασίου παρέχεται υπηρεσία ενός σύγχρονου χηµικού και 

µικροβιολογικού εργαστήριου εξετάσεως α’ ύλης γάλακτος, α’ υλών ζωοτροφών και 

ολοκληρωµένων προϊόντων (Εγκαταστάσεις/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός 

Καλαβρύτων, 2019). 

 

Εικόνα 4.4: Χηµικό & Μικροβιολογικό Εργαστήριο. 

Πηγή:  (Εγκαταστάσεις/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 
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4.4.3 Μονάδα Βιολογικού Καθαρισµού 

Το Συγκρότηµα Βιολογικού Καθαρισµού βρίσκεται σε χώρο συνολικού εµβαδού 

28.430	�. 

 

Εικόνα 4.5:Μονάδα Βιολογικού Καθαρισµού. 

Πηγή:  (Εγκαταστάσεις/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

 

4.4.4 Μονάδα Παραγωγής Πρωτεΐνης 

Ο Συνεταιρισµός Καλαβρύτων συνέπραξε στην µονάδα αυτόνοµης µονάδας 

παραγωγής πρωτεΐνης σε σκόνη. 

 

Εικόνα 4.6:Μονάδα Παραγωγής Πρωτεΐνης. 

Πηγή:  (Εγκαταστάσεις/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 
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4.4.5 Μονάδα Ωρίµανσης - Ψύξης 

Η µονάδα ωρίµανσης – ψύξης βρίσκεται σε σταθµούς ψυκτικών θαλάµων, 

αποθήκευσης των ολοκληρωµένων προϊόντων σε χώρο εµβαδού 7.074	�, και µάλιστα 

εµβαδού θαλάµων 3.240	�. 

 

Εικόνα 4.7:Μονάδα Ωρίµανσης - Ψύξης. 

Πηγή:  (Εγκαταστάσεις/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

 

4.4.6 Συγκρότηµα Αποθήκευσης & Παραγωγής Μιγµάτων Ζωοτροφών 

Υπάρχουν επιπλέον 4 υποκαταστήµατα αγοραπωλησίας ζωοτροφών, λιπασµάτων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού, στα Καλάβρυτα, στην Κλειτορία, την Ψωφίδα και τη ∆άφνη. 

 

Εικόνα 4.8: Συγκρότηµα Αποθήκευσης & Παραγωγής Μιγµάτων Ζωοτροφών. 

Πηγή:  (Εγκαταστάσεις/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 
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4.4.7 Κεντρικά Γραφεία Συνεταιρισµού 

Τα κεντρικά Γραφεία του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων στεγάζονται Κωνσταντίνου 

Φάσσου & Αγίας Λαύρα στα Καλάβρυτα. Επίσης, υπάρχει και µαγαζί λιανικής αγοράς στα 

Καλάβρυτα. 

 

Εικόνα 4.9: Κεντρικά Γραφεία Συνεταιρισµού και κατάστηµα Λιανικής Πώλησης στα Καλάβρυτα. 

Πηγή:  (Εγκαταστάσεις/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

 

4.5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Η Ένωση Συνεταιρισµών Καλαβρύτων χαρακτηρίζεται από µεγάλη αντίληψη ευθύνης 

για το περιβάλλον και τον τόπο (Κοινωνική Ευθύνη/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός 

Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

4.5.1 Εταιρική ευθύνη προς το περιβάλλον 

Από  την ίδρυσή του ο Συνεταιρισµός Καλαβρύτων θεωρείται ιδιαίτερα 

ευαισθητοποιηµένος σε ζητήµατα που σχετίζονται µε την προφύλαξη του περιβάλλοντος και 

όχι µόνο. 

