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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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ΕΟΣΣ = Ευρωπαϊκός Όµιλος Οικονοµικού Σκοπού 
 
ΕΚ = Ευρωπαϊκές Κοινότητες 
  
N = Nόµος 
 
Ν.δ. = Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 
 
ΟλΣτΕ = Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας 
 
ό.π. = όπως παραπάνω 
 
παρ. = παράγραφος 
 
Π.δ. = Προεδρικό ∆ιάταγµα 
 
Πρβλ. = Παράβαλε 
 
Σ = Σύνταγµα 
 
ΣτΕ = Συµβούλιο της Επικρατείας 
 
τµ. = τµήµα 
 
ΤοΣ = Το Σύνταγµα (περιοδικό) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 ΤΟ ΘΕΜΑ 
 
 Η  παρούσα  εργασία  πραγµατεύεται  το  θέµα  των  αναγκαστικών  

συνεταιρισµών .  Όπως  προκύπτει  απ’  την  ονοµασία  του ,  ο  

αναγκαστικός  είναι  ο  συνεταιρισµός  όπου  η  σύσταση ,  η  προσχώρηση ,  

και  η  αποχώρηση  δεν  βασίζεται  στην  ελεύθερη  θέληση  του  

συµµετέχοντος  αλλά  έχει  αναγκαστικό  χαρακτήρα .  Στην  ανάπτυξη  που  

ακολουθεί ,  θα  γίνει  εξέταση  των  επί  µέρους  ζητηµάτων  που  αφορούν  

τη  θεµατική  του  αναγκαστικού  συνεταιρισµού ,  τόσο  ως  προς  το  

δικαίωµα  του  συνεταιρίζεσθαι ,  όσο  και  ως  προς  τον  αναγκαστικό  

συνεταιρισµό  ως  θεσµό .    

Το  άρθρο  12 παρ .  1 Σ  (δικαίωµα  του  συνεταιρίζεσθαι)  

εµπεριέχει  διπλή  συνταγµατική  κατοχύρωση  αντικειµενική  και  

υποκειµενική .  Ο  συντακτικός  νοµοθέτης  προστατεύει  αντικειµενικά  

τις  κάθε  µορφής  ενώσεις  προσώπων  (σωµατεία) ,  παράλληλα  

κατοχυρώνει  υπέρ  κάθε  φορέα  δικαίωµα  του  συνεταιρίζεσθαι .  

Το  άρθρο  12 παρ .  5 Σ  αναφέρεται  συγκεκριµένα  στον  

αναγκαστικό  συνεταιρισµό  ως  θεσµό .  Ο  συντακτικός  νοµοθέτης  

επιτρέπει  τη  σύσταση  των  αναγκαστικών  συνεταιρισµών  κάτω  από  

συγκεκριµένες  προϋποθέσεις .  Με  την  ίδρυση  του  αναγκαστικού  

συνεταιρισµού  ιδρύεται  και  ειδική  κυριαρχική  σχέση  στην  οποία  

προσαρµόζονται  τα  συνταγµατικά  δικαιώµατα  των  µελών .   

Τέλος ,  η  εργασία  επεξεργάζεται  και  τα  διάφορα  προβλήµατα  

που  δηµ ιουργούνται  από  την  ειδική  συνταγµατική  κατοχύρωση  του  

αναγκαστικού  συνεταιρισµού  στη  χώρα  µας ,  και  συγκεκριµένα  τη  

σύγκρουση  του  θεσµού  µε  άλλα  δικαιώµατα  (εµπορίου ,  ιδιοκτησίας)  

καθώς  και  το  ζήτηµα  της  ενιαίας  αντιµετώπισης  σε  Ευρωπαϊκό  

πλαίσιο .    
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ΜΕΡΟΣ Α΄- Το ∆ικαίωµα του Συνεταιρίζεσθαι 
 

1. Έννοια  
 

Άρθρο  12 παρ .1  Σ :   

«Οι  Έλληνες  έχουν  το  δικαίωµα  να  συνιστούν  ενώσεις  και  µη  

κερδοσκοπικά  σωµατεία ,  τηρώντας  τους  νόµους ,  που  ποτέ  όµως  δεν  

µπορούν  να  εξαρτήσουν  την  άσκηση  του  δικαιώµατος  αυτού  από  

προηγούµενη  άδεια».  

 

Η  σύµπραξη  µ ιας  οµάδας  ανθρώπων  µπορεί  να  είναι  είτε  

προσωρινή  και  µοναδική  είτε  διαρκής  και  συστηµατική 1.  Στην  πρώτη  

περίπτωση  πρόκειται  για  «συνάθροιση» προσώπων ,  ενώ  στη  δεύτερη  

για  «ένωση»2.   

Ένωση  προσώπων  µε  την  ευρύτερη  έννοια  του  όρου ,  

προστατευόµενη  από  το  άρθρο  12 του  Συντάγµατος  είναι  κάθε  τυπική  

(σωµατείο)  ή  άτυπη ,  διαρκής  (ένωση  εν  στενή  έννοια ,  µη  πρόσκαιρη)  

οργάνωση  (corpus) ,  η  οποία  επιδιώκει  σκοπό  µη  κερδοσκοπικό  

(animus).       

Το  άρθρο  12 παρ .  1 Σ  κατοχυρώνει  κατά  κύριο  λόγο  ένα  

ατοµ ικό  δικαίωµα ,  το  δικαίωµα  του  συνεταιρίζεσθαι .  Περιέχει  όµως  

και  µ ια  θεσµ ική  εγγύηση ,  την  αναγνώριση  δηλαδή  του  συντακτικού  

νοµοθέτη  ότι  οι  άνθρωποι  δικαιούνται  να  δρουν  όχι  µόνο  ως  άτοµα ,  

αλλά  και  συλλογικά  και  µάλιστα  µε  συστηµατικούς  και  διαρκείς  

δεσµούς  και  ότι ,  υποκείµενα  δικαίου  είναι  όχι  µόνο  άτοµα  αλλά  και  

ενώσεις  προσώπων ,  που  µπορούν  να  αποκτούν  νοµ ική  προσωπικότητα  

(σωµατεία) .  Ένωση  προσώπων  νοείται  κάθε  ένωση  στην  κυριολεξία  

του  όρου ,  και  όχι  απλώς  η  πρόσκαιρη  συνένωση  προσώπων .  Από  το  

άρθρο  12 παρ .  1 Σ  συνάγεται  εποµένως  και  η  ικανότητα  δικαίου  και  

διαδικαστική  ικανότητα  του  νοµ ικού  προσώπου ,  και  (ως  ορισµένο  

βαθµό)  της  ενώσεως  προσώπων  χωρίς  νοµ ική  προσωπικότητα ,  µε  
                                                 
1 Στην πράξη, βέβαια, είναι δυνατές και αλλεπάλληλες συναθροίσεις, όπως οι βραχύβιες ενώσεις. 
2 ∆ΑΓΤΟΓΛΟΥ Π. ∆., ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ, ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Β’, 
σελ. 854 παρ. 1035. 
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εξαίρεση  τις  έννοµες  σχέσεις  που  προϋποθέτουν  ιδιότητες  φυσικών  

προσώπων .    

Το  δικαίωµα  του  συνεταιρίζεσθαι  εντάσσεται  συστηµατικά  στις  

προστατευτικές  των  θεµελιωδών  δικαιωµάτων  και  ελευθεριών  

διατάξεις  του  Συντάγµατος .  Συγκεκριµένα ,  εντάσσεται  την  ελευθερία  

της  πνευµατικής  κινήσεως ,  µε  ευρύτερο  όµως  περιεχόµενο .  Καθότι  

µόνο  συλλογική  νοείται  η  άσκησή  του ,  µαζί  µε  το  δικαίωµα  του  

«συνέρχεσθαι» αποτελούν  τις  κλασικές  «συλλογικές» ελευθερίες  που  

βρίσκονται  κατοχυρωµένες  στο  Σύνταγµα3.  Η  διαφορά  τους  έγκειται  

στη  µονιµότητα ,  διάρκεια  και  συστηµατικότητα  του  συνεταιρίζεσθαι ,  

δεδοµένου  ότι  αποτελεί  δικαίωµα  που  αποκλείει  την  οποιαδήποτε  

επέµβαση  της  κρατικής  εξουσίας  στις  ενώσεις  προσώπων ,  πέρα  από  τα  

όρια  που  διαγράφονται  από  το  Σύνταγµα  και  τους  νόµους .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 ∆ηµητρόπουλος Γ. Ανδρέας, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Ειδικό Μέρος, Σύστηµα Συνταγµατικού 
∆ικαίου, Τόµος Γ΄- Τεύχος ΙV- Επόµενα, σελ. 134. 
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2. Προ-ερµηνευτικές  βάσεις  στο  πεδίο  του  συνταγµατικού  

δικαιώµατος  του  συνεταιρίζεσθαι4 
 

Η  γενικότερη  φιλοσοφική  διαπάλη  υποκειµενισµού  και  

αντικειµενισµού ,  µεταφερόµενη  στο  πεδίο  των  συνταγµατικών  

δικαιωµάτων ,  οδήγησε  τελικά  στη  διαµόρφωση  δύο  βασικών  θεωριών ,  

της  παραδοσιακής  θεωρίας  που  είναι  υποκειµενική  και  στρέφεται  

αποκλειστικά  προς  το  δικαίωµα  και  της  σύγχρονης  αντικειµενικής  

θεωρίας  όπου  οι  συνταγµατικές  διατάξεις  δεν  περιέχουν  µόνο  

υποκειµενικά  δίκαια  αλλά  και  αντικειµενικές  αρχές .  Υποκειµενισµός  

και  αντικειµενισµός  αφορούν  όχι  απλά  την  ερµηνεία  αλλά  αυτή  την  

ίδια  την  κατανόηση  της  υπόστασης ,  της  λειτουργίας  και  της  εξέλιξης  

του  δικαίου .  Άµεση  απόρροια  των  δύο  παραπάνω  θεωριών  ήταν  η  

διαµόρφωση  δύο  διαφορετικών  αντιλήψεων ,  της  δυαδιστικής ,  που  

ασπάζεται  την  διάσταση  της  έννοµης  τάξης  και  της  µονιστικής ,  

σύµφωνα  µε  την  οποία  η  έννοµη  τάξη  είναι  ενιαία .  Στον  νοµ ικό  

συνταγµατικό  χώρο ,  ο  υποκειµενισµός  συνδέεται  µε  το  δυαδισµό ,  τη  

δυαδιστική  έννοµη  τάξη ,  τη  διάκριση  κράτους-κοινωνίας ,  δηµοσίου-

ιδιωτικού ,  κυβερνώντων-κυβερνωµένων ,  την  αντιπροσώπευση  κτλ .  

Αντίθετα  προς  τον  υποκειµενισµό ,  ο  αντικειµενισµός  συνδέεται  µε  το  

µονισµό ,  την  ενιαία  έννοµη  τάξη ,  την  ενότητα  κράτους-κοινωνίας ,  την  

ταυτότητα  κυβερνώντων-κυβερνωµένων ,  την  εκπροσώπηση  κτλ . 5  

Η  θεωρία  τελικά  που  έχει  επικρατήσει  έως  και  σήµερα  είναι  

αυτή  της  αντικειµενικής  σχολής  του  δικαίου ,  όπου  η  φύση  του  

πράγµατος  είναι  ενιαία .  Κάθε  συνταγµατικό  δικαίωµα ,  έτσι  και  το  

δικαίωµα  του  συνεταιρίζεσθαι ,  εµπεριέχει  ένα  υλικό  και  ένα  

πνευµατικό  στοιχείο .  Η  πνευµατική  και  η  υλική  υπόσταση  αποτελούν  

δύο  στοιχεία  που  συνθέτουν  τη  φύση  του  πράγµατος ,  ύλη  και  πνεύµα .  

