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Σπουδαιότητα των Συνεταιρισμών - Έννοια 
• Στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 160.000 συνεταιρισμοί με 

5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 123 εκ. μέλη.  
• Είναι επιχειρήσεις των οποίων ο τρόπος λειτουργίας 

ακολουθεί ιδιαίτερες αρχές. 
• Διπλή ιδιότητα, μέλη και πελάτες, δημοκρατική 

διακυβέρνηση, μη - διανεμόμενα αποθεματικά. 
•  Διανομή των αποτελεσμάτων χρήσης με βάση την 

ποσότητα που διενήργησε ο εταίρος μέσω του 
συνεταιρισμού.  
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Πολιτική για Επιχειρήσεις  

• Προτεραιότητα για απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων 
και υπηρεσιών από τη μια χώρα στην άλλη.  

• Καθεστώς που διέπει τις κεφαλαιουχικές εταιρείες.  
• Διευκόλυνση των διασυνοριακών εργασιών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών.  
• Αρχή επικουρικότητας. 
• Ελάχιστοι συνεταιρισμοί έχουν τέτοιες δραστηριότητες και 

μέλη από περισσότερες της μίας χώρες.  
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Πρώτες Ενέργειες  

•Αίτημα από οργανώσεις αγροτικών και 
πιστωτικών συνεταιρισμών. 

•Ίσοι όροι ανταγωνισμού με τις 
κεφαλαιουχικές εταιρείες. 

•1989 ανακοίνωση για τις επιχειρήσεις του 
τομέα της κοινωνικής οικονομίας. 

•Ειδικό τμήμα στις υπηρεσίες. 
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Ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός  

•1993 προτάσεις για κανονισμούς.  
•Υιοθετήθηκε μόνο η πρόταση για τον 
Ευρωπαϊκό Συνεταιρισμό το 2003. 

•Οι άλλες τρεις προτάσεις αποσύρθηκαν λόγω 
έλλειψης ενδιαφέροντος από τα Κράτη. 

•Λίγοι ευρωπαϊκοί συνεταιρισμοί.  
•Εξαιρετικά πολύπλοκο σύστημα.  
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Ανακοίνωση για Συνεταιρισμούς 2004 

• 2004 ειδική ανακοίνωση Επιτροπής  για την προαγωγή 
των συνεταιρισμών στην Ευρώπη. 

• Κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική της 
Επιτροπής και συστάσεις στα Κράτη. 

• Επιτροπή κρίνει ότι το δυναμικό των συνεταιρισμών 
δεν έχει πλήρως αξιοποιηθεί. Ομοίως, πρωτοβουλία 
για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις.   

• Σκοπός είναι η διευκρίνιση προς τα τέως σοσιαλιστικά 
κράτη ότι συνεταιρισμοί είναι μορφές εμπορικών 
επιχειρήσεων με τις ιδιαιτερότητες τους. 
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Πλεονεκτήματα Συνεταιρισμών 

•  Κανονισμός - ευκαιρία για βελτιωση εθνικής νομοθεσίας. 
•  Κείμενα για σπουδαίο ρόλο της κοινωνικής οικονομίας και 

των συνεταιρισμών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
• Προώθηση των συνεταιρισμών λογω χρηματοπιστωτικής 

κρίσης. Αδυναμία εξευρέσεως κεφαλαίων για σύσταση νέων 
εταιρειών ή για επέκταση.  

• Πλεονεκτήματα - οικονομίες κλίμακας, πρόσβαση στις 
αγορές, συμμετοχή σε μεγαλύτερους δημόσιους 
διαγωνισμούς, κλπ. 

• Επιμερισμός των επιχειρηματικών κινδύνων, διατηρώντας 
ταυτόχρονα την ανεξαρτησία τους. 
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Συνεταιρισμός Εργαζομένων  

• Συνεταιρισμός εργαζομένων σε επιχείρηση όταν ο 
ιδιοκτήτης θέλει να αποσυρθεί ή σε υπερχρεωμένη εταιρία.  

• Θα μπορούσε να συμβάλει στη διάσωση δεκάδων θέσεων 
εργασίας και στη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.  

• Οι περισσότεροι εργαζόμενοι αγνοούν τις δυνατότητες 
αυτές.  

• Οι περισσότερες μικρές κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις 
δεν γνωρίζουν ότι η συνεταιριστική μορφή θα μπορούσε να 
είναι το κατάλληλο όχημα για την ανάπτυξη τους. 
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Ανάγκη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης  

• Τα προγράμματα εκπαίδευσης τείνουν να βασίζονται μόνο στο 
κυρίαρχο επιχειρησιακό μοντέλο, δηλαδή στις εταιρείες 
μετοχικού κεφαλαίου. 

• Νέοι επιχειρηματίες σπάνια προκρίνουν την επιλογή του 
συνεταιρισμού, ακόμα και όταν θα ήταν η πλέον κατάλληλη για 
τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.  

• Η σημερινή δράση χρηματοδοτείται από την ΕΕ σε μια 
προσπάθεια κάλυψης του κενού αυτού. 

• Συζήτηση για δυσκολίες ίδρυσης και διαχείρισης συνεταιρισμού, 
δραστηριότητες με μη-μέλη, φορολογία, ανταγωνισμό, 
επενδύσεις (χρηματιστήριο, επενδυτικούς τίτλους, ομολογίες) 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
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