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Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Τομέα της  

Κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ); 

 Η ΚΑΛΟ περιλαμβάνει  ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων φυσικών- νομικών 

προσώπων (ΦΠ/ΝΠ)  που έχουν ως βασικό τους σκοπό να καλύψουν 

συλλογικές-κοινωνικές ανάγκες κι όχι την αύξηση και διανομή κέρδους. 

 

 Οι φορείς που εντάσσονται στην ΚΑΛΟ διακρίνονται: 

  για τον δημοκρατικό τρόπο που λαμβάνουν αποφάσεις 

 για την οριζόντια βάση οργάνωσης,  

 για την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας. 

 

 Η πρόκληση για τον νομοθέτη είναι τα αποτυπώσει τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά σε εφαρμοστέους κανόνες δικαίου.  

 

 



Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την 

ΚΑΛΟ στην Ελλάδα 



Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την ΚΑΛΟ 

 Γενικός Νόμος:  

Ο Ν. 4430/2016 στα άρθρα 1-13 εισάγει γενικές διατάξεις για την ΚΑΛΟ.  

Κρίσιμη διάταξη: το αρ. 3 του άνω νόμου, όπου θεσπίζει τα κριτήρια 

αναγνώρισης ενός φορέα ως φορέα ΚΑΛΟ. 

 

 Ειδικοί Νόμοι: 

Οι επιμέρους νομικές μορφές  που αναγνωρίζονται ως φορείς ΚΑΛΟ 

διέπονται παράλληλα από ειδικούς νόμους,  

(πλην των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και των 

συνεταιρισμών εργαζομένων που διέπονται από τα αρ. 14-23 και 24-33 

του Ν. 4430/2016) 



Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι  

(αρ. 3.1 Ν. 4430/2016):  

  

α. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 

(Κοινσεπ),  

β. οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης 

(ΚΟΙΣΠΕ)  

γ. οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων,  

δ. οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό 

πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική 

προσωπικότητα, όπως ιδίως  

 - αγροτικοί συνεταιρισμοί,  

 - αστικοί συνεταιρισμοί,  

 - αστικές εταιρίες. 

Αυτοδίκαιοι φορείς ΚΑΛΟ: 

 αναγνωρίζονται εκ του νόμου 

ως φορείς ΚΑΛΟ  

Μη αυτοδίκαιοι φορείς ΚΑΛΟ: 

αναγνωρίζονται ως φορείς ΚΑΛΟ 

εφόσον πληρούν ορισμένες 

προϋποθέσεις 



Μη αυτοδίκαιοι φορείς ΚΑΛΟ:  

Οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση τους ως φορείς ΚΑΛΟ 

Ένα μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο για να αναγνωριστεί ως φορέας 

ΚΑΛΟ πρέπει: 

 1. Να αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής 

ωφέλειας, 

 

 2. Να μεριμνά για την πληροφόρηση και τη συμμετοχή των μελών 

του και εφαρμόζει δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, 

σύμφωνα με την αρχή ένα μέλος μία ψήφος, ανεξάρτητα από τη 

συνεισφορά κάθε μέλους.  

 



Μη αυτοδίκαιοι φορείς ΚΑΛΟ:  

Οι  6 προϋποθέσεις για την αναγνώριση τους ως φορείς 

ΚΑΛΟ 

 

 3. Το καταστατικό του να προβλέπει περιορισμούς στη διανομή του 

ως εξής:  

 i. ποσοστό τουλάχιστον 5% διατίθεται για το σχηματισμό 

αποθεματικού,  

 ii. ποσοστό έως 35% αποδίδεται στους εργαζόμενους του Φορέα, 

εκτός κι αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης 

αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση του ποσοστού αυτού σε 

δραστηριότητες του στοιχείου iii,  

 iii. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και τη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.  



 4. Να εφαρμόζει σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας, 

κατά το οποίο ο ανώτατος καθαρός μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει 

περισσότερο από τρεις φορές τον κατώτατο, εκτός και αν τα 2/3 των 

μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν διαφορετικά.  

