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Σύνοψη Εργασιών του Συνεταιριστικού Εργαστηρίου
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015
30 συμμετέχοντες συνεταιρισμοί συναντήθηκαν την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, στην Αθήνα
μετά από πρόσκληση του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. με έδρα τα Ιωάννινα και των Συνεταιρισμών
Ευρώπης (Cooperatives Europe) με έδρα τις Βρυξέλλες με την χρηματοδότηση των εκδηλώσεων από την ΓερμανοΕλληνική Συνέλευση.
Στόχος του εργαστηρίου ήταν να παρέχει ένα βήμα στους Έλληνες συνεταιριστές, για να
μεταφέρουν την δική τους συνεταιριστική εμπειρία, προκειμένου να υπάρξει ένα κοινό
πρόγραμμα δράσης για τους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Η έκθεση που ακολουθεί παρέχει μια πιο αναλυτική ενημέρωση για τα θέματα και τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν.
Χαράχτηκε μια σαφή στρατηγική για την συνεταιριστική ανάπτυξη, εστιάζοντας σε δύο κύριους άξονες:

Α. Πολιτική Ατζέντα για τους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα
A1 – Μια σύγχρονη γενική συνεταιριστική νομοθεσία ως ομπρέλα για όλους τους συνεταιριστικούς νόμους ανά τομέα
Α2 – Ένα περιφερειακό δίκτυο υποστήριξης συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας
Α3 - Μια Ελληνική Συνεταιριστική Ένωση ως εκπρόσωπος των συνεταιρισμών στην Ελλάδα
ΚΑΙ

Β. Επιχειρηματική Ατζέντα για συνεργατική ανάπτυξη στην Ελλάδα
Β1 - Ανάπτυξη ικανοτήτων των συνεταιριστικών επιχειρήσεων
Β2 - Χρηματοδότηση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων
ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Τώρα είναι η στιγμή για τους συνεταιριστές στην Ελλάδα να προχωρήσουν μπροστά και
να ηγηθούνε της προσπάθειας προώθησης των αναφερόμενων άνω θεμάτων. Αυτό απαιτεί την προθυμία για συνεργασία με άλλους συνεταιριστές με την αποδοχή της διαφορετικότητας αλλά ταυτόχρονα και την βούληση για την διατύπωση και προώθηση κοινών θέσεων. Συζητήθηκαν οι αρχικές επόμενες ενέργειες, όπως:
•
•

Μια Εθνική συνεταιριστική διάσκεψη για την προώθηση της πολιτικής ατζέντας
Διοργανώσεις εργαστηρίων σε κάθε εθνική Περιφέρεια οι οποίες θα πρέπει να δώσουν το εναρκτήριο λάκτισμα για την επιχειρηματική ατζέντα.
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Προκειμένου να επιτευχθούν αυτά τα επόμενα βήματα, απαιτούνται διάφορες ικανότητες
(οργανωτικές, πολιτικές, επιχειρηματικές, κλπ.). Το συνεταιριστικό εργαστήριο της Αθήνας
ανέδειξε ότι υπάρχουν οι απαραίτητοι δυνητικοί συνεργάτες οι οποίοι από κοινού μπορούν
να συνθέσουν το σύνολο των απαραίτητων ικανοτήτων.
Οι Συνεταιρισμοί Ευρώπης καθώς και άλλα μέλη τους είναι έτοιμοι, προκειμένου να παράσχουν υποστήριξη, όταν χρειαστεί, για την παροχή νομικής εμπειρογνωμοσύνης, ευκαιριών δικτύωσης ή την υποστήριξη εθνικών συνεδρίων ή/και περιφερειακών εργαστηρίων.
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Έκθεση αποτελεσμάτων του Συνεταιριστικού Εργαστηρίου
Αθήνα 6 Μαρτίου 2015

1. Πλαίσιο
Εκατοντάδες νέοι συνεταιρισμοί έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, εν
μέρει ως συνέπεια της οικονομικής & χρηματοπιστωτικής κρίσης και εν μέρει λόγω της
νέας νομοθεσίας περί κοινωνικών συνεταιρισμών κατά το 2011. Την ίδια στιγμή, η Ελληνική συνεταιριστική οικονομία είναι σχετικά αδύναμη σε σύγκριση με των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης δεν υπάρχει μια κοινή φωνή που να εκφράζει όλους τους Ελληνικούς
συνεταιρισμούς εξαιτίας της απουσίας ενός εθνικού Ελληνικού συνεταιριστικού κινήματος.
Με βάση την πολύχρονη συνεργασία τους, οι Συνεταιρισμοί Ευρώπης και το Δίκτυο
Κ.Α.Π.Α., διοργάνωσαν από κοινού ένα συνεταιριστικό εργαστήρι στρογγυλής τραπέζης,
στην Αθήνα στις 6 Μαρτίου 2015 με την χρηματοδοτική υποστήριξη της ΓερμανοΕλληνικής Συνέλευσης (DGV), προκειμένου να συναντηθούν με συνεταιρισμούς από
διάφορους τομείς και περιφέρειες της Ελλάδας.