Κατά  τον  µονισµό ,  το  δικαίωµα  του  συνεταιρίζεσθαι  αποτελείται  από  

                                                 
4 ∆ηµητρόπουλος Γ. Ανδρέας, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Σύστηµα Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος Γ’- 
Τεύχος. Ι-ΙΙΙ, σελ. 19 παρ. 23. 
5 ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ, ΤΟΜΟΣ Α’, σελ. 7-8. 
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corpus και  animus,  δύο  στοιχεία  αδιαίρετα ,  υπαρξιακά  αδιαχώριστα ,  

που  αποτελούν  ενιαίο  σύνολο ,  «ένα», «µονάδα»6.  

Συνεπώς ,  ο  ορισµός  της  ένωσης  προσώπων  περιλαµβάνει  τον  

οντολογικό  προσδιορισµό  (ένωση  προσώπων) ,  το  υλικό  στοιχείο  

(οργάνωση) ,  το  πνευµατικό  στοιχείο  (σκοπός)  και  δύο  εννοιολογικούς  

προσδιορισµούς ,  έναν  αναγόµενο  στο  corpus (διαρκής  οργάνωση)  και  

έναν  αναγόµενο  στο  animus (µη  κερδοσκοπικός  σκοπός) .  Η  λεγόµενη  

ουσιαστική  έννοια  αναφέρεται  στο  animus της  ένωσης  προσώπων  και  

η  «οργανική  έννοια» αναφέρεται  στο  corpus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Αντίθετα, κατά το δυισµό, η φύση του πράγµατος είναι δυαδιστική, τύπος και ουσία διαχωρίζονται 
και είναι δυνατή η αυτοτελής υπόσταση των δύο διαιρετών στοιχείων καθότι η ύπαρξη του ενός δεν 
προϋποθέτει την ύπαρξη του άλλου.  
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3. Ιστορική  Εξέλιξη  

 

Α .  Ιστορία  του  συνεταιριστικού  θεσµού  
 

Ιστορικά ,  στο  δικαίωµα  των  ανθρώπων  να  συνιστούν  ενώσεις  

αντέδρασαν ,  αντίστοιχα ,  είτε  οι  καρπωτές  του  κατεστηµένου  είτε  οι  

αποκλεισµένοι  από  προνοµ ιούχες  ενώσεις .  Εχθρικά  διατεθειµένοι  στο  

δικαίωµα  ενώσεως  δεν  είναι  εποµένως  µόνο  τα  δικτατορικά  

καθεστώτα ,  αλλά  µπορεί  να  είναι  φιλελεύθεροι  αντίπαλοι  «κλειστών» 

και  προνοµ ιούχων  συντεχνιών  και  συνδικάτων .  Ο  περίφηµος  νόµος  Le 

Chapelier  του  1791 όριζε  στο  άρθρο  1:  «επειδή  η  κατάλυση  κάθε  

είδους  συντεχνίας  πολιτών  της  ίδιας  καταστάσεως  και  του  ίδιου  

επαγγέλµατος  είναι  µ ια  από  τις  µεγαλιωδέστερες  βάσεις  του  γαλλικού  

Συντάγµατος ,  απαγορεύεται  η  επανίδρυσή  τους  στην  πράξη  µ’  

οποιονδήποτε  πρόσχηµα  και  οποιαδήποτε  µορφή».  Η  εχθρότητα  αυτή  

απέρρεε  από  την  ολοκληρωτική  φιλοσοφία  του  Jean- Jacques 

Rousseau που  δεν  ανεχόταν  καµ ία  «ενδιάµεση  δύναµη» µεταξύ  της  

«γενικής  θελήσεως» και  του  ατόµου .   Έτσι  διαλύθηκαν  όχι  µόνο  τα  

θρησκευτικά  τάγµατα ,  αλλά  και  τα  πολιτικά  σωµατεία  και  οι  

συνδικαλιστικές  οργανώσεις  και  απαγορεύτηκε  η  απεργία  µε  

αποτέλεσµα  τη  δηµ ιουργία  µεγάλου  αριθµού  µυστικών  εταιριών7.  

Το  φαινόµενο  του  συνεταιρισµού  σύγχρονης  µορφής  

εµφανίστηκε  για  πρώτη  φορά  κατά  το  πρώτο  µ ισό  του  19ου  αιώνα ,  και  

συγκεκριµένα  στην  Αγγλία  το  1844 από  28 εργάτες ,  µε  την  επωνυµ ία  

«∆ίκαιοι  Σκαπανείς  του  Ρότσνείλ» και  ήταν  καταναλωτικός .  Την  αρχή  

δεν  άργησαν  να  συνεχίσουν  και  δύο  άλλοι ,  αστικοί ,  αυτή  τη  φορά ,  

συνεταιρισµοί  στη  Γερµανία ,  από  τον  Hermann Schulze,  η  

συνεταιριστική  προσπάθεια  του  οποίου  απέβλεπε  κυρίως  στην  

προστασία  των  επαγγελµατιών  και  των  βιοτεχνών  µε  την  από  κοινού  

προµήθεια  των  αναγκαίων  πρώτων  υλών  και  κεφαλαίων .  Σχεδόν  

ταυτόχρονα  δηµ ιουργήθηκε  και  ο  πρώτος  αγροτικός  συνεταιρισµός  

από  τον  Friedrich Wilchelm Raiffeisen,  που  ήταν  πιστωτικός  και  είχε  

                                                 
7 Βλ. ∆ΑΓΤΟΓΛΟΥ Π. ∆., ό.π., σελ. 855. 
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ως  σκοπό  να  εξασφαλίσει  στα  µέλη  του  κεφάλαια  µε  ευνοϊκούς  όρους .  

Χαρακτηριστικό  είναι  το  γεγονός  ότι  οι  αρχές  στις  οποίες  

στηρίχτηκαν  οι  πρώτοι  αυτοί  συνεταιρισµοί ,  συνεχίζουν  σε  µεγάλο  

βαθµό  να  ισχύουν ,  ουσιαστικά ,  και  σήµερα  και  θεωρούνται  οι  βασικές  

αρχές  του  συνεταιρισµού8.  

Από  τις  προ-συνεταιριστικές  προσπάθειες  στον  ελλαδικό  χώρο  

οφείλουµε  να  επισηµάνουµε  την  «Κοινή  Συντροφιά  και  Αδελφότητα» 

στα  Αµπελάκια  της  Θεσσαλίας  (1780-1812).  Η  «Κοινή  Συντροφιά  και  

Αδελφότητα» ήταν  µ ια  οργάνωση  µε  οικονοµ ική ,  κοινωνική  και  

πολιτιστική  δραστηριότητα  αντικείµενο  της  οποίας  ήταν  η  παραγωγή  

και  εµπορία  κόκκινων  νηµάτων .  Οι  επιχειρηµατικές  δραστηριότητες  

της  Κοινής  Συντροφιάς  δεν  περιορίζονταν  στην  τουρκοκρατούµενη  

Ελλάδα  και  στις  πόλεις  της  Οθωµανικής  Αυτοκρατορίας ,  αλλά  είχαν  

εξαπλωθεί  και  σε  χώρες  της  Κεντρικής  Ευρώπης ,  όπως  ήταν  η  

Αυστρία  και  η  Γερµανία .  Η  Κοινή  Συντροφιά  είχε  ιδρύσει  σχολές  και  

βιβλιοθήκες  µε  ελληνικά  και  ξένα  βιβλία ,  είχε  µ ισθώσει  γιατρούς  για  

τα  µέλη  της ,  είχε  ταµείο  για  τους  ανάπηρους  εργάτες ,  βοηθούσε  νέους  

να  σπουδάσουν  στο  εξωτερικό  ξένες  γλώσσες  και  λογιστικά .  Μέλη  της  

ήταν  κεφαλαιούχοι ,  έµποροι ,  τεχνίτες ,  εργάτες  και  αγρότες .  Από  το  

καταστατικό  της  προκύπτει  ότι  η  οργάνωσή  της  ήταν  δηµοκρατική ,  για  

την  εποχή  της ,  και  ότι  διένειµε  τα  κέρδη  της  στα  µέλη  της  όχι  µόνο  µε  

βάση  τη  συµµετοχή  στο  κεφάλαιο  αλλά  και  µε  βάση  την  εργασία  που  

συνεισέφεραν  σε  αυτή .  Η  Κοινή  Συντροφιά  διαλύθηκε  το  1812, παρά  

τη  µεγάλη  οικονοµ ική  και  κοινωνική  πρόοδο  που  είχε  δηµ ιουργήσει  

στην  αµπελακιώτικη  κοινωνία .  Στη  θεωρία  επικρατεί  αµφισβήτηση  

όσον  αφορά  το  χαρακτήρα  και  την  προσφορά  της  Κοινής  Συντροφιάς .  

Άλλοι  τη  θεωρούν  ως  τον  πρώτο  συνεταιρισµό  του  κόσµου .  Ορθότερη ,  

ωστόσο ,  παρουσιάζεται  η  άποψη  ότι  η  Κοινή  Συντροφιά  δεν  υπήρξε  

συνεταιρισµός  µε  τη  σύγχρονη  έννοια  του  όρου .  Μπορεί  να  είχε  

κάποια  χαρακτηριστικά  µε  το  σύγχρονο  συνεταιρισµό  αλλά  

αποτελούσε  οργάνωση  ευρύτερη  του  συγχρόνου  συνεταιρισµού .  Και  

αυτό  φαίνεται  από  το  γεγονός  ότι  δεν  απέβλεπε  µόνο  στην  

                                                 
8 ΚΙΝΤΗΣ Α. ΣΤΑΥΡΟΣ,  ∆ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, Ι, ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, σελ. 3. 



 11

εξυπηρέτηση  ορισµένων  αναγκών  των  µελών  της ,  αλλά  αφορούσε  

ολόκληρη  τη  ζωή  τους .      

