
Γενικζσ διαφορζσ κεφαλαιακισ εταιρείασ 
και ςυνεταιριςμοφ Ι  

Διοικθτικό μοντζλο 

 

 Κεφαλαιακζσ εταιρείεσ = ψιφοι 
ανάλογα με τα κεφάλαια που 
διζκεςαν οι επενδυτζσ       

      (1 ευρϊ-μία ψιφοσ) 

 Συνεταιριςμοί = κάκε μζλοσ μία 
ψιφο 

Δίκτυο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ  



Γενικζσ διαφορζσ κεφαλαιακισ εταιρείασ 
και ςυνεταιριςμοφ ΙΙ  

Οικονομικό Μοντζλο 
 

 Κεφαλαιακζσ εταιρείεσ = αμοιβι από 
τα κζρδθ ςφμφωνα με τα κεφάλαιά 
τουσ 

 Συνεταιριςμοί = Επιςτροφι από το 
πλεόναςμα ανάλογα με τθν εργαςία  
ι ςυναλλαγζσ με αυτόν   

 Συνεταιριςμοί = Μζροσ του 
πλεονάςματοσ καλφπτει κοινωνικζσ, 
πολιτιςτικζσ, οικονομικζσ ανάγκεσ των 
μελϊν 

Δίκτυο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ  



Δίθηπν Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία 
ςτθν Ευρϊπθ 

Σφλλογοι , Σωματεία (Ενϊςεισ προςϊπων)= 
χρθματοδοτοφν τθν ικανοποίθςθ των 
αναγκϊν των μελϊν τουσ (κοινωνικϊν, 
πολιτιςτικϊν οικονομικϊν) μζςω των 
ςυνδρομϊν και χορθγιϊν  

Συνεταιριςμοί (Ενϊςεισ προςϊπων)= 
χρθματοδοτοφν τθν ικανοποίθςθ των 
αναγκϊν των μελϊν τουσ (κοινωνικϊν, 
πολιτιςτικϊν οικονομικϊν) μζςω των 
εςόδων από μια από κοινοφ ιδιόκτθτθ και 
δθμοκρατικά ελεγχόμενθ επιχείρθςθ.    
 



Συνεταιριςμοί 
Ο διεκνισ αποδεκτόσ οριςμόσ  από επιςιμουσ 

Οργανιςμοφσ ΟΗΕ ΕΕ κλπ   
Ταυτότθτα - Διπλι Φφςθ 

Δίκτυο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 



Τι είναι θ ζνωςθ προςϊπων; 
Σχζςθ ςυνεταιριςμϊν – Συλλόγων,  Σωματείων 

Δίκτυο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 

Οι ενϊςεισ προςϊπων δθλαδι οι Συνεταιριςμοί και οι Σφλλογοι, Σωματεία 
περιλαμβάνονται από κοινοφ: 

 Στθν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΩΡΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ςτο Άρκρο 20  
«Ελευκερία του ςυνεταιρίηεςκαι» και ςτον ΧΑΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΩΡΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ςτο Άρκρο 12   

  Στο Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ ςτο Άρκρο 12 

 Οι ενϊςεισ προςϊπων  περιλαμβάνονται  ςτον Αςτικό Κϊδικα ςτα άρκρα 78 - 
106 (τα οποία ςαφζςτατα περιγράφουν και τθν δομι και λειτουργία ενόσ 
ςυνεταιριςμοφ ) και όχι ςτα άρκρα 741 - 772 περί εταιρειϊν.      

  Στον ιςχφοντα νόμο ( όχι ςε όλα τα άρκρα) του Νόμου 281/1914  ωσ ενϊςεισ 
προςϊπων  κεωροφνται τα Σωματεία και οι Σφλλογοι.  

