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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Σύσταση 193 
 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

 
 

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας  
 

Η οποία συγκλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και συνήλθε στη Γενεύη στις 3 Ιουνίου 2002 στην ενενηκοστή -δεύτερη 
σύνοδο,  
 

Αφού ανεγνώρισε την σημασία των συνεταιρισμών για την δημιουργία 
θέσεων εργασίας, για την κινητικότητα του ανθρωπίνου δυναμικού και για την 
ενεργοποίηση των επενδύσεων καθώς επίσης και για την συμβολή τους στην 
οικονομία,  
 

Αφού ανεγνώρισε ότι οι συνεταιρισμοί υπό τις ποικίλες μορφές τους 
συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή ολόκληρου του πληθυσμού στην οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη,  
 

Αφού ανεγνώρισε ότι η παγκοσμιοποίηση είναι για τους συνεταιρισμούς 
πηγή πιέσεων, προβλημάτων και προκλήσεων αλλά και πηγή νέων και ποικίλων 
ευκαιριών και ότι κατ’ αυτήν επικρατούν πιο ισχυρές μορφές ανθρώπινης 
αλληλεγγύης σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο ούτως ώστε να ευνοείται μια 
δικαιότερη διανομή των πλεονεκτημάτων της παγκοσμιοποίησης,  
 

Αφού έλαβε υπ’ όψη την Διακήρυξη της Δ.Ο.Ε., η οποία αφορά στις αρχές 
και στα θεμελιώδη δικαιώματα σχετικά με την εργασία και η οποία υιοθετήθηκε 
από τη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας στην ογδοηκοστή -έκτη σύνοδό της 
(1998),  
 

Αφού έλαβε υπ’ όψη τα δικαιώματα και τις αρχές, τα οποία έχουν 
διατυπωθεί στις διεθνείς συμβάσεις και συστάσεις για την εργασία, ιδιαιτέρως δε : 
την σύμβαση για την αναγκαστική εργασία (1930), την σύμβαση για την 
συνδικαλιστική εργασία (1930), την σύμβαση για την συνδικαλιστική ελευθερία 
και την προστασία της συνδικαλιστικής ελευθερίας (1948), την σύμβαση για την 
συλλογική οργάνωση και διαπραγμάτευση (1949), την σύμβαση για την ισότητα 
μισθών και ημερομισθίων (1951), την σύμβαση για την κοινωνική ασφάλιση 
(ελάχιστο όριο) (1952), την σύμβαση για την κατάργηση της αναγκαστικής 
εργασίας (1957), την σύμβαση για την πολιτική της απασχόλησης (1964), την 
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σύμβαση για το ελάχιστο όριο ηλικίας (1973), την σύμβαση και την σύσταση για 
τις οργανώσεις των εργατών της γης (1975), την σύμβαση και την σύσταση για 
την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού (175), την σύμβαση για την πολιτική 
της απασχόλησης (συμπληρωματικές διατάξεις) (1984), την σύσταση για την 
δημιουργία θέσεων εργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (1998) και την 
σύμβαση για τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας (1999),  
 

Υπενθυμίζοντας την αρχή της Διακήρυξης της Φιλαδελφείας, σύμφωνα με 
την οποία «η εργασία δεν αποτελεί εμπόρευμα»,  

Υπενθυμίζοντας ότι η επίτευξη αξιοπρεπούς εργασίας για τους 
εργαζομένους, όπου και αν ευρίσκονται αυτοί, αποτελεί πρωταρχικό στόχο της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,  
 

Αφού αποφάσισε να υιοθετήσει διάφορες διατάξεις για την προαγωγή των 
συνεταιρισμών, θέμα το οποίο αποτελεί το τέταρτο σημείο της ημερήσιας 
διάταξης της συνόδου,  
 

Αφού αποφάσισε οι διατάξεις αυτές να λάβουν την μορφή μιας σύστασης,  
 
Υιοθετεί σήμερα εικοστή ημέρα του Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες -δύο την 
ακόλουθη Σύσταση η οποία θα αναφέρεται ως Σύσταση για την Προαγωγή των 
Συνεταιρισμών (2002).  
 

