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“2012- Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών: Μια ευκαιρία για την Ελλάδα. Η συνεταιριστική α-

πάντηση στην κρίση” 
 

 
 
Ο οργανισμός «Συνεταιρισμοί Ευρώπης» (“Cooperatives Europe”) με έδρα τις Βρυξέλλες, αποτελεί τη 
φωνή των συνεταιρισμών σε όλη την Ευρώπη. Είναι το ανώτερο Ευρωπαϊκό συνεταιριστικό όργανο 
και έχει ιδρυθεί από τους συνεταιρισμούς ώστε να εκπροσωπεί 123εκ μέλη στα οποία ανήκουν 
160.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν εργασία σε 5.4 εκ. Ευρωπαίους. 
 
To Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το “Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.” κάλεσαν στην Ελλάδα τον διευθυντή του οργανι-
σμού Klaus Niederlander και τον υπεύθυνο ανάπτυξης Mark Noel, σε συνέδριο που συνδιοργάνω-
σαν στις 19 Νοεμβρίου 2012 στα Ιωάννινα. 
Η εκδήλωση έγινε στα πλαίσια του «2012 - Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών» όπως αυτό ανακηρύχθηκε 
από τον Ο.Η.Ε. 
 
Το συνέδριο είχε ως θέμα: “2012- Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών: Μια ευκαιρία για την Ελλάδα.  Η συνε-
ταιριστική απάντηση στην κρίση”. 
 
Η χαρά μας ήταν μεγάλη καθώς είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε από τους πλέον εξειδικευμένους 
ιδέες για το πως το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να αναπτυχθεί και στη χώρα μας. 
 
Ο Klaus Niederlander αναφέρθηκε στη δυναμική του συνεταιριστικού επιχειρηματικού μοντέλου στην 
Ευρώπη και κυρίως στις βόρειες χώρες (στη Φινλανδία πάνω από το 75% του πληθυσμού είναι μέλη 
συνεταιρισμών), στη σημασία του να ακολουθούμε τις 7 βασικές συνεταιριστικές αρχές όπως αυτές 
έχουν διαμορφωθεί μέσα από τα 150 χρόνια ιστορίας του συνεταιριστικού κινήματος, ενώ παράλληλα 
μίλησε για κάποιες βέλτιστες πρακτικές από την υπόλοιπη Ευρώπη. 
 



Πέρα από την πολύ χρήσιμη παρουσίαση του Klaus Niederlader, εκ μέρους του Δικτύου Κ.Α.Π.Α μίλη-
σε ο Λουκάς Μπρέχας ο οποίος αναφέρθηκε κυρίως στη συμβολή που θα μπορούσε να έχει το συνε-
ταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο στην αντιμετώπιση της κρίσης στη χώρα μας. 
 
Επίσης στο συνέδριο είχαμε τη χαρά να ακούσουμε και τον κο Μαριάδη Σταύρο να μας μιλάει για την 
ιστορική διαδρομή των συνεταιριστικών επιχειρήσεων στη χώρα μας. 
 
Στα πλαίσια του συνεδρίου και της 2ήμερης επίσκεψης του Klaus Niederlander και του Marc Noel στη 
χώρα μας, είχαμε την ευκαιρία να τους ενημερώσουμε για την κατάσταση της συνεταιριστικής επιχει-
ρηματικότητας στην Ελλάδα αλλά και να αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες από την πλούσια εμπει-
ρία τους. 
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