2. Στόχοι του συνεταιριστικού εργαστηρίου
Οι σκοποί του εργαστηρίου της 6ης Μαρτίου ήταν τρείς:
1. Η επισκόπηση του συνεταιριστικού τοπίου και των ευκαιριών στην Ευρώπη
2. Η ανταλλαγή απόψεων των Cooperatives Europe με Έλληνες συνεταιριστές σχετικά με τις βασικές προκλήσεις για τους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα
3. Η σχεδίαση των προτεραιοτήτων της συνεταιριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και η
ενημέρωση για τις διάφορες δράσεις

3. Συμμετέχοντες
Συνολικά 30 άτομα συμμετείχαν στο εργαστήριο, συμπεριλαμβανομένων συνεταιρισμών,
συνεταιριστικών ενώσεων καθώς και ερευνητικών οργανισμών από τις περισσότερες περιφέρειες της Ελλάδας (Αττικής, Κυκλάδων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης)
Συνεταιριστικές ενώσεις
● Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών
● Συνεταιριστική Ομοσπονδία Ενώσεων Φαρμακοποιών
Συνεταιριστικές επιχειρήσεις
● Κοινωνικός συνεταιρισμός Γονέων Χαλανδρίου
● Εναλλακτικός
● Ευ Ζην
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● 180 Μοίρες
● Ενεργειακός Συνεταιρισμός Σίφνου
● Φιλαδέλφεια
● Θρακών Αμνός
● Κίνημα 136
● Bios Coop
● ΒΙΟΜΕ
● Θες Γάλα
● Θες ΤΟ
● Εύκαρπον
● Ανακυκλώνω στην πηγή
Δίκτυα Συνεταιριστικής Έρευνας
● Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.
● ΚΑΝΕΠ
● Ινστιτούτο Συνεταιριστικής έρευνας
● Per2per ομότιμο κίνημα

4. Κύρια στοιχεία της συζήτησης στο Εργαστήριο
Ο Klaus Niederlander, Διευθυντής των Συνεταιρισμών Ευρώπης παρείχε μια επισκόπηση
του συνεταιριστικού τοπίου στην Ευρώπη, υπενθυμίζοντας στους συμμετέχοντες το ρόλο
και τις αρχές των συνεταιρισμών και τέλος αναφέρθηκε σε κάποιες συνεταιριστικές ευκαιρίες ανάπτυξης (βλ. σχετική παρουσίαση power-point)
Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες παρουσίασε μια σύντομη εισαγωγή και τις βασικές
συνεταιριστικές προκλήσεις για την οργάνωσή του.
Μια συνοπτική έκθεση δε μπορεί ποτέ, πραγματικά, να αναπαράγει τον πλούτο πληροφοριών που προέκυψε κατά τη διάρκεια αυτού του τετράωρου εργαστηρίου στρογγυλής τραπέζης. Ως εκ τούτου, καμιά συγκεκριμένα προσωπική συνεισφορά δεν θα αναπαραχθεί
εδώ, αλλά ορισμένα μόνο στοιχεία σχετικά με τις συζητήσεις, συνοψίζονται παρακάτω:
Η σπουδαιότητα ενός νέου συνεταιριστικού νομοθετικού πλαισίου:
• Ο συνεταιριστικός νόμος αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα σταθερότητας. Θα
πρέπει να εναπόκειται στους πολίτες η ελεύθερη επιλογή της ίδρυσης ενός συνεταιρισμού ή ενός άλλου τύπου επιχείρησης.
• Το πρόβλημα που οι συνεταιρισμοί αντιμετωπίζουν είναι ότι τα πολιτικά κόμματα
έχουν χειριστεί τα ζητήματα τους πολύ άσχημα. Είναι σημαντικό να πείσουμε γι’
αυτό τους πολιτικούς φορείς λήψης αποφάσεων.
• Μία πρόκληση, την οποία λάβαμε ήταν οι συνεταιρισμοί να είναι σε θέση να συγκεντρώνουν τα προϊόντα των μεμονωμένων αγροτών, έτσι ώστε να τα πωλούν με
καλύτερες προοπτικές. Το πρόβλημα είναι η νομοθεσία και το φορολογικό σύστημα, το οποίο δεν είναι καθόλου σταθερό. Ένα άλλο θέμα είναι η εκπαίδευση των
ατόμων που συμμετέχουν σε ένα συνεταιρισμό, και πιστεύουμε ότι η εμπειρία της
Ευρώπης μπορεί να βοηθήσει.
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•

