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Σθμείωμα του εκδότθ  

 
Ο ςυνεταιριςμόσ είναι θ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι μιασ πολφ παλαιάσ 
ιδζασ: τθσ ςυνεργαςίασ. 
 
 Θ ςυνεργαςία είναι μια απλι ιδζα δφο ι περιςςότεροι άνκρωποι 
ενϊνουν τισ δυνάμεισ τουσ για να ολοκλθρϊςουν κάτι που κατά πάςα 
πικανότθτα δεν κα μποροφςαν να κάνουν μόνοι τουσ. Οι ςυνεταιριςμοί 
φζρνουν τθν ιδζα τθσ ςυνεργαςίασ ςτον κόςμο των επιχειριςεων.  
 
Είναι ζνασ τφποσ κοινωνικοοικονομικισ ςυνεργαςίασ, μια εναλλακτικι 
επιλογι ςτθν κεφαλαιοκρατικι προςζγγιςθ των περιςςότερων 
επιχειριςεων. Κατά ςυνζπεια, ο ςυνεργατιςμόσ, ο οποίοσ αποςκοπεί 
ςτθν εφαρμογι τθσ κοινωνικισ ευθμερίασ ςτον κόςμο τθσ εργαςίασ ςε 
ζνα επιχειρθματικό επίπεδο, είναι μια μθ κερδοςκοπικι επιχείρθςθ 
υπθρεςιϊν, τθσ οποίασ ο ςτόχοσ είναι τα μζλθ τθσ να είναι ελεφκερα από 
οποιαδιποτε εκμετάλλευςθ με τθν ενίςχυςθ του οικονομικοφ ρόλου τουσ 
ωσ αγοραςτζσ, εργαηόμενοι, πωλθτζσ προϊόντων, δανειηόμενοι, 
υποψιφιοι ςτζγαςθσ, ενοικιαςτζσ, κ.λπ.  
 
Συνεταιριςμοί υπάρχουν ςε κάκε τομζα τθσ βιομθχανίασ, ςε κάκε 
γεωγραφικι περιοχι, ςε αςτικζσ και αγροτικζσ περιοχζσ και ςκοπό ζχουν 
να εξυπθρετοφν φτωχοφσ και πλοφςιουσ. Είναι ζνασ τρόποσ 
επιχειρθματικότθτασ τόςο παλιόσ όςο και θ ίδια θ φπαρξθ του ανκρϊπου 
ςτθ γθ. Υπάρχουν ςυνεταιριςμοί που ανικουν ςε καταναλωτζσ, 
παραγωγοφσ/καλλιεργθτζσ, εργάτεσ, επιχειριςεισ/οργανιςμοφσ, διμουσ, 
κυβερνιςεισ αλλά και ςε άλλουσ ςυνεταιριςμοφσ. 
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Συνεταιριςτικι Ειςφορά –Ιςτορία  

Ο Συνεταιριςμόσ των Ρρωτοπορϊν του Rochdale, που ζγινε θ αρχι – 
Σφγχρονθ μορφι 

 
Το οτςντζιλ είναι μια μικρι πόλθ κοντά ςτο Μάντςεςτερ, ςτθν 

Δυτικι Αγγλία. Στισ αρχζσ του 19ου αιϊνα επικρατοφςε μεγάλθ κοινωνικι 
κρίςθ και ανεργία, ωσ ςυνζπεια τθσ εξάπλωςθσ τθσ βιομθχανικισ 
επανάςταςθσ. Θ εγκατάςταςθ μθχανϊν παραγωγισ, εκτόπιηε τθν 
παραδοςιακι εργατικι δφναμθ. Οι πολφ χαμθλοί μιςκοί, θ πολφωρθ 
κακθμερινι εργαςία, θ απαςχόλθςθ παιδιϊν, οι κακζσ ςυνκικεσ 
εργαςίασ είχαν οδθγιςει ςτθν εξακλίωςθ μεγάλο τμιμα του πλθκυςμοφ. 

 

 
 

Ζτςι τον Οκτϊβριο του 1844 μια μικρι ομάδα από είκοςι επτά άνδρεσ και 
μια γυναίκα, εργάτεσ και τεχνίτεσ κυρίωσ τθσ κλωςτοχφαντουργίασ, 
ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν επίλυςθ των οικονομικϊν τουσ προβλθμάτων, 
ίδρυςαν τον πρϊτο καταναλωτικό ςυνεταιριςμό ςτο Rochdale του 
Θνωμζνου Βαςιλείου, εφαρμόηοντασ τισ ιδζεσ του Robert Owen και του 
William King. Τα ιδρυτικά μζλθ αποφάςιςαν να ςυνειςφζρει ο κακζνασ 
μία λίρα ωσ μερίδα και δικαίωμα εγγραφισ. Ο κάκε ζνασ από τουσ 
ςυνεταίρουσ ανζλαβε να εξοφλιςει τθν αξία τθσ ςυνεταιριςτικισ του 
μερίδασ τθσ μιασ λίρασ, µε εβδομαδιαίεσ δόςεισ, το φψοσ των οποίων 
κακορίςκθκε ςε δφο πζννεσ. Το αρικμθτικό μζγεκοσ του μετοχικοφ 
κεφαλαίου και ο τρόποσ καταβολισ του από τα µζλθ, αποδεικνφουν το 
υψθλό επίπεδο τθσ φτϊχειασ που επικρατοφςε. 
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Ο ςυνεταιριςμόσ είχε ωσ αποςτολι να προμθκεφςει τα µζλθ, ςε λογικζσ 
τιμζσ, µε είδθ διατροφισ, είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, και γενικά µε 
οποιαδιποτε άλλα αγακά κρίνονταν απαραίτθτα για τθ διαβίωςθ τουσ. 
Επίςθσ ςτουσ ςκοποφσ του οργανιςμοφ περιλαμβάνονταν θ αγορά 
οικοπζδων και θ οικοδόμθςθ κατοικιϊν για ικανοποίθςθ των 
ςτεγαςτικϊν αναγκϊν των µελϊν, θ απαςχόλθςθ των ανζργων µελϊν, θ 
μίςκωςθ ι θ αγορά γεωργικϊν κλιρων και θ διανομι τουσ ςτα µζλθ ι θ 
εκμετάλλευςθ τουσ µε ςτόχο τθν οικονομικι ενίςχυςθ των µελϊν. 
 
Ζτςι ξεκίνθςε ο πρϊτοσ ςυνεταιριςμόσ που λειτουργεί αδιάκοπα μζχρι 
ςιμερα, από απλοϊκοφσ ανκρϊπουσ χωρίσ ιδιαίτερεσ γνϊςεισ του 
εμπορίου, με αποφαςιςτικότθτα και πίςτθ ςτον επιδιωκόμενο ςκοπό και 
απετζλεςε ηωντανό παράδειγμα προςφοράσ κοινωνικοφ ζργου ςε ζνα 
ζντονα εχκρικό περιβάλλον. 
 
Σθμείωςθ: Στο Βιβλίο Θεωρθτικζσ Σθμειϊςεισ (2) του εγχειριδίου 
υπάρχουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για των Συνεταιριςμό των 
Ρρωτοπόρων του Rochadale (Κεφάλαιο Ο ςυνεταιριςμόσ των 
Ρρωτοπόρων του Rochadale, που ζγινε θ αρχι –Σφγχρονθ Μορφι) 
 

Οι ςυνεταιριςμοί ςτον κόςμο ςιμερα 

Διεκνισ Συνεταιριςτικι Συμμαχία  

 
 Θ Διεκνισ Συνεταιριςτικι 
Συμμαχία (International Co-
operative Alliance – ICA) ιδρφκθκε 
το 1895. Είναι θ μεγαλφτερθ µθ 
κυβερνθτικι οργάνωςθ ςτον κόςμο 
θ οποία ενϊνει, αντιπροςωπεφει 
και εξυπθρετεί τα εκνικά και διεκνι 
ςυνεταιριςτικά κινιματα ςε 
παγκόςμιο επίπεδο. 
 

Συνεργάηεται µε πολλοφσ διεκνείσ οργανιςμοφσ ςε διάφορα κζματα, και 
ζχει ειδικό ςυμβουλευτικό ρόλο ςτον Οργανιςμό Θνωμζνων Εκνϊν, ςτο 
Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ και ςε τοπικζσ τράπεηεσ αναπτφξεωσ. Συμμετζχει 
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επίςθσ ςε διάφορα δίκτυα των Θνωμζνων Εκνϊν όπωσ είναι θ Επιτροπι 
για τθν Ρροϊκθςθ και τθν Ανάπτυξθ των Συνεταιριςμϊν (COPAC), θ 
Διεκνισ Οργάνωςθ Εργαςίασ (ILO), το Διεκνζσ Αγροδιατροφικό Δίκτυο 
(IAFN) κ.λπ. 
 
Ωσ μζλθ τθσ ICA μποροφν να εγγραφοφν εκνικζσ και διεκνείσ 
ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ, όλων των ςυνεταιριςτικϊν τομζων. Σιμερα 
τα εγγεγραμμζνα µζλθ τθσ Ζνωςθσ ανζρχονται ςε 221 ςυνεταιριςτικζσ 
οργανϊςεισ, που προζρχονται από 99 χϊρεσ και αντιπροςωπεφουν πάνω 
από 1 διςεκατομμφριο άτομα.  
 
Σθμείωςθ: Στο Βιβλίο Θεωρθτικζσ Σθμειϊςεισ (2) του εγχειριδίου 
υπάρχουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςτο κεφάλαιο Διεκνι Συνεταιριςτικι 
Συμμαχία 

Στόχοι του Διεκνοφσ Συνεταιριςτικοφ Κινιματοσ, όπωσ προωκικθκαν 
από το Διεκνζσ Ζτοσ Συνεταιριςμϊν 2012 υπό τθν Αιγίδα του Ο.Η.Ε. 

 

 Θ ενθμζρωςθ του ευρφτερου κοινοφ για τα οφζλθ των 
ςυνεταιριςμϊν 

 Θ προϊκθςθ μιασ ςυνεταιριςτικισ νομοκεςίασ ςε εκνικό επίπεδο θ 
οποία κα βαςίηεται ςτισ διεκνείσ αναγνωριςμζνεσ ςυνεταιριςτικζσ 
αρχζσ ςφμφωνα με υποχρεϊςεισ των κρατϊν που απορρζουν από 
τισ «Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τουσ ςυνεταιριςμοφσ» από τον 
ΟΘΕ Α/56/73 Ε/2001/68, τθν Σφςταςθ 193/2002 του Διεκνοφσ 
Γραφείου Εργαςίασ (ILO) και ςτθν Ευρϊπθ ςφμφωνα με 
ανακοινϊςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

 H προϊκθςθ τθσ ςυνεταιριςτικισ εκπαίδευςθσ ςε όλεσ τισ 
βακμίδεσ τισ εκπαίδευςθσ ωσ το κλειδί για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ 
των ςυνεταιριςμϊν  

 
Δείτε για αυτά τα κζματα αναλυτικότερα με αναηιτθςι ςασ ςτο internet 
το Ρροςχζδιο για τθν Συνεταιριςτικι Δεκαετία (Blueprint for a Co-
operative Decade) 
 

Κφκλοσ εργαςιϊν κατά το 2008 
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Οι 300 μεγαλφτερεσ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ ςτον κόςμο παρά τθν 
φφεςθ παρουςιάηουν αφξθςθ ςτθν ανάπτυξθ τουσ κατά 14% Είχαν κφκλο 
εργαςιϊν 1,1 τρισ δολαρίων ίςο με αυτό τθσ 10θσ οικονομίασ ςτον κόςμο, 
τθσ Ιςπανίασ  
 

Κφκλοσ εργαςιϊν κατά το 2011 

 
Οι 300 μεγαλφτερεσ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ ςτον κόςμο παρά τθν 
φφεςθ το 2011 αφξθςαν τον κφκλο εργαςιϊν του ςτα 2 τρισ δολάρια  
 
( Αναλυτικά οικονομικά ςτοιχεία για αυτά και τα επόμενα ζτθ μζχρι 
ςιμερα υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα www.monitor.coop )  
 

Ρλθκυςμιακά, οικονομικά μεγζκθ 

 

Οι ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ του 1.000.000.000 μελϊν, παρζχουν 
πάνω από 200.000.000 κζςεισ εργαςίασ, 220% περιςςότερεσ από αυτζσ 
που προςφζρουν οι πολυεκνικζσ επιχειριςεισ 
  
Σθμείωςθ: Στο Βιβλίο Θεωρθτικζσ Σθμειϊςεισ (2) του εγχειριδίου 
υπάρχουν αναλυτικά ςτοιχεία για τουσ ςυνεταιριςμοφσ ςε όλο τον κόςμο 
από το ζτοσ 2006 (Τφποι ςυνεταιριςμϊν και θ κζςθ τουσ ςτθν κοινωνία 
κεφάλαιο 4) 

 

http://www.monitor.coop/
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Ιςτορικι Αναδρομι οι ςυνεταιριςμοί ςτθν Ελλάδα  

 
Ρριν τθν ίδρυςθ του Ελλθνικοφ Κράτουσ 
 
Πταν οι λαοί τθσ Ευρϊπθσ ανακάλυπταν τθν αρχαία Ελλθνικι Δθμοκρατία 
ωσ ζνα τρόπο διοίκθςθσ των κοινϊν πραγμάτων, ςτισ Ελλθνικζσ 
κοινότθτεσ θ Δθμοκρατία είχε εξελιχκεί και ριηϊςει και ςτισ κακθμερινζσ 
ςχζςεισ, ςτον χϊρο τθσ εργαςίασ, ωσ ςυλλογικόσ τρόποσ αυτοβοικειασ 
και αλλθλεγγφθσ, από τουσ ίδιουσ ανκρϊπουσ που δθμιοφργθςαν τθν 
Δθμοκρατία 2.000 χρόνια πριν. 
 
 Ο Γάλλοσ Luis Boulanger που ζηθςε ςτθν Ελλάδα για περιςςότερα από 30 
χρόνια, και εργάςτθκε ωσ αρχιτζκτονασ ςτθν υπθρεςία του Πκωνα, 
προςπάκθςε να μεταφζρει το ςυνεταιριςτικό κίνθμα ςτθν Ελλάδα που 
ιδθ ζκανε τα πρϊτα του βιματα ςτθν Ευρϊπθ, όταν ζκπλθκτοσ 
ανακάλυψε τθν μακριά ςυνεταιριςτικι παράδοςθ του τόπου μασ, 
δθλϊνοντασ «Εισ τον Ελλθνικό λαό είναι ζμφυτο το αίςκθμα τθσ 
αδελφότθτασ του ςυνεταιριςμοφ…Η Ελλάδα κα πραγματοποιιςει 
οριςτικά, υπό κράτοσ τθσ ελευκερίασ, ότι είχεν αρχίςει πριν από όλουσ 
τουσ λαοφσ κάτω από τθν δεςποτικι εξουςία των Τοφρκων… Τα βάρθ 
κατανζμονταν ανάλογα με το ζχειν του κάκε πολίτθ…και δόκθκε θ 
αφορμι για να γίνουν μεγάλοι παραγωγικοί ςυνεταιριςμοί, γεωργικοί, 
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βιομθχανικοί και ναυτικοί… Αυτοί είχαν ωσ κεμζλιο τθν δίκαιθ κατανομι 
των κερδών, ανάλογα με τθν γενόμενθ εργαςία… Ξεχώριηαν από πριν ζνα 
ποςό ωσ αποκεματικό, για τθν εκπαίδευςθ των παιδιών για τα 
βοθκιματα προσ τα ορφανά, τισ χιρεσ και τουσ αρρώςτουσ». 
 
