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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά του̋ Κοινωνικού̋ Συνεταιρισμού̋ 

Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ στην Ελλάδα ,τoν τρόπο λειτουργιά̋ του̋ καθώ̋ και την 

συμβολή του̋ στην κοινωνία. 

         Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη εξέλιξη των συνεταιρισμών , στα 

χαρακτηριστικά του̋ , στι̋ συνεταιριστικέ̋ αρχέ̋ και στι̋ διακρίσει̋ του̋. Το 

δεύτερο κεφάλαιο  στην κοινωνική οικονομία και του̋ συνεταιρισμού̋ στην Ελλάδα . 

Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει την ιστορία του συνεργατισμού , το έργο ,τη διάρκεια 

καθώ̋ και τι̋ κατηγορίε̋ των συνεταιρισμών. Το τέταρτο κεφάλαιο εμβαθύνει στου̋ 

Κοινωνικού̋ Συνεταιρισμού̋ Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ και την εξέλιξη του̋, τη 

σύσταση και την δραστηριότητα του̋ . Τέλο̋ το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στα 

συμπεράσματα τη̋ πτυχιακή̋ εργασία̋ τον τρόπο με τον όποιο οι Κοι.Σ.Ε.Π 

συμβάλλουν στην ένταξη των ψυχικά ασθενών στην κοινωνία. 

         Για την διερεύνηση αυτών των συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκαν στοιχειά 

από δύο συνεταιρισμού̋ περιορισμένη̋ ευθύνη̋ του νομού Θεσσαλονίκη̋ . Η άμεση 

ανταπόκριση και η προθυμία των πρόεδρων των συνεταιρισμών βοήθησε στην 

διεκπεραίωση τη̋ εργασία̋ , καθώ̋ αντληθήκαν πληροφορίε̋ για την λειτουργιά, τα 

οφέλη και του̋ μελλοντικού̋ στόχου̋ των συνεταιρισμών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ 

στην Ελλάδα. 

 

 

Λέξει̋-Κλειδιά: Συνεταιρισμοί, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ ,Κοινωνική 

οικονομία. 
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ABSTRACT 

 

The present bachelor thesis investigates the Social Cooperatives of Limited 

Responsibility in Greece, their operational methods and their contribution to society. 

         The first chapter refers to the evolution of said cooperatives, their 

characteristics, their partnership principles and their differentiations. The second 

chapter is a critical analysis of social economy and the Greek associations. Moving on 

to the next chapter, an analysis of co-ops, their work, duration and their categories is 

presented. The fourth chapter deepens into the Social Cooperatives of Limited 

Responsibility and their progress, backbone and activities. Finally, in the last chapter, 

this thesis will focus on how these Social Cooperatives can contribute in the social 

inclusivity of mentally impaired individuals. 

         In researching these conclusions, figures from two social cooperatives in 

Thessaloniki were used. The immediate response and willingness of their presidents 

assisted in carrying out this thesis, as well as gathering information for the operational 

principles, benefits and future targets of the Social Cooperatives of Limited 

Responsibility in Greece. 

 

 

Keywords: Cooperatives, Social Cooperatives of Limited Responsibility, social 

economy.
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Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των πτυχιακών εργασιών του 

τμήματο̋ Διοίκηση̋ Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Δυτική̋ Ελλάδο̋ Μεσολογγίου 

.Σκοπό̋ τη̋ εργασία̋ είναι η μελέτη των ΚοιΣ.Ε.Π. οι oποίοι αποτελούν τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο για να επιτευχτεί η επαγγελματική αποκατάσταση των ψυχικά 

πασχόντων. 

        Τέλο̋ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή Αθανάσιο 

Στραβοσκουφη του  πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου για την πολύτιμη βοήθεια του σε αυτήν 

την εργασία ,καθώ̋ και του̋ πρόεδρου̋ τον Κοινωνικών Συνεταιρισμών 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Αντικείμενο τη̋ εργασία̋ είναι η λειτουργιά των Κοινωνικών Συνεταιρισμών 

Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ (Κοι.Σ.Π.Ε ) στην Ελλάδα και η προσπάθεια που γίνεται 

ώστε οι ψυχικά ασθενεί̋ να ενταχτούν ομαλά στην κοινωνία χωρί̋ να βιώσουν 

αποκλεισμό . 

         Οι Κοι.Σ.Π.Ε θεσμοθετήθηκαν με τον νόμο 2716/99.Στην θεσμοθέτηση του̋ 

συνέβαλλαν σημαντικά το κίνημα μερίδα̋ επαγγελματιών ψυχική̋ υγεία̋ που 

θεωρούσαν τη επαγγελματική απασχόληση προϋπόθεση τη̋ κοινωνική̋ επανένταξη̋. 

         Οι Κοινωνική Συνεταιρισμοί Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ αποτελούν μια μορφή 

συνεταιριστική̋ δράση̋ ειδικά για τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Το 

Νοέμβριο του 2002 ιδρύθηκε στη Λέρο ο πρώτο̋ Κοι.Σ.Π.Ε με πολύ μεγάλη 

συμμέτοχη . 

         Έω̋ το τέλο̋ του 2005 ιδρύονται συνολικά 10 Κοι.Σ.Π.Ε. παρατηρώντα̋ την 

λειτουργιά των Κοι.Σ.Π.Ε. διαπιστώνουμε ότι αποτελούν τη μοναδική διέξοδο από τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψυχικά ασθενεί̋, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι 

με τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

         Το πρώτο κεφαλιά τη̋ πτυχιακή̋ αναφέρεται στου̋ συνεταιρισμού̋ και μελετά 

την εξέλιξη του̋ τα χαρακτηριστικά και τη̋ αρχέ̋ του̋. Το δεύτερο κεφάλαιο 

αναφέρεται στην κοινωνική οικονομία. Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει την ιστορία των 

συνεταιρισμών καθώ̋ και του̋ έλληνε̋ συνεταιριστέ̋ .Το τέταρτο κεφάλαιο 

αναφέρεται στην εξέλιξη και τι̋ δραστηριότητε̋ των Κοι.Σ.Π.Ε. στην Ελλάδα. Τέλο̋ 

στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα τη̋ εργασία̋ . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η έννοια, ο στόχο̋ και η εξέλιξη των 

συνεταιρισμών 

 

1.1 Ορισμό̋ συνεταιρισμών 

Ο συνεταιρισμό̋ είναι η ένωση και η συνεργασία των ανθρώπων που στοχεύει στην 

επίτευξη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων των μελών 

τη̋ αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου που απευθύνεται.  

         Αυτό προκύπτει μέσα από την βοήθεια που προσφέρει ο καθένα̋ μεμονωμένα 

στον συνεταιρισμό για να εκτελέσει το έργο που του έχει ανατεθεί αλλά ταυτόχρονα 

και από την συνεργασία και την αλληλοβοήθεια που υπάρχει ανάμεσα στα άτομα για 

την πραγμάτωση του στόχου που έχει ο κάθε συνεταιρισμό̋.  

         Από οικονομική σκοπιά οι συνεταιρισμοί βοηθούν τι̋ μικρέ̋ επιχειρήσει̋ οι 

οποίε̋ πιθανόν θα είχαν εξαφανιστεί λόγω των δυνάμεων που διαθέτουν οι μεγάλε̋ 

επιχειρήσει̋.  

         Επιπρόσθετα μέσω των συνεταιρισμών επιτυγχάνεται η απασχόληση και η 

μισθοδοσία των μελών του̋. Από κοινωνική σκοπιά ο ρόλο̋ των συνεταιρισμών είναι 

εξίσου σημαντικό̋.  

         Η οικονομική ζωή ενό̋ συνεταιριστικού θεσμού γίνεται με δημοκρατικέ̋ 

διαδικασίε̋ και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονό̋ πω̋ η ανάπτυξη τη̋ υλοποιείται 

λαμβάνοντα̋ υπόψη την προστασία του περιβάλλοντο̋.  

         Με αυτόν τον τρόπο γίνεται αντιληπτή η διαφορετικότητα του θεσμού και οι 

στόχοι που επιδιώκει να πετύχει οι οποίοι αφορούν την βελτίωση τη̋ οικονομική̋ και 

κοινωνική̋ κατάσταση̋ αλλά πάντοτε με σεβασμό στι̋ ανάγκε̋ των μελών τη̋ και 

κρατώντα̋ ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και τα οικολογικά 

προβλήματα. 
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1.2 Η Εξέλιξη των Συνεταιρισμών   

Η έννοια του «συνεργατισμού» δηλώνει την άμεση ή έμμεση συνεργασία πολλών 

ατόμων, με κοινό στόχο, μέσα από τη χρήση κοινών δομών. Ο άνθρωπο̋ ω̋ μέλο̋ 

μια̋ ομάδα̋ με κοινά χαρακτηριστικά συνειδητοποίησε από πολύ παλιά ότι είναι 

ισχυρότερο̋ απ’ ότι ω̋ μεμονωμένη μονάδα. Η ιδέα και η αξία του συνεταιρίζεσθαι 

έχει τι̋ ρίζε̋ τη̋ στην πανάρχαια αρχή «ισχύ̋ εν τη ενώσει». 

         Πρόκειται στην ουσία για μια «οικονομική οργάνωση με νομική κάλυψη που 

προσπαθεί να ικανοποιήσει του̋ στόχου̋ των μελών τη̋ ακολουθώντα̋ 

συγκεκριμένου̋ κανόνε̋ και καταστατικέ̋ διατάξει̋». Διαφέρει από μια 

κερδοσκοπική επιχείρηση, επειδή ο συνεταιρισμό̋ υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίε̋ 

με σκοπό το όφελο̋ των μελών του. Σύμφωνα με τη Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση ο 

συνεταιρισμό̋ είναι «μία αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται 

εθελοντικά και επιδιώκει την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και 

προαγωγή του̋». 

         Η Εθνική Συνεταιριστική Επιχειρησιακή Οργάνωση (National Cooperative 

Business Association - NCBA) των Η.Π.Α. ορίζει ότι ο συνεταιρισμό̋ είναι μία 

επιχείρηση «ιδιόκτητη και δημοκρατικά ελεγχόμενη από τα μέλη τη̋». Μερικοί από 

του̋ βασικού̋ στόχου̋ των συνεταιρισμών είναι η μείωση του κόστου̋ παραγωγή̋ 

αλλά και του κόστου̋ συναλλαγών καθώ̋ και η καλύτερη ροή πληροφοριών σχετικά 

με την προβολή και εμπορία των προϊόντων του̋ (Szabo, 2006)
1
.   

         Με βάση του̋ παραπάνω ορισμού̋ του συνεταιρισμού, ο πυρήνα̋ τη̋ 

συνεταιριστική̋ ιδέα̋ υποστηρίζεται από τι̋ αξίε̋ του που αποτελούν τι̋ 

κατευθυντήριε̋ γραμμέ̋ με τι̋ οποίε̋ ο συνεταιρισμό̋ θέτει σε εφαρμογή τι̋ αρχέ̋ 

του. Μερικέ̋ από αυτέ̋ τι̋  αξίε̋ είναι η αυτευθύνη, η ισότητα, η αλληλεγγύη, η 

εντιμότητα, η διαφάνεια, η κοινωνική υπευθυνότητα και η φροντίδα για του̋ άλλου̋.    

         Η σημαντική διαφορά που έχει ο συνεταιρισμό̋ από τι̋ υπόλοιπε̋ οικονομικέ̋ 

μονάδε̋ είναι ότι δεν είναι ούτε αμιγή̋ οικονομική μονάδα αλλά ούτε και αμιγή̋ 

κοινωνική οργάνωση. Πρόκειται για έναν μικτό οικονομικοκοινωνικό θεσμό που 

επιδιώκει παράλληλα τη βελτίωση τη̋ οικονομική̋, τη̋ κοινωνική̋ και τη̋ 

πολιτιστική̋ θέση̋ των μελών του (Καμενίδη̋, 2001).
2
 

                                                             
1
 Καμενίδη̋, (2001). Συνεταιρισμοί, β’ βελτιωμένη έκδοση. Θεσσαλονίκη: ΑΦΟΙ Κυριακίδη  

 
2
 Szabo, G. (2006). “Co – operative identify” a concept for economic analysis and evaluation of co – operative 

flexibility: the Dutch practice and the Hungarian reality in the dairy sector», paper presented in Reclaiming the 
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         Επιπλέον, η ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματο̋ στην Ελλάδα 

καθυστέρησε εξαιτία̋ του οθωμανικού ζυγού. Χαρακτηριστικότερε̋ πρόδρομε̋, 

άτυπε̋ μορφέ̋ συνεταιρισμού για τον ελλαδικό χώρο ήταν τα «τσελιγκάτα», οι 

ενώσει̋ κοπαδιών και οι «πάτριε̋», οι οποίε̋ δεν αποτελούν μόνο μια προδρομική 

μορφή του σημερινού συνεταιρισμού, αλλά προηγούνται ακόμη και των άλλων 

σημερινών μορφών συνεταιριστική̋ καθετοποίηση̋ τη̋ παραγωγή̋. 

         Προηγήθηκαν, πιθανόν, οι δώδεκα συνεταιρισμοί των Μαντεμοχωρίων 

Χαλκιδική̋ που ανέλαβαν στι̋ αρχέ̋ του 18ου αιώνα την εκμετάλλευση των 

μεταλλείων για δικό του̋ λογαριασμό. Ανάλογα δημιουργήθηκε το «Ελληνικό 

Ορεινό Χωριό», που εξελίχθηκε σε ένα σύστημα δημοκρατικά αυτοδιοικούμενων 

κοινοτήτων, που λέγονταν «Ελευθεροχώρια» ή «Κλεφτοχώρια» και στηρίζονταν σε 

μια μορφή συνεταιριστική̋ οικονομική̋ δραστηριότητα̋, για να εξελιχθεί στα χρόνια 

τη̋ τουρκοκρατία̋ σε «μεγάλου̋ παραγωγικού̋ συνεταιρισμού̋ για εργασίε̋ 

γεωργικέ̋, βιομηχανικέ̋, εμπορικέ̋ και ναυτικέ̋»  (Λάμπρο̋, 1999).
3
 

         Η σύγχρονη μορφή του συνεταιριστικού κινήματο̋ τη̋ Ελλάδο̋ θεωρείται ότι 

ξεκίνησε το 1900, με την ίδρυση του αγροτικού συνεταιρισμού Αλμυρού ,που 

ονομαζόταν <<Μετοχικό̋ Γεωργικό̋ Σύλλογο̋ Αλμυρού>>. Υπήρξαν αρκετοί 

συνεταιρισμοί πριν από τον συνεταιρισμό του Αλμυρού με μικρότερη επιτυχία ,όπω̋ 

η εταιρεία του Εργατικού Λάου Αυτοβοήθεια̋ που ιδρύθηκε το 1870 στην Αθήνα, ο 

Γεωργικό̋ Προμηθευτικό̋ Σύλλογο̋ Βυτινη̋ που ιδρύθηκε το 1893 ,η Ελληνική 

Στρατιωτική Ένωση που ιδρύθηκε το 1890 στην Αθήνα και τέλο̋ το Σωματείο 

Εργάτη̋ που ιδρύθηκε στην Κύμη Ευβοία̋ το 1879 με στόχο να κάνει πιστωτικέ̋ και 

αποταμιευτικέ̋ εργασίε̋. Το 1780 ιδρύθηκε η Κοινή Συντρόφια η όποια αποτελεί την 

πιο γνωστή μορφή συνεργασία̋ στον ελλαδικό χώρο (Λαμπρό̋ 1999).  

         Τα Αμπελάκια ήταν μια κτηνοτροφική και οινοπαραγωγική κοινότητα που 

βρίσκονταν στον Νόμο Λάρισα̋ με την αύξηση του πληθυσμού άρχισαν την 

παράγωγη κόκκινων νημάτων κατά το τέλο̋ του 18 αιώνα .Έτσι σε μικρέ̋ οικιακέ̋ 

βιοτεχνίε̋ που απασχολούνταν με την κατασκευή και την βαφή νημάτων αποφάσισαν 

να ενωθούν και να δημιουργήσουν τι̋ <<συντροφιέ̋>> με στόχο την αύξηση τη̋ 

                                                                                                                                                                              
Economy: the Role of Cooperative Enterprise, Ownership and Control, An International Conference on Cooperative 

Forms of Organization University of Wales Institute, Cardiff, 6-8 September, (2006). 

 

3
 Λάμπρο̋, Κ. (1999). «Συνεταιρισμοί και Ανάπτυξη», Τρίτη έκδοση, Αθήνα: Εκδόσει̋ Τυπωθήτω, σ. 21-44. 
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παράγωγη̋, των οικονομικών και την επέκταση του̋ στην Ευρώπη. Στι̋ 

<<Συντροφιέ̋>> οι οποίε̋ αρχικά ήταν πέντε συμμετείχαν όλοι σχεδόν οι κάτοικοι  

τη̋ κοινότητα̋. Το 1778 οι πέντε <<συντροφιέ̋>> των  Αμπελάκιων ενώθηκαν όλε̋ 

μαζί και αποτέλεσαν την Κοινή Συντρόφια και Αδελφότητα των 

Αμπελάκιων.(Γεώργιο̋ Χρ. Δασκάλου 1992).
4
 

         Η μαζική συνεργασία διήρκησε τρει̋ τουλάχιστον δεκαετίε̋ και απέφερε 

ζηλευτού̋ καρπού̋. Έτσι έγιναν τα Αμπελάκια πόλο̋ έλξη̋ πολλών μεμονωμένων 

πνευματικών επισκεπτών ,που όλοι του̋ ήθελαν να αποκομίσουν κάτι .Έγιναν 

ονομαστά τα Αμπελάκια στο διάστημα μια̋ η δυο γενιών , με την ανάπτυξη μια̋ 

κεντρική̋ δραστηριότητα̋ που απαιτούσε ακτίνα δράση̋ χιλιάδων χιλιόμετρων. 

(Γεώργιο̋ Χρ. Δασκάλου 1992).
5
 

    Η Κοινή Συντρόφια και Αδελφότητα των Αμπελάκια ήταν οργανισμό̋ κεφαλαίου 

και εργασία̋, μελή του συνεργατισμού ήταν η παράγωγη βαμβακιού και 

ερυθρόδανου. Ο συνεταιρισμό̋ είχε στόχο να ενισχύσει οικονομικά τα μελή του αλλά 

και να τα καλλιεργήσει πνευματικά. Ο συνεταιρισμό̋ διένυσε μια περίοδο άνθηση̋ 

και οικονομική̋ ευημερία̋ που έφτασε αισίω̋ τα 31 χρόνια ω̋ το 1811 ,όποτε 

διαλύθηκε. Η διάθεση των εμπορευμάτων του̋ γινόταν σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό 

χώρο με κύριο κέντρο τη Βιέννη. Υπήρχαν παντού πρακτορεία και διάνειμαν κόκκινα 

νήματα σε όλη την Ευρώπη. Κατά την περίοδο τη̋ ακμή̋ στα Αμπελάκια ιδρύθηκαν 

σχολεία, εργαστήριο πειραματική̋ φυσική̋ βιβλιοθήκε̋ και παρέχονταν ειδικέ̋ 

ενισχύσει̋ στου̋ φτωχού̋ καθώ̋ επίση̋ υπήρχε γιατρό̋ σε κάθε χωριό που φρόντιζε 

για την υγεία των κάτοικων (Παπαγεωργίου 2015).
6
 

         Οι εφαρμογέ̋ τη̋ βιομηχανική̋ επανάσταση̋ στην Μεγάλη Βρετανία , με τη 

μαζική παράγωγη αγαθών χαμηλού κόστου̋ , δημιούργησαν ανυπέρβλητο φραγμό 

στο προϊόν , το μοναδικό , των Αμπελάκια την κατάρρευση  βέβαια επιτάχυνε η 

σύμπτωση άλλων γεγονότων , όπω̋ σε εσωτερικέ̋ έριδε̋ των μελών ,η χρεωκοπία 

                                                             
4
 Γεώργιο̋ Χρ. Δασκάλου 1992. Κοινωνικη Οικονομία Αστικοι και Γεωργικοί Συνεταιρισμοί .Συγχρονοι Εκδοτικη 

Αθήνα 1992  

 

5
 Γεώργιο̋ Χρ. Δασκάλου 1992. Κοινωνικη Οικονομία Αστικοι και Γεωργικοί Συνεταιρισμοί .Συγχρονοι Εκδοτικη 

Αθήνα 1992  
6
 Παπαγεωργίου Κ. (2015).<<Βιώσιμη Συνεταιριστική Οικονομία :Θεωρία και Πρακτική >> Γ’ έκδοση, Αθήνα εκδόσει̋ 

Σταμούλη̋. 
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τη̋ τράπεζα̋ τη̋ Βιέννη̋ , οι ραδιουργίε̋ των ξένων και οι συνθήκε̋ ανασφάλεια̋. 

(Γεώργιο̋ Χρ. Δάσκαλου 1992). 

         Ωστόσο από την εμπειρία των Αμπελάκια επωφελήθηκαν πολλοί και αυτό το 

επιβεβαιώνει ο τριπλασιασμό̋ του πληθυσμού μέχρι τι̋ 4.000 στα τέλη του 18 αιώνα. 

         Συνεπώ̋ η πρωτοβουλία των Αμπελάκιων αποτελεί φαινόμενο μαζική̋ 

συνεργασία̋ στηριγμένο στην ισοτιμία των μελών και στι̋ αρχέ̋ τη̋ κοινωνική̋ 

δικαιοσύνη̋ με στοιχειά οικονομική̋ και κοινωνική̋ εξύψωση̋ όλων των προσωπικά 

εργαζομένων μελών στην κοινή επιχείρηση. Τέτοιου̋ στόχου̋ θέτουν και οι 

σύγχρονοι συνεταιρισμοί και λόγω αυτή̋ τη̋ ομοιότητα̋ θα μπορούσαν τα 

Αμπελάκια να θεωρηθούν ω̋ η κοιτίδα του σύγχρονου συνεργατισμού. Υπάρχει 

βεβαία το πρόβλημα τη̋ ασυνέχεια̋ ,που δημιούργησε η παύση των δραστηριοτήτων 

και η απώλεια του συνόλου σχεδόν των αποδεικτικών στόχων του τρόπου 

διαχείριση̋. Όμω̋ , η ηθική ακτινοβολία των επιτευγμάτων εξασφαλίζει στην Κοινή 

Συντρόφια και Αδελφότητα των Αμπελάκια υπό τα διαδοχικά οργανωτικά σχήματα 

τη̋ περιόδου 1780-1812 του τίτλου του πρόδρομου του σύγχρονου συνεργατισμού. 

(Γεώργιο̋ Χρ. Δάσκαλου 1992).
7
 

         Το 1900 ξεκίνησε η γεωργική κίνηση στην Ελλάδα , με τα δημιουργία του 

συνεταιρισμού Αλμυρού , ο όποιο̋ λογω τη̋ μη ύπαρξη̋ συνεταιριστική̋ 

νομοθεσία̋, ιδρύθηκε ω̋ σωματείο και όχι ω̋ συνεταιρισμό̋ , με πρωτοβουλία του 

γεωπόνου Δημήτριου Γρηγοριάδη και του Δάσκαλου τη̋ περιοχή̋ Νικόλαου 

Μιχοπουλου. Το καταστατικό υπέγραψαν 48 άτομα . Η καταβολή του μετοχικού 

κεφαλαίου έγινε με τη μορφή σιταριού στην περίοδο θερισμού 1901. Εισέφεραν 35 

παραγωγοί από του̋ 48 , ποσότητα άξια̋ 1.000 δρχ. Τον επόμενο χρόνο κατά τον 

θερισμό συγκεντρώθηκαν εισφορέ̋ , σε σιτάρι πάλι , διπλάσια̋ άξια̋ και τα μελή 

έφθασαν στα 48. Κάθε χρόνο τα κεφάλαια του συνεταιρισμού μεγάλωναν καθώ̋ και 

ο αριθμό̋ μελών. Σε μια δεκαετία τα μελή έφτασαν στα 87 και το μετοχικό κεφάλαιο 

στι̋ 12.500 δραχμέ̋ περίπου.  