Ι. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
1. Αναγνωρίζεται ότι οι συνεταιρισμοί δραστηριοποιούνται σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας. Η Σύσταση αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες και 
μορφές συνεταιρισμών.  
 
2. Στα πλαίσια της Σύστασης αυτής, με τον όρο «συνεταιρισμός» νοείται μια 
αυτόνομη και εθελοντική ένωση προσώπων με σκοπό την ικανοποίηση κοινών 
τους οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και προσδοκιών 
διαμέσου κοινής ιδιόκτητης και με δημοκρατικό τρόπο, διοικούμενης επιχείρησης.  
 
3. Η προώθηση και ισχυροποίηση της συνεταιριστικής ταυτότητας θα πρέπει 
να γίνει με βάση τα εξής : 
 
(α) τις συνεταιριστικές αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτευθύνης, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, όπως επίσης και τις ηθικές αξίες της 
τιμιότητας, της ελευθερίας, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της μέριμνας για 
τους άλλους, και  
 
(β) τις συνεταιριστικές αρχές όπως αυτές διατυπώθηκαν από το διεθνές 
συνεταιριστικό κίνημα και όπως αυτές αναφέρονται σε προσαρτώμενο 
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Παράρτημα. Οι αρχές αυτές είναι : η προαιρετική και ελεύθερη συμμετοχή των 
μελών, ο δημοκρατικός έλεγχος των μελών, η οικονομική συμμετοχή των μελών, 
η αυτονομία και ανεξαρτησία, η εκπαίδευση, κατάρτιση και ενημέρωση, η 
συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών και η μέριμνα για την περιρρέουσα κοινότητα.  
 
4. Πρέπει να υιοθετηθούν μέτρα για να προωθηθεί ο συνεταιριστικός θεσμός 
σε όλες τις χώρες και τούτο ανεξαρτήτως του βαθμού ανάπτυξής τους, με σκοπό 
να ενισχυθούν οι συνεταιρισμοί και τα μέλη τους για να: 
  
(α) ιδρύσουν και αναπτύξουν οικονομικές δραστηριότητες και βιώσιμη και 
αξιοπρεπή απασχόληση 
 
(β) αναπτύξουν τις δυνατότητες του ανθρωπίνου δυναμικού και την γνώση των 
συνεταιριστικών αξιών καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα ευεργετικά 
αποτελέσματα του συνεταιριστικού κινήματος διαμέσου της συνεταιριστικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 
 
(γ) αναπτύξουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρηματικών και διοικητικών δεξιοτήτων, 
 
(δ) ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και επιτύχουν επίσης την πρόσβασή 
τους στις αγορές και στους χρηματοδοτικούς θεσμούς, 
 
(ε) αυξήσουν την αποταμίευση και την επενδυτικότητα, 
(στ) βελτιώσουν την κοινωνική και οικονομική ευημερία, λαμβάνοντας υπ’ όψη 
την ανάγκη για εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, 
 
(ζ) συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη του ανθρώπου, και  
 
(η) ιδρύσουν και διευρύνουν ένα βιώσιμο και δυναμικό, διακριτό δε, τομέα της 
οικονομίας ο οποίος να περιλαμβάνει τους συνεταιρισμούς, σε τρόπο που αυτός 
να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες της κοινωνίας.  
 
5. Η υιοθέτηση ειδικών μέτρων, πρέπει να υποστηριχθεί σε τρόπο που να 
επιτρέψει στους συνεταιρισμούς να ανταποκριθούν, ως αλληλέγγυες επιχειρήσεις 
και οργανώσεις, στις ανάγκες των μελών της αλλά και στις ανάγκες της 
κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μη–προνομιούχων ομάδων με σκοπό την 
κοινωνική τους ένταξη.  
 

ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ 
 
6.  Για λόγους κοινωνικής αρμονίας, επιβάλλεται να υπάρχουν ισχυροί 
δημόσιοι και ιδιωτικοί τομείς (της οικονομίας) καθώς και ισχυρός συνεταιριστικός 
και αλληλοβοηθητικός τομέας, αλλά και άλλες κοινωνικές και μη-κυβερνητικές 
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οργανώσεις. Οι κυβερνήσεις οφείλουν, στα πλαίσια αυτά, να υιοθετήσουν μια 
ευνοϊκή πολιτική και ένα νομικό καθεστώς, τα οποία να συμφωνούν με την 
ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών, και να έχουν ως βάση τις 
συνεταιριστικές αξίες και αρχές οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3, με 
σκοπό να:  
 
(α) καθιερώσουν ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να εξασφαλίζει την ταχύτερη, 
απλούστερη, μη δαπανηρή, και όσο είναι δυνατόν σίγουρη έγκριση των 
συνεταιρισμών,  
 
(β) προωθήσουν πολιτικές οι οποίες θα έχουν ως σκοπό να επιτρέψουν την 
δημιουργία καταλλήλων συνεταιριστικών αποθεματικών των οποίων ένα 
τουλάχιστον μέρος θα πρέπει να είναι αδιαίρετο, καθώς και δημιουργία ταμείου 
αλληλεγγύης  
 
(γ) προβλέψουν μέτρα εποπτείας των συνεταιρισμών τα οποία να συμβαδίζουν 
με την ταυτότητα και τις χαρακτηριστικές τους λειτουργίες, να προστατεύουν την 
αυτονομία τους, να είναι σύμφωνα με την νομοθεσία και την πρακτική του 
κράτους στο θέμα αυτό και, τέλος, τα μέτρα αυτά να μην είναι λιγότερο ευνοϊκά 
από εκείνα που εφαρμόζονται σε άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων και οργανώσεων 
κοινωνικού χαρακτήρα.  
 
(δ) διευκολύνουν την προσχώρηση των συνεταιρισμών σε συνεταιριστικές δομές 
ανταποκρινόμενες στις ανάγκες των μελών τους,  
 
(ε) ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των συνεταιρισμών ως αυτονόμων και 
αυτοδιοικουμένων επιχειρήσεων, ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
συνεταιρισμοί μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο ή να προσφέρουν 
υπηρεσίες τις οποίες δεν μπορούν να προσφέρουν άλλοι φορείς.  
 
7. (1) Η προώθηση των συνεταιρισμών, βασισμένη στις αξίες και αρχές οι 
οποίες διατυπώνονται στην παράγραφο 3, πρέπει να θεωρείται ως ένας από τους 
πυλώνες της εθνικής και παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.  
 
(2) Οι συνεταιρισμοί οφείλουν να επωφεληθούν από εκείνες τις συνθήκες οι 
οποίες ενώ είναι σύμφωνες με την νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές, δεν είναι 
λιγότερο ευνοϊκές από αυτές που αφορούν σε άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων και 
κοινωνικών οργανώσεων. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να λάβουν, αν τούτο 
επιβάλλεται, μέτρα στήριξης των συνεταιριστικών δραστηριοτήτων οι οποίες 
αφορούν σε ορισμένους στόχους κοινωνικής και κρατικής πολιτικής, όπως η 
προώθηση της απασχόλησης ή η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προς όφελος 
κοινωνικών ομάδων ή περιοχών υποβαθμισμένων. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν 
να συμπεριλάβουν, μεταξύ άλλων και στο μέτρο του δυνατού, φορολογικές 
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ελαφρύνσεις, δάνεια, δωρεές και διευκολύνσεις για συμμετοχή σε προγράμματα 
δημοσίων έργων καθώς και ειδικές διατάξεις για θέματα αγορών του Δημοσίου.  
 
(3) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ζήτημα της αυξημένης συμμετοχής 
των γυναικών σε όλα τα επίπεδα του συνεταιριστικού κινήματος, ιδιαίτερα δε 
στον τομέα διοίκησης και διεύθυνσης.  
 