 

 5. Να αποβλέπει στην ενδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων 

του και τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας μέσω 

της οριζόντιας και ισότιμης δικτύωσης με άλλους φορείς ΚΑΛΟ.  

 

 6. Να μην έχει ιδρυθεί και να μην διοικείται άμεσα ή έμμεσα από 

Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού ή από άλλο νομικό πρόσωπο του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Μη αυτοδίκαιοι φορείς ΚΑΛΟ:  

Οι  6 προϋποθέσεις για την αναγνώριση τους ως φορείς 

ΚΑΛΟ 



Συνεπώς, οι φορείς ΚΑΛΟ μπορούν να φέρουν 

διάφορες νομικές μορφές.  

 

Γιατί όμως υπάρχει αυτή η ποικιλία επιλογών; 

 



Οι νομικές μορφές που μπορεί να προσλάβει ένας φορέας 

ΚΑΛΟ διαφέρουν ως προς τα εξής: 

 

- τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης 

- τις ανάγκες των μελών 

- τους σκοπούς που επιδιώκουν να επιτύχουν.  

 



Η σημασία επιλογής νομικής μορφής 

Η νομική μορφή που θα επιλέξουν τα ενδιαφερόμενα μέρη για την 

επιχείρησή τους παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία τους 

εγχειρήματός τους, διότι θα καθορίσει το πλαίσιο λειτουργίας και 

οργάνωσής τους, το οποίο θα εξειδικεύσουν στην συνέχεια με την 

σύνταξη καταστατικού. 

  

 



Η σημασία επιλογής νομικής μορφής 

Ειδικότερα, ο νομοθέτης θέτει για κάθε νομική μορφή ένα γενικό πλαίσιο 

ως προς: 

- την σύνθεση  των μελών,  

- την διοίκηση,  

- την κεφαλαιακή δομή,  

- τον τρόπο διανομής των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων  

- την έκταση ευθύνης των μελών-εταίρων.  

  

 



Πώς επιλέγω νομική μορφή; 

1. Ποιος ο στόχος του εγχειρήματος μου; 

2. Ποιος ο τομέας δράσης του; 

3. Ποια το μέγεθος και η σύνθεση της ιδρυτικής ομάδας; 

4. Πώς επιθυμώ να διανέμω τα κέρδη; 

5. Πώς θα λαμβάνω αποφάσεις; 

6. Πώς θα ευθύνομαι; 

 

 



Μπορούμε να συστήσουμε μια νομική μορφή συνδυάζοντας 

στοιχεία από διαφορετικές νομικές μορφές; 

 Δεν μπορούμε να σχηματίζουμε υβριδικές νομικές επιχειρηματικές 

μορφές δικής μας έμπνευσης, διότι στο ελληνικό δίκαιο ισχύει ο 

κανόνας περιορισμένου αριθμού νομικών μορφών για την άσκηση 

μιας οικονομικής  δραστηριότητας. 

  Άρα οφείλουμε να επιλέξουμε από τις προβλεπόμενες εκ του νόμου 

νομικές μορφές. 



Αυτοδίκαιοι Φορείς ΚΑΛΟ 



Αυτοδίκαιοι Φορείς ΚΑΛΟ 

1. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 

(Κοινσεπ) 

 

2. Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης 

Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) 

 

3. Συνεταιρισμοί εργαζομένων 

 



Επιμέρους κατηγορίες Κοινσεπ: 

1. Κοινσεπ Ένταξης: 

    α) Κοινσεπ Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων 

    β) Κοινσεπ Ένταξης Ειδικών Ομάδων 

 

2. Κοινσεπ Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας 

 

 



1.α) Κοινσεπ Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων  

(αρ. 14.2α(αα) Ν. 4430/2016) 

 Σκοπός:  

ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν 

στις Ευάλωτες Ομάδες. 

 

 Σύνθεση:  

τουλάχιστον 30%  των μελών & εργαζομένων πρέπει να προέρχεται 

από Ευάλωτες Ομάδες. 

 

 

 



  Ως «ευάλωτες» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η 

ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από 

σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς.  