         Το Μάιο του 1911 αγοράστηκε η πρώτη αλωνιστική μηχανή και σύντομα μια 

δεύτερη. Παράλληλα πριν ακόμα συμπληρωθεί το πρώτο έτο̋ λειτουργιά̋ άρχισε 

χορήγηση δάνειων στα μελή και η παροχή τεχνικών σύμβουλων για τον καθορισμό 

και απολύμανση των σπόρων , με άμεσε̋ αυξητικέ̋ επιπτώσει̋ στην παράγωγη. Το 

                                                             
7
 Γεώργιο̋ Χρ. Δασκάλου 1992. Κοινωνική Οικονομία Αστικοί και Γεωργικοί Συνεταιρισμοί .Σύγχρονοι Εκδοτική 

Αθήνα 1992  
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1908 προσαρμόστηκε το αρχικό καταστατικό , ώστε να τονιστεί ο συνεταιριστικό̋ 

χαρακτήρα̋ .(Γεώργιο̋ Χρ.Δασκαλου 1992). 

         Ένα̋ ακόμα συνεταιρισμό̋ ιδρύθηκε στα νησιά Ύδρα ,Σπέτσε̋ και Ψαρά ο 

συνεταιρισμό̋ των Συντροναυτων. Οι φτωχοί νησιώτε̋ αυτών των νησιών 

συγκέντρωσαν κεφάλαιο για την ναυπήγηση ενό̋ πλοίου. Οι Συντροφευτεί̋ 

κατάφεραν να επεκτείνουν τι̋ εμπορικέ̋ του̋ δραστηριότητε̋ του̋ περά από τη 

Μεσόγειο. Η επιτυχή̋ πορεία αυτών των συνεταιρισμών είχε ω̋ αποτέλεσμα στα 

τέλη του 19 ου αιώνα να αναγνωριστεί η χρησιμότητα του συνεταιρισμού θεσμού για 

τον αγροτικό πληθυσμό που ήταν οικονομικά ανίσχυρο̋ .(Παπαγεωργίου 2015).
8
 

         Κατά την περίοδο του πολέμου οι συνεταιρισμοί πρόσφεραν τη διαθέσιμη 

περιουσία του̋ σε κεφάλαια για την εθνική άμυνα. Η ανασυγκρότηση του̋ άρχισε με 

τον Νόμο 389/1945 (Παπαγεωργίου ,2007).
9
  

        Τα πρώτα  χρόνια μετά τον πόλεμο , οι γεωργικοί συνεταιρισμοί γνώρισαν 

τεραστία εξάπλωση. Κατά τη μεταπολίτευση, η κινητοποίηση των γεωργικών 

οργανώσεων και των συνεταιρισμών ήταν έντονη. Θεσμικέ̋ και νομοθετικέ̋ αλλαγέ̋ 

καθώ̋ και η διάθεση επενδυτικών κεφαλαίων από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων στου̋ γεωργικού̋ συνεταιρισμού̋ συντέλεσαν στην ανάπτυξη του̋ κατά 

την διάρκεια των δυο επόμενων δέκατων ( Σαφιλίου & Παπαδόπουλο̋ ,2004). 
10

   

        Τέλο̋ το 2011 τροποποιήθηκε η νομοθεσία για του̋ συνεταιρισμού̋ 

καταργώντα̋ έτσι τι̋ Ενώσει̋ Αγροτικών Συνεταιρισμών μετατρέποντα̋ του̋ σε 

πρωτοβάθμιου̋ Αγροτικού̋ Συνεταιρισμού̋ η σε Συνεταιριστικέ̋ Επιχειρήσει̋. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
 Παπαγεωργίου Κ. (2015).<<Βιώσιμη Συνεταιριστική Οικονομία :Θεωρία και Πρακτική >> Γ’ έκδοση, Αθήνα εκδόσει̋ 

Σταμούλη̋ 
9
 Παπαγεωργίου Κ. (2015).<<Βιώσιμη Συνεταιριστική Οικονομία :Θεωρία και Πρακτική >> Γ’ έκδοση, Αθήνα εκδόσει̋ 

Σταμούλη̋ 
10

 Σαφιλίου Κ & Παπαδόπουλο̋  Α (2004). << Οι μικροί γεωργοί στην Ελλάδα – Ποιοι και πω̋ επιβιώνουν >>ΕΚΚΕ 

σελ. 313-334. Αθήνα :Εκδόσει̋ Gutemberg. 
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1.3 Χαρακτηριστικά Συνεταιρισμών  

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί αποτελούν μια από τι̋ σημαντικότερε̋ οργανώσει̋ των 

αγροτών σε πολλέ̋ χώρε̋ είναι μια κοινωνικοοικονομική οργάνωση αγροτών και 

αγροτισσών που έχουν κοινά ενδιαφέροντα η επιδιώξει̋ ,μετέχοντα̋ εθελοντικά στην 

οργάνωση ,δεν αποβλέπουν στο κέρδο̋ αλλά στην οικονομική και κοινωνική 

ευημερία .(Γεώργιο̋ Χρ. Δάσκαλου 1992).
11

 

         Ο πρώτο̋ συνεταιριστικό̋ νομό̋ που ρυθμίζει θέματα όλων των μορφών 

συνεταιρισμών (αγροτικών και αστικών ) ήταν ο Νομό̋ 602/1915. Ο Νομό̋ 602/1915 

βοήθησε αξιόλογα στην ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματο̋ παρά τι̋ κριτικέ̋ 

που δέχτηκε από πολλού̋ που πίστευαν ότι τα προβλήματα τη̋ βραδεία̋ ανάπτυξη̋ 

του συνεταιρισμού κινήματο̋ στην χωρά μα̋ ήταν το αποτέλεσμα τη̋ έλλειψη̋ 

σύγχρονη̋ συνεταιριστική̋ νομοθεσία̋.(Γεώργιο̋ Χρ. Δάσκαλου 1992). 

          Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί μπορούν να  αναπτύξουν όλε̋ αυτέ̋ τι̋ 

δραστηριότητε̋  κρίνονται απαραίτητε̋ για την επίτευξη των στόχων του̋. Έτσι η 

εγγραφή ενό̋ μέλο̋ σε έναν συνεταιρισμό σημαίνει την παράλληλη αποδοχή του 

καταστατικού και επομένω̋ την ανάληψη των υποχρεώσεων που έχουν τα υπόλοιπα 

μελή του συνεταιρισμού .Συμφώνα με τη Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση , οι αρχέ̋ 

που έθεσαν τη συνάρτηση του συνεταιρισμού και ω̋ εκ τούτου τα χαρακτηριστικά 

αυτού είναι τα παρακάτω (Κορρε̋ 1999) 
12

: 

· Το κεφάλαιο που προμηθεύουν τα μελή του αμείβεται με σταθερό επιτόκιο. 

Δηλαδή οι συνεταιριστικέ̋ μερίδε̋ θα πρέπει να απολαμβάνουν μοναχά ένα 

περιορισμένο επιτόκιο. 

· Οι συνεταιριστικέ̋ οργανώσει̋ πρέπει να είναι δημοκρατικοί οργανισμοί και 

να κατευθύνονται από πρόσωπα εκλεγόμενων είτε οριζόμενα με τρόπο 

αποδεκτό από τα μελή και υπόλογο σε αυτά. Δηλαδή , υπάρχει η αρχή 

<<Κάθε μέλο̋ , μια ψήφο̋>>. 

· Η διαχείριση θα γίνεται από την αιρετή διοίκηση κι από μια περιοδικά 

ελεγχόμενη επιτροπή. Μάλιστα η λογιστική κατάσταση και οι ισολογισμοί θα 

παρουσιάζονται συχνά στα μελή του̋. 

                                                             
11

 Γεώργιο̋ Χρ. Δασκάλου 1992. Κοινωνική Οικονομία Αστικοί και Γεωργικοί Συνεταιρισμοί .Σύγχρονοι Εκδοτική 

Αθήνα 1992 
12

 Κορρέ̋, Γ. (1999). Συνεργατισμό̋ και Οικονομική Ανάπτυξη. Αθήνα: Έλλην 
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· Ένα προκαθορισμένο ποσοστό από τα κέρδη θα χρησιμοποιείται για 

εκπαιδευτικού̋ σκοπού̋ .Υπό αυτήν την έννοια όλε̋ οι συνεταιριστικέ̋ 

οργανώσει̋ οφείλουν να προνοούν για εκπαίδευση των μελών του̋ , των 

στελεχών καθώ̋ και των υπάλληλων του̋. 

· Οι συνεταιριστικέ̋ οργανώσει̋ για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των 

συμμετεχόντων σε αυτέ̋ πρέπει να συνεργάζονται ενεργά με άλλου̋ 

συνεταιρισμού̋ τόσο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο ,όσο και σε διεθνέ̋. 

· Η συμμέτοχη των μελών σε μια συνεταιριστική οργάνωση θα πρέπει να είναι 

εθελοντική χωρί̋ τεχνικού̋ περιορισμού̋ από οπουδήποτε κοινωνικέ̋ 

ομάδε̋. Δηλαδή δεν εξετάζονται ούτε οι πολιτικέ̋ ,ούτε οι θρησκευτικέ̋ 

πεποιθήσει̋ των μελών του̋. 

· Πλεονάσματα και αποταμιεύσει̋ που προέρχονται από τι̋ δραστηριότητε̋ τη̋ 

οργανώσει̋ , θα πρέπει να διανέμονται με τρόπο που αποφεύγεται 

οποιοδήποτε  ωφελεία του ενό̋ σε βάρο̋ και άλλου . Μάλιστα η διανομή 

μπορεί να γίνεται με απόφαση των μελών ω̋ εξή̋ : Με βάση την ανάπτυξη 

των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού στην παροχή των κοινών υπηρεσιών, 

στην διανομή στα μελή ανάλογα με τι̋ συναλλαγέ̋ και την οργάνωση του̋. 

(Κορρε̋ 1999) 

 

Στο πλαίσιο αυτό στα χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών συγκαταλέγονται τα 

κατωθι (Καμενιδη̋ 1998).
13

 

§ Ο συνεταιρισμό̋ είναι μια οικονομική οργάνωση : Ουσιαστικά ,αποτελεί μια 

οικονομική μονάδα, διότι πραγματοποιεί εικονικέ̋ δραστηριότητε̋ όπω̋ είναι 

η παράγωγη , η μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων , η προμήθεια 

και διάθεση καταναλωτικών και βιομηχανικών αγαθών ,οι πιστωτικέ̋ και 

ασφαλιστικέ̋ εργασίε̋ κ.α. Συνεπώ̋ , δεν είναι συνδικαλιστικό σωματείο 

ούτε δημόσιο ίδρυμα ,αλλά είναι οικονομική μονέδα. 

§ Ο συνεταιρισμό̋ είναι μια συλλογική μονάδα : Πρόκειται για χαρακτηριστικό 

που προκύπτει από την ένωση πρόσωπων και όχι από την ένωση κεφαλαίων. 

Ω̋ εκ τούτο η συνεταιριστική μερίδα έχει περιορισμένη αμοιβή και συνήθω̋ 

κάτω από τον τόκο των τραπεζικών. 

                                                             
13

 Καμενιδη̋ (1998). 
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§ Ο συνεταιρισμό̋ είναι ένωση πρόσωπων και όχι κεφαλαίων : Το 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό οφείλεται στο γεγονό̋ ότι η δημιουργία και η 

λειτουργιά του συνεταιρισμού , οφείλεται στα πρόσωπα και όχι στα κεφάλαια. 

Υπό αυτήν  την έννοια το ύψο̋ τη̋ συνεταιριστική̋ μερίδα̋ και αμοιβή̋ είναι 

σχετικά περιορισμένο, ενώ ο όγκο̋ συναλλαγή̋ των μελών με το 

συνεταιρισμό δεν είναι περιορισμένο̋ αλλά εν αντιθέσει είναι μεγάλο̋. 

§ Οι σκοποί των συνεταιρισμών είναι ταυτόχρονα οικονομικοί ,κοινωνικοί και 

πολιτισμένοι : Πρόκειται για ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θέτει του̋ 

συνεταιρισμού̋ να μην επιδιώκουν μόνον οικονομικού̋ σκοπού̋, αλλά 

παράλληλα να επιδιώκουν και τη βελτίωση τη̋ κοινωνική̋ και πολιτιστική̋ 

θέση̋.( Κορρε̋ 1999). 
14
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 Κορρέ̋, Γ. (1999). Συνεργατισμό̋ και Οικονομική Ανάπτυξη. Αθήνα: Έλλην 
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1.4 Συνεταιριστικέ̋ αρχέ̋ 

Συνεταιριστικέ̋ αρχέ̋ οι συνεταιριστικοί κανόνε̋ , ονομάζονται οι κατευθυντήριε̋ 

γραμμέ̋ για την ίδρυση , οργάνωση , διοίκηση , διαχείριση και λειτουργιά των 

συνεταιρισμών (Καμενιδη̋ 1998). 

         Ουσιαστικά , για να χαρακτηρίσει μια οργάνωση ω̋ συνεταιρισμό̋ πρέπει να 

λειτούργει με βάση τι̋ συνεταιριστικέ̋ αρχέ̋. Πάντω̋ , από τη φύση του̋ οι 

συνεταιριστικέ̋ αρχέ̋ δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα αφού δεν είναι απόφαση 

κανενό̋ διεθνού̋ διοικητικού οργάνου, αλλά είναι δημιούργημα των συνεταιριστικών 

οργανώσεων των κρατών –μελών τη̋ Διεθνού̋ Συνεταιριστική̋ Ένωση̋. 

         Εντούτοι̋ ,πρέπει να τονισθεί πω̋ οι συνεταιριστικέ̋ αρχέ̋ παίρνουν τη μορφή 

κανόνων δικαίων , όταν αυτέ̋ εμπεριέχονται σε ειδικά διαμορφωμένο νόμο, όπω̋ 

είναι ο Συνεταιριστικό̋ Νομό̋. Σε κάθε περίπτωση , πρέπει να τονισθεί με ιδιαίτερη 

έμφαση πω̋ οι συνεταιριστικέ̋ αρχέ̋ έχουν ιδιαίτερη έμφαση στον ψυχικό κόσμο 

των ανθρώπων. Αυτό̋ είναι και ο λόγο̋ που οι συνεταιρισμοί αποτελούν μαζικότητα 

διότι μέσα στι̋ αρχέ̋ ενσωματώνονται οι υψηλέ̋ ηθικέ̋ άξιε̋ τη̋ ελευθερία̋ , τη̋ 

δημοκρατία̋ , τη̋ ισότητα̋ και τη̋ αλληλεγγύη̋ που όλε̋ μαζί συνιστούν στι̋ 

Συνεταιριστικέ̋ Αρχέ̋. Παρακάτω γίνεται ανασκόπηση των συνεταιριστικών αρχών 

όπω̋ εξελιχτήκαν ω̋ σήμερα (Καμενιδη ,1998):
15

 

Συνεταιριστικέ̋ Αρχέ̋ του Συνεταιρισμού Ρατσντειλ (1984): 

1. Αμοιβή κεφαλαίου με σταθερό επιτόκιο. 

2. Προμήθεια ανόθευτων προϊόντων στα μελή. 

3. Ακριβή̋ ζύγιση και μέτρηση των πωλουμένων προϊόντων. 

4. Πώληση τοι̋ μετρητοί̋ και σε τιμέ̋ αγορά̋. 

5. Δίκαιη διανομή των κερδών στα μελή. 

6. Δημοκρατικό̋ έλεγχο̋ των συνεταιρισμών. 

7. Διαχείριση συνεταιρισμών από αιρετέ̋ διοικήσει̋. 

8. Εκπαίδευση μελών. 

9. Συχνή παρακολούθηση των οικονομικών των Συνεταιρισμών. 

                                                             
15

 Καμενιδη̋ (1998). 
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10. Θρησκευτική και πολιτική ουδετερότητα. 

Διεθνεί̋ Συνεταιριστικέ̋ Αρχέ̋ του Συνεδρίου του Παρισιού (1937): 

1. Εθελοντική και ελεύθερη συμμέτοχη. 

2. Δημοκρατικό̋ έλεγχο̋. 

3. Αναλογική επιστροφή πλεονασμάτων. 

4. Περιορισμένη Αμοιβή κεφαλαίου. 

5. Πολιτική και θρησκευτική ουδετερότητα. 

6. Συλλογέ̋ τοι̋ μετρητή̋. 

7. Εκπαίδευση των μελών. 

Διεθνεί̋ Συνεταιριστικέ̋ Αρχέ̋ του Συνεδρίου τη̋ Βιέννη̋ (1966): 

1. Εθελοντική και Ελεύθερη Συμμέτοχη. 

2. Δημοκρατικό̋ Έλεγχο̋. 

3. Περιορισμένη Αμοιβή Κεφαλαίου. 

4. Δίκαιη Διανομή Πλεονασμάτων. 

5. Συνεταιριστική Εκπαίδευση. 

6. Συνεργασία μεταξύ των Συνεταιρισμών. 

Διεθνεί̋ Συνεταιριστικέ̋ Αρχέ̋ του Συνέδριου του Μάντσεστερ (1995): 

1. Εθελοντική και Ελεύθερη συμμέτοχη . 

2. Δημοκρατικό̋ Έλεγχο̋ Συνεταιρισμών. 

3. Οικονομικοί Συμμέτοχη μελών. 

4. Αυτονομία και ανεξαρτησία των συνεταιρισμών. 

5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση. 

6. Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών. 

7. Ενδιαφέρον για την κοινότητα.(Καμενιδη ,1998) 

Ανάλυση των Συνεταιριστικών Αρχών: 

i. Η αρχή <<Εθελοντική και Ελεύθερη συμμέτοχη>>: Συμφώνα με αυτήν την 

αρχή οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικέ̋ οργανώσει̋ ανοιχτέ̋ σε όλα τα 

άτομα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τι̋ υπηρεσίε̋ του̋ και επιθυμούν να 

αποδεχτούν τι̋ ευθύνε̋ του μέλου̋ , χωρί̋ διακρίσει̋ φύλου , κοινωνικού 

επίπεδου , φυλή̋, πολιτικών πεποιθήσεων ,τη̋ θρησκεία̋ (Κιντη̋ ,2004). 

ii. Η αρχή <<Δημοκρατική Διοίκηση εκ μέρου̋ των μελών>>:  Οι 

συνεταιρισμοί αποτελούν δημοκρατικέ̋ οργανώσει̋ και ο δημοκρατικό̋ του̋ 

χαρακτήρα̋ αποτελεί συνιστάμενη πολλών επιμέρου̋ στοιχείων. Υπό αυτήν 

την αρχή οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικέ̋ οργανώσει̋  διοικούμενε̋ από 
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μελή του̋, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση τη̋ πολιτική̋ του̋ 

και στη λήψη αποφάσεων. Δηλαδή , άνδρε̋ και γυναίκε̋ προσφέρουν 

υπηρεσίε̋ ω̋ αιρετοί εκπρόσωποι και είναι υπόλογοι στα μελή (Κιντη̋ 

2004).
16

 

iii. Η αρχή <<Οικονομική Συμμέτοχη των Μελών >>: Υπό αυτήν την αρχή τα 

μελή συμμετέχουν ισότιμα και διαχειρίζονται δημοκρατικά το κεφάλαιο του 

συνεταιρισμού (Κιντη̋ ,2004). Εν μέρο̋ τουλάχιστον από το κεφάλαιο αυτό 

αποτελεί συνήθω̋ την κοινή περιουσία του συνεταιρισμού. Τα μελή συνήθω̋ 

απολαμβάνουν περιορισμένη αποζημίωση ή καθόλου για το κεφάλαιο που 

καταθέτουν για να γίνουν μελή. 

iv. Η αρχή << Αυτοάμυνα και Ανεξαρτησία >> : Οι συνεταιρισμοί είναι 

αυτόνομε̋ οργανώσει̋ αυτοβοήθεια̋ , διοικούμενε̋ από τα μελή του̋. Στην 

περίπτωση που συνάπτουν συμφωνίε̋ με άλλου̋ φορεί̋ 

συμπεριλαμβανόμενων των κυβερνήσεων ή αντλούν τα κεφάλαια από 

εξωτερικέ̋ πήγε̋, ακολουθούν κανόνε̋ που διασφαλίζουν τη δημοκρατική 

διοίκηση από τα μελή και παράλληλα διατηρούν την συνεταιριστική 

αυτονομία ( Κιντη̋ ,2004) 

v.  Η αρχή << Εκπαίδευση , Κατάρτιση και Πληροφόρηση >>: Πρωταρχική 

επιδίωξη των αρχών του συνεταιρισμού είναι η βελτίωση του ανθρώπου και 

από αυτήν την έννοια η βελτίωση τη̋ οικονομική̋ θέση̋ αποτελεί το μέσον 

για την επίτευξη του συγκεκριμένου αυτού σκοπού .Ιδιαίτερα η προβολή τη̋ 

άξια̋ τη̋ ανθρώπινη̋ προσωπικότητα̋ απορεί από το συνεργατισμό , καθώ̋ 

επίση̋ και η έννοια τη̋ αλληλεγγύη̋ που μεταφέρεται και εφαρμόζεται στην 

πράξη και τέλο̋ η χρησιμοποίηση των δημοκρατικών διαδικασιών αποτελούν 

τα στοιχειά εκείνα που πρέπει να είναι γνωστά όχι μοναχά στα μελή , αλλά 

ακόμα και στα μη μελή  του συνεταιρισμού .Δηλαδή , γίνεται σαφέ̋ πω̋ όλε̋ 

οι συνεταιριστικέ̋ οργανώσει̋ πρέπει να προνοούν για την εκπαίδευση των 

μελών του̋ στι̋ αρχέ̋ , καθώ̋ επίση̋ των υπάλληλων και του κοινού 

γενικότερα (Κορρε̋ 1999)
17

 

vi. Η αρχή <<Συνεργασία μεταξύ Συνεταιρισμών>>: Οι συνεταιρισμοί 

υπηρετούν με τη μεγίστη αποτελεσματικότητα τα μελή του̋ και ισχυροποιούν 
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 Κιντη̋ Σ. Δίκαιο συνεταιρισμών τεύχο̋ α,β Αθήνα 1999 
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 Κορρέ̋, Γ. (1999). Συνεργατισμό̋ και Οικονομική Ανάπτυξη. Αθήνα: Έλλην 
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τη συνεταιριστική κίνηση όταν συνεργάζονται μεταξύ του̋ δια μέσου 

οργανώσεων τοπικού , εθνικού , περιφερειακού και διεθνού̋ επίπεδου. 

Μάλιστα, οι ίδιοι λόγοι που οδήγησαν τον άνθρωπο στην δημιουργία 

συνεταιρισμών αποτελούν λογού̋ για τη συνεργασία ,μεταξύ των 

συνεταιριστικών οργανώσεων.( Κιντη̋, 2004).
18

 

vii. Η αρχή <<Ενδιαφέρον για την Κοινότητα >>: Υπό αυτήν την έννοια οι 

συνεταιρισμοί  ενδιαφέρονται για την βιώσιμη ανάπτυξη του̋ με πολιτικέ̋ 

που εγκρίνονται από τα μελή του( Κιντη̋ ,2004). Είναι σαφέ̋ πω̋ τα μελή 

των συνεταιρισμών ζουν και αναπτύσσουν τι̋ οικονομικέ̋ του̋ 

δραστηριότητε̋ σε κοινότητε̋ και ω̋ εκ τούτου ενδιαφέρονται για τον 

ευρύτερο περίγυρο από τον όποιο επηρεάζονται ( Παπαγεωργίου, 2004).
19

 

1.5 Διακρίσει̋ συνεταιρισμών 

Η διάκριση των συνεταιρισμών διαφέρει από χώρα σε χώρα ανάλογα με τη δομή τη̋ 

οικονομία̋, των παραγωγικών τομέων και ανάλογα με την ανάπτυξη του 

συνεργατισμού στι̋ επιμέρου̋ κατευθύνσει̋. Μάλιστα, συχνά στι̋ ευρωπαϊκέ̋ χώρε̋ 

εμφανίζονται συνεταιρισμοί που ασκούν τραπεζικέ̋ εργασίε̋ και έχουν ιδρύσει 

περιφερειακέ̋ είτε εθνικού επιπέδου συνεταιριστικέ̋ τράπεζε̋.  

         Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία των συνεταιρισμών με τι̋ διαφορετικέ̋ 

κατευθύνσει̋ αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των σχετικών αναγκών. Η γενική 

διάκριση των συνεταιρισμών γίνεται βάσει των κάτωθι κριτηρίων (Κορρέ̋, 1999): 
20

 

· Βάσει των πληθυσμιακών ομάδων που εξυπηρετούν: Σύμφωνα με το 

συγκεκριμένο κριτήριο διακρίνουμε του̋ συνεταιρισμού̋ σε αστικού̋, 

ημιαστικού̋ και αγροτικού̋ συνεταιρισμού̋.  

· Με βάση το χώρο δραστηριοποίησή̋ του̋ διακρίνουμε του̋ συνεταιρισμού̋ 

σε τοπικού̋ ( είτε πρωτοβάθμιου̋), περιφερειακού̋ (είτε δευτεροβάθμιου̋), 

εθνικού̋ (είτε τριτοβάθμιου̋) και τέλο̋ σε διεθνεί̋ συνεταιρισμού̋   

· Με βάση το κύριο αντικείμενό του̋, διακρίνουμε του̋ συνεταιρισμού̋ σε 

προμηθευτικού̋, εμπορικού̋ και παραγωγικού̋  

· Με βάση τον τρόπο ίδρυσή̋ του̋ διακρίνουμε του̋ συνεταιρισμού̋ σε 

ελεύθερου̋ και αναγκαστικού̋ (Κορρέ̋, 1999)
21
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Ουσιαστικά οι δύο κύριε̋ κατηγορίε̋ των συνεταιρισμών είναι οι αγροτικοί και οι 

αστικοί συνεταιρισμοί.   

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί διακρίνονται σε:  

Ø Ελεύθερου̋ συνεταιρισμού̋ που αποτελούν την πλειοψηφία και πηγάζει η 

διάκριση από το καταστατικό του̋. Στη συγκεκριμένη κατηγορία 

εμφανίζονται οι υποκατηγορίε̋:  

� Πιστωτικοί συνεταιρισμοί με επιδίωξη την εξεύρεση κεφαλαίων για τη 

δανειοδότηση των μελών του̋  

� Προμηθευτικοί συνεταιρισμοί με κύρια επιδίωξη την πώληση των προϊόντων 

του̋ και την εξασφάλιση καλύτερων δυνατών όρων κατά τη διάθεση των 

προϊόντων των μελών του̋  

� Παραγωγικοί συνεταιρισμοί που προωθούν τη συνεργασία των μελών του̋ σε 

μία είτε περισσότερε̋ φάσει̋ τη̋ παραγωγική̋ διαδικασία̋. Μάλιστα, ω̋ 

παραγωγικοί συνεταιρισμοί χαρακτηρίζονται οι ολιγάριθμοι συνεταιρισμοί 

ομαδική̋ καλλιέργεια̋ και εκτροφή̋ ζώων που προέρχονται από τη 

συνένωση των εκμεταλλεύσεων των μελών σε μία κοινή εκμετάλλευση.  

� Οι συνεταιρισμοί διαφόρων σκοπών που περιλαμβάνονται κυρίω̋ οι 

μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί ή συνεταιρισμοί εξαγορά̋ και ενοικίαση̋ γη̋  

� Οι αλιευτικοί συνεταιρισμοί που προϋποθέτουν ομαδική εργασία και 

διεύθυνση των συνεταιρισμών  

� Οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί που δημιουργήθηκαν με νόμου̋ και 

αναφέρονται σε συγκεκριμένα προϊόντα ορισμένων περιοχών είτε σε 

καθορισμένε̋ δραστηριότητε̋. Στην κατηγορία αυτήν περιλαμβάνονται:  

v Οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί, όπω̋ κρασιών τη̋ Σάμου καθώ̋ και 

άλλων περιοχών  

v Οι συνεταιρισμοί προστασία̋ των προϊόντων Σαντορίνη̋  

v Οι συνεταιρισμοί των παραγωγών μαστίχα̋ Χίου  

v Οι συνεταιρισμοί των παραγωγών κίτρων τη̋ Κρήτη̋  

v Οι συνεταιρισμοί των παραγωγών κρόκου  

  Οι συνεταιρισμοί για την διαχείριση των λιβαδιών και των δασών  

 Από την άλλη πλευρά, οι αστικοί συνεταιρισμοί διαχωρίζονται στι̋ κάτωθι 

κατηγορίε̋:  
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Ø Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί που επιδιώκουν να δώσουν μεγαλύτερη 

αγοραστική δύναμη στο εισόδημα των μελών του̋, προμηθεύοντα̋ τα με 

αγαθά και υπηρεσίε̋ σε καλύτερη ποιότητα και σε χαμηλότερη τιμή  

Ø Οι επαγγελματοβιοτεχνικοί συνεταιρισμοί, όπου οι επαγγελματίε̋ και οι 

βιοτέχνε̋ ιδρύουν συνεταιρισμού̋ που στην απλούστερη μορφή του̋ 

αναλαμβάνουν τον εφοδιασμό των μελών του̋ σε πρώτε̋ ύλε̋ είτε προϊόντα 

που χρειάζονται για την άσκηση των επαγγελμάτων του̋, υποκαθιστώντα̋ 

έτσι το ιδιωτικό εμπόριο και αποφεύγοντα̋ τι̋ επιβαρύνσει̋ διαμεσολάβηση̋.  

Ø Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που επιδιώκουν την από κοινού αγορά γη̋ και 

την από κοινού κατασκευή κατοικιών για τα μέλη που καταθέτουν για το 

σκοπό αυτό τι̋ οικονομίε̋ του̋ στο συνεταιρισμό.  

Ø Οι συνεταιρισμοί εργατών, όπου τα μέλη μπορούν να είναι εργαζόμενοι και 

επιχειρηματίε̋ ταυτόχρονα και που προσφέρουν το κεφάλαιο του 

συνεταιρισμού και την εργοδοσία του̋ για παραγωγή προϊόντων και διάθεσή 

του̋ στην αγορά έτσι ώστε στη διαδικασία αυτήν να μην περιλαμβάνονται 

τρίτοι. (Κορρέ̋, 1999)
22
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κοινωνική οικονομία και συνεταιρισμοί 

στην Ελλάδα 

 

2.1 Κοινωνική οικονομία 

 

Κοινωνική οικονομία είναι μια αλληλέγγυα οικονομία, είναι ένα̋ άλλο̋ χώρο̋ 

οικονομική̋ δραστηριότητα̋ λειτούργει συμπληρωματικά για το εισόδημα για την 

απασχόληση , για την αντιμετώπιση τη̋ ανεργία̋ τη̋ δυσπραγία̋ και τη̋ φτώχεια̋ 

(Βασίλη̋ Τακτικό̋ )
23

. Συμφώνα με του̋ Moulaert&Ailenet (2005)
24

,οι όποιοι 

παρουσιάζουν παραδείγματα από τη αρχαία Ελλάδα ,ο ορό̋ τη̋ κοινωνική̋ 

οικονομία̋ παίρνει από διάφορα σταδία και αλλάζει περιεχόμενο με την πάροδο των 

χρονών. 

         Πολλέ̋ φορέ̋ ,όπω̋ τονίζει ο Κ. Μαρξ των Grundrise (1989 σελ. 58)
25

 η 

αλήθεια των εγχειριδίων <<προσπαθεί να επιβληθεί στην αλήθεια τη̋ 

πραγματικότητα̋ παρόλο που αυτή δεν αποτυπώνεται σε εκείνα .Πράγματι ,αν 

ανατρέξει κάνει̋ στα εγχειρίδια τη̋ οικονομία , παρατηρεί πω̋ αυτά περιορίζουν την 

ανάλυση τη̋ οικονομία̋ σε δυο τύπου̋ –τομεί̋ (Ph.Fremeaux 2006, σελ.52)
26

: από 

την μια η ιδιωτική εμπορευματική οικονομία η όποια κυριαρχείται από τι̋ 

επιχειρήσει̋ κεφαλαιοκρατικού τύπου που στοχεύουν στο κέρδο̋ (ιδιωτικό̋ 

πλούτο̋), και από την άλλη η δημόσια η κρατική οικονομία όπου τα κράτη και οι 

τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ συλλογικότητε̋ (δήμοι , περιφέρειε̋) αλλά και αλλά 

νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίε̋, που δεν μπορεί 

(η δεν θέλει η δεν πρέπει ) να παράγει η να προσφέρει η αγορά (δημόσιο̋ 

πλούτο̋).(Δ. Καπογιάννη ,Τ.Νικολοπουλο̋).
27
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         Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει κυρίω̋ συνεταιρισμού̋ τα διάφορα 

αλληλοβοηθητικά-αλληλασφαλιστικά ταμεία τι̋ ενώσει̋-συλλόγου̋ , και 

παραδοσιακά τα ιδρύματα. Οι νομικέ̋ αυτέ̋ μορφέ̋, ω̋ ενώσει̋ πρόσωπων , έχουν 

ω̋  κύριο στόχο την ικανοποίηση του κοινωνικού σκοπού , που καθορίζεται από τα 

μελή η του̋ εταίρου̋- συνεταίρου̋.  

         Αυτά τα στοιχειά τι̋ διαφοροποιούν , ριζικά, από τι̋ κεφαλαιουχικέ̋ εταιρίε̋ 

όπου η εξουσία διακατέχεται από του̋ μέτοχου̋ και η παράγωγη αγαθών και 

υπηρεσιών είναι απλώ̋, ένα μέσο για την αύξηση των κερδών από το κεφάλαιο που 

έχει επενδυθεί. Από αυτήν την άποψη μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι και τα 

ιδρύματα ω̋ σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού) που παραχωρείται για 

κοινωνικό σκοπό βεβαία, δεν ανήκουν στην κοινωνική οικονομία.[(J.f- Draperi 2011 

σελ.13.)
28

(Δ. Καπογιάννη ,Νικολόπουλο̋)]. 

         Ο στόχο̋ τη̋ κοινωνική̋ οικονομία̋ είναι να καλύψει τι̋ ανάγκε̋ όπου κι αν 

εμφανίζονται μέσω τι̋ αλληλεγγύη̋ ,του εθελοντισμού και των δωρεών. 

Συμβάλλοντα̋ στην ανάπτυξη νέων οικονομικών ταμείων , στην βελτίωση και τον 

εκσυγχρονισμό των τοπικών αγορών σε σχέση με τη οργανωτική μορφή και την 

οικονομική δομή και διάθρωση, καταφέρνει να ενδυνάμωση την απασχολησιμότητα 

διαφόρων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που είναι η απειλούνται από κοινωνικό 

αποκλεισμό και τέλο̋ <<χτίζουν >>το τοπικό <<Κοινωνικό κεφάλαιο >>(άτομα , 

δραστηριότητε̋ )ενισχύει την εμπλοκή –κινητοποίηση των τοπικών συντελεστών και 

των πολιτικών δημιουργεί σχέσει̋ εμπιστοσύνη̋ και αλληλεγγύη̋.[(Κετζοπουλου 

Μ.), ECOTEC (2001), Ευρωπαϊκή επιτροπή (2003), Cambell M,(1999) Borgaza 

C.,Olabe A& Greffe X.(1999)
29

. 
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2.1.1. Η κοινωνική οικονομία στον τομέα τη̋ υγεία̋ 

Στην χωρά μα̋ σήμερα παρουσιάζονται πολλά προβλήματα υγεία̋ , τα όποια 

μπορούν να λυθούν μέσω τη̋ κοινωνική̋ οικονομία̋. Στην εποχή μα̋, όπου η 

φτώχεια και η ανέχεια έχουν έρθει στην επιφάνεια , τα κοινωνικά φαρμακεία και τα 

κοινωνικά ιατρεία των Δήμων , βοηθούν /περιθάλπουν εκατοντάδε̋ απόρου̋ πολίτε̋.  

         Τα κοινωνικά φαρμακεία σε συνεργασία με αγροτικέ̋ Κοιν.Σ.Επ, δημιουργούν 

φυτικά φάρμακα και καλλυντικά τα όποια τα διανέμουν δωρεάν. 

         Στον τομέα τη̋ υγεία̋ ,κοινωνικέ̋ επιχειρήσει̋ και συνεταιρισμοί περιθάλπουν  

ηλικιωμένου̋ και ανθρώπου̋ με προβλήματα υγεία̋. Καθώ̋ έχουν ιδρυθεί εταιρείε̋ 

η οποίε̋ παρέχουν υπηρεσίε̋ για συστήματα μεταφορών (λεωφορεία ,ταξί). 

          Όσον αφορά τι̋ κοινωνικέ̋ υπηρεσίε̋ στου̋ Δήμου̋ , η πρόταση είναι η 

δημιουργία Κοιν.Σ.Επ στου̋ τομεί̋ που ενδιαφέρει του̋ συνεργαζόμενου̋ 

Δήμου̋.(πχ. για ΑΜΕΑ ,ηλικιωμένου̋, άστεγου̋ κ.α.) (Βασίλη̋ 

Τακτικό̋)
30

.Καταφέρνοντα̋ μικρότερο ετήσιο κόστο̋ για του̋ Δήμου̋ παρέχοντα̋ 

καλύτερε̋ υπηρεσίε̋. 

         Η ίδρυση τη̋ Ο.Α.Τ.Υ.Ε (Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζομενων Ταμείων Υγεία̋ 

στην Ελλάδα) το 1996, είναι η πρώτη οργανωμένη σύνδεση του̋ με τα Ταμεία Υγεία̋ 

στην Ελλάδα .Είναι Ν.Π.Ι.Δ.( νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου)μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα με μελή 110.000 ασφαλισμένου̋ και 1.000 εργαζόμενου̋.(Βασίλη̋ 

Τακτικό̋) 

         Τα Ταμεία Υγεία̋ που συνδέθηκαν , λειτουργούν το αυτοδιαχειριζομενο 

πρότυπο, όπου τα μελή του̋ εκλεγούν τη Διοίκηση που διαχειρίζεται του̋ υλικού̋ 

και ανθρωπίνου̋ πόρου̋ των Ταμείων. Παρέχουν στα μελή του̋ υπηρεσίε̋ 

περίθαλψη̋ υγεία̋, πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη  και 

διαθέτουν πολύχρονη πείρα στον τομέα τη̋ προληπτική̋ ιατρική̋. Δεν είναι 

χρηματοδοτούμενα από το κράτο̋ είναι μη κερδοσκοπικά και έχουν στόχο την 

αλληλοβοήθεια και την αλληλεγγύη(Βασίλη̋ Τακτικό̋) 
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        Ένα̋ από του̋ βασικού̋ στόχου̋ τη̋ ομοσπονδία̋ είναι η σχέση εμπιστοσύνη̋ 

μεταξύ του ασθενή και του γιατρού ,καθώ̋ και η αντιμετώπιση τη̋ αλόγιστη̋ χρήση̋ 

φαρμάκων ,και τη̋ εκμετάλλευση̋ των ιατρικών υπηρεσιών (Βασίλη̋ Τακτικό̋) 

         Τα Ταμεία προσφέρουν ιατρική φροντίδα στα σύγχρονα εξοπλισμένα ιατρεία 

του̋, τα μικροβιολογικά και ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια  καθώ̋ και τα 

φυσιοθεραπευτικά που διατηρούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ,καλύπτουν 

επίση̋ την νοσηλεία των ασφαλισμένων του̋ σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και σε 

συμβεβλημένα ιδιωτικά θεραπευτήρια.(Βασίλη̋ Τακτικό̋) 

          Όσον αφορά τα κοινωνικά ιατρεία , των οποίων ο σκοπό̋ είναι η παροχή 

περίθαλψη̋ και φροντίδα̋ υγεία̋ σε ανασφαλίστου̋ πολίτε̋- Έλληνε̋ και 

μετανάστε̋ και κοινωνικά αποκλεισμένου̋ απόρου̋ και μακροχρόνια 

ανέργου̋.(Βασίλη̋ Τακτικό̋) 

 

2.1.2 Κοινωνική οικονομία στον τομέα τη̋ μεταποίηση̋ 

 

Η βιοτεχνική παραγωγή στην Ελλάδα, εξαιτία̋ τη̋ υψηλή̋ ανταγωνιστικότητα̋ των 

γύρω χωρών τη̋ βαλκανική̋, τη̋ Τουρκία̋ και των ασιατικών χωρών, έχει 

δραματικά συρρικνωθεί, επιτρέποντα̋ υψηλά κέρδη στου̋ εισαγωγεί̋ και ασήμαντα 

στου̋ βιοτέχνε̋. Ωστόσο, υπάρχει πάντα ζήτηση στα αυθεντικά Ελληνικά προϊόντα.        

         Είναι όμω̋ απαραίτητο περιοριστεί το κόστο̋ διαμεσολάβηση̋ και τα υψηλά 

ασφάλιστρα στη χώρα μα̋, κάτι που μόνο μέσα από την συνεταιριστική οργάνωση 

τη̋ εργασία̋ μπορεί να επιτευχθεί.(Βασίλη̋ Τακτικό̋)
31

 

         Στόχο̋ του̋ είναι να προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την 

προώθηση τη̋ απασχόληση̋, την ενδυνάμωση τη̋ κοινωνική̋ συνοχή̋ και τη̋ 

τοπική̋ ή περιφερειακή̋ ανάπτυξη̋. Σε αυτέ̋ δραστηριοποιούνται ω̋ επί το πλείστον 

άνεργοι νέοι επιστήμονε̋, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα στην 

παραγωγή τοπικών προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών σε τομεί̋ όπω̋ ο 

πολιτισμό̋, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχέ̋ κοινή̋ ωφέλεια̋, 
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η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και 

επαγγελμάτων κ.ά.(Βασίλη̋ Τακτικό̋) 

         Αναφορικά με την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των Κοιν.Σ.Επ και των 

Αναπτυξιακών Συμπράξεων, ο σχεδιασμό̋ προβλέπει τη δημιουργία ενό̋ θεσμικού 

εργαλείου τοπικών και περιφερειακών εκθέσεων. Εκεί θα προβάλλονται και θα 

προωθούνται από κοινού τα τοπικά προϊόντα και υπηρεσίε̋, οι φορεί̋ κοινωνική̋ 

οικονομία̋, οι συνεταιρισμοί, οι πρωτοβουλίε̋ πράσινη̋ ανάπτυξη̋ και τα βιολογικά 

προϊόντα τη̋ κάθε περιοχή̋.(Βασίλη̋ Τακτικό̋) 

 

2.1.3 Η κοινωνική οικονομία στον τομέα του τουρισμού 

Στον τομέα του τουρισμού υπάρχουν πρόσθετε̋ δυνατότητε̋, τόσο λόγω του φυσικού 

πλούτου τη̋ χώρα̋ μα̋ και τη̋ φυσική̋ τη̋ ομορφιά̋, όσο κυρίω̋ λόγω τη̋ 

πολιτιστική̋ τη̋ κληρονομιά̋, η οποία είναι επιτακτική ανάγκη να αναδειχθεί με 

ποικίλου̋ τρόπου̋.  

         Παράλληλα, η ελληνική ύπαιθρο̋ έχει όλε̋ τι̋ προϋποθέσει̋ να αναπτύξει 

δράσει̋ αγροτουρισμού στη λογική των πολλαπλών καλλιεργειών και την εφαρμογή 

βιολογικών μεθόδων σε όλα τα στάδια παραγωγή̋. Με αυτή τη συμπληρωματικότητα 

θα ενισχυθεί το συνολικό τουριστικό προϊόν, που βασίζεται στην πολύ 

θεαματικότητα.  

         Ω̋ έννοια, ο αγροτουρισμό̋ είναι συνδεδεμένο̋ με την επαφή των επισκεπτών 

μια̋ τουριστική̋ μονάδα̋ με την παραγωγή του αγροκτήματο̋. Μπορεί να 

περιλαμβάνει μια σειρά από ενδεικτικέ̋ δραστηριότητε̋, όπω̋: Συμμετοχή σε 

αγροτικέ̋ δραστηριότητε̋ εντό̋ του κτήματο̋ που περιλαμβάνει η αγροτουριστική 

μονάδα (μάζεμα φρούτων, τρύγο̋ κ.α.)(Βασίλη̋ Τακτικό̋)
32
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2.1.4 Η κοινωνική οικονομία επιμόρφωση̋ δια βίου μάθηση̋ 

Η δια βίου μάθηση συνδέεται με την ανάπτυξη τη̋ Κοινωνική̋ Οικονομία̋ από την 

άποψη ότι η πολυπλοκότητα του αντικειμένου απαιτεί διαρκή επιμόρφωση και 

συνειδητοποίηση των θεσμικών κανόνων μέσα στου̋ οποίου̋ λειτουργεί.    

         Καταρχά̋, θα πρέπει να ορίσουμε ότι η «δια βίου μάθηση» είναι μία 

μακροχρόνια διαδικασία, που ξεκινάει από τη γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει 

σε όλη τη διάρκεια τη̋ ζωή̋ του. Υπό αυτή την έννοια, δια βίου μάθηση δεν είναι 

ούτε τα Ι.Ε.Κ. ούτε τα σχολεία δεύτερη̋ ευκαιρία̋.   Δεν ταυτίζεται με την σχολική 

μάθηση, αλλά είναι μια ξεχωριστή διαδικασία, που συνδυάζεται περισσότερο με τη 

μάθηση μέσα από την εργασία ή και τον εθελοντισμό. Αυτό που συμβαίνει στην 

Ελλάδα είναι μια διαστροφή του όρου και τη̋ πρακτική̋ τη̋ διεργασία̋ σχετικά με 

τη δια βίου μάθηση. (Βασίλη̋ Τακτικό̋)  

         Στη σύγχρονη πρακτική, ενώ η δια βίου μάθηση εκθειάζεται, στην ουσία 

ακυρώνεται από ένα γραφειοκρατικό σύστημα με «κούφια» πτυχία. Επιπροσθέτω̋, 

ενώ εξελίσσεται τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα, δεν έχει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, διότι εκτρέπεται από τον πραγματικό τη̋ στόχο που είναι η δια βίου 

μάθηση μέσα από την εργασία και όχι σε κάποιο σχολείο αποκομμένο από την 

παραγωγή. Η διαστροφή βρίσκεται ακριβώ̋ στο γεγονό̋ ότι η δια βίου μάθηση 

γίνεται στα δημόσια σχολεία, ενώ θα έπρεπε ρητά να απαγορεύεται να γίνεται σε 

αυτά. Η εκτροπή είναι προκλητική και σκόπιμη για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα 

συμφέροντα από τη διάθεση των πόρων. (Βασίλη̋ Τακτικό̋)
33

 

 

2.1.5 Η κοινωνική οικονομία σε κάθε είδο̋ συμβουλευτικέ̋ υπηρεσίε̋ 

Οι κοινωνικέ̋ επιχειρήσει̋ δύνανται να επωφεληθούν από την αναγνώριση τη̋ 

σημασία̋ του διανοητικού κεφαλαίου. Ακόμη και στι̋ πλέον ώριμε̋ αγορέ̋, οι 

εταιρείε̋ προσπαθούν να διαφοροποιηθούν στη βάση τη̋ διανόηση̋ και να εντάξουν 

το κεφάλαιο αυτό στην ευρύτερη στρατηγική του̋. Το ίδιο ισχύει για τι̋ κοινωνικέ̋ 

επιχειρήσει̋.  
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         Οι εκάστοτε επιστημονικέ̋ ομάδε̋ και η υποστήριξη που θα παρέχουν οφείλουν 

να συμβάλλουν στο σχεδιασμό, ώστε οι πόροι και τα χρηματοδοτικά εργαλεία να 

κατευθυνθούν και να υποστηρίξουν την πραγματική κοινωνική οικονομία των 

παραγωγών προϊόντων και υπηρεσιών. Να συμβάλλουν στον αναδραστικό στοχασμό 

μεταξύ των αναγκών που εκδηλώνονται στο επίπεδο πρακτικών εφαρμογών τη̋ 

κοινωνική̋ επιχειρηματικότητα̋ και των αρχών σύμφωνα με τι̋ οποίε̋ σχεδιάζονται 

οι πολιτικέ̋ χρηματοδότηση̋. 

