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Περίληψη 
     Σκοπός της παρούσης διδακτορικής διατριβής, είναι η διερεύνηση του ρόλου των αστικών 

συνεταιρισμών στην περιφερειακή ανάπτυξη της Κρήτης. 

     Η μέχρι σήμερα έρευνα των επιπτώσεων στην οικονομία της χώρας έχει κυρίως 

επικεντρωθεί στους γεωργικούς συνεταιρισμούς, ενώ το ενδιαφέρον των ερευνητών στον τομέα 

των αστικών συνεταιρισμών της χώρας θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι δεν έχει εκδηλωθεί σε 

ικανοποιητικό βαθμό. Για το λόγο αυτό δεν έχει οριοθετηθεί κατά τρόπο αποτελεσματικό ο 

ρόλος τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της περιφέρειας. 

Tα ευρήματα της έρευνας εντοπίζουν και αξιολογούν το ρόλο των αστικών συνεταιρισμών της 

Περιφέρειας Κρήτης. 

Λέξεις κλειδιά: Περιφέρεια, περιφερειακή οργάνωση, περιφερειακή ανάπτυξη, 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, κοινωνική οικονομία, συνεταιρισμός. 

 

 

Summary  

This dissertation aims at assessing the impact of consumer and trade cooperative 

societies on the economic development of the island of Crete, Greece. 

While the impact of agricultural cooperatives on national economic development has 

been widely researched, by contrast the interest on researching consumer and trade 

cooperatives has been relatively limited. By consequence, the role of this type of 

cooperative societies is not sufficiently delineated, and their contribution to the regional 

economic development has not been effectively assessed. The scope of the current 

dissertation covers the assessment of consumer and trace cooperatives in the economic 

development of the region of Crete. 

 

Key-words: Region, regional organization, regional development, globalization of 

economy, social economy, cooperative. 
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1.Εισαγωγή 

     Η μεταβολή των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην παγκόσμια 

οικονομία, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1970, επιβάλλουν την ελεύθερη λειτουργία 

του εμπορίου ή, όπως αλλιώς περιγράφεται, την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών 

κεφαλαίων και υπηρεσιών, χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε μορφής εμποδίων. Οι 

συνθήκες λειτουργίας της αγοράς επιφέρουν την επέκταση των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων παγκοσμίως, με επιδίωξη την αύξηση της κερδοφορίας τους. 

     Μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτέλεσμα των συνθηκών αυτών είναι να εμφανίζεται μεν 

ανάπτυξη σε όλες τις χώρες, η ανάπτυξη αυτή ωφελεί περισσότερο τις χώρες όπου 

εδρεύουν οι πολυεθνικές, αφού προς αυτές οδεύουν τελικά τα κέρδη που προκύπτουν 

από την όλη λειτουργία τους. 

     Υπ’ αυτές τις συνθήκες η δραστηριοποίηση όμως του συνόλου των πολιτών κάθε 

χώρας, ανεξάρτητα από την οικονομική τους δυνατότητα, κρίνεται αναγκαία 

προϋπόθεση για την οικονομική και όχι μόνο ανάπτυξή της. Η κινητοποίηση και η 

ενσυνείδητη συμμετοχή του συνόλου του πληθυσμού, παίζει αποφασιστικό και 

αποτελεσματικό ρόλο στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. 

     Ένα από τα χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας είναι η ένταση του 

ανταγωνισμού, με επακόλουθο την αποχώρηση από την αγορά των επιχειρήσεων 

εκείνων που δεν μπορούν να αντέξουν. Οι επιχειρήσεις που αποχωρούν πρώτες, είναι 

κυρίως οι μικρομεσαίες. Η άμεση συνέπεια αυτής της αποχώρησης από την αγορά και η 

αδιαφορία όσων επιχειρήσεων παραμένουν για τομείς της οικονομίας οι οποίοι δεν 

προσελκύουν το ενδιαφέρον του κράτους, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

ανεργίας και της φτώχειας. 

     Επιπλέον, η έλλειψη ενδιαφέροντος για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 

σε τομείς παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών όπου η κερδοφορία των επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών παρουσιάζει μικρή ή μηδενική κερδοφορία, ενώ και από πλευράς 

κράτους υπάρχει αδυναμία ή και αδιαφορία ανάληψης της ευθύνης παραγωγής αγαθών 

και υπηρεσιών, δημιουργεί ένα σημαντικό κενό. 

     Η έλλειψη θέσεων απασχόλησης σε επιχειρήσεις, οδήγησε στην αυτοαπασχόληση 

αριθμού ανέργων με τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων αλλά και στη δημιουργία 

νέων μορφών επιχειρήσεων κυρίως συλλογικών, η λειτουργία των οποίων, εκτός από τη 

δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, δίνει και την ευκαιρία διανομής των ωφελειών 

που παράγονται κατά τρόπο κοινωνικά δίκαιο. 
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     Ο τομέας αυτός είναι γνωστός ως «τρίτος τομέας της οικονομίας» ή ως «κοινωνική 

οικονομία» αλλά έχει επίσης έχει χρησιμοποιηθεί και ο όρος «οικονομία της 

αλληλεγγύης». 

Μεταξύ των φορέων που συμπεριλαμβάνονται στην κοινωνική οικονομία είναι και οι 

κάθε μορφής και σκοπού συνεταιριστικές οργανώσεις. 

     Στόχος της διδακτορικής μου διατριβής είναι να προσδιοριστεί και να αξιολογηθεί ο 

ρόλος των αστικών συνεταιρισμών στην περιφερειακή ανάπτυξη της Κρήτης, ιδιαίτερα 

μάλιστα κάτω από την πίεση του ανταγωνισμού που έχει προκαλέσει η εγκατάσταση 

στο νησί μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου. 

     Η ανταπόκριση του συνόλου των συνεταιρισμών που λειτουργούν στην Κρήτη στην 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων υπήρξε ιδιαίτερα θετική και σ αυτή οφείλεται η 

απογραφική ουσιαστικά διερεύνηση του Αστικού συνεταιριστικού Κινήματος της 

Κρήτης.  

 

 

Μεθοδολογία     

      Ένα στοιχείο που θεωρούμε θετικό είναι συμπλήρωση σε ικανοποιητικό βαθμό από 

το σύνολο των αστικών συνεταιρισμών της Κρήτης των σχετικών των 

ερωτηματολογίων, χάρις στην ανταπόκριση των οποίων οφείλεται η απογραφική 

ουσιαστικά διερεύνηση του Αστικού Συνεταιριστικού Κινήματος της Κρήτης. 

      Αλλά δεν υπήρξε δυνατότητα συγκέντρωση των ισολογισμών τους με αποτέλεσμα 

να μη μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για την οικονομική συμβολή των 

συνεταιρισμών αυτών στην οικονομία γενικότερα. 

 

2.  Δομή της διδακτορικής διατριβής  

    Η  διατριβή μου αποτελείται από 5 κεφάλαια. 

     Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται συνοπτικά το οικονομικό περιβάλλον όπως έχει 

διαμορφωθεί με τη λειτουργία της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Αναλύονται 

συνοπτικά οι έννοιες της περιφέρειας, της περιφερειακής ανάπτυξης και ο τομέας της 

κοινωνικής οικονομίας, εντοπίζεται η λειτουργία των συνεταιρισμών εντός όσο και 

εκτός της Ελλάδος. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται το ερευνητικό αντικείμενο, η 

έκταση και η μέθοδος της έρευνας που ακολουθήσαμε. 
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     Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η περιφερειακή οργάνωση της Ελλάδος, οι 

προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, η 

διοικητική οργάνωση όπως επίσης και η οικονομία της Κρήτης συνοπτικά. 

     Στο επόμενο κεφάλαιo (4ο), επιδιώκεται η θεωρητική προσέγγιση του 

συνεταιριστικού κινήματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου περιγράφονται στο 

5ο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των συμπερασμάτων στα οποία έχουμε καταλήξει 

από την αξιολόγηση των στοιχείων που έχουμε συγκεντρώσει (Βιβλιογραφική έρευνα 

και έρευνα πεδίου). Επίσης παρουσιάζονται και οι προτάσεις στις οποίες έχουμε 

καταλήξει. 

     Τέλος η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας που 

χρησιμοποιήσαμε αλλά και των πηγών που είχαμε στην διάθεσή μας. Για την 

πληρέστερη παρουσίαση της εργασίας μας, κρίναμε χρήσιμο να παραθέσουμε με μορφή 

παραρτημάτων: 

α.   Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε. 

β.  Πτυχιακές εργασίες με θέμα τους αστικούς, κυρίως, συνεταιρισμούς, που 

εκπονήθηκαν υπό την επίβλεψή μας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.1 Παγκοσμιοποίηση της οικονομίας     

     Από την δεκαετία του 1970, παρουσιάζεται μια ιδιαίτερα σημαντική μεταβολή στην 

Παγκόσμια οικονομία, η οποία είναι γνωστή με τον όρο «παγκοσμιοποίηση της 

οικονομίας». Η παγκοσμιοποίηση βρήκε πρόσφορο έδαφος στην επίκληση της ανάγκης 

να καθοριστούν κανόνες που να αφορούν το διεθνές εμπόριο
1
, οι οποίοι θα είναι 

αποδεκτές από όλα τα κράτη - μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
2
. Με τον 

καθορισμό των κανόνων αυτών επιδιώκεται η εξάλειψη ή η ελαχιστοποίηση των 

εμποδίων που θα μπορούσαν να παρεμβληθούν στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών, 

υπηρεσιών και κεφαλαίων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης και της 

ευημερίας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

     Τα θετικά αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης κατά τους υποστηρικτές της 

επιτυγχάνονται  με την οικονομική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της τεχνολογίας, τη 

μεταφορά και διάχυση της τεχνογνωσίας, τη πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών 

των καταναλωτών με αγαθά και υπηρεσίες που έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και 

χαρακτηριστικά. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται ότι βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο 

τόσο των πλουσίων όσο και των φτωχών, ενώ παράλληλα προάγεται και η συνεργασία 

ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη αλλά και ανάμεσα σε επιμέρους περιοχές, κυρίως 

όμορες, που ανήκουν όμως σε διαφορετικές κρατικές οντότητες. 

     Κατά πόσο επιτυγχάνεται πράγματι δίκαιη κατανομή των όποιων ωφελειών 

προέρχονται από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, αποτελεί ένα ερώτημα, που 

γίνεται ακόμη πιο έντονο από την ανάγκη να ληφθούν μέτρα υπέρ εκείνων που 

«αδικούνται» από αυτήν. Είναι γνωστό ότι το εμπόριο παράγει πλούτο και επομένως 

ευκαιρίες ανάπτυξης, αλλά δεν υπάρχει ισόρροπη κατανομή ούτε του πλούτου ούτε και 

των ευκαιριών και το γεγονός αυτό οδηγεί στη δημιουργία ή και στη διεύρυνση των 

ανισοτήτων μεταξύ των χωρών ή μεταξύ των περιοχών στο εσωτερικό των χωρών. 

     Τα αρνητικά αποτελέσματα, κατά την άποψη των πολεμίων, συνοψίζονται στο ότι η 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας εξυπηρετεί διεθνή οικονομικά συμφέροντα, που 

έχουν ή αποκτούν την ικανότητα να επηρεάζουν σημαντικά τις κρατικές οντότητες σε 

βαθμό ώστε να δημιουργεί πολιτική και οικονομική αστάθεια. Ταυτόχρονα 

                                                
1
 Δασκάλου Γ. κ.λ.π. 

