
 1

 
 

 
 

 
 

 
Συνεταιρισμός είναι εμπορική εταιρία με νομική προσωπικότητα της οποίας ο αριθμός των 

συνεταίρων και το κεφάλαιο είναι μεταβλητά . Σκοπός είναι η  συνεργασία των μελών η πρόοδος 
της ιδιωτικής οικονομίας κάθε μέλους (και όχι το κέρδος) και τέλος η ηθική και κοινωνική 
προαγωγή τους . Ο συνεταιρισμός θεωρείται προσωπική εταιρία γιατί αποτελεί ένωση προσώπων 
και όχι ένωση κεφαλαίων. 

 
Τρία είναι τα χαρακτηριστικά του συνεταιρισμού: 
1. το μεταβλητό του αριθμού των συνεταίρων (τουλάχιστον επτά άτομα αρχικά) 
2. το μεταβλητό του κεφαλαίου. 
3. Ο μη κερδοσκοπικός σκοπός αυτού. 
 
Τους συνεταιρισμούς τους διακρίνουμε στις εξής κατηγορίες: 
 
1. α. Γεωργικούς και β. Αστικούς συνεταιρισμούς 
2. α. Παραγωγικούς, β. Καταναλωτικούς ή Προμηθευτικούς και γ. Πιστωτικούς. 
3. α. Αναγκαστικούς και β. Ελεύθερους συνεταιρισμούς. 
4. α. Ενώσεις συνεταιρισμών, β. Ομοσπονδία συν/μών και γ. Συνομοσπονδία συνεταιρισμών. 
 
Όλοι οι συνεταιρισμοί είναι έμποροι από το νόμο και υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων 

τρίτης κατηγορίας και διέπονται από το βασικό νόμο 1667/86 (συνέχεια του Ν. 602/1914) όπως στη 
συνέχεια τροποποιήθηκε. 

 
Για την σύσταση του συνεταιρισμού απαιτείται: 
α. σύνταξη καταστατικού 
β. έγκριση του καταστατικού από το αρμόδιο υπουργείο (Εργασίας, Γεωργίας) και 
γ. δημοσίευση του καταστατικού, από τον ειρηνοδίκη της περιοχής που εδρεύει ο συνεταιρισμός. 
 
Το καταστατικό πρέπει να περιέχει την επωνυμία και τον σκοπό του συνεταιρισμού, την 

διάρκεια, την έδρα και τον τρόπο διοικήσεως, την ευθύνη των συνεταίρων, τον τρόπο και τον χρόνο 
συντάξεως του Ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών, τον τρόπο εισδοχής νέων μελών και 
απομακρύνσεως παλαιών, την αξία κάθε συνεταιριστικής μερίδας και άλλες διατάξεις και κανόνες 
που διευκολύνουν την εύρύθμη  λειτουργία του . 

 
Την βάση της εταιρικής ιδιότητας στο συνεταιρισμό αποτελεί η συνεταιριστική μερίδα. 

Συνεταιριστική μερίδα είναι το ελάχιστο ποσό συμμετοχής κάθε προσώπου στο συνεταιρισμό. 
Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για διαφορετικό αριθμό συνεταιριστικών μερίδων. Το κεφάλαιο του 
συνεταιρισμού αποτελείται από τις συνεταιριστικές μερίδες και από τα δικαιώματα εγγραφής. 

 
Ο συνεταιρισμός διοικείται από: α) την γενική συνέλευση, β) το διοικητικό συμβούλιο το 

οποίο εκλέγεται από την γενική συνέλευση και γ) το τριμελές εποπτικό συμβούλιο το οποίο επίσης 
εκλέγεται από την γενική συνέλευση. 
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Άσκηση 1 
 
Ιδρύεται συνεταιρισμός, του οποίου η αξία της συνεταιρικής μερίδας ανέρχεται σε 600 €. και 

το δικαίωμα εγγραφής σε 20 €. Εγγράφονται 20 συνεταίροι για μια συνεταιρική μερίδα ο καθένας 
και το 1/3 καταβάλλεται αμέσως, ενώ τα υπόλοιπα σε δύο ετήσιες ισόποσες δόσεις. 
Ζητείται: Να γίνουν οι σχετικές εγγραφές συστάσεως του συνεταιρισμού. 
Λύση 
------------------------------  ------------------------------ 
Συνέταιροι – Μέτοχοι      12.400 
 Α      620 
 Β      620 
 Γ      620 
 .         …… 

Συνεταιριστικό κεφάλαιο      12.000 
Μερίδα Α    600 
Μερίδα Β    600 
Μερίδα Γ    600 
    …...        …… 
Δικαιώματα εγγραφής            400 
 Α      20 
 Β      20 
 Γ      20 
             .                                                  …… 

Σύσταση συνεταιρισμού και εγγραφή 20 συνεταίρων 
------------------------------  ------------------------------ 
Ταμείο          4.400 
 Συνεταίροι – Μέτοχοι         4.400 