Σθμείωςθ: Στο Βιβλίο Θεωρθτικζσ Σθμειϊςεισ (2) του εγχειριδίου 
υπάρχουν αναλυτικι ιςτορικι ενθμζρωςθ για τουσ ςυνεταιριςμοφσ ςτθν 
Ελλάδα ( Κεφάλαιο Ρριν τθν ίδρυςθ του Ελλθνικοφ Κράτουσ) 

 



Εγσειπίδιο ηος 

CoopStarter (3) 

Εγσειπίδιο Σςνεπγαηικού Επγαζηηπίος “Ιδπύονηαρ έναν ζςνεηαιπιζμό” Δίκηςο Κ.Α.Π.Α 

 
 

8 

Ειςαγωγι ςτουσ ςυνεταιριςμοφσ 

Άλλοι φορείσ Κοινωνικισ Οικονομίασ και οι ςυνεταιριςμοί 

 
Ο Τομζασ τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ βρίςκεται ωσ ζνασ διαφορετικόσ 
τομζασ μεταξφ του κρατικοφ και ιδιωτικοφ τομζα ζχοντασ χαρακτθριςτικά 
δθμοςίου, κοινωφελοφσ ςυμφζροντοσ παράλλθλα με τθν επιχειρθματικι 
αποτελεςματικότθτα (ςτθ περίπτωςθ των ςυνεταιριςμϊν και των Αςτικϊν 
μθ Κερδοςκοπικϊν Οργανϊςεων).  
 

Μορφζσ Οργανϊςεων του Τομζα τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ 

 

 
 
Οι ευδιάκριτεσ μορφζσ οργανϊςεων του τομζα τθσ Κοινωνικισ 
Οικονομίασ είναι : 
 

 Οι Συνεταιριςμοί 

 Τα Αλλθλοβοθκθτικά Ταμεία, Ενϊςεισ και τα Σωματεία 
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 Οι Σφλλογοι και οι Αςτικζσ Μθ κερδοςκοπικζσ Οργανϊςεισ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτο περιβάλλον, τθν υγεία, τον πολιτιςμό, τθν 
πρόνοια, τθν εκπαίδευςθ, τον ακλθτιςμό.  

 
Οι Συνεταιριςμοί, τα Αλλθλοβοθκθτικά Ταμεία, Ενϊςεισ και τα Σωματεία 
προςβλζπουν ςτθν βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου των μελϊν τουσ. 
 
Αντίκετα οι Αςτικζσ Μθ Κερδοςκοπικζσ Οργανϊςεισ δεν προςδοκοφν τθν 
βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου των μελϊν αλλά τθσ ευρφτερθσ 
κοινωνίασ. 
 

 

 Οι ςυνεταιριςμοί είναι ενϊςεισ προςϊπων όπωσ τα Σωματεία αλλά  
ςτθρίηονται ςε μία επιχείρθςθ για να εξαςφαλίςουν πόρουσ και να 
βελτιϊςουν το βιοτικό επίπεδο των μελϊν τουσ 
 

 Τα Αλλθλοβοθκθτικά Ταμεία, Ενϊςεισ, Σωματεία ςτθρίηονται ςτισ 
ςυνδρομζσ των μελϊν τουσ και τισ χορθγίεσ. 
 
 

Τφποι Συνεταιριςμϊν 

 
Υπάρχουν διάφορα είδθ ςυνεταιριςμϊν, άρα και ζνα μεγάλο εφροσ 
μεκόδων λειτουργίασ των ςυνεταιριςμϊν και των κοινοτιτων που 
υπθρετοφν. 
 

 
Γενικά υπάρχουν ςυνεταιριςμοί χρθςτϊν οι οποίοι προςφζρουν 
προϊόντα και υπθρεςίεσ ςτα μζλθ τουσ, ςυνεταιριςμοί παραγωγϊν 
ςτουσ οποίουσ προςφζρουν προϊόντα και υπθρεςίεσ τα μζλθ τουσ, 
ςυνεταιριςμοί εργαηομζνων οι οποίοι προςφζρουν εργαςία ςτα μζλθ 
τουσ και ςυνεταιριςμοί πολλϊν κατθγοριϊν μελϊν και ςκοπϊν που 
ςυνδυάηουν τουσ τρείσ παραπάνω αναφερόμενουσ τφπουσ 
ςυνεταιριςμϊν. 
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Μερικοί τφποι είναι οι ςυνεταιριςμοί εργαηόμενων, οι ςυνεταιριςμοί 
καταναλωτϊν (χρθςτϊν), οι ςυνεταιριςτικζσ τράπεηεσ (χρθςτϊν), οι 
ςτεγαςτικοί ςυνεταιριςμοί (χρθςτϊν, οι ςυνεταιριςμοί αγροτϊν 
(παραγωγϊν) και άλλοι. 
 

 

Οφζλθ  

 
Οι Συνεταιριςμοί αποφζρουν τα παρακάτω οφζλθ ςτα μζλθ τουσ: 
Ππου τα μζλθ είναι αγρότεσ, τα οφζλθ κα περιλαμβάνουν τθν προμικεια 
ποιοτικϊν πρϊτων υλϊν ςε δίκαιεσ τιμζσ και τισ οικονομίεσ κλίμακασ που 
προςκζτουν αξία, τισ τεχνικζσ προϊκθςθσ (μάρκετινγκ) και τθν διανομι 
των προϊόντων 
 
Ππου τα μζλθ είναι καταναλωτζσ, τα οφζλθ κα περιλαμβάνουν τθν 
διάκεςθ των αγακϊν ςε δίκαιεσ τιμζσ  
 
Ππου τα μζλθ είναι ανεξάρτθτοι λιανοπωλθτζσ, τα οφζλθ κα 
περιλαμβάνουν τθν εφαρμογι οικονομικϊν πολιτικϊν ςτισ τεχνικζσ 
προϊκθςθσ (μάρκετινγκ), τθν διανομι, κακϊσ και τθν μεγαλφτερθ κοινι 
αγοραςτικι δφναμθ 
 
Ππου τα μζλθ είναι εργαηόμενοι, τα οφζλθ κα περιλαμβάνουν τθν 
προςφορά εργαςίασ, τθν ςυμμετοχι ςτθν διαχείριςθ τθσ επιχείρθςισ 
τουσ και μια δίκαιθ ανταμοιβι για τθν εργαςία τουσ  
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Ππου τα μζλθ δραςτθριοποιοφνται ςτθν πρωτογενι παραγωγι, τα οφζλθ 
κα περιλαμβάνουν καλφτερθ πρόςβαςθ (ςτθν αγορά) για τα προϊόντα 
τουσ και περιςςότερο ζλεγχο τθσ προςτικζμενθσ αξίασ 
 
Ππου τα μζλθ είναι αποταμιευτζσ ι δανειηόμενοι, τα οφζλθ κα 
περιλαμβάνουν μια δίκαιθ απόδοςθ για τισ αποταμιεφςεισ τουσ και τθν 
πρόςβαςθ ςε πιςτϊςεισ με ζνα δίκαιο επιτόκιο. 
 
Κοινά Οφζλθ  
 
Οι ςυνεταιριςμοί προςφζρων μζροσ των κερδϊν και πλεονάςματοσ ςε 
κοινά ταμεία για τθν κάλυψθ κοινϊν, κοινωνικϊν, οικονομικϊν και 
πολιτιςτικϊν αναγκϊν των μελϊν. 
  
Σθμείωςθ: Στο Βιβλίο Θεωρθτικζσ Σθμειϊςεισ (2) του εγχειριδίου 
υπάρχουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τουσ τφπουσ των ςυνεταιριςμϊν 
(Τφποι ςυνεταιριςμϊν και θ κζςθ τουσ ςτθν κοινωνία κεφάλαιο 4)ϋ. 
 

Ο ζλεγχοσ από τθν βαςικι κατθγορία μελϊν   

 
Ρολλζσ φορζσ ςτθν ιςτορία των ςυνεταιριςμϊν ζχει ςυμβεί θ απϊλεια 
τθσ ιδιοκτθςίασ και του ελζγχου από τθν βαςικι κατθγορία μελϊν 
(χρθςτϊν, παραγωγϊν ι εργαηομζνων) ενόσ ςυνεταιριςμοφ με 
αποτζλεςμα να μθν υπθρετείται ο ςκοπόσ τθσ κάλυψθσ των αναγκϊν των 
μελϊν του, αλλά οι ανάγκεσ όςων απζκτθςαν τον ζλεγχό του. 
 
 Για να μθν υπάρχει αυτι θ απϊλεια, οι ςυνεταιριςμοί πρζπει να 
διοικοφνται από τα μζλθ του ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ του. Οι 
ςυνεταιριςμοί χρθςτϊν να διοικοφνται από μζλθ χριςτεσ των υπθρεςιϊν 
του, οι ςυνεταιριςμοί παραγωγϊν από τουσ παραγωγοφσ μζλθ του και οι 
ςυνεταιριςμοί εργαηομζνων από τουσ εργαηόμενουσ μζλθ του. 
 
Σθμείωςθ: Δείτε ςχετικά “Θ Επανεφεφρεςθ των Συνεταιριςμϊν – 
Επιχειριςεισ για τον 21ο αιϊνα” του Engar Parnell ςελίδεσ 25-30 
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/Cooperative-reinvention.pdf 
 

http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/Cooperative-reinvention.pdf
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Αυτό μπορεί  να οδθγιςει ςε μια άδικθ αντιμετϊπιςθ για τουσ 
εργαηόμενουσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ παραγωγϊν ι χρθςτϊν κακϊσ θ 
εργοδοτικι ςχζςθ του ςυνεταιριςμοφ με τουσ εργαηόμενουσ του δεν είναι 
θ ςυνεταιριςτικά αποδεκτι λφςθ. Λφςθ ςε αυτό μπορεί να δϊςει ο 
ςυνεταιριςμόσ πολλαπλϊν κατθγοριϊν μελϊν ο οποίοσ ορίηει με 
ςαφινεια τα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ και το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ 
και διατθρϊντασ τθν αυτονομία τθσ  κάκε επιμζρουσ κατθγορίασ μελϊν 
κακϊσ λειτουργεί παρόμοια με ζναν ςυνεταιριςμό δευτζρου βακμοφ. 
 
Κακϊσ οι ςυνεταιριςμοί πολλαπλϊν κατθγοριϊν μελϊν δεν ζχουν 
κεςμοκετθκεί ςτθν Ελλάδα, απαιτείται θ εξεφρεςθ νομικϊν λφςεων με 
πολφ φανταςία. 
 
Σθμείωςθ: Δείτε ςχετικά  «Συνεταιριςτικι Διακυβζρνθςθ Κατάλλθλθ να 
Χτίςει Ανκεκτικότθτα για τθν Αντιμετϊπιςθ τθσ Ρολυπλοκότθτασ (ICA)» 
ςελίδα 131 Διακυβζρνθςθ ςτθν Αλλθλεγγφθ (ι Διακυβζρνθςθ 
Συνεταιριςμϊν Ρολλαπλϊν Ενδιαφερομζνων)  
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/CoopGovernanceGR.pdf   

http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/CoopGovernanceGR.pdf
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Διαφορζσ και ομοιότθτεσ μεταξφ των ςυνεταιριςμϊν και 
άλλων φορζων τθσ ευρφτερθσ οικονομίασ 

 Ενϊςεισ προςϊπων  Εταιρείεσ  

 
Σωματεία, 
Σφλλογοι 

Συνεταιριςμοί 
Επιχειριςεισ 
που ανικουν 
ςε Επενδυτζσ 

Σκοπόσ 

Αντιπροςϊπευς
θ και 
υπεράςπιςθ των 
αναγκϊν των 
μελϊν ςτο χϊρο 
εργαςίασ και  
μερικζσ φορζσ 
για ευρφτερα  
κζματα. 

Αντιπροςϊπευςθ 
και αντιμετϊπιςθ 
των αναγκϊν των 
μελϊν: 
 οικονομικϊν, 
κοινωνικϊν και 
πολιτιςτικϊν. 

Δθμιουργεί  
κζρδοσ για τουσ 
επενδυτζσ 

Ρωσ  
λειτουργεί; 

Δθμοκρατικά, 
μία ψιφοσ για 
κάκε μζλοσ.  
Εκλεγεί 
Επιτροπι 
Διοίκθςθσ. 

Δθμοκρατικά, μία 
ψιφοσ για κάκε 
μζλοσ. Εκλεγεί 
Διοικθτικό 
Συμβοφλιο 
υπόλογο ςτα 
μζλθ. Μθ 
μεταβιβάςιμεσ 
μερίδεσ. 

Οι ψιφοι 
κακορίηονται  
ανάλογα με τα 
κεφάλαια που 
διζκεςαν οι επενδυτζσ 
(1 μετοχι -μία ψιφοσ) 
Το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο είναι 
υπόλογο ςτουσ 
μετόχουσ. 
Μεταβιβάςιμεσ 
μετοχζσ. 

Ιδιοκτθςία 
Ιδιοκτθςία των 
μελϊν. 

Ιδιοκτθςία των 
μελϊν 

Μεταβιβάςιμθ ςε 
οποιονδιποτε με τθν 
αγορά υπό 
διαπραγμάτευςθ 
μετοχϊν.  

Ροφ πθγαίνουν 
τα κζρδθ; 

Δεν 
δθμιουργοφνται 
ειςοδιματα 

Επανεπενδφονται 
ςτον 
ςυνεταιριςμό ι 

Στουσ μετόχουσ 
αμοιβι από τα κζρδθ 
ςφμφωνα με τα 
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Οι ςυνεταιριςμοί ωσ ενϊςεισ προςϊπων –Σωματεία 
 

Σφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι ομοιότθτεσ των ςυνεταιριςμϊν με 
τισ ενϊςεισ προςϊπων (Σωματεία ) είναι παςιφανείσ. 
 
Το Σφνταγμα τθσ Ελλάδασ ςτο άρκρο 12 κατατάςςει τουσ ςυνεταιριςμοφσ 
ςτισ ενϊςεισ προςϊπων, οι οποίεσ ορίηονται ςτον Αςτικό Κϊδικα ςτα 
άρκρα 78 μζχρι 106 (τα οποία ςαφζςτατα περιγραφοφν και τθν δομι και 
λειτουργία ενόσ ςυνεταιριςμοφ ) και όχι ςτα άρκρα 741 μζχρι 772 περί 
εταιρειϊν. 
 
Επίςθσ ο διεκνισ αποδεκτόσ οριςμόσ των ςυνεταιριςμϊν από τθν Διεκνι 
Συνεταιριςτικι Συμμαχία (I.C.A. ) ορίηει τουσ ςυνεταιριςμοφσ ωσ ενϊςεισ 
προςϊπων ςτουσ οποίουσ δίνεται θ δυνατότθτα να αςκοφν 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα δίνοντασ τουσ ζτςι μια διπλι φφςθ ωσ 
ενϊςεισ προςϊπων (Σωματεία ) και ταυτόχρονα επιχειριςεισ.  
 

Συνεταιριςτικι Ταυτότθτα 

Διεκνισ οριςμόσ, θ διπλι φφςθ των ςυνεταιριςμϊν 

 
 Διλωςθ τθσ ςυνεταιριςτικισ 
ταυτότθτασ των ςυνεταιριςτικϊν 
επιχειριςεων θ οποία υιοκετικθκε 
ςτο ςυνζδριο τθσ Διεκνοφσ 
Συνεταιριςτικισ Συμμαχίασ, (I.C.A.) 
που ζγινε το 1995 ςτο Μάντςεςτερ 
του Θνωμζνου Βαςιλείου και 

πζρα από τισ  
ειςφορζσ των  
μελϊν  
(μθ 
κερδοςκοπικι 
λειτουργία). 

τθν κοινότθτα, ι / 
και ςε επιςτροφζσ 
ςτα μζλθ, 
ανάλογα με τισ 
ςυναλλαγζσ τουσ 
με ι και μζςω του 
ςυνεταιριςμοφ. 

κεφάλαιά τα οποία 
διζκεςαν  
 και ςε επενδφςεισ 
ςτθν επιχείρθςθ. 
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περιλαμβάνει τον οριςμό τθσ ςυνεταιριςτικισ επιχείρθςθσ. 
 