1ο  Ερϊτθμα: Οι ςυνεταιριςμοί  ςτθν Ελλάδα  
αντιμετωπίηονται από τον νόμο  ωσ ενϊςεισ προςϊπων 
(Σωματεία ) τα οποία  αςκοφν επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα ι ωσ Εταιρείεσ;    



Συνεταιριςτικι Ταυτότθτα  
Διπλι Φφςθ Συνεταιριςμϊν 

Δίκτυο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 

Συνεταιριςτικι 
Εκπαίδευςθ 

Συνεργαςία 
μεταξφ των 

ςυνεταιριςμϊν 

Συνεταιριςτικι ταυτότθτα 

2ο Ερϊτθμα: Σε ποιεσ λειτουργίεσ  ζνασ 
ςυνεταιριςμόσ δρα  ωσ επιχείρθςθ και 
ςε ποίεσ ωσ ζνωςθ προςϊπων – 
Σωματείο; Ροία είναι θ ιδανικι 
ιςορροπία μεταξφ αυτϊν των δφο 
χαρακτθριςτικϊν, ϊςτε ο 
ςυνεταιριςμόσ να επιτφχει;    



Συνεταιριςτικζσ Αρχζσ 

1θ αρχι –Ελεφκερθ και εκελοντικι ζνταξθ των Μζλων 
Ανοικτόσ ςε όλα τα πρόςωπα, τα οποία είναι ςε κζςθ να 
χρθςιμοποιιςουν τισ υπθρεςίεσ τουσ και να αποδεχτοφν µε 
προκυμία τισ ευκφνεσ των µελϊν χωρίσ διακρίςεισ  φφλου, φυλισ, 
κοινωνικισ καταγωγισ, πολιτικϊν και κρθςκευτικϊν πεποικιςεων. 
3ο Ερϊτθμα: Ροίεσ είναι οι υπθρεςίεσ (δικαιϊματα μζλουσ) που 
πρζπει να παρζχει ζνασ ςυνεταιριςμόσ ανάλογα με τον τφπο του και 
ποίεσ είναι οι ευκφνεσ του μζλουσ (υποχρεϊςεισ του μζλουσ) ;     

2θ  αρχι –Δθμοκρατικόσ ζλεγχοσ των Μελϊν 
Πλα τα μζλθ ζχουν μια ψιφο. Η θγεςία είναι υπόλογθ και ανακλθτι 
από τα μζλθ 
4ο  Ερϊτθμα: Ροιεσ τεχνικζσ Δθμοκρατικοφ ελζγχου κα 
εφαρμόςουμε μζςω του καταςτατικοφ μασ;   

3θ αρχι Ιςότιμθ Οικονομικι ςυμμετοχι των μελϊν 
Τα μζλθ ειςφζρουν ιςότιμα και τον ζλεγχο του κεφαλαίου, 
κεφάλαιο για το οποίο λαμβάνουν  μειωμζνθ αποηθμίωςθ (τόκο). 
Μζροσ τθσ περιουςίασ αποτελεί κοινι ιδιοκτθςία . Τα μζλθ 
αποφαςίηουν για τθν διανομι του πλεονάςματοσ ςτα μζλθ 
(ανάλογα με τισ ςυναλλαγζσ τουσ), για τισ ανάγκεσ του 
ςυνεταιριςμοφ ι για  άλλεσ ( κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ). 
5ο  Ερϊτθμα: Ροιεσ τεχνικζσ αυτοχρθματοδότθςθσ και διανομισ 
πλεονάςματοσ κα εφαρμόςουμε μζςω του καταςτατικοφ μασ, ϊςτε 
να μθν κεωροφνται κζρδθ άλλα ειςφορζσ  ςε μια ζνωςθ προςϊπων; 

Δίκτυο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 



Συνεταιριςτικζσ Αρχζσ 

4θ αρχι- Ανεξαρτθςία από δθμόςιεσ και Ιδιωτικζσ επιχειριςεισ 
6ο Ερϊτθμα: Ροιζσ τεχνικζσ κα εφαρμόςουμε μζςω του 
καταςτατικοφ μασ ϊςτε να μείνει ανεξάρτθτοσ ο ςυνεταιριςμόσ μασ; 