 

Σε αυτές ανήκουν:  

 α) τα άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής (σωματική, ψυχική, 

νοητική, αισθητηριακή),  

 β) τα άτομα με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή τα απεξαρτημένα 

άτομα,  

 γ) οι ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, οι φυλακισμένοι/ες και 

αποφυλακισμένοι/ες. 

 

Ποιοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες; 

(αρ. 2.8 Ν.4430/16) 



1. β)Κοινσεπ Ένταξης Ειδικών Ομάδων  

(αρ. 14.2α(αβ) Ν. 4430/2016) 

 Ειδικός σκοπός:  

η ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν 

στις Ειδικές Ομάδες.  

 

 Σύνθεση:  

τουλάχιστον το 50% των μελών & εργαζομένων πρέπει να προέρχεται 

από τις  Ειδικές Ομάδες. 



Ποιοι ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες; 

(αρ. 2.8 Ν.4430/16) 

Ως «ειδικές» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην 

αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια.  

 

 



Ποιοι ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες; 

(αρ. 2. 8 Ν.4430/16) 

Σε αυτές ανήκουν:  

 

 α) τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας,  

 β) τα θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας αν ανθρώπων,  

 γ) οι άστεγοι,  

 δ) τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας,  

 ε) οι οικονομικοί μετανάστες,  

 στ) οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, για όσο εκκρεμεί η   

 εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου,  

 ζ) οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,  

 η) τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες,  

 θ) οι μακροχρόνια άνεργοι έως είκοσι πέντε ετών και άνω των 

 πενήντα ετών.  



2. Κοινσεπ Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας  

(αρ. 14.2β Ν. 4430/2016) 

 Οι Κοινσεπ Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας  αναπτύσσουν 

δραστηριότητες : 

 «βιώσιμης ανάπτυξης», ή και  

 «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος» 

 

 



Ορισμός βιώσιμης ανάπτυξης (αρ. 2.5 Ν. 4430/2016) 

 Ως «βιώσιμη ανάπτυξη» ορίζονται οι οικονομικές δραστηριότητες, 

εμπορικές ή ανταλλακτικές, που προωθούν την αειφορία του 

περιβάλλοντος, την κοινωνική και οικονομική ισότητα, καθώς και την 

ισότητα των φύλων, προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά 

και προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, 

δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών 



Ενδεικτικά, η βιώσιμη ανάπτυξη περιλαμβάνει τις εξής 

δραστηριότητες (αρ. 2.5 Ν. 4430/2016): 

  α. Την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και 

της βιοποικιλότητας.  

 β. Την αειφόρο γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δίνει έμφαση στη 

διατήρηση και διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών 

ποικιλιών ή «φυλών» και στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά 

τροποποιημένων οργανισμών.  

 γ. Την τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία ή 

κτηνοτροφία, που συμβάλλει στην ανάπτυξη απευθείας εμπορικών 

σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και ενισχύει την 

προσβασιμότητα σε είδη πρώτης ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων 

οικονομικά ομάδων του πληθυσμού, μέσα από την απευθείας διάθεσή 

τους. 

 

 



Ενδεικτικά, η βιώσιμη ανάπτυξη περιλαμβάνει τις εξής 

δραστηριότητες (αρ. 2.5 Ν. 4430/2016): 

 δ. Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο.  

 ε. Την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  

 στ. Τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων σε 

τοπικό επίπεδο, με συμμετοχή των πολιτών, μέσα από την 

επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, ανακύκλωση των αποβλήτων ή 

μέσα από τον επανασχεδιασμό του τρόπου παραγωγής και διανομής 

των προϊόντων.  

 ζ. Την κατασκευή και συντήρηση υποδομών και ενέργειας σε 

δημοκρατική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. 

 



Ενδεικτικά, η βιώσιμη ανάπτυξη περιλαμβάνει τις εξής 

δραστηριότητες (αρ. 2.5 Ν. 4430/2016): 

 η. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.  

 θ. Τον εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό.  

 ι. Το σχεδιασμό και τη διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών 

προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την 

ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή.  

 ια. Την παραγωγή, τη μεταποίηση, την προώθηση ή τη διατήρηση της 

παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.  