Τα πολιτικά κόμματα υπήρξαν πολύ εχθρικά προς την αυτονομία των συνεταιρισμών. Ήταν πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν συνεταιρισμοί - όλοι οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να δημιουργούνται για να ικανοποιήσουν κοινωνικές, πολιτιστικές
και οικονομικές ανάγκες των ανθρώπων και όχι για άλλους σκοπούς
Η Συνεταιριστική οικονομία πρέπει να είναι αυτορυθμιζόμενη. Οι πόροι που θα
έπρεπε να πάνε στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, πήγαν σε κρατικές δομές
και τον συμβατικό ιδιωτικό τομέα.
Υπάρχει πικρία για το θεσμικό πλαίσιο των συνεταιρισμών, και αυτό για πολλές δεκαετίες. Το νομικό πλαίσιο έχει επιδεινωθεί κατά τα τελευταία 5 χρόνια, θεσπίζοντας νόμους, οι οποίοι είναι ενάντιοι με τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές.
Όλες οι συνεταιριστικές αρχές είναι γνωστές και πλήρως τεκμηριωμένες. Τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα, δεν είναι
νέα, υπάρχουν σε διάφορες άλλες χώρες. Υπάρχει ανάγκη για ένα ενιαίο νομικό
συνεταιριστικό πλαίσιο στην Ελλάδα – αυτό θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με την
ευρύτερη νομοθεσία για την κοινωνική οικονομία. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα σχετικά με το κεφάλαιο των μεριδίων. Πρέπει να βελτιωθεί η νομοθεσία για όλους τους
τύπους των συνεταιρισμών. Υπάρχει ανάγκη οι συνεταιριστικές θεσμικές δομές να
εργαστούν μαζί με το κράτος. Η νομοθεσία περί κοινωνικών συνεταιρισμών είναι
ελλιπής και δεν είναι καλή, είναι τελείως διαστρεβλωμένη. Υπάρχουν εμπόδια όπως η αυθαίρετη επιβολή ύπαρξης 20 μελών στους αγροτικούς, 15 ή 100 στους
αστικούς για την ίδρυση ενός συνεταιρισμού. Επίσης πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση με τα άλλα κινήματα κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. Καμία αλλαγή δεν
θα υπάρξει στην Ελλάδα αν δεν υπάρχει μια κοινή κίνηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς η οποία θα είναι ο καταλύτης για την αλλαγή πολιτικής. Και αυτή
πρέπει να συνδεθεί με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά συνεταιριστικά κινήματα.
Η νομική μορφή των συνεταιρισμών είναι υπό αμφισβήτηση, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ορθή λειτουργία των συνεταιρισμών ως επιχειρήσεις. Η ποικιλομορφία
των επιχειρήσεων καθιστά την οικονομία πιο ανθεκτική - και συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων μαζί με άλλες μορφές οργανώσεων.

Η Συνεταιριστική εκπαίδευση είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο
• Πρέπει να γνωρίζουμε πώς να λειτουργούμε και να διαχειριζόμαστε έναν συνεταιρισμό αν θέλουμε να τον ιδρύσουμε.
• Οι δραστηριότητες ενός συνεταιρισμού απαιτούν μια σύνθεση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαφόρους τομείς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η εκπαίδευση, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται με δράσεις από κάτω (των μελών, των πολιτών)
προς τα πάνω.
Πολλές συνεταιριστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
• Μόνο το 4% των σκουπιδιών ανακυκλώνονται στην Ελλάδα. Τα σκουπίδια, που
έχουν συλλεχθεί από έναν συνεταιρισμό σε μία περιφέρεια και μόνο, ανέδειξαν τεράστια οφέλη, και θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο σε άλλα μέρη της χώρας.
• Οι αρχές της άμεσης δημοκρατίας μπορούν να εφαρμοστούν σε έναν καταναλωτικό
συνεταιρισμό για την κάλυψη των αναγκών μας. Ήδη το 84% αγροτικών προϊόντων
από διάφορους παραγωγούς, διοχετεύονται άμεσα στο καταναλωτή, χωρίς μεσάζοντες.
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•
•