         Η ανταλλαγή τη̋ γνώση̋ αποτελεί σημαντικό παράγοντα, που προϋποθέτει την 

κατανόηση, εκ μέρου̋ των συμβούλων, ότι οι συγκεκριμένε̋ θεωρίε̋ και μέθοδοι 

συμβουλευτική̋ σταδιοδρομία̋ θα είναι προσβάσιμε̋ σε όλου̋, στο κατάλληλο 

επίπεδο πολυπλοκότητα̋ και λεπτομέρεια̋. Ένα από τα απαραίτητα χαρακτηριστικά 

ενό̋ καλού συστήματο̋ συμβουλευτική̋ είναι ότι πρέπει να είναι ταυτόχρονα ευρύ 

και να απευθύνεται σε συγκεκριμένε̋ ομάδε̋-στόχου̋, να είναι και εκτεταμένο και 

εντατικό. (socialactivism)
34 

2.2 Σύνδεση τη̋ κοινωνική̋ οικονομία̋ με του̋ συνεταιρισμού̋ 

στην Ελλάδα 

2.2.1 Κοινωνικέ̋ επιχειρήσει̋ (Κοιν.Σ .Επ) 

Οι κοινωνικέ̋ συνεταιριστικέ̋ επιχειρήσει̋ είναι αστικοί συνεταιρισμοί κοινωνικού 

σκοπού και διαθέτουν εκ του νομού την εμπορική ιδιότητα .Διοικούνται ισότιμα από 

τα μελή του̋ και η λειτουργιά του̋ βασίζεται στην επιδίωξη του συλλογικού οφέλου̋ 

,ενώ το κέρδο̋ του̋ προκύπτει από δράσει̋ που εξυπηρετούν αποκλειστικά το 

κοινωνικό συμφέρον . Προσφέρουν τη δυνατότητα στου̋ ανθρώπου̋ να εργάζονται 

μαζί και να συστήνουν βιώσιμε̋ επιχειρήσει̋ οι οποίε̋ δημιουργούν θέσει̋ εργασία̋ 

και προάγουν την ευημερία τη̋ κοινωνία̋. Υπάρχουν τρει̋ κατηγορίε̋ κοινωνικών 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων. (socialactivism)
35

: 
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i. Ένταξη̋ 

Στόχο̋ του̋ είναι η απασχόληση η και η επαναδραστηριοποίηση των πολιτών που 

είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασία̋. Αυτέ̋ οι Κοιν.Σ.Επ, ουσιαστικά 

αφορούν στην ένταξη των ατόμων στην κοινωνική και οικονομική ζωή, τα όποια 

ανήκουν στι̋ ευάλωτε̋ ομάδε̋ πληθυσμού και πιο συγκεκριμένα : άτομα με 

αναπηρίε̋ και άτομα με ψυχικέ̋ παθήσει̋ , εξαρτημένα η απ εξαρτημένα από 

ουσίε̋ άτομα , μακροχρόνια άνεργοι ,μετανάστε̋ κ.α. (socialactivism). 

ii. Κοινωνική̋ φροντίδα̋  

Στόχο̋ του̋ είναι να καλύψουν εναλλακτικέ̋ μορφέ̋ παροχή̋ υπηρεσιών και 

προϊόντων χαμηλού κόστου̋ υψηλή̋ ποιότητα̋, έτσι ώστε να καλυφτούν βασικέ̋ 

ανάγκε̋ που μέχρι σήμερα καλύπτονταν με δυσκολία. Αυτέ̋ οι Κοιν.Σ.Επ 

αφορούν , ουσιαστικά , στην παράγωγη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών 

κοινωνικού και προνομιακού χαρακτήρα , που απευθύνονται σε συγκεκριμένε̋ 

ομάδε̋ πληθυσμού όπω̋ : ηλικιωμένου̋ και βρέφη , άτομα με αναπηρίε̋ και 

άτομα με χρονιέ̋ παθήσει̋. . (Socialactivism). 

iii. Συλλογικού και παραγωγικού σκοπού  

Στόχο̋ του είναι να προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση 

τη̋ απασχόληση̋ , την ενδυνάμωση τη̋ κοινωνική̋ συνοχή̋ και τη̋ τοπική̋ η 

περιφερειακή̋ ανάπτυξη̋. Σε αυτέ̋ , αναμένεται να δραστηριοποιηθούν 

περισσότεροι άνεργοι νέοι επιστήμονε̋ οι όποιοι μπορούν να προσφέρουν τα 

μέγιστα στην παράγωγη προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών σε τομεί̋ , όπω̋: 

ο πολιτισμό̋, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων , η διατήρηση παραδοσιακών 

δραστηριοτήτων και επαγγελματιών κ.α. . (Socialactivism).
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2.3 Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα  

Κοινό συμπέρασμα ,είναι ότι το γεγονό̋ ότι οι κινήσει̋ στον τομέα τη̋ κοινωνική̋ 

οικονομία̋ στην χωρά μα̋ δεν είναι εξελιγμένε̋, ενώ οι προσπάθειε̋ που γίνονται 

έρχονται αντιμέτωπε̋ με την έλλειψη ενό̋ κατάλληλου πλαισίου, για τη ανάπτυξη 

και την διευκόλυνση των πρωτοβουλιών που επωμίζονται στον τομέα αυτό. 
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         Η κοινωνική οικονομία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το κρυφό έλλειμμα τη̋ 

Ελλάδο̋ εάν λαμβάναμε υπόψη  τη μεγάλη διάφορα από το μέσο από  την Ε.Ε η 

όποια βρίσκεται στο επίπεδο 10%  περίπου ενώ η Ελλάδα μόλι̋ στο 2-3%. (Social 

activism). 

         Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί, συμβάλλουν στην ευημερία των μελών του̋ και 

τη̋ ευρύτερη̋ κοινωνία̋. Οι κοινωνικέ̋ επιχειρήσει̋ αναπτύσσουν το συλλογικό 

συμφέρον, την κοινωνική ευημερία. Κάθε τοπική κοινωνία οφείλει να αναπτυχθεί  με 

τι̋ δικέ̋ τη̋ δυνάμει̋. Από την πλευρά του το κράτο̋ πρέπει να αναγνωρίσει την 

συμβολή των συνεταιριστικών επιχειρήσεων στη δημιουργία θέσεων εργασία̋ . 

Επομένω̋, οφείλει να μειώσει τη γραφειοκρατία, και να εμποδίσει την 

συνεταιριστική παιδεία. 

         Στην Ελλάδα, υπάρχει πλήθο̋ συλλογικών οργανώσεων αλλά πολύ μικρό 

ποσοστό κοινωνική̋ επιχειρηματικότητα̋ που αναλαμβάνουν συλλογικού̋ φορεί̋ σε 

σύγκριση με τι̋ άλλε̋ ευρωπαϊκέ̋ χώρε̋. Αυτό το θεσμικό έλλειμμα που είναι 

ζήτημα επιπέδου οργάνωση̋ μια κοινωνία̋ πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. 

( socialactivism) 

         Η ελληνική οικονομία μπορεί να μειώσει το κόστο̋ κοινωφελών υπηρεσιών 

κατά 50%, και να δημιουργήσει τοπική απασχόληση εκεί που αδυνατεί το κράτο̋ και 

η αγορά. Η μείωση του κόστο̋ συναλλαγών και του εργατικού κόστου̋ είναι ακριβώ̋ 

το κλειδί για να γίνουν βιώσιμε̋ κοινωνικέ̋ και κοινωφελεί̋ υπηρεσίε̋. Η 

εξοικονόμηση του 50% του λειτουργικού κόστου̋ εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα 

υπηρεσιών εκεί που με τι̋ συνθήκε̋ τη̋ κρατική̋ λειτουργία̋ δεν υπάρχει άλλη 

διέξοδο̋. Η διαφορά οφείλεται στη δραστική μείωση του διαχειριστικού κόστου̋, 

διοικητικών και άλλων στελεχών που στι̋ κοινωνικέ̋ επιχειρήσει̋ καλύπτεται από 

εθελοντική προσφορά.( socialactivism)
37
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ιστορία του συνεταιρισμού 

 

3.1 Οι πρώτοι συνεταιρισμοί 

Οι πρώτοι συνεταιρισμοί έκαναν την εμφάνιση του̋ στην Ευρώπη στα τέλη του 18
ου

 

αιώνα με αρχέ̋ 19
ου

 και συμπίπτουν με την ακμή τη̋ Βιομηχανική̋ Επανάσταση̋ η 

όποια έδρασε καταλυτικά για την γέννηση του̋. Την περίοδο τη̋ βιομηχανική̋ 

επανάσταση̋ , χιλιάδε̋ άνθρωποι εγκατέλειπαν την ύπαιθρο για να εργαστούν σε 

εργοστάσια στα αστικά κέντρα τη̋ Μεγάλη̋ Βρετάνια̋. Η εκμετάλλευση των 

εργατών από του̋ ιδιοκτήτε̋ ήταν μεγάλη και η ποσότητα των τροφίμων χαμηλή. 

Αντιδρώντα̋ σε αυτή την εκμετάλλευση ,οι εργάτε̋ άρχισαν να αναζητούν τρόπου̋ 

αγορών και διανομή̋ των προϊόντων σε όσου̋ συμμετείχαν στο σχήμα συνεργασία̋.    

         Από την αρχή αντιλήφθησαν τι̋ μεγάλε̋ οικονομίε̋ που επιτύγχαναν με αυτέ̋ 

αγορέ̋. Αυτό οδήγησε στην μονιμοποίηση τη̋ συνεργασία̋ με τη δημιουργία των 

πρώτων καταναλωτικών συνεταιρισμών για να εξασφαλίσουν τα αναγκαία του̋ 

τρόφιμα σε χαμηλέ̋ τιμέ̋ και με καλή ποιότητα. Το 1843 ,οι εργάτε̋ των 

κλωστηρίων Rochdale κοντά στο Μάντσεστερ ,αντιδρώντα̋ στι̋ άθλιε̋ συνθήκε̋ 

εργασία̋ και διαβίωση̋ έκαναν απεργία διεκδικώντα̋ βελτίωση των συνθηκών του̋. 

         Είκοσι οκτώ εργάτε̋ αποτέλεσαν τα μελή του πρώτου καταναλωτικού 

συνεταιρισμού που ονομάστηκε Rochdale Society Of Equitable Pioneers .Ο 

συνεταιρισμό̋ του Rochdale δεν ήταν ο πρώτο̋ που δημιουργήθηκε από εργάτε̋ 

αλλά ήταν ο πρώτο̋ που σημείωσε επιτυχία και διατηρήθηκε για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Η επιτυχία αυτή οφείλεται στο ότι καθιέρωσαν αρχέ̋ λειτουργιά̋ , αυτέ̋ 

οι αρχέ̋ λειτουργιά̋ αποτέλεσαν τη βάση των αρχών του Συνεργατισμού και ο 

Συνεταιρισμό̋ του Rochdale δίκαια θεωρείται ο πρόδρομο̋ των σύγχρονων 

συνεταιρισμών. 

         Ο συνεταιρισμό̋ για πολλά χρόνια ήταν το πιο αξιόλογο ίδρυμα στην πόλη 

,έβαλε τι̋ βάσει̋ για αυτό που αργότερα ονομάστηκε εκπαίδευση ενηλίκων και 

εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί μια αξιόλογη εκπαιδευτική δραστηριότητα σε 

πολλέ̋ αναπτυγμένε̋ χώρε̋ τη̋ Ευρώπη̋ και τη̋ Αμερική̋. (Δαουτόπουλο̋.(2006). 

         Ο Robert Owen (1771-1858) Ουαλό̋ στην καταγωγή έκανε περιουσία από το 

εμπόριο του βαμβακιού. Θεωρείται ο πατέρα̋ του συνεταιριστικού κινήματο̋. 
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         Ο Owen πίστευε πω̋ χρέο̋ των εργοδοτών τη̋ ακμάζουσα̋ υφαντουργία̋ ήταν 

η εξασφάλιση κάλου περιβάλλοντο̋ εργασία̋ για του̋ εργάτε̋, ταυτόχρονα έβαλε 

περιορισμού̋ στην παιδική εργασία που ανθούσε εκείνη την εποχή .Το 1825 

στράφηκε προ̋ την Αμερική ,έχοντα̋ σαν ιδέα την δημιουργία <<συνεταιριστικών 

χώρων >>.(Δαουτόπουλο̋, 2006). 

         Ο Dr William King (1786-1865) αν ο Owen ήταν ο εμπνευστή̋ του 

συνεταιριστικού κινήματο̋ , ο Δρ.King, ήταν ο άνθρωπο̋ που παρέλαβε τι̋ ιδέε̋ του 

και τι̋ έκανε πραγματοποιήσιμε̋. Έθεσε ω̋ στόχο τη̋ ζωή̋ του την εκπαίδευση των 

εργατών στην ίδρυση μικρών συνεταιρισμών. Σε αντίθεση με τον Owen και του̋ 

άλλου̋ ουτοπιστέ̋ σοσιαλιστέ̋ που πρότειναν την αποκοπή από την κοινωνία, ο 

Δρ.King πρότεινε τη δημιουργία μια̋ κοινωνία̋ μέσα στην κοινωνία με τη 

δημιουργία ενό̋ συνεταιριστικού καταστήματο̋. Οι ενδείξει̋ του ευοδωθήκαν όταν 

το 1843 δημιουργήθηκε η Rochdale Equitable Pioneers Society , η οποία έβαλε και 

τι̋ βάσει̋ τη̋ συνεταιριστική̋ κίνηση̋ που φθίνει μέχρι τι̋ μέρε̋ μα̋ μέσα από τι̋ 

συνεταιριστικέ̋ αρχέ̋ που διατυπώθηκε για πρώτη φορά. (Δαουτόπουλο̋ ,2006). 

         Friedrich Wilhelm Raiffeisen(1818-1888) από το Weyerbush τη̋ Ρηνανία̋ το 

1846-1847 εξαιτία̋ τη̋ φτώχεια̋ τη̋ περιοχή̋ δημιούργησε έναν οργανισμό 

βοήθεια̋ με τίτλο <<Σωματείο για εφοδιασμό με ψωμί και σιτάρι>> για να 

ανακουφίσει του̋ λιμοκτονούντε̋ αγρότε̋. Ο πρώτο̋ συνεταιρισμό̋ ιδρύθηκε το 

1864 και οχτώ χρόνο αργότερα ιδρύθηκε η πρώτη συνεταιριστική τράπεζα για την 

υποστήριξη των πιστωτικών αναγκών των συνεταιρισμών που είχαν ιδρυθεί. Ήταν 

ένα̋ κοινωνικό̋ μεταρρυθμιστή̋ που εισήγαγε ένα κοινωνικό –οικονομικό σύστημα 

με ανθρώπινε̋ διαστάσει̋ που άλλαξαν προ̋ το καλύτερο τη ζωή πολλών ανθρώπων 

που ζούσαν στο περιθώριο .Θεωρείται ο πατέρα̋ των αγροτικών πιστωτικών 

συνεταιρισμών που ανέπτυξαν ένα δικό του̋ σύστημα συνεταιριστικών αρχών 

σύγχρονων συνεταιριστικών τραπεζών. Τι̋ ιδέε̋ του Raiffeisen διαδίδει σήμερα σε 

παγκόσμιο επίπεδο η Διεθνή̋ Ένωση Raiffeisen. (Δαουτόπουλο̋ ,2006). 

         Frauz Herman Schulze-Delitzsch(1808-1883) γερμανό̋ οικονομολόγο̋ 

θεωρείται ο πρωτεργάτη̋ των αστικών πιστωτικών συνεταιρισμών περιορισμένη̋ 

ευθύνη̋ και των συνεταιρισμών οικοτεχνικών προϊόντων ,όπω̋ ο Raiffeissen 

θεωρείται ο ιδρυτή̋ των αγροτικών πιστωτικών συνεταιρισμών περιορισμένη̋ 

ευθύνη̋. Ίδρυσε τι̋ Λαϊκέ̋ Τράπεζε̋ η ανάπτυξη του̋ ήταν τόσο ραγδαία που μόλι̋ 

8 χρόνια αργότερα υπήρξαν σε λειτουργία 25 συνεταιριστικέ̋ τράπεζε̋.  Αφιέρωσε 

μεγάλο μέρο̋ τη̋ δραστηριότητα̋ του στη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου στου̋ 
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συνεταιρισμού̋ και για τη διάδοση αυτού του νομοθετικού πλαισίου και στα αλλά 

γερμανικά κρατίδια. (Δαουτόπουλο̋ ,2006). 

         Ο Γάλλο̋ Charles Fourier (1722-1837) , ήταν ένα̋ από του̋ ουτοπικού̋ 

σοσιαλιστέ̋, ίσω̋ ο πιο ουτοπικό̋ από όλου̋. Ήταν ο εμπνευστή̋ τη̋ ίδρυση̋ τη̋ 

πρώτη̋ κουμμουνιστική̋ κοινότητα̋. Ο Fourier διακήρυττε ότι το ενδιαφέρον και η 

συνεργασία αποτελούν μυστικά για την κοινωνική επιτυχία. Πιστωθώ ότι μια 

κοινωνία στην οποία λειτουργούσε ο συνεταιρισμό̋ θα απολάμβανε τεράστιε̋ 

προόδου̋ στην πραγματικότητα τη̋. Θεωρούσε ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να 

υλοποιηθεί σε κοινότητε̋ τι̋ οποίε̋ ονόμασε Phalanges.(Δαουτόπουλο̋ ,2006). 

         Louis Jean Joseph Charles Blanc (1811-1882) γάλλο̋ σοσιαλιστή̋ πολίτικο̋ 

και ιστορικό̋ ήταν αντίθετο̋ με τον άκρατο ανταγωνισμό γιατί οδηγούσε σε 

εξαθλίωση την εργατική τάξη και ιδιαίτερα τα πιο αδύνατα μελή τη̋ και τόνιζε την 

ανάγκη των κυβερνήσεων να παρεμβαίνουν .Ο Blanc προώθησε το σχήμα των 

βιομηχανικών συνεταιρισμών που θα διευθυνταί από του̋ εργάτε̋ και θα 

συντονίζονται από μια εθνική δομή που θα είναι κάτω από τον έλεγχο μια 

Δημοκρατική̋ Βουλή̋. (Δαουτόπουλο̋  ,2006). 

          Ferdinand Lassalle (1825-1864) θεωρείται ο πατέρα̋ του Σοσιαλιστικού 

κινήματο̋ και ένα̋ από του̋ κύριου̋ θεωρητικού̋ επιστημονικού̋ σοσιαλισμού̋. 

Είχε ένα ευρύ κοινό οπαδών τόσο ω̋ διανοούμενο̋ όσο και ω̋ πολιτική 

προσωπικότητα. (Δαουτόπουλο̋ ,2006). 

         Ο γάλλο̋ Henri de Saint Simon (1760-1837) θεωρείται ένα̋ από του̋ 

θεμελιωτέ̋ τη̋ κοινωνιολογία̋. Συμφώνα με τον saint-Simon  , το σύστημα εποχή̋ 

του με του̋ αναδυόμενου̋ καπιταλιστέ̋ εκμεταλλεύονταν το προλεταριάτο των 

εργαζομένων οι οποίοι , αν και ήταν τυπικά ελεύθεροι ήταν υποχρεωμένοι να δεχθούν 

το παρόν σύστημα αν δεν ήθελαν να πεθάνουν από ασιτία. Η μονή διορθωτική 

κίνηση σε αυτό το αδιέξοδο ήταν η κατάργηση τη̋ κληρονομία̋ και η συνένωση τη̋ 

εργασία̋ σε ένα κοινωνικό ταμείο που διαχειρίζεται ένα̋ συνεταιρισμό̋. 

(Δαουτόπουλο̋.,2006). 

          Victor Aime Huber (1800-1869)  πήρε μέρο̋ στην ίδρυση ενό̋ συντηρητικού 

κόμματο̋ στην Πρωσία από το οποίο αποχώρησε μόλι̋ διατύπωσε ότι βρισκόταν 

κάτω από τον έλεγχο των γαιοκτημόνων. Το ενδιαφέρον του συγκεντρώθηκαν στην 

πρόσφορα βοήθεια̋ προ̋ τα μελή τη̋ εργατική̋ τάξη̋ ώστε να ενσωματωθούν στην 

κοινωνία και για αυτό το λόγο παραιτήθηκε από την ακαδημαϊκή του θέση για να 

ασχοληθεί μετά κοινωνικά προβλήματα τη̋ εποχή̋ του. Ο Huber ήταν ένα̋ από του̋ 
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διανοούμενου̋ του συνεταιριστικού κινήματο̋ στη Γερμάνια ,ο οποίο̋ όμω̋ έβαλε 

σε εφαρμογή τι̋ κοινωνικέ̋ και  πολιτικέ̋ του ιδέε̋ . Από το 1849 μέχρι το 1852 

χρημάτισε δραστήριο μέλο̋ τη̋ εκτελεστική̋ επιτροπή̋ μια̋ μη κερδοσκοπική̋ 

εταιρεία̋ για την ανέγερση κάτοικων στο Βερολίνο που έβαλε σε εφαρμογή το 

μοντέλο τη̋ εσωτερική̋ κατοχή̋.. (Δαουτόπουλο̋ ,2006). 

 

3.2 Το έργο και η διάρκεια του συνεταιρισμού 

Ο συνεταιρισμό̋ είναι μέσο άμυνα̋ αλλά και επίθεση̋ των οικονομικά αδύναμων 

μελών τη̋ κοινωνία̋ και γενικότερα εκείνων που αποδέχονται από το σχήμα 

οικονομική̋ οργάνωση̋. Είναι  ένα σύνεργο που ευνοεί τι̋ προσπάθειε̋ για 

απελευθέρωση από το μοιρολατρικό προκαθορισμό , συμφώνα με τον οποίο το 

οικονομικό επίπεδο είναι ο καθοριστικό̋ παράγοντα̋ του κοινωνικού και 

πολιτιστικού επιπέδου.  

         Ο συνεταιρισμό̋ είναι μια πρωτοβουλία, που πηγάζει από τα μεσαία και 

χαμηλά λαϊκά στρώματα, από άποψη οικονομική̋ άνεση̋ και επιπέδου γενική̋ και 

επαγγελματική̋ παιδεία̋. Είναι μια πρωτοβουλία στηριζόμενη στην αλληλεγγύη, 

στην αυτενέργεια και στην δημιουργικότητα , με σκοπό την αντιμετώπιση πιεστικών 

αναγκαίων, συχνά υπό δυσμενέ̋ συνθήκε̋ η σε δύσκολε̋ περιοχέ̋.  