2
134 μέλη το 1994 
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μεταφέρονται πόροι με τη μορφή κερδών από τις φτωχότερες στις πλουσιότερες χώρες 

και παράλληλα η δημιουργία θέσεων εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης και εισοδήματος 

στις υπό ανάπτυξη περιοχές δημιουργεί νέες θέσεις εξειδικευμένης εργασίας και 

υψηλού εισοδήματος στις χώρες όπου εδρεύουν οι πολυεθνικές μητρικές επιχειρήσεις
3
, 

ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις πλουσιότερες χώρες. Δεν θα πρέπει να διαφεύγει της 

προσοχής μας και ο κίνδυνος που ενέχει η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, ότι δηλαδή 

σε περίπτωση οικονομικής κρίσης η εξάπλωσή της δεν ανακόπτεται από τα εθνικά 

σύνορα και μπορεί να αποβεί ολέθρια για τις αδύνατες σχετικά οικονομίες. 

     Με μια διαφορετική ερμηνεία, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως προσπάθεια επιβολής μιας νέας μορφής αποικιοκρατίας, δεδομένου 

μάλιστα ότι όπως είναι γνωστό, η αποικιοκρατία ξεκίνησε ως προσπάθεια διασφάλισης 

του εμπορίου μπαχαρικών και λοιπών εμπορευμάτων μεγάλης – για την τότε εποχή - 

αξίας. Για τον σκοπό αυτό οι εμπορικές εταιρείες διασφάλιζαν τα συμφέροντά τους με 

την ένοπλη παρουσία τους, όχι μόνο στις χώρες παραγωγής αλλά και στα δρομολόγια 

μεταφοράς των εμπορευμάτων, με την εγκατάσταση φρουρούμενων εμπορικών 

σταθμών.  

     Με την επιδίωξη της μείωσης – λόγω του ανταγωνισμού - των δαπανών λειτουργίας 

των επιχειρήσεων, εντείνονται οι προσπάθειες των εργοδοτών για την αύξηση της 

απόδοσης των εργαζομένων, μειώνεται ο αριθμός τους ή μετατρέπεται η εργασία τους 

σε μερικής απασχόλησης, ενώ η μετανάστευση των επιχειρήσεων επιδεινώνει ακόμη 

περισσότερο την κατάσταση. Τελικά οι εργαζόμενοι αισθάνονται τη απειλή της 

ανεργίας και βρίσκονται σε μόνιμη κατάσταση αβεβαιότητας
4
. Είναι όμως γνωστό ότι η 

αμοιβή της εργασίας είναι ένας μόνο από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και δεν αποτελεί το μοναδικό κλειδί της 

επιτυχίας μιας πολυεθνικής ή οποιασδήποτε επιχείρησης. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας 

πρακτικής που στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στη μείωση του κόστους εργασίας 

ως μονοσήμαντης δράσης, έχει τελικά παράπλευρες επιπτώσεις από τη μείωση του 

εισοδήματος των εργαζομένων με τα όποια αποτελέσματα. 

     Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας ως ιδέα  εντοπίζε- 

                                                
3
Μπέρκερ Σούζαν, Η σύγκρουση των εταιρειών στην παγκόσμια οικονομία, 

ΕκδόσειςΚαστανιώτη,σελ.24 
4
Νιονάκης Ε. Ελληνικό Συνεταιριστικό Κίνημα. Η περίπτωση των πιστωτικών συνεταιρισμών. 

Εισήγηση στο 3
ο
 Επισ.Συνέδριο του Τμήματος ΣΣΟΕ ΤΕΙ Μεσολογγίου, Πρακτικά Συνεδρίου 

2001:119 
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ται στις συνεταιριστικές αρχές και συγκεκριμένα στην 6
η
 αρχή που αναφέρεται στην 

ανάγκη της συνεργασίας μεταξύ των συνεταιρισμών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. Η κύρια όμως διαφορά εντοπίζεται στον τρόπο διανομής των ωφελειών που 

προκύπτουν από την πλήρη και επιτυχή εφαρμογή της αρχής αυτής, επειδή οι ωφέλειες 

και τα οικονομικά πλεονάσματα διανέμονται άμεσα στο σύνολο των μελών σύμφωνα 

με την αρχή της διανομής του πλεονάσματος διαχείρισης και όχι στους κατόχους του 

κεφαλαίου που έχει επενδυθεί στις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις. Οι ωφέλειες που 

δημιουργούνται από την λειτουργία ενός συνεταιρισμού, έμμεσα επεκτείνονται και στα 

μέλη του κοινωνικού περιβάλλοντος εντός του οποίου αυτός δραστηριοποιείται. Παρ’ 

όλο που η αρχή αυτή να περιελήφθη αυτοτελώς για πρώτη φορά στην αναδιατύπωση 

των αρχών του 1966, στην πράξη όμως έχει ακολουθηθεί σε διαφορετικούς βαθμούς 

από την περίοδο του 1850
5
,
6
. 

     Είναι γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας εντείνει τον ανταγωνισμό των 

επιχειρήσεων, οι οποίες στρέφονται στη βελτίωση της οργάνωσής τους, στην 

ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική τους διαδικασία, στην ανάπτυξη 

της έρευνας και στην επιδίωξη σε τοπικό και διεθνές επίπεδο στρατηγικών 

συνεργασιών ή συγχωνεύσεων ή ακόμη και στην απορρόφηση μικρότερων 

επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν ή να εδραιώσουν τις προϋποθέσεις 

παραμονής τους στην αγορά και να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Μπορεί να γίνεται 

αποδεκτό ότι η παγκοσμιοποίηση προκαλεί
7
 αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής και 

παραγωγικότητας, αλλά δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί η εμφάνιση αρνητικών 

φαινόμενων, όπως είναι η διεύρυνση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών τόσο 

σε επίπεδο διαφορετικών χωρών όσο και σε επίπεδο διαφορετικών κοινωνικών ομάδων 

στην ίδια περιφέρεια οι λεγόμενες «περιφερειακές ανισότητες». 

Οι περιφερειακές ανισότητες εμφανίζονται ως: α. Άνισες οικονομικές ευκαιρίες – 

ανεργία κ.λ.π.. β. Άνισες κοινωνικές ευκαιρίες – δυσχέρεια συνέχισης σπουδών. γ. 

Πολιτικές ευκαιρίες – Μόνιμη εγκατάσταση σε απομακρυσμένες περιοχές. δ. 

Πολιτισμικές ευκαιρίες που ως πρόβλημα απασχολεί την επίσημη πολιτεία, την 

οικονομική επιστήμη, αλλά και την κοινή γνώμη. 

                                                
5
MacPherson Ian (Dr) Συνεταιριστικές Αρχές για τον 21

ο
 αιώνα, εκδόσεις ΙΣΕΜ, 1997 

6
Μαριάδης Στ., στο Συνεταιρισμοί,Ιστορία,Φιλοσοφία,Αποστολή,1997:304  

7
Μαυροδοντης Θ. , Χρήστου Χ., Ο αγροτουρισμός στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης: 

Κοινωνικές  και οικονομικές  προεκτάσεις. Εισήγηση στο 3
ο
 Επιστημονικό συνέδριο του 

Τμήματος Σ.Σ.Ο.Ε. Πρακτικά,2001:30 
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Ως παράγοντες δημιουργίας ή διατήρησης των περιφερειακών ανισοτήτων μπορούν να 

αναφερθούν οι παρακάτω: 

1. Η έλλειψη φυσικών πόρων
8
. 

2. Η απόσταση από ανεπτυγμένα κέντρα, εξαιτίας  της μορφολογίας του εδάφους που  

προκαλεί: α. σοβαρά προβλήματα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας β. ψηλό μεταφορικό 

κόστος, που επιβαρύνει την τιμή διάθεσης των προϊόντων και μειώνει το κέρδος γ. 

δυσχέρεια πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες  δ. στέρηση εξειδικευμένων υπηρεσιών. 

3.  α. Έλλειψη καινοτομίας και ανανέωσης των προϊόντων που παράγονται 

στην περιφέρεια. β. Επιμονή σε τεχνολογίες ή προϊόντα που έχουν ωριμάσει προ 

πολλού και  άρνηση  ή αδιαφορία προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της αγοράς 

όπως διαμορφώνονται. 

4.  Η κινητικότητα των συντελεστών της παραγωγής: α. του κεφαλαίου. Ύπαρξη 

υψηλού ρυθμού ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας. β. της Εργασίας. Εσωτερική, 

εξωτερική μετανάστευση. Κόστος του εργατικού  

δυναμικού. 

5. Η μορφή λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού. Συγκεντρωτικό ή αποκεντρωμένο 

σύστημα διοίκησης. 

6. Σταδιακή ολοκλήρωση της κρατικής οντότητας. Απορρόφηση νέων εδαφών ή και 

απόσχιση τμημάτων ενός κράτους ως αποτέλεσμα πολέμου, εμφυλίων συγκρούσεων, 

βίαιης μετακίνησης πληθυσμών κ.λπ. 

7.  Πολιτισμικό και μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού της περιοχής. 

8.  Εξωτερικές οικονομίες που προσελκύουν και προκαλούν την αύξηση των 

επενδύσεων σε συγκεκριμένες περιοχές. 

9. Φυσικό περιβάλλον. Οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή 

προσελκύουν ή απωθούν τις επενδύσεις συγκεκριμένων κλάδων επιχειρήσεων. 

10. Ο τόπος λήψεως αποφάσεων.  

11. Η λήψη αποφάσεων από κέντρα εξουσίας που βρίσκονται εκτός περιφέρειας, 

μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη της περιφέρειας, ιδιαίτερα αν οι 

αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς την επαρκή πληροφόρηση για τις τοπικές συνθήκες που 

επικρατούν στην συγκεκριμένη περιοχή. 

12. Έλλειψη ικανοποιητικού επιπέδου επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. 

                                                
8
Κόνσολας Ν., 1997, 54 κ.ε. 
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     Προσεγγίζοντας την έννοια της παγκοσμιοποίησης, θα μπορούσαμε να τη 

θεωρήσουμε ως μια πολυδιάστατη και σύνθετη διαδικασία, με κυριότερο στοιχείο τη 

συνεχώς αυξανόμενη αλληλεξάρτηση που αναπτύσσει ανάμεσα σε όλες τις περιοχές 

του πλανήτη μας
9
, ενώ η ανάπτυξη των επικοινωνιών και ιδιαίτερα του διαδικτύου τις 

τελευταίες δεκαετίες, διευκόλυνε τόσο τις εμπορικές συναλλαγές όσο και τις 

πνευματικές ανταλλαγές. Το γεγονός της αυξανόμενης αλληλεξάρτησης μεταξύ των 

διαφόρων περιοχών, ουσιαστικά ανέτρεψε την άποψη που  μέχρι πρόσφατα 

επικρατούσε, ότι δηλαδή οι χώρες είναι διαφορετικές οικονομικές οντότητες, που 

συνεργάζονται και συνδέονται εμπορικά μεταξύ τους.   

     Σήμερα τη σκυτάλη των συνεργασιών και των διασυνοριακών επιχειρηματικών  

συγχωνεύσεων έχουν αναλάβει οι επιχειρήσεις, οι οποίες με την δραστηριότητά τους  

αναδεικνύουν την εικόνα της παγκοσμιότητας της αγοράς, επιδιώκουν την 

μεγιστοποίηση των κερδών τους και για τον λόγο αυτό διασφαλίζουν την παρουσία 

τους σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, χωρίς ουσιαστικά να επηρεάζονται από τα 

εθνικά σύνορα, δεδομένου ότι ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς δημιουργεί 

αλληλεξαρτήσεις σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μας, που συνεχώς διευρύνονται. 