Χρειάζονται προτάσεις όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων
που θα μπορούσαν να περάσουν στα χέρια των πολιτών και όχι σε κάποια ξένα
επενδυτικά κεφάλαια.
Το 2008, η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος άρχισε συνεργασίες και
οργάνωσε εργαστήρια για την συνεταιριστική λειτουργία.

Έλλειψη συνεταιριστικού πνεύματος στην Ελληνική κοινωνία
• 25 πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί συνθέτουν τον συνεταιρισμό φαρμακείων στην Ελλάδα. Η κύρια πρόκληση είναι να επιτευχθεί βιώσιμος στο μέλλον. Ένα από τα μέτρα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, ήταν να δημιουργήσει ένα δικό του
λογότυπο στον τομέα του. Υπάρχει έλλειψη επαρκούς συνεταιριστικής εκπαίδευσης.
• Οι Συνεταιρισμοί Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας είναι μια έννοια η οποία συνδέεται
πάντα με μια όψη καχυποψίας. Το κύριο πρόβλημα είναι η πρόσβαση στην πίστωση για την εκκίνηση συνεταιρισμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
• Οι Κοινωνικοί συνεταιρισμοί για την υποστήριξη στην σχολική εκπαίδευση. Υπάρχει
έλλειψη συνεργατισμού και συνεργασίας, και μια παρεξήγηση του συνεταιριστικού
μοντέλου, που τόσο έχουμε ανάγκη, ιδιαίτερα σε αυτούς τους καιρούς της κρίσης.
• Καμία αλλαγή δεν θα υπάρξει στην Ελλάδα αν δεν υπάρχει μια κοινή κίνηση από
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς η οποία θα είναι ο καταλύτης για την αλλαγή
πολιτικής. Και αυτή πρέπει να συνδεθεί με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά συνεταιριστικά
κινήματα.

5. Προτεραιότητες στην προώθηση θεμάτων
Ενώ οι συνεταιρισμοί πάντοτε δίνουν την αφορμή για μια ευρεία ποικιλία συζήτησης θεμάτων -που σχετίζονται με τοπικά/περιφερειακά ή εθνικά, τομεακά ή γενικά, επιχειρηματικά,
ερευνητικά & εκπαιδευτικά ή νομικού πλαισίου θέματα- το εργαστήριο ανέδειξε δύο συγκεκριμένες πτυχές για τη στήριξη της ανάπτυξης των συνεταιρισμών στην Ελλάδα.
Α. Πολιτική ατζέντα των Συνεταιρισμών στην Ελλάδα
Α1 - Ένας σύγχρονος γενικός νόμος για τους Συνεταιρισμούς, ως ομπρέλα για όλους τους
νόμους των διαφόρων τύπων συνεταιρισμών.
Οι συνεταιρισμοί είναι επιχειρήσεις και κάθε είδος επιχείρησης για να ανθίσει, να αναπτύξει
και να εκπληρώσει το σκοπό της, επιβάλλεται ένα πραγματικά σταθερό, σαφές, σύγχρονο,
προοδευτικό και ιδανικό για την ανάπτυξή τους νομικό & ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Συνεταιριστική νομοθεσία στην Ελλάδα είναι πολύ αδύναμη, με ένα δυσλειτουργικό γενικό συνεταιριστικό νόμο για τους αστικούς συνεταιρισμούς, ένα νόμο για τους γεωργικούς συνεταιρισμούς οι οποίοι πρέπει να αναθεωρηθούν, και ένα νέο νόμο για τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς, που έχει πολλές ελλείψεις. Ως εκ τούτου, θα έχει μεγαλύτερη σημασία για τους
Ελληνικούς Συνεταιρισμούς, να ασκήσουν πιέσεις για ένα νέο γενικό συνεταιριστικό νόμο,
που θα αναφέρει σαφώς:
• Τι είναι Συνεταιρισμός (ενδεχομένως και τι δεν είναι!) σύμφωνα με τις καθιερωμένες
ευρωπαϊκές και διεθνείς συστάσεις (όπως την Σύσταση 193/2002 του Διεθνούς
Οργανισμού Εργασίας ILO).
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•