Στην  Ελλάδα ,  ο  πρώτος  συνεταιρισµός  σύγχρονου  τύπου  

ιδρύθηκε  το  1870 στην  Αθήνα ,  µε  βάση  τις  αρχές  του  συνεταιρισµού  

του  Rochdale9,  ήταν  και  αυτός  καταναλωτικός  και  είχε  την  επωνυµ ία  

«Εταιρεία  εργατικού  λαού ,  η  Αυτοβοήθεια». Ο  συνεταιρισµός  αυτός ,  

όπως  και  οι  άλλοι  συνεταιρισµοί  που  ιδρύθηκαν  µέχρι  το  1900, είχε  

περιορισµένη  διάρκεια .  Η  συνεταιριστική  κίνηση  στην  Ελλάδα  αρχίζει  

ουσιαστικά  το  1900 µε  την  ίδρυση  στον  Αλµυρό  Θεσσαλίας  του  

πρώτου  γεωργικού  συνεταιρισµού ,  ο  οποίος  αποτέλεσε  και  το  πρότυπο  

των  γεωργικών  συνεταιρισµών  που  ιδρύθηκαν  στη  συνέχεια  µέχρι  το  

1914. Η  Ελληνική  συνεταιριστική  κίνηση  συνεχίζεται  µε  γρήγορο  

ρυθµό  µετά  το  1915 µε  την  ψήφιση  του  πρώτου  ελληνικού  νόµου  περί  

συνεταιρισµών  (Ν .  602/1915)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 ΚΙΝΤΗΣ,Α. ΣΤΑΥΡΟΣ, ό.π., σελ. 4. 
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Β .  Αίτια  της  σύγχρονης  συνεταιριστικής  κίνησης10 
 

Η  σύγχρονη  συνεταιριστική  κίνηση  είναι  απόρροια  των  

οικονοµ ικών  και  κοινωνικών  συνθηκών  που  δηµ ιουργήθηκαν  από  την  

επικράτηση  του  φιλελευθερισµού  και  την  ανάπτυξη  του  

καπιταλιστικού  συστήµατος .  Πράγµατι ,  δηµ ιουργήθηκε  µεγάλο  

πρόβληµα ,  κοινωνικού  χαρακτήρα ,  στις  χώρες  της  Ευρώπης  από  τις  

καπιταλιστικές  σχέσεις  παραγωγής .  Η  κατάργηση  της  φεουδαρχίας  και  

των  συντεχνιών  απελευθέρωσε  τον  αγροτικό  και  εργατικό  πληθυσµό  

από  την  εξάρτηση  και  την  εκµετάλλευση  των  µεγαλοϊδιοκτητών  της  

γης  και  των  συντεχνιών ,  δεν  έλυσε  όµως  το  κοινωνικό  πρόβληµα .  Ο  

καπιταλισµός  και  ο  ανταγωνιστικός  τρόπος  εργασίας  και  παραγωγής  

δηµ ιούργησαν  καινούργιες  µορφές  εξάρτησης  και  εκµετάλλευσης .  Η  

κερδοσκοπία  και  η  εκµετάλλευση  του  καπιταλισµού  είχε  ως  

αποτέλεσµα  την  οικονοµ ική  και  κοινωνική  αθλιότητα  των  

εργαζοµένων  και  των  αγροτών ,  οι  οποίοι  στο  νέο  οικονοµ ικό  σύστηµα  

δεν  είχαν  καν  τις  «προστατευτικές» καλύψεις  των  µεγαλοϊδιοκτητών  

της  γης  και  των  συντεχνιών .  Η  κατάσταση  αυτή  προκάλεσε  την  

κριτική  του  καπιταλιστικού  συστήµατος  παραγωγής  και  τη  διατύπωση  

των  πρώτων  θεωριών  για  την  αντιµετώπισή  της .  Οι  βασικές  θεωρίες  

που  διατυπώθηκαν  ήταν  η  µαρξιστική  και  η  συνεταιριστική .   

Η  µαρξιστική  θεωρία  υποστήριξε  την  κατάργηση  του  

καπιταλιστικού  συστήµατος  και  την  αντικατάστασή  του  µε  το  

σύστηµα  της  κρατικής  οικονοµ ίας .  Η  συνεταιριστική  θεωρία  διέκρινε  

τη  λύση  του  προβλήµατος  των  οικονοµ ικά  αδύναµων  στη  

συνεταιριστική  οργάνωση ,  στη  δύναµη  που  δηµ ιουργείται  στη  

συνεργασία  στο  συνεταιρισµό  µε  την  αλληλέγγυο  ευθύνη  των  µελών  

του .  

Βλέπουµε ,  λοιπόν ,  τη  γέννηση  του  συνεταιρισµού ,  ο  οποίος  

αναπτύχθηκε  ως  οργάνωση  καταπολέµησης  των  ελαττωµάτων  του  

καπιταλιστικού  συστήµατος ,  καταπολέµησης ,  δηλαδή ,  των  

ανισοτήτων ,  της  κατάχρησης  της  δύναµης  του  κεφαλαίου ,  της  

                                                 
10 ΚΙΝΤΗΣ Α. ΣΤΑΥΡΟΣ, ό.π., σελ. 6. 
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εκµετάλλευσης  των  αδύνατων  από  τους  ισχυρούς  και  ακόµη  προς  

αντιµετώπιση  του  προβλήµατος  της  άγνοιας  η  οποία  εµπόδιζε  τις  

ασθενέστερες  οµάδες  του  πληθυσµού  να  προσαρµοστούν  στις  

µεταβαλλόµενες  οικονοµ ικές ,  κοινωνικές  και  πολιτικές  συνθήκες .  
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Γ .  Συνεταιριστικές  αξίες  και  αρχές  
 

Οι  συνεταιρισµοί ,  οφείλουµε  να  επισηµάνουµε  ότι ,  στηρίζονται  

φιλοσοφικά  από  τη  µ ια  µεριά  σε  ορισµένες  αξίες  που  είναι  

αποκλειστικά  γνωρίσµατα  της  συνεταιριστικής  οργάνωσης ,  όπως  είναι  

η  αυτοβοήθεια  και  η  αλληλοβοήθεια ,  και  από  την  άλλη  µεριά ,  σε  

ορισµένες  γενικές  αξίες ,  που  µεταφέρθηκαν  στο  συνεταιριστικό  θεσµό  

µε  συγκεκριµένο  περιεχόµενο ,  µε  τις  οποίες  µπορούσαν  να  

αντιµετωπιστούν  τα  αίτια  που  προκάλεσαν  τη  γέννησή  του .  Σε  αυτές  

τις  αξίες  ανήκουν  οι  αξίες  της  ισότητας ,  της  δηµοκρατίας ,  της  

δικαιοσύνης  και  της  ελευθερίας .  

Πιο  συγκεκριµένα ,  όταν  µ ιλάµε  για  ισότητα ,  κάνουµε  λόγο  για  

ισότητα  και  δηµοκρατία  µε  την  έννοια  της  ίσης  θέσης ,  των  ίσων  

δικαιωµάτων  και  υποχρεώσεων  των  µελών ,  και  του  περιορισµού  της  

δύναµης  του  κεφαλαίου  µε  τη  σύνδεση  του  δικαιώµατος  ψήφου  και  

της  διανοµής  των  κερδών  µε  άλλα  κριτήρια  από  εκείνο  της  

συµµετοχής  στο  κεφάλαιο .  Η  ελευθερία  νοείται  µε  την  έννοια  της  

ελεύθερης  συνεργασίας  (όχι  της  αναγκαστικής ,  συνεπώς)  και  

αυτονοµ ίας  κατά  το  σχηµατισµό  της  βούλησης  και  τον  καθορισµό  των  

στόχων  της  συνεργασίας .  Τέλος ,  η  δικαιοσύνη  γίνεται  κατανοητή  ως  

έννοια  της  δίκαιης  διανοµής  των  εσόδων  και  της  δίκαιης  κατανοµής  

των  βαρών11 .  

Με  βάση  τις  παραπάνω  ιδέες  διατυπώθηκαν  διεθνώς  οι  

ειδικότερες  αρχές  οργάνωσης ,  διοίκησης  και  δράσης  των  

συνεταιρισµών  οι  λεγόµενες  συνεταιριστικές  αρχές  ή  διεθνείς  

συνεταιριστικοί  κανόνες .  Οι  αρχές  αυτές  τέθηκαν  για  πρώτη  φορά  στο  

καταστατικό  του  συνεταιρισµού  της  πόλης  Rochdale και  

διατυπώθηκαν  µε  διάφορους  τρόπους  στις  χώρες  που  αναπτύχθηκε  το  

συνεταιριστικό  κίνηµα .  Η  πρώτη  επίσηµη  διατύπωση  των  

συνεταιριστικών  αρχών  έγινε  από  τη  ∆ιεθνή  Συνεταιριστική  Ένωση  

(∆ .Σ .Ε . )  στο  συνέδριο  του  Παρισιού  το  1937. Οι  συνεταιριστικές  

αρχές  αναδιατυπώθηκαν  από  τη  ∆ .Σ .Ε .  στο  συνέδριο  της  Βιέννης  το  
                                                 
11 ∆ηλ. αποκλεισµός του πλουτισµού του ενός σε βάρος του άλλου, δυσµένεια προς τη διανοµή των 
αποθεµατικών και του ενεργητικού κατά τη διάλυση του συνεταιρισµού. 
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1966. Η  ∆ .Σ .Ε .  αναθεώρησε  εκ  νέου  τις  συνεταιριστικές  αρχές  στο  

Συνέδριο  του  Μάντσεστερ  το  Σεπτέµβριο  του  1995. Οι  

συνεταιριστικές  αρχές ,  όπως  έγιναν  δεκτές  στο  Συνέδριο  του  

Μάντσεστερ  του  1995 είναι  οι  ακόλουθες :   

Η  Αρχή  «Εθελοντική  και  ελεύθερη  συµµετοχή»12,  σύµφωνα  µε  την  

οποία  οι  συνεταιρισµοί  είναι  εθελοντικές  οργανώσεις ,  ανοιχτές  σε  όσα  

άτοµα  επιθυµούν  να  χρησιµοποιήσουν  τις  υπηρεσίες  τους  και  να  

αποδεχθούν  τις  ευθύνες  του  µέλους ,  χωρίς  διακρίσεις  φύλου ,  

κοινωνικού  επιπέδου ,  φυλής ,  πολιτικών  πεποιθήσεων  ή  θρησκείας .  

∆ευτερευόντως ,  η  Αρχή  «∆ηµοκρατική  διοίκηση  εκ  µέρους  των  

µελών», σύµφωνα  µε  την  οποία  οι  συνεταιρισµοί  είναι  δηµοκρατικές  

ενώσεις  διοικούµενες  από  τα  µέλη  τους ,  τα  οποία  συµµετέχουν  ενεργά  

στη  διαµόρφωση  της  πολιτικής  τους  και  στη  λήψη  των  αποφάσεων .  

Ακολουθεί  η  Αρχή  «Οικονοµ ική  συµµετοχή  των  µελών», 

σύµφωνα  µε  την  οποία  τα  µέλη  συµµετέχουν  ισότιµα  και  

διαχειρίζονται  δηµοκρατικά  το  κεφάλαιο  του  συνεταιρισµού .   

Έπεται  η  Αρχή  «Αυτονοµ ία  και  ανεξαρτησία», κατά  την  οποία  

οι  συνεταιρισµοί  είναι  οργανώσεις  αυτόνοµες ,  αυτοβοήθειας ,  

διοικούµενες  από  τα  µέλη  τους .   

Ύστερα  θεµελιώθηκε  η  Αρχή  «Εκπαίδευση ,  πρακτική  εξάσκηση  

και  πληροφόρηση», κατά  την  οποία  οι  συνεταιρισµοί  παρέχουν  

εκπαίδευση  και  πρακτική  άσκηση  στα  µέλη  τους ,  στα  αιρετά  µέλη  της  

διοίκησης ,  στα  διευθυντικά  στελέχη  και  στους  υπαλλήλους  ώστε  να  

µπορούν  να  συµβάλλουν  στην  ανάπτυξη  των  συνεταιρισµών  τους .   

Στη  συνέχεια ,  η  Αρχή  «Συνεργασία  µεταξύ  συνεταιρισµών», 

σύµφωνα  µε  την  οποία  οι  συνεταιρισµοί  υπηρετούν  µε  τη  µέγιστη  

αποτελεσµατικότητα  τα  µέλη  τους  και  ισχυροποιούν  τη  

συνεταιριστική  κίνηση  όταν  συνεργάζονται  µεταξύ  τους  δια  µέσου  

οργανώσεων  τοπικού ,  εθνικού ,  περιφερειακού  και  διεθνούς  επιπέδου .  

Τέλος ,  η  Αρχή  «Ενδιαφέρον  για  την  κοινότητα», κατά  την  οποία  

οι  συνεταιρισµοί  ενδιαφέρονται  για  τη  βιώσιµη  ανάπτυξη  των  

κοινοτήτων  τους  µε  πολιτικές  που  εγκρίνονται  από  τα  µέλη  τους .     