Ανεξάρτητα από το ποιο θεωρείται μεγαλύτερο ή μικρότερο από τα προβλήματα που 

προκαλεί η γιγάντωση των επιχειρήσεων εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης της 

οικονομίας, η αντιμετώπισή τους δημιουργεί προϋποθέσεις λειτουργίας υπερεθνικών 

οργανώσεων με δικαιοδοσία λήψεως αποφάσεων που υπερέχουν των αποφάσεων των 

εθνικών κρατικών οντοτήτων με αποτέλεσμα να εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα 

στους διεθνείς αυτούς οργανισμούς, στις αποφάσεις των οποίων δεν είναι εύκολη η 

προβολή αντιστάσεων. Με την πολιτική της παγκοσμιοποίησης να γίνεται αποδεκτή ή 

και να επιβάλλεται ως πραγματικότητα όλο και περισσότερο, η ύπαρξη διασυνοριακών 

προβλημάτων που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, 

την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, τη συνεργασία για την 

αποτελεσματική οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, τη μείωση του κόστους 

λειτουργίας και την αποτελεσματική λειτουργία του εμπορίου και των αγορών, τα 

προβλήματα μεγεθύνονται και το κράτος θεωρείται αδύναμο να τα επιλύσει τα 

προβλήματα αυτά, επειδή απαιτείται ομοιόμορφο νομικό και διοικητικό πλαίσιο.
10

 Για 

                                                
 9 Κόνσολας  Ν.1997:119 
10

Καρανάσιος 60 :Παγκοσμιοποίηση, Συλλογικό, επιμέλεια Π. Λύτρας, Εκδόσεις 

Παπαζήση,2000:60 
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τον λόγο αυτό η λύση των προβλημάτων διασυνοριακού χαρακτήρα αντιμετωπίζεται με 

τη συνεργασία των εμπλεκόμενων κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών, επιχειρήσεων 

και λοιπών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στρεβλώνεται και η μορφή της 

δημοκρατικής διακυβέρνησης των κρατών, πολύ περισσότερο όταν προωθούνται λύσεις 

οι οποίες εξυπηρετούν  συγκεκριμένα συμφέροντα επιχειρήσεων που εδρεύουν εκτός 

της επικράτειας, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα/επιθυμίες των 

πολιτών της συγκεκριμένης χώρας. Στην πραγματικότητα, στο πρόβλημα  και στη 

διαδικασία επίλυσής του υπεισέρχεται ο παράγων  χώρος
11

 είτε αναφέρεται στην 

επικράτεια ενός κράτους, είτε σε μία η περισσότερες περιφέρειες της ίδιας ή 

περισσότερων κρατικών οντοτήτων. Στο πλαίσιο της εργασίας μας ο « παράγων χώρος» 

θα αναφέρεται ως « περιφέρεια».  

 

1.2  Η έννοια της Περιφέρειας  

     Για την έννοια της περιφέρειας δεν υπάρχει γενικά αποδεκτός ορισμός εξ αιτίας των 

ακόλουθων παραγόντων:  

α.  Το μέγεθος της περιφέρειας είναι κυμαινόμενο, επειδή η κατανομή σε περιφέρειες 

γίνεται, ανάλογα με τη φύση των προβλημάτων που κάθε φορά αποτελούν αντικείμενο 

της μελέτης.
12

 

β.  Οι περιφέρειες που καθορίζονται με βάση τον ορισμό, θα πρέπει να καλύπτουν το 

σύνολο της εδαφικής έκταση της εθνικής οικονομίας.
13

 Με άλλα λόγια, η έννοια της 

περιφέρειας δεν μπορεί να προσδιοριστεί εφόσον προηγουμένως δεν οριστεί ο σκοπός 

της μελέτης, για τον οποίο γίνεται ο προσδιορισμός, και τα κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται.
14

 Κατά τον Κόνσολα ο ακόλουθος ορισμός θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της περιφερειακής ανάλυσης: 

Οικονομική περιφέρεια είναι μια δυναμική γεωγραφική ενότητα που τα όρια της 

επηρεάζονται από τις διαχρονικές μεταβολές των κοινών ή συμπληρωματικών 

χαρακτηριστικών των χωρικών μονάδων, από τις οποίες συντίθεται
15

. 

     Το μέγεθος της περιφέρειας καθορίζεται ανάλογα με τη φύση και τη 

διαφορετικότητα των προβλημάτων η επίλυση των οποίων επιδιώκεται κάθε φορά. 

                                                
11

Κόνσολα Ν., 1997 : 18 
12

Σκούντζος Θ., Περιφερειακή Οικονομική ανάλυση και πολιτική,τ.Α,σελ.24 
13

Ομοίως ως άνω υποσημείωση 12 
14

Κόνσολας Ν. σελ. 98 
15

Ομοίως ως άνω υποσημείωση 14. 
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Ταυτόχρονα η κατάτμηση σε περιφέρειες επεκτείνεται και καλύπτει ολόκληρο τον 

εθνικό χώρο. 

     Τα κριτήρια κατάτμησης του εθνικού ή διεθνούς χώρου σε οικονομικές περιφέρειες 

έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως η ομοιογένεια, η ύπαρξη μέσα στα όρια 

κάθε περιφέρειας ενός σημαντικού πόλου έλξης, το ικανό μέγεθος οικονομικών 

δυνατοτήτων, η ευρεία αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από την κεντρική Διοίκηση προς 

τα όργανα της περιφέρειας με εξαίρεση τις χώρες που έχουν μειονοτικά προβλήματα, οι 

οποίες προσπαθούν να περιορίσουν τα προβλήματα αυτά με την κατάτμηση του 

εθνικού χώρου σε περιφέρειες ανάλογου μεγέθους. 

     Η περιφέρεια ως γεωπολιτική και γεωοικονομική μονάδα στην οικονομική 

ανάπτυξη, αντικαθιστά όλο και περισσότερο την κρατική οντότητα. Στο πλαίσιο αυτό 

προχωρεί αργά αλλά σταθερά η ιδέα της Ευρώπης των περιφερειών και η οργάνωση 

των διασυνοριακών σχέσεων, που βελτιώνουν την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα
16

. 

Η μετάβαση της Ε.Ε. σε μια κοινότητα περιφερειών στα πλαίσια της οποίας θα 

λειτουργούν  πλήρως αυτοδιοικούμενες περιφέρειες, οι οποίες θα έχουν και την ευθύνη 

διασφάλισης των αναγκαίων οικονομικών πόρων (φόροι, τέλη κ.λ.π.), ενώ το κράτος 

σταδιακά περιορίζεται στην διατήρηση της διοίκησης των κοινών Υπηρεσιών όπως 

Εξωτερική πολιτική, Εθνική άμυνα και ασφάλεια, έργων υποδομών εθνικής εμβέλειας   

κ.λ.π., ενώ παράλληλα θα λειτουργεί ως εκτελεστική εξουσία  και θα έχει και την 

ευθύνη άσκησης της συνολικής πολιτικής μέσω της νομοθετικής εξουσίας. Παράλληλα 

η Ευρωπαϊκή επιτροπή θα ασκεί τον συντονισμό των  δραστηριοτήτων των 

περιφερειών, στο σύνολο του Ευρωπαϊκού χώρου, ενώ  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 

νομοθετεί
17

 

 

1.3 Η έννοια της Περιφερειακής ανάπτυξης 

      Όπως προαναφέρθηκε, ένα από τα σημαντικότερα επιχειρήματα που επικαλούνται 

οι υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης είναι ότι μέσω αυτής θα υπάρξει οικονομική 

ανάπτυξη των χωρών με αποτέλεσμα τη βελτίωση του οικονομικού επιπέδου και της 

ευημερίας του συνόλου των κατοίκων της χώρας που επιτυγχάνει την οικονομική της 

ανάπτυξη. Βεβαίως, η επιτυχής οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας απαιτεί την πλήρη και 

αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινοι, φυσικοί πόροι, 

                                                
16 Κόνσολας,1997:19 
17

Καρανάσιος  Ν., Η συνδρομή της εκπαίδευσης από απόσταση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη.  
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κεφάλαιο, τεχνολογία), με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την αύξηση του εθνικού 

εισοδήματος και επομένως την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος των κατοίκων. 

Με άλλα λόγια, αναγκαία προϋπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης είναι η οργάνωση 

της οικονομίας με τρόπο που να διαχέει τα οφέλη στο σύνολο του πληθυσμού, ιδιαίτερα 

δε να βελτιώνει την οικονομία των ασθενέστερων ομάδων
18

. Η βελτίωση της 

οικονομίας των ασθενέστερων τάξεων επιτυγχάνεται παράλληλα με την οικονομική 

ανάπτυξη και με τον ίδιο ρυθμό και ταχύτητα με την ταυτόχρονη παρέμβαση της 

πολιτείας, η οποία λαμβάνει μέτρα για να επιτύχει την δίκαιη αναδιανομή του εθνικού 

εισοδήματος που παράγεται και μπορεί να αμβλύνει τις ανισότητες των εισοδημάτων. 

Ωστόσο η ύπαρξη περιφερειακών ανισοτήτων μέσα στα όρια του ίδιου του κράτους, 

ανεξάρτητα από τα αίτια που τις προκαλούν, η ανάγκη μείωσης των ανισοτήτων αυτών 

και η βελτίωση της ευημερίας του συνόλου του πληθυσμού της χώρας απαιτούν τη 

λήψη μέτρων αξιοποίησης όλων των πόρων που διαθέτει η χώρα. 

     Αν εξετάσουμε τη χωρική διάσταση της ανάπτυξης, διαπιστώνουμε ότι ενώ η εθνική 

ανάπτυξη επιδιώκει να διασφαλίσει την ενότητα και συνοχή της εθνικής κοινωνίας, με 

την απάλειψη των ανισοτήτων και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ευημερίας για 

όλους, η περιφερειακή επιδιώκει την οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική κ.λπ. 

ανάπτυξη των περιοχών μιας χώρας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι άλλης 

ή άλλων περιοχών, ώστε να επιτευχθεί υψηλός ρυθμός ανόδου του εισοδήματος, με 

αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού των περιοχών 

αυτών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η εθνική ενότητα και συνοχή που αποτελεί 

επιδίωξη της εθνικής ανάπτυξης. Ο στόχος είναι η εξασφάλιση προϋποθέσεων για 

συνεχή και σταθερή πρόοδο με την εκτέλεση μεγάλων έργων αξιοποίησης των 

παραγωγικών δυνατοτήτων που δεν αξιοποιούνται επαρκώς ή μένουν τελείως 

αναξιοποίητες, ιδιαίτερα δε των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που πιθανόν διαθέτουν 

οι περιφέρειες.  

     Η βασική επιδίωξη της ανάπτυξης είναι ουσιαστικά η μεγαλύτερη δυνατή άμβλυνση 

των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών. Βεβαίως η επίτευξη πλήρους ισότητας δεν 

είναι δυνατή. Προφανώς η κεντρική περιφέρεια θα υπερισχύει έναντι των άλλων στο 

οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, δεδομένου ότι ήδη προπορεύεται στην ανάπτυξη και 

η αναπτυξιακή διαδικασία συνεχίζεται  κάτω από ευνοϊκότερες συνθήκες, ενώ διαφορές 

θα υφίστανται και ανάμεσα στις υπόλοιπες περιφέρειες   

                                                
18

Lipsay Richard, Εισαγωγή στην  οικονομική, τ.9Β ,́ Παπαζήσης, σελ.630. 
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     Αν εξετάσουμε την ανάπτυξη με βάση τον τομέα παραγωγής, θα καταλήξουμε ότι ο 

όρος αναφέρεται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, ιδιαίτερη όμως σημασία έχει η 

ανάπτυξη του κλάδου της βιομηχανίας. Η ιδιαιτερότητα της βιομηχανικής ανάπτυξης 

οφείλεται στο γεγονός ότι επιτυγχάνεται ταχύτερα η τεχνολογική ανάπτυξη, 

αναπτύσσεται η τριτογενής παραγωγή, αυξάνεται η απασχόληση και έτσι επιτυγχάνεται 

η συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή.  

     Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι αλληλένδετη με την εθνική και οι μεταξύ τους 

αλληλεπιδράσεις είναι προφανείς. Τούτο επειδή η εθνική ανάπτυξη με τις δημόσιες 

επενδύσεις και τα μεγάλης κλίμακας έργα επιδρά στην περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ 

παράλληλα παρέχει τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της περιφέρειας. Από την 

πλευρά της, η περιφερειακή ανάπτυξη επιδρά επί της εθνικής, επειδή η δεύτερη είναι το 

άθροισμα της ανάπτυξης των επί μέρους περιφερειών. Επιπλέον η περιφερειακή 

ανάπτυξη εντοπίζει και αξιοποιεί πληρέστερα τις τοπικές δυνατότητες και με τον τρόπο 

αυτό συμβάλλει στη επίτευξη ενός ορθολογικού και επιτυχούς προγραμματισμού, με 

αποτέλεσμα την ταχύτερη και ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των περιφερειών και την 

άμβλυνση των ανισοτήτων. 

     Ως περιφερειακή ανάπτυξη μπορούμε να περιγράψουμε τη διαδικασία ισόρροπης 

και αρμονικής κατά το δυνατόν οικονομικής, πολιτισμικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

των περιφερειών μιας χώρας, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, ώστε να 

επιτευχθεί αυξημένος ρυθμός ανόδου του εισοδήματος, αύξηση της απασχόλησης, 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού, συντονισμός των έργων που 

εκτελούνται στα όρια της περιοχής, μείωση της τάσης συγκέντρωσης του πληθυσμού 

στα μεγάλα αστικά κέντρα και αποφυγή των προβλημάτων (οικονομικών, κοινωνικών, 

ψυχολογικών) που προκαλεί η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού σ’ αυτά. Ουσιαστικά ο 

γενικός στόχος της περιφερειακής ανάπτυξης είναι η ανάπτυξη των περιφερειών που 

υστερούν με ταχύτερους ρυθμούς, ώστε να πλησιάσουν ή και να φτάσουν στο επίπεδο 

των προηγμένων. 

Αυτός ο γενικός στόχος εξειδικεύεται ως ακολούθως:  

1. Αύξηση του εισοδήματος και επίτευξη ικανοποιητικής κοινωνικής διανομής του. 

2. Διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας και δημιουργία νέων, με την παροχή 

δυνατοτήτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. 

3. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, διασφάλιση 

σύγχρονων καταλυμάτων για τη στέγαση, προστασία του περιβάλλοντος). 
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4. Δημιουργία προϋποθέσεων ανόδου του πολιτισμικού επιπέδου του πληθυσμού της 

περιφέρειας. 

5. Υποκίνηση του συνόλου του πληθυσμού και των κοινωνικών φορέων, ώστε να 

συμμετάσχουν ενεργά στην αναπτυξιακή προσπάθεια. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η 

σωστή και έγκαιρη ενημέρωση/πληροφόρηση των πολιτών και η ευαισθητοποίησή 

τους, η προώθηση του εθελοντισμού, η δημιουργία ευκαιριών για την εκπαίδευσή τους  

σε θέματα που απασχολούν το κοινωνικό σύνολο και όχι μόνο σε αυτά
19

 . 

6. Αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών πρωτογενώς από επιτόπιους πόρους ή 

από την προσέλκυση και εγκατάσταση επιχειρήσεων δευτερογενούς επεξεργασίας.   

     Σημειώνεται ότι η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών με την επιτόπια  

επεξεργασία των φυσικών πόρων δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης του πληθυσμού 

και επομένως αύξηση του εισοδήματος, αλλά παράλληλα είναι πιθανή και η δημιουργία 

δυσμενών επιπτώσεων με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα την 

υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Από την άλλη η αδυναμία αξιοποίησης των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών ιδίως αν αυτές αφορούν τους φυσικούς πόρους, η 

επεξεργασία των οποίων δεν είναι δυνατή να πραγματοποιηθεί επιτοπίως, υποχρεώνει 

στη μεταφορά των πόρων αυτών σε άλλη περιοχή –εφόσον είναι δυνατή η μεταφορά 

τους –και ολοκληρώνεται αλλού η επεξεργασία τους, αυξάνοντας τα οικονομικά 

αποτελέσματα της περιοχής στην οποία γίνεται η επεξεργασία
20

. 

7. Διατήρηση του κοινωνικού ιστού και της πληθυσμιακής ισορροπίας την 

περιοχή. 

     Συνοψίζοντας, η περιφερειακή ανάπτυξη επιδιώκει την ισόρροπη διάχυση της 

ευημερίας στο σύνολο του πληθυσμού της περιφέρειας και κατ’ επέκταση στο σύνολο 

της χώρας. Με τον όρο, «ισόρροπη διάχυση» δεν εννοείται η ισότητα της ευημερίας, 

ούτε η ομοιόμορφη ή ισομερή διάχυση των ωφελειών, αλλά την αποκατάσταση της 

κοινωνικής ισορροπίας, με την άρση ή την μέγιστη δυνατή άμβλυνση των παραγόντων 

και συνθηκών που δημιουργούν τις ανισότητες
21

.  

 

 

                                                
19

Γιαννάς  Π., Μπιμπίτσος Χ., Δημόσιες Σχέσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη. 
20

Πολύζος Σ., Πετράκος Γ., Αραμπατζής Γ.,Σούτσας Κ. «Η συμβολή των φυσικών πόρων στην 
Περιφερειακή Αναπτυξη στην Ελλάδα» Σειρά ερευνητικών εργασιών 10, Τμήμα 

ΜηχανικώνΧωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σελ.264 
21

Τσαούση Δ., Τα πλαίσια της περιφερειακής  Αναπτύξεως, ΚΕΠΕ,σελ.129 
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1.4  Θεωρητικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης  

α) Σύμφωνα με την κλασική προσέγγιση, η δημιουργία εσωτερικών και εξωτερικών 

οικονομιών κλίμακας από τη λειτουργία της αγοράς, ενισχύει την τάση χωρικής 

συγκέντρωσης των οικονομικών  δραστηριοτήτων και τη συσσώρευση κεφαλαίου στον 

χώρο αυτό. 

     Βασική προϋπόθεση ανάπτυξης της τάσης αυτής, είναι η ύπαρξη πλήρους 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Μ’ αυτόν τον τρόπο προκαλείται αύξηση της ζήτησης 

εργασίας. Η αύξηση της ζήτησης εργασίας έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων πάνω από το όριο της επιβίωσης και την αύξηση 

του πληθυσμού. Το γεγονός αυτό διευρύνει τη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών και 

δημιουργεί ευκαιρίες κερδοφόρου επένδυσης νέων κεφαλαίων ή δραστηριοποίηση 

κεφαλαίων που μένουν αδρανή. Με αυτόν τον τρόπο προκαλείται αύξηση της ζήτησης 

εργασίας. επιπλέον η προσφορά εργασίας ως αποτέλεσμα της αύξησης του πληθυσμού, 

καλύπτει την ζήτηση εργασίας σε επίπεδο φυσικού μισθού. 

      Ένα βασικό στοιχείο της κλασικής προσέγγισης είναι η σύνδεση της συσσώρευσης 

του κεφαλαίου με την αύξηση του πληθυσμού, επειδή γινόταν αποδεκτό ότι, δεδομένης 

της τεχνολογίας, ο λόγος εργασίας –κεφαλαίου παραμένει σταθερός
22

. Αντιθέτως η 

νεοκλασική προσέγγιση της ανάπτυξης θεωρεί ότι η συσσώρευση του κεφαλαίου 

μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την αύξηση του πληθυσμού
23

 και δέχεται τη 

δυνατότητα υποκατάστασης της εργασίας από το κεφάλαιο. Σύμφωνα με τη 

συγκεκριμένη προσέγγιση, η ισόρροπη ανάπτυξη επηρεάζεται από τρεις, παράγοντες: 

ι. Η τεχνολογία της παραγωγής, η οποία σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, 

χαρακτηρίζεται από σταθερές αποδόσεις κλίμακας, 

ιι. Το διαπεριφερειακό εμπόριο που ενισχύει την εξειδίκευση της παραγωγής 

προϊόντων, η παραγωγή των οποίων χρησιμοποιεί εντατικά τον συντελεστή της 

παραγωγής που διατίθεται σε αφθονία στον συγκεκριμένο τόπο και με χαμηλό κόστος. 

Με άλλη διατύπωση, κάθε περιφέρεια αξιοποιεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Η 

διαδικασία που ενεργοποιείται επιφέρει τη σύγκλιση των αμοιβών των συντελεστών, 

χωρίς παρεμβάσεις άλλων μηχανισμών πλην αυτών της αγοράς. 

ιιι. Η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, στην οποία θεωρητικά δεν 

παρεμβάλλονται προσκόμματα. Η ελεύθερη κίνηση των εργαζομένων μεταξύ των 

                                                
22

 Ρέππας Παν. Οικονομική ανάπτυξη. Θεωρίες και Στρατηγικές, Παπαζήση,1991 (168) 
23

Ως άνω σελ. 169 
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περιφερειών επιφέρει την άρση των ανισορροπιών, χωρίς την ανάγκη παρεμβατικών 

πολιτικών.
24

 

  

1.5 Τρίτος τομέας της Οικονομίας –« Κοινωνική Οικονομία» 

     Στο παρελθόν, όταν οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες δημιούργησαν 

ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον για τις οικονομικά ασθενέστερες πληθυσμιακές ομάδες, 

αυτές αντιμετώπισαν τα προβλήματα μέσω της κοινής δράσης και ενίσχυσαν την 

οικονομική και κοινωνική τους ισχύ, συνεργαζόμενοι στο πλαίσιο των συνεταιρισμών
25

 

. Τα τελευταία χρόνια, υπό τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η παγκοσμιοποίηση της 

οικονομίας, παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη ενός νέου τομέα της οικονομίας, ο 

οποίος δεν εντάσσεται ούτε στον ιδιωτικό αλλά ούτε και στον δημόσιο. Κινητήρια 

δύναμη των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στον τομέα αυτό  αποτελούν οι 

εθελοντικοί και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι συνεταιρισμοί κάθε τύπου και 

σκοπού, διάφορα ταμεία αλληλοβοηθείας, διάφορες ενώσεις, σωματεία και ιδρύματα, 

σύλλογοι διάφορων σκοπών, όπως επίσης και μη κυβερνητικές, μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις, οι οποίες με τη λειτουργία τους δημιουργούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης, 

με ιδιαίτερη φροντίδα για τα άτομα που συναντούν δυσκολίες ένταξης στην αγορά 

εργασίας και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή σε κατοίκους περιοχών με ιδιαίτερες 

ανάγκες. Τέτοιου είδους δραστηριότητες δημιουργούν, όχι μόνο θέσεις απασχόλησης 

για τη μείωση η/και την εξάλειψη της ανεργίας, αλλά αυξάνουν γενικά την ευημερία 

των κατοίκων με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. 

     Στην πραγματικότητα, ο τρίτος τομέας της οικονομίας ή της λεγόμενης κοινωνικής 

οικονομίας, παρεμβάλλεται μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα της 

οικονομίας και προσπαθεί να καλύψει την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, η οποία 

κρίνεται ασύμφορη, από τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα, ενώ για τον δημόσιο συχνά 

είναι αδύνατη εξαιτίας ποικίλων δυσκολιών. Ουσιαστικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο 

τομέας της κοινωνικής οικονομίας έρχεται να συμπληρώσει και όχι να αντικαταστήσει 

τους δυο υπάρχοντες τομείς της οικονομίας. 