 
“Συνεταιριςμόσ είναι μια αυτόνομθ ζνωςθ προςϊπων θ οποία 
ςυγκροτείται εκελοντικά για τθν αντιμετϊπιςθ των κοινϊν 
οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν αναγκϊν και επιδιϊξεϊν 
τουσ μζςω μιασ από κοινοφ ιδιόκτθτθσ και δθμοκρατικά ελεγχόμενθσ 
επιχείρθςθσ”  
 
 

 

 
Ζνασ ςυνεταιριςμόσ είναι ζνωςθ προςϊπων ( Σωματείο) και 
ταυτόχρονα επιχείρθςθ. 
Το ηθτοφμενο είναι θ κατάλλθλθ ιςορροπία μεταξφ τθσ ενωςιακισ του 
και τθσ επιχειρθματικισ του φφςθσ ϊςτε να επιτφχει τον ςκοπό του και 
να είναι βιϊςιμοσ. 
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Σκοπόσ τθσ ςυνεταιριςτικισ εκπαίδευςθσ για τθν εκκίνθςθ 
ςυνεταιριςμϊν είναι θ διαςαφινιςθ ποτζ ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί 
ωσ ζνωςθ προςϊπων (Σωματείο) για να καλφψει τισ ανάγκεσ των μελϊν 
του και πότε ωσ επιχείρθςθ ϊςτε να εξαςφαλίςει τουσ απαραίτθτουσ 
πόρουσ για να καλφψει τισ ανάγκεσ των μελϊν του. 
 
Οδθγόσ ςε αυτό είναι οι ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ ωσ τρόποσ κατάκτθςθσ 
των ςυνεταιριςτικϊν αξιϊν        
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Συνεταιριςτικι εκπαίδευςθ. Το κλειδί τθσ επιτυχίασ 

 
Οι ςφγχρονοι ςυνεταιριςμοί τθροφν τθν παράδοςθ του πρϊτου 
ςφγχρονου ςυνεταιριςμοφ του Rochdale, ο οποίοσ αφιζρωνε το 3% του 
πλεονάςματόσ του ςτθν ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ.  
 
Χϊρεσ οι οποίεσ φθμίηονται για τθν ζντονθ ςυνεταιριςτικι τουσ δράςθ, 
όπωσ θ Φιλανδία (62% του πλθκυςμοφ τθσ ωσ μζλθ ςυνεταιριςμϊν), θ 
Σουθδία, ο Καναδάσ (40% μζλθ ςυνεταιριςμϊν), αλλά και θ Ιςπανία, 
διαπρζπουν ςτθν ενθμζρωςθ, ςτθν εκπαίδευςθ για τουσ ςυνεταιριςμοφσ 
και ςτα Κζντρα Υποςτιριξθσ Συνεταιριςτικϊν Επιχειριςεων  
 
Η ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ καλφπτει: 
 

 τθν ιςτορικι εξζλιξθ 

 τθν φιλοςοφία και τουσ ςκοποφσ 

 τον τρόπο οργάνωςθσ και διαχείριςθσ των ςυνεταιριςμϊν 
 
Από απόψεωσ περιεχομζνου, θ ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ κινείται ςε 
δφο παράλλθλουσ άξονεσ. Στον ζνα άξονα κινείται θ ιδεολογικι 
εκπαίδευςθ και ςτον άλλο άξονα θ οικονομοτεχνικι εκπαίδευςθ. 
 
(Σθμείωςθ: Στο Βιβλίο Θεωρθτικζσ Σθμειϊςεισ (2) του εγχειριδίου 
υπάρχουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ και ενθμζρωςθ για τα κζματα 
(ιςτορικι εξζλιξθ, φιλοςοφία, ςκοποί, οργάνωςθ, διαχείριςθ, κεφάλαιο 
2,3,5) 
 
Ιδεολογικι Συνεταιριςτικι Εκπαίδευςθ: Τα ςυνεταιριςτικά κινιματα 
αποτελοφν ςτθν ουςία τουσ κοινωνικά ρεφματα και κατά ςυνζπεια 
βαςίηουν τθν φπαρξθ τουσ ςτθ δικι τουσ ςυγκεκριμζνθ ιδεολογικι 
πλατφόρμα. Θ ιδεολογικι πλατφόρμα κακορίηεται από τισ 
Συνεταιριςτικζσ Αξίεσ και τισ Συνεταιριςτικζσ Αρχζσ, οι οποίεσ ςυνκζτουν 
τθν ταυτότθτα των ςυνεταιριςτικϊν εταιρειϊν. Συνεπϊσ το επίκεντρο τθσ 
ιδεολογικισ ςυνεταιριςτικισ εκπαίδευςθσ είναι οι Συνεταιριςτικζσ Αξίεσ, 
οι Συνεταιριςτικζσ Αρχζσ και τα απορρζοντα από αυτζσ κζματα ςυναφοφσ 
περιεχομζνου. Συνοπτικά, θ ιδεολογικι ςυνεργατικι εκπαίδευςθ 
εςτιάηεται ςτα πιο κάτω κζματα: 
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Θ ιδεολογικι εκπαίδευςθ ακολουκεί οριηόντια και κάκετθ πορεία. 
Οριηόντια απευκφνεται ςτα μζλθ των ςυνεταιριςτικϊν εταιρειϊν και ςτο 
ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο και κάκετα ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο και τθν 
υπαλλθλικι πυραμίδα. 
 
Οικονομοτεχνικι ι Τεχνοκρατικι Συνεταιριςτικι Εκπαίδευςθ: Θ 
Οικονομοτεχνικι Συνεταιριςτικι Εκπαίδευςθ ζχει ςκοπό να βελτιϊςει το 
γνωςιολογικό υπόβακρο του ατόμου και τισ επαγγελματικζσ του 
δυνατότθτεσ με τθν καλφτερθ χρθςιμοποίθςθ των κανόνων τθσ 
οικονομικισ επιςτιμθσ, τθ γνϊςθ και εφαρμογι τθσ ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ, τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων για εφαρμογι ςφγχρονων 
μεκόδων διεφκυνςθσ και διοίκθςθσ κ.λπ. 
 

Διεκνείσ Συνεταιριςτικζσ Αξίεσ 

 
Σφμφωνα με τθν ςυνεταιριςτικι ιδεολογία οι ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ είναι 
ο δρόμοσ για να κατακτθκοφν οι κοινωνικζσ αξίεσ  
τθσ αυτοβοικειασ,  
τθσ αυτοευκφνθσ,  
τθσ δθμοκρατίασ, 
τθσ ιςότθτασ, 
τθσ δικαιοςφνθσ, 
τθσ αλλθλεγγφθσ 
 
 και οι θκικζσ αξίεσ τθσ τιμιότθτασ, 
 
τθσ ειλικρίνειασ, 
τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ 
και τθσ μζριμνασ για τουσ ςυνανκρϊπουσ. 

Διεκνείσ Συνεταιριςτικζσ Αρχζσ 

 
1θ αρχι: Εκελοντικι και ανοικτι ζνταξθ μζλουσ  
 
Οι ςυνεταιριςμοί είναι εκελοντικζσ οργανϊςεισ, ανοικτζσ ςε όλουσ τουσ 
ανκρϊπουσ που είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςουν τισ υπθρεςίεσ τουσ 
και πρόκυμοι να αποδεχτοφν τισ ευκφνεσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ωσ μζλθ, 



Εγσειπίδιο ηος 
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δίχωσ καμία διάκριςθ φφλου, κοινωνικι, φυλετικι, πολιτικι ι 
κρθςκευτικι. 
 
2θ αρχι: Δθμοκρατικόσ ζλεγχοσ των μελϊν (Διοικθτικό μοντζλο) 
 
Οι ςυνεταιριςμοί είναι δθμοκρατικζσ οργανϊςεισ που ελζγχονται από τα 
μζλθ τουσ, τα οποία ςυμμετζχουν ενεργά ςτον κακοριςμό των πολιτικϊν 
τουσ και τθν λιψθ των αποφάςεων. Οι άνδρεσ και οι γυναίκεσ που 
υπθρετοφν ωσ εκλεγμζνοι αντιπρόςωποι είναι υπόλογοι ζναντι των 
μελϊν. Στουσ πρωτοβάκμιουσ ςυνεταιριςμοφσ θ ψιφοσ του κάκε μζλουσ 
ζχει τθν ίδια βαρφτθτα ςφμφωνα με τον κανόνα "ζνα μζλοσ, μια ψιφοσ", 
οι ςυνεταιριςμοί ανωτζρων βακμίδων οργανϊνονται επίςθσ κατά 
δθμοκρατικό τρόπο.  
 
3θ αρχι: Οικονομικι ςυμμετοχι των μελϊν (Οικονομικό μοντζλο) 
 
Τα μζλθ ςυμβάλλουν ιςότιμα ςτο κεφάλαιο του ςυνεταιριςμοφ τουσ και 
ςτον ζλεγχό του με δθμοκρατικζσ μεκόδουσ. Μζροσ, τουλάχιςτον, αυτοφ 
του κεφαλαίου είναι ςυνικωσ θ κοινι περιουςία του ςυνεταιριςμοφ. Τα 
μζλθ ςυνικωσ λαμβάνουν περιοριςμζνθ αποηθμίωςθ, αν λαμβάνουν, για 
το κεφάλαιο το οποίο καταβάλλουν ωσ προχπόκεςθ για τθν ςυμμετοχι 
τουσ. Τα μζλθ διακζτουν τα πλεονάςματα για όλουσ ι μερικοφσ από τουσ 
ακόλουκουσ ςκοποφσ: τθν ανάπτυξθ του ςυνεταιριςμοφ τουσ, πικανόν 
για τθν δθμιουργία αποκεματικϊν, μζροσ των οποίων τουλάχιςτον κα 
είναι αδιαίρετο, για τθν παραχϊρθςθ ωφελθμάτων ςτα μζλθ αναλογικά 
με τισ ςυναλλαγζσ τουσ με το ςυνεταιριςμό και για τθν προϊκθςθ άλλων 
δραςτθριοτιτων που εγκρίνονται από τα μζλθ.  
 
4θ αρχι: Αυτονομία και ανεξαρτθςία  
 
Οι ςυνεταιριςμοί είναι αυτόνομεσ οργανϊςεισ αυτοβοικειασ που 
ελζγχονται από τα μζλθ τουσ. Εάν ςυνάψουν ςυμφωνίεσ με άλλουσ 
φορείσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κυβερνιςεων, ι εάν εξαςφαλίςουν 
κεφάλαιο από εξωτερικζσ πθγζσ, κα πρζπει να το πράττουν με όρουσ οι 
οποίοι κα διαςφαλίηουν τον δθμοκρατικό ζλεγχο που αςκείται από τα 
μζλθ τουσ και κα διατθροφν τθν ςυνεταιριςτικι αυτονομία τουσ.  
 
5θ αρχι: Εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ και πλθροφόρθςθ (Το κλειδί τθσ 
επιτυχίασ) 
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Οι ςυνεταιριςμοί παρζχουν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτα μζλθ τουσ, 
ςτουσ εκλεγμζνουσ αντιπροςϊπουσ, ςτουσ διευκυντζσ και ςτουσ 
υπαλλιλουσ ζτςι ϊςτε να μποροφν να ςυμβάλουν αποτελεςματικά ςτθν 
ανάπτυξθ των ςυνεταιριςμϊν τουσ. Ενθμερϊνουν το ευρφ κοινό, 
ιδιαίτερα τουσ νζουσ και τουσ θγζτεσ τθσ κοινισ γνϊμθσ, για τθν φφςθ και 
τα οφζλθ του ςυνεργατιςμοφ.  
 
6θ αρχι: Συνεργαςία μεταξφ των ςυνεταιριςμϊν (Το κλειδί τθσ 
βιωςιμότθτασ) 
 
Οι ςυνεταιριςμοί εξυπθρετοφν τα μζλθ τουσ περιςςότερο 
αποτελεςματικά και ενδυναμϊνουν το ςυνεταιριςτικό κίνθμα 
δουλεφοντασ μαηί μζςω των τοπικϊν, εκνικϊν, περιφερειακϊν και 
διεκνϊν δομϊν. 
 
7θ αρχι: Μζριμνα για τθν κοινότθτα  
 
Οι Συνεταιριςμοί εργάηονται για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ των κοινοτιτων 
τουσ μζςω πολιτικϊν που εγκρίνονται από τα μζλθ τουσ.  
 
 
Σθμείωςθ 1: Στο Βιβλίο Θεωρθτικζσ Σθμειϊςεισ (2) του εγχειριδίου 
υπάρχουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τισ ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ και 
αξίεσ (Τα κφρια χαρακτθριςτικά μιασ ςυνεταιριςτικισ επιχείρθςθσ 
κεφάλαιο 3) 
 
Σθμείωςθ 2: Για μια πλιρθ ανάλυςθ, Δείτε «Οι Ερμθνευτικζσ Οδθγίεσ 
των Συνεταιριςτικϊν Αρχϊν» όπωσ αυτζσ διαμορφϊκθκαν ςτθν 
παγκόςμια Γενικι Συνζλευςθ τθσ Διεκνοφσ Συνεταιριςτικισ Συμμαχίασ 
(ICA). http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/ICAGuidanceNotesGR.pdf 
 

http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/ICAGuidanceNotesGR.pdf


Εγσειπίδιο ηος 

CoopStarter (3) 

Εγσειπίδιο Σςνεπγαηικού Επγαζηηπίος “Ιδπύονηαρ έναν ζςνεηαιπιζμό” Δίκηςο Κ.Α.Π.Α 

 
 

21 

Οι επτά ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ ςτθν πράξθ  
 

  

 
Για τθν ςυνεταιριςτικι  

επιχείρθςθ  
 

Για το μζλοσ ςυνεταιριςμοφ  

1 θ 

Οι άνκρωποι εντάςςονται 
ελεφκερα ι φεφγουν από 
τον ςυνεταιριςμό  

 
Μπορϊ να βρω κοινά ςυμφζροντα 
με άλλουσ, αν είμαι ανοιχτόσ ςτισ 
ανάγκεσ τουσ και αν 
ςυμπεριφζρομαι με τρόπο που 
τουσ επιτρζπει να ςυνεργαςτοφν 
μαηί μου. 
  

2 θ 
Η άποψθ των μελϊν 
ακοφγετε   

 
Επειδι ζχω ιςότιμο λόγο για το τι 
ςυμβαίνει, ακοφω και εγϊ και 
ςυηθτϊ ανοιχτά και ειλικρινά  
 

3 θ 

Τα μζλθ ελζγχουν το 
κεφάλαιο του 
ςυνεταιριςμοφ    

 
Ραρακολουκϊ από κοντά αυτό 
που προςπακοφμε να κάνουμε 
μαηί και οι αποφάςεισ που παίρνω 
κακοδθγοφνται από αυτό. 
  

4 θ 

Πλοι μαηί, μποροφμε να 
εγγυθκοφμε τθν 
αυτονομία του  
ςυνεταιριςμοφ  

 
Βοθκϊ τουσ άλλουσ, ζτςι ϊςτε να 
μποροφν να βοθκιςουν τον εαυτό 
τουσ και να με βοθκιςει με τον 
ίδιο τρόπο, ζτςι ϊςτε μαηί να 
ελζγχουμε περιςςότερο το μζλλον 
μασ. 
  

