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3θ Ενότθτα
Ειςαγωγι ςτουσ ςυνεταιριςμοφσ

Άλλοι φορείσ Κοινωνικισ Οικονομίασ και οι ςυνεταιριςμοί
Ο Σομζασ 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 Οργανώςεων του Τομζα τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ
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Οι ευδιάκριτεσ μορφζσ οργανϊςεων του τομζα τθσ Κοινωνικισ
Οικονομίασ είναι :
 Οι υνεταιριςμοί
 Σα Αλλθλοβοθκθτικά Σαμεία, Ενϊςεισ και τα ωματεία
 Οι φλλογοι και οι Αςτικζσ Μθ κερδοςκοπικζσ Οργανϊςεισ που
δραςτθριοποιοφνται ςτο περιβάλλον, τθν υγεία, τον πολιτιςμό,
τθν πρόνοια, τθν εκπαίδευςθ, τον ακλθτιςμό.
Οι υνεταιριςμοί, τα Αλλθλοβοθκθτικά Σαμεία, Ενϊςεισ και τα
ωματεία 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 ωματεία
αλλά ςτθρίηονται ςε μία επιχείρθςθ για να εξαςφαλίςουν πόρουσ
και να βελτιϊςουν το βιοτικό επίπεδο των μελϊν τουσ
 Σα Αλλθλοβοθκθτικά Σαμεία, Ενϊςεισ, ωματεία ςτθρίηονται ςτισ
ςυνδρομζσ των μελϊν τουσ και τισ χορθγίεσ.

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

Γενικά υπάρχουν ςυνεταιριςμοί χρθςτών οι οποίοι προςφζρουν
προϊόντα και υπθρεςίεσ ςτα μζλθ τουσ, ςυνεταιριςμοί παραγωγών
ςτουσ οποίουσ προςφζρουν προϊόντα και υπθρεςίεσ τα μζλθ τουσ,
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ςυνεταιριςμοί εργαηομζνων οι οποίοι προςφζρουν εργαςία ςτα μζλθ
τουσ και ςυνεταιριςμοί πολλών κατθγοριών μελών και ςκοπών που
ςυνδυάηουν τουσ τρείσ παραπάνω αναφερόμενουσ τφπουσ
ςυνεταιριςμών.

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 υνεταιριςμοί αποφζρουν τα παρακάτω οφζλθ ςτα μζλθ τουσ:
Όπου 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
Όπου τα μζλθ είναι καταναλωτζσ, τα οφζλθ κα περιλαμβάνουν τθν
διάκεςθ των αγακϊν ςε δίκαιεσ τιμζσ
Όπου 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
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Όπου 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
Όπου τα μζλθ δραςτθριοποιοφνται ςτθν πρωτογενι παραγωγι, τα
οφζλθ κα περιλαμβάνουν καλφτερθ πρόςβαςθ (ςτθν αγορά) για τα
προϊόντα τουσ και περιςςότερο ζλεγχο τθσ προςτικζμενθσ αξίασ
Όπου 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: το Βιβλίο Θεωρθτικζσ Σθμειώςεισ (2) του εγχειριδίου
υπάρχουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τουσ τφπουσ των ςυνεταιριςμϊν
(Σφποι ςυνεταιριςμϊν και θ κζςθ τουσ ςτθν κοινωνία κεφάλαιο 4)ϋ.
Ο ζλεγχοσ από τθν βαςικι κατθγορία μελών
Πολλζσ 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.
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Σθμείωςθ: Δείτε ςχετικά “Η Επανεφεφρεςθ των υνεταιριςμϊν –
Επιχειριςεισ για τον 21ο αιϊνα” του Engar Parnell ςελίδεσ 25-30
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/Cooperative-reinvention.pdf
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 «υνεταιριςτικι Διακυβζρνθςθ Κατάλλθλθ να
Χτίςει Ανκεκτικότθτα για τθν Αντιμετϊπιςθ τθσ Πολυπλοκότθτασ (ICA)»
ςελίδα 131 Διακυβζρνθςθ ςτθν Αλλθλεγγφθ (ι Διακυβζρνθςθ
υνεταιριςμϊν Πολλαπλϊν Ενδιαφερομζνων)
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/CoopGovernanceGR.pdf
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Διαφορζσ και ομοιότθτεσ μεταξφ των ςυνεταιριςμών και άλλων
φορζων τθσ ευρφτερθσ οικονομίασ

Ενώςεισ προςώπων
Σωματεία,
Σφλλογοι

Σκοπόσ

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

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

Πωσ
λειτουργεί;

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

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

Ιδιοκτθςία

Ιδιοκτθςία των
μελϊν.

Ιδιοκτθςία των
μελϊν

Ποφ πθγαίνουν
τα κζρδθ;

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

Επανεπενδφονται
ςτον ςυνεταιριςμό
ι τθν κοινότθτα, ι /
και ςε επιςτροφζσ
ςτα μζλθ, ανάλογα
με τισ ςυναλλαγζσ
τουσ με ι και μζςω
10του ςυνεταιριςμοφ.

Εταιρείεσ
Επιχειριςεισ
που ανικουν
ςε Επενδυτζσ

Δθμιουργεί
κζρδοσ για τουσ
επενδυτζσ

Οι ψιφοι
κακορίηονται
ανάλογα με τα
κεφάλαια που
διζκεςαν οι
επενδυτζσ (1 μετοχι μία ψιφοσ)
Σο Διοικθτικό
υμβοφλιο είναι
υπόλογο ςτουσ
μετόχουσ.
Μεταβιβάςιμεσ
μετοχζσ.
Μεταβιβάςιμθ ςε
οποιονδιποτε με τθν
αγορά υπό
διαπραγμάτευςθ
μετοχϊν.
τουσ μετόχουσ
αμοιβι από τα κζρδθ
ςφμφωνα με τα
κεφάλαιά τα οποία
διζκεςαν και ςε
επενδφςεισ ςτθν
επιχείρθςθ.
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Οι ςυνεταιριςμοί ωσ ενώςεισ προςώπων –Σωματεία
φμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, είναι εμφανείσ οι ομοιότθτεσ των
ςυνεταιριςμϊν με τισ ενϊςεισ προςϊπων (ωματεία ).
Σο φνταγμα 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 υνεταιριςτικι υμμαχία (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 (ωματεία ) και ταυτόχρονα επιχειριςεισ.
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