         Η αλληλεγγύη είναι το άμεσα διαθέσιμο , συχνά ακαλλιέργητο και 

αναξιοποίητο , άυλο κεφάλαιο των κοινωνικών που προαναφέρθηκαν. Ο τύπο̋ του 

συνεταιρισμού δεν αρμόζει στι̋ βραχύβιε̋ και πολύκροτε̋ επιτυχίε̋, διότι εμπεριέχει 

τα στοιχειά τη̋ σταθερότητα̋ και τη̋ συνεχεία̋ , λόγω τη̋ σύνδεση̋ με τα πρόσωπα 

που την απαρτίζουν και την περιοχή ή τη χωρά όπου κατοικούν. Η ταύτιση του 

συνεταιρισμού με τα πρόσωπα, ω̋ ένωση̋ πρόσωπων , είναι ιδιαίτερα αισθητή στο 

γεωργικό χώρο, όπου λειτουργούν αρκετοί συνεταιρισμοί από το έτο̋ 1915.  

          Αποτελούν δείγματα συνέπεια̋ στην επιταγή τη̋ διάρκεια̋ και μνημεία τιμή̋ 

για τα άτομα που εξυπηρετήθηκαν και παρέδωσαν το εργαλείο σε λειτουργικά 

κατάσταση στου̋ επερχόμενου̋ χρηστέ̋. Βέβαια η διάρκεια του συνεταιρισμού η 

μακροπρόθεσμη διάρκεια με τα μικρά αλλά εποικοδομητικά βήματα, αποτελούν 

στοιχείο ζωτικότητα̋ και προόδου, τόσο στην περιφέρεια του , όσο και στον εθνικό 

χώρο, όπου επενεργεί αθροιστικά και συνεργικά. Είναι επιβεβλημένο λοιπόν με το 

έργο του συνεταιρισμού να εξυπηρετούνται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και ταυτόχρονα 

αυτό το έργο να είναι μακρόπνοο. Ο συνεταιρισμό̋ δεν είναι υπόθεση μια̋ θητεία̋ 
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,ούτε καν εντοπίζεται ο υπέρτατο̋ κοινωνικό̋ ρόλο̋ του , είναι χρήσιμο̋ όταν η 

πειστικότητα του λόγου στηρίζεται στην συνεχή πρόσφορα έργου. (Δάσκαλου ,1992) 

 

 

 

3.3 Σύντομη ανάδρομη στην ιστορία του ελληνικού 

συνεταιριστικού κινήματο̋ 

Στην χωρά μα̋ ,και προ̋ το τέλη του 18
ου

 αιώνα, ιδρύθηκαν αρκετέ̋ οργανώσει̋ με 

σκοπό την κοινή παράγωγη και εμπορία διαφόρων προϊόντων (Μαντεμοχωρια 

Χαλκιδική̋, παραγωγοί μεταξιού Χίου , οι ναυτικοί συνεταιρισμοί των νησιών του 

Αιγαίου κ.τ.λ.). Το θαύμα τη̋ ελληνική̋ εμπορική̋ ναυτιλία̋ έχει τι̋ ρίζε̋ του στι̋ 

ναυτοσυντροφιέ̋, του̋ συνεταιρισμού̋ κατασκευή̋ και εκμετάλλευση̋ εμπορικών 

πλοίων που λειτούργησαν στα Ψαρά, την Ύδρα και τι̋ Σπέτσε̋.  

           Η ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματο̋ στη χωρά μα̋ δεν έχει να ζηλέψει 

σε τίποτα το καινοτομικό συνεταιριστικό έργο άλλων Ευρωπαϊκών χώρων. Δυστυχώ̋ 

όμω̋ καθώ̋ λειτουργούσαν κάτω από τον οθωμανικό ζυγό και σε μια εποχή 

περιορισμένων επικοινωνιών, οι πρωτοπόροι ελληνικοί συνεταιρισμοί δεν μπόρεσαν 

να διαδώσουν το έργο του̋ και σε άλλε̋ Ευρωπαϊκέ̋ χώρε̋. 

         Τα Ελληνικά χωριά ιδρύσαν ένα μεταλλευτικό συνεταιρισμό με την ονομασία 

<<Κοινό των Μαδεμιων >> με χωριστή δική του κοινοτική διοίκηση. Τα χωριά ήταν: 

η Γαλατιστα, η Βαβδο̋, τα Ραβνα(σημερινή Μαράθουσα), το Στάνιο ,η Βάρβαρα ,η 

Αρναία (Λιαριγκοβη), το Νοβοσελο (Ασβεστοχώρι), ο Μαχαλά̋ (Σταγερα), το 

Ίσβορο (Στρατονίκη), η Χωρούδα, τα Ρεβινίκια (Μεγάλη Παναγία) και η Ιερισσό̋. 

Το κοινό είχε την υποχρέωση να παραδίνει στην Πύλη κάθε χρόνο 220 οκάδε̋ 

ασημιού και να καλύπτει τη διατροφή των Τούρκων αξιωματούχων και των ανδρών 

του̋ οι οποίοι αποτελούσαν την τοπική φρουρά. Ο συνεταιρισμό̋ δυναμώνει την 

τοπική κοινωνία ,διατηρεί το εθνικό του̋ φρόνημα και τον Μάιο του 1821 

επαναστατεί χωρί̋ επιτυχία κάτω από την ηγεσία του Σερραίου Εμμανουήλ Παππά 

και καταστρέφεται ολοσχερώ̋ ω̋ αντίποινα από τον Οθωμανό κατακτητή. 

(Δαουτόπουλο̋,2006). 
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3.3.1 Έλληνε̋ Συνεταιριστέ̋ 

Γεώργιο̋ Μαύρο̋ η Σβαρτ̋ (1750-1818): Έμπορο̋ στην Βιέννη με καταγωγή από 

τα Αμπελάκια , τον ομώνυμο συνεταιρισμό των οποίων αντιπροσώπευε στη Βιέννη. 

Έπαιξε σημαντικό ρολό στην σύσταση του συνεταιρισμού του οποίου χρημάτισε 

πρόεδρο̋ και τα γραφεία του στεγάζονταν στο σπίτι του.( Δαουτόπουλο̋ ,2006). 

         Σωκράτη̋ Ιασεμίδη̋ (1878-1929): Ο Ιασεμίδη̋ υπήρξε μια σπουδαία 

συνεταιριστική φυσιογνωμία με ευρύτερη γνώμη των γεωργικών θεμάτων τη̋ εποχή̋ 

του και θεωρείται ο πατέρα̋ του Ελληνικού συνεργατισμού. Ήταν εισηγητή̋ του 

Νομού περί Γεωργικών Επιμελητηρίων ένα̋ από του̋ κύριου̋ συντελεστέ̋ στην 

εκπόνηση του πρώτου Νομού περί συνεταιρισμών (Νομό̋ 602) και από του̋ 

πρωτεργάτε̋ στην ίδρυση τη̋ Αγροτική̋ Τράπεζα̋ τη̋ Ελλάδο̋. (Δαουτόπουλο̋ 

,2006). 

         Νικόλαο̋ Μιχόπουλο̋ (1878-1933): Βασικό̋ πρωτεργάτη̋ του 

συνεταιριστικού κινήματο̋ και φωτισμένο̋ δάσκαλο̋ που γαλουχήθηκε στα 

συνεταιριστικά ιδεώδη. 

Ίδρυσε σε συνεργασία με τον Δ. Γρηγοριάδη τον πρώτο σύγχρονο γεωργικό 

συνεταιρισμό στον Αλμυρό Βόλου το 1900 .Συνεργάστηκε στενά με τον Ιασεμιδη και 

αποτέλεσε το πρώτο βασικό στέλεχο̋ τη̋ Εποπτική̋ Υπηρεσία̋ Συνεταιρισμών του 

Υπουργείου Εθνική̋ Οικονομία̋ και αργότερα τη̋ ΑΤΕ(Αγροτική Τράπεζα 

Ελλάδο̋) με βαθμό του Γενικού Επιθεωρητή.( Δαουτόπουλο̋, 2006). 

         Θεόδωρο̋ Γ. Τζωρτζάκη̋ (1892-1971): Διοικητικό και εκπαιδευτικό στέλεχο̋ 

του Συνεταιριστικού κινήματο̋ στη χωρά μα̋ με εξαίρετο ήθο̋, εργατικότητα και 

πολύ μεγάλη συμβολή στη χωρά μα̋ με εξαιρετικό ήθο̋ , εργατικότητα και πολύ 

μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη του συνεργατισμού στα νεωτέρα χρόνια. 

(Δαουτόπουλο̋ ,2006). 

         Αλέξανδρο̋ Μπαλταζη̋(1904-1987): Θεωρείται ένα̋ από του̋ κορυφαίου̋ 

συνεταιριστέ̋ τη̋ χώρα̋ μα̋ που πρόσφερε και δημιουργικό συνεταιριστικό έργο στη 

διάρκεια τη̋ ζωή̋ του. Συνέβαλε αποφασιστικά στην ίδρυση μια̋ σειρά̋ 

συνεταιριστικών οργανώσεων. (Δαουτόπουλο̋, 2006). 
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3.4 Κατηγορίε̋ Συνεταιρισμών 

Οι συνεταιρισμοί , επιβιώνοντα̋ στα δύσκολα χρόνια των μέσων του 19
ου

 αιώνα, 

πορεύτηκαν στη συνέχεια βρίσκοντα̋ πεδίο εφαρμογή̋ σε πολλού̋ τομεί̋ των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Το πλήθο̋ αυτών των συνεταιρισμών θα μπορούσαμε 

να το κατατάξουμε σε πέντε ξεχωριστέ̋ κατηγορίε̋ συνεταιρισμών:  

· Του̋ καταναλωτικού̋ συνεταιρισμού̋ , οι οποίοι στηρίζονται στον 

πτυχωμένο παρόμοιο σκοπό ,συνεταιρισμό του Rochdale, 

· Του̋ τραπεζικού̋ ή πιστωτικού̋ συνεταιρισμού̋, που κυρίω̋ 

δραστηριοποιήθηκαν στη Γερμάνια και γνωρίζουν τελευταία άνθιση και στη 

χωρά μα̋ 

· Του̋ αγροτικού̋ συνεταιρισμού̋ με τι̋  πρώτε̋ ρίζε̋ του̋ στην Δανία και τη 

Γερμάνια και  

· Του̋ συνεταιρισμού̋ προσφορά̋ υπηρεσιών , όπω̋ οικοδομικού̋ 

συνεταιρισμού̋ και συνεταιρισμού̋ υγεία̋ οι οποίοι έκαναν την εμφάνιση 

του̋ σε πολλά τμήματα τη̋ Βιομηχανική̋ Ευρώπη̋ προ̋ τα τέλη του 19
ου

 

αιώνα και επεκταθήκαν σε πολλέ̋ χώρε̋ μέσα στον 20 αιώνα. 

· Αυτή η πολυμορφία με την οποία εμφανίζεται το συνεταιριστικό κίνημα 

(ποικιλία επιδιωκομένων σκοπών) δείχνει την αντοχή του θεσμού στο χρόνο 

και τη μεγάλη προσαρμοστικότητα στι̋ συνθήκε̋ που τόσο πολύ έχουν 

μεταβληθεί από την εποχή που έκανε την εμφάνιση του. Έτσι βλέπουμε να 

ιδρύουν συνεταιρισμού̋ οι καταναλωτέ̋ για να απαλλαγούν από την 

εκμετάλλευση των μικρεμπορίων και των μεσαζόντων. Συνεταιρισμού̋ 

ιδρύουν οι μικροέμποροι για να αντιμετωπίσουν του̋ μεγαλέμπορου̋ 

.Συνεταιρισμού̋ ιδρύουν οι κάτοικοι των πόλεων για να αποκτήσουν φθηνέ̋ 

κατοικίε̋. Στην συνέχεια θα ασχοληθούμε με την εξέλιξη και τι̋ 

δραστηριότητε̋ σε διάφορε̋ κατηγορίε̋ συνεταιρισμών όπω̋ αυτοί 

δραστηριοποιηθήκαν από την εμφάνιση του̋ μέχρι σήμερα στη χωρά 

μα̋.(Δαουτόπουλο̋ ,2006). 
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Πιστωτικοί συνεταιρισμοί 

Η συνεταιριστική πίστη στη χωρά μα̋ έκανε την εμφάνιση τη̋ στι̋ αρχέ̋ του 

περασμένου αιώνα με τον Συνεταιρισμό του Αλμυρού Βόλου που από το 1908 

παρέχει δάνεια στα 160 μελή του από ένα κεφάλαιο 80.000δρχ. Συνεχίστηκε με του̋ 

γεωργικού̋ πιστωτικού̋ συνεταιρισμού̋ οι οποίοι ιδρύθηκαν κατά εκατοντάδε̋, στην 

αρχή με την ενθάρρυνση τη̋ Εθνική̋ τράπεζα̋ και Αγροτική̋ Τράπεζα̋ Ελλάδο̋. 

         Όπω̋ έχουμε ήδη αναφέρει , η ίδρυση των Γεωργικών Πιστωτικών 

Συνεταιρισμών, όπω̋ λέγονταν , γίνονταν για να διασφαλιστούν οι τράπεζε̋ για τα 

καλλιεργητικά δάνεια που κυρίω̋ χορηγούσαν στου̋ αγρότε̋. Η αλληλέγγυα 

υποχρέωση την οποία αναλάμβαναν τα μελή των συνεταιρισμών ,διασφάλιζε κατά 

τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των Τραπεζών. Αυτό̋ ήταν και ο λόγο̋ τη̋ 

αθρόα̋ ίδρυση̋ του̋. Συνεπώ̋ δεν έχουμε σε καμία περίπτωση πιστωτικού̋ 

συνεταιρισμού̋ τύπου̋ Ραιφάζειν που συγκέντρωναν κεφάλαια από τα μέρη του̋ και 

τα δάνειζαν σε όσου̋ είχαν ανάγκη. Κάτι τέτοιο δεν θα το ήθελαν οι δυο εμπορικέ̋ 

τράπεζε̋.  

         Η ουσιαστική συνεταιριστική πιστή αρχίζει πολύ αργότερα με την ίδρυση των 

πρώτων πιστωτικών συνεταιρισμών και λίγο αργότερα των πρώτων συνεταιριστικών 

τραπεζών . Ο αρχαιότερο̋ πιστωτικό̋ συνεταιρισμό̋ τη̋ χώρα̋ μα̋ είναι ο 

πιστωτικό̋ συνεταιρισμό̋ τεχνοκρατών Λάμια̋ που σήμερα είναι η συνεταιριστική 

τράπεζα Λάμια̋ με πάνω από 16.000 μελή .( Δαουτόπουλο̋, 2006). 

 

Λειτουργούντε̋ Πιστωτικοί συνεταιρισμοί το έτο̋ 2005: 

· Αιτωλοακαρνανία̋  

· Αργολίδα̋  

· Άρτα̋ 

· Αττική̋ 

· Αχαΐα̋  

· Βουτιά̋  

· Ηρακλείου  

· Θεσσαλονίκη̋ 

· Καβαλά̋ 

· Καστοριά̋ 

· Κέρκυρα̋ 
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· Κεφαλλήνια̋ 

· Κιλκί̋ 

· Λάρισα̋ 

· Μαγνησία̋ 

· Μεσσηνία̋ 

· Ξανθή̋ 

· Τρικάλων 

Σήμερα λειτουργούν 20 πιστωτικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι εκτό̋ από την 

προσπάθεια που καταβάλουν για να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια και να 

μετεξελιχτούν σε Συνεταιριστικέ̋ τράπεζε̋ , δραστηριοποιούνται με τη χορήγηση 

δάνειων ή άλλων οικονομικών διευκολύνσεων στα μελή του̋. Αξίζει να του̋ 

αναφέρουμε γατί δείχνουν παράλληλα μια αυξανομένη συνεταιριστική συνείδηση 

στι̋ περιοχέ̋ λειτουργιά̋ του̋. (Δαουτόπουλο̋ ,2006). 

  

Καταναλωτικοί συνεταιρισμοί 

Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί είχαν μια αξιόλογη πορεία στη χωρά μα̋ στο 

τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα. Σήμερα βρίσκονται σε φάση παρακμή̋ και 

βαίνουν προ̋ εξαφάνιση , εξαιτία̋ σειρά̋ παραγόντων που θα αναλύσουμε στη 

συνέχεια. 

         Στην περίοδο τη̋ γοργή̋ ανάπτυξη̋ που ακλούθησε τη λήξη του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου και του εξίσου καταστροφικού εμφυλίου, είχαμε τι̋ πρώτε̋ 

προσπάθειε̋ για την ανάπτυξη καταναλωτικού συνεταιριστικού κινήματο̋. Η μορφή 

του καταναλωτικού συνεταιρισμού που ιδρύθηκε δεν είχε καμία σχέση με του̋ 

καταναλωτικού̋ του Ροτσντεϊλ που αναπτύσσονταν γοργά σε όλε̋ τι̋ Ευρωπαϊκέ̋ 

χώρε̋. Ήταν στην ουσία οργανωμένε̋ προσπάθειε̋ προσφορά̋ οργανωμένη̋ 

πελατεία̋ στο εμπόριο μέσα από το σύστημα των διατακτικών. Το μέλο̋ του 

καταναλωτικού συνεταιρισμού προμηθεύονταν μια διατακτική , την οποία παρέδιδε 

στο συμβεβλημένο κατάστημα από το οποίο αγόραζε τα αγαθά που επέλεγε. 

         Αξιόλογη ανάπτυξη των καταναλωτικών συνεταιρισμών έχουμε με τη 

συνδρομή των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών οι οποίε̋ ιδρύσαν 

Συνεταιριστικά Σουπερ Μάρκετ χωρί̋ όμω̋ και πάλι να στηρίζονται στι̋ αρχέ̋ του 

Καταναλωτικού Συνεταιρισμού του Ροτσντέϊλ. Στη δεκαετία του 1990 αρχίζει η    
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παρακμή και σήμερα υπάρχουν πολύ λίγε̋ Ενώσει̋ που διατηρούν καταστήματα 

λιανική̋ πώληση̋.. 

         Η κατάσταση έφτασε σήμερα σε σημεία που προκαλούν . Σε αγροτικέ̋ περιοχέ̋ 

καταστήματα πολυεθνικών επιχειρήσεων λιανική̋ πώληση̋ με τεράστια κεφάλαια, 

εισάγουν και πωλούν προϊόντα ανταγωνιστικών χώρων που αποτελούν κύρια 

προϊόντα ανταγωνιστικών χώρων που αποτελούν κύρια προϊόντα για τι̋ αγροτικέ̋ 

περιοχέ̋. 

         Η ουσιαστική ανάπτυξη των καταναλωτικών συνεταιρισμών φθάνει στη χώρα 

μα̋ στη δεκαετία του 1960. Ο Χουρμουζιαδη̋ (2001) καταγράφει του̋ λογού̋ στου̋ 

οποίου̋ οφείλεται ακόμη και σήμερα ή μη ανάπτυξη καταναλωτικών συνεταιρισμών: 

§ Παρανόηση και παραποίηση τη̋ έννοια̋ και των σκοπών του καταναλωτικού 

συνεταιρισμού, 

§ Ο τύπο̋ του κλειστού ομοιοεπαγγελματικού και ομοιοϋπαλληλικου 

καταναλωτικού συνεταιρισμού, 

§ Εσφαλμένη πρόταξη τη̋ παροχή̋ πίστωση̋ και όχι τη̋ πώληση̋ με μετρητά, 

§ Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί από ανταγωνιστέ̋ γίνονται μέσον 

προσφορά̋ πελατεία̋ στο εμπόριο , με πίστωση̋ και εκπτώσει̋, που σήμερα 

ιδιαίτερα παρεμποδίζει την ανάπτυξη υγιών καταναλωτικών συνεταιρισμών,  

§ Έλλειψη ενδιαφέροντο̋ μελών 

Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ απαραίτητοι 

στη χωρά μα̋ για τη προστασία του εισοδήματο̋ των καταναλωτών.(Δαουτόπουλο̋, 

2006). 

 

 

Αγροτικοί συνεταιρισμοί 

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί αποτελούν μια από τι̋ σημαντικότερε̋ οργανώσει̋ των 

αγροτών σε πολλέ̋ χώρε̋ του κόσμου και ιδιαίτερα στι̋ πιο ανεπτυγμένε̋ από αυτέ̋. 

         Ο πρώτο̋ αγροτικό̋ συνεταιρισμό̋ ιδρύθηκε τον 13
ο
 αιώνα από του̋ Ελβετό̋ 

τυροκόμου̋ που συνασπιστήκαν για την παράγωγη και διάθεση του προϊόντο̋ του̋.     

         Ο Αγροτικό̋ Συνεταιρισμό̋ είναι μια κοινωνικοοικονομική οργάνωση αγροτών 

και αγροτισσών που έχουν κοινά ενδιαφέροντα η επιδιώξει̋ , μετέχουν εθελοντικά 

στην οργάνωση , δεν αποβλέπουν (αποκλειστικά) στο κέρδο̋ αλλά στην οικονομική 

και κοινωνική ευημερία του̋. 
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Ο πρώτο̋ συνεταιριστικό̋ νομό̋ που ρύθμιζε θέματα όλων των μορφών 

συνεταιρισμών (αγροτικών και αστικών) ήταν ο Νομό̋ 602/1915. Συντάχτηκε με 

βάση τον αντίστοιχο γερμανικό νόμο. Ήταν εμά̋ πολύ προοδευτικό̋ για την εποχή 

του νομό̋ και παρέμεινε σε ισχύ για 65 χρόνια ,Στο διάστημα αυτό έγιναν 

εκατοντάδε̋ τροποποιήσει̋ του. Ο Νομό̋ 602/1915 βοήθησε αξιόλογα στην 

ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματο̋ . 

         Το Νόμο 602/1915 αντικατέστησε ο Νομό̋ 921 του 1979 που ήταν και ο 

πρώτο̋ Νομό̋ που συντάχτηκε ειδικά για του̋ αγροτικού̋ συνεταιρισμού̋ , οι οποίοι 

και αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των συνεταιρισμών που λειτουργούν. Το 

νόμο αυτό τροποποίησε όσον αφορά τον τρόπο εκλογή̋ των μελών του Διοικητικού 

και Εποπτικού Συμβούλιου των Συνεταιρισμών ο Νομό̋ 1257/1989 «για την 

αποκατάσταση τη̋ δημοκρατική̋ λειτουργία̋ των Συνεταιριστικών Οργανώσεων».    

         Με τον Νόμο αυτό αρχίζει και η παρακμή του συνεταιριστικού κινήματο̋ στη 

χωρά μα̋. Τέλο̋ στι̋ 18 Απριλίου 1985 δημοσιεύτηκε ο Νομό̋ 1541 που κατάργησε 

το Νόμο 921/1979 και όλε̋ τι̋ προηγούμενε̋ διατάξει̋ που έρχονταν σε αντίθεση με 

αυτόν. 

         Ο Νομό̋ 1541/85 εισήγαγε από μεταβολέ̋ στα θεσμικά δομικά και λειτουργικά 

στοιχειά των αγροτικών συνεταιρισμών που αναλύονται εκτενεστέρα από άλλου 

ερευνητέ̋ (Παπαγεωργίου 2004) .Το 1993 ψηφίστηκε ο Νομό̋ 2169 «περί 

Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και άλλων διατάξεων» Το 2000, αφού στο 

μεταξύ έκαναν την εμφάνιση του̋ μερικέ̋ τροποποιήσει̋ του Νομού 2169/1993 , 

δημοσιεύτηκε ο Νομό̋ 2810 με αντικείμενο τι̋ Αγροτικέ̋ Συνεταιριστικέ̋ 

Οργανώσει̋ .(Δαουτόπουλο̋ ,2006). 
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Παραγωγικοί συνεταιρισμοί  

Οι παραγωγικοί οι μεταποιητικοί συνεταιρισμοί ιδρύονται τόσο από αγρότε̋ όσο και 

από εργάτε̋ με την καταβολή μερίδων , αλλά και με τη δανειοδότηση μέσα από το 

τραπεζικό πιστωτικό σύστημα (Κλημη̋ 1947, Λαμπερ 1963). Πολύ συχνά, ιδιαίτερα 

σε περιόδου̋ οικονομική̋ κρίση̋ , οι εργάτε̋ αναλαμβάνουν να μετατρέψουν σε 

συνεταιρισμού̋ κεφαλαιοκρατικέ̋ επιχειρήσει̋ που δυσκολεύονται να επιβιώνουν ω̋ 

τέτοιε̋ (Demoustier,1984). Οι πρώτοι παραγωγικοί συνεταιρισμοί εμφανιστήκαν 

κατά τη δεκαετία του 1830 στη Γάλλια και είχαν ω̋ βασικό του̋ θεωρητικού 

θεμελιωτή το Philippe Buchez ( Λαμπερ ,1963, Demoustier 1984).(Δαουτόπουλο̋ 

,2006). 

