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Πξόηαζε ηνπ 

Γηθηύνπ Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

 

πξνο Σπιιόγνπο, Σσκαηεία θαη άιιεο 

ζπιινγηθέο κνξθέο ζπλεξγαζίαο 
 

 

 

γηα ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε ησλ πνιηηώλ κε ηελ 

εμαζθάιηζε θηελώλ ηξνθίκσλ, εηδώλ πξώηεο αλάγθεο, 

θνηλσθειώλ ππεξεζηώλ θαη ηελ αλαραίηηζε ηεο 

αλεξγίαο 

 
 

 

 

 

 

 

 

Με ηελ ππνζηήξημε ηεο Οξγάλσζεο ησλ Σπλεηαηξηζκώλ Δπξώπεο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο Καηαλαισηηθώλ Σπλεηαηξηζκώλ 
 

 

 
  

Οη Σπλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο επηηπγράλνπλ βηώζηκε αλάπηπμε γηα όινπο 
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Η ζπκβνιή ησλ θαηαλαισηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ ζηελ πηώζε ησλ ηηκώλ ζε είδε πξώηεο 

αλάγθεο ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο ζηελόηεηαο γηα ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε ησλ πνιηηώλ 
 

Οη ρακειόηεξεο ηηκέο ηξνθίκσλ θαη εηδώλ 

πξώηεο αλάγθεο ζηελ ππόινηπε Δπξώπε 

νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκό ζηνπο 

θαηαλαισηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο ησλ 

30.000.000 κειώλ, νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ σο 

θπκαηνζξαύζηεο ζηελ άλνδν ησλ ηηκώλ. 
 

Οη θαηαλαισηηθνί ζπλεηαηξηζκνί είλαη 

παληνπσιεία ηα νπνία ηδηνθηήηεο είλαη νη ίδηνη νη 

θαηαλαισηέο (πειάηεο) θαη έηζη έρνληαο δηπιό 

ξόιν, πσινύλ ηα πξντόληα ηνπο ζε ηηκέο κόλν 

γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηνπο εμόδσλ θαη ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηακείσλ γηα ηελ 

θάιπςε θνηλώλ αλαγθώλ, ρσξίο λα επηδηώθνπλ αηνκηθό νηθνλνκηθό όθεινο. Ο βηώζηκνο 

θύθινο εξγαζηώλ εμαζθαιίδεηε από ηα αθνζησκέλα κέιε ηδηνθηήηεο-πειάηεο πνπ ςσλίδνπλ 

από ηνλ ζπλεηαηξηζκό ηνπο. 
 

Η ζπκβνιή ησλ θαηαλαισηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο, ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ θαη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο 
 

Οη θαηαλαισηηθνί ζπλεηαηξηζκνί κπνξνύλ λα ζηεξίμνπλ ηελ ηνπηθή παξαγσγή δεκηνπξγώληαο 

κηα αγνξά ζηελ νπνία ζα έρνπλ πξόζβαζε νη αγξόηεο καο, ρσξίο λα απαηηείηαη λα πιεξώζνπλ 

ελνίθην ξαθηνύ όπσο ζπλεζίδεηαη ζηηο αιπζίδεο πνιπεζληθώλ Super Market. Τν θόζηνο 

ελνηθίνπ ξαθηνύ ην πιεξώλεη ελ ηέιεη ν ηειηθόο ρξήζηεο, όπσο πιεξώλεη θαη ην επηδησθόκελν 

θέξδνο ηνπ επελδπηή πνπ πξνζηίζεηαη ζηελ ηειηθή ηηκή, αληίζεηα ηα κέιε ηδηνθηήηεο –πειάηεο 

ησλ θαηαλαισηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ δελ επηδηώθνπλ επελδπηηθό θέξδνο αιιά θηελόηεξα 

ηξόθηκα. Η πξόζβαζε ησλ ηνπηθώλ παξαγσγώλ ζηνπο θαηαλαισηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο 

εμαζθαιίδεη θαιύηεξε ηηκή γηα ηνλ θαηαλαισηή αιιά θαη θαιύηεξε ηηκή πώιεζεο γηα ηνπο 

αγξόηεο. Με ηελ εμαζθάιηζε αγνξάο, λέεο ζέζεηο εξγαζίαο κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ζηνλ 

αγξνηηθό ηνκέα. 
 