     Οι φορείς που απαρτίζουν τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας οργανώνονται και 

λειτουργούν με επιχειρηματικό πνεύμα, έχουν ανεξάρτητη διοίκηση και οι στόχοι τους 

είναι να παρέχουν πρωτίστως υπηρεσίες στα μέλη τους και κατ’ επέκταση στο 

                                                
24

 Πετράκος Γ.- Ψυχάρης Γ., Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα, 2004, σελ. 18 
25 Ως υποσ.24,σελ.190 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:34 EEST - 52.53.217.230



Ελευθέριος Γ Νιονάκης                                                        O Ρόλος των Αστικών Συνεταιρισμών 

στην Ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέρειας 
«Η Περίπτωση της Κρήτης» 

 

    25   

 

 

 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο λειτουργούν. Παρεμβαίνουν για την 

επίλυση σειράς τοπικών προβλημάτων στηριζόμενοι κυρίως στη συμμετοχή και την 

εργασία των ατόμων και όχι στο κεφάλαιο που επενδύουν, χωρίς να προσβλέπουν στο 

κέρδος. Αντίθετα, με τη λειτουργία τους ενισχύουν τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και 

την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και προσβλέπουν σε καλύτερη διανομή των 

κερδών
26

  

Φορείς κοινωνικής οικονομίας είναι οι: 

-Συνεταιρισμοί 

-Οργανώσεις καταναλωτών 

-Αυτοδιαχειριζόμενες ασφαλιστικές ενώσεις και ταμεία αλληλασφάλισης που δεν  

ανήκουν στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 

-Ενώσεις και ιδρύματα, η δημιουργία των οποίων οφείλεται σε ποικίλα ενδιαφέροντα  

π.χ. πολιτισμός, καλές τέχνες, θρησκεία, αθλητισμός κ.λ.π. 

-Σωματεία(μη συνδικαλιστικά) 

-Σύλλογοι και εθελοντικές οργανώσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής και 

των πολιτών 

-Μη κυβερνητικές Οργανώσεις 

     Η χρηματοδότηση των φορέων αυτών στηρίζεται στις εισφορές των μελών, σε  

χορηγίες, σε ενίσχυση από την κεντρική διοίκηση ή τους ΟΤΑ, σε προγράμματα της 

Ε.Ε.  και την οργάνωση εκδηλώσεων πορισμού εσόδων.   

   “  Η κοινωνική οικονομία αξιοποιεί στο έπακρο τις ανθρώπινες δυνατότητες, τη 

γνώση και  την τεχνολογία, αλλά δίνει μεγαλύτερη σημασία στην ένταση εργασίας και 

γνώσης και το αποτέλεσμα της επιλογής αυτής είναι η δημιουργία χιλιάδων θέσεων 

εργασίας”
27

. 

Ο συγκεκριμένος τομέας δημιουργεί νέες εταιρείες, προκαλεί τοπική ανάπτυξη, 

ασχολείται με το ελεύθερο εμπόριο και στο πλαίσιό του, αναπτύσσονται τράπεζες και 

νέα ιδρύματα
28

, οργανώσεις και εταιρίες διάφορων σκοπών με αποτέλεσμα την αύξηση 

της απασχόλησης. Κατά τον κ. Ντε Κάστρο
29

 «Η κοινωνική οικονομία είναι σημαντική 

                                                
26

Ντε Κάστρο Μάρκος, εισήγηση στο συνέδριο με θέμα Κοινωνική οικονομία και απασχόληση, 
Αθήνα 2002. 
27

Χρυσόγελος Ν. εισήγηση στο Συνέδριο με θέμα Κοινωνική Οικονομία και απασχόληση, 

Αθήνα 2002. 
28

 κ. Ολσο: Εισήγηση στο Συνέδριο με θέμα Κοινωνική  Οικονομία και απασχόληση, Αθήνα 

2002 
29

Ντε Κάστρο Μ. Εισήγηση στο Συνέδριο με θέμα Κοινωνική Οικονομία και απασχόληση»,  
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γιατί συνεπάγεται πάντα, ότι τα κοινωνικά σύνολα κινητοποιούνται για να αναπτύξουν 

τα δικά τους σχέδια, σχέδια τα οποία πάντα συνδέονται με την κοινωνική συνοχή και 

αλληλεγγύη και στη συνέχεια της εισήγησής του τονίζει ότι ο τομέας αυτός μεριμνά για 

μια καλύτερη κατανομή των εισοδημάτων, για την παραγωγή συλλογικού πλούτου και 

τη δημιουργία κοινωνικής συνοχής και ένταξης» συνιστά λοιπόν, ένα είδος κοινωνικής 

αναγκαιότητας. 

     Τα τελευταία χρόνια, ο χώρος της Κοινωνικής Οικονομίας παρουσιάζει ραγδαία  

ανάπτυξη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά περιλαμβάνει 900.000 

επιχειρήσεις και αντιπροσωπεύει το 10%  της συνολικής απασχόλησης, το αντίστοιχο 

ποσοστό απασχόλησης στη χώρα μας δεν υπερβαίνει το 2%
30

. Σύμφωνα με στοιχεία 

του Διεθνούς Κέντρου ΄Ερευνας και Πληροφορίας στη Δημόσια και Συνεταιριστική 

Οικονομία  (ΣΙΡΙΕΚ), το 2002 ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας παρείχε 6,6% του 

συνολικού ποσοστού θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
31

. Η ανάπτυξη αυτή 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί έχουν επεκτείνει επιτυχώς 

το πεδίο των δραστηριοτήτων τους σε νευραλγικούς τομείς για την ευημερία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων, όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η 

ισότητα των φύλων, η αντιμετώπιση νέων κοινωνικών προβλημάτων, ο πολιτισμός, η 

ψυχαγωγία , ο τουρισμός
32

. 

     Παράλληλα, οι οργανισμοί της Κοινωνικής Οικονομίας μέσα από τη συνεργασία 

τους μεταβάλλονται και μετασχηματίζονται σε μεγάλους οργανισμούς ικανούς να 

αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και να επιτυγχάνουν τον έλεγχο μεγαλύτερου 

τμήματος των οικονομικών δραστηριοτήτων της αγοράς, χωρίς αυτό βέβαια να 

σημαίνει ότι αντικαθιστούν ή ακολουθούν τη φιλοσοφία της παγκοσμιοποίησης, αφού 

αποβλέπουν στην αύξηση της ευημερίας των μελών τους με την παροχή κυρίως 

υπηρεσιών και όχι στην επίτευξη κέρδους με βάση το κεφάλαιο και για το κεφάλαιο. Η 

διαδικασία της συνεργασίας είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωτική για τους 

οργανισμούς της κοινωνικής οικονομίας και αποτελεί καθήκον των οργανισμών να 

εντοπίσουν και να καθορίσουν τις προϋποθέσεις και τους όρους της μεταξύ τους 

                                                                                                                                          
Αθήνα 2002. 
30

 Κοψίνη Χ., Καθημερινή,12/01/2003 
31

Θίρι Μπέρναρντ.: Εισήγηση στο Συνέδριο με θέμα Κοινωνική Οικονομία και απασχόληση,  
Αθήνα 8 και 9 Νοεμβρίου 2002 
32

Ρέππας Δ., ομιλία στο Συνέδριο με θέμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,  

Αθήνα 8,9 Νοεμβρίου 2002. 
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συνεργασίας, ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες που έχει ο τομέας της κοινωνικής 

οικονομίας. 

 

1.6 Η συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών 

     Η συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών μπορεί να έχει ποικίλες μορφές. Έτσι, 

μπορεί να συντελείται ανάμεσα σε συνεταιρισμούς με διαφορετικούς σκοπούς σε 

συγκεκριμένη εδαφική περιφέρεια, π.χ. συνεργασία μεταξύ παραγωγικών και 

καταναλωτικών ή πιστωτικών ή αγροτικών συνεταιρισμών. Είναι επίσης δυνατόν να 

συνεργάζονται συνεταιρισμοί του ίδιου σκοπού οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε 

διάφορες εδαφικές περιφέρειες 
33

, π.χ. ένωση καταναλωτικών ή πιστωτικών 

συνεταιρισμών της Ελλάδας, ή ακόμη και ενώσεις που λειτουργούν στην Ε.Ε. ή και σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Βεβαίως υπάρχει και η δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα σε 

συνεταιρισμούς με διαφορετικούς σκοπούς και με διαφορετικό τόπο δραστηριότητας 

π.χ. συνεργασία μεταξύ ελληνικού αγροτικού παραγωγικού συνεταιρισμού και 

καταναλωτικού συνεταιρισμού Σουηδίας για την προώθηση των προϊόντων του 

αγροτικού συνεταιρισμού ή ακόμη για την παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για 

λογαριασμό του καταναλωτικού συνεταιρισμού. 

     Με την εφαρμογή της αρχής αυτής τονίζεται ότι οι συνεταιρισμοί, χωρίς να χάνουν 

την ταυτότητα και την ανεξαρτησία τους, μπορούν να σχηματίζουν εθνικές και διεθνείς 

οργανώσεις που να στοχεύουν στην αύξηση της ανταγωνιστικής τους δύναμης
34

.Τα 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την συνεργασία των συνεταιρισμών μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής: 

α. Αύξηση της διαπραγματευτικής τους δύναμης 

β. Επίτευξη οικονομιών κλίμακας 

γ. Δυνατότητα πραγματοποίησης μεγάλων επενδύσεων 

δ. Δυνατότητα πρόσληψης εξειδικευμένων στελεχών, η απασχόληση των οποίων  

απαιτεί ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές
35

. 

                                                
33

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία μεταξύ της ένωσης καταναλωτικών 

συνεταιρισμών Σουηδίας και της ομάδας πρωτοβουλίας για την δημιουργία ανοικτού 
καταναλωτικού συνεταιρισμού  Θεσσαλονίκης, με την παροχή τεχνογνωσίας και όχι μόνο από 

την πρώτη. Η βοήθεια είχε ως αποτέλεσμα την εδραίωση αυτής της μορφής του συνεταιρισμού 

και σήμερα λειτουργεί η Πανελλήνια ένωση καταναλωτικών συνεταιρισμών (Π.Ε.Κ.Α.Σ.) 
34

Παπαγεωργίου Κ., Συνεταιρισμοί και Παγκοσμιοποίηση, Συνεταιριστικοί προβληματισμοί 

2001:82,εκδόσεις Σταμούλης 
35

Πιο αναλυτικά στο Χ. Καμενίδης, Συνεταιρισμοί ,2001:59, Εκδόσεις Κυριακίδη, 
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 1.7 Η διεθνής εμπειρία. 

     Η συμβολή των συνεταιρισμών στη βελτίωση της ευημερίας του κοινωνικού 

συνόλου έχει γίνει αποδεκτή σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, όχι απλά επειδή 

αυξάνει την αποταμίευση για την δημιουργία του συνεταιριστικού κεφαλαίου, αλλά 

επειδή τα ποσά που αποταμιεύονται επαναπενδύονται στην τοπική οικονομία και 

ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη.  

     Η χρησιμότητα των συνεταιρισμών στην οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη των 

περιοχών όπου λειτουργούν προκύπτει και από σειρά ερευνών που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε πολλές περιοχές. 

      Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι συνεταιρισμοί της Mondtagon, ένα 

ιδιαίτερο επιτυχημένο μοντέλο συνεταιριστικής οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής 

των Βάσκων της Ισπανίας
36

. 

     Ο πρώτος μικρός, μόλις πενταμελής, συνεταιρισμός κατασκευής θερμαστρών 

παραφίνης που λειτούργησε το 1956 είχε τόσο μεγάλη επιτυχία ώστε το 1959 έθεσε σε 

λειτουργία τη Συνεταιριστική Τράπεζα Εργασίας (Caja Labotal Poriutal C.L.P).  Στα 

πρώτα 40 χρόνια λειτουργίας του, το σύστημα συνεταιρισμών Mondtagon αριθμούσε 

160 συνεταιρισμούς με 23.000 μέλη και πωλήσεις ύψους 3 δις δολαρίων το 1991. Ένα 

από τα χαρακτηριστικά  του συνεταιριστικού αυτού συστήματος είναι η ιδιαίτερη 

υψηλή παραγωγικότητα των εργαζομένων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταστήσει το 

σύστημα Mondtagon (M.C.C) ως την μεγαλύτερη επιχείρηση της περιοχής των 

Βάσκων, ενώ συγκαταλέγεται μεταξύ των 12 μεγαλύτερων της Ισπανίας. 

     Η κοινωνική και πολιτισμική προσφορά του συγκεκριμένου συστήματος υλοποιείται 

με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς υγειονομικής περίθαλψης, στεγαστικών 

προγραμμάτων, κοινωνικής ασφάλισης, εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων, 

ενίσχυσης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με έμφαση στις συλλογικές και όχι 

στις ατομικές επιχειρήσεις. 