Ως εκ τούτου µε σεβασµό απέναντι στους εργαζόµενους και τους κατοίκους της 

περιοχής και µε πλήρη τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας πήρε θεσµικά µέτρα για τη της 

βιώσιµης ανάπτυξης της περιοχής των Καλαβρύτων αλλά επιπλέον και για την προφύλαξη 

του συνολικού οικοσυστήµατος της ευρύτερης περιοχής. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Συνεταιρισµός δίνει σηµαντικό χρηµατικό ποσό έτσι ώστε 

οι διεργασίες του να συνάδουν µε την Ευρωπαϊκή  περιβαλλοντική πολιτική. 
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Συγκεκριµένα, έχει -από τους πρώτους στην Ελλάδα- απολύτως εξοπλισµένο 

συγκρότηµα βιολογικού καθαρισµού, το οποίο ολοένα εκσυγχρονίζεται. Μάλιστα πρόκειται 

να δηµιουργηθεί και συγκρότηµα παραγωγής βιοαερίου ως καύσιµη ύλη. Τέλος, έχει 

κατασκευάσει Φωτοβολταϊκά στις ταράτσες των κτηρίων του αξιοποιώντας την ηλιακή 

ενέργεια. 

 

Εικόνα 4.10: Φωτοβολταϊκά στις ταράτσες των εγκαταστάσεων του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων. 

Πηγή:  (Εγκαταστάσεις/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» 

5.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 

Η Θεµελιώδης οικονοµική Ανάλυση (Fundamental Analysis) αποτελεί την διεργασία 

µεθοδολογίας αξιολόγησης µίας εταιρείας, στην περίπτωσή µας του Αγροτικού 

Γαλακτοκοµικού Συνεταιρισµού Καλαβρύτων, βασιζόµενη προπαντός στην ερµηνεία 

οικονοµικών στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπως (Σχήµα 5.1): 

 

Σχήµα 5.1: Οικονοµικά στοιχεία χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Σε αυτό το πρίσµα εισέρχεται και  η αξιοπιστία της διοίκησης του Συνεταιρισµού. 

∆ιότι η «Θεµελιώδης Ανάλυση», επιδίδεται µε τα οικονοµικά, διοικητικά και ιστορικά 

συστατικά του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων. 

5.2 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Ο κύκλος εργασιών ενός Συνεταιρισµού αφορά τα συνολικά έσοδα του 

Συνεταιρισµού. «Κύκλος εργασιών» αποτελεί στην ουσία τον «τζίρο» (έσοδα πωλήσεων) για 

ένα καθορισµένο χρονικό όριο, για παράδειγµα ένα έτος. 

Ίδια κεφάλαια

Κέρδη µετά από φόρους 

Κέρδη προ φόρων

Μικτά κέρδη

Κύκλος εργασιών
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Στον παρακάτω πίνακα 5.1 καταγράφονται οι Κύκλοι εργασιών του Συνεταιρισµού 

Καλαβρύτων για την χρονική περίοδο 2011 έως 2018 (Οικονοµικά Στοιχεία/Αγροτικός 

Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

Πίνακας 5.1: Κύκλος εργασιών του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων. 

 

Πηγή:  (Οικονοµικά Στοιχεία/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

 

∆ιάγραµµα 5.1: Κύκλος εργασιών του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων. 

Πηγή:  (Οικονοµικά Στοιχεία/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

Από την απεικόνιση των Κύκλων εργασιών του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων για την 

χρονική περίοδο 2011 έως 2018 απορρέει η γραµµική γραµµή τάσης της εξίσωσης: y = 

1297,9x + 16815 που δείχνει ότι η εξέλιξη των Κύκλων εργασιών του Συνεταιρισµού 

Καλαβρύτων για την χρονική περίοδο 2011 έως 2018 παρουσιάζει µεγάλη αύξηση (µε 

ανοδική κλίση της τάξης: 1297,9) σε χρονική απόσταση 8 ετών. Σηµειώνεται ότι η τιµή R-

τετράγωνο είναι R² = 0,9203 που εννοεί ότι η προσαρµογή της γραµµής στα δεδοµένα είναι 

άριστη, άρα δεν θα αλλάξει στο µέλλον εύκολα. 

y = 1297,9x + 16815

R² = 0,9203
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5.3 ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

«Μικτό κέρδος» αποτελεί τις πωλήσεις αφαιρώντας το κόστος των προϊόντων ή 

υπηρεσιών που πωλούνται. Στον παρακάτω πίνακα 5.2 καταγράφονται τα Μικτά κέρδη του 

Συνεταιρισµού Καλαβρύτων για την χρονική περίοδο 2011 έως 2018. 