 

3.5  Συνεταιριστικέ̋ αρχέ̋  

 

· Η γενική συνέλευση του 1937,συνηλθε το 1937 στο Παρίσι στα πλαίσια του 

15
ου

 Συνεδρίου του Διεθνού̋ Συνεταιριστική̋ Ένωση̋. Είναι η πρώτη φορά 

που διατυπώνονται επίσημα διεθνεί̋ συνεταιριστικέ̋ αρχέ̋ μετά από αυτέ̋ 

που διατύπωσαν οι σκαπανεί̋ του Ροτσντεϊλ(οι αρχέ̋ και οι κανονισμοί 

λειτουργία̋ του συνεταιρισμού  του Rochdale  ήταν πολλέ̋, αλλά οι πιο 

αξιόλογε̋ από τι̋ αρχέ̋ του συνεταιρισμού που αποτελούν πρότυπα για τη 

λειτουργία των μεταγενέστερων συνεταιρισμών) στι̋ οποίε̋ βέβαια 

στηρίχτηκαν .Το συνέδριο διατύπωσε 7 αρχέ̋ λαμβάνοντα̋ υπόψη τι̋ 

εξελίξει̋ που σημειωθήκαν στο παγκόσμιο συνεταιριστικό κίνημα. Οι αρχέ̋ 

αυτέ̋ είναι: 

· Εθελοντική και ελεύθερη συμμέτοχη 

· Δημιουργικό̋ έλεγχο̋ του συνεταιρισμού 

· Αναλογική επιστροφή του πλεονάσματο̋ 

· Περιορισμένη αμοιβή 

· Πολιτική και θρησκευτική ουδετερότητα 

· Συλλογέ̋ μόνον τοι̋ μετρητοί̋ 

· Εκπαίδευση των μελών 

Τρει̋ περίπου δεκαετίε̋ αργότερα στη Γενική Συνέλευση τη̋ Βιέννη̋ 1966, 

οριστικοποιήθηκαν οι νέε̋ μεταβολέ̋ στι̋ Συνεταιριστικέ̋ Αρχέ̋. Οι νέε̋ αρχέ̋ που 

καθιέρωσε η Γενική Συνέλευση του 1966 ήταν : 
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· Εθελοντική και ελεύθερη συμμέτοχη  

· Δημοκρατικό̋ έλεγχο̋ του συνεταιρισμού 

· Περιορισμένη αμοιβή στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 

· Δίκαια δύναμη του πλεονάσματο̋ 

· Συνεταιριστική εκπαίδευση των μελών 

· Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών 

Η περίοδο̋ που προηγήθηκε ανάμεσα στη δεύτερη και τρίτη γενική συνέλευση τη̋ 

Διεθνού̋ Συνεταιριστική̋ Ένωση̋ έφερε πολλέ̋ αλλαγέ̋ σε παγκόσμιο επίπεδο που 

δεν μπορούν να αγνοηθούν. 

         Η Γενική συνέλευση τη̋ Διεθνού̋ Συνεργατική̋ ένωση̋ έλαβε χωρά στο 

Μάντσεστερ τη̋ Μεγάλη̋ Βρετάνια̋ στι̋ 23 Σεπτεμβρίου του 1995. Οι νέε̋ 

συνεταιριστικέ̋ αρχέ̋ είναι τώρα 7 και αφορούν τι̋ εξή̋: 

· Πρώτη αρχή: Εθελοντική και Ανοιχτή Συμμέτοχη : Οι συνεταιρισμοί είναι 

εθελοντικέ̋ οργανώσει̋ , ανοιχτέ̋ σε όλα τα άτομα που χρειάζονται  τι̋ 

υπηρεσίε̋ του̋ και είναι πρόθυμα να αναλάβουν τι̋ υποχρεώσει̋ των μελών , 

χωρί̋ διακρίσει̋ φύλου , κοινωνική̋ προέλευση̋ , πολιτικών πεποιθήσεων, 

φυλετική̋ καταγωγή̋ και θρησκευτικών πεποιθήσεων. 

· Δεύτερη αρχή: Δημοκρατικό̋ έλεγχο̋ από τα μελή : Οι συνεταιρισμοί είναι 

δημοκρατικέ̋ οργανώσει̋ που ελέγχονται από τα μελή του̋ που συμμετέχουν 

δραστήρια στη διαμόρφωση πολιτικών και στη λήψη αποφάσεων. Άνδρε̋ και 

γυναίκε̋ που εκλέγονταν στη διοίκηση ελέγχονται για τη δράση του̋ από τα 

μέλη του συνεταιρισμού. Στου̋ πρωτοβάθμιου̋ συνεταιρισμού̋ , τα μέλη 

έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου (μια ψήφο̋ για κάθε μέλο̋) και οι 

συνεταιρισμοί σε αλλά επίπεδα οργάνωση̋ υπακούν στι̋ αρχέ̋ τη̋ 

δημοκρατική̋ οργάνωση̋. 

· Τρίτη αρχή: Οικονομική Συμμέτοχη των μελών  : Τα μέλη των 

συνεταιρισμών συμμετέχουν στο σχηματισμό του κεφαλαίου του 

Συνεταιρισμού και ελέγχουν δημοκρατικά τα κεφάλαια του συνεταιρισμού 

του̋. Τα πλεονάσματα του συνεταιρισμού μπορούν να χρησιμοποιήσουν  : α) 

για την ανάπτυξη του συνεταιρισμού, β) για τη δημιουργία αποθεματικού ,γ) 

για διανομή μεταξύ των μελών ανάλογα με τι̋ δοσολογίε̋ που έχουν 

πραγματοποιήσει, δ) για την ενίσχυση άλλων δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται από τα καταστήματα συνεταιρισμού. 
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· Τέταρτη αρχή  : Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομε̋ οργανώσει̋ αυτοβοήθεια̋ 

που ελέγχονται από τα μέλη του̋ . Τυχόν συνεργασίε̋ με άλλε̋ οργανώσει̋ , 

ακόμη και κυβερνητικέ̋ , η λήψη κεφαλαίων από εξωτερικέ̋ πήγε̋ , γίνεται 

με όρου̋ που διασφαλίζουν το δημοκρατικό έλεγχο από τα μέλη του 

συνεταιρισμού και διατηρούν την αυτονομία του. 

· Πέμπτη αρχή: Εκπαίδευση, εξάσκηση και πληροφόρηση  :  Οι 

συνεταιρισμοί φροντίζουν για την εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του̋ 

, των εκλεγμένων αντιπρόσωπων , των στελεχών διαχείριση̋ και των 

εργαζομένων σε αυτού̋ έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμβάλουν 

περισσότερο αποτελεσματικά στην πρόοδο και ανάπτυξη των συνεταιρισμών . 

Ταυτόχρονα η συνεταιριστική εκπαίδευση πρέπει να είναι εξωστρεφή̋ 

ενημερώνοντα̋ την κοινή γνώμη για την φύση και τα οφέλη που προκύπτουν 

από τη δράση του συνεταιριστικών οργανώσεων. 

· Έκτη αρχή : Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών : Οι συνεταιρισμοί 

υπηρετούν καλυτέρα τα μελή του̋ και ισχυροποιούν το συνεταιριστικό 

κίνημα όταν συνεργάζονται μεταξύ του̋ σε εθνικό , τοπικό , περιφερειακό και 

διεθνέ̋ επίπεδο. 

· Εβδόμη αρχή  : Ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία  : Οι συνεταιρισμοί 

δεν μπορούν να αδιαφορούν για την ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Οι 

συνεταιρισμοί πρέπει να εργάζονται για εωσφορική ανάπτυξη των τοπικών 

κοινωνιών μέσα από πολιτικέ̋ που εγκρίνουν τα μελή του̋.  

Οι τρει̋ πρώτε̋ αρχέ̋ αναφέρονται στην εσωτερική δυναμική που αποτελεί 

χαρακτηριστικό κάθε οργάνωση̋ ενώ οι τελευταίε̋ τέσσερι̋ αρχέ̋ καθορίζουν την 

εσωτερική λειτουργιά του συνεταιρισμού και τι̋ σχέσει̋ του συνεταιρισμού με τον 

χώρο που τον περιβάλλει.  

         Πρέπει να επισημάνουμε πω̋ οι παραπάνω αρχέ̋ , αν και δεν είναι μονολιθικοί 

κανόνε̋ που πρέπει να εφαρμοστούν κατά γράμμα ,δεν είναι ταυτόχρονα και 

ανεξάρτητε̋ μεταξύ του̋. Όταν κάποια από αυτέ̋ τι̋ αρχέ̋ αγνοείται όλε̋ οι άλλε̋ 

αρχέ̋ χάνουν την αξία του̋. 

        Συνεπώ̋, αν θέλουμε να αξιολογήσουμε έναν συνεταιρισμό δεν θα το κάνουμε 

με βάση μια από αυτέ̋ τι̋ αρχέ̋, αλλά πω̋ ο συνεταιρισμό̋ υπηρετεί και 

ενσωματώνει στην καθημερινή του λειτουργιά το σύνολο αυτών των αρχών στην μια 

ολότητα. (Δαουτόπουλο̋ ,2006). 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ 

 

4.1 Η εξέλιξη του θεσμού των Κοι.Σ.Π.Ε στην Ελλάδα 

  

Ο θεσμό̋ των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ , η πρώτη 

επίσημα θεσμοθετημένη μορφή κοινωνική̋ επιχειρηματικότητα̋ στη χωρά μα̋ , 

συμπλήρωσε ήδη 12 χρόνια αναπτυξιακή̋ πορεία̋. 

         Οι Κοι.Σ.Π.Ε  θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 2716/99. Στην θεσμοθέτηση του̋ 

συνέβαλλαν σημαντικά : Το κίνημα μερίδα̋ επαγγελματιών ψυχική̋ υγεία̋ που 

θεωρούσαν την επαγγελματική απασχόληση προϋπόθεση τη̋ κοινωνική̋ τη̋ 

επανένταξη̋ και τη̋ ολοκλήρωση̋ τη̋ ψυχιατρική̋ μεταρρύθμιση̋ στη χωρά μα̋ , η 

αμέριστη στήριξη και οι πρωτοβουλίε̋ τη̋ τότε Δ/ση̋ Ψυχική̋ Υγεία̋ ΥΥΚΑ 

(Υπουργείο Υγεία Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋) καθώ̋ και η θεσμική υποστήριξη 

στελεχών τη̋ Ευρωπαϊκή̋ επιτροπή̋. 

         Οι Κοι.Σ.Π.Ε  αποτελούν μια νέα μορφή συνεταιριστική̋ επιχειρηματική̋ 

δράση̋ ειδικά για τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα με τα παρακάτω 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : 

· Έννοια σύντομη νομική και φορολογική οντότητα. 

· Αναπτύσσουν οποιαδήποτε επιχειρηματική , παραγωγική και εμπορική 

δραστηριότητα και λειτουργούν ταυτόχρονα και ω̋ Μονάδα Ψυχική̋ Υγεία̋. 

· Βασικό̋ στόχο̋ του είναι η κοινωνική ενσωμάτωση και η επαγγελματική 

ένταξη των ατόμων με  ψυχοκοινωνικά προβλήματα συμβάλλοντα̋ στη 

θεραπεία του̋ και στην κατά το δυνατόν οικονομική του̋ αυτοδυναμία. 

· Λειτουργούν με ένα ευνοϊκό λειτουργικό καθεστώ̋ 

· Στηρίζονται σε μια πρωτοποριακή εταιρική σχέση (ψυχικά ασθενεί̋ –

επαγγελματίε̋ ψυχική̋ – φορεί̋ και άτομα). 

         Το Νοέμβριο του 2002 ιδρύθηκε στη Λερό ο πρώτο̋ Κοι.Σ.Π.Ε με πολύ μεγάλη 

συμμέτοχη τη̋ τοπική̋ κοινότητα̋ και των φορέων του νησιού. Ανάπτυξε αμέσω̋ 

μετά την ίδρυση του παραγωγική εργαστήρια του κρατικού θεραπευτηρίου Λερού σε 

παραγωγικέ̋ δράσει̋ του Κοι.Σ.Π.Ε.(Πόλα Νικόλαου, 2011). 
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         Έω̋ το τέλο̋ του 2005 ιδρύονται συνολικά 10 Κοι.Σ.Π.Ε ιδιαίτερα συνέβαλλε 

στην διεύρυνση του θεσμού η υποστήριξη από την Α.Σ. << Συνέργια >> τη̋ 

Κοινοτική̋ Πρωτοβουλία̋ ΕQUAL. 

          Το 2005 ιδιαίτερα σημαντικό γεγονό̋ αποτελεί η αξιολόγηση των Κοι.Σ.Π.Ε 

ω̋ Πανευρωπαϊκή <<Καλή Πρακτική>> δημόσια̋ πολίτικη̋ για την οικονομία και 

κοινωνική επανένταξη των ψυχικά πασχόντων εξέτιε̋ των εξή̋ χαρακτηριστικών: 

· Ενδυναμώνουν την κινητοποίηση τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋. 

· Διευκολύνουν και προάγουν την << από κάτω προ̋ τα πάνω >> προσέγγιση 

στη λήψη αποφάσεων. 

· Διασφαλίζουν τη συμβατότητα μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών στόχων 

ενισχύοντα̋ σχέσει̋ συνεργασία̋ και δικτύωση̋ για του̋ πλέον ευάλωτου̋. 

· Διευκολύνουν τη συμμέτοχη στην απασχόληση και τη πρόσβαση όλων σε 

πόρου̋ , δικαιώματα, αγαθά και υπηρεσίε̋. 

         Το 2009 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασία̋ μεταξύ του ΥΥΚΑ και του 

Ευρωπαϊκού Επίτροπου V.Spidia για την εδραίωση και την ολοκλήρωση τη̋ 

Ψυχιατρική̋ Μεταρρύθμιση̋ στην Ελλάδα. Στο άρθρο 9 μετά και από παρεμβάσει̋ 

των στελεχών τη̋ Ε.Ε αναφέρεται ότι οι ελληνικέ̋ αρχέ̋ επιβεβαιώνουν την ανάγκη 

στήριξη̋ και εξασφάλιση̋ τη̋ ομαλή̋ λειτουργιά̋ των Κοι,Σ,Π,Ε και δεσμεύονται 

για την προώθηση αναγκαίων πράξεων. 

         Το γεγονό̋ αυτό συνέβαλλε σημαντικά στη χρηματοδότηση αυτή επέτρεπε 

στου̋ Κοι.Σ.Π.Ε , να αναπτύξουν την ανάγκα υλικοτεχνική υποδομή και να 

απασχολούν ω̋ το τέλο̋ τη̋ χρηματοδότηση̋ 100 περίπου χρόνια ψυχικά πάσχοντε̋. 

        Το 2009 ωριμάζει η ανάγκη για δημιουργία Πανελλαδικού Οργανισμού 

εκπροσώπηση̋ των Κοι.Σ.Ε.Π. και εκλέγεται προσωρινή συντονιστική επιτροπή. Το 

2010 η ΠΕΥΑΕΕ αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου ˂< Προπαρασκευαστικέ̋ 

Δράσει̋ και Ενέργειε̋ Δημοσιότητα̋ για τη Σύσταση του Δευτεροβάθμιου οργάνου 

των Κοι.Σ.Ε.Π >> μετά από πρόταση τη̋ Προσωρινή̋ Συντονιστική̋ Επιτροπή̋. Στι̋ 

11/2/2011 ιδρύθηκε η Πανελληνιά Ομοσπονδία Κοι.Σ.Π.Ε (Π.Ο.Κ.οι.Σ.Π.Ε ), η όποια 

αποτελεί το πρώτο Δευτεροβάθμιο όργανο φορέων κοινωνική̋ οικονομία̋ Ελλάδα 

και το πρώτο επίσημο συλλογικό όργανο των Κοινωνικών Συνεταιρισμών 

Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋. Σήμερα, λειτουργούν σε Πανελλαδικό επίπεδο 16 ΚοιΣ.Π.Ε 

ενώ παράλληλα αναπτύσσονται από φορεί̋ νέε̋ πρωτοβουλίε̋ σύσταση̋ Κοι.Σ.Π.Ε. 
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σε ολόκληρη τη Ελλάδα ( Καβαλά, Αθήνα, Θεσ/νίκη ,Πειραιά̋ ,Λάρισα, Βόλο̋ 

,Ρέθυμνο, κ.α.). (Πόλα Νικόλαου, 2011). 

 

 

 

4.2 Νομικό πλαίσιο Κοινωνική̋ Οικονομία̋ 

Η Κοινωνική Οικονομία , δεν είχε ιδιαίτερη προσοχή στην ελληνική νομοθεσία και 

δεν υπήρχε ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο αλλά και χρηματοδοτική στήριξη για την 

δημιουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων. Ο Ν.4019/2011 είναι το πρώτο θεσμικό 

πλαίσιο το όποιο προσδίδει σημαντικέ̋ προοπτικέ̋ για την ουσιαστική ανάπτυξη τη̋ 

Κοινωνική̋ Οικονομία̋  . 

         Με την ψήφιση του νομού 4019/2011 για την Κοινωνική Οικονομία και την 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα δημιουργήθηκε η Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση έχοντα̋ ω̋ στόχο να αυξηθούν οι δυνατότητε̋  απασχόληση̋ για άτομα 

που ανήκουν στι̋ ευάλωτε̋ πληθυσμιακά ομάδε̋. 

         Συμφώνα με τον νόμο 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Αˊ/30.9.2011) Κοινωνική 

Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπέ̋ διατάξει̋ η  Κοινωνική 

οικονομία είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων , οι οποίε̋ αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα η 

ενώσει̋ πρόσωπων , των οποίων ο καταστατικό̋ σκοπό̋ είναι η επιδίωξη του 

συλλογικού οφέλου̋ και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμπεριφορών. 

         Όσον αφόρα την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ..ΕΠ.), ω̋ 

φορέα̋ τη̋ Κοινωνική̋ Οικονομία̋ είναι ο αστικό̋ συνεταιρισμό̋ με κοινωνικό 

σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Τα μελή τη̋ Κοιν.Σ.ΕΠ. 

μπορούν να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα .Τα μελή τη̋ συμμετέχουν σε 

αυτήν με μια ψήφο , ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που 

κατέχουν. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό του̋ , οι Κοινωνικέ̋ Συνεταιριστικέ̋ 

Επιχειρήσει̋ διακρίνονται στι̋ εξή̋ κατηγορίε̋ ː α) Κοινωνικέ̋ Συνεταιριστικέ̋ 

Επιχειρήσει̋ Ένταξη̋ , οι οποίε̋ αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και 

κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στι̋ ευάλωτε̋ ομάδε̋ πληθυσμού. Ποσοστό 

40% κατ’ ελάχιστου των εργαζομένων στι̋ επιχειρήσει̋ αυτέ̋ ανήκουν υποχρεωτικά 

στι̋ Ευάλωτε̋ Ομάδε̋ Πληθυσμού. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένη̋ 

Ευθύνη̋ (Κοι.Σ.Π.Ε ) θεωρούνται αυτοδικαίω̋ Κοινωνικέ̋ Συνεταιριστικέ̋ 
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Επιχειρήσει̋ Ένταξη̋ και υπάγονται στι̋ διατάξει̋ του παρόντο̋ νομού .Οι 

Κοι.Σ.Π.Ε διέπονται από τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 12 του ν 2716/1999 και 

συμπληρωματικά από τι̋ διατάξει̋ του παρόντο̋ νόμου και του 16667/1986, καθώ̋ 

και όσον ορίζει το άρθρο 12 του ν.3842/2010. 

         Βάσει του ιδίου νομού και συγκεκριμένα του άρθρου 14 δημιουργήθηκε στο 

Υπουργείο Εργασία̋ Τμήμα Μητρώου Κοινωνική̋ Οικονομία̋ στη Διεύθυνση 

Κοινωνική̋ Προστασία̋ , το όποιο είναι  δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε 

ηλεκτρονική μορφή . Το μητρώο τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνική̋ 

Οικονομία̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Κοινωνική̋ Προστασία̋ του Υπουργείου Εργασία̋ και 

Κοινωνική̋ Ασφάλιση̋ . 

         Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο και αποτελείται 

από τα εξή̋ επιμέρου̋ μητρώα ː  

α) Μητρώο Κοινωνική̋ Επιχειρηματικότητα̋, στο όποιο εγγράφονται υποχρεωτικά οι 

Κοι.Σ.επ. οι οποίε̋ συστήνονται με βάση τον παρόντα νόμο και οι Κοι.Σ.Π.Ε. του 

νόμου 2716/199. Με την εγγραφή του̋ οι Κοιν.Σ.ΕΠ. και οι Κοι.Σ.Π.Ε αποκτούν 

πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία του αθρόοι 9 και αποβλέπουν των 

οικονομικών κινήτρων και μέτρων στήριξη̋ του άρθρου 10. 

β) Ειδικό Μητρώο άλλων φορέων Κοινωνική̋ Οικονομία̋ , στο όποιο εγγράφονται 

προαιρετικά οι υφισταμένη̋ νομικέ̋ μορφέ̋ , οποίε̋ πληρούν σωρευτικά τα 

ακόλουθα κριτήρια ː 

αα) έχουν ω̋ αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την κοινωνική ωφελεία μέσω τη̋ 

παράγει̋ αγαθών τι̋ παροχή̋ υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα, 

ββ) αποδίδουν προτεραιότητα στα άτομα και την εργασία έναντι του κεφαλαίου , 

γγ) εφαρμόζουν δημοκρατικά συστήματα λήψη̋ αποφάσεων , 

δδ) έχουν αυτονομία στη διοίκηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων του̋, 

εε) προβλέπουν τη χρησιμοποίηση των κερδών του̋ για του̋ καταστατικού̋ σκοπού̋ 

του̋ και δευτερευόντω̋ τη δυνατότητα περιορισμένη̋ έκταση̋ διανομή̋ των κερδών 

αυτών, 

στστ) λειτουργούν με βάση την αρχή τη̋ αειφόρου ανάπτυξη̋, 

ζζ) οι δραστηριότητε̋ του̋ εντάσσονται αποκλειστικά σε μια από τι̋ κατηγορίε̋ τη̋ 

παραγράφου 2 του άρθρου 2 και  

ηη) αναπτύσσουν τη̋ δραστηριότητε̋ του̋ τουλάχιστον επί μια τριετία πριν από την 

υποβολή τη̋ αίτηση̋ εγγραφή̋ στο Μητρώο. 



52 

 

         Οι φορεί̋ Κοινωνική̋ Οικονομία̋ που εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο 

μπορούν να χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητα̋ και 

Ανάπτυξη̋ και να εντάσσονται στο ν. 3908/2011(Αˊ8). 