8.  (1) Η εθνική πολιτική στο θέμα των συνεταιρισμών οφείλει κυρίως : 
 
(α) να προωθήσει τις βασικές νομικές διατάξεις εργασίας της Δ.Ο.Ε. καθώς και 
την Διακήρυξη της Δ.Ο.Ε. την σχετική με τις βασικές αρχές και τα δικαιώματα 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους των συνεταιρισμών, χωρίς εξαίρεση 
καμία,  
 
(β) να λάβει μέτρα σε τρόπο που να μη μπορούν να δημιουργηθούν 
συνεταιρισμοί ή να μη μπορούν να χρησιμοποιηθούν (οι υπάρχοντες) για την 
καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας και για την δημιουργία 
καμουφλαρισμένων εργασιακών σχέσεων, απαγορεύοντας έτσι τους ψευδο-
συνεταιρισμούς οι οποίοι παραβιάζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και 
φροντίζοντας ούτως ώστε τα εργατικά δικαιώματα να εφαρμόζονται στις 
επιχειρήσεις παντός είδους,  
 
(γ) να προωθήσει την ισότητα των φύλων στους συνεταιρισμούς και στις 
δραστηριότητές τους, 
 
(δ) να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε στον τομέα της οικονομίας οι 
συνεταιρισμοί να εφαρμόζουν τις καλλίτερες εργασιακές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης στην ενημέρωση επί επικαίρων 
θεμάτων,  
 
(ε) να αναπτύξει τις τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες, τις επιχειρησιακές και 
διευθυντικές ικανότητες, τις γνώσεις για τις δυνατότητες των συναλλαγών και 
γενικώς την οικονομική και κοινωνική πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης των 
μελών, των εργαζομένων και των διευθυντών των συνεταιρισμών, βελτιώνοντας 
τους όρους πρόσβασής τους στην τεχνολογία της πληροφόρησης και της 
επικοινωνίας  
 
(στ) να προωθήσει την διδασκαλία των συνεταιριστικών αρχών και των 
υφισταμένων πρακτικών εφαρμογής τους καθώς και της επιμόρφωσης που 
αφορά σε αυτές, σε όλα τα επίπεδα όλων των εθνικών συστημάτων παιδείας και 
κατάρτισης και σε ολόκληρη την κοινωνία,  
 
(ζ) να προωθήσει την λήψη μέτρων σχετικών με την ασφάλεια και την υγεία 
στους χώρους εργασίας,  
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(η) να λάβει μέτρα για την επιμόρφωση και για την βοήθεια κάθε άλλης μορφής 
σε τρόπο που να βελτιωθεί το επίπεδο της παραγωγικότητας και 
συναγωνιστικότητας των συνεταιρισμών όπως επίσης και η ποιότητα των αγαθών 
και υπηρεσιών τα οποία προσφέρουν αυτοί,  
 
(θ) να διευκολύνει την πρόσβαση των συνεταιρισμών στη δανειοδότηση, (ι) να 
διευκολύνει την είσοδο των συνεταιρισμών στις αγορές,  
 
(κ) να διευκολύνει την ενημέρωση του κοινού για τους συνεταιρισμούς,  
 
(κα) να επιδιώξει να βελτιωθούν τα στατιστικά στοιχεία για τους συνεταιρισμούς 
με σκοπό την χρησιμοποίησή τους για την μελέτη και εφαρμογή της 
αναπτυξιακής πολιτικής.  
 
(2) Η εθνική πολιτική θα πρέπει, επίσης :  
 
(α) να αποκεντρώσει τις δομές και την εφαρμογή της πολιτικής ρυθμίσεων και 
διοίκησης οι οποίες αφορούν στους συνεταιρισμούς, μεταφέροντας αυτές, εάν 
υπάρχει ανάγκη, στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,  
 
(β) να προσδιορίσει τις νομικές υποχρεώσεις των συνεταιρισμών σε θέματα όπως 
η εγγραφή τους σε μητρώο, ο οικονομικός και κοινωνικός έλεγχός τους και η 
επίτευξη αδειών κάθε μορφής,  
 
(γ) να προωθήσει τις δέουσες πρακτικές σε θέματα αυτοδιοίκησης των 
συνεταιρισμών.  
 
9.  Οι κυβερνήσεις οφείλουν να προωθήσουν τον σημαντικό ρόλο των 
συνεταιρισμών στην μετατροπή δραστηριοτήτων οι οποίες συχνά είναι βραχύβιες 
(δραστηριότητες οι οποίες ενίοτε χαρακτηρίζονται με τον όρο «άτυπη 
οικονομία») σε άλλες μορφές οι οποίες απολαμβάνουν νομικής προστασίας και 
εντάσσονται πλήρως στην οικονομική ζωή.  
 