                                                 
12 ΚΙΝΤΗΣ Α. ΣΤΑΥΡΟΣ, ό.π., σελ.17. 
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Οι  συνεταιριστικές  αρχές  αποτελούν  το  πλαίσιο  µέσα  στο  οποίο  

διαµορφώνεται  και  ερµηνεύεται  το  συνεταιριστικό  δίκαιο .  Οι  

συνεταιρισµοί ,  όπως  αναπτύχθηκε  ανωτέρω ,  λειτούργησαν  διεθνώς  

πριν  από  τη  νοµ ική  τους  ρύθµ ιση ,  οι  δε  συνεταιριστικές  νοµοθεσίες  

που  θεσπίστηκαν  στη  συνέχεια  διαµορφώθηκαν  σύµφωνα  µε  τις  

ιδιαιτερότητες  της  συνεταιριστικές  οργάνωσης  που  ήδη  λειτουργούσε  

και  κλήθηκαν  να  ρυθµ ίσουν .  Από  νοµ ική  άποψη  οι  συνεταιριστικές  

αρχές  αποτελούν  από  τη  µ ία  µεριά ,  οδηγό  για  τους  συνεταιρισµούς  οι  

οποίοι  πρέπει  να  τις  περιλαµβάνουν  στα  καταστατικά  τους  και  να  τις  

εφαρµόζουν  κατά  τη  λειτουργία  τους .       
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∆ .  Προσαρµογή  στην  πραγµατικότητα  της  σύγχρονης  

οικονοµικής  ζωής   
 

Οι  συνεταιριστικές  αρχές  αποτελούν  τη  βάση  της  

συνεταιριστικής  ιδεολογίας  και  γι’  αυτό  παραµένουν  αναλλοίωτες .  Οι  

συνεταιριστικές  αρχές ,  ωστόσο ,  αποτελούν  µεν  τις  κατευθυντήριες  

γραµµές ,  υποδεικνύουν  µε  ποιο  τρόπο  πρέπει  να  οργανώνονται  οι  

συνεταιρισµοί  από  το  νόµο  και  τα  καταστατικά  τους ,  αλλά  δεν  είναι  

αναλλοίωτες .  Και  αυτό  γιατί  µπορούν  να  αναδιατυπώνονται ,  χωρίς  να  

θίγονται  οι  συνεταιριστικές  αξίες ,  να  προσαρµόζονται  οι  

συνεταιρισµοί  στις  ανάγκες  της  εξελισσόµενης  οικονοµ ικής  ζωής .   

Ο  ίδιος  ο  νόµος  µπορεί  να  εισάγει  ή  να  αφήνει  στην  ελευθερία  

του  καταστατικού  την  εισαγωγή  κάποιων  αποκλίσεων  από  τις  

συνεταιριστικές  αρχές ,  σε  καµ ία  περίπτωση  όµως  δεν  µπορούν  να  τα  

τις  καταργήσουν .  Έτσι ,  οι  αποκλίσεις  που  εισάγει  ο  νόµος  ή  το  

καταστατικό  δεν  µπορούν  να  θίγουν  το  συνεταιριστικό  θεσµό  στην  

ουσία  του ,  γιατί  διαφορετικά  οι  οικονοµ ικοί  οργανισµοί  που  θα  

ρυθµ ίζονται  από  αυτόν  δεν  θα  είναι  συνεταιρισµοί ,  αλλά  κάποιος  

άλλος  εταιρικός  τύπος .  Ένας  τέτοιος  τύπος  δεν  θα  είναι  επίσης  

σύµφωνος  µε  το  Σύνταγµα ,  γιατί  τα  στοιχεία  που  περιέχονται  στην  

οικονοµ ική  έννοια  του  συνεταιρισµού  είναι  συνταγµατικά  

κατοχυρωµένα13.   

Η  προαγωγή  της  οικονοµ ίας  των  µελών  µε  αυτούσιο  τρόπο  είχε ,  

παραπέρα ,  ως  συνέπεια  όχι  µόνο  την  απαγόρευση  της  µεταβίβασης  της  

συνεταιρικής  µερίδας  αλλά  και  τη  µη  διανοµή  του  ενεργητικού  στα  

µέλη  κατά  τη  διάλυση  του  συνεταιρισµού ,  αφού  τα  µέλη  κατά  τη  

διάλυση  θα  πλούτιζαν  σε  βάρος  των  προηγούµενων  µελών  µε  τη  

διανοµή  χρηµάτων .  Με  την  αύξηση  όµως  των  µελών  των  

συνεταιρισµών ,  την  ανάπτυξη  των  αγορών  και  τη  δηµ ιουργία  έντονου  

ανταγωνισµού ,  έγινε  αναγκαίος  ο  µετριασµός  ορισµένων  στοιχείων  

του  συνεταιρισµού14.  Συνεπώς ,  κατέστη  αναγκαία  η  ανάθεση  της  

                                                 
13 ΚΙΝΤΗΣ Α. ΣΤΑΥΡΟΣ, ό.π., σελ. 34. 
14 Τα οφέλη του κάθε µέλους θα έπρεπε να προέρχονται από την εκµετάλλευση των υπηρεσιών του 
συνεταιρισµού, η συνεταιριστική µερίδα δεν θα έπρεπε να φέρει κέρδη, αλλά να υπηρετεί. 
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διαχείρισης  και  της  εκπροσώπησης  σε  ειδικό  κατάλληλο  όργανο15,  η  

εισαγωγή  της  συνέλευσης  των  αντιπροσώπων ,  η  εγκατάλειψη  της  

αρχής  της  απεριόριστης  προσωπικής  ευθύνης 16,  ή  δηµ ιουργία  

συνεταιριστικών  ενώσεων ,  η  συγχώνευση  συνεταιριστικών  

οργανώσεων17 κτλ .  Οι  συνεταιριστικές  νοµοθεσίες  θέσπισαν  διάφορα  

µέτρα  για  να  καταστήσουν  δυνατή  την  προσαρµογή  των  

συνεταιρισµών  στις  ανάγκες  της  εξελισσόµενης  οικονοµ ικής  ζωής .  Τα  

µέτρα  αυτά  εισάγουν  κάποια  κεφαλαιουχικά  στοιχεία  στο  

συνεταιρισµό .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Τα µέλη όµως του οργάνου αυτού πρέπει να είναι συνέταιροι. 
16 Η αρχή της απεριόριστης προσωπικής ευθύνης συνδέεται µε την άµεση συµµετοχή στη διοίκηση.  
17 Η δηµιουργία µεγάλων επιχειρήσεων µε τις ενώσεις ή συγχωνεύσεις αποµακρύνει τα µέλη από τα 
κέντρα των αποφάσεων, παρόλο που κατά τη συνεταιριστική αντίληψη αυτά θα έπρεπε να 
αποφασίζουν . 
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ΜΕΡΟΣ Β΄- Οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισµοί 

 
1. Έννοια  

 

 Άρθρο  12 παρ .  5 Σ :  

«Επιτρέπεται  η  σύσταση  µε  νόµο  αναγκαστικών  συνεταιρισµών  

που  αποβλέπουν  στην  εκπλήρωση  σκοπών  κοινής  ωφέλειας  ή  δηµοσίου  

ενδιαφέροντος  ή  κοινής  εκµετάλλευσης  γεωργικών  εκτάσεων  ή  άλλης  

πλουτοπαραγωγικής  πηγής ,  εφόσον  πάντως  εξασφαλίζεται  η  ίση  

µεταχείριση  αυτών  που  συµµετέχουν»18.  

 

Αναγκαστικός  είναι  ο  συνεταιρισµός  στον  οποίο  ούτε  η  

σύσταση ,  ούτε  η  προσχώρηση  ούτε  η  αποχώρηση  είναι  εκούσια .  Όπως  

κάθε  ατοµ ικό  δικαίωµα ,  έτσι  και  το  δικαίωµα  της  ενώσεως  

περιλαµβάνει  και  µ ια  αρνητική  πλευρά :  την  αρνητική  ελευθερία  

ενώσεως ,  κατοχυρώνοντας  το  δικαίωµα  της  µη  προσχωρήσεως  και  το  

δικαίωµα  αποχωρήσεως  από  µ ια  ένωση  χωρίς  δυσµενείς  συνέπειες .  

Υπάρχουν  όµως  και  περιπτώσεις ,  στις  οποίες  επιτακτικό  δηµόσιο  

συµφέρον  επιβάλλει ,  για  ειδικούς  σκοπούς ,  την  προσχώρηση  πολλών  

προσώπων  σε  µ ια  ένωση ,  ανεξάρτητα  από  την  συγκατάθεσή  τους ,  

καθώς  και  την  απαγόρευση  αποχωρήσεως 19.  Η  δηµόσια  υγεία  

αποτελεί…αναγκαστικού  γεωργικού  συνεταιρισµού .  Επίσης  τα  

στοιχειώδη  συµφέροντα  ενός  επαγγελµατικού  κλάδου  και  του  

καταναλωτικού  κοινού  µπορεί  να  επιβάλλουν  τη  συνένωση  όλων  των  

επαγγελµατιών  σε  ένα  σύλλογο ,  όπως  ο  δικηγορικός  ή  ο  ιατρικός .    

Ο  συνεταιρισµός  είναι  εθελοντική  ένωση  προσώπων .  Οι  

αναγκαστικοί  συνεταιρισµοί  δεν  είναι  γνήσιοι  συνεταιρισµοί .  Η  

µορφή  των  αναγκαστικών  συνεταιρισµών  καθιερώθηκε  µε  ειδικούς  

νόµους  για  την  αντιµετώπιση  ειδικών  προβληµάτων  σε  ορισµένους  

                                                 
18 Σύνταγµα της Ελλάδος, άρθρο 12 παρ. 5, αναθεωρούµενο το 2001. 
19 Η δηµόσια υγεία αποτελεί τον πιο προφανή λόγο για τον οποίο, µπορεί να επιβληθεί π.χ. η ίδρυση 
ενός συνεταιρισµού για την ύδρευση ή αποχέτευση µιας περιοχής ή για την αποξήρανση ενός έλους. 
Αλλά και η κοινή γεωργική εκµετάλλευση µιας περιοχής π.χ. ενός δάσους, µπορεί να είναι τόσο 
αναγκαία, ώστε να επιβάλλεται η σύσταση αναγκαστικού γεωργικού συνεταιρισµού.  
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τοµείς  της  οικονοµ ίας .  Η  συνταγµατικότητα  των  νόµων  των  

αναγκαστικών  συνεταιρισµών  είχε  αρχικά  αµφισβητηθεί .  Το  ισχύον  

Σύνταγµα  αναγνωρίζει  ρητά  υπό  όρους ,  τη  συνταγµατικότητα  των  

αναγκαστικών  συνεταιρισµών  (άρθρο  12 παρ .  5 Σ) .  Σύµφωνα  µε  τη  

διάταξη  αυτή  «επιτρέπεται  η  σύσταση  µε  νόµο  αναγκαστικών  

συνεταιρισµών  που  αποβλέπουν  στην  εκπλήρωση  σκοπών  κοινής  

ωφέλειας  ή  δηµοσίου  ενδιαφέροντος  ή  κοινής  εκµετάλλευσης  

γεωργικών  εκτάσεων  ή  άλλης  πλουτοπαραγωγικής  πηγής ,  εφόσον  

πάντως  εξασφαλίζεται  η  ίση  µεταχείριση  αυτών  που  µετέχουν20».  

