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Τι είναι οι ςυνεταιριςμοί; 



υνεταιριςτική Σαυτότητα  

«Αυτόνομη ζνωςη προςώπων που ςυγκροτείται εθελοντικά για την 
αντιμετώπιςη των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιςτικών 

αναγκών και επιδιώξεων τουσ, διαμζςου μιασ ςυν-ιδιόκτητησ και 
δημοκρατικά διοικοφμενησ επιχείρηςησ» 

-Manchester (UK) 1995- 
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υνεταιριςτικζσ Αξίεσ  
    

  Αυτοβοικεια 

  Αυτοευκφνθ 

  Δθµοκρατία  

  Ιςότθτα  

  Δικαιοςφνθ 

  Αλλθλεγγφθ 
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υνεταιριςτικζσ Αξίεσ  
    

  Εντιμότθτα 

  Ειλικρίνεια 

  Κοινωνικι ευκφνθ 

  Μζριμνα για τουσ άλλουσ  
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υνεταιριςτικζσ Αρχζσ  
    

1. Εκελοντικι και ελεφκερθ ςυμμετοχι 

2. Δθμοκρατικι διοίκθςθ εκ μζρουσ των μελϊν 

3. Οικονομικι ςυμμετοχι των μελϊν 

4. Αυτονομία και ανεξαρτθςία  

5. Εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ και πλθροφόρθςθ 

6. Συνεργαςία μεταξφ ςυνεταιριςμϊν 

7. Ενδιαφζρον για τθν κοινότθτα 
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υνεταιριςτικζσ Αρχζσ 

«Αυτόνομη ζνωςη προςώπων που ςυγκροτείται εθελοντικά για την 
αντιμετώπιςη των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιςτικών 

αναγκών και επιδιώξεων τουσ, διαμζςου μιασ συν-ιδιόκτητης και 
δημοκρατικά διοικοφμενησ επιχείρηςησ» 

-Manchester (UK) 1995- 
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υνεταιριςτικζσ Αρχζσ 

Εκελοντικι και ελεφκερθ ςυμμετοχι 1 

Εκελοντικζσ οργανϊςεισ 

Ανοιχτζσ 

Χωρίσ διακρίςεισ 
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υνεταιριςτικζσ Αρχζσ 

Δθμοκρατικι διοίκθςθ 2 

Ενεργι ςυμμετοχι των μελϊν ςτθ λιψθ των αποφάςεων 

Οι αιρετοί εκπρόςωποι είναι υπόλογοι ςτα μζλθ 

Ζνα μζλοσ – μία ψιφοσ 
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υνεταιριςτικζσ Αρχζσ 

                     Οικονομικι ςυμμετοχι των μελϊν 3 

Ιςότιμθ και δθμοκρατικι διαχείριςθ του κεφαλαίου του ςυνεταιριςμοφ 

Μικρι ι κακόλου αποηθμίωςθ 

Διάκεςθ πλεονάςματοσ 
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υνεταιριςτικζσ Αρχζσ 

          Αυτονομία και ανεξαρτθςία 4 

Οργανϊςεισ αυτοβοικειασ 

Δθμοκρατικι διοίκθςθ 

Συνεταιριςτικι αυτονομία 
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υνεταιριςτικζσ Αρχζσ 

                       Εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ και πλθροφόρθςθ 5 

Ανάπτυξθ του ςυνεταιριςμοφ 

Πλθροφόρθςθ ςτο κοινό 

Φφςθ και οφζλθ τθσ ςυνεργαςίασ 
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υνεταιριςτικζσ Αρχζσ 

           Συνεργαςία μεταξφ ςυνεταιριςμϊν 6 

Αποτελεςματικότθτα 

Ιςχυροποίθςθ ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ 

Τοπικό, εκνικό, περιφερειακό και διεκνζσ επίπεδο 
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υνεταιριςτικζσ Αρχζσ 

  Ενδιαφζρον για τθν κοινότθτα 7 

Βιϊςιμθ ανάπτυξθ (οικονομικι, κοινωνικι και περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα) 

Παροχι βοικειασ ςε μζλθ τοπικϊν κοινοτιτων 

Κοινό μζλλον: ανάγκεσ και περιοριςμοί 
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Το παγκόςμιο ςυνεταιριςτικό κίνθμα 



Ιςτορικά ςτοιχεία - Πρώιμεσ προςπάθειεσ 

1750 

 Γαλακτοκομικοί ςυνεταιριςμοί ςτο Franche-Comte τθσ Γαλλίασ 
 

 Κοινότθτα αμοιβαίασ αςφάλειασ πυρόσ ςτο Λονδίνο 
 

 Εταιρία πυροπροςταςίασ ςτθν Φιλαδζλφεια των ΗΠΑ (Benjamin Franklin ) 

