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4θ ενότθτα  

Συνεταιριςτικζσ Αξίεσ και Αρχζσ   

 

 

 

 

Συνεταιριςτικι Ταυτότθτα 

Διεκνισ οριςμόσ, θ διπλι φφςθ των ςυνεταιριςμϊν 

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

 
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 
ουθδία, 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. τον ζνα άξονα κινείται θ ιδεολογικι 
εκπαίδευςθ και ςτον άλλο άξονα θ οικονομοτεχνικι εκπαίδευςθ. 
 
(Σθμείωςθ: το Βιβλίο Θεωρθτικζσ θμειϊςεισ (2) του εγχειριδίου 
υπάρχουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ και ενθμζρωςθ για τα κζματα 
(ιςτορικι εξζλιξθ, φιλοςοφία, ςκοποί, οργάνωςθ, διαχείριςθ, κεφάλαιο 
2,3,5) 
 
Ιδεολογικι Συνεταιριςτικι Εκπαίδευςθ: Σα ςυνεταιριςτικά κινιματα 
αποτελοφν ςτθν ουςία τουσ κοινωνικά ρεφματα και κατά ςυνζπεια 
βαςίηουν τθν φπαρξθ τουσ ςτθ δικι τουσ ςυγκεκριμζνθ ιδεολογικι 
πλατφόρμα. Η ιδεολογικι πλατφόρμα κακορίηεται από τισ 
υνεταιριςτικζσ Αξίεσ και τισ υνεταιριςτικζσ Αρχζσ, οι οποίεσ 
ςυνκζτουν τθν ταυτότθτα των ςυνεταιριςτικϊν εταιρειϊν. υνεπϊσ το 
επίκεντρο τθσ ιδεολογικισ ςυνεταιριςτικισ εκπαίδευςθσ είναι οι 
υνεταιριςτικζσ Αξίεσ, οι υνεταιριςτικζσ Αρχζσ και τα απορρζοντα από 



 

Σςνεταιπιστικέρ Αξίερ 

και Απσέρ 

σςνεταιπισμούρ 

 

8 

 

αυτζσ κζματα ςυναφοφσ περιεχομζνου. υνοπτικά, θ ιδεολογικι 
ςυνεργατικι εκπαίδευςθ εςτιάηεται ςτα πιο κάτω κζματα: 
 
Η 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: Η 
Οικονομοτεχνικι υνεταιριςτικι 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 

 
φμφωνα 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 
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και πρόκυμοι να αποδεχτοφν τισ ευκφνεσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ωσ μζλθ, 
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. τουσ 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) 
 
Σα 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. Σα μζλθ ςυνικωσ λαμβάνουν περιοριςμζνθ 
αποηθμίωςθ, αν λαμβάνουν, για το κεφάλαιο το οποίο καταβάλλουν ωσ 
προχπόκεςθ για τθν ςυμμετοχι τουσ. Σα 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.  
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5θ αρχι: Εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ και πλθροφόρθςθ (Το κλειδί τθσ 
επιτυχίασ) 
 
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 υνεταιριςμοί εργάηονται για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ των κοινοτιτων 
τουσ μζςω πολιτικϊν που εγκρίνονται από τα μζλθ τουσ.  
 
 
Σθμείωςθ 1: το Βιβλίο Θεωρθτικζσ Σθμειϊςεισ (2) του εγχειριδίου 
υπάρχουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τισ ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ και 
αξίεσ (Σα 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
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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    

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

4 θ 

Όλοι 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. 
 

6 θ Μπορεί να είναι πιο Ψάχνω ευκαιρίεσ ςυνεργαςίασ με 
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επιτυχισ με τθν 
ςυνεργαςίεσ με άλλουσ 
ςυνεταιριςμοφσ που κα 
μοιραςτοφν τισ γνϊςεισ 
τουσ   

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  
 

 
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 