     Η επιτυχία του συνεταιριστικού συστήματος Mondtagon οδήγησε την κυβέρνηση 

των Η.Π.Α. να χρησιμοποιήσει τον συνεταιριστικό θεσμό ως μοχλό βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής των φτωχότερων τάξεων της χώρας με τη δημιουργία  των 

                                                
36

 Κατριαδάκη Μ., Οι αστικοί συνεταιρισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πτυχιακή εργασία, 

Ηράκλειο 2003. 
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συνεταιρισμών κοινοτικής ανάπτυξης για την παροχή στέγασης, εργασίας και 

κοινωνικών υπηρεσιών. Αυτό το επεδίωξε με τον νόμο περί αυτοδιάθεσης του 1968
37

. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των Συνεταιρισμών Κοινοτικής Ανάπτυξης (CDCs) είναι, ότι 

σχεδιάστηκαν για να εξυπηρετήσουν τους φτωχούς. Η λειτουργία τους βασιζόταν στην 

αυτοδιοίκηση και τον δημοκρατικό έλεγχο, η κοινωνική ανάπτυξη θεωρήθηκε 

αναπόσπαστη από την οικονομική ανάπτυξη και τέλος τα κέρδη θα έπρεπε να 

επανεπενδύονται, με στόχο να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως νομικές 

υπηρεσίες και άλλα προγράμματα χρήσιμα για τους πολίτες. Οι συνεταιρισμοί της 

μορφής αυτής μπορούσαν να ενισχύονται χρηματικά από κυβερνητικά προγράμματα, 

τόσο για τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις όσο και στο πλαίσιο παροχής κινήτρων για 

την δημιουργία νέων
38

. 

     Ο συνεταιρισμός ως μορφή συλλογικής επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι 

ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στις Η.Π.Α και οι συνεχείς έρευνες που γίνονται καταδεικνύουν 

τα οφέλη για τον κοινωνικό σύνολο από την λειτουργία των συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων. Οι R. Coon και F. Leistriz, μελέτησαν την λειτουργία των 

συνεταιρισμών της Βόρειας Ντακότα και διαπίστωσαν ότι το 2004 λειτουργούσαν 405 

συνεταιρισμοί διαφορετικών σκοπών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πιστωτικοί 

και συνεταιρισμοί παντοπωλών κ.λπ.
39

 Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το 

2004 οι δαπάνες που αφορούσαν τη μισθοδοσία των εργαζομένων, τα επιστρεφόμενα 

στα μέλη του πλεονάσματα (κέρδη) με μορφή μερισμάτων και η δημιουργία  

αποθεματικών, ανέρχονταν στο ποσοστό των 800,2 εκατ. δολαρίων (άμεσα 

αποτελέσματα), ενώ η απόδοση φόρων προς την πολιτεία για το ίδιο χρονικό διάστημα 

υπολογίστηκε στο ποσό των 110,6 εκατ. δολαρίων. Όπως επισημαίνουν  «Οι 

συνεταιρισμοί είναι ένα σημαντικό συστατικό της οικονομίας της Βόρειας Ντακότα με 

σημαντική συνεισφορά από άποψη απασχόλησης, επιχειρηματικής δραστηριότητας και 

φόρων κέρδη από τις συνεταιριστικές διαδικασίες επίσης τείνουν να παραμείνουν στην 

Βόρεια Ντακότα υπό μορφή επιστροφών. Όλοι αυτοί οι παράγοντες σημαίνουν ότι οι 

συνεταιρισμοί διαδραματίζουν έναν ζωτικής σημασίας ρόλο στην οικονομία της Βόρειας 

Ντακότα». Παρόμοια είναι και τα συμπεράσματα έρευνας που διεξήχθη στην πολιτεία 

                                                
37

 Κατριαδάκη Μ., Οι αστικοί συνεταιρισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πτυχιακή εργασία, 
Ηράκλειο, 2003. 
38 Κατριαδάκη  2003:48 
39

R. Coon και F.Leistritz : Οικονομική συμβολή των συνεταιρισμών Βόρειας Ντακότα, 2005, 
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της Οκλαχόμα 
40

 Οι ερευνητές προσδιορίζουν ότι οι οικονομικός αντίκτυπος των 

συνεταιρισμών της Οκλαχόμα, ανέρχεται στο ποσό των 2,35 δις δολαρίων το 2002 ή 

στο 2,59% του συνολικού ατομικού εισοδήματος της πολιτείας. 

     Σε αντίστοιχα αποτελέσματα οδηγεί και η έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2003 

και που ασχολήθηκε με τη μέτρηση του οικονομικού αντίκτυπου των συνεταιρισμών 

της Μινεσότα και προσδιορίζει στο ύψος των 6,07 δις. δολαρίων τα εισοδήματα που 

παράγονται από τις 496 συνεταιριστικές επιχειρήσεις της πολιτείας που ερευνήθηκαν, 

ενώ οι συνολικές άμεσες και έμμεσες επιδράσεις που προκλήθηκαν στην οικονομία της 

πολιτείας υπολογίζονται στα 10,890 δις δολάρια το 2002. Τα άμεσα και έμμεσα 

αποτελέσματα στην απασχόληση υπολογίζονται σε 79,365 θέσεις εργασίας.
41

, 

     Τέλος αντίστοιχη έρευνα που αφορούσε τους συνεταιρισμούς της πολιτείας 

Ουϊσκόνσιν υπολογίζει ότι η δραστηριότητα των συνεταιρισμών στα όρια της 

Πολιτείας δημιουργεί σχεδόν 30,000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και 

εισφορών στο 1 δισ. δολάρια στο εθνικό εισόδημα, ενώ συνεισφέρουν περισσότερα από 

200 εκατ. δολάρια φόρους στο Δημόσιο. Οι έμμεσες επιδράσεις του συνεταιριστικού 

τομέα υπολογίζονται σε 500 εκατ. δολάρια ως πρόσθετες εισροές του καθαρού 

εισοδήματος της Πολιτείας
42

. 

     Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι έρευνες που έχουμε υπόψη μας αφορούν κυρίως  

αγροτικούς συνεταιρισμούς και πιστωτικές ενώσεις και ελάχιστα αστικούς 

συνεταιρισμούς, αλλά τα ευρήματά τους, πιστεύουμε αφορούν κατ’ επέκταση και τους 

τελευταίους, δεδομένου μάλιστα ότι οι ερευνητές συμπεριλαμβάνουν στην έρευνά τους 

και τους συνεταιρισμούς παντοπωλών
43

. 

     Σε ότι αφορά το συνεργατικό κίνημα της Κύπρου, τα συμπεράσματα στα οποία 

καταλήγουν  οι Ν. Κολοκάσης και Κ. Βελισσαρίου , συνοψίζονται στο ότι η συμβολή 

του συνεταιριστικού κινήματος στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών 

του και του κυπριακού λαού γενικότερα είναι ουσιώδης. Από τα πρώτα χρόνια της 

λειτουργίας του το συνεργατικό κίνημα επέτυχε να απεγκλωβίσει τους αγρότες από την 

                                                
40

Impact of cooperatives in Minnesota, USDA Rural business Cooperatives 
41

Joe Folson, Measuringthe Economic Impact of cooperatives  in Minnesota, USDA Rural 
business Cooperatine Servise,BBS Reseatch Report 200. December 2003 
42

K.Zeuli, C.Lawless, S.Deller, R.Cropp, w. Hughes: Measuring the economic Impact of 

Cooperatives: Results from Wisconsin University of Wisconsin, Madison. USDA RBS  
Research, Report 196 
43

R. Coon και F.Leistritz : Οικονομική συμβολή των συνεταιρισμών Βόρειας Ντακότα, 2005, 

USDA  Τμήμα Γεωργίας   
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εκμετάλλευση και τους σκληρούς όρους της τοκογλυφίας, πράγμα που οδήγησε στην 

βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης και του βιοτικού τους επιπέδου. Επιπλέον, 

έχει σημαντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με διάφορες δραστηριότητες, όπως 

είναι η χρηματοδότηση σχολείων για την αγορά εκπαιδευτικού υλικού, η ανάπτυξη του 

αισθήματος αποταμίευσης για τα παιδιά με τη δημιουργία των σχολικών ταμιευτηρίων, 

η διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών για 

τα παιδιά και τα άτομα της τρίτης ηλικίας κ.λπ
44

. 

     Μια σύντομη αναφορά στους συνεταιρισμούς που λειτουργούν με επιτυχία στις 

χώρες της Ε.Ε. θα μας βοηθούσε να σχηματίσουμε σαφέστερη εικόνα της προσφοράς 

τους στην ανάπτυξη της αυτοβοήθειας των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων. Είναι 

γνωστό ότι οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί πρωτοεμφανίστηκαν στη Γερμανία την 

δεκαετία του 1860 από την παράλληλη δράση δύο πρωτοπόρων της συνεταιριστικής 

δράσης, του Friedrich Raiffeisen και του Hermann Schulze Delitszch
45

. Ο πρώτος 

ίδρυσε τους πρώτους αγροτικούς πιστωτικούς συνεταιρισμούς και ο δεύτερος τους 

αντίστοιχους αστικούς, οι οποίοι αντιστοίχως εξελίχθησαν στις πρώτες αγροτικές και 

τις πρώτες αστικές συνεταιριστικές τράπεζες. Από τη συνεργασία των δύο αυτών 

συνεταιριστικών τραπεζών προέκυψε ένα ενιαίο τραπεζικό δίκτυο στην Γερμανία η 

Volksbank. 

     Στην Πορτογαλία λειτουργεί η Caixa Central de Credito Agricola Mutuo ως 

κεντρικό ίδρυμα των τοπικών και περιφερειακών συνεταιριστικών τραπεζών. 

Αντιστοίχως το κεντρικό ίδρυμα των Ισπανικών τοπικών και περιφερειακών 

συνεταιριστικών τραπεζών, είναι η Banco Cooperativo Espanol. Τέλος στην Ιταλία το 

κεντρικό ίδρυμα των συνεταιριστικών τραπεζών είναι το Instituto di Credito delle Casse 

Rurali ed Arigiane (ICCREA), ενώ στην Ολλανδία, η Rabobank Nederland
46

. 

 

1.8 Η ελληνική πραγματικότητα 

     Στην Ελλάδα, η λειτουργία των συνεταιρισμών έχει αξιοσημείωτη ιστορία και 

αποτελέσματα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρωτοποριακή «Συντροφιά» των 

                                                
44 Ν.Κολοκάσης, Κ.Βελισσαρίου, Το συνεργατικό κίνημα Κύπρου και η πορεία εναρμόνισής του με το 

Ευρωπαϊκό  κεκτημένο,Πτυχιακή εργασία 2003. 
45

 Νιονάκης Ε., Ιστορία Αρχές Συνεργατισμού, παραδόσεις ομώνυμου μαθήματος του 

Τμήματος Συνεταιριστικών οργανώσεων και εκμεταλλεύσεων του ΤΕΙ Κρήτης 
46

Τα στοιχεία που αναφέρονται στους Αστικούς συνεταιρισμούς των χωρών της Ε.Ε. έχουν 

ληφθεί από την πτυχιακή εργασία της Μ. Κατριαδάκη, με θέμα «Οι αστικοί συνεταιρισμοί στις 

χώρες της Ε.Ε.»  
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Αμπελακίων, που ιδρύθηκε το 1768. Σταχυολογώντας κάποιες δραστηριότητες του 

σύγχρονου συνεταιριστικού κινήματος που αναφέρονται τόσο σε πανελλήνιο όσο και 

σε τοπικό επίπεδο, θα ξεκινήσουμε από την  Ομοσπονδία Συνεταιρισμών 

Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ). Οι πρώτοι συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών 

δημιουργήθηκαν το  1928, ενώ οι περισσότεροι ιδρύθηκαν μετά το 1981 και κυρίως 

μετά τον Ν.1667/86
47

. Σήμερα λειτουργούν 26 συνεταιρισμοί φαρμακοποιών, οι πέντε 

από τους οποίους ως όμιλοι, και  έχουν στην ιδιοκτησία τους και ανώνυμες εταιρείες ως 

κέντρα διανομής. Ειδικότερα διαθέτουν ένα δίκτυο 35 κέντρων διανομής, με 4.480  

μέλη και πέτυχαν να ελέγχουν το 51% της Ελληνικής αγοράς φαρμάκου. Σημειώνουμε 

ότι όλα τα κέντρα διανομής είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με την Οδηγία 383 CE για 

τα τεχνολογικά, ενώ τα 26 έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO. Στα επιτεύγματα της 

ομοσπονδίας συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία μιας θυγατρικής ανώνυμης 

εταιρείας, αρμοδιότητα της οποίας είναι να διαπραγματεύεται συνολικά για τους 26 

συνεταιρισμούς την προμήθεια των ειδών που δεν υπάγονται στις αγορανομικές 

διατάξεις, αλλά οι όροι προμήθειά τους επηρεάζονται από τις οικονομίες κλίμακας. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί το όφελος που προκύπτει για το κράτος με την μείωση της 

φοροδιαφυγής ενώ η απόδοση φόρων από τους συνεταιρισμούς ανέρχεται σε 

περισσότερα από 1.170.000.000 Ευρώ τον χρόνο
48

. 