Πίνακας 5.2: Μικτά κέρδη του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων. 

Σε χιλιάδες € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Μικτά κέρδη 2.486 2.340 3.228 3.091 2.851 3.307 4.103 3.954 

Πηγή:  (Οικονοµικά Στοιχεία/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

 

 

∆ιάγραµµα 5.2: Μικτά κέρδη του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων. 

Πηγή:  (Οικονοµικά Στοιχεία/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

 

Από την απεικόνιση των Μικτών κερδών του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων για την 

χρονική περίοδο 2011 έως 2018 απορρέει η γραµµική γραµµή τάσης της εξίσωσης: y = 

227,24x + 2147,4 που δείχνει ότι η εξέλιξη των Μικτών κερδών του Συνεταιρισµού 

Καλαβρύτων για την χρονική περίοδο 2011 έως 2018 παρουσιάζει µεγάλη αύξηση (µε 

ανοδική κλίση της τάξης: 227,24) σε χρονική απόσταση 8 ετών. Σηµειώνεται ότι η τιµή R-

τετράγωνο είναι �²	 = 	0,7824 που εννοεί πως η προσαρµογή της γραµµής στα δεδοµένα 

είναι πολύ καλή, άρα δεν θα αλλάξει στο µέλλον εύκολα. 

y = 227,24x + 2147,4

R² = 0,7824
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5.4 ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Τα «κέρδη προ τόκων και φόρων» (EBIT), αποτελούν είδος καταµέτρησης του 

κέρδους ενός οργανισµού και εµπεριέχει όλα τα έξοδα, εκτός από τα έξοδα τόκων και φόρων. 

Αποτελούν την αντίθεση ανάµεσα λειτουργικών εσόδων και λειτουργικών εξόδων. Κάθε 

φορά που ένας οικονοµικός οργανισµός δε έχει µη λειτουργικά έσοδα, λοιπόν τα λειτουργικά 

έσοδα σε καθορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται ως EBIT και των λειτουργικών 

κερδών. Στον παρακάτω πίνακα 5.3 καταγράφονται τα Κέρδη προ φόρων του Συνεταιρισµού 

Καλαβρύτων για την χρονική περίοδο 2011 έως 2018. 

Πίνακας 5.3: Κέρδη προ φόρων του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων. 

 

Πηγή:  (Οικονοµικά Στοιχεία/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

 

 

∆ιάγραµµα 5.3: Κέρδη προ φόρων του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων. 

Πηγή:  (Οικονοµικά Στοιχεία/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

 

Από την απεικόνιση των κερδών προ φόρων του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων για την 

χρονική περίοδο 2011 έως 2018 απορρέει η γραµµική γραµµή τάσης της εξίσωσης: y = 

134,08x + 1178 που δείχνει ότι η εξέλιξη των κερδών προ φόρων του Συνεταιρισµού 

y = 134,08x + 1178

R² = 0,6465
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Καλαβρύτων για την χρονική περίοδο 2011 έως 2018 παρουσιάζει αύξηση (µε ανοδική κλίση 

της τάξης: 134,08) σε χρονική απόσταση 8 ετών. Σηµειώνεται ότι η τιµή R-τετράγωνο είναι 

�²	 = 	0,6465 που εννοεί ότι η προσαρµογή της γραµµής στα δεδοµένα είναι καλή, άρα δεν 

θα αλλάξει στο µέλλον πολύ εύκολα. 