5 θ 
Μπορείτε να αναπτφξετε 
τον εαυτό ςασ 

 
Ενδιαφζρονται να μάκω από τουσ 
άλλουσ γφρω μου ϊςτε να μπορϊ 
να ακολουκϊ καλφτερα τον 
ςυνεταιριςτικό δρόμο. 
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6 θ 

Μπορεί να είναι πιο 
επιτυχισ με τθν 
ςυνεργαςίεσ με άλλουσ 
ςυνεταιριςμοφσ που κα 
μοιραςτοφν τισ γνϊςεισ 
τουσ   

Ψάχνω ευκαιρίεσ ςυνεργαςίασ με 
άλλουσ ςε κάκε νζα ευκαιρία   

7θ 

Μπορεί να κάνει κάτι για 
τθν κοινότθτά τθσ, κακϊσ 
επιτυγχάνει ωσ επιχείρθςθ   

 
Γνωρίηω ότι είμαι μζροσ μιασ 
μεγαλφτερθσ κοινότθτασ και είμαι 
αποφαςιςμζνοσ να κάνω ότι 
μπορϊ να τθν κάνω καλφτερθ 
 

 
 
Η διλωςθ τθσ ςυνεταιριςτικισ ταυτότθτασ αποτελεί μια ςφνοψθ των 4 
βαςικϊν ςυνεταιριςτικϊν αρχϊν  
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Οι τζςςερισ πρϊτεσ ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ όπωσ αυτζσ περιζχονται ςτθν 

διλωςθ για τθν ςυνεταιριςτικι ταυτότθτα, μια ταυτότθτα θ οποία 
ςτθρίηεται ςτθν ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ και τθν ςυνεργαςία μεταξφ 

των ςυνεταιριςμϊν 

 

Η Τριπλι Ιδιότθτα του Μζλουσ 

 
Ρρϊτον, το µζλοσ ζχει τθν ιδιότθτα του ιδιοκτιτθ υπό τθν ζννοια ότι 
ςυμμετζχει υποχρεωτικά ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ ςυνεταιριςτικισ 
εταιρείασ. 
 
Δεφτερον, το µζλοσ είναι το άτομο που ζχει τθν αρμοδιότθτα να αςκεί 
ζλεγχο ςτθ διοίκθςθ και να εγκρίνει ι να απορρίπτει τισ πράξεισ τθσ και 
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Τρίτον, το µζλοσ είναι το άτομο το οποίο χρθςιμοποιεί τθν εταιρεία ωσ 
πελάτθσ. 

 
 
Επιγραμματικά μπορεί να λεχκεί ότι το µζλοσ ςυγκεντρϊνει ταυτόχρονα 
τθν ιδιότθτα του ιδιοκτιτθ, του πελάτθ και του ελζγχοντοσ – 
διευκφνοντοσ προςϊπου. 
 
Στισ μεςαίεσ και μικρζσ εταιρείεσ κεφαλαίου οι ιδιότθτεσ του ιδιοκτιτθ 
και του ελζγχοντοσ προςϊπου ςυμπίπτουν ςτα ίδια άτομα, αλλά το 
πελατολόγιο τθσ επιχείρθςθσ αντλείται από το ευρφτερο κοινό. 
 
Στισ εταιρείεσ κεφαλαίου θ ςχζςθ είναι διαφορετικι. Στισ μεγάλεσ 
εταιρείεσ θ ιδιότθτα του ιδιοκτιτθ υπό τθν ζννοια του μετόχου, θ 
ιδιότθτα του πελάτθ και θ ιδιότθτα του ελζγχοντασ ατόμου δεν 
ςυμπίπτουν κατά κανόνα ι εάν ςυμπίπτουν δεν αποτελοφν ςτοιχείο που 
μπορεί να επθρεάςει τθν εταιρικι δραςτθριότθτα. Είναι ςθμαντικό να 
ςθμειωκεί ότι οι μζτοχοι των μεγάλων εταιρειϊν αναμζνουν απλϊσ τθν 
απόδοςθ του κεφαλαίου που επζνδυςαν και ςυνικωσ δεν ζχουν καμιά 
αρμοδιότθτα ςτα εταιρικά δρϊμενα. 
 
Σθμείωςθ: Στο Βιβλίο Θεωρθτικζσ Σθμειϊςεισ (2) του εγχειριδίου 
υπάρχουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τθν κλαςικι οργανωτικι δομι και 
οικονομικι οργάνωςθ των ςυνεταιριςμϊν ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ και 
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αξίεσ (Οργανωτικι δομι και οικονομικι οργάνωςθ ενόσ ςυνεταιριςμοφ 
Κεφάλαιο 5) 

Η Οργανωτικι Δομι - Διοίκθςθ των Συνεταιριςτικϊν 

Επιχειριςεων 

 
Οι ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ είναι δθμοκρατικοί οργανιςμοί, όλεσ οι 
εξουςίεσ τθσ διοίκθςθσ πθγάηουν από τα µζλθ τουσ, που ζχουν τα ίδια 
δικαιϊματα και τισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ. Κυρίαρχο όργανο είναι θ Γενικι 
Συνζλευςθ ςτθν οποία ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ όλα τα µζλθ. Κάκε 
μζλοσ ζχει μόνο μια ψιφο, και για τθν εκλογι των Διοικθτικϊν 
Συμβουλίων (Αιρετϊν Οργάνων ). 
 

Τα μζλθ των Διοικθτικϊν Συμβοφλιων, καλό είναι να εκλζγονται ςε δφο 
διαδοχικζσ φάςεισ ανανζωςθσ κατά το ιμιςυ. Εάν π.χ. θ κθτεία των 
μελϊν είναι τζςςερα ζτθ τα μιςά εκλζγονται το πρϊτο ζτοσ, και τα άλλα 
μιςά το τρίτο ζτοσ. Ζτςι δίνεται θ δυνατότθτα να δθμιουργθκοφν Δ.Σ. με 
ζμπειρα ςτελζχθ, που κα μεταδίδουν τθν γνϊςθ τουσ ςε νζα ςτελζχθ, 
επιτυγχάνοντασ τθν ςυνεχι ανανζωςθ και εναλλαγι τθσ ςκυτάλθσ τθσ 
διοίκθςθσ με αςφάλεια. 
 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ελζγχεται από αιρετι Ελεγκτικι Επιτροπι που 
ενεργεί ωσ αντιπροςωπευτικό όργανο τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. 
 

Πλα τα Αιρετά Πργανα είναι ανακλθτά ανά πάςα ςτιγμι από τθν Γενικι 
Συνζλευςθ. 
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Το Διοικθτικό Συμβοφλιο διορίηει για τθν Διοίκθςθ Μθ Αιρετά Πργανα 
που δεν είναι μζλθ τθσ ςυνεταιριςτικισ επιχείρθςθσ αλλά επαγγελματίεσ 
(Managers) που αμείβονται. 
 

Τα μθ Αιρετά Πργανα, δίχωσ δικαίωμα ψιφου, ειςθγοφνται 
τεκμθριωμζνα ςχζδια δράςθσ ςτα Αιρετά Πργανα, τα Αιρετά όργανα 
ειςθγοφνται ςτθν Γενικι Συνζλευςθ. Θ Γενικι Συνζλευςθ αποφαςίηει. Τα 
Αιρετά Πργανα μεταφζρουν τισ αποφάςεισ τθσ Γ.Σ. ςτα Μθ Αιρετά 
Πργανα. Αυτόσ ο κφκλοσ μπορεί να επαναλθφκεί για τθν βελτίωςθ του 
ςχεδίου δράςθσ. 
 

Ο ζλεγχοσ από εξωτερικοφσ Ορκωτοφσ Λογιςτζσ ειδικευμζνουσ ςτισ 
ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ είναι υποχρεωτικόσ. Τα μζλθ αποφαςίηουν 
για τον τρόπο ελζγχου των ςτελεχϊν. Θ κακιερωμζνθ λογοδοςία τον 
οργάνων είναι ςυχνότατθ. 
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Αρμοδιότθτεσ Οργάνων Διευκρίνιςθ ςχζςεων μεταξφ τουσ 

Οικονομικζσ Ευκφνεσ 
 

Τα μζλθ ορίηουν τουσ ςκοποφσ, δεν διοικοφν. Τα Πργανα τουσ 
ςυνεταιριςμοφ διοικοφν και αναλαμβάνουν τισ ευκφνεσ τουσ προσ τα 
μζλθ και τουσ τρίτουσ ςφμφωνα με τον νόμο. 
 
Ρεριοριςμζνθ Οικονομικι Ευκφνθ Μελϊν: Το κάκε μζλοσ ευκφνεται 
ζναντι των πιςτωτϊν με τθ χρθματικι αξία των ςυνεταιριςτικϊν μερίδων 
που κατζχει.  
 

Οικονομικι Ευκφνθ Μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου: Τα Μζλθ των 
Διοικθτικϊν Συμβουλίων φζρουν αςτικι ευκφνθ για τον τρόπο 
διοίκθςθσ (ωτιςτε ζναν δικθγόρο για τισ ευκφνεσ των Διοικθτικϊν 
Συμβουλίων ςε ζνα ςυνεταιριςμό)  

Εφαρμοηόμενθ Φορολογικι πολιτικι ςτουσ ςυνεταιριςμοφσ και ςτα 
μζλθ τουσ ςτθν Ελλάδα 

 
Εκτόσ από τουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ οι οποίοι απολαμβάνουν 
οριςμζνεσ ατζλειεσ και τον διαχωριςμό των ςυναλλαγϊν με τα μζλθ ωσ 
πλεόναςμα που δεν φορολογείται ςε αντίκεςθ με τα κζρδθ που 
πραγματοποιοφνται με μθ μζλθ δεν υπάρχει διαφορετικι αντιμετϊπιςθ 
από τουσ άλλουσ τφπουσ επιχειριςεων από τθν ελλθνικι νομοκεςία. 
 
Σε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ο διαφορετικόσ τρόποσ λειτουργίασ των 
ςυνεταιριςμϊν ςυμβάλλει ϊςτε να είναι κατανοθτό ότι δεν διανζμει 
κζρδθ ςτα μζλθ του για να φορολογθκοφν, αλλά επιςτροφζσ από 
προϊόντα που τουσ διάκεςε κατεβάηοντασ ακόμθ περιςςότερο τθν τιμι 
κοντά ςτο κόςτοσ ( καταναλωτικοί ςυνεταιριςμοί. Επίςθσ τα αποκεματικά 
κακϊσ είναι αδιανζμθτα ςτα μζλθ ακόμθ και εάν ο ςυνεταιριςμόσ 
διαλυκεί, αλλά είναι μια υποκικθ για τισ επόμενεσ γεννάσ ςυνεταιριςτϊν 
και αυτά δεν υπόκεινται ςε φορολόγθςθ. 
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Ραράδειγμα φορολόγθςθσ ςυνεταιριςμϊν από τθν Ιςπανία  

 
Η ενδεδειγμζνθ φορολογικι αντιμετϊπιςθ των ςυνεταιριςμϊν ςε 3 
ςχιματα 
 
Ππωσ εφαρμόηεται ςτθν Ιςπανίασ (Ρεριφζρεια των Βάςκων) και 
παρόμοια ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ.  
 
1ο ςτάδιο  
 
Αναγνωρίηοντασ τθν διπλι φφςθ των ςυνεταιριςμϊν ωσ Οργανϊςεισ και 
ωσ Επιχειριςεισ, οι οικονομικοί πόροι που αφιερϊνονται για κοινωφελείσ 
ςκοποφσ και ωσ επενδυτικό αποκεματικό των ςυνεταιριςμϊν δεν 
φορολογοφνται.  
 
Επιςθμαίνεται ότι για τουσ καταναλωτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, θ απόδοςθ 
του Φ.Ρ.Α. γίνεται ςφμφωνα με τθν τιμι που αγόραςε τα προϊόντα ο 
ςυνεταιριςμόσ και όχι με τθν τιμι που τα προςζφερε ςτα μζλθ του.  
 
2ο ςτάδιο  
 
Θ φορολόγθςθ των προςτατευόμενων ςυνεταιριςμϊν είναι θ μιςι από 
ότι των άλλων τφπων εταιρειϊν (10%). 
 
3ο ςτάδιο  
 
Ακολουκεί θ διανομι ςτα Ταμεία του ςυνεταιριςμοφ και ςτα μζλθ του (ςε 
ποςοςτό επιλεγόμενο από τθν Γενικι Συνζλευςθ και μζχρι 70%).  
 
Επιςθμαίνεται ότι θ φορολόγθςθ των ειςοδθμάτων από ςυνεταιριςτικά 
μερίςματα είναι μειωμζνθ κατά 5% ςε ςχζςθ με τθν φορολόγθςθ 
ειςοδθμάτων από άλλουσ τφπουσ εταιρειϊν. 
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Βιματα Κδρυςθσ του Συνεταιριςμοφ 
 

Λειτουργία ομάδασ 

 Διαχείριςθ Συγκροφςεων 

 
Πποτε ζχουμε να κάνουμε με ςυνεργαςία ανκρϊπων, οι ςυγκροφςεισ 
είναι αναπόφευκτεσ, ζτςι θ ςφγκρουςθ είναι ζνα αναπόφευκτο γεγονόσ 
τθσ ηωισ κάκε επιχείρθςθσ. 
 
 Κάκε άνκρωποσ ζχει διαφορετικζσ απόψεισ και αντιλιψεισ για κάκε 
ηιτθμα. Ζτςι για να είναι επιτυχισ μια ομάδα ανκρϊπων, τα μζλθ τθσ δεν 
μποροφν να αγνοοφν ι απλά να διαμαρτφρονται για τα προβλιματα τα 
οποία απειλοφν τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ομάδασ. Τα μζλθ τθσ 
ομάδασ πρζπει να εντοπίςουν τα ςτοιχεία που εμποδίηουν τθν 
παραγωγικότθτα και να εςτιάςουν τθσ προςοχι τθσ ομάδασ, με ζνα 
κετικό και χριςιμο τρόπο, ςε αυτά, διαςφαλίηοντασ ζτςι τθν επιτυχία τθσ.  
 
Αν τα μζλθ μιασ ομάδασ ζχουν κάποιο πρόβλθμα είναι ςθμαντικό γι’ 
αυτοφσ να το φζρουν ςτθν επιφάνεια και να το ςυηθτιςουν με τθν 
υπόλοιπθ ομάδα, χωρίσ όμωσ να κίξουν προςωπικότθτεσ. Είναι χριςιμο 
να γνωρίηει κανείσ ότι θ ςφγκρουςθ δεν είναι απαραίτθτα κακι. Οι 
ςυγκροφςεισ που διαχειρίηονται παραγωγικά μποροφν να οδθγιςουν ςε 
νζεσ ιδζεσ, προνοθτικζσ αποφάςεισ και ανϊτερα αποτελζςματα. 

Τρόποι Αποφυγισ τθσ Σφγκρουςθσ 

 

 Σκεφτείτε πριν μιλιςετε τισ ςυνζπειεσ των λεγόμενων ςασ. Μθν 
αντιδράτε επιπόλαια. Πςα λζτε πρζπει να αντιπροςωπεφουν εςάσ 
και τον τρόπο ςκζψθσ ςασ. 

  

 Υπάρχουν ςτιγμζσ που κάποιοσ ςυνάδελφοσ ςασ είναι 
απογοθτευμζνοσ με τθν ςυνεργαςία ςασ. Υπάρχουν ςτιγμζσ που 
κάποιοσ υφιςτάμενοσ ςασ ζχει παράπονα για τθν ςυμπεριφορά ςασ 
απζναντι του. Δεν μπορείτε να διαφωνείτε με τα ςυναιςκιματα. Σε 
όποια από τισ παραπάνω κζςεισ και να βρίςκεςτε αντί να ζρκετε ςε 
ςφγκρουςθ με ςκοπό να πείςετε τον άλλον ότι δεν νιϊκει ζτςι όπωσ 
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αυτόσ πιςτεφει, απλά καταλάβετε τον και προςπακιςτε να 
κατανοιςετε τθν κζςθ του. Θ ςυμπλοκι μπορεί να οδθγιςει μόνο 
ςτθν επιδείνωςθ τθσ κατάςταςθσ. 

 

 Πταν ζχετε προβλιματα ςτο χϊρο εργαςίασ ι διαφωνείτε με 
κάποια πράγματα ςκεφτείτε τα πρϊτα και αφοφ βγάλετε τα 
ςυμπεράςματα ςασ τότε ενεργείςτε, μθν προτρζχετε ςε βιαςτικά 
ςυμπεράςματα. Ο χϊροσ εργαςίασ είναι πολφ ευάλωτοσ ςτθν 
δθμιουργία και ςτθ ανάφλεξθ των ςυγκροφςεων. 