Συνεπώς ,  ο  νόµος  δεν  µπορεί  να  συστήσει  αναγκαστικούς  

συνεταιρισµούς  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση ,  αλλά  µόνο  στις  

προβλεπόµενες  περιοριστικά  από  το  Σύνταγµα  περιπτώσεις 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
20 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 6 Ν 1541/1985, «αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις» (Α΄ 68). 
21 ΚΙΝΤΗΣ Α. ΣΤΑΥΡΟΣ, ό.π., σελ. 81-82. 
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2. Ιστορική  αναδροµή  
 

Οι  αναγκαστικοί  συνεταιρισµοί  εµφανίστηκαν  για  πρώτη  φορά  

στην  Ελλάδα  κατά  τη  δεκαετία  του  1920, µε  το  νοµοθετικό  διάταγµα  

της  15.02.1923, µε  αφορµή  την  αποκατάσταση  των  ακτηµόνων  

καλλιεργητών .  Πολύ  γρήγορα ,  όµως ,  ο  θεσµός  των  αναγκαστικών  

συνεταιρισµών  επεκτάθηκε  και  σε  άλλους  τοµείς  της  οικονοµ ίας ,  όπου  

µέχρι  τα  µέσα  της  δεκαετίας  του  1950 ήταν  δυνατή  η  παρέµβαση  του  

κράτους  στη  συνεταιριστική  οικονοµ ική  ζωή  της  χώρας  µε  τους  

αναγκαστικούς  συνεταιρισµούς .  Το  Σύνταγµα  του  1952 περιείχε  

ερµηνευτική  δήλωση  στο  άρθρο  107, κατά  την  οποία  «η  κατά  νόµο  

σύσταση  αναγκαστικού  συνεταιρισµού  δεν  αντιβαίνει  ως  τέτοια  στο  

Σύνταγµα»22.  Η  νοµοθεσία  που  θεσπίστηκε  για  τους  συνεταιρισµούς ,  

διακρίνει ,  όπως  και  στο  άρθρο  12 παρ .  4 Σ ,  τους  συνεταιρισµούς  σε  

εκούσιους  και  αναγκαστικούς .  Η  πρώτη  νοµοθεσία  (Ν  602/15),  η  

οποία  οργάνωσε  έναν  τύπο  συνεταιρισµού ,  τον  αστικό ,  δηµ ιούργησε  

την  αφορµή  της  πολιτικής  αµφισβήτησης ,  παρόµοια  µε  εκείνη  της  

συλλογικής  οργάνωσης  των  ιδεολογικών  επιδιώξεων .   

Η  κατοχύρωση  της  αρχής  της  αυτοδιοίκησης  των  συνεταιρισµών  

και  της  ίσης  µεταχείρισης  των  συνεταίρων  κατά  τη  σύστασή  τους  

θεµελιώθηκε  µε  το  Σύνταγµα  1975/1986. Ωστόσο ,  η  σύσταση  µε  νόµο  

των  αναγκαστικών  συνεταιρισµών ,  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  12 παρ .  5 Σ ,  

δεν  µπορεί  να  έχει  ως  συνέπεια  την  απαγόρευση  παράλληλης  

συστάσεως  εκούσιων  συνεταιρισµών ,  αρκεί  βέβαια  η  εκούσια  αυτή  

ένωση  να  µην  έχει  τις  εξουσίες  και  τα  προνόµ ια  που  τυχόν  έχει  ο  

αναγκαστικός  συνεταιρισµός  ως  νοµ ικό  πρόσωπο  δηµοσίου  δικαίου ,  

σύµφωνα  µε  την  πρώτη  άποψη  που  αναφέρθηκε .  Άλλωστε ,  αυτός  ο  

ίδιος  ο  αναγκαστικός  συνεταιρισµός  δεν  αποκλείει  την  ίδρυση  και  

λειτουργία  ιδιωτικών  ενώσεων  των  οποίων  τα  µέλη  δεν  

απαλλάσσονται  από  την  κατά  το  νόµο  υποχρέωση  να  είναι  µέλη  του  

επαγγελµατικού  συλλόγου  που  λειτουργεί  ως  νοµ ικό  πρόσωπο  

δηµοσίου  δικαίου .  Το  Σύνταγµα  απαιτεί  τυπικό  νόµο  για  τη  σύσταση  
                                                 
22 Γίνεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, εµφανής η δυσπιστία που εξέφραζε το κράτος απέναντι στη 
συλλογική οργάνωση. 
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αναγκαστικού  συνεταιρισµού ,  και  έτσι  η  συγκεκριµενοποίηση  του  

σκοπού  αυτού  θα  ορίζεται  από  τον  ιδρυτικό  νόµο  που  θα  πρέπει  να  

είναι  ευρύτερος  σκοπός  δηµόσιας  ωφέλειας  ή  κοινής  εκµετάλλευσης .  
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3. Όροι  συστάσεως  και  λειτουργίας23  
 

Από  τα  ανωτέρω  προκύπτει  ότι  οι  κατά  το  Σύνταγµα  όροι  

συστάσεως  και  λειτουργίας  αναγκαστικού  συνεταιρισµού  είναι  οι  

εξής :   

α)  Η  σύσταση  επιτρέπεται  µόνο  µε  νόµο ,  δηλαδή  τόσο  τυπικό  

νόµο ,  όσο  και  ουσιαστικό  απλώς  νόµο ,  νοµοθετικά  δηλαδή  

εξουσιοδοτηµένη  κανονιστική  πράξη  της  διοικήσεως .  ∆ιάλυση  

επιτρέπεται  πάλι  µε  νόµο  και  µε  τον  τρόπο  που  αυτός  ορίζει24.   

Στο  σηµείο  αυτό  παρατηρούµε  ότι  το  Σύνταγµα  δεν  ορίζει  εάν  η  

νοµοθετική  µορφή  που  ο  νόµος  δίνει  στον  αναγκαστικό  συνεταιρισµό  

είναι  του  νοµ ικού  προσώπου  δηµοσίου  ή  ιδιωτικού  δικαίου .  Για  το  

ζήτηµα  έχουν  διατυπωθεί  δύο  απόψεις .   

Σύµφωνα  µε  την  πρώτη ,  το  στοιχείο  του  εξαναγκασµού  που  

διέπει  τον  αναγκαστικό  συνεταιρισµό  καθιστά  αναγκαία  την  οργάνωσή  

του  ως  νοµ ικού  προσώπου  δηµοσίου  δικαίου .  Κατ’  αυτήν  την  άποψη ,  

στην  περίπτωση  σιωπής  του  νόµου  αυτός  είναι  ο  ορθός  νοµ ικός  

χαρακτηρισµός  του  αναγκαστικού  συνεταιρισµού25.  

 Σύµφωνα  όµως  µε  αντίθετη  γνώµη ,  οι  αναγκαστικοί  

συνεταιρισµοί  ως  οργανώσεις  ιδιωτών ,  παρά  τον  αναγκαστικό  τρόπο  

συστάσεως  και  την  υποχρεωτική  εγγραφή  σε  αυτούς  ορισµένων  

προσώπων ,  είναι  νοµ ικά  πρόσωπα  ιδιωτικού  δικαίου .  Όπως  ορθά  

δέχεται  το  Συµβούλιο  της  Επικρατείας :  «Και  προβλέπεται  µεν  ρητά  

από  τη  τελευταία  διάταξη  [άρθρο  12 παρ .  5 Σ] η  δυνατότητα  της  

συστάσεως  αναγκαστικών  συνεταιρισµών ,  κατ’  εξαίρεση  από  την  

εξυπακοούµενη  αρχή  της  ελεύθερης  συστάσεως  και  της  ελεύθερης  

συµµετοχής  σε  συνεταιρισµούς ,  η  εξαίρεση  όµως  αυτή  αφορά  

αποκλειστικά  και  µόνο  στον  τρόπο  συστάσεως  και  τη  µορφή  της  

                                                 
23 ∆ΑΓΤΟΓΛΟΥ Π. ∆., ό.π., 904 παρ. 1084. 
24 Βλ. π.χ. άρθρο 673 Ν 1541/1985. 
25 Βλ. την ορθή ΣτΕ 407/83 (τµ. Γ΄) ΤοΣ 1884, 199,  η Ολ.ΣτΕ όµως (2903/83, ΤοΣ 1984, 198) δέχτηκε 
χωρίς αιτιολογία ότι η προβλεπόµενη στο άρθρο 12 παρ. 5 Σ εξαίρεση από την ελεύθερη σύσταση 
ενώσεων «αφορά αποκλειστικά και µόνο στον τρόπο της συστάσεως και τη µορφή της συµµετοχής 
των µελών του συνεταιρισµού, η οποία καθίσταται υποχρεωτική χωρίς να συνεπάγεται τη µεταβολή 
του νοµικού χαρακτήρα των αναγκαστικών συνεταιρισµών ως νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 
σύµφωνα µε την έννοια της συνταγµατικής αυτής διατάξεως» (οργανισµοί εγγείων βελτιώσεων). 
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συµµετοχής  των  µελών  του  συνεταιρισµού ,  η  οποία  καθίσταται  

υποχρεωτική  χωρίς  να  συνεπάγεται  τη  µεταβολή  του  νοµ ικού  

χαρακτήρα  των  αναγκαστικά  ιδρυόµενων  συνεταιρισµών  ως  νοµ ικών  

προσώπων  ιδιωτικού  δικαίου  σύµφωνα  µε  την  έννοια  της  

συνταγµατικής  αυτής  διατάξεως». 

β)  Ο  λόγος  συστάσεως  αναγκαστικού  συνεταιρισµού  δεν  µπορεί  

να  είναι  πάντοτε  το  ατοµ ικό  συµφέρον  ορισµένων  ή  απλώς  το  

ταµειακό  συµφέρον  ενός  επαγγελµατικού  κλάδου .  Πρέπει  πάντοτε  ο  

αναγκαστικός  συνεταιρισµός  να  επιβάλλεται  από  το  δηµόσιο  

συµφέρον  µε  τρόπο  που  να  ξεπερνά  σε  σηµασία  ή  χρόνο  το  τυχόν  

συντρέχον  ατοµ ικό  συµφέρον26.   

γ)  Ως  αντιστάθµ ισµα  της  ελλείπουσας  ελευθερίας  

προσχωρήσεως  και  αποχωρήσεως  το  Σύνταγµα  επιτάσσει  την  ίση  

µεταχείριση  των  συµµετεχόντων  στον  αναγκαστικό  συνεταιρισµό .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Χωρίς τη συνδροµή του λόγου αυτού, καθώς και µετά την έκλειψή του, η σύσταση και η λειτουργία 
αναγκαστικού συνεταιρισµού δεν είναι συνταγµατικά επιτρεπτή.  
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4. ∆ιάκριση  των  αναγκαστικών  συνεταιρισµών27 
  

Σύµφωνα  µε  τα  παραπάνω ,  στους  αναγκαστικούς  

συνεταιρισµούς  εγγράφονται  υποχρεωτικά  όλοι  όσοι  συγκεντρώνουν  

ορισµένες  προϋποθέσεις .  Στη  θεωρία  οι  συνεταιρισµοί  αυτοί  

διακρίνονται  ανάλογα  µε  την  έκταση  του  καταναγκασµού  σε  τρεις  

κατηγορίες :  α)  Στους  απόλυτα  αναγκαστικούς  συνεταιρισµούς ,  στους  

οποίους  η  γνώµη  των  ενδιαφεροµένων  ατόµων  δεν  λαµβάνεται  υπόψη ,  

β)  στους  σχετικά  αναγκαστικούς  συνεταιρισµούς ,  που  ιδρύονται  µε  

την  απόφαση  της  πλειοψηφίας ,  στην  οποία  υποτάσσεται  η  µειοψηφία  

και  γ)  στους  συνεταιρισµούς  που  παρέχονται  δικαιώµατα  στα  µέλη  και  

επιβάλλονται  αναγκαστικά ,  αφού  όσοι  δεν  γίνουν  µέλη  τους  δεν  

αποκτούν  τα  δικαιώµατα  αυτά .  

