
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
 
 

1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες 
διατάξεις. 

 
Αρ. 1 
 
1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με 
οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει 
δραστηριότητες αγροτικής οικονομίας, αποβλέπει ιδίως με τη 
συνεργασία των μελών του στην οικονομική, κοινωνική, 
πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και τη βελτίωση της 
ποιότητος ζωής τους γενικά μέσα σε μια κοινή επιχείρηση. 
2. Οι συνεταιρισμοί είναι ιδίως παραγωγικοί, καταναλωτικοί, 
προμηθευτικοί, πιστωτικοί μεταφορικοί και τουριστικοί. Στις 
δραστηριότητες των συνεταιρισμών περιλαμβάνονται ιδίως:  
α) Η κοινή οργάνωση παραγωγής.  
β) Η προμήθεια αγαθών για την κάλυψη επαγγελματικών, 
βιοτικών και άλλων αναγκών των μελών τους. 
 γ) Η παροχή στα μέλη τεχνικής ή οργανωτικής βοήθειας για 
την αύξηση ή βελτίωση της παραγωγής τους.  
δ) Η μεταποίηση ή διάθεση προϊόντων των μελών τους.  
ε) Η παροχή δανείων, εγγυήσεων ασφαλειών ή άλλων 
οικονομικών διευκολύνσεων στα μέλη τους.  
στ) Η επαγγελματική, συνεταιριστική και πολιτιστική 
εκπαίδευση.  
ζ) Η ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών. 
3. Για τη σύσταση συνεταιρισμού απαιτείται η σύνταξη 
καταστατικού που υπογράφεται από δεκαπέντε τουλάχιστον 
πρόσωπα και καταχώρηση του καταστατικού στο μητρώο 
συνεταιρισμών του ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου 
εδρεύει ο συνεταιρισμός σύμφωνα με την παρ. 6 αυτού του 
άρθρου. Αν πρόκειται για καταναλωτικό συνεταιρισμό το 
καταστατικό υπογράφεται από εκατό τουλάχιστον πρόσωπα. 
4. Το καταστατικό πρέπει να περιέχει: α) Την επωνυμία, την 
έδρα και το σκοπό του συνεταιρισμού. Ως έδρα του 
συνεταιρισμού ορίζεται δήμος ή κοινότητα. β) Το 
ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση των 
ιδρυτικών μελών. γ) Τους όρους εισόδου και εξόδου των 
μελών. δ) Την έκταση της ευθύνης των συνεταίρων. ε) Το 
ύψος της συνεταιριστικής μερίδας. στ) Τον ορισμό προσωρινής 
διοικητικής επιτροπής που θα μεριμνήσει για την έγκρισή του 



και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη 
των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισμού. 
5. Η επωνυμία του συνεταιρισμού ορίζεται από το σκοπό του, 
το είδος του συνεταιρισμού και την έκταση της ευθύνης των 
συνεταίρων. Ονόματα συνεταίρων ή τρίτων δεν 
περιλαμβάνονται στην επωνυμία του συνεταιρισμού. 
6. Ο ειρηνοδίκης με πράξη του διατάσσει ή αρνείται την 
καταχώρηση του καταστατικού μέσα σε δέκα ημέρες από την 
κατάθεσή του. Ο ειρηνοδίκης αρνείται την καταχώρηση όταν 
λείπουν τα απαραίτητα στοιχεία του καταστατικού ή τούτο 
περιέχει διατάξεις αντίθετες σε κανόνες αναγκαστικού δικαίου ή 
στα χρηστά ήθη. Στην περίπτωση αυτή καλεί με πράξη του την 
προσωρινή διοικητική επιτροπή και της υποδεικνύει τις 
απαραίτητες διορθώσεις. Κατά της πράξης του ειρηνοδίκη που 
αρνείται την καταχώρηση η προσωρινή διοικητική επιτροπή 
δικαιούται να ασκήσει προσφυγή, κατά το άρθρ. 791 του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στο μονομελές πρωτοδικείο της 
περιφέρειας που είναι η έδρα του συνεταιρισμού. Ύστερα από 
την καταχώρηση, ο γραμματέας του ειρηνοδικείου υποχρεούται 
μέσα σε 30 ημέρες να στείλει αντίγραφο του καταστατικού με 
την ημερομηνία καταχώρησης και τον αριθμό μητρώου στο 
δήμο ή την κοινότητα της έδρας του συνεταιρισμού, στη 
νομαρχία και στην Υπηρεσία Συνεταιρισμών του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας. 
7. Από την κατά την προηγούμενη παράγραφο καταχώρηση ο 
συνεταιρισμός αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική 
ιδιότητα. 
8. Προβολή ακυρότητας σχετικά με τη σύσταση του 
συνεταιρισμού επιτρέπεται μόνο με αγωγή, που ασκείται μέσα 
σε δύο μήνες από τότε που ο ενάγων έλαβε γνώση της 
καταχώρησης και πάντως όχι αργότερα από έξι μήνες ύστερα 
από την καταχώρηση. 
 