 

 Θζςτε ευδιάκριτα όρια: Ο κακζνασ πρζπει να γνωρίηει τα όρια του 
ςε ζνα εργαςιακό περιβάλλον, από τουσ εργαηομζνουσ ωσ τα 
διευκυντικά ςτελζχθ. Είναι ηωτικισ ςθμαςίασ τα όρια αυτά να είναι 
ορατά από τον κακζνα και να μθν παραβαίνοντα. δεν είναι δυνατόν 
να ξζρει κάποιοσ πόςο εφκολα προςβάλλονται και με τι τρόπο 
αντιδροφν οι ςυνάδελφοι ςε διάφορεσ ςυνκικεσ ςε ζναν 
εργαςιακό χϊρο. 

 

 Ζχοντασ δθμιουργιςει τα παραπάνω όρια, μετά οφείλεται να είςτε 
φιλικοί και εγκάρδιοι: προςζξτε τον τρόπο που μιλάτε ςτουσ 
ςυνεργάτεσ ςασ. Δείξτε ότι ενδιαφζρεςτε γι αυτοφσ όχι μόνο για το 
κομμάτι τθσ δουλειάσ, αλλά και για τθν προςωπικι τουσ υγεία και 
ευθμερία. ωτιςτε τουσ για το πϊσ αιςκάνονται, τί ζκαναν το 
ςαββατοκφριακο και προςζξτε τισ διαφορζσ ςτθν εμφάνιςθ τουσ. 
Οι καλζσ ςασ ςχζςεισ μπορεί να γίνουν ευεργετικζσ για τθν 
εργαςία. 

 

  Μθν αντιδράτε υπερβολικά, να ζχετε υπομονι. Πταν είςτε κοντά 
ςε μια ςφγκρουςθ με ζνα ςυνάδελφο ςασ, αποφφγετε τισ 
υπερβολζσ. Ρροςπακιςτε να είςτε ιρεμοσ και τυπικόσ, ακόμθ και 
αν ζχετε εμφανϊσ τθ ςωςτι άποψθ. Θ υπερβολικζσ αντιδράςεισ 
μποροφν να προκαλζςουν ακόμα και τθν απομάκρυνςθ ςασ από 
τθν επιχείρθςθ. 

 
 Μθν προςπακείτε να αλλάξετε τουσ άλλουσ: Αυτό που ςασ 

προςφζρει ο κάκε ςυνάδελφοσ είναι αυτό που βλζπετε. Μθν 
προςπακιςετε να τον αλλάξετε. Σεβαςτείτε και εκμεταλλευτείτε τθ 
διαφορετικότθτα του και προςαρμοςτείτε ςε αυτιν. 
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Ραρόλα αυτά οι ςυγκροφςεισ είναι μζροσ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, κάποια 
ςτιγμι κα ςυμβοφν, και εκδθλϊνονται, άλλοτε ςε μικρότερο και άλλοτε 
ςε μεγαλφτερο βακμό, μεταξφ των ανκρϊπων που αλλθλεπιδροφν. 
 

Θετικά Αποτελζςματα 

 

 Οι ςυγκροφςεισ, όταν ςυμβαίνουν ζγκαιρα (ι ακόμθ και πρόωρα) 
είναι πικανό να προφυλάξουν τθν επιχείρθςθ από άλλεσ εν 
δυνάμει ςυγκροφςεισ πολφ μεγαλφτερθσ δυναμικισ. Πςο νωρίτερα, 
δθλαδι, εμφανίηεται μια ςφγκρουςθ, τόςο πιο εφκολα 
αντιμετωπίςιμθ είναι. 

 

 Θ ςφγκρουςθ παραδοςιακά πθγάηει από μια αδυναμία. Με τθν 
εμφάνιςθ τθσ ςφγκρουςθσ γίνεται εμφανισ και θ αδυναμία αυτι 
και δίνεται παράλλθλα το ζρειςμα για τθν οριςτικι τθσ 
αντιμετϊπιςθ. 

 

 Οι ςυγκροφςεισ ςτθν ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία αφοροφν 
κζματα ςθμαντικά για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε αυτζσ. Κατά 
ςυνζπεια όλοι ενδιαφζρονται για τθν επίλυςθ τουσ. 

 

 Οι ςυγκροφςεισ βοθκοφν τουσ εμπλεκόμενουσ να αναπτφξουν τισ 
ικανότθτεσ τθσ επικοινωνίασ και τθσ κατανόθςθσ. Αυτό μελλοντικά 
βοθκάει όχι μόνο ςτθν αποφυγι νζων ςυγκροφςεων, αλλά και ςτθ 
γενικότερθ υγιι επιχειρθςιακι επικοινωνία. 

 

 Πταν μια ςφγκρουςθ οδθγείται ςε ευκεία αντιπαράκεςθ, βοθκά το 
άτομο να ελευκερϊςει μζροσ των ςυναιςκθμάτων του και να 
απαλλαγεί από ανεπικφμθτουσ παράγοντεσ όπωσ το άγχοσ και το 
ςτρεσ τθσ κακθμερινότθτασ. 

 

 Επιπλζον ο ςωςτόσ χειριςμόσ των ςυγκροφςεων από τα μζλθ μιασ 
επιχείρθςθσ είναι δείγμα ωριμότθτασ. Μετά από μια επιτυχι 
αντιμετϊπιςθ μιασ ςφγκρουςθσ όλοι νιϊκουν καλφτερα και 
επιπροςκζτωσ πιο δυνατοί. 
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Αρνθτικά Αποτελζςματα 

 

 Οι ςυγκροφςεισ αποςποφν τθν προςοχι των εμπλεκομζνων από 
άλλεσ πολφ ςθμαντικζσ υποκζςεισ. Αυτό ςυμβαίνει εφκολα γιατί θ 
αντιπαράκεςθ είναι κάτι που επθρεάηει άμεςα τα μζλθ και ςτθ 
ςυνείδθςθ τουσ είναι κάτι που πρζπει να λυκεί άμεςα. 

 

 Μια ςφγκρουςθ είναι πικανό να εξαςκενίςει το θκικό ενόσ ι 
περιςςοτζρων μελϊν, ιδιαίτερα αυτϊν που νιϊκουν ότι ζχουν 
ηθμιωκεί από τθν τελικι ζκβαςθ τθσ ςφγκρουςθσ και ότι τα 
ςυμφζροντα τουσ ζχουν κιχκεί. 

 

 Οι ςυγκροφςεισ δθμιουργοφν πόλωςθ μεταξφ των ςυνεργατϊν και 
κατά ςυνζπεια μειϊνουν ςθμαντικά τθν ικανότθτα τθσ ομαλισ και 
δθμιουργικισ ςυνεργαςίασ τουσ. 

 

 Οι πικανζσ διαφορζσ που υπάρχουν, όπωσ και οι αντιπαρακζςεισ 
οξφνονται με δυναμικό τρόπο και είναι πικανό να δθμιουργοφνται 
και άλλεσ νζεσ. 

 

 Μζςα από τθ διαδρομι που ακολουκεί μια ςφγκρουςθ, θ ζνταςθ 
τθσ ςταδιακά ανεβαίνει και μπορεί να καταλιξει ςε ανάρμοςτεσ και 
επιηιμιεσ, τόςο για τθν επιχείρθςθ όςο και τουσ εμπλεκόμενουσ, 
ςυμπεριφορζσ. 

 

 Πταν μια ςφγκρουςθ δεν αντιμετωπιςτεί ςωςτά, είναι ςίγουρο ότι 
κα ξαναζρκει ςτο προςκινιο είτε αυτοφςια είτε με τθ μορφι άλλου 
προβλιματοσ. 

 

 Θ αδυναμία ϊριμθσ επίλυςθσ μιασ ςφγκρουςθσ φανερϊνει ςτουσ 
ςυνεργάτεσ μια γενικότερθ αδυναμία τθσ επιχείρθςθσ. 

 

 Θ ςφγκρουςθ από μόνθ τθσ παραδοςιακά κεωρείται ωσ κάτι 
αρνθτικό. Κατά ςυνζπεια υφίςταται μια προκατάλθψθ απζναντι 
τθσ, κάτι που ςθμαίνει πωσ χρειάηεται προςπάκεια για να αλλάξει 
αυτό. 
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Συμπζραςμα Οι ςυγκροφςεισ ζχουν κετικά και αρνθτικά αποτελζςματα. 
Με τθν απαραίτθτθ εκπαίδευςθ μποροφν να υπεριςχφςουν τα κετικά. 
 
Θ εκπαίδευςθ  ςε κζματα Αποφυγισ και Διαχείριςθσ ςυγκροφςεων ζχει 
μεγάλθ προτεραιότθτα και ςυμβάλλει ςτθν βιωςιμότθτα του 
ςυνεταιριςμοφ.    
 

Σθμεία κλειδιά για ζνα επιτυχθμζνο ςυνεταιριςμό – Γενικζσ 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν επιτυχία 

 
- Μείνετε επικεντρωμζνοι ςτο ςτόχο 
- Κρατιςτε τα μζλθ ςασ ενθμερωμζνα και ενεργά 
- Εμφυςιςτε ςυνεχϊσ ςτα μζλθ ςασ τισ αξίεσ τθσ ενεργισ ςυμμετοχισ και 
τθσ εκελοντικισ δζςμευςθσ ςτισ αρχζσ του ςυνεταιριςμοφ. 
 - Θζςτε ρεαλιςτικοφσ ςτόχουσ και αξιϊςεισ 
- Οι ςυναντιςεισ ςασ να είναι επαγγελματικοφ επιπζδου (οργάνωςθ, 
δομι, παρουςιάςεισ, κεματολογία κλπ). 
- Βαςίςτε τισ αποφάςεισ ςασ κυρίωσ ςε ζρευνεσ αγοράσ και λιγότερο ςε 
απόψεισ 
- Συντάξτε ζνα κατανοθτό και οργανωμζνο επιχειρθματικό πλάνο δράςθσ 
(Business Plan) 
- Χρθςιμοποιείςτε αποτελεςματικά τουσ ςυμβοφλουσ 
  
Το εγχείρθμα ξεκινά με: 
 

- Ρεριγραφι των αναγκϊν 
- Ζνα ξεκάκαρο όραμα 
- Μια καλι επιχειρθματικι ιδζα 

  
Η Επιτροπι των εργαςιϊν ζναρξθσ του ςυνεταιριςμοφ  ζχει: 
 

- Επιχειρθματικι οξυδζρκεια και διορατικότθτα 
- Ρλουραλιςμό δεξιοτιτων 
- Τιμιότθτα και ακεραιότθτα 
- Ρροςανατολιςμό προσ τθ μεγαλφτερθ δυνατι βιωςιμότθτα 
- Επικζντρωςθ ςτο εγχείρθμα 
- Τθν ικανότθτα να διοικεί και να διαχειρίηεται τον ςυνεταιριςμό 
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Στο ςχεδιαςμό του εγχειριματοσ ςυμπεριλαμβάνεται:  
 

- Σε βάκοσ κατανόθςθ τθσ αγοράσ 
- Ειλικρινισ ζρευνα αγοράσ 
- Αποτελεςματικό Επιχειρθματικό Σχζδιο Βιωςιμότθτασ (Business 
Plan) 
- Συνεχι επιμζλεια 
- Μια ςυνειδθτι μετάβαςθ από τθ φάςθ εγκακίδρυςθσ του 
ςυνεταιριςμοφ ςτθ φάςθ λειτουργίασ του 
- Ερευνιςτε πικανζσ ςυνεργαςίεσ με άλλουσ ςυνεταιριςμοφσ 
- Ρροςδιορίςτε και μειϊςτε τα ρίςκα 
- Διατθριςτε ειλικρινείσ και ανοιχτοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ 
- Επενδφςτε ςτθν εκπαίδευςθ των μελϊν, του ΔΣ και του 
προςωπικοφ 
- Ρροςλάβετε ζναν ικανό διευκυντι 
- Συλλζξτε επαρκι κεφάλαια 
- Σχεδιάςτε ζνα ρεαλιςτικό ςτρατθγικό πλάνο για τθν είςοδό ςασ 
ςτθν αγορά 
- Βεβαιωκείτε ότι ζχετε αρκετά προϊόντα να πουλιςετε ςε μια 
μεγάλθ αγορά ϊςτε να κερδίςετε χριματα 

  
Τα ιδρυτικά μζλθ: 
 

- Είναι αφοςιωμζνα ςτθν υλοποίθςθ τθσ ιδζασ 
- Τα εμπνζει ζνα κοινό όραμα 
- Ζχουν ευζλικτθ και δθμιουργικι ςκζψθ 

  
Από οικονομικισ ςκοπιάσ, το ςχζδιο και ο ςχεδιαςμόσ: 
 

- Διακζτει επαρκι κεφαλαιοποίθςθ 
- Ρεριλαμβάνει οικονομικι ςυνειςφορά των ιδρυτικϊν μελϊν 
- Είναι οικονομικά εφικτό 
- Διακζτει ςυνετι οικονομικι διαχείριςθ 
- Διακζτει επαρκείσ κεφαλαιακοφσ πόρουσ 

  
Ο ςχεδιαςμόσ ζχει: 
 

- Ιςχυρι διοίκθςθ 
- Ξεκάκαρουσ και διαυγείσ εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ 
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- Θ υλοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ γίνεται ςτο ςωςτό timing 
- Επαρκι ανκρϊπινο δυναμικό 
- Τθ δυνατότθτα να μακαίνει από τα λάκθ 
- Τθ δζςμευςθ για ςυνεχι επικοινωνία μεταξφ των μελϊν, του 
διοικθτικοφ ςυμβουλίου, τθσ διοίκθςθσ και των ςυμβοφλων 
- Τθ δζςμευςθ για ςυνεχι εκπαίδευςθ 
- Τθ δζςμευςθ και ικανότθτα για γριγορθ λιψθ αποφάςεων 
- Ζναν ζμπειρο ςφμβουλο ςυνεταιριςμϊν και ςυνεταιριςτικϊν 
κεμάτων   

Διαδικαςία 

 

 Οι ςυναντιςεισ είναι μια πρόβα λειτουργίασ μια εν δφναμθ Γενικι 
Συνζλευςθ με κατάρτιςθ θμεριςιασ διάταξθσ για τθν οποία 
χρειάηεται θ ενθμζρωςθ των μελϊν εκ των προτζρων ζτςι ϊςτε να 
ζχουν προετοιμαςτεί κατάλλθλα για να εκκζςουν τισ απόψεισ τουσ.  

 

 Θ ϊρα ζναρξθσ και κλειςίματοσ τθσ ςυνάντθςθσ ορίηεται ωσ μζροσ 
τθσ θμεριςιασ διάταξθσ  
 

 Οι απόψεισ εκκζτονται κυκλικά πριν ο κάκε ομιλθτισ ηθτιςει τον 
λόγο και πάλι  
 

 Θ ςυηιτθςθ δεν πρζπει να μονοπωλείτε από κανζναν  
 

 Οι ςυηθτιςεισ αναδεικνφουν τισ δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτεσ των 
μελϊν κακϊσ και τθν αφοςίωςθ τουσ για περιςςότερθ 
ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ, δίνοντασ ςτοιχεία ςτα υπόλοιπα μζλθ 
ποιοι κα είναι τα πικανά προτεινόμενα μζλθ των Συμβουλίων και 
των Επιτροπϊν  

 
 

Βιμα Νο.1: Διαμορφϊνοντασ μια βαςικι ομάδα  

Σφςταςθ τθσ ομάδασ  

 
Θ ζμπνευςθ για τθν δθμιουργία ενόσ ςυνεταιριςμοφ προζρχεται γενικά 
από ζναν ι περιςςότερουσ ανκρϊπουσ οι οποίοι γνωρίηουν τθν 



Εγσειπίδιο ηος 

CoopStarter (3) 

Εγσειπίδιο Σςνεπγαηικού Επγαζηηπίος “Ιδπύονηαρ έναν ζςνεηαιπιζμό” Δίκηςο Κ.Α.Π.Α 

38 

δυνατότθτα ίδρυςθσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ και ζχουν μια καλι ιδζα και ζνα 
όραμα. Αυτοί οι άνκρωποι ςτθν ςυνζχεια κα ζρκουν ςε επαφι με άλλα 
άτομα για να τουσ πείςουν να ςυμμετάςχουν ςτο ςυνεταιριςτικό ςχζδιό 
τουσ. Θ ιδζα μπορεί επίςθσ να προζλκει από μια ομάδα ανκρϊπων που 
κζλουν να εργαςτοφν μαηί για να πραγματοποιιςουν ζνα κοινό όραμα.  