5θ αρχι Συνεταιριςτικι εκπαίδευςθ 
Εκπαίδευςθ για όλα τα μζλθ και ενθμζρωςθ του κοινοφ για τα 
οφζλθ των ςυνεταιριςμϊν. 
7ο Ερϊτθμα: Ρϊσ θ ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ και θ ενθμζρωςθ 
του κοινοφ κα είναι ςυςτθματικι, τι πόροι κα αφιερωκοφν για 
αυτιν;  

6θ  αρχι Συνεργαςία μεταξφ των ςυνεταιριςμϊν 
8ο Ερϊτθμα: Ρωσ κα ςυνεργαςτοφμε με άλλουσ ςυνεταιριςμοφσ 
χωρίσ να χάςει τθν αυτονομία του ο ςυνεταιριςμόσ μασ; Ρωσ 
δθμιουργοφμε μζςω τθσ ςυνεταιριςτικισ ςυνεργαςίασ  οικονομίεσ 
κλίμακασ παραμζνοντασ μικροί και ανεξάρτθτοι παραμζνοντασ ο 
ζλεγχοσ ςτα μζλθ του ςυνεταιριςμοφ και δεν μεταφζρεται ςτθν 
ανϊτερθ βακμίδα ςυνεργαςίασ;    

7θ αρχι –Ενδιαφζρον- Μζριμνα για τθν Κοινότθτα 
9ο Ερϊτθμα: Ροιοσ είναι ο τρόποσ που αποφαςίηουμε να 
ςυνδράμουμε ςτθν τοπικι ανάπτυξθ τθσ κοινότθτάσ μασ; 

Δίκτυο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 



Σχζςθ Συνεταιριςτικϊν αρχϊν με 
Συνεταιριςτικζσ αξίεσ  

   Συνεταιριςτικζσ Αρχζσ  
1θ αρχι: Εκελοντικι και ελεφκερθ ζνταξθ των μελϊν  
2θ αρχι: Δθμοκρατικόσ ζλεγχοσ των μελϊν  
3θ αρχι: Οικονομικι ςυμμετοχι των μελϊν  
4θ αρχι: Αυτονομία και ανεξαρτθςία  
5θ αρχι: Εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ και πλθροφόρθςθ  
6θ αρχι: Συνεργαςία μεταξφ των ςυνεταιριςμϊν 
7θ αρχι: Μζριμνα για τθν κοινότθτα  

 

Οι ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ αποτελοφν τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ με τισ οποίεσ οι 
ςυνεταιριςμοί κζτουν ςε εφαρμογι τισ ςυνεταιριςτικζσ  τουσ αξίεσ. 

 Συνεταιριςτικζσ Αξίεσ  
 Οι ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ βαςίηονται ςτισ αξίεσ:  τθσ αυτοβοικειασ,  τθσ αυτοευκφνθσ,  τθσ 

δθμοκρατίασ,  τθσ ιςότθτασ,  τθσ  αμερολθψίασ (δικαιοςφνθσ)  και τθσ αλλθλεγγφθσ. 
 Σφμφωνα µε τθ ςυνεταιριςτικι παράδοςθ, τα µζλθ των ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων πιςτεφουν ςτισ 

θκικζσ αξίεσ:  τθσ εντιμότθτασ,  τθσ ειλικρίνειασ,  τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ και τθσ μζριμνασ για τουσ 
άλλουσ 

10ο Ερϊτθμα:  Υπάρχουν οργανϊςεισ όπου δθλϊνουν ςυνεταιριςτικζσ ςτθν Ελλάδα όπου  θ εφαρμογι των 
ςυνεταιριςτικϊν αρχϊν δεν ζχει ωσ ςκοπό να εφαρμόςει τισ αρχζσ ςυνεταιριςτικζσ αξίεσ  τθσ 
αυτοβοικειασ και τθσ αυτοευκφνθσ  ωσ  ςωματείο αλλθλοβοικειασ  και ταυτόχρονα επιχείρθςθ που 
είναι ζνασ ςυνεταιριςμόσ ; 