         Στο άρθρο 15 αναφέρεται ο συντονιστικό̋ φορέα̋ πολιτικών ανάπτυξη̋ τη̋ 

Κοινωνική̋ Οικονομία̋ . Η Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών τη̋ 

EQUAL και για τη διαχείριση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματο̋ 

<<Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού >> που έχει συσταθεί με βάση την παράγραφο 

1 του άρθρου 4 και την περίπτωση ε’ τη̋ παραγράφου 5 του ν.3614/2007 (Αˊ267) και 

λειτουργεί συμφώνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμό 180691/7.2.2001 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , Δημόσια̋ Διοίκηση̋ και Αποκέντρωση̋ 

,Εθνική̋ Οικονομία̋ και Οικονομικών και Εργασία̋ και Κοινωνική̋ Ασφάλιση̋ 

(Βˊ148), όπω̋ αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει , μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία 

για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία». Υπάγεται στη Γενική 

Γραμματεία Διαχείριση̋ Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασία̋ 

και Κοινωνική̋ Ασφάλιση̋ , η όποια συστήθηκε ,με το π.δ. 475/1993(Αˊ205) και 

μετονομάστηκε με τη παρ. 3 του άρθρου 18 του ν.2224/1994 (Αˊ112) και είναι 

αρμόδια για το σχεδιασμό , το συντονισμό ,την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 

όλων των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και 

την ενίσχυση τη̋ Κοινωνική̋ Οικονομία̋. (ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

(ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και 

λοιπέ̋ διατάξει̋ Άρθρο 1-15 σελ.6369-6374). 

         Το επόμενο νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα τη̋ Κοινωνική̋ και Αλληλέγγυα̋ 

Οικονομία̋ μετά τον νόμο 4019/2011 είναι το νομοσχέδιο 4430/2016(ΦΕΚ 

205/Α/31.10.2016. 

          Για την εφαρμογή του παρόντο̋ νομού ω̋ Κοινωνική και Αλληλέγγυα 

Οικονομία ορίζεται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε 

μια εναλλακτική μορφή οργάνωση̋ των σχέσεων παράγωγη̋, διανομή̋, 

κατανάλωση̋ και επανεπένδυση̋ , βασισμένη στι̋ αρχέ̋ τη̋ δημοκρατία̋ , τη̋ 

ισότητα̋ ,τη̋ αλληλεγγύη̋ , τη̋ συνεργασία̋, καθώ̋ και του σεβασμού στον 

άνθρωπο κα το περιβάλλον. 

         Ο σκοπό̋ του παρόντο̋ νομού είναι η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου για 

την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ω̋ μορφή εναλλακτική̋ οργάνωση̋ των 

οικονομικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα ο νομό̋ στοχεύει ː α) στη διάχυση τη̋ 

Κοινωνική̋ και Αλληλέγγυα̋ Οικονομία̋ σε όλου̋ του̋ δυνατού̋ τομεί̋ 
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οικονομική̋ δραστηριότητα̋ και β) στη στήριξη και την ενίσχυση των παραγωγικών 

εγχειρημάτων αυτοσχεδιάσει̋ και τη̋ συλλογική̋ κοινωνική̋ επιχειρηματικότητα̋. 

         Με τον νόμο αυτόν ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη σύνταξη , στη 

λειτουργιά και τη διοικητική εποπτεία των Φορέων Κοινωνική̋ και Αλληλέγγυα̋ 

Οικονομία̋. Άλλο ένα άρθρο που χρήζει ιδιαίτερη̋ σημασία̋ είναι το άρθρο είναι το 

άρθρο 3 το όποιο αναφέρεται στου̋ Φορεί̋ Κοινωνική̋ και αλληλέγγυα̋ Οικονομία̋ 

οι όποιοι είναι  

 α) Οι Κοινωνικέ̋ Συνεταιριστικέ̋ Επιχειρήσει̋ του αρθρου14, 

 β) Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ (Κοι.Σ.Π.Ε.) που 

διέπονται από το άρθρο 12 του ν. 2716/1999(Αˊ 96), συμπληρωματικά από τι̋ 

διατάξει̋ του ν 1667/986(Αˊ196) του άρθρου 12 του ν. 3842/2010 (Α ˊ158)και του 

παρόντο̋ νομού, 

γ) Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων , που συστήνονται με το άρθρο 24, 

δ) Οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει 

νομική προσωπικότητα, όπω̋ ιδίω̋ αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν.4384/2016(Αˊ78) 

αστικοί συνεταιρισμοί του ν.1667/1986 και  Αστικέ̋ Εταιρείε̋ των άρθρων 741 επ. 

του Α.Κ. 

         Σε αυτή τη λογική, στο άρθρο 5 γίνεται αναφορά στη συμμετοχή των Φορέων 

Κοινωνική̋ και Αλληλέγγυα̋ Οικονομία̋  οι όποιοι έχουν πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνική̋ Οικονομία̋ , το Εθνικό Ταμείο 

Επιχειρηματικότητα̋ και Ανάπτυξη̋ , συμφώνα με την περίπτωση γ’  παρ. 1  του 

άρθρου 4 του ν.3912/2011(Αˊ) και μπορεί να υπάγονται στι̋ διατάξει̋ του 

ν.3908/2011(Αˊ8). Αντιστοίχω̋, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξη̋ σε προγράμματα 

στήριξη̋ τη̋ επιχειρηματικότητα̋ και σε προγράμματα του Οργανισμού 

Απασχόληση̋ Εργατικού Δυναμικού(Ο.Α.Ε.Δ) συνεχίζοντα̋ την ανάλυση του 

νομοθετικού πλαισίου, παρατηρείται πω̋ στο άρθρο 10 προσδιορίζεται η έννοια του 

Ταμείου Κοινωνική̋ Οικονομία̋ στήριξη τη̋ εργασία̋. Σκοπό̋ του Ταμείου είναι η 

χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων για την ενίσχυση των Φορέων 

Κοινωνική̋ και Αλληλέγγυα̋ Οικονομία̋, όπω̋ αυτοί ορίζονται στο παρόντα νόμο. 

Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 

(εθνικό ή/και συγχρηματοδοτούμενο σκέλο̋), καθώ̋ και από άλλε̋ πηγέ̋ 

χρηματοδότηση̋. 

         Στη συνέχεια τα άρθρα 12 και 13 παρουσιάζουν τι̋ επιτροπέ̋ για την 

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Ειδικότερα,  στο άρθρο 12 αναφέρεται στην 
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Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Οικονομία η όποια συγκροτείται με απόφαση 

του Υπουργού Εργασία̋, Κοινωνική̋ Ασφάλιση̋ και Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋. Οι 

συμμετέχοντε̋ σε αυτή την επιτροπή προέρχονται από επιστημονικού̋ και 

επαγγελματικού̋ φορεί̋. Έπειτα, στο άρθρο 13 συστήνεται η Συντονιστική Επιτροπή 

για την Κοινωνική και αλληλέγγυα Οικονομία. Εκπρόσωποι από τα συναρμόδια 

υπουργεία είναι αυτοί που λαμβάνουν συμμετοχή στην επιτροπή αυτή̋ τη̋ μορφή̋.  

         Τέλο̋ αποτελεί το άρθρο 36 που αναφέρει την σύσταση τη̋ Ειδική̋ 

Γραμματεία̋ Κοινωνική̋ και Αλληλέγγυα̋ Οικονομία̋, από το Υπουργείο Εργασία̋, 

Κοινωνική̋ Ασφάλιση̋ και Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋ που υπάγονται απευθεία̋ στη 

δικαιοδοσία του αρμόδιου Υπουργού για θέματα Κοινωνική̋ Οικονομία̋. 

(ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Κοινωνική και 

Αλληλέγγυα Οικονομία και Ανάπτυξη των φορέων τη̋ και άλλε̋ διατάξει̋ Άρθρα 1-

5 σελ 9295-297 , Άρθρα 10-13 σελ. 9299-9301 ,Άρθρο 36 9308-9309). 

 

 

         Ω̋ πλέον πρόσφατη εξέλιξη η οποία προσδιορίζει και διαμορφώνει το 

νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί η ψήφιση του νόμου 4554/2018(ΦΕΚ 

130/Αˊ/18.7.2018) στι̋ 18 Ιουλίου 2018  με τίτλο Ασφαλιστικέ̋ και συνταξιοδοτικέ̋ 

ρυθμίσει̋ –Αντιμετωπίσει τη̋ αδήλωτη̋ –εργασία̋-Ενίσχυσηη τη̋ προστασία̋ των 

εργαζομένων –Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλων διατάξεων. Στο άρθρο 

43 γίνεται λόγο̋ για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία όπου χαρακτηριστικά 

αναφέρεται . 

1. Το δεύτερο εδάφιο τη̋ παρ.5 του άρθρου 11 του ν.4430/2016 αντικαθίσταται 

ω̋ εξή̋ «Σε κάθε περίπτωση το επιβληθέν πρόστιμο δε ,μπορεί να είναι 

μικρότερο τω (200) ευρώ και μεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) 

ευρώ» 

2. Στο τέλο̋ τη̋ 1 παρ 1 άρθρου 17 του νόμου 4430/2016 προστίθεται το νέο 

εδάφιο ω̋ εξή̋ « Μελή των Κοιν.Σ.ΕΠ. Ένταξη̋ Ευάλωτων Ομάδων 

μπορούν να γίνουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα , χωρί̋ να απαιτείται να έχουν 

την ικανότητα για δικαιοπραξία ,κατά παρέκκλιση τη̋ παρ.1 του άρθρου 2 

του νομού 1667/1986(Αˊ196». 

3. Η περίπτωση βˊ τη̋ παρ.6 του άρθρου 26 του νόμου 4430/2016 

αντικαθίσταται από τότε που ισχύει ω̋ εξή̋ 
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«Ω̋ προ̋ τη̋ ασφαλιστικέ̋ του̋ υποχρεώσει̋ , τα μελή του Συνεταιρισμού 

Εργαζομένων υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για κύρια ασφάλιση και 

υγειονομική περίθαλψη, και από 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ. Τα ανωτέρω πρόσωπα 

καταβάλλουν μέχρι 31.12.2016, για του̋ ανωτέρω κλάδου̋ ασφάλιση̋, τι̋ 

προβλεπόμενε̋ για τον ΟΑΕΕ ασφαλιστικέ̋ εισφορέ̋. Από 1.1.2017 

καταβάλλουν τι̋ ασφαλιστικέ̋ εισφορέ̋ που προβλέπονται από τι̋ 

παραγράφου̋ 1 έω̋ 3 του άρθρου 39 και την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 

4387/2016 (Α΄ 85) για του̋ ασφαλισμένου̋ που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα 

και υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ βάσει των σχετικών διατάξεων του 

τέω̋ ΟΑΕΕ. Μέλη του Συνεταιρισμού που ασκούν για λογαριασμό αυτού 

τεχνικέ̋ ή οικοδομικέ̋ εργασίε̋, για την άσκηση των οποίων υπάγονται στι̋ 

ειδικέ̋ διατάξει̋ του ΣΤ΄ Κεφαλαίου του Κανονισμού Ασφάλιση̋ του τέω̋ 

ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, υπάγονται στην ασφάλιση του τέω̋ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για κύρια 

ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη και του τέω̋ ΕΤΕΑΜ για επικουρική 

ασφάλιση και από 1.1.2017 στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ. 

        Αν τα μέλη του Συνεταιρισμού ασκούν παράλληλα και άλλη 

επαγγελματική δραστηριότητα, μέχρι 31.12.2016 έχουν εφαρμογή οι σχετικέ̋ 

γενικέ̋, ειδικέ̋ ή καταστατικέ̋ διατάξει̋ των πρώην φορέων κύρια̋ 

ασφάλιση̋, στου̋ οποίου̋ υπάγονται για την ασκούμενη επαγγελματική του̋ 

δραστηριότητα, καθώ̋ και οι διατάξει̋ του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 (Α΄ 

165) για τα μέλη του Συνεταιρισμού που έχουν υπαχθεί στην κοινωνική 

ασφάλιση μετά την 1.1.1993 (νέοι ασφαλισμένοι). Από 1.1.2017 έχουν 

εφαρμογή οι ρυθμίσει̋ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 

4387/2016.». (ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Ασφαλιστικέ̋ και συνταξιοδοτικέ̋ ρυθμίσει̋ –Εργαζομένων – Επιτροπή 

ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλε̋ διατάξει̋. Άρθρο 43 σελ. 8928-8929). 
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4.3 Οι σύσταση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένη̋ 

Ευθύνη̋ 

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ (Κοι.Σ.Π.Ε.) αποβλέπουν στην 

κοινωνική-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με 

σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και συμβάλλουν στη θεραπεία του̋ και στην 

κατά το δυνατόν  οικονομική του̋ αυτάρκεια .Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του̋, εμπορική ιδιότητα και 

αποτελούν Μονάδε̋ Ψυχική̋ Υγεία̋ ,οι οποίε̋ εντάσσονται στου̋ Τομεί̋ Ψυχική̋ 

Υγεία̋. Η μεριμνά για την ανάπτυξη του̋ και η εποπτεία του̋ ανήκουν στον 

Υπουργό Υγεία̋ και Πρόνοια̋ και ασκούνται μέσω τη̋ Διεύθυνση̋ Ψυχική̋ Υγεία̋. 

Μπορούν να είναι ταυτόχρονα παραγωγικέ̋ ,καταναλωτικέ̋, εμπορικέ̋, 

προμηθευτικέ̋, μεταφορικέ̋, τουριστικέ̋, οικοδομικέ̋, πιστωτικέ̋, αναπτυξιακέ̋, 

κοινωνικέ̋, εκπαιδευτικέ̋ και πολιτικέ̋ μονάδε̋ και να αναπτύσσουν οποιασδήποτε 

οικονομική δραστηριότητα . 

Οι Κοι.Σ.Π.Ε. μπορούν : 

· Να ιδρύουν και να διατηρούν καταστήματα πώληση̋ και υποκαταστήματα 

οπουδήποτε 

· Να συμμετέχουν σε επιχειρήσει̋ κοινή̋ ωφέλεια̋ εφόσον η συμμέτοχη αυτή 

επιτρέπεται από ειδικέ̋ κατά περίπτωση διατάξει̋. Ειδικότερα , μπορεί να 

συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκού̋ Ομίλου̋ Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.ΟΣ.) 

,Κοινοπραξίε̋, Εταιρείε̋ Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε), Ανώνυμε̋ 

Εταιρείε̋ (Α.Ε.) και Δημοτικέ̋ Επιχειρήσει̋. 

· Να συμμετέχουν σε αναπτυξιακά προγράμματα η να συμμετέχουν σε άλλε̋ 

επιχειρήσει̋ η εταιρείε̋ στην πραγματοποίηση του̋ και να συνεργάζονται 

μέσω κοινοπραξιών η προγραμματικών συμβάσεων με αλλά φυσικά η νομικά 

πρόσωπα δημόσιου η ιδιωτικού δικαίου, εταιρείε̋ η άλλε̋ ενώσει̋ κάθε 

τύπου, οι οποίε̋ έχουν ω̋ αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων , από 

αυτέ̋ που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.  

· Οι Κοι.Σ.Π.Ε.  έχουν έδρα του̋ το δήμο στον όποιο εδρεύει η διοίκηση του̋. 

Η επωνυμία του̋ περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον ορό Κοινωνικοί 

Συνεταιρισμοί Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ και την έδρα. Μπορεί να περιλαμβάνει 

και διακριτικό τίτλο. Σε κάθε Τομέα Ψυχική̋ Υγεία̋ συστήνεται και 

λειτούργει αποκλειστικά ένα̋ Κοινωνικό̋ Συνεταιρισμό̋ Περιορισμένη̋ 

Ευθύνη̋. Η επωνυμία των Κοι.Σ.Π.Ε. διακρίνεται από την επωνυμία άλλων 
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συνεταιρισμών, οι όποιοι εδρεύουν στον ίδιο δήμο , αναπτύσσουν τι̋ 

δραστηριότητε̋ του̋ στον ίδιο Τομέα Ψυχική̋ Υγεία̋ και έχουν τον ίδιο η 

παρεμφερή σκοπό . Στην επωνυμία δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται 

ονόματα φυσικών προσώπων επωνυμίε̋ άλλων νομικών πρόσωπων. 

 

         Η σύσταση των Κοι.Σ.Π.ε ρυθμίζεται από τι̋ διατάξει̋ τη̋ παρ.3 του άρθρου 1 

του ν.1667/1986(ΦΕΚ 196 Α΄) χωρί̋ τον περιορισμό για υπογραφή του καταστατικού 

από εκατό (100) τουλάχιστον πρόσωπα καν πρόκειται για καταναλωτικό 

συνεταιρισμό. Απαιτείται άδεια σκοπιμότητα̋, η όποια χορηγείται από τον Υπουργό 

Υγεία̋ και Πρόνοια̋ μετά από εξέταση του προτεινομένου καταστατικού και αφού 

ληφθέν υπόψη οι δυνατότητε̋ των Μονάδων Ψυχική̋ Υγεία̋ . τα αναπτυξιακά 

δεδομένα τη̋ περιοχή̋ δράση̋ και η γνώμη του Τομέα Ψυχική̋ Υγεία̋ . Κατά τα 

λοιπά ισχύουν οι διατάξει̋ των παρ. 4 έω̋ 8 του άρθρου 1 του ν. 1667/1989 εκτό̋ 

από εδάφια δ’ και ε’ τη̋ παρ. 4.  

Μελή των Κοι.Σ.Π.Ε μπορούν να γίνουν  : 

· Φυσικά πρόσωπα . ενήλικε̋ η ανήλικοι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών . οι 

όποιοι λογά ψυχική̋ διαταραχή̋ έχουν ανάγκη αποκατάσταση̋ , όπω̋ αυτή 

προσδιορίζεται από την αντίστοιχη Τομεακή Επιτροπή Ψυχική̋ Υγεία̋ , 

ανεξάρτητα από τη διαμονή (Προσωρινή Κατοικία, Μονάδε̋ Ψυχοκοινωνική̋ 

Αποκατάσταση̋ του παρόντο̋ νομού , νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ , κυρίω̋ 

ψυχιατρικό, Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία η άλλε̋ Μ.Ψ.Υ), χωρί̋ 

να απαιτείται να έχουν την ικανότητα για δικαιοπραξία και τα παρέκκλιση 

των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και των νομών Περί  Συνεταιρισμών .Τα 

μελή αυτή̋ τη̋ κατηγορία̋ αποτελούν τουλάχιστον το 35% του συνόλου των 

μελών. 

· Ενήλικε̋ που εργάζονται στο χώρο τη̋ ψυχική̋ υγεία̋ , όπω̋ 

εργοθεραπευτέ̋, εκπαιδευτέ̋ και άλλε̋ κατηγορίε̋ επαγγελματιών τη̋ 

ψυχική̋ υγεία̋ . Επιτρέπεται η συμμέτοχη των δημοσίων υπάλληλων η 

ψυχιατρικών η ψυχολόγων κλάδου Ε.Σ.Υ. Τα μελή αυτή̋ τη̋ κατηγορία̋ δεν 

είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των μελών. 

· Δήμοι , κοινότητε̋ η αλλά φυσικά η νομικά πρόσωπα δημοσίου η ιδιωτικού , 

εφόδων προβλέπεται από το καταστατικό των συνεταιρισμών , και ειδικότερα 

τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. κυρίω̋ τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία . τα Γενικά 
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Νοσοκομεία . τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά , τα Ν.Π.Ι.Δ. τα όποια έχουν 

αναπτύξει Μονάδε̋ Ψυχική̋ Υγεία̋ και υπάγονται στο κατά περίπτωση 

Τομέα Ψυχική̋ Υγεία̋ .Τα μελή αυτή̋ τη̋ κατηγορία̋ δεν είναι δυνατόν να 

υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των μελών. 

         Μελή των Κοι.Σ.Π.Ε δεν μπορεί να γίνουν νομικά η φυσικά πρόσωπα τα όποια 

μετέχουν σε άλλο συνεταιρισμό, ο όποιο̋ έχει τον ίδιο η παρεμφερή σκοπό και έχει 

την έδρα του στον ίδιο Τομέα Ψυχική̋ Υγεία̋. 

         Τα μελή των συνεταιρισμών μπορεί να απασχολούνται στου̋ Κοι.Σ.Π.Ε ω̋ 

εξή̋: 

· Τα μελή τη̋ πρώτη̋ κατηγορία̋ μπορεί να παρέχουν εργασία στου̋ 

Κοι.Σ.Π.Ε. και να αμείβονται ανάλογα με την παραγωγικότητα του̋ και το 

χρόνο τη̋ εργασία̋ του̋ , όπω̋ προβλέπεται από τον κανονισμό εσωτερική̋ 

λειτουργιά̋ του κατά περίπτωση Κοι.Σ.Π.Ε..Αν τα απασχολούμενα μελή τη̋ 

κατηγορία̋ αυτή̋ έχουν σύνταξη γήρατο̋ η αναπηρία̋ η επίδομα πρόνοια̋ η 

επιδόματα επανένταξη̋ η οποιασδήποτε μορφή̋ νοσήλιο η παροχή ,δεν 

χάνουν αυτέ̋ τι̋ παροχέ̋, αλλά συνεχίζουν να τι̋ εισπράττουν ταυτόχρονα 

και αθροιστικά με την αμοιβή του̋ από το συνεταιρισμό. 

        Αν τα απασχολούμενα μελή τη̋ πρώτη̋ κατηγορία̋ τη̋ παρ.6 εδ. α’ δεν είναι 

σφαλισμένα , ούτε καλύπτονται από τι̋ διατάξει̋ των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου 18 του ν.2072/1992 ασφαλίζονται από του̋ Κοι.Σ.Π.Ε. στου̋ αντίστοιχου̋ 

ασφαλιστικού̋ οργανισμού̋ των κλάδων του̋. 

· Τα μελή τη̋ δεύτερη̋ κατηγορία̋ μπορεί να παρέχουν εργασία στου̋ 

συνεταιρισμού̋ , με πλήρη η μερική απασχόληση, συμφώνα με του̋ όρου̋ 

που προβλέπονται από το καταστατικό και τον κανονισμό εσωτερική̋ 

λειτουργιά̋ του̋. Ειδικότερα , εργαζόμενοι σε  Μονάδα Ψυχική̋ Υγεία̋ του 

Τομέα Ψυχική̋ Υγεία̋ με την όποια οι συνεταιρισμοί συνεργάζονται για 

σκοπού̋ μπορεί να απασχολούνται παράλληλα, να μετακινούνται η να 

αποσπώνται με συναίνεση του̋ στου̋ Κοι.Σ.Π.Ε..Τα απασχολούμενα μελή 

αυτή̋ τη̋ κατηγορία̋ δεν αμείβονται από του̋ Κοι.Σ.Π.Ε..Οι συνεταιρισμοί 

οφείλουν μόνο να καταβάλουν σε αυτά τι̋ δαπάνε̋ στι̋ οποίε̋ υποβλήθηκαν 

λογά τη̋ εργασία̋ του̋ σε αυτού̋.( ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

(ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ 

Κοι.Σ.Π.Ε Άρθρο 12 σελ 1737-1739). 
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4.4 Ίδρυση και δραστηριότητα των Κοι.Σ.Π.Ε. 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται συνοπτικά 2 Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί 

Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ (Κοι.Σ.Π.Ε.) , που λειτουργούν στην Ελλάδα . Μεγάλο 

ενδιαφέρουν έχουν οι δραστηριότητε̋ του̋ , οι περιοχέ̋ τη̋ χώρα̋ που 

δραστηριοποιούνται και οι συμμετέχοντε̋. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύεται 

διεξοδικότερα ο Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Ψυχική̋ Υγεία̋ Περιφερική̋ 

Αυτοδιοίκηση̋ Θεσσαλονίκη̋ και ο Κοι.Σ.Π.Ε  Τομέα Ψυχική̋ Υγεία̋ Ανατολική̋ 

Θεσσαλονίκη̋ και Χαλκιδική̋. 

Γενικά , οι κατηγορίε̋ δραστηριοτήτων , των Κοι.Σ.Π.Ε. είναι οι έξη̋ : 

· Αγροτικέ̋ καλλιέργειε̋ (ταπητουργία , κηροπλαστική, ξυλουργική , 

επιπλοποιία, ραφεία, λαϊκή τέχνη , αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τυποποίηση 

αγροτικών προϊόντων) 

· Τυπογραφία (έντυπα, φωτογραφίε̋) 

· Υπηρεσίε̋ (καθαρισμών , υποστήριξη̋, Αμέ, γραμματεία̋, στάθμευση̋ 

αυτοκίνητων , διαχείριση̋ περιβάλλοντο̋). 