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

 
10.  (1) Τα Κράτη – Μέλη οφείλουν να υιοθετήσουν νομοθεσία και ειδικούς 
κανονισμούς για τους συνεταιρισμούς βασισμένους στις συνεταιριστικές αξίες και 
αρχές οι οποίες διατυπώνονται στην παράγραφο 3 καθώς και να αναθεωρούν 
αυτή την νομοθεσία και αυτούς τους κανονισμούς όταν επιβάλλεται τούτο.  
(2) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να συμβουλεύονται τις συνεταιριστικές οργανώσεις 
όπως επίσης τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, σε 
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θέματα εκπόνησης και αναθεώρησης της νομοθεσίας, της πολιτικής και των 
κανονισμών επί των συνεταιρισμών.  
 
11.  (1) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διευκολύνουν την πρόσβαση των 
συνεταιρισμών σε υπηρεσίες στήριξης με σκοπό να ενισχύσουν και να 
βελτιώσουν την οικονομική τους βιωσιμότητα και την ικανότητά τους να 
δημιουργούν θέσεις εργασίας και διαχείρισης εισοδημάτων.  
 
(2) Στο μέτρο του δυνατού, οι υπηρεσίες στήριξης των συνεταιρισμών πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν τα εξής :  
 
α) προγράμματα αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού  
 
β) έρευνες και συμβουλές για την διαχείριση  
 
γ) συμμετοχή στη δανειοδότηση και στις επενδύσεις  
 
δ) λογιστικά και έλεγχος  
 
ε) ενημέρωση σε θέματα διαχείρισης  
 
στ) πληροφόρηση και δημόσιες σχέσεις  
 
ζ) συμβουλές σε θέματα τεχνολογίας και εκσυγχρονισμού  
 
η) νομικές και φορολογικές συμβουλές  
 
θ) υπηρεσίες στήριξης και εμπορίας  
 
ι) λοιπές υπηρεσίες στήριξης, εάν παρίσταται ανάγκη.  
 
(3) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διευκολύνουν την οργάνωση υπηρεσιών 
στήριξης. Οι συνεταιρισμοί και οι οργανώσεις τους πρέπει να ενθαρρύνονται να 
συμμετέχουν στην οργάνωση και στη διαχείριση αυτών των υπηρεσιών και αν 
τούτο είναι δυνατό και ωφέλιμο, στη χρηματοδότησή τους.  
 
(4) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν το ρόλο των συνεταιρισμών και 
των οργανώσεών τους, δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο και τα μέσα για να 
ιδρυθούν και να αναπτυχθούν οι συνεταιρισμοί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.  
 
12.  Οι κυβερνήσεις οφείλουν να υιοθετούν, σε περίπτωση ανάγκης, κατάλληλα 
μέτρα για να διευκολύνουν την πρόσβαση των συνεταιρισμών στη 
χρηματοδότηση των επενδύσεών τους καθώς και στη δανειοδότηση. Τα μέτρα 
πρέπει κυρίως :  
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α) να επιτρέπουν την πρόσβαση σε δανειοδοτήσεις και σε άλλες πιστωτικές πηγές  
β) να απλοποιούν τις διοικητικές διαδικασίες, να θεραπεύουν σε κάθε 
επιβαλλόμενη περίπτωση την ανεπάρκεια των κεφαλαίων των συνεταιρισμών και 
να μειώνουν το κόστος των συναλλαγών δανειοδότησης.  
 
γ) να προτιμούν ένα αυτόνομο σύστημα δανειοδότησης των συνεταιρισμών, 
συμπεριλαμβανομένων των αποταμιευτικών και πιστωτικών συνεταιρισμών, τις 
συνεταιριστικές τράπεζες και τους ασφαλιστικούς συνεταιρισμούς.  
 
δ) να προβλέπουν την υιοθέτηση ειδικών διατάξεων για τις λιγότερο ευνοημένες 
κατηγορίες ατόμων.  
 