 ιβ. Την παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής 

δημιουργίας. 

 ιγ. Την περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και του κτιριακού 

αποθέματος.  

 ιδ. Τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας με κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά κριτήρια.  



Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος  

(αρ. 2.6 Ν. 4430/2016) 

Ως «Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος» ορίζονται οι 

υπηρεσίες που είναι: 

- προσβάσιμες σε όλους,  

- προάγουν την ποιότητα ζωής  

- παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως ηλικιωμένοι, 

βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις 

- περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική 

στέγαση, την κοινωνική σίτιση, την παιδική φροντίδα, τη 

μακροχρόνια φροντίδα και τις υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής, 

χωρίς, ωστόσο, να υποκαθιστούν τις γενικές υποχρεώσεις 

του κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.  



Κοινσεπ  Ένταξης Κοινσεπ   Ωφέλειας 

 

 

 

τουλάχιστον 7 πρόσωπα 

 

τουλάχιστον 5 πρόσωπα 

 

 

ΦΠ 

ΝΠ*- έως το 1/3 

 

(* συμμετοχή ΝΠΔΔ- έγκριση δημοσίου 

εποπτ. φορέα) 

 

 

ΦΠ 

ΝΠ*- έως το 1/3 

 

(* #ΟΤΑ, ΝΠΔΔ υπαγόμενα σε ΟΤΑ) 

 

Ευάλωτες ομάδες:  

30% μελών+ εργαζομένων 

Ειδικές ομάδες:  

50% μελών+ εργαζομένων 

  

 

-  

Κοινσεπ Ένταξης - Κοινσεπ Ωφέλειας:  

Σύγκριση των επιμέρους χαρακτηριστικών τους 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 



Κοινσεπ Ένταξης  -   Κοινσεπ Ωφέλειας 

                        

α) 5%: τακτ. αποθεματικό 

β) 35%: εργαζόμενοι* 

γ) 60%: νέες θέσεις εργασίας ή σε παραγωγικές δραστηριότητες  

(* τα 2/3 ΓΣ μπορούν να αποφασίσουν τη διάθεση μέρους ή όλου του ποσοστού σε 

δραστηριότητες του στοιχείου γ)    

 

                                  

                                  

  ΓΣ 

  ΔΕ (ή διαχειριστής αν τα μέλη=5)                                  

 

 

περιορισμένη 

Κοινσεπ Ένταξής ή Ωφέλειας;  

Σύγκριση των επιμέρους χαρακτηριστικών τους 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗ 



2. Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης ευθύνης – ΚΟΙΣΠΕ 

(αρ. 12.1 Ν. 2716/1999) 

 Σκοπός:  

Η κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των 

ψυχικά ασθενών  και η συμβολή στην θεραπεία τους και στην κατά το 

δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. 

 



 

 

15 πρόσωπα 

 

 

 

Α΄ κατηγορία (35% άνω): ψυχικά ασθενείς* 

 

*χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα 

 

Β΄ κατηγορία (έως 45%): απασχολούμενοι  

στην ψυχική υγεία 

 

Γ΄ κατηγορία (έως 20%): ΦΠ, ΝΠ 

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των ΚΟΙΣΠΕ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ 

ΚΟΙΣΠΕ 



                        

                        

α) 1/20: τακτ. αποθεματικό 

β) μέλη: 

 

50%  βασει συν/κών μερίδων 

50% συμμετοχή στις εργασίες 

                     

                                  

ΓΣ 

ΔΣ (α΄ κατηγορία: 2 μέλη, β+γ κατηγορία: 5 μέλη) 

ΕΣ (εφόσον ο ΚΟΙΣΠΕ έχει άνω 20 μελών) 

 

 

 

περιορισμένη 

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των ΚΟΙΣΠΕ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗ 

ΚΟΙΣΠΕ 



3. Συν/σμοί εργαζομένων (αρ. 24.1 Ν. 4430/2016) 

Ορισμός: 

  Συνεταιρισμοί Εργαζομένων είναι οι Αστικοί Συνεταιρισμοί του Ν. 