11ο  Ερϊτθμα: Είναι δθμοκρατία ι αλλοκρατία;  (Μζλθ οργανϊςεων  να αποφαςίηουν ποίεσ είναι οι 
ανάγκεσ  άλλων (τθσ κοινωνίασ));  Εκπρόςωποι τθσ  κοινωνίασ πρζπει να ςυμμετζχει ςε αυτζσ τισ                          
αποφάςεισ;    

       
 
 

Δίθηπν Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  



Ερωτιματα τα οποία εάν απαντθκοφν, δθμιουργοφν 
ςυνκικεσ επιτυχίασ ενόσ νζου ςυνεταιριςμοφ   

Δίκτυο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ  

1ο  Ερϊτθμα: Οι ςυνεταιριςμοί  ςτθν Ελλάδα  αντιμετωπίηονται από τον νόμο  ωσ ενϊςεισ προςϊπων  
(Σωματεία ) τα οποία  αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ι ωσ Εταιρείεσ; 
 
2ο Ερϊτθμα: Σε ποιεσ λειτουργίεσ  ζνασ ςυνεταιριςμόσ δρα  ωσ επιχείρθςθ και ςε ποίεσ ωσ ζνωςθ 
προςϊπων – Σωματείο; Ποία είναι θ ιδανικι ιςορροπία μεταξφ αυτϊν των δφο χαρακτθριςτικϊν, ϊςτε ο 
ςυνεταιριςμόσ να επιτφχει; 
 
3ο Ερϊτθμα: Ποίεσ είναι οι υπθρεςίεσ ( δικαιϊματα μζλουσ ) που πρζπει να παρζχει ζνασ ςυνεταιριςμόσ 
ανάλογα με τον τφπο του και ποίεσ είναι οι ευκφνεσ του μζλουσ;  
 
4ο Ερϊτθμα:  Ποιεσ τεχνικζσ Δθμοκρατικοφ ελζγχου κα εφαρμόςουμε μζςω του καταςτατικοφ μασ;  
 
5ο Ερϊτθμα: Ποιεσ τεχνικζσ αυτοχρθματοδότθςθσ και διανομισ πλεονάςματοσ κα εφαρμόςουμε μζςω 
του καταςτατικοφ μασ, ϊςτε να μθν κεωροφνται κζρδθ άλλα ειςφορζσ  ςε μια ζνωςθ προςϊπων; 
 
6ο Ερϊτθμα: Ποιζσ τεχνικζσ κα εφαρμόςουμε μζςω του καταςτατικοφ μασ ϊςτε να μείνει ανεξάρτθτοσ ο 
ςυνεταιριςμόσ μασ;  



Βιβλιογραφία 
 Η Ανκεκτικότθτα του Συνεταιριςτικοφ Επιχειρθματικοφ Μοντζλου ςε Περιόδουσ Κρίςθσ 

http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/anthektikotitaGR.pdf 

 Κφκλοσ εργαςιϊν των ςυνεταιριςμϊν ςε όλο τον κόςμο ςτατιςτικζσ τελευταίων ετϊν 
https://www.monitor.coop/en  

 Συνεταιριςμοί ςτθν Ευρϊπθ https://coopseurope.coop/about-us/our-members 

 Συνεργαςία Coopstarter - Συνεταιριςτικό mentoring  https://www.diktio-
kapa.dos.gr/starter.coop/content/uploadsGR/Ready_Steady_CoopStarterGR.pdf  

 Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία ςτθν Ευρϊπθ και ςτθν Ελλάδα (Video ) 
https://www.diktio-kapa.dos.gr/?p=4661  

 Ειςαγωγικά Video για τισ ςυνεταιριςτικζσ Αρχζσ https://www.diktio-
kapa.dos.gr/?page_id=4135  