13.  Για την ανάδειξη του συνεταιριστικού κινήματος, οι κυβερνήσεις οφείλουν 
να διαμορφώνουν συνθήκες οι οποίες να ευνοούν την ανάπτυξη τεχνικών, 
εμπορικών και χρηματιστικών δεσμών μεταξύ όλων των κατηγοριών 
συνεταιρισμών με σκοπό να διευκολυνθούν η μεταξύ τους ανταλλαγή εμπειριών 
και η συμμετοχή στα πλεονεκτήματα και στους κινδύνους.  
 

IV. ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 
14.  Οι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, αναγνωρίζοντας τον 
σημαντικό ρόλο των συνεταιρισμών σε θέματα υλοποίησης των στόχων της 
αειφόρου ανάπτυξης, οφείλουν να αναζητήσουν, σε συμφωνία με τους 
συνεταιρισμούς, τις διαδικασίες και τα μέσα περαιτέρω προώθησης των 
συνεταιρισμών.  
 
15.  Οι οργανώσεις εργοδοτών οφείλουν να προβλέπουν, όταν τούτο 
επιβάλλεται, την διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτές των συνεταιρισμών οι 
οποίοι επιθυμούν να γίνουν μέλη τους, όπως επίσης και να τους προσφέρουν 
κατάλληλες υπηρεσίες στήριξης, με τους ίδιους όρους που τις προσφέρουν στα 
μέλη τους.  
 
16.  Οι οργανώσεις των εργαζομένων οφείλουν να : 
 
α) συμβουλεύουν και να στηρίζουν τους εργαζομένους των συνεταιρισμών για να 
γίνουν μέλη τους  
 
β) να βοηθούν τα μέλη τους να ιδρύουν συνεταιρισμούς με στόχο, εκτός των 
άλλων, να προμηθεύονται αγαθά και να απολαμβάνουν υπηρεσίες πρώτης 
ανάγκης.  
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γ) να συμμετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας σε επίπεδο τοπικό, εθνικό 
και διεθνές, οι οποίες είναι αρμόδιες για θέματα οικονομικής και κοινωνικής 
σημασίας με συνέπειες για τους συνεταιρισμούς  
 
δ) να βοηθούν και να συμμετέχουν στην ίδρυση νέων συνεταιρισμών με σκοπό 
την δημιουργία θέσεων εργασίας ή την διατήρηση των υφισταμένων σε 
περίπτωση διακοπής λειτουργίας επιχειρήσεων  
 
ε) να βοηθούν και να συμμετέχουν σε προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην 
βελτίωση της παραγωγικότητας των συνεταιρισμών στ) να προωθούν την 
ισότητα ευκαιριών για τους εργαζομένους στους συνεταιρισμούς  
 
ζ) να προάγουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων- μελών των 
συνεταιρισμών  
 
η) να αναλάβουν κάθε άλλη δραστηριότητα για την ανάπτυξη των 
συνεταιρισμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
 
17.  Οι συνεταιρισμοί και οι οργανώσεις οι οποίες τους εκπροσωπούν, πρέπει 
να προσπαθούν :  
 
α) να δημιουργούν δραστήριες σχέσεις με τις εργοδοτικές και εργατικές 
οργανώσεις καθώς και με τους κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς με 
σκοπό την διαμόρφωση ενός ευνοϊκού κλίματος για την ανάπτυξη των 
συνεταιρισμών  
 
β) να διαχειρίζονται τις δικές τους υπηρεσίες στήριξης των συνεταιρισμών, 
συμβάλλοντας και στη χρηματοδότηση αυτών των υπηρεσιών  
 
γ) να προσφέρουν στους συνεταιρισμούς-μέλη τους εμπορικές και 
χρηματοδοτικές υπηρεσίες  
 
δ) να βοηθούν και να κάνουν επενδύσεις στην αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού των συνεταιρισμών-μελών τους, των εργαζομένων και των 
διευθυντών  
 
ε) να βοηθούν στην δημιουργία εθνικών και διεθνών συνεταιριστικών 
οργανώσεων και να συμμετέχουν σε αυτές ως μέλη  
 