Οη αγξνηηθνί θαη θαηαλαισηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, κε ηελ δηάζεζε ησλ θνηλώλ απνζεκαηηθώλ 

ηακείσλ ηνπο, κπνξνύλ λα ζηεξίμνπλ ηελ δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζηηθώλ κνλάδσλ 

κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ, θιείλνληαο ηνλ θύθιν από ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ θαηαλάισζε, 

δεκηνπξγώληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα πνιιά εκπιεθόκελα, κε ηελ κεηαπνίεζε, επαγγέικαηα. 
 

  
Η βάξδηα ζην Unicorn μεθηλά. 

Ο θίινο Taussef πνπ ηόζα πξάγκαηα καο έκαζε γηα ηελ δνπιεηά, έλα από ηα δύν κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ 

πνπ θαιύπηεη ην 5% ησλ κειώλ αηόκσλ κε εηδηθέο ηθαλόηεηεο  
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Δπίζεο άηνκα κε εηδηθέο ηθαλόηεηεο ζα κπνξνύζαλ λα εξγάδνληαη ζε ζέζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνύ 

ζπλεηαηξηζκνύ ζηα πξόηππα ζπλεηαηξηζκώλ ηεο Δπξώπεο. Ωο παξάδεηγκα  ν Σπλεηαηξηζκόο 

Unicorn (Manchester UK ) όπνπ ην 5% ησλ κειώλ ηνπ ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό είλαη άηνκα κε 

εηδηθέο ηθαλόηεηεο  (https://www.unicorn-grocery.coop/ ) 
 

Απαξαίηεηεο ππνδνκέο, Δθπαίδεπζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, Απαξαίηεηνη Οηθνλνκηθνί 

πόξνη, Σπλεξγαζίεο 
 

Υπνδνκή ππνζηήξημεο  θαηαλαισηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ –Πιαηθόξκα ΣπλΑγνξά  Gaiacoop 
 

 
Σηελ ηζηνζειίδα www.gaiacoop.eu ππάξρνπλ 5.000 πξντόληα θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη ηξόθηκα 

θαη ε νπνία ηζηνζειίδα  ζα αλήθεη θαη δηαρεηξίδεηαη από ηνπο θαηαλαισηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύο νη 

νπνίνη δύλαηαη λα δεκηνπξγεζνύλ.    
 

Σύληνκε πεξηγξαθή ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο θαηαλαισηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ–e-shop 
 
1. Η παξαγγειία ησλ ηξνθίκσλ θαη εηδώλ πξώηεο αλάγθεο 

γίλεηαη θαη πξνπιεξώλεηε από ην κέινο κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνύ 

ηνπ ινγαξηαζκνύ ζηελ ζπλεηαηξηζηηθή πιαηθόξκα 

www.gaiacoop.eu ή νπνία αλήθεη ζηνπο θαηαλαισηηθνύο 

ζπλεηαηξηζκνύο. 

2. Τν κέινο ηνπ θαηαλαισηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ ελεκεξώλεηαη 

άκεζα, κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ζην e-shop γηα ηα έζνδα-

έμνδα ηνπ θαηαλαισηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ θαη ηηο 

πξνβιεπόκελεο επηζηξνθέο πιενλάζκαηνο θεξδώλ ζηνλ 

αηνκηθό ηνπ ινγαξηαζκό.     

3.  Ο θαηαλαισηηθόο ζπλεηαηξηζκόο  δελ δηαζέηεη  stock 

πξντόλησλ, απηά ζα  παξαγγέιινληαη από ην θάζε κέινο θαη 

ζα παξαιακβάλνληαη ηελ επόκελε εκέξα. 

4. Η κε ύπαξμε Stock ζπκβάιεη ζην ρακειό θόζηνο εθθίλεζεο 
ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ θαζώο δελ ρξεηάδνληαη θεθάιαηα γηα ηελ 

αξρηθή πξνκήζεηα πξντόλησλ γηα ην γέκηζκα ησλ ξαθηώλ,  

νύηε απαηηεί ζύλζεηε ππνζηήξημε logistic γηα ηελ πξόβιεςε  
πνηα πξντόληα ζα έρνπλ δήηεζε. 

5. Γύν κέιε εξγαδόκελνη ηνπ θαηαλαισηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ 

μεθνξηώλνπλ ηα πξντόληα  θαη ηα ηνπνζεηνύλ ζηα ξάθηα. Τα 

κέιε θαηαλαισηέο έξρνληαη θαη παξαιακβάλνπλ ηα πξντόληα 

ηα νπνία έρνπλ πξνπιεξώζεη θαηά ηελ παξαγγειίαο ηνπ κέζσ 

ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνπο ινγαξηαζκνύ από ην e-shop  

(www.gaicνop.eu ). 