 Μια λεπτομερι ανάλυςθ για τισ ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ από τθν ζκδοςθ τθσ Διεκνοφσ 
Συνεταιριςτικισ Συμμαχίασ  (I.C.A.) με τίτλο  «Ερμθνευτικζσ Οδθγίεσ για τισ Συνεταιριςτικζσ 
Αρχζσ» http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/ICAGuidanceNotesGR.pdf   

 Το Στρατθγικό Σχζδιο τθσ Διεκνοφσ Συνεταιριςτικισ Συμμαχίασ  (ICA) για το 2020-2030 
https://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/ICA_Strategy_2020-2030GR.pdf   

 

 

 

Δίκτυο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ  

http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/anthektikotitaGR.pdf
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/anthektikotitaGR.pdf
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/anthektikotitaGR.pdf
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/anthektikotitaGR.pdf
https://www.monitor.coop/en
https://coopseurope.coop/about-us/our-members
https://coopseurope.coop/about-us/our-members
https://coopseurope.coop/about-us/our-members
https://coopseurope.coop/about-us/our-members
https://coopseurope.coop/about-us/our-members
https://www.diktio-kapa.dos.gr/starter.coop/content/uploadsGR/Ready_Steady_CoopStarterGR.pdf
https://www.diktio-kapa.dos.gr/starter.coop/content/uploadsGR/Ready_Steady_CoopStarterGR.pdf
https://www.diktio-kapa.dos.gr/starter.coop/content/uploadsGR/Ready_Steady_CoopStarterGR.pdf
https://www.diktio-kapa.dos.gr/?p=4661
https://www.diktio-kapa.dos.gr/?p=4661
https://www.diktio-kapa.dos.gr/?p=4661
https://www.diktio-kapa.dos.gr/?page_id=4135
https://www.diktio-kapa.dos.gr/?page_id=4135
https://www.diktio-kapa.dos.gr/?page_id=4135
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/ICAGuidanceNotesGR.pdf
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/ICAGuidanceNotesGR.pdf
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/ICAGuidanceNotesGR.pdf
https://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/ICA_Strategy_2020-2030GR.pdf
https://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/ICA_Strategy_2020-2030GR.pdf
https://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/ICA_Strategy_2020-2030GR.pdf
https://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/ICA_Strategy_2020-2030GR.pdf
https://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/ICA_Strategy_2020-2030GR.pdf


Διαφορζσ μεταξφ Συνεταιριςμϊν και άλλων Φορζων  

Δίκτυο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ  



Ζννοια Σωματείου –Ζνωςθσ προςϊπων  

 

Δίκτυο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ  

Ενώζειρ πποζώπων Σςνεηαιπιζμοί 

Νόμορ 281/1914 
Κοιναί  διαηάξειρ δια πάνηα ηα ζωμαηεία 
Απθπον 1 
Σωκαηείν, ππό ηελ έλλνηαλ ηνπ Νόκνπ 
ηαύηνπ, ινγίδνληαη ζύιινγνη ή ελώζεηο 
πξνζώπωλ επηά ηνπιάρηζηνλ θπζηθώλ 
πξνζώπωλ, άηηλα ζπγθεληξνύζη θαηά ηξόπoλ 
δηαξθή ηαο γλώζεηο ή ελέξγεηαο απηώλ, 
ρωξίο λα αθνξώζηλ εηο θεξδνζθνπίαλ  
 
Άπθπον 12 
Αλληλοβοηθηηικά ζωμαηεία 
Τα αλληβοηθηηικά ζωκαηεία ή ηακεία, 
απνηεινύληαη εθ κειώλ αλεθόληωλ  εηο ηελ 
απηήλ ή ζπλαθή επαγγεικαηηθήλ ηάμηλ θαη 
πξνηίζεληαη απνθιεηζηηθώο έλα ή πιείνλαο 
ηωλ επνκέλωλ ζθνπώλ: 1) … 
 
Άπθπον 13 
Τα αλληλοβοηθηηικά ζωμαηεία δύλαληαη 
λα ζπληεινύλ επίζεο εηο ηελ εζηθήλ, 
πλεπκαηηθήλ θαη νηθνλνκνινγηθήλ κόξθωζηλ 
ηεο επαγγεικαηηθήο  απηώλ ηάμεωο, ή λα 
βνεζνύλ ηα κέιε πξνο απόθηεζηλ εξγαιείωλ 
ηνπ  επαγγέικαηόο ηωλ. 
 