5.5 ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Στον παρακάτω πίνακα 5.4 καταγράφονται τα Κέρδη µετά από φόρους του 

Συνεταιρισµού Καλαβρύτων για την χρονική περίοδο 2011 έως 2018. 

Πίνακας 5.4: Κέρδη µετά από φόρους του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων. 

 

Πηγή:  (Οικονοµικά Στοιχεία/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

 

∆ιάγραµµα 5.4: Κέρδη µετά από φόρους του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων. 

Πηγή:  (Οικονοµικά Στοιχεία/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

Από την απεικόνιση των κερδών µετά από φόρους του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων 

για την χρονική περίοδο 2011 έως 2018 απορρέει η γραµµική γραµµή τάσης της εξίσωσης: y 

= 149,96x + 729,29 που δείχνει ότι η εξέλιξη των κερδών µετά από φόρους του 

Συνεταιρισµού Καλαβρύτων για την χρονική περίοδο 2011 έως 2018 παρουσιάζει αύξηση (µε 

ανοδική κλίση της τάξης: 149,96) σε χρονική απόσταση 8 ετών. Σηµειώνεται ότι η τιµή R-

y = 149,96x + 729,29

R² = 0,7153
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τετράγωνο είναι �²	 = 	0,7153 που εννοεί ότι η προσαρµογή της γραµµής στα δεδοµένα είναι 

καλή, άρα δεν θα αλλάξει στο µέλλον πολύ εύκολα. 

5.6 Ί∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

«Ίδια κεφάλαια» ή «Καθαρή Θέση» µιας επιχείρησης αποτελούν (Ιδία Κεφάλαια 

(Equity / Equity capitals), 2019) (Σχήµα 5.2): 

 

Σχήµα 5.2: Ίδια κεφάλαια» ή «Καθαρή Θέση» µιας επιχείρησης. 

Στον παρακάτω πίνακα 5.4 καταγράφονται τα Κέρδη µετά από φόρους του 

Συνεταιρισµού Καλαβρύτων για την χρονική περίοδο 2011 έως 2018. 

Πίνακας 5.5: Ίδια κεφάλαια του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων. 

Σε χιλιάδες € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ίδια κεφάλαια 9.087 9.872 11.406 13.106 14.670 16.695 18.517 20.324 

Πηγή:  (Οικονοµικά Στοιχεία/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

 

Υποχρεώσεις

Κεφάλαια

Αποθεµατικά

Μετοχικό Κεφάλαιο (σε χρήµα και είδος)
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∆ιάγραµµα 5.5: Ίδια κεφάλαια του του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων. 

Πηγή:  (Οικονοµικά Στοιχεία/Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, 2019). 

 

Από την απεικόνιση των Ίδιων κεφαλαίων του του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων για 

την χρονική περίοδο 2011 έως 2018 απορρέει η γραµµική γραµµή τάσης της εξίσωσης: y = 

1658,5x + 6746,3 που δείχνει ότι η εξέλιξη των Ίδιων κεφαλαίων του Συνεταιρισµού 

Καλαβρύτων για την χρονική περίοδο 2011 έως 2018 παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση (µε 

ανοδική κλίση της τάξης: 1658,5) σε χρονική απόσταση 8 ετών. Σηµειώνεται ότι η τιµή R-

τετράγωνο είναι �²	 = 	0,992 που εννοεί ότι η προσαρµογή της γραµµής στα δεδοµένα είναι 

άριστη, άρα δεν θα αλλάξει στο µέλλον. 

y = 1658,5x + 6746,3

R² = 0,992
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6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ως ανθρώπινη δράση ο συνεργατισµός εµφανίζεται ταυτόχρονα µε την εµφάνιση της 

οµαδικής ζωής και µε το πέρασµα του χρόνου παίρνει περισσότερο συγκεκριµένες µορφές 

που ξεφεύγουν την απλή οµαδική δράση. 