Πώς λειτουργεί ένας Συνεταιρισμός (ο ρόλος των διαφόρων Σωμάτων και Οργάνων
του).
• Πώς ένας συνεταιρισμός καταχωρείται σε μητρώα για την νόμιμη σύστασή του .
• Πώς ένας συνεταιρισμός ελέγχεται.
• κλπ.
Γενικά μοντέλα συνεταιριστικού νόμου υπάρχουν σαν σημείο εκκίνησης, που στη συνέχεια
μπορεί να εμπλουτιστούν με τις εμπειρίες άλλων χωρών και πάνω από όλα σύμφωνα με
το τοπικό ελληνικό γενικό συνεταιριστικό πλαίσιο.
A2 – Ένα περιφερειακό δίκτυο υποστήριξης συνεταιριστικών επιχειρήσεων
Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η δημιουργία νέων συνεταιρισμών, αλλά πάνω απ' όλα και η
σύνδεση των μελλοντικών με τους υφιστάμενους συνεταιρισμούς για την επιχειρηματική
τους ανάπτυξη, υπάρχει μεγάλη ανάγκη κοινωνικών και θεσμικών πόρων σε περιφερειακό
επίπεδο. Υπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, πώς μπορεί να κατασκευαστούν αυτές οι υποδομές. Ταυτόχρονα, αυτό απαιτεί την προσοχή των
σχεδιαστών πολιτικής, προκειμένου να διοχετεύσουν εκ των προτέρων την απαραίτητη
οικονομική και θεσμική υποστήριξη.
A3 – Μία Ελληνική Συνεταιριστική Ένωση ως εκπρόσωπος των συνεταιρισμών στην Ελλάδα
Προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή των δύο παραπάνω στόχων, οι συνεταιρισμοί στην
Ελλάδα θα πρέπει να συγκροτήσουν ένα αντιπροσωπευτικό συνεταιριστικό όργανο σε
εθνικό επίπεδο.
Η Κυβέρνηση/σχεδιαστές πολιτικής χρειάζεται έναν αντιπροσωπευτικό όργανο να συνομιλεί, προκειμένου να εργαστούν από κοινού σχετικά με τα νομοθετικά και/ή άλλα ρυθμιστικά
θέματα που σχετίζονται με τους συνεταιρισμούς.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την μορφή σύστασης μιας τέτοιας εθνικής οργάνωσης
εκπροσώπησης, ωστόσο θα πρέπει να επιλεχθεί μόνο ΜΙΑ

Β. Επιχειρηματική Ατζέντα για την Συνεταιριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα
Β1 - Ενίσχυση των ικανοτήτων των συνεταιριστικών επιχειρήσεων
Στο σύνολο των συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα δεν περιλαμβάνονται μόνο οι
μικρές, αλλά υπάρχουν ακόμη και πολλές ακόμα νέες (οι οποίες δεν συμμετέχουν σε παλιές συνεταιριστικές δομές, οι οποίες υποβάλλονται σήμερα σε αναδιάρθρωση, όπως
στην κλασική γεωργία). Κατά συνέπεια, συχνά λειτουργούν απομονωμένες και έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη μέσω εθνικών ή ευρωπαϊκών
συνεταιριστικών δικτύων.
Με την επικέντρωση στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις καθώς και σε συγκεκριμένους τομείς
(π.χ. τουρισμό, καταστήματα λιανικής, βιολογική γεωργία, κ.λ.π.) θα πρέπει να απαιτηθεί η
ενίσχυση των ικανοτήτων των συνεταιρισμών αυτών, σε περιφερειακό επίπεδο η οποία σε
όλο τον κόσμο αναδεικνύεται ως η πιο κατάλληλη επιλογή .
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Β2 - Χρηματοδότηση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων
Οι Συνεταιριστικές επιχειρήσεις έχουν περιορισμένες πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες
είναι κυρίως από τα μέλη τους.
Ωστόσο, σε μερικούς τομείς είναι απαραίτητες μεγαλύτερες επενδύσεις κεφαλαίου για να
λειτουργήσουν αποδοτικά, πράγμα το οποίο δεν θα επιτύχουν με τις εισφορές των μελών
τους, εκτός κι αν υπάρξουν χουν ορισμένοι καινοτόμοι μηχανισμοί χρηματοδότησης (όπως
τα κοινοτικά μερίδια ή τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης). Η χρηματοδότηση των συνεταιρισμών δεν είναι μόνο ένα θέμα του τρόπου λειτουργία τους, αλλά είναι επίσης και ένα
θέμα νομοθετικής ρύθμισης το οποίο πρέπει να προστεθεί στην πολιτική ατζέντα. Για να
διαχειριστεί ο επενδυτικός κίνδυνος στους συνεταιρισμούς, υπάρχει η ανάγκη για μια ισχυρή συνεταιριστική νομοθεσία, που να συνδυάζετε με μια σαφή υποχρέωση λογιστικού ελέγχου των συνεταιρισμών, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα επενδυτικά κεφάλαια των
μελών και άλλων επενδυτών.