Ο αρικμόσ ατόμων που ςυμμετζχουν ςτθ βαςικι ομάδα μπορεί να είναι 
κρίςιμοσ. Ράρα πολλοί άνκρωποι ςτθ βαςικι ομάδα μπορεί αςφαλϊσ να 
επιβραδφνουν τθν υπόκεςθ αλλά μπορεί επίςθσ να οδθγιςουν ςε ζνα 
καλφτερα δομθμζνο ςχζδιο.  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ζρκουν ςε επαφι τα μζλθ: 

 με ςυηθτιςεισ

 με τθν βοικεια αφιςϊν διαφιμιςθσ

 με διανομι φυλλαδίων ι ενθμερωτικϊν εντφπων ςε δθμόςιεσ
εκδθλϊςεισ

 με τθν οργάνωςθ μιασ ςυηιτθςθσ για τουσ ςυνεταιριςμοφσ και των
αναγκαίων διευκρινίςεων ςχετικά με το προτεινόμενο ςχζδιο

 με τα Μζςα Επικοινωνίασ (ραδιόφωνο, εφθμερίδεσ,
τθλεόραςθ) 

Μόλισ διαμορφωκεί θ βαςικι ομάδα, είναι απαραίτθτο να δθμιουργθκεί 
ζνα ταμείο εκκίνθςθσ για διάφορεσ δαπάνεσ που ςυνδζονται με το 
ξεκίνθμα ενόσ ςυνεταιριςμοφ: τθλζφωνο, φωτοτυπικό, ταχυδρομικά τζλθ 
κ.λπ. Ππωσ ζκαναν και οι πρωτοπόροι του Rochdale, τα μζλθ μποροφν να 
βάηουν ςτθν άκρθ ζνα οριςμζνο χρθματικό ποςό κάκε θμζρα. Είναι 
επίςθσ χριςιμο να αποκτιςουν πλθροφορίεσ από τισ τοπικζσ ι ακόμα και 
εκνικζσ αρχζσ για πικανι βοικεια με ςυμβουλζσ ι κατάρτιςθ κ.λπ. από το 
κράτοσ ι μια Μ.Κ.Ο. (Μθ Κυβερνθτικι Οργάνωςθ). Κοινωνικζσ ι άλλου 
είδουσ εκδθλϊςεισ μποροφν επίςθσ να οργανωκοφν όπωσ ζνασ χορόσ, 
πϊλθςθ των προϊόντων που ετοιμάηονται από τα μζλθ κ.λπ.  

Εμπλοκι των μελϊν 
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Ζνασ ςυνεταιριςμόσ είναι μια επιχείρθςθ βαςιςμζνθ ςτο δθμοκρατικό 
ζλεγχο από τα μζλθ του. Θ επιτυχία του ςυνεταιριςμοφ εξαρτάται επίςθσ 
από τθν εμπιςτοςφνθ και τθν ςυμμετοχι των μελϊν ςτθν λειτουργία του 
ςυνεταιριςμοφ. Θ εμπλοκι των μελϊν ς’ αυτό το ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 
ζναρξθσ του ςυνεταιριςμοφ αναμζνεται ςε τουλάχιςτον τζςςερισ 
περιοχζσ:  

 Στον τομζα των ςυνεταιριςτικϊν αξιϊν και αρχϊν. Τα μζλθ
πρζπει να εμμείνουν ςτισ ςυνεταιριςτικζσ αξίεσ που είναι θ
αυτοβοικεια, θ αυτοευκφνθ, θ δθμοκρατία, θ ιςότθτα, θ
δικαιοςφνθ και θ αλλθλεγγφθ

 Στον τομζα τθσ οικονομικισ δζςμευςθσ. Κάκε μζλοσ πρζπει να
ςυμβάλει οικονομικά ςτο ςυνεταιριςμό, τουλάχιςτον με τθν
αγορά μεριδίων

 Στον χρόνο που δίνεται για το ςυνεταιριςμό. Μόλισ θ βαςικι
ομάδα διαμορφωκεί είναι ςωςτό να ερωτθκοφν τα μζλθ για τθν
διακεςιμότθτά τουσ και το χρόνο που κα είναι διατεκειμζνοι να
αφιερϊςουν ςτο ςυνεταιριςμό

 Στον τομζα τθσ εργαςίασ που γίνεται για να προετοιμαςτεί θ
τεκμθρίωςθ για το ςυνεταιριςμό (εςωτερικοί κανονιςμοί και
καταςτατικό, οργανωτικό διάγραμμα). Τα μζλθ πρζπει να
γνωρίηουν ότι θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ
παίρνει χρόνο και χρειάηεται ςυνεχι προςπάκεια από τον
κακζνα

Πραμα, αξίεσ και ςτόχοσ 

Μόλισ διαμορφωκεί θ βαςικι ομάδα, απομζνει ςτα μζλθ να 
ςυμφωνιςουν ςχετικά με το αντικείμενο του ςυνεταιριςμοφ, με άλλα 
λόγια τον ςτόχο του ςυνεταιριςμοφ. Μια ςειρά εργαςτθρίων με όλα τα 
μζλθ κα μποροφςαν να τουσ βοθκιςουν για να κακορίςουν το ξεκίνθμα 
του οράματοσ τθσ ομάδασ. Αυτό το όραμα εκφράηει τθν αντίλθψθ που 
ζχουν τα μζλθ για το μζλλον.  
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Ραράδειγμα: Το όραμα ενόσ γεωργικοφ ςυνεταιριςμοφ ίςωσ είναι να 
προμθκεφει τθν κοινότθτα που ανικει με μθ τροποποιθμζνα γενετικά 
τρόφιμα.  

Μζςω αυτϊν των εργαςτθρίων, τα μζλθ κα πρζπει να κακορίςουν τισ 
αξίεσ του ςυνεταιριςμοφ, εκείνεσ που τα μζλθ επικυμοφν να 
υπεραςπιςτοφν μζςω τθσ επιχείρθςισ τουσ. Ππωσ υπενκυμίςαμε πιο 
πριν, οι ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ βαςίηονται μεταξφ των άλλων ςτισ αξίεσ 
τθσ δθμοκρατίασ, τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ δικαιοςφνθσ. Οι αξίεσ τθσ 
ομάδασ κα πρζπει να είναι επακριβϊσ οριςμζνεσ.  

Ραράδειγμα: Οι αξίεσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ καταναλωτϊν κα είναι να 
προςφζρει καλισ ποιότθτασ προϊόντα τροφίμων.  

Τελικά τα μζλθ κα κακορίςουν ςαφϊσ τον ςτόχο του ςυνεταιριςμοφ, 
ςτόχο που τα μζλθ ελπίηουν να επιτφχουν με τθν δθμιουργία του 
ςυνεταιριςμοφ.  

Αντίκετα από το όραμα, ο ςτόχοσ του ςυνεταιριςμοφ πρζπει να είναι όςο 
το δυνατόν χειροπιαςτόσ και πρακτικόσ. Είναι ενδεδειγμζνο κατά τθν 
διατφπωςθ των ςτόχων να λθφκεί υπόψθ ότι ςχεδιάηονται για να είναι 
χειροπιαςτοί, μετριςιμοι, ςυγκεκριμζνοι και εφικτοί. Δφο ι τρεισ 
προτάςεισ είναι αρκετζσ ςυνικωσ να τουσ κακορίςουν. Από αυτοφσ τουσ 
ςτόχουσ κα αναδειχτοφν οι δραςτθριότθτεσ του ςυνεταιριςμοφ. Εάν 
υπάρχουν αρκετοί ςτόχοι, τα μζλθ κα πρζπει να διαβακμίςουν τθν 
προτεραιότθτα τουσ.  

Ραράδειγμα: Μια πιςτωτικι ζνωςθ κα ζχει ωσ ςτόχο τθν τροφοδότθςθ 
των μελϊν τθσ με δάνεια και υπθρεςίεσ που ςυνδζονται με τθν 
ςυγκζντρωςθ των αποταμιεφςεων.  

Εδϊ είναι παραδείγματα ερωτιςεων που μποροφν να βοθκιςουν τα 
μζλθ να κακορίςουν το όραμα, τισ αξίεσ και τουσ ςτόχουσ του 
ςυνεταιριςμοφ τουσ.  

 Γιατί ζχουμε ενωκεί;

 Ροιεσ είναι οι ανάγκεσ μασ;
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 Σε ποιουσ προςβλζπουμε να πουλιςουμε τα προϊόντα μασ;

 Ροια είναι θ προςτικζμενθ αξία των προϊόντων μασ;

 Θ κοινότθτα κα ωφελθκεί από τισ υπθρεςίεσ ι τα προϊόντα που
προςφζρονται από τον ςυνεταιριςμό μασ;

Μόλισ ςυμφωνιςουν τα μζλθ τθσ ομάδασ ςχετικά με ζνα κοινό όραμα και 
τισ αξίεσ που υποςτθρίηονται από το ςυνεταιριςμό τουσ, πρζπει ζπειτα να 
κακορίςουν τουσ ςτόχουσ του. Μόλισ κακοριςτοφν αυτοί, θ ομάδα πρζπει 
να ςυντάξει τον κατάλογο των διαδικαςιϊν οι οποίεσ πρζπει να 
πραγματοποιθκοφν για να επιτφχει τουσ κακοριςμζνουσ ςτόχουσ. Τελικά 
όλα αυτά κα οδθγιςουν ςτο προςδοκϊμενο αποτζλεςμα για τα μζλθ του 
ςυνεταιριςμοφ.  

Ρροςδιοριςμόσ των απαραίτθτων δεξιοτιτων 

Οι ομάδεσ ςυηιτθςθσ μποροφν να οδθγιςουν ςτον προςδιοριςμό των 
δεξιοτιτων του κάκε μζλουσ και να προςδιορίςουν ζτςι τισ περιοχζσ όπου 
θ κατάρτιςθ είναι αναγκαία. Οι δεξιότθτεσ των μελϊν μποροφν να 
παρουςιαςτοφν όπωσ ςτον ακόλουκο πίνακα:  

Ρίνακασ 1:  
Ραρουςίαςθ και προςδιοριςμόσ των δεξιοτιτων των μελϊν 

Τεχνικι 
Τεχνικι 

προϊκθςθσ 
Διαχείριςθ Διακυβζρνθςθ 

Μζλοσ Α 

Μζλοσ Β 

Μζλοσ Γ 

Μζλοσ Δ 

Καταρτίηοντασ τον κατάλογο δεξιοτιτων που απαιτοφνται (τεχνικϊν, 
προϊκθςθσ, διαχείριςθσ, κ.λπ.) και γράφοντάσ τεσ ςε αυτόν τον πίνακα, 
όλα τα μζλθ πρζπει ςτθν ςυνζχεια να αυτό-αξιολογιςουν κάκε ικανότθτα 
τουσ και να βάλουν ςε κάκε κουτάκι ζνα ςθμάδι π.χ. μεταξφ του 1 (ζνα 
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ςθμάδι που αντιςτοιχεί ςε ζνα πολφ αδφνατο επίπεδο) και 5 (ζνα ςθμάδι 
που αντιςτοιχεί ςτθν πλιρθ επάρκεια τθσ δεξιότθτασ).  Δείτε σελίδα 61

Μόλισ προςδιοριςτοφν οι ελλείψεισ τθσ ομάδασ, κα απαιτθκοφν 
εκπαιδευτικζσ ςυνεδρίεσ για να βελτιϊςουν τθν γνϊςθ των μελϊν ςτισ 
προκακοριςμζνεσ περιοχζσ. Δεδομζνου ότι θ πζμπτθ ςυνεταιριςτικι αρχι 
μασ υπενκυμίηει, ότι θ ςυνεχι εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ των μελϊν 
είναι δφο απαραίτθτα ςυςτατικά για τθν βιωςιμότθτα κάκε 
ςυνεταιριςμοφ. 

Συνεταιριςμόσ = Ζνωςθ Ρροςϊπων (Σωματείο) + Επιχείρθςθ 

Βιμα Νο 2 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ (Επιχείρθςθ) 

Ρριν πραγματοποιθκεί οποιοδιποτε πρόγραμμα, ςυνιςτάται να 
αξιολογθκοφν εκ’ των προτζρων οι πικανότθτεσ τθσ επιτυχίασ μζςω μιασ 
μελζτθσ ςκοπιμότθτασ. Στθν περίπτωςθ ενόσ ςυνεταιριςμοφ, είναι ζνα 
κζμα εάν ο ςυνεταιριςμόσ ζχει οποιαδιποτε πικανότθτα βιωςιμότθτασ. 
Αυτι θ μελζτθ πραγματοποιείται είτε από μερικά μζλθ του 
ςυνεταιριςμοφ, εάν διακζτουν τθν απαραίτθτθ εξειδίκευςθ και το χρόνο, 
ι από ζνα εξωτερικό πρόςωπο που επιλζγεται από το ςυνεταιριςμό.  

Θ μελζτθ ςκοπιμότθτασ κα πρζπει να καλφπτει το ςφνολο των ακόλουκων 
κεμάτων:  

Κοινζσ ανάγκεσ 

 Ροιεσ είναι οι κοινζσ ανάγκεσ των δυνθτικϊν μελϊν;

 Ροια προϊόντα και υπθρεςίεσ κα προςφζρει ο ςυνεταιριςμόσ;

Ερευνά αγοράσ και ςτρατθγικι 

 Υπάρχει κομμάτι τθσ αγοράσ που ο ςυνεταιριςμόσ μπορεί να
καλφψει;

 Ροιοι είναι οι ανταγωνιςτζσ που κα βρει ο ςυνεταιριςμόσ μπροςτά
του;

 Τι διαφορετικό κα προςφζρει ο ςυνεταιριςμόσ ςτθν αγορά; Σε τι κα
διαφζρει από τουσ ανταγωνιςτζσ του;
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 Ροια κα είναι τα διαφορετικά οφζλθ για τουσ πελάτεσ του
ςυνεταιριςμοφ;

Λειτουργίεσ 

 Ρϊσ κα διαχειρίηεται και κα ςτελεχϊνεται ο ςυνεταιριςμόσ;

 Ροιοι είναι οι κφριοι προμθκευτζσ του ςυνεταιριςμοφ;

 Ροιεσ υπθρεςίεσ και προϊόντα κα προςφζρει ο ςυνεταιριςμόσ;

Ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ και πθγζσ 

 Ρόςα χριματα κα χρειαςτοφν για να ξεκινιςετε; Ρου κα
χρθςιμοποιθκοφν αυτά τα χριματα;

 Ροιο είναι κατά προςζγγιςθ το κόςτοσ λειτουργίασ του
ςυνεταιριςμοφ;

 Ο κφκλοσ εργαςιϊν του ςυνεταιριςμοφ κα μπορεί να καλφψει τα
ζξοδα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξυπθρζτθςθσ των δανείων;

 Ρόςα χριματα κα μποροφςαν να προζλκουν από τα μζλθ αρχικά
και πόςα από άλλεσ πθγζσ; Σε μακροπρόκεςμθ βάςθ, πόςο κα
πρζπει να ςυμβάλλουν τα μζλθ ςτο κεφάλαιο του ςυνεταιριςμοφ
και πϊσ αυτά τα χριματα κα ςυλλεχτοφν;

 Ροιεσ είναι οι επιλογζσ και το κόςτοσ για τθν λιψθ εξωτερικισ
χρθματοδότθςθσ;

Ανάγκεσ Εκκίνθςθσ 

 Ρόςοσ χρόνοσ κα χρειαςτεί για το ξεκίνθμα του ςυνεταιριςμοφ,
πόςθ και ποια πρζπει να είναι θ παραγωγι προϊόντων, κλπ.;

 Τι ικανότθτεσ διαχείριςθσ κα χρειαςτοφν;

 Τι εγκαταςτάςεισ- εξοπλιςμόσ απαιτοφνται; Ρόςο κα κοςτίςουν,
είναι διακζςιμα;

Βιμα Νο 3 Επανεξζταςθ αποτελεςμάτων Μελζτθσ Σκοπιμότθτασ 

Εάν θ μελζτθ ςκοπιμότθτασ αποδειχκεί αναποτελεςματικι, θ βαςικι 
ομάδα κα πρζπει να κατευκυνκεί προσ ζνα άλλο ςχζδιο. Εάν θ μελζτθ δεν 
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αμφιςβθτεί το εγχείρθμα, θ ομάδα μπορεί ωα περάςει ςτο επόμενο 
βιμα.  