Οι  αναγκαστικοί  συνεταιρισµοί  διέπονται  από  τους  ειδικούς  

νόµους ,  που  τους  ιδρύουν .  Η  νοµοθεσία  των  ελεύθερων  

συνεταιρισµών  εφαρµόζεται  στους  αναγκαστικούς  συνεταιρισµούς  

µόνο  αν  υπάρχει  παραποµπή  σε  αυτή  από  τις  διατάξεις  των  ειδικών  

νόµων .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 ΚΙΝΤΗΣ Α. ΣΤΑΥΡΟΣ, ό.π., σελ. 82. 
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5. Σύγκριση  µε  εκούσιους  συνεταιρισµούς  
 

Οι  διατάξεις  του  άρθρου  12 παρ .  4 και  5 Σ  αναφέρονται  στις  

συνεταιριστικές  οργανώσεις  οι  οποίες ,  σύµφωνα  µε  την  κρατούσα  

άποψη ,  βρίσκονται  έξω  από  το  περιεχόµενο  της  ελευθερίας  του  

συνεταιρίζεσθαι .  

Κατά  το  άρθρο  12 παρ .  4 Σ  (όπως  αναριθµήθηκε  από  την  

αναθεώρηση  του  2001) «οι  γεωργικοί  και  αστικοί  συνεταιρισµοί  κάθε  

είδους  αυτοδιοικούνται  σύµφωνα  µε  τους  όρους  του  νόµου  και  του  

καταστατικού  τους  και  προστατεύονται  και  εποπτεύονται  από  το  

Κράτος ,  που  είναι  υποχρεωµένο  να  µεριµνά  για  την  ανάπτυξή  τους». 

 Η  παράγραφος  4 αναφέρεται  στους  αστικούς  και  γεωργικούς  

συνεταιρισµούς  που  αποτελούν  εκούσιες  ενώσεις ,  δηλαδή  όχι  

αναγκαστικούς  συνεταιρισµούς  µε  την  έννοια  του  άρθρου  12 παρ .  5 Σ ,  

µε  κερδοσκοπικό  χαρακτήρα ,  εποµένως  δεν  ανήκουν  στις  ενώσεις ,  των  

οποίων  την  ελευθερία  προστατεύει  το  άρθρο  12 παρ .  1-3.  Παράλληλα ,  

έχουν  σωµατειακή  οργάνωση  µέσω  των  οποίων  τα  µέλη  τους  

αποβλέπουν  στην  οικονοµ ική ,  κοινωνική  και  πολιτιστική  τους  

ανάπτυξη .  Αγροτικοί  συνεταιρισµοί  είναι  εκείνοι  όπου  τα  µέλη  τους  

είναι  αγρότες  και  διέπονται  από  τον  νόµο  1541/1985 και  τον  νόµο  

1257/1982 και  αστικοί  όσοι  δεν  υπάγονται  στην  κατηγορία  των  

αγροτικών  και  διέπονται  από  τον  νόµο  1667/1986. Τόσο  οι  γεωργικοί  

όσο  και  οι  αστικοί  συνεταιρισµοί  είναι  νοµ ικά  πρόσωπα  ιδιωτικού  

δικαίου  µε  εµπορική  ιδιότητα28.  ∆ιαχωρίζονται  εποµένως  τόσο  από  

τους  συνεταιρισµούς  που  έχουν  την  ιδιότητα  νοµ ικού  προσώπου  

δηµοσίου  δικαίου  (π .χ .  οι  οικοδοµ ικοί  συνεταιρισµοί)29 όσο  και  από  

τις  ενώσεις  και  τα  σωµατεία  του  άρθρου  12 παρ .  1-3 Σ  που  δεν  έχουν  

κερδοσκοπικό  χαρακτήρα .  Είναι  λάθος ,  επίσης ,  να  συγχέονται  µε  τις  

εµπορικές  εταιρείες  γιατί  το  κέρδος  στο  οποίο  αποβλέπουν  δεν  νοείται  

                                                 
28 Κατά το άρθρο 1 παρ. 7 του Ν 1667/1986, «Από την… κατοχύρωση ο συνεταιρισµός αποκτά νοµική 
προσωπικότητα και εµπορική ιδιότητα». 
29 Οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία συνεταιρισµών που είναι νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, βλ. άρθρο 42 παρ. 1 υποπαράγραφος 1 Ν 1337/1983 «Επέκταση των 
πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις» (Α΄ 33). Για την έννοια και τις 
κατηγορίες των οικοδοµικών συνεταιρισµών βλ. π.δ. 93/187 «Αναµόρφωση και ενοποίηση της 
νοµοθεσίας για τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς κτλ. (Α΄ 52).  
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µέσω  ριψοκίνδυνης  δράσης  αλλά  µε  γνώµονα  την  αλληλοβοήθεια  και  

την  αλληλεγγύη  των  µελών  του ,  καθότι  δεν  είναι  δυνατή  η  επιδίωξη  

κέρδους  του  συνεταιρισµού  στις  συναλλαγές  που  πραγµατοποιεί  µε  τα  

µέλη  του .  

Με  τη  διάταξη  του  άρθρου  12 παρ .  4 Σ  κατοχυρώνεται  ένα  

ατοµ ικό  και  ένα  κοινωνικό  δικαίωµα30.  

 Το  ατοµ ικό  και  συλλογικό  δικαίωµα  είναι  αυτό  της  

αυτοδιοίκησης  των  συνεταιρισµών .  Φορείς  του  δικαιώµατος  αυτού  

είναι  τόσο  οι  συνεταιρισµοί  οι  ίδιοι  όσο  και  τα  µέλη  τους .  

Περιεχόµενο  του  δικαιώµατος  είναι  η  αξίωση  νοµ ικής  

προσωπικότητας  και  ο  αυτό-καθορισµός  της  διοικήσεως  και  

λειτουργίας  του  συνεταιρισµού .  Η  αυτοδιοίκηση  δεν  αποκλείει ,  το  δε  

Σύνταγµα  αντιθέτως  επιβάλλει  την  εποπτεία  του  κράτους  επί  των  

συνεταιρισµών .  Περιορισµούς  στο  δικαίωµα  αυτοδιοικήσεως  θέτουν  οι  

νόµοι  και  το  καταστατικό .  Η  είσοδος  και  η  έξοδος  των  µελών  είναι  

ελεύθερη  και  όσον  αφορά  την  πρώτη  δεν  πρέπει  να  διέπεται  από  

διακρίσεις  υπέρµετρες  αλλά  από  την  αρχή  της  ισότητας .  

Το  κοινωνικό  δικαίωµα  είναι  αυτό  του  συνεταιρισµού  για  

κρατική  προστασία  και  ανάπτυξη  στο  οποίο  αντιστοιχεί  υποχρέωση  

του  κράτους .  

Κατά  µ ια  άποψη  και  οι  αναγκαστικοί  συνεταιρισµοί  είναι  

νοµ ικά  πρόσωπα  ιδιωτικού  δικαίου  και  διέπονται  από  τους  νόµους  που  

τους  ιδρύουν  παράλληλα  µε  την  εφαρµογή  σε  αυτούς  των  διατάξεων  

που  ισχύουν  για  τους  εκούσιους  όταν  παραπέµπουν  σε  αυτές  ειδικοί  

νόµοι .  ∆εν  µπορούν  να  χαρακτηριστούν  γνήσιοι  γιατί  δεν  

δηµ ιουργούνται  εκούσια  ως  εθελοντική  ένωση  προσώπων  όπως  

επιτάσσει  η  έννοια  του  «συνεταιρισµού». 

 

 

 

 

 

                                                 
30 ∆ΑΓΤΟΓΛΟΥ Π. ∆., ό.π., σελ. 902 παρ. 1082. 
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6. Σύνδεση  άρθρου  12 παρ .  5 Σ  µε  το  Ευρωπαϊκό  δίκαιο  
 

Άρθρο  28 παρ .  1 Σ :  

«Οι  γενικά  παραδεγµένοι  κανόνες  του  διεθνούς  δικαίου ,  καθώς  

και  οι  διεθνείς  συµβάσεις ,  από  την  επικύρωσή  τους  µε  νόµο  και  τη  θέση  

τους  σε  ισχύ  σύµφωνα  µε  τους  όρους  καθεµ ιάς ,  αποτελούν  αναπόσπαστο  

µέρος  τους  εσωτερικού  ελληνικού  δικαίου  και  υπερισχύουν  από  κάθε  

άλλη  αντίθετη  διάταξη  νόµου .  Η  εφαρµογή  των  κανόνων  του  διεθνούς  

δικαίου  και  των  διεθνών  συµβάσεων  στους  αλλοδαπούς  τελεί  πάντοτε  

υπό  τον  όρο  της  αµοιβαιότητας .» 

 

Η  διεθνής  έννοµη  τάξη  αποτελείται  αφενός  µεν  από  τους  

κανόνες  του  γενικού  διεθνούς  δικαίου ,  αφετέρου  από  τους  κανόνες  

των  διεθνών  συµβάσεων ,  διάκριση  την  οποία  ακολουθεί  και  ο  

Έλληνας  συντακτικός  νοµοθέτης .  Όπως  προκύπτει  από  την  

προαναφερθείσα  διάταξη ,  το  διεθνές  δίκαιο  έχει  υπό-συνταγµατική  

αλλά  υπέρ-νοµοθετική  ισχύ .  Αποτελεί ,  έτσι ,  µ ια  ενδιάµεση  (τέταρτη) 

βαθµ ίδα ,  που  παρεµβάλλεται  στο  κλασικό  ιεραρχικό  σχήµα :  

Σύνταγµα-  νόµος-  κανονιστική  πράξη 31.  Η  έναντι  του  ελληνικού  

κοινού  δικαίου  αυξηµένη  τυπική  δύναµη  του  διεθνούς  δικαίου  αφορά  

και  τα  δύο  βασικά  είδη  κανόνων  του ,  δηλαδή  τους  γενικά  

παραδεδεγµένους  κανόνες  του  διεθνούς  δικαίου  και  τις  διεθνείς  

συµβάσεις .  

 Η  άρση  της  αµφισβήτησης  για  το  χαρακτηρισµό  κανόνων  του  

διεθνούς  δικαίου  ως  γενικά  παραδεδεγµένων  κατά  την  παράγραφο  1 

του  άρθρου  28 Σ ,  ανήκει  στην  αρµοδιότητα  του  ΑΕ∆  του  άρθρου  100.  

Αµφιβολία  για  το  χαρακτηρισµό  κανόνων  του  διεθνούς  δικαίου  ως  

γενικά  παραδεγµένων  µπορεί  να  αναφανεί  είτε  κατά  τη  δικαστηριακή  

είτε  κατά  τη  διοικητική  διαδικασία .  

Πρόβληµα  ανακύπτει ,  ωστόσο ,  όσον  αφορά  τη  σύνδεση  του  

άρθρου  12 παρ .  5 Σ  µε  τις  επιταγές  του  Ευρωπαϊκού  δικαίου .  Πιο  

συγκεκριµένα ,  καθότι  στην  Ελλάδα  είναι  συνταγµατικά  
                                                 
31 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ, ΤΟΜΟΣ Α΄, σελ. 374 παρ. 617. 
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κατοχυρωµένος  ο  θεσµός  των  αναγκαστικών  συνεταιρισµών  και  έχει  

υπέρ-νοµοθετική  ισχύ  έναντι  του  διεθνούς  δικαίου  προβλήµατα  

γεννώνται  αναφορικά  µε  τη  µη  κατοχύρωση  του  θεσµού  σε  Ευρωπαϊκό  

επίπεδο .  Πρόκειται ,  δηλαδή ,  για  περίπτωση  όπου  κωλύεται  η  ενιαία  

αντιµετώπιση  του  ζητήµατος  σε  Ευρωπαϊκό  και  σε  εθνικό  πλαίσιο .   