στ) να εκπροσωπούν το συνεταιριστικό κίνημα της χώρας τους εντός αυτής αλλά 
και διεθνώς  
 
ζ) να αναλαμβάνουν κάθε άλλη δραστηριότητα αναγκαία για την επέκταση των 
συνεταιρισμών.  
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V. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ 

 
18.  Ο διεθνής συνεργατισμός πρέπει να αναπτυχθεί διαμέσου των εξής 
ενεργειών :  
 
α) την ανταλλαγή πληροφοριών για την πολιτική και τα προγράμματα τα οποία 
απεδείχθησαν αποτελεσματικά για την δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
απόκτηση εισοδήματος από τα μέλη των συνεταιρισμών  
 
β) την υποβοήθηση και την προαγωγή των σχέσεων μεταξύ εθνικών και διεθνών 
συνεταιριστικών φορέων οι οποίοι συμμετέχουν στην ανάπτυξη των 
συνεταιρισμών, προκειμένου να διευκολύνουν:  
 
i) τις ανταλλαγές προσωπικού και ιδεών, εκπαιδευτικού υλικού και υλικού για την 
κατάρτιση και μεθοδολογία καθώς και λοιπό σχετικό υλικό.  
 
ii) την συγκρότηση και χρήση υλικού για έρευνες καθώς και άλλων δεδομένων 
για τους συνεταιρισμούς και την ανάπτυξή τους  
 
iii) την οργάνωση διεθνών ενώσεων και κοινοπραξιών μεταξύ των συνεταιρισμών  
 
iv) την ανάδειξη και την προστασία των συνεταιριστικών αξιών και αρχών  
 
v) την οργάνωση εμπορικών σχέσεων μεταξύ των συνεταιρισμών  
 
γ) την πρόσβαση των συνεταιρισμών στα εθνικά και διεθνή δεδομένα όπως η 
πληροφόρηση και οι «αγορές, η νομοθεσία, οι μέθοδοι και οι τεχνικές της 
κατάρτισης, της τεχνολογίας και της πιστοποίησης των προϊόντων  
 
δ) την εκπόνηση, όταν τούτο επιβάλλεται και είναι δυνατό, περιφερειακών και 
διεθνών κανονισμών και νομοθεσιών, σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες 
συνεταιριστικές, εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις.  
 

VI. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
19.  Η παρούσα Σύσταση αναθεωρεί και αντικαθιστά την προηγούμενη 
Σύσταση του 1966 για τους συνεταιρισμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες.  
 

#  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η 
ΟΠΟΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ (ICΑ) ΤΟ 1995. 
 
Οι συνεταιριστικές αρχές αποτελούν κατευθυντήριες διατάξεις οι οποίες 
επιτρέπουν στους συνεταιρισμούς να θέσουν σε πρακτική εφαρμογή τις 
συνεταιριστικές αξίες  
 

Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή για όλους 
Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοιχτές σε όλα τα άτομα τα 
οποία αναλαμβάνουν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους και τα οποία είναι 
αποφασισμένα να επωμισθούν τις ευθύνες τους ως μέλη, και τούτο χωρίς καμία 
διάκριση φύλου, κοινωνικής θέσης, φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων ή θρησκείας.  
 

Δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη 
Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις ελεγχόμενες από τα μέλη τους 
τα οποία συμμετέχουν ενεργώς στη διαμόρφωση της δράσης των συνεταιρισμών 
καθώς και στη λήψη των αποφάσεων. Οι άνδρες και γυναίκες οι οποίοι εκλέγονται 
ως εκπρόσωποι των μελών, λογοδοτούν ενώπιον των τελευταίων αυτών. Στους 
πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς, τα μέλη έχουν δικαιώματα ψήφου με βάση τον 
κανόνα «κάθε μέλος – μία ψήφος» ενώ και οι συνεταιρισμοί ανωτέρου βαθμού 
είναι οργανωμένοι κατά δημοκρατικό επίσης τρόπο.  
 