Συνεταιριςμόσ = Ζνωςθ Ρροςϊπων (Σωματείο) + Επιχείρθςθ 

Βιμα Νο 4 Κατάρτιςθ Επιχειρθματικοφ Σχεδίου (Επιχείρθςθ) 

Θ ςφνταξθ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου είναι θ λογικι ςυνζχεια για τθν 
αξιοποίθςθ τθσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ. Ρράγματι, το επιχειρθςιακό 
ςχζδιο είναι ζνα εργαλείο κατάςτρωςθσ προγράμματοσ για να 
περιγράψει τθν μελλοντικι κατεφκυνςθ μιασ επιχείρθςθσ. Είναι πολφ 
χριςιμο για τα πικανά αιτιματα για δάνεια ι άλλθ χρθματοδότθςθ. Ζνα 
καλό επιχειρθςιακό ςχζδιο επιτρζπει ςτουσ επενδυτζσ και τουσ δανειςτζσ 
να αξιολογιςουν τισ προτάςεισ χρθματοδότθςθσ τθσ ομάδασ και τθν 
δυνατότθτάσ τουσ να λειτουργιςουν τον ςυνεταιριςμό. 

 Βοθκά επίςθσ να αποκαλυφκοφν οι δραςτθριότθτεσ του ςυνεταιριςμοφ 
οι οποίεσ κα χρειαςτοφν περιςςότερθ και ςυνεχι προςπάκεια.  

Εάν καταςτρωκεί ςωςτά, το επιχειρθςιακό ςχζδιο: 

 δθλϊνει τουσ ςτόχουσ του ςυνεταιριςμοφ

 προςδιορίηει τα χριματα, τισ εγκαταςτάςεισ - εξοπλιςμό και το
ανκρϊπινο δυναμικό που είναι απαραίτθτα για να λειτουργιςει

 περιγράφει πϊσ κα εξαςφαλιςτοφν αυτοί οι πόροι

 εξθγεί γιατί αυτι θ επιχείρθςθ κα είναι επιτυχισ

Θ ςφνκεςθ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου εξαρτάται κατά ζνα μεγάλο μζροσ 
από το ποιοσ κα το διαβάςει και για ποια χριςθ προορίηεται. Εάν το 
επιχειρθςιακό ςχζδιο χρθςιμοποιθκεί για αιτιματα εξωτερικισ 
χρθματοδότθςθσ, κα είναι πιο λεπτομερζσ από εάν πρόκειται να 
χρθςιμοποιθκεί για τθν ζνταξθ νζων μελϊν. Το επιχειρθςιακό ςχζδιο 
πρζπει εντοφτοισ να κρατθκεί απλό και όςο το δυνατόν ςαφζςτερο. 

Τα βαςικά μζρθ ενόσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου 

Ειςαγωγι και Ρερίλθψθ 

 Το όνομα, τθν διεφκυνςθ και τον αρικμό τθλεφϊνου τθσ
επιχείρθςθσ
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 Τα ονόματα και οι αρικμοί τθλεφϊνου του βαςικοφ προςωπικοφ
(Διοικθτικό Συμβοφλιο, διευκυντικά ςτελζχθ)

 Ρερίλθψθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ ςκοπιμότθτασ

Ρίνακασ περιεχομζνων 

 Ραρουςιάηει όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο
επιχειρθςιακό ςχζδιο τα οποία μποροφν να αναηθτθκοφν ςτο ζγγραφο 
από τον αρικμό ςελίδασ. 

Ρεριγραφι Επιχειριςεισ 

 Διλωςθ του ςκοποφ

 Ρερίλθψθ τθσ νομικισ μορφισ (ςυνεταιριςμόσ)

 Ρεριγραφι των μελϊν

 Ρεριγραφι των προϊόντων και των υπθρεςιϊν που κα
προςφζρονται από τον ςυνεταιριςμό

 Επιςκόπθςθ του κλάδου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ τρζχουςασ
κατάςταςθσ και των προοπτικϊν, νζα προϊόντα και τάςεισ που
επθρεάηουν τον κλάδο

Ζρευνα αγοράσ και Στρατθγικι Ρροϊκθςθσ 

 Ρεριγραφι των πικανϊν πελατϊν

 Ρεριγραφι του μεγζκουσ τθσ αγοράσ και των τάςεων

 Ανάλυςθ του ανταγωνιςμοφ

 Εκτιμϊμενεσ πωλιςεισ και προβλεπόμενθ απόκτθςθ μεριδίου τθσ
αγοράσ

 Συνολικι ςτρατθγικι μάρκετινγκ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
τιμολόγθςθσ, τακτικι πωλιςεων, πολιτικζσ παροχισ υπθρεςιϊν,
διανομισ, προγράμματα διαφιμιςθσ και προϊκθςθσ

Σχζδιο Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ 

 Ρεριγραφι του τφπου επιχείρθςθσ, τθσ απαιτοφμενθσ κεφαλαιακισ
κάλυψθσ από τα μζλθ, τον αρικμό των μελϊν, των οφελϊν για τα
μζλθ και των προβλεπόμενων αποδόςεων κερδϊν

 Ρεριγραφι Διοικθτικοφ Συμβουλίου άλλων Επιτροπϊν, Στελεχϊν
με οργανόγραμμα -διάγραμμα δραςτθριοτιτων
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 Ανάγκεσ και κόςτθ εκπαίδευςθσ, επαγγελματικϊν υπθρεςιϊν,
προςωπικοφ

 Γενικό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των
προβλεπόμενων δαπανϊν, των εμποδίων και των κινδφνων 1

Σχζδιο λειτουργίασ 

 Ρεριγραφι τθσ τοποκεςίασ και των εγκαταςτάςεων

 Ρεριγραφι των βαςικϊν προμθκευτϊν (ανεφοδιαςμόσ 
απαραίτθτων υλικϊν) και πωλθτϊν

 Ρεριγραφι των ειδικϊν επιχειρθςιακϊν αναγκϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του εξοπλιςμοφ

 Ρεριγραφι του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ, κακθκόντων μελϊν

 Ανάλυςθ των κρίςιμων κινδφνων και πικανοί τρόποι
ελαχιςτοποίθςθσ του κινδφνου.

Σχζδιο Χρθματοδότθςθσ 

 Ρροβλζψεισ ςε βάκοσ πζντε ζωσ δζκα ετϊν για τα κζρδθ τθσ ηθμιζσ,
τισ ταμειακζσ ροζσ και τον ιςολογιςμό

 Break-even ανάλυςθ

 Ρεριγραφι των προτεινόμενων πθγϊν χρθματοδότθςθσ και του
κόςτουσ εκκίνθςθσ

Ζγγραφα υποςτιριξθσ 

 Βιογραφικά όςων ςυμμετζχουν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο

 Συςτατικζσ επιςτολζσ, Διλωςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από
δυνθτικοφσ προμθκευτζσ και πελάτεσ

 Αίτθςθ ζνταξθσ και φυλλάδια

 Ρροωκθτικό ενθμερωτικό υλικό για τον ςυνεταιριςμό

Σθμείωςθ: Δείτε ςτο Βιβλίο Εργαλειοκικθ Συνεταιριςμόσ ωσ Επιχείρθςθ 
(3) του εγχειριδίου τον αναλυτικό οδθγό για τθν ςχεδίαςθ του 

1
 Για ηην καηάπηιζη ηος σπονοδιαγπάμμαηορ ανάπηςξηρ και πποϋπολογιζμού καθώρ και 

για ηην Swot Ανάλςζη ζςμβοςλεςόμαζηε ηο Market Plan ζηο παπάηημα πος ακολοςθεί 
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επιχειρθματικοφ ςχεδίου και του market plan κακϊσ και ςτισ Θεωρθτικζσ 
Σθμειϊςεισ (2) Συνεταιριςτικι Επιχειρθματικότθτα κεφάλαιο. 6 

Συνεταιριςμόσ = Ζνωςθ Ρροςϊπων (Σωματείο) + Επιχείρθςθ 

Βιμα Νο 5 Ρροετοιμαςία μορφισ καταςτατικοφ - Βαςικζσ αρχζσ Ζνωςθ 
Ρροςϊπων (Σωματείο) 

Ερωτιςεισ που πρζπει να απαντθκοφν πριν ξεκινιςει θ ςφνταξθ του 
καταςτατικοφ και του εςωτερικοφ κανονιςμοφ 

Ραρακάτω είναι οι ερωτιςεισ που κα πρζπει να απαντιςετε πριν ζρκετε 
ςε επαφι με δικθγόρο για να ςασ βοθκιςει ςτθ ςφνταξθ του 
καταςτατικοφ και του εςωτερικοφ κανονιςμοφ και του ςυμφωνθτικοφ 
ζνταξθσ μελϊν.  

Σθμείωςθ: Δεν είναι όλεσ οι ερωτιςεισ ςυμβατζσ με όλουσ του τφπουσ 
ςυνεταιριςμϊν. Εςείσ απαντιςτε ςε αυτζσ που ςχετίηονται με τον δικό 
ςασ ςυνεταιριςμό. 

Χτίηοντασ το κοινό όραμα, το ςτόχο, τισ αξίεσ και τθ ςτρατθγικι 

- Ροιά κα είναι τα μζλθ του ςυνεταιριςμοφ; Ροίεσ ανάγκεσ τουσ 
πρζπει να καλφπτει ο ςυνεταιριςμόσ (ϊςτε να γίνει ο κατάλλθλοσ 
ςχεδιαςμόσ) 
- Αναφζρετε τισ αξιϊςεισ που ζχετε από το ςυνεταιριςμό 
- Αναφζρετε τα εμπόδια που ςασ δυςκολεφουν να προχωριςετε 
- Αναφζρετε τισ βαςικζσ αρχζσ και αξίεσ που κα κακοδθγοφν τον 
ςυνεταιριςμό. 
- Τι νζο κζλετε να φζρει ςτον κόςμο ο ςυνεταιριςμό ςασ 
- Ροιο είναι το όραμα του ςυνεταιριςμοφ; 
- Τι ζργο κζλετε να επιτελζςει ο ςυνεταιριςμόσ, ποιοσ κα είναι ο 
ςκοπόσ του; 
- Ροιοι κα υπθρετιςουν ςτθν «Επιτροπι των Εργαςιϊν Εκκίνθςθσ 
του Συνεταιριςμοφ» θ οποία κα κακοδθγεί και κα επιβλζπει τισ 
εργαςίεσ ςε όλεσ τισ φάςεισ μζχρι τθν ζναρξθ των επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων; 
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Μζλθ 

- Ροιοι κα ζχουν δικαίωμα να γίνουν μζλθ; 
- Τι μερίδιο κα καταβάλλουν τα μζλθ; 
- Θα ζχει κάκε μζλοσ ζνα ψιφο ι κα υπάρχει διαβάκμιςθ; 
- Θα ζχει το δικαίωμα ψιφου κάποια οικονομικι επιβάρυνςθ 
(ετιςια ςυνδρομι);  
- Θα είναι όλα τα μζρθ ιςότιμα ι κα υπάρχουν διαβακμίςεισ; 
- Ρϊσ μπορεί ζνα μζλοσ να διακόψει τθ ςυμμετοχι του ςτο 
ςυνεταιριςμό; Ρωσ μπορεί ο ςυνεταιριςμόσ να διακόψει τθ 
ςυμμετοχι ενόσ μζλουσ; 

Διοικθτικό Συμβοφλιο 

- Ροία τα χαρακτθριςτικά καταλλθλότθτασ για να υπθρετιςει ωσ 
μζλοσ ςτο ΔΣ; 
- Ροια είναι τα κακικοντα; 
- Ρόςοι κα ςυμμετζχουν; 
- Θα ςυμμετζχουν ςτο ΔΣ και άτομα εκτόσ του ςυνεταιριςμοφ; 
- Ροια κα είναι θ χρονικι διάρκεια τθσ κθτείασ των μελϊν του ΔΣ; 
- Ρϊσ κα γίνεται θ εκλογι των μελϊν του ΔΣ; Ρϊσ κα 
απομακρφνονται; 
- Θα πλθρϊνονται; Θα δίνεται κάποιου είδουσ αποηθμίωςθ; 
- Ρϊσ κα καλφπτονται οι απουςίεσ; (άδειεσ κλπ) 
- Ρόςο ςυχνά κα ςυγκαλείται το ΔΣ; Θα απαιτείται απαρτία; Ρόςο 
ζγκαιρα πρζπει να ειδοποιοφνται τα μζλθ; 
- Θα υπάρχει κάποια διαρκισ ελεγκτικι επιτροπι; Αν υπάρχει, 
ποιοι κα τθν απαρτίηουν και ποία κα είναι τα κακικοντα και ο 
τρόποσ λειτουργίασ; 
- Θα υπάρχουν άλλοι αξιωματοφχοι (επιτροπζσ); Αν υπάρχουν, πϊσ 
κα επιλζγονται, ποια κα είναι τα κακικοντα, ποια τα πεδία δράςθσ 
τουσ; 

Κεφαλαιακι δομι 

- Ροια κα είναι θ κεφαλαιακι δομι; Θα εκδϊςετε μετοχζσ, μερίδια 
ι κάτι άλλο; πόςα; Ροια κα είναι θ αξία τουσ; 
- Ροια κα είναι τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ του κατόχου; 
- Θα ζχουν μερίςματα οι μετοχζσ; 
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- Ροια κα είναι θ διαδικαςία εξαγοράσ; 

Διανομι μεριςμάτων ςτα μζλθ 

Ροια κα είναι θ βάςθ τθσ διανομισ μεριςμάτων ςτα μζλθ; 

Συνελεφςεισ Μελϊν 

- Κάκε πότε κα γίνονται ςυνελεφςεισ μελϊν; Ροιοσ κα μπορεί να 
ςυγκαλζςει ζκτακτθ ςυνζλευςθ; Τι χρονικι προειδοποίθςθ 
απαιτείται; Απαιτείται απαρτία; Αν όχι τι ποςοςτό των μελϊν 
πρζπει να είναι παρόν; 
- Για ποια κζματα κα αποφαςίηουν τα μζλθ; 
- Ρωσ κα ψθφίηουν τα μζλθ; με πλθρεξοφςιο; ταχυδρομικά; 
θλεκτρονικά; 
- Με ποια διαδικαςία κα τροποποιοφνται οι εςωτερικοί κανονιςμοί 
και το καταςτατικό; 

Συμφωνθτικό ζνταξθσ μζλουσ 

- Τι κα λαμβάνουν τα μζλθ;  
- Τι κα ςυμφωνοφν να δίνουν τα μζλθ; 
- Ρϊσ κα γίνονται οι οικονομικζσ ςυναλλαγζσ; 
- Ρωσ κα αξιολογοφνται τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά; 
- Ρϊσ κα ενιςχφεται το κφροσ και θ δζςμευςθ του ςυμφωνθτικοφ 
(κα υπάρχουν ποινζσ εάν δεν τθρείται); 
- Θα λιγει και κα ανανεϊνεται το ςυμφωνθτικό; Ρωσ; 

Συνεταιριςμόσ = Ζνωςθ Ρροςϊπων (Σωματείο) + Επιχείρθςθ 

Βιμα Νο 6 Κατάρτιςθ Καταςτατικοφ Ζνωςθ Ρροςϊπων (Σωματείο) 

Συνεταιριςτικό Καταςτατικό. 