Ορθότερη  φαίνεται ,  στη  συγκεκριµένη  περίπτωση ,  η  λύση  που  

πηγάζει  από  το  προαναφερθέν  άρθρο  28 του  Συντάγµατος .  Εφόσον  

δηλαδή  πρόκειται  για  κανόνα  του  γενικού  διεθνούς  δικαίου  ή  των  

διεθνών  συµβάσεων ,  αυτός  υποχωρεί  εφόσον  υφίσταται  σε  εθνικό  

επίπεδο  συνταγµατικός  κανόνες  που  υπαγορεύει  το  αντίθετο .  
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7. Ευρωπαϊκό  συνεταιριστικό  δίκαιο: Ο  Κανονισµός  του  

Ευρωπαϊκού  Συνεταιρισµού32 

 

Μία  οικονοµ ικά  και  κοινωνικά  ενδιαφέρουσα  µορφή  

συνεργασίας  δηµ ιουργήθηκε  από  τον  ευρωπαϊκό  νοµοθέτη :  Ο  

Ευρωπαϊκός  Συνεταιρισµός33,  µε  τον  οποίο  η  συνεταιριστική  

συνεργασία  υπερβαίνει  τα  σύνορα  του  εθνικού  κράτους  και  

καθίσταται  δυνατή  µεταξύ  προσώπων  από  διάφορα  κράτη  µέλη  της  

Ευρωπαϊκής  Ένωσης .  Για  τη  δηµ ιουργία  του  θεσµού  του  Ευρωπαϊκού  

Συνεταιρισµού  έχει  εκδοθεί  ο  Κανονισµός  (ΕΚ) ,  αριθ .  1435/2003 του  

Συµβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003 «περί  του  Καταστατικού  της  

Ευρωπαϊκής  Συνεταιριστικής  εταιρίας». Ο  Κανονισµός  αυτός  

συµπληρώνεται  µε  την  Οδηγία  2003/72/ΕΚ  του  Συµβουλίου  της  22ας  

Ιουλίου  2003, η  οποία  αφορά  το  ρόλο  των  εργαζοµένων  στην  

Ευρωπαϊκή  Συνεταιριστική  Εταιρία .   

Η  έναρξη  της  ισχύος  του  Κανονισµού  συναρτάται  µε  την  

προσαρµογή  των  εθνικών  νοµοθεσιών  των  κρατών  µελών  στην  εν  

λόγω  Οδηγία ,  η  οποία  αποτελεί  αναπόσπαστο  συµπλήρωµα  του  

παρόντος  Κανονισµού .  Σύµφωνα  µε  το  άρθρο  16 της  Οδηγίας  αυτής  τα  

κράτη-µέλη  πρέπει  να  προσαρµόσουν  τις  νοµοθεσίες  τους  στην  

παρούσα  οδηγία  το  αργότερο  στις  18 Αυγούστου  του  2006.  

Μετά  την  έναρξη  της  ισχύος  του  Κανονισµού  για  την  

Ευρωπαϊκή  Συνεταιριστική  Εταιρία ,  η  Ελλάδα  θα  έχει  δύο  έννοµες  

τάξεις  για  τους  συνεταιρισµούς :  το  εθνικό  συνεταιριστικό  δίκαιο  και  

το  δίκαιο  του  Ευρωπαϊκού  Συνεταιρισµού ,  που  θα  συνυπάρχουν .   

Ο  Ευρωπαϊκός  Συνεταιρισµός  διέπεται :  Από  τις  διατάξεις  του  

Κανονισµού  και  από  τις  διατάξεις  που  ορίζουν  ελεύθερα  τα  µέρη  στο  

καταστατικό  του  Ευρωπαϊκού  Συνεταιρισµού .  Για  θέµατα  που  δεν  

ρυθµ ίζονται  ή  ρυθµ ίζονται  µερικώς  από  τον  Κανονισµό :  1.  Από  τις  

διατάξεις  του  νόµου  που  εκδόθηκε  από  τα  κράτη  µέλη  κατ’  εφαρµογή  

κοινοτικών  µέτρων  που  αφορούν  ειδικά  τους  Ευρωπαϊκούς  

                                                 
32 ΚΙΝΤΗΣ Α. ΣΤΑΥΡΟΣ, ό.π., 83. 
33 Για τη δηµιουργία από τον ευρωπαϊκό νοµοθέτη του ΕΟΣΣ, ο οποίος όµως δεν είναι συνεταιρισµός.  
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Συνεταιρισµούς .  2)  Από  τις  διατάξεις  της  νοµοθεσίας  περί  

συνεταιρισµών  του  κράτους  της  έδρας  του  Ευρωπαϊκού  

Συνεταιρισµού .     
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

 
1. Συµπέρασµα  

 
 Από  την  διεξοδική  ανάπτυξη  του  θέµατος  που  προηγήθηκε ,  

προκύπτει  σοβαρό  πρόβληµα  σχετικά  µε  την  αντίφαση  µεταξύ ,  

αφενός ,  της  ειδικής  πρόβλεψης  του  θεσµού  των  αναγκαστικών  

συνεταιρισµών  του  Ελληνικού  Συντάγµατος  και ,  αφετέρου ,  της  µη  

συµφωνίας  του  µε  τις  επιταγές  του  Ευρωπαϊκού  δικαίου .  Η  παραπάνω  

αντίφαση  εµποδίζει  την  ενιαία  αντιµετώπιση  του  ζητήµατος ,  ενώ  

προβλήµατα  δηµ ιουργούνται  και  από  τον  περιορισµό  άλλων  

δικαιωµάτων ,  όπως  αυτών  της  ιδιοκτησίας  και  της  ελευθερίας  του  

εµπορίου .  

 Περαιτέρω ,  πρόβληµα  επίσης  γεννάται  και  κατά  τον  δικαστικό  

έλεγχο  της  νοµ ιµότητας  που  αφορά  την  νόµ ιµη  ίδρυση  ή  µη  ενός  

σωµατείου .  Λαµβάνοντας  υπόψη  τα  εξαιρετικά  δυσδιάκριτα  όρια  

µεταξύ  των  ορίων  της  νοµ ιµότητας  και  της  σκοπιµότητας ,  πολύ  συχνά  

τα  δικαστήρια  µε  την  επίφαση  του  ελέγχου  της  νοµ ιµότητας  

περιορίζουν  υπέρµετρα  την  ελευθερία  του  συνεταιρίζεσθαι .   

 Τα  ανωτέρω  ζητήµατα  χρήζουν  άµεσης  επίλυσης ,  γεγονός  που  

φαντάζει  ακόµα  πιο  άµεσο  και  επιτακτικό  στο  κατώφλι  της  

αυξανόµενης  παγκοσµ ιοποίησης  της  οικονοµ ίας ,  προκειµένου  να  

αποκτήσουν  οι  ελληνικοί  συνεταιρισµοί ,  και  δη  οι  αναγκαστικοί ,  µ ια  

θέση  στο  παγκόσµ ιο  οικονοµ ικό  στερέωµα .      
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2. Ελληνική  Περίληψη  

 
 Η  παρούσα  εργασία  πραγµατεύεται  το  θέµα  των  αναγκαστικών  

συνεταιρισµών .  Ουσιαστικά  πρόκειται  για  την  ανάλυση  του  άρθρου  12 

του  Συντάγµατος  χωρισµένο  σε  δύο  µέρη .  

 Το  πρώτο  µέρος  αναφέρεται  στο  δικαίωµα  του  συνεταιρίζεσθαι  

και  ξεκινά  µε  την  ανάλυση  της  έννοιας  αυτού ,  η  οποία  εµπεριέχει  την  

ελευθερία  ίδρυσης  και  προσδιορισµού  του  σκοπού  και  προχωρεί  σε  

µ ια  σύντοµη  ιστορική  αναδροµή  αναφερόµενη  στις  θεµελιώδεις  αξίες  

και  αρχές  που  απαρτίζουν  το  δικαίωµα  του  συνεταιρίζεσθαι .  

 Προχωρώντας  πιο  πέρα ,  το  δεύτερο  µέρος  αναφέρεται  στον  

αναγκαστικό  συνεταιρισµό  ως  θεσµό  και ,  εκτός  από  τη  σηµασία  του ,  

συνεχίζει  µε  µ ια  ιστορική  αναφορά  για  τους  συνεταιρισµούς .  Έπειτα ,  

η  εργασία  αναλύει  τους  όρους  στους  οποίους  στηρίζεται  ο  

αναγκαστικός  συνεταιρισµός  και  υπογραµµ ίζει  τα  προβλήµατα  που  

εµφανίζονται  αναφορικά  µε  τη  σύνδεση  του  θεσµού  των  αναγκαστικών  

συνεταιρισµών  µε  το  Ευρωπαϊκό  δίκαιο .   

 Τέλος ,  το  τρίτο  µέρος  της  εργασίας  αποτελείται  από  το  

συµπέρασµα ,  την  περίληψη  στην  Ελληνική  και  την  Αγγλική  γλώσσα ,  

την  βιβλιογραφία  καθώς  και  την  παράθεση  νοµολογίας  και  

νοµοθεσίας .  
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3. Αγγλική  Περίληψη  

  
The essay has as a subject  the obligatory partnership.  

Substantial ly is  the analysis  of art icle 12 of the consti tution separated 

in two parts.  

Part  A is  dealing with the right of partnership and begins with 

the analysis of i ts  meaning,  which includes freedom of foundation and 

determination of aim and goes on to a short  historical  retrospection 

referring to the main values and principals which stand for the r ight 

of partnership.  

Further on,  part  B is  referring to obl igatory partnership as a  

consti tution and, apart  from its  notion,  i t  continues with a historical  

retrospect ion for the cooperatives.  Then, the essay analyses the 

grounds on which an obligatory partnership is  based on and underlines 

the problems appeared relat ing to the reference of the consti tution of 

the obligatory partnership with the European law. 

Finally,  the third part  of the essay consists  of the conclusion,  

the summary in Greek and English language,  the bibliography as well  

as the apposit ion of case- law and legislation.        
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6. Νοµολογία  
 

 

1.  Απόφαση  υπ΄αριθµόν  1702/2003 ΣτΕ  

 

Αρµοδιότητα  τµηµάτων .  Αρµοδιότητα  τµήµατος  αναφορικά  µε  το  θέµα  

της  επίλυσης  διαφορών  που  από  τη  νοµοθεσία  για  συνεταιρισµούς  

αποκαταστάσεων  ακτηµόνων  αγροτών .  

 

 

 

2. Απόφαση  υπ’  αριθµόν  398/1995 ΣτΕ  

 

Ανέγερση  δηµοτικών  ή  κοινοτικών  κτιρίων  που  έχει  ως  αποτέλεσµα  

την  αναγκαστική  απαλλοτρίωση  ακινήτων  χάριν  των  δήµων  και  των  

κοινοτήτων .   Ακυρωτέα  κρίνεται  η  προσβαλλόµενη  απόφαση  ελλείψει  

αιτιολογίας .  Απαραίτητος  ο  προσδιορισµός  του  ακριβούς  λόγου  της  

δηµόσιας  ωφέλειας  καθώς  και  των  µελλόντων  να  ανεγερθούν  κτιρίων .  