Οι βάσεις του συνεργατισµού προς την κατεύθυνση του Συνεταιρισµού  µε βάση τις 

«αρχές της ελεύθερης συµµετοχής και της µη κερδοσκοπίας» πάνω σε δηµοκρατική βάση 

ξεκίνησαν µε την επίδραση απόψεων νοµικών και οικονοµολόγων. 

Ως πρώτη µορφή συνεταιριστικής δράσης στον Ελλαδικό χώρο, καταγράφεται η 

περίπτωση της ίδρυσης της «Κοινής Συντροφιάς» που ιδρύθηκε στην κοινότητα των 

Αµπελακίων µιας ιδιόρρυθµης εταιρείας µε αρκετά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

Συνεταιρισµού.  

Ένας Συνεταιρισµός σκοπό του έχει την ικανοποίηση των κάθε είδους αναγκών των 

µελών και µε βάση τα κοινά ενδιαφέροντά τους, µπορεί να είναι κοινωνικός, οικονοµικός ή 

πολιτιστικός. 

Ο Συνεταιρισµός αποκτά νοµική προσωπικότητα και διαθέτει αυτοτέλεια, συνεπώς 

εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 61 – 78). Σε σχέση 

µε τα σωµατεία διαφέρει λόγω της ύπαρξης οικονοµικού σκοπού, ενώ σε σχέση µε τις 

προσωπικές εταιρείες διαφέρει λόγω: 

• Άµεσης σύνδεσης της ύπαρξης της εταιρείας µε τα πρόσωπα την αποτελούν  

• Της έλλειψης συµβατικής δέσµευσης µεταξύ των µελών και του κλειστού αριθµού των 

µελών που είναι στοιχείο των προσωπικών εταιρειών. 

Σε σχέση µε τις κεφαλαιουχικές εταιρείες διαφέρει λόγω: 

� Της έλλειψης σταθερότητας του κεφαλαίου. 

� Η εξουσία σε θέµατα διοίκησης διαχείρισης και λήψης αποφάσεων που σε ό, τι αφορά το 

Συνεταιρισµό ανήκει στα πρόσωπα ενώ στις κεφαλαιουχικές εταιρίες γίνεται µε βάση το 

κεφάλαιο που εισφέρθηκε. 

� Το δικαίωµα ψήφου συνδέεται στενά µε το πρόσωπο και η ιδιότητα του συνεταίρου-

µέλους δεν µεταβιβάζεται ελεύθερα ούτε κληρονοµείται.  

� Υπάρχει επίσης προσωπική ευθύνη του συνεταίρου για χρέη του Συνεταιρισµού και 
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� Η διανοµή των αποτελεσµάτων γίνεται µε βάση τη συµµετοχή στις εργασίες και όχι τη 

συµµετοχή στο κεφάλαιο. 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Ο Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων ιδρύθηκε τον ∆εκέµβριο 

του 1963 από αγρότες και τσοπάνηδες της ευρύτερης περιοχής της Επαρχίας Καλαβρύτων. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Η Θεµελιώδης οικονοµική Ανάλυση (Fundamental Analysis) αποτελεί την διεργασία 

µεθοδολογίας αξιολόγησης µίας εταιρείας, στην περίπτωσή µας του Αγροτικού 

Γαλακτοκοµικού Συνεταιρισµού Καλαβρύτων, βασιζόµενη προπαντός στην ερµηνεία 

οικονοµικών στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπως: «ο κύκλος εργασιών, 

τα µικτά κέρδη, τα κέρδη προ φόρων, τα κέρδη µετά από φόρους  και τέλος τα ίδια 

κεφάλαια». 

1. Κύκλος εργασιών 

Από την καταγραφή των Κύκλων εργασιών του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων για την 

χρονική περίοδο 2011 έως 2018 απορρέει η γραµµική γραµµή τάσης της εξίσωσης: y = 

1297,9x + 16815 που δείχνει ότι η εξέλιξη των Κύκλων εργασιών του Συνεταιρισµού 

Καλαβρύτων για την χρονική περίοδο 2011 έως 2018 παρουσιάζει µεγάλη αύξηση (µε 

ανοδική κλίση της τάξης: 1297,9) σε χρονική απόσταση 8 ετών. Σηµειώνεται ότι η εκτίµηση 

�²	 = 	0,9203 που εννοεί ότι η προσαρµογή της γραµµής στα δεδοµένα είναι άριστη, άρα δεν 

θα αλλάξει στο µέλλον εύκολα. 