Αζηικόρ Κώδικαρ 
Νομικά ππόζωπα –Ενώζειρ πποζώπων  
Άξζξα 61- 107 
Σύνηαγμα  ηηρ Ελλάδαρ  Άξζξν 12 

Σςνεηαιπιζηική ηαςηόηηηα 
 
Σπλεηαηξηζκόο  είλαη κηα απηόλνκε 
Ένωζη  πποζώπων ε νπνία 
ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ηωλ θνηλώλ νηθνλνκηθώλ, 
θνηλωληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ αλαγθώλ 
θαη επηδηώμεώλ ηνπο κέζω κηαο από 
θνηλνύ ηδηόθηεηεο θαη δεκνθξαηηθά 
ειεγρόκελεο επηρείξεζεο 
 

Σςνεηαιπιζηικέρ αξίερ 
 
Οι ζςνεηαιπιζηικέρ Απσέρ είναι ο 
δπόμορ για ηην καηάκηηζη ηων 
ζςνεηαιπιζηικών αξιών  
 
Οη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
βαζίδνληαη ζηηο αμίεο: 
ηηρ αςηοβοήθειαρ,  
ηηρ αςηοεςθύνηρ,  
ηεο δεµνθξαηίαο,  
ηεο ηζόηεηαο,  
ηεο δηθαηνζύλεο θαη  
ηεο αιιειεγγύεο. 



Ερωτιματα τα οποία εάν απαντθκοφν, δθμιουργοφν 
ςυνκικεσ επιτυχίασ ενόσ νζου ςυνεταιριςμοφ   
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7ο Ερϊτθμα: Πϊσ θ ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ και θ ενθμζρωςθ του κοινοφ κα είναι 
ςυςτθματικι, τι πόροι κα αφιερωκοφν για αυτιν; 
 
8ο Ερϊτθμα: Πωσ κα ςυνεργαςτοφμε με άλλουσ ςυνεταιριςμοφσ χωρίσ να χάςει τθν αυτονομία 
του ο ςυνεταιριςμόσ μασ; Πωσ δθμιουργοφμε μζςω τθσ ςυνεταιριςτικισ ςυνεργαςίασ  
οικονομίεσ κλίμακασ παραμζνοντασ μικροί και ανεξάρτθτοι παραμζνοντασ ο ζλεγχοσ ςτα μζλθ 
του ςυνεταιριςμοφ και δεν μεταφζρεται ςτθν ανϊτερθ ςυνεταιριςτικι βακμίδα; 
 
9ο Ερϊτθμα: Ποιοσ είναι ο τρόποσ που αποφαςίηουμε να ςυνδράμουμε ςτθν τοπικι ανάπτυξθ 
τθσ κοινότθτάσ μασ; 
 
10ο Ερϊτθμα:  Υπάρχουν οργανϊςεισ όπου δθλϊνουν ςυνεταιριςτικζσ ςτθν Ελλάδα όπου  θ 
εφαρμογι των ςυνεταιριςτικϊν αρχϊν δεν ζχει ωσ ςκοπό να εφαρμόςει τισ αρχζσ 
ςυνεταιριςτικζσ αξίεσ  τθσ αυτοβοικειασ και τθσ αυτοευκφνθσ  ωσ  ςωματεία αλλθλοβοικειασ  
και ταυτόχρονα επιχείρθςθ που είναι ζνασ ςυνεταιριςμόσ; 
 