 Α    220 
 Β    220 
 Γ    220 
             .                                                  …… 

Καταβολή δικαιωμάτων εγγραφής και της Α΄ δόσεως της συνεταιρικής μερίδας 
------------------------------  ------------------------------ 
Β΄ δόση         4.000 
 Α      200 
 Β      200 
 Γ      200 
 .         …… 
 Συνεταίροι – Μέτοχοι         4.000 

 Α    200 
 Β    200 
 Γ    200 
             .                                                  …… 

Προσδιορισμός της Β΄ δόσεως 
------------------------------  ------------------------------ 
Γ΄ δόση         4.000 
 Α      200 
 Β      200 
 Γ      200 
 .         …… 
 Συνεταίροι – Μέτοχοι         4.000 
Προσδιορισμός της Γ΄ δόσεως 
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------------------------------  -----------------------------  
 
 Άσκηση 2 

 
Στο γεωργικό συνεταιρισμό Μ έχουν εγγραφεί 100 συνεταίροι με συνεταιρική μερίδα αξίας 

300 €. η κάθε μια. Επειδή ο συνεταιρισμός αποφάσισε την προμήθεια ενός τρακτέρ αξίας περίπου 
6.000 €. και μια θεριζοαλωνιστική μηχανή αξίας 14.000 €. πάρθηκε συγχρόνως απόφαση για την 
αύξηση της συνεταιρικής μερίδας από 300 σε 500 €. καταβλητέες σε δέκα ίσες δόσεις. 
 
Ζητείται: Να γίνουν οι σχετικές εγγραφές αύξησης του κεφαλαίου. 
 
Λύση 
 
------------------------------  ------------------------------ 
Συνέταιροι – Μέτοχοι      30.000 
 Α      300 
 Β      300 
 Γ      300 
 .         …… 
 .         …… 
 .         …… 

Συνεταιριστικό κεφάλαιο      30.000 
Μερίδα Α    300 
Μερίδα Β    300 
Μερίδα Γ    300 
    …...        …… 

Λήψη απόφασης για αύξηση της συνεταιρικής μερίδας 
------------------------------  ------------------------------ 
Α΄ δόση         2.000 
 Α        20 
 Β        20 
 Γ        20 
 .         …… 
Β΄ δόση         2.000 
Γ΄ δόση         2.000 
 Συνεταίροι – Μέτοχοι       20.000 
Διαχωρισμός των συνεταιρικών μεριδίων σε δόσεις 
------------------------------  ------------------------------ 
Ταμείο          2.000 
 Α΄δόση          2.000 

    Α       20 
    Β       20 
    Γ       20 
     .                                                          …… 

Καταβολή Α΄ δόσης 
------------------------------  ------------------------------ 
Ταμείο          2.000 
 Β΄δόση          2.000 

    Α       20 
    Β       20 
    Γ       20 
     .                                                          …… 
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Καταβολή Β΄ δόσης κ.ο.κ. 
------------------------------  ------------------------------  
 
 
 
Άσκηση 3 

 
Ο ελαιουργικός και πιστωτικός συνεταιρισμός Χ έλαβε από την Α.Τ.Ε. δάνειο 30.000 €. για 

να το χορηγήσει στους συνεταίρους του αναλόγως με τον αριθμό των ελαιόδεντρων. Η Τράπεζα 
κράτησε για τόκους και έξοδα δανείου 3.000 και 500 €. αντίστοιχα. 

Στη συνέχεια ο συνεταιρισμός διένειμε το ποσό του δανείου των συνεταίρων έναντι 
συναλλαγματικών, τις οποίες παρέδωσε στην Τράπεζα αφού κράτησε τους τόκους και τα έξοδα. 
Έστω ότι ο Α πλήρωσε στην Τράπεζα στην συναλλαγματική του στην λήξη της ονομαστικής αξίας 
1.000 €., ο Β  στον συνεταιρισμό συναλλαγματική ονομαστικής αξίας 600 €. και ο Γ στην Τράπεζα 
400 €. 

 
Ζητείται: Να γίνουν οι σχετικές εγγραφές. 
 
 
Λύση 
 
 
------------------------------  ------------------------------ 
Ταμείο       30.000 
  Δάνεια λαμβανόμενα      30.000 
Λήψη δανείου 
 
------------------------------  ------------------------------ 
Αποτελέσματα χρήσεως      3.000. 
Τόκοι χρεωστικοί 
Έξοδα δανείου          500 
  Ταμείο          3.500 
Κράτηση τόκων και εξόδων δανείου 
 
------------------------------  ------------------------------ 
Δάνεια χορηγούμενα     30.000 
Α                1.000 
Β                      600 
Γ                                400 
 …….        ………. 
  Ταμείο        30.000 
Διανομή του δανείου στους συνεταίρους- 
λήψη συναλλαγματικών 
------------------------------  ------------------------------ 
Ταμείο         3.500 

Αποτελέσματα χρήσεως       3.000 
Τόκοι πιστωτικοί 
Έξοδα δανείου           500 

Είσπραξη τόκων και εξόδων 
 
------------------------------  ------------------------------ 
Δάνεια λαμβανόμενα       1.000 
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 Δάνεια χορηγούμενα        1.000 
Α 