     Επιπλέον εκτός από την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας και μεθόδων στην 

οργάνωση των κέντρων διανομής, σε συνεργασία με τους συνεταιρισμούς 

φαρμακοποιών Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας, Γαλλίας, Ελλάδας και Τουρκίας 

δημιούργησαν τη Societa Europea de Coperativo Pharmacists (SECOF) με έδρα τη 

Μαδρίτη. Στην ένωση αυτή εκδήλωσαν την επιθυμία να ενταχθούν και οι 

συνεταιρισμοί από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Κύπρο, τη Μάλτα και το Μαρόκο. Ο 

σκοπός της δημιουργίας του συγκεκριμένου οργανισμού είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των συνεταιρισμών. Πράγματι η SECOF, εφοδιάζει καθημερινά 

46.000 φαρμακεία στις χώρες μέλη και αποτελεί ισχυρό στήριγμα απέναντι στο εμπόριο 

των φαρμάκων η αγορά των οποίων ελέγχεται κυρίως από τρεις κεφαλαιουχικούς 

ομίλους
49

. 

                                                
47

 Γαλανόπουλος Ανδρ.: Εισήγηση στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Συνεταιριστική ιδέα 
και επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της Ε.Ε.» Αθήνα 20/10/2003 Πρακτικά, εκδόσεις Αθ. 

Σταμούλης.  
48 Ως υπος.47σελ.118 
49

Ομοίως ως υποσημείωση 47. 
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     Μια άλλη ομάδα αυτοαπασχολούμενων ελλήνων, οι Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες 

της Θεσσαλονίκης, το 1957 ίδρυσαν τον πρώτο Συνεταιρισμό Ηλεκτρολόγων 

Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια οι 30 συνεταιρισμοί ηλεκτρολόγων εγκαταστατών που 

ιδρύθηκαν στην υπόλοιπη χώρα συσπειρώθηκαν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Συνεταιρισμών Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών (ΠΟΣΗΕ), με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί ένα δίκτυο διακίνησης ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων, 

με 70 καταστήματα και 7.000 μέλη
50

. Η  ΠΟΣΗΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο διανομέα 

υλικών και ειδών φωτισμού στην Ελλάδα, με ορατά οφέλη από τη δραστηριότητά της 

για τους συνεταιρισμούς και τα μέλη τους, αφού τους εφοδιάζει με την ικανότητα 

αντιμετώπισης του σκληρού ανταγωνισμού που επικρατεί στην αγορά. Παράλληλα η 

παρεχόμενη βοήθεια με την μορφή συμβουλών αλλά και οι παρεμβάσεις στην αγορά 

δίνουν στους συνεταιρισμούς την δυνατότητα  να αξιοποιήσουν τα μέσα που διαθέτουν 

και να υλοποιήσουν τους στόχους και την πολιτική τους. 

     Στον αγροτικό τομέα η συμβολή των συνεταιρισμών υπήρξε σημαντική στην 

ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με τη διάχυση των ωφελειών που προκαλεί η 

αποτελεσματική λειτουργία τους. Μολονότι στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας δεν 

εξετάζονται οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε ορισμένες 

περιπτώσεις κυρίως για να δοθεί μια συνοπτική εικόνα του αναπτυξιακού τους ρόλου. 

Ο συνεταιρισμός κροκοπαραγωγών Κοζάνης ιδρύθηκε το 1971 ως αναγκαστικός 

συνεταιρισμός. Παράλληλα, υπήρξε και μια σειρά άλλων θετικών εξελίξεων, αφού η 

λειτουργία του συνεταιρισμού  βελτίωσε τις συνθήκες καλλιέργειας του προϊόντος, με 

αποτέλεσμα την ποιοτική του αναβάθμιση, εισήγαγε νέες μεθόδους καλλιέργειας 

επιτυγχάνοντας να παράγει το 90% περίπου του προϊόντος με διαδικασίες βιολογικής 

καλλιέργειας, διασφάλισε τον έλεγχο και την πιστοποίηση του βιολογικού τρόπου 

παραγωγής, προχώρησε στην επεξεργασία στην τυποποίηση  και την εμπορία του  

κρόκου με ικανοποιητικά αποτελέσματα και ανέπτυξε νέες αγορές για το προϊόν, παρά 

την ύπαρξη ισχυρών ανταγωνιστών, κυρίως του Ιράν (ποσοτική διάσταση) και της 

Ισπανίας (ποιοτική διάσταση). Από σχετική έρευνα διαπιστώνεται ότι η λειτουργία του 

συνέβαλε αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της περιοχής, άποψη που υποστηρίχθηκε από 

το 95,45% των ερωτηθέντων. Η άποψή τους αυτή θεμελιώνεται στην αύξηση του 

                                                
50

Ζούτσος Γ., Πρόεδρος ΠΟΣΗΕ: Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα με θέμα 

«Συνεταιριστική ιδέα και επιχειρηματικότητα στην Ε.Ε.» Αθήνα 2003,Πρακτικά συνεδρίου: 

125 Εκδόσεις Σταμούλης. 
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εισοδήματος των μελών, στο ότι ο συνεταιρισμός κατέστησε γνωστή την περιοχή μέσω 

της διαφήμισης του κρόκου, στη συσπείρωση της τοπικής κοινωνίας και στη 

συγκράτηση της νεολαίας στον τόπο καταγωγής της, μέσα από την καταπολέμηση της 

ανεργίας. Στους λόγους που επικαλούνται οι ερωτηθέντες συμπεριλαμβάνεται και η 

εισροή κεφαλαίων μέσω των επιδοτήσεων που εξασφάλισε ο συνεταιρισμός. 

     Στην ανάπτυξη της ελληνικής  περιφέρειας συνέβαλε και η λειτουργία των δασικών 

συνεταιρισμών σε διάφορες περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν εκμεταλλεύσιμα δάση, 

τα οποία  αξιοποιήθηκαν ως πλουτοπαραγωγική πηγή με μεγάλη επιτυχία. Οι δασικοί 

συνεταιρισμοί εντοπίζονται σε ορεινές και χαμηλού εισοδήματος περιοχές, κυρίως σε 

περιοχές της Βόρεια Ελλάδας. Αν όμως είναι αναγκαίο, μετακινούνται για να 

αξιοποιήσουν δάση ή και να καλύψουν άλλες ανάγκες σχετικά με την αποστολή τους, 

σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν δασικοί συνεταιρισμοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η ανάληψη των εργασιών διασφάλισης των περιοχών που κάηκαν το θέρος 

του 2007, οπότε δασικοί συνεταιρισμοί κλήθηκαν τόσο στη Χαλκιδική όσο και στη 

Πελοπόννησο για την κατασκευή σχετικών έργων που θα προφύλασσαν το έδαφος από 

τη διάβρωση.  

     Οι δραστηριότητες των δασικών συνεταιρισμών αναπτύσσονται τόσο στην 

υλοτόμηση ξυλείας για θέρμανση όσο και στον εφοδιασμό με πρώτη ύλη των 

βιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας ξυλείας, είτε αυτές είναι κεφαλαιουχικές είτε 

συνεταιριστικές. Από τα στοιχεία που διαθέτουμε για το 1987, η παραγωγή 

καυσόξυλων από τους συνεταιρισμούς ανήλθε στο 1.000.000 τόνους, ενώ η χρήση τους 

ως καύσιμης ύλης εξυπηρετούσε 300.000 νοικοκυριά στις ορεινές και προβληματικές 

περιοχές της χώρας . Οι δασεργάτες  μέλη των συνεταιρισμών εργάζονται κυρίως τους 

θερινούς μήνες και συμπληρώνουν το εισόδημά τους με άλλες δραστηριότητες στην 

γεωργία και την κτηνοτροφία. 

     Με τη λειτουργία τους, οι συνεταιρισμοί δημιουργούν θέσεις εργασίας και ευκαιρίες 

παραμονής των νέων της περιοχής στον τόπο τους. Είναι δεικτικό ότι η ηλικία του 46% 

των μελών των συνεταιρισμών που λειτουργούσαν το 1989 ήταν κάτω των 40 ετών 

στους 506 ενεργούς δασικούς συνεταιρισμούς, με σύνολο ενεργών μελών 16.430
51

. 

     Ένας άλλος τομέας της πρωτογενούς παραγωγής στην χώρα μας στον οποίο ο 

συνεταιρισμός παίζει σημαντικό ρόλο είναι η μελισσοκομία. Οι Έλληνες μελισσοκόμοι 

                                                
51

 Παπασπύρος Χαράλαμπος Δασικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα, Πτυχιακή εργασία, 

Ηράκλειο 1989:25,26 
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είναι οργανωμένοι σε δύο κοινοπραξίες
52

, με σκοπό την παροχή εφοδίων απαραίτητων 

για την επαγγελματική δραστηριότητα των μελών τους, την συγκέντρωση, τυποποίηση 

και εμπορία των προϊόντων μελισσοκομίας. Ειδικότερα στην Κρήτη το 1991, 

λειτουργούσαν δύο μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί. Ο ένας στο Ηράκλειο και ο 

δεύτερος στα Χανιά. 

      Σημαντικός για την τοπική οικονομία είναι και ο τομέας της γυναικείας 

απασχόλησης κυρίως σε απομακρυσμένες από μεγάλα αστικά κέντρα περιοχές, όπου ο 

θεσμός των γυναικείων συνεταιρισμών παίζει μείζονα ρόλο με τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας σε επαγγέλματα στα οποία η γυναίκα μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά 

και να διαπρέψει. Η ευκαιρία δίνεται με την δημιουργία αγροτοτουριστικών 

συνεταιρισμών γυναικών που ξεκίνησε ουσιαστικά από το 1983 όταν ιδρύθηκε ο 

γυναικείος συνεταιρισμός Πέτρας Λέσβου με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας. Έκτοτε έχει λειτουργήσει ικανός αριθμός και στον τομέα του 

αγροτοτουρισμού αλλά και σε άλλους τομείς όπως η χειροτεχνία, η ζαχαροπλαστική 

κ.λπ. 

     Οι συνεταιρισμοί γυναικών καλύπτουν ανάγκες που προήλθαν από την αύξηση της 

ανεργίας τόσο στον αγροτικό όσο και στον αστικό χώρο. Ως αποτέλεσμα είχε την 

συγκράτηση του πληθυσμού και την προώθηση δραστηριοτήτων που αξιοποιούν 

πλουτοπαραγωγικούς πόρους της περιοχής ή και τα καταναλωτικά πρότυπα και τη 

στροφή προς την κατανάλωση παραδοσιακών προϊόντων. Παράλληλα δίνουν την 

ευκαιρία συμπληρωματικού εισοδήματος στα μέλη τους, επί πλέον του αγροτικού, όπου 

και σε όποιον βαθμό υφίσταται.  