   

 

Οηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο θαηαλαισηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ 
 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε θάζε νηθνγέλεηα, πξηλ ηεο θξίζεο ηνπ θνξνλντνύ, δηέζεηε 300 επξώ 

ηνλ κήλα γηα είδε Super Market , έλαο θαηαλαισηηθόο ζπλεηαηξηζκόο ησλ 1.000 κειώλ ζα έθαλε 

θύθιν εξγαζηώλ 300.000 επξώ ηνλ κήλα ή 3.600.000 επξώ ηνλ ρξόλν.  
 

Σύκθσλα κε ηηο ηηκέο ηνπ www.gaiacoop.eu   θαη ηηο πξνβιεπόκελεο επηζηξνθέο κεξηζκάησλ  

πιενλάζκαηνο ζηα κέιε, ην θέξδνο ησλ θαηαλαισηώλ κπνξεί γηα αξρή λα είλαη 10%-15% ή 

https://www.unicorn-grocery.coop/
http://www.gaiacoop.eu/
http://www.gaiacoop.eu/
http://www.gaicοop.eu/
http://www.gaiacoop.eu/
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360.000- 540.000 επξώ ηνλ ρξόλν θαη κέζσ ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο καο ηζρύο αθόκε κεγαιύηεξν 

ζηελ ζπλέρεηα.    
 

Με ηελ αμηνπνίεζε κέξνπο ησλ εζόδσλ ησλ θνηλώλ ηακείσλ ησλ ζπλεηαηξηζκώλ γηα ηελ 

ζηήξημε άιισλ θνηλσληθώλ δνκώλ ηνπ, ζα κπνξνύζε λα πξνζθέξεη λέεο θνηλσθειείο ππεξεζίεο 

θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ νηθνλνκία ηεο θξνληίδαο όπσο: 
 

 Υπαιιήισλ γηα ην Βνήζεηα ζην ζπίηη, ειηθησκέλσλ, αηόκσλ κε εηδηθέο ηθαλόηεηεο, 
εππαζώλ νκάδσλ- ή Υπαιιήισλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαγεηνύ ζην ζπίηη ηνπο θαη 
ηελ δηαλνκή ηνπ ζε ηξεηο - ηέζζεξεο νηθνγέλεηεο απνδεθηέο. 

 Ιαηξώλ ζε Γεκνηηθά  Κέληξα Υγείαο Γεηηνληάο, ζηεγαζκέλσλ ζε πνιηηηζηηθνύο 
ζπιιόγνπο θαη ζρνιεία θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο σο επηζθέπηεο γηαηξνί ζε ζπίηηα 
ηεο δώλεο επζύλεο ηνπο. 

 Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία παηδηθώλ ζηαζκώλ ή  πξνζθνξά νκαδηθήο θύιαμεο παηδηώλ 

(ηξία - ηέζζεξα παηδηά) ζε ζπίηη ελόο από ηνπο γνλείο ηνπο. 

 Σπλνδώλ ηξηώλ - ηεζζάξσλ παηδηώλ πξνο θαη από ην ζρνιείν. 

 Φύιαμε αηόκσλ κε πξνβιήκαηα πγείαο. 

 

Σπλεηαηξηζηηθή Δθπαίδεπζε: Δλίζρπζε ηεο Σπλεηαηξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο ε νπνία απνηειεί 

ζε όιν ηνλ ππόινηπν θόζκν, ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ σο ε εγγύεζε ηνπ 

εθαξκνδόκελνπ δεκνθξαηηθνύ ειέγρνπ ησλ κειώλ, γηα λα κελ επαλαιεθζνύλ ηα θαηλόκελα 

θαθνδηνίθεζεο θαη αδηαθάλεηαο ησλ ειιεληθώλ ζπλεηαηξηζκώλ πεξαζκέλσλ εηώλ. Δπίζεο 

ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ζπλεηαηξηζκώλ σο 

επηρεηξήζεηο. 
 