 
Αρ. 15 
 
1. Τιμωρούνται με φυλάκιση έως ένα έτος, εφ’ όσον από άλλες 
διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι συνεταιριστικών 
οργανώσεων, αν:  
α) Εν γνώσει παρέχουν στη γενική συνέλευση ή σε εκείνον που 
διενεργεί το διαχειριστικό έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνούνται ή 
αποκρύπτουν αληθή στοιχεία - γεγονότα ή περιστατικά που 
αφορούν την οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού.  



β) Εν γνώσει τους προβαίνουν σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές 
στα βιβλία του συνεταιρισμού ή συντάσσουν ψευδείς ή 
εικονικούς ισολογισμούς του συνεταιρισμού. 
 γ) Αρνούνται να παραδώσουν ή αποκρύπτουν από εκείνον που 
διενεργεί διαχειριστικό έλεγχο τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή 
παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο τη διενέργειά του. 
2. Με φυλάκιση έως ένα έτος, εφ’ όσον από άλλες διατάξεις δεν 
προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τιμωρούνται τα μέλη του 
εποπτικού συμβουλίου ή εκείνου που διενεργεί διαχειριστικό 
έλεγχο, αν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρέχουν 
εν γνώσει τους ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτουν ή αρνούνται 
αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν τη διαχείριση ή 
την οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού και περιήλθαν σε 
γνώση τους από την εποπτεία ή τον έλεγχο που έκαναν. 
3. Τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή ή 
και με τις δύο ποινές εφ� όσον από άλλες διατάξεις δεν 
προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος παρεμποδίζει τις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής 
συνέλευσης των μελών των συνεταιριστικών οργανώσεων, 
χρησιμοποιώντας σωματική βία ή απειλή σωματικής βίας ή 
άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης. 
4. Τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος, εφ’ όσον από άλλες 
διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος: 
α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή εποπτείας ή 
ελέγχου μετά τη λήξη της θητείας του.  
β) Ψηφίζει χωρίς δικαίωμα ή ψηφίζει πολλές φορές ή δίνει 
πολλαπλή ψήφο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να 
προκαλέσει την παραγωγή μη γνήσιου αποτελέσματος εκλογής 
ή νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσμα εκλογής για την ανάδειξη 
διοικητικών συμβουλίων, εποπτικών συμβουλίων και 
αντιπροσώπων των συνεταιριστικών οργανώσεων. 
 
 
 
2. Ν. 2810/2000, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις 
 
Αρ. 1 
Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή Διαβάθμιση - 
Δραστηριότητες  
 
1. Η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση (Α.Σ.Ο.) είναι 
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 συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης 
επιχείρησης. Ως Α.Σ.Ο. θεωρούνται και οι αλιευτικοί, 
κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, 
δασικοί, αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και 
άλλοι συνεταιρισμοί, οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας 
της αγροτικής οικονομίας. 
2. Οι Α.Σ.Ο. διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και 
τριτοβάθμιες. Στις πρωτοβάθμιες υπάγονται οι Αγροτικοί 
Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), στις δευτεροβάθμιες οι Ενώσεις 
Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) και οι Κοινοπραξίες 
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.) και στις 
τριτοβάθμιες οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.). 
3. Οι Α.Σ.Ο. όλων των βαθμίδων είναι νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα. Αναπτύσσουν 
κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών τους 
στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού τους. 
4. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους, οι Α.Σ.Ο. μπορεί να 
ιδρύουν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό, να συνιστούν νομικά πρόσωπα, να 
συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις, με καταναλωτικούς η 
άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή 
ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, με επιχειρήσεις 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με συνεταιριστικές 
οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
στα πλαίσια της διακρατικής ή και διεπαγγελματικής 
συνεργασίας. 
5. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα, 
εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Εμπορικού 
Δικαίου και του Αστικού Κώδικα. 
 