1667/1986 που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη «συλλογική 

ωφέλεια», όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο και διαθέτουν εκ του 

νόμου εμπορική ιδιότητα.  

 Μέλη τους είναι αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία 

επιθυμούν να βιοποριστούν, παράγοντας από κοινού αγαθά και 

υπηρεσίες για τρίτους.  

  

 



 

3 φυσικά πρόσωπα 

                        

 

α) 5%: τακτ. αποθεματικό 

β) 35%: εργαζόμενοι* 

γ) 60%: νέες θέσεις εργασίας/παραγωγ. δραστ.  

 

(* τα 2/3 ΓΣ μπορούν να αποφασίσουν τη διάθεση μέρους ή όλου του ποσοστού 

σε δραστηριότητες του στοιχείου γ)    

   

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των Συνεταιρισμών Εργαζομένων 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 

Συν/σμοί Εργαζομένων 



                                  

                                  

ΓΣ 

ΔΕ (ή διαχειριστής αν τα μέλη=3) 

 

 

 

ευθύνεται o συν/σμός με την περιουσία του 

 

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των Συνεταιρισμών Εργαζομένων 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗ 

Συν/σμοί Εργαζομένων 



Μη αυτοδίκαιοι φορείς ΚΑΛΟ 



Μη αυτοδίκαιοι  Φορείς ΚΑΛΟ 

 

1. Αγροτικοί συνεταιρισμοί  (+ γυναικείοι 

συνεταιρισμοί) 

2. Αστικοί συνεταιρισμοί (π.χ. προμηθευτικοί, 

μεταφορικοί, ενεργειακοί, πιστωτικοί, καταναλωτικοί) 

3. Αστικές μη κερδοσκοπικές ενώσεις- ΑΜΚΕ 

 

 



 Ορισμός:  

«Αγροτικός Συνεταιρισμός, στο εξής ΑΣ, είναι αυτόνομη ένωση 

προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την 

αμοιβαία βοήθεια και την αλληλεγγύη των μελών της, τη συλλογική 

οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω 

μίας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης». 

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (αρ. 1.1 Ν. 4384/2016):  



Είδη αγροτικών συνεταιρισμών (αρ. 1.1 Ν. 4384/2016)  

«Αγροτικοί συνεταιρισμοί θεωρούνται και  

 οι αλιευτικοί,  

 οι κτηνοτροφικοί,  

 οι πτηνοτροφικοί,  

 οι μελισσοκομικοί,  

 οι σηροτροφικοί,  

 οι αγροτουριστικοί,  

 οι αγροβιοτεχνικοί,  

 οι οικοτεχνικοί  

 και άλλοι συνεταιρισμοί οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας της 

αγροτικής οικονομίας». 

 



Αγροτικοί συν/σμοί Γυναικείοι αγροτικοί συν/σμοί 

 

 

20* πρόσωπα 

(*10- αλιευτικοί συν/σμοί 

      - καλλιεργ. βιολ. πρ. ) 

 

 

 

5 πρόσωπα 

 

 

ΦΠ- αγροτική δραστηριότητα  

ΝΠ*- αγροτική δραστηριότητα 

 

(* ποσοστό ορίζεται από καταστατικό) 

 

 

Γυναίκες-αγροτική δραστηριότητα 

 

Μέλη-επενδυτές (ΦΠ/ΝΠ) 

 -  

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των Αγροτικών Συνεταιρισμών 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 



 

Τα πλεονάσματα  : 

 

α) στις προαιρετικές μερίδες (κατόπιν πρόβλεψης καταστατικού) 

β) στο τακτικό αποθεματικό (10% ) 

γ) στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους με τον ΑΣ 

δ) για την ανάπτυξη του ΑΣ 

ε)για την ανάπτυξη της κοινότητας 

στ) για την εκπαίδευση/κατάρτιση των μελών του ΑΣ (τουλάχιστον 2%) 

  

Τα κέρδη : 

  

α) στο τακτικό αποθεματικό (το σύνολο των κερδών) 

β) για την ανάπτυξη της κοινότητας (μέρος των κερδών κατόπιν απόφασης ΓΣ)                       

                     