11ο Ερϊτθμα:  Είναι δθμοκρατία ι αλλοκρατία (αποφάςεισ για άλλουσ)   μζλθ οργανϊςεων  να 
αποφαςίηουν (ψθφίηουν) ποίεσ είναι οι ανάγκεσ  τθσ κοινωνίασ;  Εκπρόςωποι τθσ  κοινωνίασ 
πρζπει να ςυμμετζχει ςε  αυτζσ τισ αποφάςεισ; 



Ευχαριςτοφμε για τθν  

προςοχι ςασ  

Δίκτυο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  
& Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ  
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Συνεταιριςτικι Ταυτότθτα 
Συνεταιριςτικζσ Αξίεσ 

    

 Οι ςυνεταιριςτικζσ Αρχζσ είναι ο δρόμοσ για τθν κατάκτθςθ 
των ςυνεταιριςτικϊν αξιϊν  

 
 Οι ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ βαςίηονται ςτισ αξίεσ: 
 τθσ αυτοβοικειασ,  
 τθσ αυτοευκφνθσ,  
 τθσ δθµοκρατίασ,  
 τθσ ιςότθτασ,  
 τθσ δικαιοςφνθσ και  
 τθσ αλλθλεγγφθσ. 
  
 Σφμφωνα µε τθ ςυνεταιριςτικι παράδοςθ, τα µζλθ των 

ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων πιςτεφουν ςτισ θκικζσ αξίεσ:  
 τθσ εντιμότθτασ,  
 τθσ ειλικρίνειασ,  
 τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ και  
 τθσ μζριμνασ για τουσ άλλουσ 

Δίθηπν Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  



Συνεταιριςτικι Ταυτότθτα και 4 
Συνεταιριςτικζσ Αρχζσ 

   Συνεταιριςμόσ  είναι μια αυτόνομθ (αναφορά ςτθν 4θ αρχι) 
Ζνωςθ  προςϊπων θ οποία ςυγκροτείται εκελοντικά (αναφορά 
ςτθν 1θ αρχι) για τθν αντιμετϊπιςθ των κοινϊν οικονομικϊν, 
κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν αναγκϊν και επιδιϊξεϊν τουσ 
μζςω μιασ από κοινοφ ιδιόκτθτθσ (αναφορά ςτθν 3θ αρχι) και 
δθμοκρατικά ελεγχόμενθσ επιχείρθςθσ (αναφορά ςτθν 2θ αρχι) 

 
 1.Εκελοντικι ζνταξθ, 2. Δθμοκρατικόσ ζλεγχοσ, 3. κοινι (δίκαιθ) 

ιδιοκτθςία,  4. Αυτονομία    
   

Χωρίσ αυτά οι ςυνεταιριςμοί χάνουν τθν ταυτότθτα τουσ  
 

Ανάλυςθ ςυνεταιριςτικϊν αρχϊν 
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/GuidanceNotesPrinceFinal.pdf   
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1θ αρχι: Εκελοντικι και ανοικτι ζνταξθ 
των μελϊν Κοινωνικό Μοντζλο 

 

 Οι ςυνεταιριςμοί είναι εκελοντικζσ οργανϊςεισ, 
ανοικτζσ ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ που είναι ςε 
κζςθ να χρθςιμοποιιςουν τισ υπθρεςίεσ τουσ και 
πρόκυμοι να αποδεχτοφν τισ ευκφνεσ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ ωσ μζλθ, δίχωσ καμία διάκριςθ 
φφλου, κοινωνικι, φυλετικι, πολιτικι ι 
κρθςκευτικι. 
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2θ αρχι: Δθμοκρατικόσ ζλεγχοσ των 
μελϊν Διοικθτικό Μοντζλο  

 