Εξόφληση συναλλαγματικής του κ. Α στην Τράπεζα 
 
------------------------------  ------------------------------ 
Ταμείο            600 
 Εκκρεμείς λογαριασμοί συνεταίρων         600 

Βραχύβιος 
Είσπραξη συναλλαγματικής του κ. Β 
------------------------------  ------------------------------ 
 
Εκκρεμείς λογαριασμοί συνεταίρων Β       600 

Ταμείο             600 
Εξόφληση συναλλαγματικής στην Τράπεζα από τον συνεταιρισμό 
------------------------------  ------------------------------ 
Δάνεια λαμβανόμενα          600 

Δάνεια χορηγούμενα           600 
Παράδοση της συναλλαγματικής στον Β 
------------------------------  ------------------------------ 
Δάνεια λαμβανόμενα          400 

Δάνεια χορηγούμενα           400 
Εξόφληση συναλλαγματικής του Β στην Τράπεζα 
------------------------------  ------------------------------ 
 
 
 
Άσκηση 4 

 
Ιδρύεται ο Γεωργικός Συνεταιρισμός “ΣΦΙΡΑ” με κεφάλαιο 200.000 €. διαιρούμενο σε 1.000 

συνεταιριστικές μερίδες των 200 €. η κάθε μια. Ο συνεταίρος Α εγγράφεται για 5 συνεταιριστικές 
μερίδες, ο Β για 10 συνεταιριστικές μερίδες, ο Γ για 5 συνεταιριστικές μερίδες κ.λ.π. Τα έξοδα 
ιδρύσεως και οργανώσεως ανέρχονται σε 600 €. το δε δικαίωμα εγγραφής 50 € για κάθε συνεταίρο 
(έχουν εγγραφεί 50 συνεταίροι). Οι συνεταίροι καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και την 
εισφορά των συνεταιριστικών μερίδων. 
 
Ζητείται: Να γίνουν οι σχετικές εγγραφές. 
 
Λύση 
 
------------------------------  ------------------------------ 
Συνέταιροι      200.000 
  Συνεταιριστικό κεφάλαιο      200.000 
  Συνετ. Α:   5 μερίδες Χ 200. = 1.000 
  Συνετ. Β: 10 μερίδες Χ 200 = 2.000 
  Συνετ. Γ:   5 μερίδες Χ 200 = 1.000 
    . 
    . 
    . 
Με βάση τις δηλώσεις τους 
------------------------------  ------------------------------ 
Έξοδα ιδρύσεως            600 
 Διάφοροι πιστωτικοί λογ/μοί             600 
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 Προσωρινή επιτροπή 
Για διάφορα έξοδα (καταστατικό, γραφική ύλη) 
------------------------------  ------------------------------ 
Ταμείο           2.500 
  Δικαίωμα εγγραφής           2.500 
Δικαίωμα εγγραφής από 50 €. ο κάθε συνέταιρος 50 Χ 50 €. 
------------------------------  ------------------------------ 
Ταμείο       200.000 

Συνεταίροι        200.000 
Συνέταιρος Α   5 Χ 200 = 1.000 
Συνέταιρος Β 10 Χ 200 = 2.000 
Συνέταιρος Γ   5 Χ 200 = 1.000 
 .   . 
 .   . 

κ.λ.π.   . 
------------------------------  ------------------------------ 
Διάφοροι πιστωτικοί λογ/μοί           600 
Προσωρινή επιτροπή 

Ταμείο                600 
------------------------------  ------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
Άσκηση 5 

 
Α. Έστω ότι ο Συνεταιρισμός “Α” έχει κέρδη 8.000 €. Τα κέρδη θα μοιραστούν στους 

συνεταίρους αφού ο συνεταιρισμός κρατήσει για τακτικό αποθεματικό 2.000 €. και για έκτακτο 
αποθεματικό 1.000 €. και το υπόλοιπο το μοιράζονται οι συνέταιροι ανάλογα με τις 
συνεταιριστικές του μερίδες. 

Β. Έστω ότι ο Συνεταιρισμός έχει ζημία 1.200 €. 
 
Ζητείται: Να γίνουν οι εγγραφές διανομής των κερδών. 
 
Λύση 
 
Α. 
------------------------------  ------------------------------ 
Αποτελέσματα χρήσεως    8.000 
  Τακτικό αποθεματικό      2.000 
  Έκτακτο αποθεματικό      1.000 
  Μερίσματα συνεταίρων     5.000 
Κατανομή καθαρού κέρδους βάσει του καταστατικού και της εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης 
------------------------------  ------------------------------ 
Μερίσματα Συνεταίρων    5.000 
 Ταμείο        5.000 
------------------------------  ------------------------------ 
 
 
Β. 
------------------------------  ------------------------------ 
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Χρεώστες συνεταίροι              1.200 
(Α, Β, κ.λ.π.) 
  Αποτελέσματα χρήσεως             1.200 
Κάλυψη ζημίας από τους συνεταίρους ανάλογα με τις συνεταιρικές τους μερίδες 
------------------------------  ------------------------------ 
Ταμείο                1.200 

Χρεώστες συνεταίροι              1.200 
(Α, Β, κ.λ.π.) 

------------------------------  ------------------------------ 
 