Οικονομική συμμετοχή των μελών 
Τα μέλη συμβάλλουν κατά ισότιμο τρόπο στο κεφάλαιο των συνεταιρισμών τους 
και διαχειρίζονται τούτο κατά δημοκρατικό τρόπο. Ένα τουλάχιστον μέρος του 
κεφαλαίου αυτού αποτελεί συνήθως την από κοινού περιουσία του 
συνεταιρισμού.  
 
Τα μέλη δεν απολαμβάνουν συνήθως παρά περιορισμένη αποζημίωση για τις 
μερίδες που καταβάλουν για να γίνουν μέλη. Τα μέλη διαθέτουν τα πλεονάσματα 
από τις δραστηριότητές τους εξ ολοκλήρου ή εν μέρει για τους ακόλουθους 
σκοπούς : για την περαιτέρω ανάπτυξη του συνεταιρισμού τους, για την 
δημιουργία ενδεχομένως αποθεματικών από τα οποία ένα τουλάχιστον μέρος θα 
είναι αδιανέμητο, για «επιστρεφόμενα» στα μέλη κατ’ αναλογία προς τις 
συναλλαγές τους με τον συνεταιρισμό και για την στήριξη άλλων 
δραστηριοτήτων εγκεκριμένων από τα μέλη.  
 

Αυτονομία και ανεξαρτησία των συνεταιρισμών 
Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις αλληλοβοήθειας, διοικούμενες από 
τα μέλη τους. Η σύναψη συμφωνιών με άλλες οργανώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, καθώς και η αναζήτηση κεφαλαίων 
από πηγές εκτός συνεταιρισμών, οφείλουν να γίνονται με όρους οι οποίοι 
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διασφαλίζουν τον δημοκρατικό έλεγχο των μελών και εξασφαλίζουν την 
ανεξαρτησία του συνεταιρισμού τους.  
 

Εκπαίδευση, κατάρτιση και ενημέρωση 
Οι συνεταιρισμοί παρέχουν στα μέλη τους, στους αιρετούς διοικητές, στα 
διευθυντικά στελέχη και στους υπαλλήλους τους την απαιτούμενη εκπαίδευση και 
κατάρτιση προκειμένου αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν κατά τρόπο 
αποτελεσματικό στην ανάπτυξη του συνεταιρισμού τους. Ενημερώνουν επίσης, 
ιδιαιτέρως δε τους νέους και τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, σχετικώς με 
την ταυτότητα και τα πλεονεκτήματα του συνεταιρισμού.  
 

Διασυνεταιριστική συνεργασία 
Οι συνεταιρισμοί, προκειμένου να προσφέρουν καλλίτερες υπηρεσίες στα μέλη 
τους και να καταστήσουν ισχυρότερο το συνεταιριστικό κίνημα, συνεργάζονται 
από κοινού μεταξύ τους διαμέσου τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών 
δομών τους.  
 

Υποχρεώσεις των συνεταιρισμών για την ευρύτερη κοινότητα 
 Οι συνεταιρισμοί συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης κοινότητας 
στα πλαίσια κατευθύνσεων εγκεκριμένων από τα μέλη τους.  
 
Το πιο πάνω κείμενο είναι το αυθεντικό κείμενο της Σύστασης, δεόντως 
υιοθετημένο από την Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
κατά την εννενηκοστή σύνοδο η οποία έλαβε χώρα στη Γενεύη και η οποία 
επερατώθη στις 20 Ιουνίου 2002. Προς πιστοποίηση υπέγραψαν τούτο την 
εικοστή πρώτη Ιουνίου 2002, οι Jean – Jacques ELMIGER 
 
Ο Πρόεδρος της Συνδιάσκεψης  
 
 
Juan SOMAVIA  
Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.  
 
Το δημοσιευόμενο εδώ κείμενο της Σύστασης αποτελεί ακριβές αντίγραφο του 
αυθεντικού, το οποίο υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης 
Εργασίας και από το Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.  
 
Πλήρες και ακριβές αντίγραφο του επικυρωμένου πρωτοτύπου κατ’ 
εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.  

 
Ινστιτούτο Συνεταιρισμών Ελλάδος  
Δρ Διόνυσος Μαυρόγιαννης  
Γενικός Γραμματέας  
Info. e-mail “fotocopies@hotmail.gr”  
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