· Κηποτεχνία 

· Εστίαση (εστιατόρια, κυλικεία , καφετερίε̋ ,καφενεία) 

· Λιανικό εμπόριο(ειδή διατροφή̋ , λαϊκή̋ τέχνη̋ , ψυχαγωγία̋  

· Ανακύκλωση (χαρτιού) 

· Καλλιτεχνία (ραδιόφωνο, σχέδιο) 

· Διαφορά 

         Οι περισσότεροι συνεταιρισμοί δραστηριοποιούνται στι̋ αγροτικέ̋ 

καλλιέργειε̋ και στι̋ υπηρεσίε̋. Ακολουθούν η εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τα 

βιοτεχνικά εργαστήρια. 

 

4.4.1 Δυτική̋ Θεσσαλονίκη̋ 

Ο κοινωνικό̋ Συνεταιρισμό̋ Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ (ΚΟΙΣΠΕ) “ Δυτική̋ 

Θεσσαλονίκη̋” ιδρύθηκε στι̋ 13/12/2005.Εδρεύει εντό̋ του Ψυχιατρικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκη̋. 

         Ο συνεταιρισμό̋ αυτό̋ απασχολεί 140 μέλη συνολικά. Από το σύνολο του̋ οι 

110 είναι άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα (Α κατηγορία), 22 είναι εργαζόμενοι 
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σε υπηρεσίε̋ ψυχική̋ υγεία̋ (Β κατηγορία) και 8 είναι άλλα φυσικά ή νόμιμα 

πρόσωπα (Γ κατηγορία). 

         Οι δραστηριότητε̋ που έχει αναπτύξει ο συνεταιρισμό̋ από ιδρύσεω̋ του έω̋ 

τώρα είναι οι  εξή̋: 

· Αγροτικά εμπόρια και διακίνηση φρούτων και λαχανικών  

· Κυλικείο Ψ.Ν.Θ 

· Συνεργείο Ελαιοχρωματισμού 

· Ξυλουργείο  

· Κηροποιείο 

· Ραφείο 

· Συνεργείο Καθαρισμού 

· Οινοποιείο 

· Catering 

· Αγιογραφία 

· Ταβέρνα 

· Κυλικείο Γ.Ν Παπανικολάου 

Συνεργαζόμενοι Φορεί̋ ː 

· Υπουργείο Υγεία̋ Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α 

· Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου Ψυχιατρικό Θεσσαλονίκη̋ 

· Μ.Κ.Ο  “Αρσι̋” Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξη̋ Νέων  

· Μ.Κ.Φ. “Άγιο̋ Παντελεήμονα̋” 

· Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία Ε.Σ.Α Α.Μ.Ε.Α. 

· Δήμο̋ Παύλου Μελά Θεσσαλονίκη̋  

· Συνήγορο̋ του παιδιού 

· Υπουργείο Μακεδονία̋-Θράκη̋ 

· Γενικό Νοσοκομείο Γ. Γεννηματά̋ Θεσσαλονίκη̋ 

· Κέντρο Επαγγελματική̋ Κατάρτιση̋ Κ.Ε.Κ./Κ.Ψ.Υ Θεσ/νίκη̋ 

· Άσυλο του παιδιού Θεσ/νίκη̋ 

· Εκκλησίε̋ Νοσοκομείων Θεσσαλονίκη̋ 

· Σ.Ο.Ψ.Υ Θεσσαλονίκη̋ 

· Σύλλογο̋ “Αγάπη για το παιδί” 
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4.4.2  Ανατολική̋ Θεσσαλονίκη̋  

 

Ο Κοινωνικό̋ Συνεταιρισμό̋ Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) «ΙΡΙΣ» ΤΟ.Ψ.Υ. 

ιδρύθηκε στι̋ 20.12.2016 μετά από πρωτοβουλία του Ψυχιατρικού Τμήματο̋ του 

Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκη̋ και τη̋ Εταιρεία̋ Ψυχική̋ Υγεία̋ και 

Κοινωνική̋ Αποκατάσταση̋ (Ε.Ψ.Υ.Κ.Α).Θεσμοθετήθηκε με τον Ν.2716/99 του 

Υπουργείου Υγεία̋ και Πρόνοια̋. Αποβλέποντα̋ στην κοινωνική –οικονομική 

ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Ο 

συνεταιρισμό̋ αυτό̋ αριθμεί 55 ιδρυτικά μελή. Από το σύνολο του̋ οι 36 είναι 

άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα (κατηφοριά Α’) 15 είναι επαγγελματίε̋ 

ψυχική̋ υγεία̋ (κατηγορία Β’) και  φορεί̋ ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου 

(κατηγορία Γ’). 

 

Οι δραστηριότητε̋ που έχει αναπτύξει ο συνεταιρισμό̋ από ιδρύσεω̋ του έω̋ τώρα 

είναι οι  εξή̋: 

· Συνεργείο Καθαρισμού  

· Βιολογικό̋ Αμπελώνα̋ 

· Υπηρεσίε̋ Τροφοδοσία̋ 

 

Συνεργαζόμενοι Φορεί̋ 

· Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη̋ «Ιπποκράτειο» 

· Επιτροπή Ψυχική̋ Υγεία̋ και Κοινωνική̋ Αποκατάσταση̋ (Ε.Ψ.Υ.Κ.Α) 

· Δήμο̋ Προποντίδα̋ Ν. Χαλκιδική̋ 

· Πανελληνιά Οργάνωση Φροντίδα̋ Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων 

(ΠΟ.Φ.Ε.Κ.Ο) 
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4.5 Συνεντεύξει̋ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ι 

Η συνέντευξη αυτή έχει συνταχθεί στα πλαίσια τη̋ πτυχιακή̋ εργασία̋ “Κοινωνικοί 

Συνεταιρισμοί περιορισμένη̋ ευθύνη̋” και ο σκοπό̋ είναι να ερευνήσουν την 

λειτουργία, τι̋ πληροφορίε̋ και τι̋ συνήθειε̋ του συγκεκριμένου κοινωνικού 

συνεταιρισμού περιορισμένη̋  ευθύνη̋.     

Έπειτα από συνάντηση με τον Πρόεδρο κ. Χατζηγεωργιάδη Στέλιο και τον ταμεία 

του συνεταιρισμού κ. Γεροντόπουλο Ιάκωβου, του Κοινωνικού συνεταιρισμού 

περιορισμένη̋ ευθύνη̋ Δυτική̋ Θεσσαλονίκη̋ δόθηκαν πληροφορίε̋ για την 

λειτουργία του συνεταιρισμού. 

 

 

1. Πότε δημιουργήθηκε ο κοινωνικό̋ συνεταιρισμό̋ περιορισμένη̋ ευθύνη̋; 

 

Ιδρύθηκε την 13/12/2005 βάσει νόμου 2716/99 για την “ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχική̋ υγεία̋”. Ο ΚοιΣ.Π.Ε. είναι Νομικό πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου. Είναι μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού , αφού ταυτόχρονα είναι 

παραγωγική και εμπορική μονάδα, αλλά και μονάδα ψυχική̋ υγεία̋. 

 

 

2. Πόσα μέλη-εργαζομένου̋ έχει ο συνεταιρισμό̋; 

 

Τα μέλη του συνεταιρισμού προέρχονται από τρει̋ κατηγορίε̋. Η πρώτη κατηγορία 

περιλαμβάνει του̋ χρήστε̋ ψυχική̋ υγεία̋ οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 35% του 

συνόλου των μελών. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι επαγγελματίε̋ ψυχική̋ υγεία̋ που 

αντιπροσωπεύουν το  45 %. Η Τρίτη κατηγορία είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα του 

ευρύτερου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα , τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν περισσότερα 

από το 20 % του συνόλου των μελών. Οι ΚοιΣ.Π.Ε. απασχολεί 120 εργαζομένου̋ σε 

ειδικό παραχωρήσει κατά τη χρήση το ΨΝΘ (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκη̋) και στο κατάστημα του, που βρίσκεται στο κέντρο τη̋ πόλη̋. 
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3.Ποια τα οφέλη του στο κοινωνικό σύνολο; 

 

Τα τελευταία χρόνια ο ΚοιΣ.Π.Ε. δραστηριοποιείται κυρίω̋ στην παροχή υπηρεσιών 

(καθαριότητα, catering,ελαιοχρωματισμοί κ.α ) και λιγότερο στην παρασκευή 

προϊόντων (έπιπλα, κεριά κ.α.) που παραδοσιακά τον χαρακτήριζε. Ακολουθώντα̋ 

λοιπόν την σημερινή κατάσταση τη̋ αγορά̋ και βιώνοντα̋ την οικονομική κρίση. 

· Μείωση  συντάξεων  

· Κατακράτηση προνομιακών  επιδομάτων 

· Περικοπή θεραπευτικού κίνητρου 

 

Προσανατολίζονται στην αναζήτηση νέων δράσεων για την απασχόληση όσο 

δυνατόν περισσότερων επωφελούμενων, έχοντα̋ πάντα στο νου μα̋ ότι πρέπει να 

είναι ευέλικτοι, προσαρμοστικοί και καινοτόμοι. 

Για όλου̋ του̋ απασχολούμενου̋ στο Κοι.Σ.Π.Ε. Η δουλεία αυτή είναι απόδειξη ότι 

μπορούν με υποστήριξη να είναι χρήσιμη και αποδοτικοί, διατηρώντα̋ παράλληλα 

την αξιοπρέπεια του̋ . 

 

4. Πω̋ επιτυχαίνει τι̋ επιδιώξει̋ του ο Κοι.Σ.Π.Ε.; 

Για να επιτύχει τη̋ επιδιώξει̋ τη̋ , η Διοίκηση του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτική̋ 

Θεσσαλονίκη̋ διαθέτει όλου̋ του̋ απαραιτήτου̋ πόρου̋ σε εγκαταστάσει̋ και 

ανθρώπινο δυναμικό φροντίζοντα̋ συνεχώ̋ για τη βελτίωση τού̋, μέσα από τη 

θέσπιση και υλοποίηση συγκεκριμένων και μετρίσιμων στόχων ποιότητα̋. 

 

5. Πω̋ πραγματοποιούνται οι παραπάνω ενέργειε̋; 

Όλε̋ οι παραπάνω ενέργειε̋ γίνονται με βασικό σκοπό την κοινωνικοοικονομική 

ενσωμάτωση και την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα. 

Για την επιτυχία του σκοπού αυτού , η Διοίκηση του Κοι.Σ.Π.Ε. αποφάσισε και 

εγκατέστησε Σύστημα Διαχείριση̋ Ποιότητα̋ συμφώνα με τι̋ αρχέ̋ του Διεθνού̋ 

Πρότυπου ΕΛΟΤ 1429:2008 για την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των 
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έργων/δράσεων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει ώστε να αντλήσει το μέγιστο δυνατό 

όφελο̋. 

 

 

6. Ποια είναι η επιστημονική /υποστηρικτική Ομάδα του Κοι.Σ.Π.Ε.  Δυτική̋ 

Θεσ/νίκη̋ ; 

Η επιστημονική / υποστηρικτική ομάδα στελεχώνεται από ψυχολόγο /λογοθεραπευτή 

και Κοινωνιολόγο . Είναι υπεύθυνη για την υποδοχή και αξιολόγηση των νέων 

παραπομπών, την καταγραφή κενών θέσεων εργασία̋ και την τοποθέτηση στην 

κατάλληλη θέση εργασία̋ του ενδιαφερομένου- πρώην ασθενή σε συνεργασία πάντα 

με του̋ Υπευθύνου̋ των Μονάδων και την Διοίκηση του Κοι.Σ.Π.Ε. 

 

 

 

7. Ποιοι είναι οι στόχοι σα̋ για το μέλλον; 

· Βασικό̋ σκοπό̋ και στόχο̋ του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Δυτική̋ 

Θεσσαλονίκη̋ μέσα από μια ουσιαστική, αδιάκοπη και επίπονη προσπάθεια 

είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και η επαγγελματική ένταξη των 

ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντα̋ στην 

θεραπεία του̋ και στην κατά το δυνατό οικονομική του̋ αυτάρκεια μακριά 

από την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό. 

· Η βιωσιμότητα , η κερδοφόρα οικονομική δραστηριότητα ώστε να μπορέσει 

να επιβιώνει με βάση του̋ κανόνε̋ τη̋ ελεύθερη̋ αγορά̋ εργασία̋. 

·  Η διασφάλιση και η προαγωγή̋ τη̋ κοινωνική̋ αλληλεγγύη̋ σε κάθε 

έκφανση τη̋ δραστηριότητα̋ τη̋. Αυτό σημαίνει αλληλεγγύη , ισότητα 

προστασία και ασφάλεια , προ̋ όλα τα μελή και του̋ εργαζόμενου̋ τη̋ 

επιχείρηση̋ , προστασία του πελάτη , προαγωγή του κοινωνικού συνόλου , 

προστασία του περιβάλλοντο̋ και υπηρεσία στι̋ κοινωνικέ̋ άξιε̋ τη̋ 

κοινότητα̋.  

· Η ανάπτυξη, στόχο̋ τη̋ επιχείρηση̋ είναι η δημιουργία θέσεων εργασία̋ για 

τα άτομα με προβλήματα ψυχική̋ υγεία̋ από μέγιστο βαθμό που επιτρέπουν 

οι παράμετροι επιβίωση̋ τη̋ επιχείρηση̋, χωρί̋ ανάπτυξη η επιχείρηση 

περιορίζει τι̋ ευκαιρίε̋ απασχόληση̋ στην κοινότητα που δραστηριοποιείται . 
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Η ανάπτυξη επιτυγχάνεται με την εφαρμογή τη̋ κοινωνική̋ υπευθυνότητα̋ , 

δηλαδή με την επένδυση στην ιδία την επιχείρηση των οικονομικών κερδών 

από τι̋ υπάρχουσε̋ επιχείρηση̋. 

·  Η μεγαλύτερη δυνατή συμμέτοχη των ατόμων με προβλήματα ψυχική̋ υγεία̋ 

στο ανθρώπινο δυναμικό τη̋ επιχείρηση̋. Για την επίτευξη του 

συγκεκριμένου στόχου θα δίνεται προτεραιότητα στη δραστηριοποίηση σε 

παραγωγικό αντικείμενα εκτάσεω̋ εργασία̋ .  

· Η συνεργασία με φυσικά και νομικά πρόσωπα τη̋ κοινότητα̋ όπω̋ οι ΟΤΑ , 

σωματεία και ιδρύματα , με σκοπό την ανάπτυξη των υπηρεσιών και των 

σκοπών του Κοι.Σ.Π.Ε.  

· Η δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματο̋ το οποίο θα βασίζεται στην 

ομαδική εργασία και την εξατομίκευση προσέγγιση .  

· Τέλο̋ επιδίωξη του συνεταιρισμού είναι η δικτύωση με άλλε̋ παρεμφερεί̋ 

επιχειρήσει̋ με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών , σχετικά με τη λειτουργιά , 

τα προβλήματα και τι̋ προοπτικέ̋ των συνεταιρισμών αλλά και την 

συνεργασία στην προώθηση κοινών στόχων. 

 

8. Πω̋ εκτιμάται το μέλλον των Κοι.Σ.Π.Ε στην Ελλάδα; 

Όσο θα υπάρχει βούληση των κυβερνήσεων για να ενισχύσουν την κοινωνική 

οικονομία , η όποια ενισχύει τι̋ ευάλωτε̋ ομάδε̋ ( ψυχικά ασθενεί̋ , ΑΜΕΑ 

,ανέργου̋), οι Κοι.Σ.Π.Ε., οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί θα μπορούσαν να επιβιώνουν 

και να αναπτύσσουν τι̋ δραστηριότητε̋ του̋. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΙΙ 

Έπειτα από επικοινωνία  με τον Πρόεδρο κ.Προκοπίου Θεοδόσιο ,του Κοινωνικού 

συνεταιρισμού περιορισμένη̋ ευθύνη̋ Ανατολική̋  Θεσσαλονίκη̋ και Χαλκιδική̋ 

δόθηκαν πληροφορίε̋ για την λειτουργία του συνεταιρισμού. 

 

 

1. Πότε δημιουργήθηκε ο κοινωνικό̋ συνεταιρισμό̋ περιορισμένη̋ ευθύνη̋; 

Ο Κοινωνικό̋ Συνεταιρισμό̋ Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ Τομέα Ψυχική̋ Υγεία̋ 

Ανατολική̋ Θεσσαλονίκη̋ και Χαλκιδική̋ «ΙΡΙΣ» ιδρύθηκε στι̋ 20.12.2016. 
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Πρόκειται για ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των 

μελών του. Έχει παραγωγική- εμπορική ιδιότητα και συγχρόνω̋ αποτελεί Μονάδα 

Ψυχική̋ Υγεία̋ με σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων με 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα.     

 

 

 

2. Πόσα μέλη-εργαζομένου̋ έχει ο συνεταιρισμό̋; 

Τα μελή του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ διαχωρίζονται σε 

τρει̋ κατηγορίε̋ . Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει άτομα με ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα άνω των 15 ετών τα όποια αποτελούν το 35% του συνόλου . Η δεύτερη 

κατηγορία είναι οι επαγγελματίε̋ υγεία̋ με ποσοστό 45%. Η τρίτη κατηγορία είναι 

φορεί̋ τη̋ Κοινότητα̋ Δήμοι, Κοινότητε̋ και φυσικά η νομικά πρόσωπα δημόσιου η 

ιδιωτικού δικαίου με ποσοστό 20%. 

 

3.Ποια τα οφέλη του στο κοινωνικό σύνολο; 

Τα τελευταία χρόνια ο ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών 

(καθαριότητα, catering, αμπελώνα̋). Έχοντα̋ σκοπό τη δημιουργία και τη διατήρηση 

των προσφερόμενων θέσεων εργασία̋ σε άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα , που 

δικαιούνται ισότιμη επαγγελματική δράση και συμμέτοχη στην οικονομική ζωή τη̋ 

χώρα̋, σε ένα περιβάλλον αλληλέγγυα̋ κοινωνική̋ επιχειρηματικότητα̋. Στόχο̋ του 

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε είναι να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και την αλλαγή στάσεων και 

αντιλήψεων , ώστε να προωθηθεί η κοινωνική, αλληλέγγυα επιχειρηματικότητα και 

να υποστηριχτούν ενεργά άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. 

 

4. Πω̋ επιτυχαίνει τι̋ επιδιώξει̋ του ο Κοι.Σ.Π.Ε.; 

Για να επιτύχει τι̋ επιδιώξει̋ του ο Κοι.Σ.Π.Ε. διαθέτει όλα τα κατάλληλα μέσα και 

το απαραίτητο προσωπικό φροντίζοντα̋ για την συνεχεί̋ εξέλιξη και βελτίωση του. 

 

5. Πω̋ πραγματοποιούνται οι παραπάνω ενέργειε̋; 

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω , η Διοίκηση του Κοι.Σ.Π.Ε. Ανατολική̋ 

Θεσσαλονίκη̋ και Χαλκιδική̋ , διευρύνει τη δυνατότητα άσκηση̋ νέων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Θεσσαλονίκη με σκοπό τη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασία̋ , μέσω τη̋ οποία̋ θα επιτευχτεί η αύξηση τη̋ αυτονομία̋ των 
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εργαζομένων με ψυχολογικά προβλήματα , καθώ̋ και η βελτίωση των κοινωνικών 

και επαγγελματικών του̋ δεξιοτήτων. 

 

 

 

6. Ποια είναι η επιστημονική /υποστηρικτική Ομάδα του Κοι.Σ.Π.Ε.  

Ανατολική̋ Θεσ/νίκη̋ ; 

Η επιστημονική / υποστηρικτική ομάδα στελεχώνεται από έναν ψυχολόγο , 

εργασιοθεραπευτή και έναν κοινωνιολόγο. Είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη και 

παρακολούθηση των εργαζομένων –πρώην ασθενών στην αρχική φάση προσαρμογή̋ 

στην εκμάθηση δεξιοτήτων αλλά και σε όλη τη διάρκεια παραμονή̋ του ατόμου στο 

συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Ο έλεγχο̋ και η υποστήριξη των εργαζομένων 

(Πρώην ασθενών) αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργιά του 

Συνεταιρισμού. 

 

7. Ποιοι είναι οι στόχοι σα̋ για το μέλλον; 

· Βασικό̋ στόχο̋ του Κοι.Σ.Π.Ε. είναι η Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση 

και η επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα , συμβάλλοντα̋ στην θεραπεία του̋ και στην κατά το δυνατό 

οικονομική του̋ αυτάρκεια. Η επαγγελματική του̋ κατάρτιση και 

αποκατάσταση των ατόμων αυτών , πραγματοποιείται με την ένταξη του̋ στι̋ 

επιχειρηματικέ̋ δράσει̋ αναπτυσσει ο ΚοιΣ.Π.Ε. 

· Προσπάθεια για επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού θα είναι 

συνεχή̋. 

 

 

8. Πω̋ εκτιμάται το μέλλον των Κοι.Σ.Π.Ε στην Ελλάδα; 

Το μέλλον των Κοι.Σ.Π.Ε. στην Ελλάδα θα είναι ευοίωνο μιλώντα̋ πάντα με 

αισιοδοξία , διότι ω̋ τώρα στην Ελλάδα δεν δινόταν μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη 

του τρίτου τομέα  δηλαδή τη̋ Κοινωνική̋ οικονομία̋, Ευελπιστώντα̋ τα επόμενα 

χρόνια να γίνουν σημαντικά βήματα προ̋ την κατεύθυνση τη̋ ανάπτυξη̋ του τομέα 

αυτού . 

 



68 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στην χωρά μα̋ τα ψυχιατρεία εξυπηρετούσαν για πολλά χρόνια τι̋ ανάγκε̋ των 

ψυχικά ασθενών συμφώνα με τι̋ δυνατότητε̋ του̋ και τι̋ κοινωνικέ̋ συνθήκε̋, η 

διαμονή στα ψυχιατρεία ήταν υποχρεωτικά παρατεταμένη ω̋ και μόνιμη. 

         Όμω̋ τα τελευταία χρόνια άλλαξε η άποψη για τον τρόπο νοσηλεία̋ των 

ψυχικά ασθενών. Βασικό μέλημα τη̋ αλλαγή̋ αυτή̋ είναι η αποκατάσταση 

(κοινωνικά και επαγγελματικά) όλων των ψυχικά ασθενών. Όταν αναφερόμαστε στην 

αποκατάσταση εννοούμε την προσπάθεια να ενταχθεί και να ενσωματωθεί το άτομο 

με τη̋ ψυχικέ̋ διαταραχέ̋ στην κοινωνία. 

       Ο πιο πρόσφατο̋ και αποτελεσματικό̋ τρόπο̋ για να επιτευχθεί η επαγγελματική 

αποκατάσταση ενό̋ ατόμου με χρόνιε̋ ψυχικέ̋ διαταραχέ̋ είναι οι Κοινωνικοί 

Συνεταιρισμοί Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ οι όποιοι επιτρέπουν την απασχόληση των 

ατόμων αυτών με την λειτουργιά του̋ και την δυνατότητα οι ψυχικά ασθενεί̋ να 

έχουν αποδοχέ̋ ανάλογα με την επαγγελματική του̋ απόδοση 

         Η δραστηριότητα μέσα στου̋ Κοινωνικού̋ Συνεταιρισμού̋ Περιορισμένη̋ 

Ευθύνη̋ επιτρέπει στου̋ ασθενεί̋ να ασκούνται σε νέε̋ δεξιότητε̋ με σκοπό την 

ανεξαρτητοποίηση του̋ έχοντα̋ ω̋ αποτέλεσμα την αποδοχή του̋  στην κοινωνία. 
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