2. Μικτά κέρδη 

Από την καταγραφή των Μικτών κερδών του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων για την 

χρονική περίοδο 2011 έως 2018 απορρέει η γραµµική γραµµή τάσης της εξίσωσης: y = 

227,24x + 2147,4 που δείχνει ότι η εξέλιξη των Μικτών κερδών του Συνεταιρισµού 

Καλαβρύτων για την χρονική περίοδο 2011 έως 2018 παρουσιάζει µεγάλη αύξηση (µε θετική 

κλίση της τάξης: 227,24) σε διάστηµα 8 ετών. Σηµειώνεται ότι η τιµή R-τετράγωνο είναι 

�²	 = 	0,7824 που σηµαίνει ότι η προσαρµογή της γραµµής στα δεδοµένα είναι πολύ καλή, 

άρα δεν θα αλλάξει στο µέλλον εύκολα. 

3. Κέρδη προ φόρων 
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Από την καταγραφή των κερδών προ φόρων του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων για την 

χρονική περίοδο 2011 έως 2018 απορρέει η γραµµική γραµµή τάσης της εξίσωσης: y = 

134,08x + 1178 που δείχνει ότι η εξέλιξη των κερδών προ φόρων του Συνεταιρισµού 

Καλαβρύτων για την χρονική περίοδο 2011 έως 2018 παρουσιάζει αύξηση (µε ανοδική κλίση 

της τάξης: 134,08) σε χρονική απόσταση 8 ετών. Σηµειώνεται ότι η �²	 = 	0,6465 που 

σηµαίνει ότι η προσαρµογή της γραµµής στα δεδοµένα είναι καλή, άρα δεν θα αλλάξει στο 

µέλλον πολύ εύκολα. 

4. Κέρδη µετά από φόρους 

Από την καταγραφή των κερδών µετά από φόρους του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων 

για την χρονική περίοδο 2011 έως 2018 απορρέει η γραµµική γραµµή τάσης της εξίσωσης: y 

= 149,96x + 729,29 που δείχνει ότι η εξέλιξη των κερδών µετά από φόρους του 

Συνεταιρισµού Καλαβρύτων για την χρονική περίοδο 2011 έως 2018 παρουσιάζει αύξηση (µε 

ανοδική κλίση της τάξης: 149,96) σε χρονική απόσταση 8 ετών. Σηµειώνεται ότι �²	 =

	0,7153 που εννοεί ότι η προσαρµογή της γραµµής στα δεδοµένα είναι καλή, άρα δεν θα 

αλλάξει στο µέλλον πολύ εύκολα. 

5. Ίδια κεφάλαια 

Από την καταγραφή των Ίδιων κεφαλαίων του του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων για 

την χρονική περίοδο 2011 έως 2018 απορρέει η γραµµική γραµµή τάσης της εξίσωσης: y = 

1658,5x + 6746,3 που δείχνει ότι η εξέλιξη των Ίδιων κεφαλαίων του Συνεταιρισµού 

Καλαβρύτων για την χρονική περίοδο 2011 έως 2018 παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση (µε 

ανοδική κλίση της τάξης: 1658,5) σε χρονική απόσταση 8 ετών. Σηµειώνεται ότι �²	 =

	0,992 που εννοεί ότι η προσαρµογή της γραµµής στα δεδοµένα είναι άριστη, άρα δεν θα 

αλλάξει στο µέλλον. 

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός 

Καλαβρύτων είναι οικονοµικά εύρωστη και δεν διαφαίνεται ότι θα έχει προβλήµατα στο 

µέλλον. 
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