 
 

Σηα πιαίζηα  ηεο ζπλεξγαζίαο Coopstarter έρεη δεκηνπξγεζεί εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα ηελ 

ίδξπζε ζπλεηαηξηζκώλ ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα https://www.diktio-

kapa.dos.gr/?page_id=116  
 

Σύληνκε πεξηγξαθή ζπλεηαηξηζηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο 
 

Δγρεηξίδην γηα ηελ 

εθθίλεζε 

Σπλεηαηξηζκώλ 

Δηζαγσγή 

Video Level 1 

Βηβιία 

Level 2 

Βηβιία 

Level 3 
Tools  

1ε ελόηεηα 

Παξνπζίαζε θαιώλ 

πξαθηηθώλ 

16 
   

https://www.diktio-kapa.dos.gr/?page_id=116
https://www.diktio-kapa.dos.gr/?page_id=116
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2ε ελόηεηα 

Σπλεηαηξηζηηθή 

Δηζθνξά – Ιζηνξία 
11 2 1 

 

3ε ελόηεηα 

Δηζαγσγή ζηνπο 

ζπλεηαηξηζκνύο 

8 2 
  

4ε ελόηεηα 

Σπλεηαηξηζηηθέο 

Αμίεο θαη Αξρέο 
5 2 2 

 

5ε ελόηεηα 

Σπλεηαηξηζηηθή 

Γηνίθεζε θαη 

Οηθνλνκία  

1 2 4 
 

6ε ελόηεηα Σρέζεηο 

Οκάδαο – 

Γηαρείξηζε 

Σπγθξνύζεσλ  

6 2 1 
 

7ε ελόηεηα  

Ννκηθά Θέκαηα 
1 

   

8ε ελόηεηα  

Ο ζπλεηαηξηζκόο σο 

Δπηρείξεζε 
3 2 3 4 

9ε ελόηεηα  

Ο Σπλεηαηξηζκόο σο 

Έλσζε Πξνζώπσλ 

(Σσκαηείν) 

 
2 3 1 

  
    

Σύλνιν 51 13 15 5 
 

Οηθνλνκηθνί πόξνη γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαλαισηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ: Αγνξά 

κεξηδίσλ 50€ από ηνπιάρηζηνλ 1.000 πνιίηεο θαη 50€ εηήζηα ζπλδξνκή γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηνπ θεθαιαίνπ ίδξπζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ, απνιακβάλνληαο ζηελ ζπλέρεηα ηξόθηκα, είδε 

πξώηεο αλάγθεο ζην θόζηνο θαη δσξεάλ θνηλσληθέο ππεξεζίεο. 
 

Σπλεξγαζίεο: Γηα ηελ πξνώζεζε ηεο Σπλεηαηξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζπλεξγαζία κε ηελ 

Οξγάλσζε Κνξπθήο Σπλεηαηξηζκώλ Δπξώπεο (Cooperatives Europe). 
 

Γηα ηελ ίδξπζε ηνπ θαηαλαισηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ θαη ηηο πξνκήζεηεο ηππνπνηεκέλσλ 

πξντόλησλ ζπλεξγαζία κε ηνλ πξνκεζεπηηθό ζπλεηαηξηζκό Διιεληθή Γηαηξνθή θαη ζηελ 

ζπλέρεηα κε ην επξσπατθό ζπλεηαηξηζηηθό δίθηπν πξνκεζεηώλ παξάιιεια κε ηελ ηνπηθή 

παξαγσγή, ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Καηαλαισηηθώλ Σπλεηαηξηζκώλ (Euro 

Coop). 

 

 
 

Με ηνπο ζπλεηαηξηζκνύο σο νξγαλώζεηο πνπ δηέπνληαη από ηηο αμίεο ηεο 

απηνβνήζεηαο θαη ηεο αιιειεγγύεο, πάλσ από 1 δηζεθαηνκκύξην 

άλζξσπνη ζε όιν ηνλ θόζκν, 160 εθαηνκκύξηα ζηελ Δπξώπε, εμαζθαιίδνπλ 

ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζή ηνπο, γηαηί όρη θαη εκείο; 
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Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο Καηαλαισηηθώλ Σπλεηαηξηζκώλ 

 