1780 

 Αγροτικόσ ςυνεταιριςμόσ ςτα Αμπελάκια Θεςςαλίασ 

1830 

 300 ςυνεταιριςμοί ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο 
 Ζλλειψθ πιςτωτικισ ικανότθτασ και επαγγελματικισ εμπειρίασ 
 Αδυναμία ειςαγωγισ νζων μελϊν 

1831 

 1ο Συνζδριο Συνεταιριςμϊν ςτο Μάντςεςτερ (Robert Owen) 
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Ιςτορικά ςτοιχεία – Οι πρωτοπόροι του Rochdale 

 Ίδρυςη «Rochdale Society of Equitable Pioneers» 

 Πρϊιμοσ καταναλωτικόσ ςυνεταιριςμόσ 
 
 28 αρχικά ιδρυτικά μζλθ  
 
 Διαμόρφωςε τθ βάςθ του ςφγχρονου ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ 

 
 Στόχοσ: να αλλάξουν ολοκλθρωτικά τθν παραγωγι, τθ διανομι, τθν εκπαίδευςθ 

και τθ διακυβζρνθςθ, προτάςςοντασ το ςυνεργατιςμό 
 

 Ιςότιμθ ςυνεργαςία μεταξφ των ανκρϊπων 
 

 7 Αρχζσ του ςυνεταιριςμοφ 

1844 
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Ιςτορικά ςτοιχεία 



Η ςυνεταιριςτική οικονομία - παγκόςμια κλίμακα 

2020 

 1.200.000.000 μζλθ ςε όλον τον πλανιτθ 
 

 10% του παγκόςμιου απαςχολοφμενου πλθκυςμοφ - 280.000.000 κζςεισ εργαςίασ 
 

 Ο κφκλοσ εργαςιϊν των 300 μεγαλφτερων ςυνεταιριςμϊν είναι ςυγκρίςιμοσ με το  
      ΑΕΠ τθσ 6θσ μεγαλφτερθσ παγκόςμιασ οικονομίασ (ΗΒ) 
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Η ςυνεταιριςτική οικονομία - ςε πανευρωπαϊκή κλίμακα 20 



Η ςυνεταιριςτική οικονομία – πεδία δραςτηριότητασ 

o Γεωργικοί Συνεταιριςμοί 

o Χρθματοοικονομικοί Συνεταιριςμοί 

o Συνεταιριςμοί Δαςοκομίασ 

o Συνεταιριςμοί Στζγαςθσ 

o Βιομθχανικοί Συνεταιριςμοί  

o Συνεταιριςμοί ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ 
Εκπαίδευςθσ 
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Η ςυνεταιριςτική οικονομία – ολοκληρωμζνοι ςυνεταιριςμοί 

υνεταιριςτικόσ Όμιλοσ Mondragon 

• 100 εργοςτάςια με 89.000 μζλθ 

• Υγειονομικι Περίκαλψθ 

• Πανεπιςτιμιο  

• Καταναλωτικόσ Συνεταιριςμόσ 
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Η ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ 



υνεταιριςτική Εκπαίδευςη 

«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 διαμορφωτζσ τθσ κοινισ γνϊμθσ, για τθν 
φφςθ και τα οφζλθ του ςυνεργατιςμοφ» 

5θ Συνεταιριςτικι Αρχι 
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υνεταιριςτική εκπαίδευςη: το κλειδί τησ επιτυχίασ 

 

• Rochdale: 3% του πλεονάςματόσ του ςτθν ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ  

• Σφγχρονοι ςυνεταιριςμοί: 

– Δανειςτικζσ βιβλιοκικεσ και αναγνωςτιρια  

– Εξ αποςτάςεωσ μάκθςθ  

– Συνεργαςίεσ με πανεπιςτιμια  
 

• Κζντρα Υποςτιριξθσ Συνεταιριςτικϊν Επιχειριςεων   
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υνεταιριςτική Εκπαίδευςη: CoopStarter 2.0 

Σκοπόσ: 

• Βιωςιμότθτα και ανεξαρτθςία 

• Δθμοκρατικόσ ζλεγχοσ 

• Νζα ςε θλικία μζλθ 

• Καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ 

• Δθμιουργία ςυνεργατικϊν ςχζςεων 

Μζντορασ Μζντορασ Μζντορασ Μζντορασ Μζντορασ 

Πρεςβευτισ 
1 

Πρεςβευτισ 
2 

Πρεςβευτισ 
1 

Πρεςβευτισ 
2 

Πρεςβευτισ 
1 

Πρεςβευτισ 
2 

Πρεςβευτισ 
1 

Πρεςβευτισ 
2 

Πρεςβευτισ 
1 

Πρεςβευτισ 
2 
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