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ - ΚΕΡΔΩΝ 

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των Αγροτικών Συνεταιρισμών 

Αγροτικοί συν/σμοί Γυναικείοι αγροτικοί συν/σμοί 



                          

 ΓΣ 

 ΔΣ* (γυναικείοι συν/σμοί κάτω 10 μελών: 1 διαχειρίστρια ή διοίκηση του 

συν/σμού από όλα τα μέλη) 

 ΕΣ* (για συν/σμούς άνω των 30 μελών)  

 

 

 

Επικουρική & περιορισμένη (έως ακέραιο πολλαπλάσιο συν/κής μερίδας) 

 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗ 

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των Αγροτικών Συνεταιρισμών 

Αγροτικοί συν/σμοί Γυναικείοι αγροτικοί συν/σμοί 



 Ορισμός: 

« Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό 

σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής 

οικονομίας, αποβλέπει ιδίως με τη συνεργασία των μελών του στην 

οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής τους γενικά μέσα σε μια κοινή επιχείρηση».  

2.  Αστικοί Συνεταιρισμοί (αρ. 1.1 Ν. 1667/1986) 



Είδη Αστικών Συν/σμών (αρ. 1.2 Ν. 1667/1986) 

Οι αστικοί συνεταιρισμοί είναι ιδίως: 

 παραγωγικοί,  

 καταναλωτικοί,  

 προμηθευτικοί,  

 πιστωτικοί,  

 μεταφορικοί και  

 τουριστικοί.  

 



 

15* πρόσωπα 

(*100- καταναλωτικοί συν/σμοί) 

 

 

ΦΠ- ενήλικες, δικαιοπρακτικά ικανοί 

ΝΠ- με πρόβλεψη καταστατικού 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των Αστικών Συνεταιρισμών 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Αστικοί Συν/σμοί 



 

α) στα αποθεματικά (10% για τακτικό αποθεματικό, σχηματισμός ειδικών και 

έκτακτων αποθεματικών με απόφαση Γενικής  Συνέλευσης) 

β) στα μέλη*: 

-50% κερδών ανάλογα με τις συν/κές μερίδων του μέλους, 

-50%  ανάλογα  με τη ποσοστιαία συμμετοχή του μέλους στις συναλλαγές**  

  

γ) το υπόλοιπο των κερδών υπέρ των σκοπών του ΑΣ (με απόφαση Γενικής 

Συνέλευσης) 

  

[* το καταστατικό μπορεί να προβλέψει διαφορετικό τρόπο/ποσοστά 

διανομής στα μέλη] 

  

[**όριο στους καταναλωτικούς συν/σμούς: ¾ κερδών] 

                                   

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των Αστικών Συνεταιρισμών 

ΔΙΑΝΟΜΗ  ΚΕΡΔΩΝ 

Αστικοί Συν/σμοί 



                         

ΓΣ 

ΔΣ 

ΕΣ* (για συν/σμούς άνω των 25 μελών ) 

  

 

 

Εις ολόκληρον, άμεση 

Περιορισμένη ή απεριόριστη 

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των Αστικών Συνεταιρισμών 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗ 

Αστικοί Συν/σμοί 



3. Αστικές Μη Κερδοσκοπικές εταιρείες - ΑΜΚΕ 

 Ορισμός (αρ. 741 ΑΚ): 

Με  τη σύμβαση της εταιρίας δύο ή περισσότεροι εταίροι έχουν 

αμοιβαίως υποχρέωση να επιδιώκουν με  κοινές  εισφορές  κοινό  σκοπό  

και  ιδίως οικονομικό.  

 

 Σκοπός:   

Η επιδίωξη κοινωφελών σκοπών, χωρίς να αποκλείεται για την 

αποτελεσματικότερη επίτευξη των σκοπών αυτών η άσκηση και 

οικονομικού σκοπού 

 

 



 

2 μέλη (ΦΠ/ΝΠ) 

 

  

 

μη διανομή στα μέλη 

 

                                  

 

δημοκρατικός ή μη τρόπος οργάνωσης 

                             

 

 

απεριόριστη 

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των ΑΜΚΕ 

ΕΥΘΥΝΗ 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 

ΑΜΚΕ 
 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 