Α/Α Επωνυμία Χώρα Καταναλωτικοί ςυνεταιριςμοί & Ενώςεισ  Μζλη 

1 

Central Cooperative Union (CCU) 
Βουλγαρία 

700 καταςτήματα, 30 ενώςεισ  115.000 μζλη 

2  
Union of Czech and Moravian 

Consumer Cooperatives (COOP) 
Τςεχία 

2.600 καταςτήματα λιανικήσ 100.000 μζλη 

3 
 

Coop Eesti Εςθονία 

64 καταςτήματα λιανικήσ  

4 
 

Suomen Osuuskauppojen 
Keskuskunta (SOK) Φινλανδία 

1.800 ςημεία πώληςη, 19 Ενώςεισ 2.453.715 μζλη 

5 

 
FNCC Γαλλία 

11 ενώςεισ  

6  
Zentralverband deutscher 

Konsumgenossenschaften e.V. (ZdK) 
Γερμανία 

527 ςυνεταιριςμοί 350.000 μζλη 

7 

 
ÁFEOSZ-COOP Federation Ουγγαρία 

5.200 καταςτήματα λιανικήσ και εςτίαςησ  

8 
 

KSK/COOP Iceland Ιςλανδία 

60 παντοπωλεία 30.000 μζλη  

9 
 

ANCC-COOP Ιταλία 

2.120 ςημεία πώληςησ, 7 ενώςεισ 6.700.000 μζλη 

10 
 

Coop Nederland Ολλανδία 

242 ςοφπερ μάρκετ   
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11 
 

Coop Norge Νορβηγία  

1.200 καταςτήματα, 64 ενώςεισ  1.900.000 μζλη  

12 
 

CENTROCOOP Ρουμανία 

1.000 καταναλωτικοί ςυνεταιριςμοί, 9.000 
άλλεσ εμπορικζσ εγκαταςτάςεισ 

 

13 
 

CENTROSOYUZ Ρωςία  

2.100 καταναλωτικοί ςυνεταιριςμοί 1.300.000 μζλη 

14 
 

COOP Jednota Slovensko Σλοβακία 

30 καταναλωτικοί ςυνεταιριςμοί  

15 

 
HISPACOOP Ιςπανία 

196 ςυνεταιριςμοί, 2.645 ςημεία πώληςησ, 12 
ομοςπονδίεσ 

6.259.590 μζλη 

16 
 

Kooperativa Förbundet (KF) Σουηδία 

39 ενώςεισ  3.700.000 μζλη 

17 

 

 
Coop Ukraine Ουκρανία 

15 χιλιάδεσ εμπορικζσ επιχειρήςεισ, 3 
χιλιάδεσ εγκαταςτάςεισ εςτιατορίων, 7 
ξενοδοχεία, 300 μεταποιητικζσ επιχειρήςεισ 
και καταςτήματα, περιςςότερεσ από 300 
αγορζσ, 25 ενώςεισ 
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Federal Retail & Trading Services Ltd. 
(FRTS) Ηνωμζνο Βαςίλειο 

4.000 ςυνεταιριςτικά καταςτήματα τροφίμων  

 

 

Γηεζλή Σπλεηαηξηζηηθή Οηθνλνκία: Έλα θνηλσληθννηθνλνκηθό κνληέιν ζηελ αηρκή ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ην νπνίν ζπλδπάδεη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα 

κε ηα νθέιε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 
 

Από ηελ πεξίνδν, όπνπ ν ηόπνο καο δηαλύεη κηα κεγάιε θνηλσληθννηθνλνκηθή θξίζε, ε 

εμεύξεζε πόξσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλεξγίαο απνηεινύλ κηα επηηαθηηθή αλάγθε ε νπνία εάλ δελ ηθαλνπνηεζεί, ζα νδεγήζεη 

πεξεηαίξσ ζηελ απνδόκεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ζα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ επηβίσζή καο. 
 

Μηα ιύζε κπνξεί λα δώζεη ην δηεζλέο ζπλεηαηξηζηηθό κνληέιν, έλα κνληέιν δηαθνξεηηθό από 

ην απηνζρέδην ζπλεηαηξηζηηθό κνληέιν πνπ εθαξκόδεηαη ζηνλ ηόπν καο. Τν δηεζλέο 

ζπλεηαηξηζηηθό κνληέιν, παξάγεη θέξδε θαη είλαη αληαγσληζηηθό όπσο ν ηδησηηθόο ηνκέαο, αιιά 

απηά ηα θέξδε ηα αθηεξώλεη γηα ηελ θάιπςε ησλ νηθνλνκηθώλ, πνιηηηζηηθώλ, θνηλσληθώλ 

αλαγθώλ ησλ πνιηηώλ όπσο ν δεκόζηνο ηνκέαο, θαζώο θαη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 
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εξγαζίαο ρσξίο λα θαηαιήγνπλ ζε έλα κηθξό αξηζκό επελδπηώλ. Σε πεξηόδνπο θξίζεο ηα 

θέξδε πεξαζκέλσλ θαιώλ νηθνλνκηθώλ επνρώλ, ζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ 

θαη ησλ κειώλ ηνπο, όπσο πξάηηεη θάζε νηθνγέλεηα ε νπνία απνηακηεύεη γηα ηηο δύζθνιεο 

επνρέο. 