 Οι ςυνεταιριςμοί είναι δθμοκρατικζσ οργανϊςεισ που 
ελζγχονται από τα μζλθ τουσ, τα οποία ςυμμετζχουν ενεργά 
ςτον κακοριςμό των πολιτικϊν τουσ και τθν λιψθ των 
αποφάςεων. Οι άνδρεσ και οι γυναίκεσ που υπθρετοφν ωσ 
εκλεγμζνοι αντιπρόςωποι είναι υπόλογοι ζναντι των μελϊν. 
Στουσ πρωτοβάκμιουσ ςυνεταιριςμοφσ θ ψιφοσ του κάκε 
μζλουσ ζχει τθν ίδια βαρφτθτα ςφμφωνα με τον κανόνα "ζνα 
μζλοσ, μια ψιφοσ", οι ςυνεταιριςμοί ανωτζρων βακμίδων 
οργανϊνονται επίςθσ κατά δθμοκρατικό τρόπο.  
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3θ αρχι: Οικονομικι ςυμμετοχι των 
μελϊν Οικονομικό Μοντζλο 

 Τα μζλθ ςυμμετζχουν δίκαια ςτο κεφάλαιο του ςυνεταιριςμοφ τουσ 
και ςτον ζλεγχό του με δθμοκρατικζσ μεκόδουσ. Μζροσ, 
τουλάχιςτον, αυτοφ του κεφαλαίου είναι ςυνικωσ θ κοινι 
περιουςία του ςυνεταιριςμοφ. Τα μζλθ ςυνικωσ λαμβάνουν 
περιοριςμζνθ αποηθμίωςθ, αν λαμβάνουν, για το κεφάλαιο το 
οποίο καταβάλλουν ωσ προχπόκεςθ για τθν ςυμμετοχι τουσ. Τα 
μζλθ διακζτουν τα πλεονάςματα για όλουσ ι μερικοφσ από τουσ 
ακόλουκουσ ςκοποφσ: τθν ανάπτυξθ του ςυνεταιριςμοφ τουσ, 
πικανόν για τθν δθμιουργία αποκεματικϊν, μζροσ των οποίων 
τουλάχιςτον κα είναι αδιαίρετο, για τθν παραχϊρθςθ ωφελθμάτων 
ςτα μζλθ αναλογικά με τισ ςυναλλαγζσ τουσ με το ςυνεταιριςμό και 
για τθν προϊκθςθ άλλων δραςτθριοτιτων που εγκρίνονται από τα 
μζλθ.  
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4θ αρχι: Αυτονομία και ανεξαρτθςία  

 Οι ςυνεταιριςμοί είναι αυτόνομεσ οργανϊςεισ 
αυτοβοικειασ που ελζγχονται από τα μζλθ τουσ. 
Εάν ςυνάψουν ςυμφωνίεσ με άλλουσ φορείσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των κυβερνιςεων, ι εάν 
εξαςφαλίςουν κεφάλαιο από εξωτερικζσ πθγζσ, κα 
πρζπει να το πράττουν με όρουσ οι οποίοι κα 
διαςφαλίηουν τον δθμοκρατικό ζλεγχο που 
αςκείται από τα μζλθ τουσ και κα διατθροφν τθν 
ςυνεταιριςτικι αυτονομία τουσ.  
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5θ αρχι: Εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ και 
πλθροφόρθςθ  

 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 θγζτεσ τθσ κοινισ γνϊμθσ, για τθν 
φφςθ και τα οφζλθ του ςυνεργατιςμοφ.  
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6θ αρχι: Συνεργαςία μεταξφ των 
ςυνεταιριςμϊν  

 Οι ςυνεταιριςμοί εξυπθρετοφν τα μζλθ τουσ 
περιςςότερο αποτελεςματικά και 
ενδυναμϊνουν το ςυνεταιριςτικό κίνθμα 
δουλεφοντασ μαηί μζςω των τοπικϊν, 
εκνικϊν, περιφερειακϊν και διεκνϊν 
δομϊν.  
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7θ αρχι: Μζριμνα για τθν κοινότθτα  

 Οι Συνεταιριςμοί εργάηονται για τθν 
βιϊςιμθ ανάπτυξθ των κοινοτιτων τουσ 
μζςω πολιτικϊν που εγκρίνονται από τα 
μζλθ τουσ.  
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