 Μια ςυμφωνία των μελϊν ςε ςυνεταιριςτικι βάςθ
 Ορίηει ςε ςυνεταιριςτικι βάςθ τισ ςχζςεισ μεταξφ των μελϊν και

μεταξφ των μελϊν και τουσ ςυνεταιριςμοφ 
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 Είναι μια ςυμφωνία μεταξφ των μελϊν που μόνοι τουσ
αποφάςιςαν και πρζπει να τθριςουν 

 Το καταςτατικό αποτελεί τθν βαςικι ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ
τθν οποία κάκε μζλοσ πρζπει να γνωρίηει 

 Τα καταςτατικά των επιτυχθμζνων ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων
διεκνϊσ ςτθρίηονται ςτισ 7 Διεκνείσ Συνεταιριςτικζσ Αρχζσ 

Συνικθσ περιεχόμενο ενόσ καταςτατικοφ 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ζδρα 

Σκοπόσ – Δραςτθριότθτεσ 

ΜΕΛΗ  

Προι Ζνταξθσ- Δικαιϊματα – Υποχρεϊςεισ- Ροινζσ – Οικονομικι Ευκφνθ - 

Αποχϊρθςθ - Διαγραφι  

ΟΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΥ 

Γενικι Συνζλευςθ  

Συγκρότθςθ – Ψιφοι – Αρμοδιότθτεσ – Σφγκλθςθ – Απαρτία – 

Συνεδρίαςθ – Συηιτθςθ – Ψθφοφορία -Απόφαςθ 

Διοικθτικό Συμβοφλιο 

Συγκρότθςθ – Λειτουργία – Αρμοδιότθτεσ 

Ρρόεδροσ  

Αρμοδιότθτεσ Ρροζδρου 

Γραμματζασ 

Αρμοδιότθτεσ Γραμματζα 

Ταμίασ 

Αρμοδιότθτεσ Ταμία 

Ευκφνεσ 
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Αποηθμίωςθ μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

Εκλογζσ 

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ 

Ζλεγχοσ 

Εποπτικι Επιτροπι Αρμοδιότθτεσ - Υποχρεϊςεισ 

Εξωτερικόσ ζλεγχοσ 

Διαχειριςτικι Χριςθ - Διαχειριςτικό υπόλοιπο – Ρλεόναςμα – Κζρδθ 

Ειδικά Αποκεματικά Κεφάλαια -Ζκτακτθ Ειςφορά –Ηθμίεσ  

Τθροφμενα Βιβλία 

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Ρροςωπικό - Τροποποίθςθ Καταςτατικοφ - Διάλυςθ – Εκκακάριςθ 

Σθμείωςθ: Δείτε ςτα Βιβλία Εργαλειοκικθ Συνεταιριςμόσ ωσ Ζνωςθ 
Ρροςϊπων (Σωματείο) (4α,4β,4γ και 4δ) του εγχειριδίου ςυμβουλζσ για 
τθν κατάρτιςθ ενόσ καταςτατικοφ το οποίο κα βαςίηεται ςτισ 
ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ και παραδείγματα από άλλα καταςτατικά και 
κανονιςμοφσ λειτουργίασ. 
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Ραραδείγματα θγετϊν προσ αποφυγιν (από το βιβλίο «Επανεφεφρεςθ 
των ςυνεταιριςμϊν του Edgar Parnell) 

Οι ςυνεταιριςμοί ςυχνά προςελκφουν «μελλοντικοφσ - θγζτεσ» οι οποίοι 
είναι ενδεχομζνωσ επικίνδυνοι για το ςυνεταιριςμό απειλϊντασ το ίδιο 
του το μζλλον. Τα μζλθ του ςυνεταιριςμοφ ζχουν τθν εξουςία να 
εκλζξουν τουσ δικοφσ τουσ θγζτεσ. Στουσ μικροφσ ςυνεταιριςμοφσ τα μζλθ 
ζχουν το προνόμιο να εντοπίηουν πολφ άνετα τουσ «κακοφσ» θγζτεσ και 
να τουσ αποκακθλϊνουν ςφντομα, αλλά ς' ζνα μεγάλο ςυνεταιριςμό 
είναι πολφ ευκολότερο να παρειςφριςει ο λανκαςμζνοσ τφποσ θγζτθ και 
να παραμείνει ςτθ κζςθ του τθ ςτιγμι που ςτθν πραγματικότθτα κα 
ζπρεπε να αντικαταςτακεί. Ζνα ςυμβοφλιο μελϊν, ικανό να εξετάηει πιο 
προςεκτικά και με κριτικό πνεφμα τθν απόδοςθ των ςυνεταιριςτικϊν 
θγετϊν, μπορεί να αποβεί πολφτιμο με το να εξαςφαλίηει ότι μόνο οι 
καταλλθλότεροι κα ορίηονται ωσ θγζτεσ. 

Οι περιςςότεροι από μασ γνωρίηουμε τι κζλουμε από τθν θγεςία, αλλά, 
όταν παρατθροφμε ότι κάτι δεν πθγαίνει καλά, πρζπει να είμαςτε ςε κζςθ 
να εντοπίηουμε τα αρνθτικά γνωρίςματα που διακρίνουν κάποιουσ ωσ 
ακατάλλθλα πρόςωπα για θγζτεσ ς' ζνα ςυνεταιριςμό. 

Ειδικότερα, τα μζλθ του ςυνεταιριςμοφ πρζπει να προςζχουν να μθν 
επιλζγουν θγζτεσ που φροντίηουν υπερβολικά τα δικά τουσ ςυμφζροντα, 
διότι ς' ζνα ςυνεταιριςμό οι θγζτεσ πρζπει να επιδεικνφουν τθν 
αφοςίωςθ τουσ ςτα ςυμφζροντα τθσ πρωτεφουςασ ομάδασ 
ενδιαφερομζνων και τθν πίςτθ τουσ ότι θ κοινι δράςθ κα αποφζρει 
αλθκινά οφζλθ ςτα μζλθ. 

Τα μζλθ οφείλουν να αποφεφγουν τθν εκλογικι υποςτιριξθ ι τον οριςμό 
θγετϊν με τα ακόλουκα γνωρίςματα, ενϊ, αν είναι ιδθ εκλεγμζνοι, 
πρζπει ν' αντικαταςτακοφν το γρθγορότερο δυνατό. 

 Οι καιροςκόποι - Αυτοί χρθςιμοποιοφν το ςυνεταιριςμό για ίδιο
ςυμφζρον, εκμεταλλευόμενοι τθν ευκαιρία που παρουςιάηεται λόγω τθσ 
θγετικισ τουσ κζςθσ για να εξαςφαλίςουν προςωπικά τουσ οφζλθ 
ανεξάρτθτα από το γενικό ςυμφζρον των μελϊν. 

 Οι τυχάρπαςτοι - Αυτοί ςτοχεφουν να απλϊςουν τα χζρια τουσ ςτο
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ςυγκεντρωμζνο κεφάλαιο του ςυνεταιριςμοφ και το επιτυγχάνουν 
ςυνικωσ μετατρζποντασ το ςυνεταιριςμό ςε κεφαλαιουχικι εταιρεία. 

 Οι εγωπακείσ - Αυτοί μπορεί να είναι πρόεδροι ι διευκφνοντεσ
ςφμβουλοι που ζχουν κάνει ςκοπό τουσ να επιδεικνφουν το πόςο 
ςθμαντικοί είναι. Τζτοιοι θγζτεσ αρζςκονται ςυνικωσ να τονίηουν τθ 
ςθμαςία τουσ ζχοντασ όλα τα ςφμβολα δφναμθσ και πλοφτου, τα οποία 
αποκτοφν γι' αυτοφσ μεγαλφτερθ ςθμαςία από το να κάνουν το 
ςυνεταιριςμό επιτυχθμζνο. Αυτόσ ο τφποσ θγζτθ αρζςκεται ςυνικωσ να 
ζχει όμορφα γραφεία και να διαςκεδάηει ςε περίλαμπρεσ εκδθλϊςεισ 
χρθςιμοποιϊντασ τουσ πόρουσ του ςυνεταιριςμοφ. 

 Οι ματαιόδοξοι - Αυτά τα άτομα ςτρζφουν κυρίωσ τθ ματιά τουσ ςε
κάποιο δθμόςιο αξίωμα, ίςωσ ζνα τιμθτικό τίτλο ι μια ζδρα ςτθ Βουλι ι 
ςτθ δθμόςια αναγνϊριςθ με τθ μορφι ενόσ επαγγελματικοφ ι 
ακαδθμαϊκοφ βραβείου. Για τζτοιουσ ανκρϊπουσ οι δραςτθριότθτεσ του 
ςυνεταιριςμοφ είναι απλά ζνα ςκαλοπάτι για τισ φιλοδοξίεσ τουσ. 

 «Οι κουρςάροι» (Σ.τ.Μ. - the hijackers) - Αυτοί δεν εργάηονται για
το πραγματικό ςυμφζρον των μελϊν και τθσ πρωτεφουςασ ομάδασ 
ενδιαφερομζνων, αλλά αντίκετα για λογαριαςμό κάποιασ άλλθσ ομάδασ 
ενδιαφερομζνων. Θ πραγματικι τουσ πρόκεςθ είναι να αποςπάςουν το 
ςυνεταιριςμό από τα αρχικά του μζλθ. 

 Οι πολιτικοί τυχοδιϊκτεσ - Αυτοί κα χρθςιμοποιιςουν τθ κθτεία
τουσ ωσ ζνα ςκαλοπάτι για πολιτικι καριζρα. Ο ςυνεταιριςμόσ κα 
«ανελιχκεί» προκειμζνου να παράςχει κάκε είδουσ ευκαιρία για 
προϊκθςθ των πολιτικϊν τουσ φιλοδοξιϊν. 

 Οι δογματικοί - Αυτοί απλά αντιμετωπίηουν το ςυνεταιριςμό ωσ
μζςο επιδίωξθσ του δικοφ τουσ πολιτικοφ ι κρθςκευτικοφ πιςτεφω. Δεν 
κζλουν ο ςυνεταιριςμόσ να παρζχει οφζλθ ςτα μζλθ του, αντίκετα 
κζλουν να χρθςιμοποιιςουν το ςυνεταιριςμό μόνο για να υποςτθρίξουν 
το ςκοπό που αυτοί ζχουν επιλζξει. 

 Οι «καλοί Σαμαρείτεσ» - Αυτοί αρζςκονται να κάνουν αγακοεργίεσ
με τα χριματα των άλλων και κατόπιν να περιβάλλονται τθν αίγλθ του 
φιλάνκρωπου, που είναι γνωςτόσ για τθν υποςτιριξθ που παρζχει ςτα 
καλά ζργα. Ο ςυνεταιριςμόσ γίνεται μζςο υποςτιριξθσ κοινωνικϊν 
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ςκοπϊν και φιλανκρωπιϊν αντί να παρζχει οφζλθ ςτα μζλθ του. 

 Οι αποκθςαυριςτζσ - Αυτοί ζχουν τθν εντφπωςθ ότι θ επιτυχία του
ςυνεταιριςμοφ μετράται με τα περιουςιακά ςτοιχεία που ςυςςωρεφουν, 
ςυνικωσ ςε μορφι κτθρίων και εργοςταςίων. Αντί να επιδιϊκουν τισ 
καλφτερεσ δυνατζσ επιχειρθματικζσ πράξεισ για τα μζλθ τουσ προτιμοφν 
να ελζγχουν όλο και περιςςότερα μζςα παραγωγισ. Επίςθσ ςυνθκίηουν 
να αυξάνουν το μζγεκοσ του εργατικοφ δυναμικοφ κακϊσ αυτό 
δθμιουργεί τθν εντφπωςθ ότι κατζχουν περιςςότερθ δφναμθ. Βαςικά 
πιςτεφουν ςτθ διοίκθςθ ενόσ πλοφςιου ςυνεταιριςμοφ με ςχετικά πτωχά 
μζλθ. 

Κςωσ να μθν αποδειχκεί εφκολο ν' απαλλαγεί κανείσ από ζνα κακό θγζτθ 
ς' ζνα ςυνεταιριςμό, αφοφ αυτοί οι θγζτεσ ςυχνά αποδεικνφονται 
ικανότατοι να χειρίηονται επιδζξια τα μζλθ για να διατθριςουν τθν 
υποςτιριξθ τουσ. Πμωσ όςοι ζχουν γνιςιο ενδιαφζρον για το 
ςυνεταιριςμό τουσ κα πρζπει να ςυναςπιςτοφν και να εξαςφαλίςουν τθν 
αντικατάςταςθ του κακοφ θγζτθ. Αυτό ςυχνά κα ςθμαίνει ότι κάποιοσ 
πρζπει να είναι προετοιμαςμζνοσ ν' αναλάβει αυτόσ τον θγετικό ρόλο, 
διότι δεν είναι δυνατόν να περιμζνει εισ το διθνεκζσ κάποιον άλλο ν’ 
αναλάβει τθ κζςθ. Αυτι είναι θ ουςιϊδθσ πλευρά τθσ ιδιότθτασ ενόσ 
υπευκφνου ςυνεταιριςτικοφ μζλουσ. Μερικζσ φορζσ κα χρειαςτεί να 
αναλάβεισ κάποια κακικοντα που δεν επιδίωξεσ. 

Βιμα Νο 8 Διαδικαςία Ζναρξθσ 

Κατάκεςθ του καταςτατικοφ ςτισ Αρμόδιεσ Αρχζσ για ζγκριςθ και 
ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του ςυνεταιριςμοφ 

Α) Κατάκεςθ του καταςτατικοφ ςτθν Αρμόδια Αρχι για ζγκριςθ 

Β) Ακολουκοφμε το χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν το οποίο καταρτίςαμε 
ςτο Επιχειρθματικό Σχζδιο  

Γ) Επιπλζον, ςυνεχίηετε θ ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ, γιατί δεν αρκεί να 
ςυγκεντρωκεί μια ομάδα από ανκρϊπουσ που κζλουν να ιδρφςουν ζναν 
ςυνεταιριςμό, πρζπει επίςθσ να διακζτουν και τισ απαραίτθτεσ 
δεξιότθτεσ.  
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Ππωσ οποιαδιποτε επιχείρθςθ, ζνασ ςυνεταιριςμόσ απαιτεί πολφ 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ και γνϊςεισ. Υπάρχουν πέντε είδθ ικανοτιτων 
και γνϊςεων:  

 Τεχνικι, απαραίτθτθ για να παραχκοφν τα αγακά ι οι 
υπθρεςίεσ του ςυνεταιριςμοφ 
 Τεχνικι προϊκθςθσ, για όλεσ τισ διαδικαςίεσ που 
χρειάηονται για τθν πϊλθςθ των προϊόντων 
 Διαχείριςθ, για τθν λειτουργία του ςυνεταιριςμοφ 
 Διακυβζρνθςθ, ςχετικά με τθν διοίκθςθ και τθν 
κακοδιγθςθ του ςυνεταιριςμοφ 
 Διαχείριςθ αποφυγισ ςυγκροφςεων 

Καλι επιτυχία! 
Καλι αρχι! 