 

Σύκθσλα κε ηνλ ΟΗΔ (Έθζεζε Γεληθνύ 

Γξακκαηέα θ. Ban Ki-moon «Οη 

ζπλεηαηξηζκνί ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε 

A/64/132») νη ζπλεηαηξηζκνί όρη κόλν 

απνδείρζεθαλ βηώζηκνη ζηελ ηξέρνληα 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θξίζε (αλαθνξά ζηελ 

θξίζε ηνπ 2008), αιιά αύμεζαλ ηνλ θύθιν 

εξγαζηώλ ηνπο. 

Αληίζηνηρα ε έθζεζε ηνπ Γηεζλνύο Γξαθείνπ 

Δξγαζίαο (ILO) «Απαληήζεηο γηα ηελ 

Παγθόζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε – Η 

Αλζεθηηθόηεηα ηνπ Σπλεηαηξηζηηθνύ 

Δπηρεηξεκαηηθνύ Μνληέινπ ζε Πεξηόδνπο 

Κξίζεο» αλαθέξεηαη θαη ζηηο παιηόηεξεο 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο, όπνπ νη ζπλεηαηξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο αθκάζαλ θαη ζηήξημαλ ηελ 

βηώζηκε αλάπηπμε θαη ηελ αμηνπξεπή 

δηαβίσζε ησλ πνιηηώλ επηθέξνληαο δηπιά 

νθέιε ζύκθσλα κε ηνλ ξόιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ, θνηλσληθό θαη 

επηρεηξεκαηηθό. Σε απηή ηελ Έθζεζε 

μερσξίδνπλ νη αλαθνξέο ζηελ ζπκβνιή ησλ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πάλσ από 1 δηζεθαηνκκύξην άλζξσπνη ζε όιν ηνλ θόζκν είλαη 

κέιε ζπλεηαηξηζκώλ 

Οη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, παξέρνπλ πάλσ από 

100.000.000 ζέζεηο εξγαζίαο, 20% πεξηζζόηεξεο από 

απηέο πνπ πξνζθέξνπλ νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. 

 

Οη 300 κεγαιύηεξεο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ 

θόζκν θαηά ην 2009 παξά ηελ ύθεζε, παξνπζίαζαλ 

αύμεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπο θαηά 14%, ηθαλνπνηώληαο 

ηαπηόρξνλα θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ κειώλ θαη 

αληηπξνζσπεύνληαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο έλα θύθιν εξγαζηώλ 1 ηξηο δνιαξίσλ ίζν κε 

απηό ηεο 10εο νηθνλνκίαο ζηνλ θόζκν, ηεο Ιζπαλίαο,. 

Γηα ην έηνο 2012 ν θύθινο εξγαζηώλ έθηαζε ζηα 2,2 

ηξηο δνιάξηα. 

ζπλεηαηξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αλαραίηηζε θξίζεσλ θαη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, όπσο, ηεο κεγάιεο Ύθεζεο ζηελ Ακεξηθή ηνπ 1930, ζηελ Γεξκαλία θαη ηελ 

Ιαπσλία κεηά ηνλ Β’ παγθόζκην πόιεκν (1950), αιιά θαη νη αλαθνξέο γηα ηελ Σνπεδηθή θαη 

Φηιαλδηθή θξίζε θαηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Σνβηεηηθήο Έλσζεο( Γεθαεηία 1990). Δπίζεο 

ζήκεξα ζηελ δνθηκαδόκελε από ηελ θξίζε Ιζπαλία, κηα άιιε νηθνλνκία ε ζπλεηαηξηζηηθή 

απμάλεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαηά 300% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο (2012). 

 

 

 
 

Οη ζπλεηαηξηζκνί ζε όιν ηνλ θόζκν ζπκβάιινπλ ζηελ ηνπηθή 

βηώζηκε αλάπηπμε θαη ζπγθξαηνύλ ηνπο νηθνλνκηθνύο πόξνπο ζηνλ 

ηόπν ηνπο 

 

 

Γίθηπν Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 