Απαγορεύεται  η  ανέγερση  κτιρίων  δηµοτικών  ή  κοινοτικών  σε  χώρους  

που  δεν  προβλέπεται  η  ανέγερσή  τους  από  το  σχέδιο  πόλεως .  Η  

κήρυξη  της  απαλλοτρίωσης  πραγµατοποιείται  µε  απόφαση  του  

δηµοτικού  ή  του  κοινοτικού  συµβουλίου .   

 

 

 

3. Απόφαση  υπ’  αριθµόν  1969/1990 ΑΠ  

 

Εισδοχή  µελών  στους  συνεταιρισµούς .  Απόρριψη  αιτήσεως  εισδοχής  

νέου  µέλους  που  αντίκειται  στα  χρηστά  ήθη  συνιστά  αδικοπραξία .  

Περίπτωση  αποκλεισµού  φαρµακοποιού  από  συνεταιρισµό  για  λόγους  

πολιτικούς .  Αξίωση  αυτού  για  αποζηµ ίωση  συνιστάµενη  στο  ποσό  που  

θα  ελάµβανε  ως  µέρισµα .  
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 4. Απόφαση  υπ’  αριθµόν  407/1983 ΣτΕ  

 

Τοπικοί  οργανισµοί  εγγείων  βελτιώσεων .  Αρµοδιότητα  των  οργάνων  

των  ΤΟΕΒ  να  θεσπίζουν  κανόνες  υποχρεωτικούς  για  τα  µέλη  τους  και  

ν’  ασκούν  εξουσίες  διοικητικού  χαρακτήρα .  Νοµ ική  φύση  

συνεταιρισµών .  ∆υνατότητα  συστάσεως  αναγκαστικών  συνεταιρισµών .  

Τρόπος  συστάσεως  και  µορφή  συµµετοχής  των  µελών .    

 

 

 

5. Απόφαση  υπ’  αριθµόν  2903/1983 ΟλΣτΕ  

 

∆εκτή  έγινε  χωρίς  αιτιολογία  η  προβλεπόµενη  στο  άρθρο  12 παρ .  4 Σ  

εξαίρεση  από  την  ελεύθερη  σύσταση  ενώσεων  «αφορά  αποκλειστικά  

και  µόνο  στον  τρόπο  της  συστάσεως  και  τη  µορφή  της  συµµετοχής  των  

µελών  του  συνεταιρισµού ,  η  οποία  καθίσταται  υποχρεωτική  χωρίς  να  

συνεπάγεται  τη  µεταβολή  του  νοµ ικού  χαρακτήρα  των  αναγκαστικά  

ιδρυόµενων  συνεταιρισµών  ως  νοµ ικών  προσώπων  ιδιωτικού  δικαίου  

σύµφωνα  µε  την  έννοια  της  συνταγµατικής  αυτής  διατάξεως». 

 

 

 

6. Απόφαση  υπ’  αριθµόν  407/2002 ΑΠ  

 

Συνεταιρισµοί  ανοικοδόµησης  σταθµών  και  εγκαταστάσεων  

λεωφορείων  υπεραστικών  συγκοινωνιών .  Γενική  συνέλευση  άκυρη  

λόγω  της  µη  παράστασης  του  δικαστικού  αντιπροσώπου  διορισµένου  

από  τον  προϊστάµενο  του  Πρωτοδικείου  Αθηνών .  Απορρίπτεται  η  

αναίρεση  που  ασκήθηκε  κατά  της  υπ’  αριθµόν  4708/2000 απόφασης  

του  Εφετείου  Αθηνών .  
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7. 39/1994 ΠΛΗΜΜΑΡΤ  

 

Μήνυση  κατά  Προέδρου  διοικητικού  Συµβουλίου  Αναγκαστικού  

Συνεταιρισµού  ∆άσους  και  χορτονοµής  για  απιστία  λόγω  

µεταβιβάσεως  σε  κοινότητα  µε  χαριστική  δικαιοπραξία  δασικής  

εκτάσεως .  Άσκηση  ποινικής  δίωξης .  Ανυπαρξία  επαρκών  ενδείξεων  .  

∆άσος ,  χορτονοµή :  αοριστία  σχετικών  εννοιών .  

 

 

8. Απόφαση  υπ’  αριθµόν  2786/1993 ΣτΕ  

 

Συνεταιρισµοί .  Οι  συνεταιρισµοί  προστατεύονται  από  το  Σύνταγµα ,  

επιβολή  µε  νόµο  αναµόρφωσης  των  καταστατικών  ή  ήδη  συστηµένων  

συνεταιρισµών .  Συνταγµατικότητα  επιβολής .  Πρόβλεψη  µε  

κανονιστική  πράξη  των  όρων  δοµήσεως  εκτάσεων  συνεταιρισµού .  

∆ιοικητική  δικονοµ ία .  Αίτηση  ακύρωσης  προεδρικού  διατάγµατος .  

Κατάργηση  δίκης  λόγω  προηγηθείσας  ακύρωσης  προεδρικού  

διατάγµατος .   

 

 

 

9. Απόφαση  υπ’  αριθµόν  755/1992 ΣτΕ  

 

Συνεταιρισµοί .  Τοπικοί  Οργανισµοί  Εγγείων  Βελτιώσεων .  

Χαρακτήρας  των  ΤΟΕΒ .  Επιβολή  στρεµµατικής  εισφοράς  ή  

αρδευτικών  τελών  ή  αντιτίµου  χρήσεως  αρδευτικού  ύδατος  στους  

οφειλόµενους  γεωργούς .  ∆υνατότητα  των  οργάνων  των  ΤΟΕΒ  να  

θεσπίσουν  κανόνες  υποχρεωτικούς  για  τα  µέλη  τους ,  χωρίς  να  

µετατρέπονται  σε  ΝΠ∆∆ .  Προϋπολογισµός  χρήσεως  έτους  ΤΟΕΒ .  

Έγκριση  του  προϋπολογισµού  από  τον  Νοµάρχη .  Εκτελεστή  και  

υποκείµενη  σε  αίτηση  ακύρωσης  η  εγκριτική  πράξη .  Αίτηση  

ακύρωσης .  Κατάργηση  της  δίκης  λόγω  λήξεως  της  ισχύος  της  

προσβαλλόµενης  πράξης .    
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7. Νοµοθεσία  

 

Για  πρώτη  φορά  το  «δικαίωµα  του  συνεταιρίζεσθαι» 

κατοχυρώθηκε  στη  χώρα  µας  µε  το  άρθρο  11 του  Συντάγµατος  του  

1864, κατά  το  υπόδειγµα  του  δανικού  Συντάγµατος  του  1849, µε  

εισήγηση  του  Ν .  Ι .  Σαριπόλου  και  παρά  την  έντονη  αντίδραση  άλλων  

επιφανών  νοµ ικών  της  Εθνοσυνέλευσης .  Το  άρθρο  11 του  

Συντάγµατος  του  1864 όριζε  ότι  :  «Οι  Έλληνες  έχουν  το  δικαίωµα  του  

συνεταιρίζεσθαι ,  τηρούντες  τους  νόµους  του  κράτους ,  οίτινες  όµως  

ουδέποτε  δύνανται  να  υπαγάγωσι  το  δικαίωµα  τούτο  εις  προηγούµενην  

της  κυβερνήσεως  άδεια». Η  αναθεώρηση  του  1911 πρόσθεσε  την  

εγγύηση  της  διαλύσεως  «συνεταιρισµού» µόνο  µε  δικαστική  απόφαση  

λόγω  παραβάσεως  νόµου ,  και  τη  διάταξη  αυτή  διατήρησε  το  άρθρο  14 

του  Συντάγµατος  του  192734.  

Το  Σύνταγµα  του  1952 προέβλεψε  επίσης  νοµοθετικούς  

περιορισµούς  του  δικαιώµατος  του  συνεταιρίζεσθαι  των  δηµοσίων  

υπαλλήλων  και  των  υπαλλήλων  των  νοµ ικών  προσώπων  και  

οργανισµών  δηµοσίου  δικαίου ,  στους  οποίους  επίσης  απαγόρευσε  την  

απεργία .  Επιπροσθέτως ,  έθεσε  τους  γεωργικούς  και  αστικούς  

συνεταιρισµούς  υπό  κριτική  προστασία  και  κήρυξε  τους  

αναγκαστικούς  συνεταιρισµούς  σύµφωνους  µε  το  Σύνταγµα  (άρθρο  

107).  

Το  Ισχύον  Σύνταγµα  δεν  χρησιµοποιεί  πια  τους  όρους  

«δικαίωµα  του  συνεταιρίζεσθαι» και  συνεταιρισµούς» µε  την  έννοια  

της  γενικής  ενώσεως  προσώπων ,  αλλά  κατοχυρώνει  το  δικαίωµα  των  

Ελλήνων  να  συνιστούν  ενώσεις  και  σωµατεία  µη  κερδοσκοπικού  

σκοπού .  Ο  όρος  «συνεταιρισµός» είχε  αποκτήσει  µετά  το  Ν  602/1915 

«περί  συνεταιρισµών» ειδική  τεχνική  σηµασία  και  η  χρησιµοποίησή  

του  ως  γενικού  όρου  προκαλούσε  (και  προκαλεί)  σύγχυση .   

Η  πρώτη  νοµοθετική  ρύθµ ιση  του  δικαιώµατος  του  

συνεταιρίζεσθαι  έγινε  µε  τον  Ν  281/1914 «περί  σωµατείων» και  τον  Ν  

2151/1920 «περί  επαγγελµατικών  σωµατείων». Η  δικτατορία  της  4η ς  

                                                 
34 ∆ΑΓΤΟΓΛΟΥ Π. ∆., ό.π., σελ. 856-857 παρ. 1036. 
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Αυγούστου  1936 ανέστειλε  το  άρθρο  11 του  Σ  1864/1911 και  έλαβε  

ειδικά  µέτρα  κατά  των  σωµατείων ,  ειδικά  των  επαγγελµατικών  

σωµατείων .  

Με  την  εισαγωγή  το  1946 του  ΑΚ ,  του  οποίου  τα  άρθρα  78-107 

ρυθµ ίζουν  τα  σωµατεία  και  τις  απλές  ενώσεις  προσώπων ,  

καταργήθηκαν  τα  άρθρα  1-11,  24-28, 31 και  34-38 του  Ν  281/1914. 

Το  καθεστώς  της  21η ς  Απριλίου  1967 εξέδωσε  το  Νδ  795/1971 «περί  

σωµατείων  και  ενώσεων» και  890/1971 «περί  επαγγελµατικών  

σωµατείων  και  ενώσεων», που  καταργήθηκαν  µε  το  άρθρο  1 παρ .  1 

του  Νδ  42/1974 «περί  αποκαταστάσεως  των  συνδικαλιστικών  

ελευθεριών  και  ρυθµ ίσεως  συναφών  θεµάτων». 

Ο  Ν  2151/1920 αντικαταστάθηκε  από  τον  Ν  330/1976 «περί  

επαγγελµατικών  σωµατείων  και  ενώσεων  και  διασφαλίσεως  της  

συνδικαλιστικής  ελευθερίας», ο  οποίος  αντικαταστάθηκε  µε  τη  σειρά  

του  από  το  Ν  1264/1982 «για  τον  εκδηµοκρατισµό  του  

συνδικαλιστικού  κινήµατος  και  την  κατοχύρωση  των  συνδικαλιστικών  

ελευθεριών  των  εργαζοµένων». Επίσης ,  ο  αναγκαστικός  Ν  2189/1940 

«περί  σωµατείων  των  ειδικώς  αναγνωρισµένων  ως  φιλανθρωπικών» 

αντικαταστάθηκε  µε  το  Νδ1111/1972 «περί  φιλανθρωπικών  

σωµατείων».  

 

 

 

 

 

 

 