 
Αρ. 34 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
1. Τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) 
έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη 
ποινή, μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλος Α.Σ.Ο. 
και Σ.Ε. αν: 
α) Εν γνώσει του παρέχει στη γενική συνέλευση ή σε εκείνον 
που ασκεί την εποπτεία ή τον έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνείται 
ή αποκρύπτει αληθή στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικά, που 
αφορούν στην οικονομική κατάστασή τους. 
β) Εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές 
στα βιβλία τους ή συντάσσει ψευδείς ή εικονικούς 
ισολογισμούς. 



γ) Αρνείται να παραδώσει ή αποκρύπτει από εκείνον που ασκεί 
έλεγχο ή εποπτεία, τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή 
παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση ελέγχου ή 
εποπτείας. 
2. Με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον 
από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, 
τιμωρείται όποιος διενεργεί έλεγχο ή εποπτεία στις 
αναφερόμενες στην παράγραφο 1 οργανώσεις, αν κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του παρέχει εν γνώσει του ψευδή 
στοιχεία ή αποκρύπτει ή αρνείται αληθή γεγονότα ή 
περιστατικά, που αφορούν στη διαχείριση ή στην οικονομική 
κατάσταση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
οργανώσεων και περιήλθαν σε γνώση του από τον έλεγχο ή 
την εποπτεία, που διενήργησε σε αυτές. 
3. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος 
ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές, εφόσον από 
άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος 
παρεμποδίζει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ή 
της γενικής συνέλευσης των μελών των αναφερόμενων στην 
παράγραφο 1 οργανώσεων, με χρήση σωματικής βίας ή απειλής 
σωματικής βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης. 
4. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) 
έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη 
ποινή, όποιος: 
α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή ελέγχου μετά τη 
λήξη της θητείας του. 
β) Ψηφίζει χωρίς δικαίωμα ή ψηφίζει πολλές φορές ή με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή 
μη γνήσιου αποτελέσματος εκλογής για την ανάδειξη 
διοικητικών συμβουλίων, οργάνων και αντιπροσώπων των 
Α.Σ.Ο. και της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.. 
5. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται 
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι εκκαθαριστές και οι 
υπάλληλοι των συνεταιριστικών οργανώσεων της παραγράφου 
1, στους οποίους παραχώρησε το διοικητικό συμβούλιο την 
άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του, για παράβαση των 
διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού ή για ενέργειες που 
αντίκεινται στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή για μη 
εκτέλεση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό των 
καθηκόντων τους, καθώς και για την παράλειψη σύνταξης του 
ισολογισμού. 
 
 
 



3. Ν. 1361/1983, Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 
 
 
Αρ. 1 
Σκοπός  
 
1. Με το νόμο αυτόν ρυθμίζονται η σύσταση, η οργάνωση και η 
λειτουργία των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. 
2. Για θέματα που δε ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν, 
εφαμόζονται συμπληρωματικά οι σχετικές διατάξεις του Νομ. 
1264/1982 «για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού 
Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών 
ελευθεριών των εργαζομένων» 
 και, αν δεν προβλέπεται και σ' αυτόν ειδική ρύθμιση, οι 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
 
 
Αρ. 23 
Ποινικές κυρώσεις  
 
1. Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο, αν η πράξη δεν 
τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη, όποιος εμποδίζει με 
σωματική ή ψυχολογική βία τις συνεδριάσεις της Διοίκησης ή 
τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών των Α.Σ.Ο. 
2. Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες: 
α) Όποιος ενεργεί πράξεις διοίκησης μετά τη λήξη της θητείας 
του.  
β) Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο παραποιεί ή νοθεύει το 
εκλογικό αποτέλεσμα για την ανάδειξη διοικητικών 
συμβουλίων, ελεγκτικών επιτροπών και αντιπροσώπων. 
γ) Ο αρμόδιος για την έκδοση της βεβαίωσης της 
αναφερόμενης στο αρθρ. 2 παρ. 3 του νόμου αυτού, που εν 
γνώσει του πιστοποιεί με τέτοια βεβαίωση την ιδιότητα του 
αγρότη για πρόσωπο που δεν είναι αγρότης. 