6. Επόμενα βήματα
Πολιτική ατζέντα
Μετά το εργαστήριο ακολούθησε μια συνάντηση των διοργανωτών του (Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.
και Συνεταιρισμών Ευρώπης) με το Υπουργείο Εργασίας και Οικονομίας. Υπάρχει σίγουρα ένα ενδιαφέρον σχετικά με τους συνεταιρισμούς σε επιχειρησιακό επίπεδο, ενώ μένει
να δούμε, αν θα υπάρξει μια αληθινά συνεταιριστική πολιτική σε επίπεδο κυβέρνησης.
Ωστόσο, η ιδέα μιας εθνικής συνεταιριστικής συνδιάσκεψης συζητήθηκε ανοιχτά, προκειμένου να βγουν στην επιφάνεια τα βασικά νομοθετικά/ρυθμιστικά θέματα για τους συνεταιρισμούς, και να σχεδιαστεί μια κοινή προωθητική πολιτική.
Υπάρχει, ωστόσο, μία σημαντική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό: τουλάχιστον η δημιουργία μιας Ελληνικής Συνεταιριστικής Αντιπροσωπευτικής Οργάνωσης, με σκοπό να ασκηθεί πίεση για την πραγματοποίηση αυτής της διάσκεψης και να συνεργαστούν οι εταίροι μεταξύ τους για αυτό το σκοπό.
Οι Συνεταιρισμοί Ευρώπης έχουν επιβεβαιώσει την πρόταση για την παροχή νομικών εμπειρογνωμόνων για μια νέα γενική συνεταιριστική νομοθεσία και για να αποτελέσουν έναν συνεργάτη για την Εθνική Συνεταιριστική Συνδιάσκεψη.
Οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα αυτή την στιγμή, χρειάζεται να ενωθούν σε περιφερειακό
επίπεδο, προκειμένου να συστήσουν μια εθνική οργάνωση από κάτω προς τα πάνω. Ο
χρόνος τρέχει!
Β. Επιχειρηματική ατζέντα
Οι πρώτες επαφές μεταξύ Ελληνικών Συνεταιρισμών και άλλων Ευρωπαίων ομολόγων
έχουν ξεκινήσει όπως η συμμετοχή ενός Ελληνικού Συνεταιρισμού στην Milan 2015 expo
με πρόσκληση της Ιταλικής Συνεταιριστικής Συμμαχίας.
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Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η διεξαγωγή περιφερειακών εργαστηρίων ανάπτυξης των
ικανοτήτων. Οι χρηματοδότες αυτού του συνεταιριστικού εργαστηρίου έδειξαν ενδιαφέρον
στο να χορηγήσουν τέτοια περιφερειακά εργαστήρια. Μια νέα πρόταση είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη.

7. Συμπεράσματα
Ένα εργαστήριο είναι επιτυχημένο όταν δημιουργεί τον ενθουσιασμό στους συμμετέχοντες
να κάνουν πράγματα από κοινού.
Οι συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι εδώ για να στηρίξουν τους Ελληνικούς Συνεταιρισμούς, αλλά η απόφαση να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δράσεις βρίσκετε στα
δικά τους χέρια.
Συνεργατισμός σημαίνει να είμαστε ενωμένοι στην πολυμορφία μας. Ας αναγνωρίσουμε
και αποδεχτούμε τις διαφορές μας και στη συνέχεια ας προχωρήσουμε προς τον συνεργατισμό όλοι μαζί για την εκπλήρωση της παραπάνω ατζέντας.

Βρυξέλλες και Ιωάννινα στις 12 Μαρτίου του 2015
Συνεταιρισμοί Ευρώπης και Δίκτυο Κ.ΑΠ.Α.
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