
Άρθρο 2 ΝΟΜΟΣ 1667/1986

 . Μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν ενήλικοι εφ` όσον δεν τελούν 1
υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις 
του καταστατικού.

 . ∆ήμοι, κοινότητες ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου  2
μπορούν να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού αν το προβλέπει το καταστατικό.

 . ∆εν μπορεί να γίνει μέλος του συνεταιρισμού όποιος μετέχει σε άλλο 3
συνεταιρισμό, που έχει την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό.

 Για να γίνει κάποιος μέλος του συνεταιρισμού μετά τη σύσταση που 4.
απαιτείται να υποβάλει, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, γραπτή 
αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο που αποφασίζει για την αποδοχή της στην 
πρώτη του συνεδρίαση. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την 
επόμενη γενική συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την απόφαση 
αποδοχής της αίτησης από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα που προβλέπει 
ο νόμος αυτός επιτρέπεται μετά την έγκριση εγγραφής από τη Γενική 
Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής των 
μελών, που δεν έγιναν δεκτές από το διοικητικό συμβούλιο.

 . Η απόφαση της γενικής συνέλευσης κοινοποιείται μέσα σε είκοσι (20) 6
ημέρες από τη λήξη των εργασιών της στον ενδιαφερόμενο. Κατά της 
απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του 
οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός, μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίησή της 
το ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η 
απόφαση του ειρηνοδικείου υπόκειται μόνο σε έφεση που ασκείται στο 
μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει ο συνεταιρισμός μέσα 
σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης και 
εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του 
μονομελούς πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.

 . Ο συνεταίρος μπορεί να αποχωρήσει από το συνεταιρισμό με γραπτή δήλωσή 7
του που υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο τρεις μήνες τουλάχιστον πριν 
από το τέλος της οικονομικής χρήσης. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει 
ελάχιστο χρόνο παραμονής του συνεταίρου στο συνεταιρισμό, ο οποίος δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια. Η απόδοση της αξίας της 
συνεταιριστικής μερίδας κατά την αποχώρηση ή τον αποκλεισμό των 
συνεταίρων ή, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση εξόφλησης των 
συνεταιριστικών μερίδων από πιστωτικούς συνεταιρισμούς του παρόντος 
νόμου, που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα, 
κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το ν. 3601/2007, 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των καταστατικών οργάνων τους, τα 
οποία μπορούν επίσης να επιμερίζουν σε όλους τους συνεταίρους που έχουν 
σχετικό δικαίωμα και ανάλογα με τις μερίδες του καθενός, το ποσό που η 
Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκρίνει να διατεθεί για εξόφληση της αξίας τους, 
εφόσον περιλαμβάνεται σχετική ρήτρα στο καταστατικό τους.

 όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2α άρθρου 28 Ν. 4141/2013, ΦΕΚ Α 81/5.Σημ.:



 όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2α άρθρου 28 Ν. 4141/2013, ΦΕΚ Α 81/5.Σημ.:
4.2013.

 . Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη 8
απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 5 παράγραφοι 4 και 6 εδ. 2, ο συνεταίρος 
μπορεί να αποκλειστεί από το συνεταιρισμό στις περιπτώσεις που προβλέπει 
το καταστατικό ή αν, από παράβαση των υποχρεώσεών του, βλάπτονται τα 
συμφέροντα του συνεταιρισμού. Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται με κοινοποίηση 
αποσπάσματος της απόφασης της γενικής συνέλευσης που περιέχει και τους 
λόγους αποκλεισμού. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής 
απόφασης ο συνεταίρος μπορεί να προσφύγει στο ειρηνοδικείο, στην 
περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός. Στην περίπτωση αυτήν 
ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. Η απώλεια της 
ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα που δημοσιεύεται η τελεσίδικη 
απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η 
προθεσμία.

 . Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από το συνεταιρισμό,  9
αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που εισέφερε στην ονομαστική της αξία ή 
στην πραγματική της αξία, όποια εκ των δύο είναι μικρότερη, το αργότερο τρεις 
(3) μήνες από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία γίνεται 
η αποχώρηση ή ο αποκλεισμός.

Ειδικά στον συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από πιστωτικούς 
συνεταιρισμούς του παρόντος νόμου, που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της 
Ελλάδος, σύμφωνα με το ν. 3601/2007 ή σε κάθε περίπτωση που εξοφλείται 
από το συνεταιρισμό συνεταιριστική μερίδα αποδίδεται η αξία της, που 
αναλογεί στην καθαρή περιουσία του πιστωτικού συνεταιρισμού, όπως αυτή 
προκύπτει από τον ελεγμένο από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, κατά την 
έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 (Α` 174), 
ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η αξία αυτή μπορεί να αναπροσαρμόζεται 
με μέθοδο αποτίμησης, η οποία αναφέρεται στο καταστατικό, στο οποίο 
προβλέπεται επίσης ότι ο υπολογισμός της πιστοποιείται από νόμιμο ελεγκτή ή 
ελεγκτικό γραφείο. Η σύμφωνα με τα ανωτέρω απόδοση της αξίας της 
συνεταιριστικής μερίδας τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι 
υποχρεώσεις του πιστωτικού συνεταιρισμού που συναρτώνται με το ύψος των 
ιδίων κεφαλαίων του βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων εποπτείας και 
επιφυλασσόμενης της εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7 
του άρθρου 2.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 76 ΝΟΜΟΣ 4583/2018 με ισχύ την 18/12/2018