     Η συνεταιριστική μορφή συλλογικής δραστηριότητας αποτελεί μια ευκαιρία 

επιχειρηματικής αξιοποίησης των ικανοτήτων των γυναικών, επειδή ο τρόπος διάθεσης 

των αποτελεσμάτων της συνεταιριστικής επιχείρησης αλλά και οι αρχές λειτουργίας 

των συνεταιρισμών δημιουργούν εισόδημα για τα μέλη τους και διασφαλίζουν τη 

βιωσιμότητά τους
53

. 

     Σύμφωνα με την εργασία των
54

 Χρονάκη και Πιτροπάκη  διαπιστώθηκε ότι το 2000 

θεωρητικά λειτουργούσαν 98 συνεταιρισμοί γυναικών, από τους οποίους όπως 

διαπιστώθηκε είχαν διαλυθεί οι 22. 

                                                
52

Βατσιθιανού Φ.–Λυρούδης Χ.: Η Ανάπτυξη της μελισσοκομίας και μελισσοκομικοί 

συνεταιρισμοί. Πτυχιακή εργασία 
53 Μ.Χρυσάκης κλπ.:σελ.119 
54 Σ.Χρονάκη-Σ.Πιτροπάκη,Γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα: πτυχιακή εργασία Ηράκλειο 2002. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:34 EEST - 52.53.217.230



Ελευθέριος Γ Νιονάκης                                                        O Ρόλος των Αστικών Συνεταιρισμών 

στην Ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέρειας 
«Η Περίπτωση της Κρήτης» 

 

    36   

 

 

 

     Από τους 98 συνεταιρισμούς στους οποίους απευθύνθηκαν οι ερευνήτριες το 2002,  

έλαβαν απάντηση μόνο από τους 38, παρά τις ιδιαίτερα έντονες προσπάθειες που 

κατέβαλλαν. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον αριθμό των ερωτηματολογίων που 

εστάλησαν και οι απαντήσεις που ελήφθησαν. 

 

Πίνακας 1.1 

Συνεταιρισμοί γυναικών που ερευνήθηκαν το 2002 

 Αριθμός συν/σμών Ποσοστό % 

Απάντησαν 38 38,78 

Δεν 
απάντησαν 

52 53,06 

Διαλύθηκαν 8 8,16 

Σύνολο 98 100 

 Πηγή: Χρονάκη & Πιτροπάκη Σοφία 2002 

 

     Σημειώνουμε το σημαντικό κατά την άποψή μας στοιχείο ότι πριν και μετά την 

αποστολή του ερωτηματολογίου, οι ερευνήτριες είχαν και τηλεφωνική επικοινωνία με 

εκπροσώπους των συνεταιρισμών, αλλά υπήρξε και προσωπική επίσκεψη σε αριθμό 

συνεταιρισμών.  

 

Πίνακας 1.2 

Κατάταξη των συνεταιρισμών γυναικών που λειτουργούσαν το 2002 

Σκοπός Συνεταιρισμού Αριθμός Ποσοστό % 

Χειροτεχνικός 8 24 

Παραγωγικός 20 53 

Αγροτουριστικοί 2 5 

Πολλαπλού σκοπού 8 18 

   

     Η αύξηση των μελών αλλά και η αξία της συνεταιριστικής μερίδας, αφ’ ενός 

συσπειρώνει το κοινωνικό σύνολο, αφ’ ετέρου ενισχύει την αποταμίευση. 

Οι παρακάτω πίνακες 1.3 και 1.4 μας δίνουν μια πρώτη εικόνα της συσπείρωσης των 

επαγγελματιών στις τάξεις των αντίστοιχου σκοπού συνεταιρισμών, για την 

αντιμετώπιση του κοινού προβλήματος της ασφάλισης τόσο  των ιδίων σε αντίστοιχους 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης όσο και των περιουσιών τους. Με την πάροδο του 

χρόνου και την αύξηση της δραστηριότητάς τους, διασφαλίζουν μέσω της αύξησης της 

αξίας της συνεταιριστικής μερίδας και τη δημιουργία αποθεματικών, τα αναγκαία 

κεφάλαια για την απρόσκοπτη και επωφελή λειτουργία του συνεταιρισμού. 
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Πίνακας  1.3 

     Αριθμός μελών των ασφαλιστικών συνεταιρισμών κατά την ίδρυσή τους και κατά τον χρόνο 

της έρευνας (η έρευνα δεν συμπεριελάμβανε την Κρήτη) 

Νομός Επωνυμία 

Συνεταιρισμού 

Σκοπός Ετος 

ίδρυ-

σης 

Μέλη 

κατά 

την 

ίδρυση 

Μέλη 

κατά 

την 

έρευνα 

Έτος 

έρευνας 

Θεσσαλονίκ
ης     

Ασφαλιστικός 
Συνεταιρισμός 

Ιδιοκτητών Δ.Χ. 

ΚΤΕΛ Θεσ/κης 

Ασφαλι-
στικός 

1988 25 103 1992 

Θεσσαλονίκ
ης     

Ειδικός Συν/σμός 
επαγγ.Ιδιοκτητών 

λεωφορείων 39
ου

 

ΚΤΕΛ Θεσ/κης 

Ασφαλι-
στικός 

1961 120 120 1992 

Θεσσαλονίκ
ης     

Αλληλασφαλιστικός  
Συν/σμός επαγγ. 

Ιδιοκτητών 

Αυτοκινήτων  Δ.Χ. Β. 
Ελλάδας 

     « 1986 200 1700 1992 

Θεσσαλονίκ

ης     

Αλληλασφαλιστικός 

Συν/σμός Αυτοτελώς 

εργαζομένων «Η 
πρόοδος» 

 

 

     «        

1961 30 221 1992 

Θεσσαλονίκ

ης     

Επαγγ. Συνεργατικός 

και Ασφαλιστικός 
Συν/σμος Καθαριστών 

–Καθαριστριών 

«ΠΑΣΤΡΑ» 

 

 
 

    «           

 

 
1985 

 

 
24 

 

 
 27 

 

 
 1992 

Θεσσαλονίκ
ης     

Πανελλαδικός 
Ασφ/κός Συν/σμός 

αποκλειστικών 

Αδελφών Νοσοκόμων 

 
 

 

    «        

  
 

1961 

 
 

 31 

 
 

 75 

 
 

1992 

Θεσσαλονίκ
ης     

Πανελλήνιος 
Ασφαλιστικός 

Συνεταιρισμός 

Αποκλ.νοσοκόμων  
«Ο άγιος Θεράπων» 

    
     «    

 
 1986 

 
   7 

 
 25 

 
1992 

Αθήνα Πανελλήνιος 

Οργανισμός πωλητών 

Λαϊκού Λαχείου 

 

      « 

 

 

1958 

 

 

100 

 

 

600 

 

 

1992 

Αθήνα Αλληλοασφαλιστικός 

Συνεταιρισμός  

Ιδιοκτητών 
Λεωφορείων Πούλμαν 

Ασφαλι-

στικός 

 
   

 

 

 1978 

 

 

100 

 

 

250 

 

 

 « 

Αθήνα Αλληλοασφαλιστικός 

Συν/σμός Μετόχων 

ΚΤΕΛ Ν.Αττικής 

     

      «    

 

 

1958 

 

 

126 

 

 

153 

  

 

 1992 

Πηγή: Θεοδώρου  1992. 

     Από τη μελέτη του πίνακα αυτού διαπιστώνουμε ότι, πλην του συνεταιρισμού του 39 
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ΚΤΕΛ ο οποίος δεν παρουσιάζει αύξηση μελών στην διάρκεια της λειτουργίας του , 

όλοι οι υπόλοιποι παρουσιάζουν αύξηση από 3 μέχρι και 1500 μέλη, ή σε ποσοστό από 

11 – 750% 

 

Πίνακας  1.4 

Ύψος συνεταιριστικής μερίδας των ασφαλιστικών συνεταιρισμών κατά την ίδρυση και κατά 

τον χρόνο της έρευνας. 

Νομός Επωνυμία Σκοπός Έτος 

Ιδρυ

-σης 

Αξία 

συν/κής 

μερίδας 

κατά την 

έναρξη 

Αξία  

Συν/κής 

μερίδας 

κατά την 

έρευνα 

Έτος 

Έρευ-

νας 

Θεσσα-

λονίκης 

Ασφαλιστικός Συν/σμός 

Ιδιοκτητών Δ.Χ. ΚΤΕΛ 

Θες/κης 

Ασφαλι-

στικός 

1988   90 210 1992 

Θεσσαλο

νίκης     

Ειδικός Συν/σμός επαγγ. 

Ιδιοκτητών λεωφορείων 

39
ου

 ΚΤΕΛ Θεσ/κης 

Ασφαλι-

στικός 

 

1961 

 

 30 

 

15 

 

1992 

Θεσσαλο
νίκης     

Αλληλασφαλιστικός  
Συν/σμός επαγγ. Ιδιο-

κτητών Αυτοκινήτων  

Δ.Χ. Β. Ελλάδας 

Ασφαλι-
στικός 

 
 

1986 

 
 

90 

 
 

 150 

 
 

1992 

Θεσσαλο
νίκης     

Αλληλασφαλιστικός 
Συν/σμός Αυτοτελως 

εργαζομένων «Η 

πρόοδος» 

Ασφαλι-
στικός 

 
 

1961 

 
 

  7 

 
 

 

 
 

 

1992 

Αθήνα Επαγγ. Συνεργατικός 

και Ασφαλιστικός 

Συν/σμος Κα- 

θαριστών-Καθαριστριών 
«ΠΑΣΤΡΑ» 

Ασφαλι-

στικός 

 

 

 

1985 

 

 

 

 30 

  

 

 

1992 

Αθήνα Πανελλαδικός 

Ασφαλιστικός 
Συνεταιρισμός 

αποκλειστικών 

Αδελφών Νοσοκόμων 

 Ασφαλι-

στικός 

 

 
1961 

  

 
 3 

 

 
 30 

 

 
1992 

Αθήνα Πανελλήνιος 
Ασφαλ.Συνεται-ρισμός 

Αποκλ. Νοσο-κόμων  

«Ο άγιος Θεράπων» 

Ασφαλι-
στικός 

  
1986 

 
 3 

  

Αθήνα Πανελλήνιος 
Οργανισμός πωλητών 

Λαϊκού Λαχείου 

Ασφαλιστ
ικός 

 
1958 

 
0.30 

  
1992 

Αθήνα Αλληλοασφαλιστικός 
Συναιτ. Ιδιοκτητών 

Λεωφορείων Πούλμαν 

Ασφαλι-
στικός 

 
 

1978 

 
 

 114 

  
 

1992 

Αθήνα Αλληλοασφαλιστικός 

Συν/σμός Μετόχων 
ΚΤΕΛ Ν. Αττικής 

«Ασφαλι-

στικός 

1958  75 1992 
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Πηγή: Θεοδώρου, 1992. 

     Από την επισκόπηση του παραπάνω πίνακα 1.4 καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 

αξία της συνεταιριστικής μερίδας αυξήθηκε στους περισσότερους ασφαλιστικούς 

συνεταιρισμούς που απάντησαν πλήρως, ενώ μόνον ένας παρουσιάζει μείωση της αξίας 

της συνεταιριστικής μερίδας. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση των ασφαλιστικών 

συνεταιρισμών, υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες, επειδή το μέλος του 

συνεταιρισμού, εκτός της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας, καλείται να καταβάλλει 

και το κόστος των ασφαλίστρων που πρέπει να καταβληθούν στον αντίστοιχο 

κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα ή των ασφαλίστρων που καθορίζονται για κάθε έτος ως 

κόστος ασφάλισης του ιδιόκτητου αυτοκινήτου.  
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Πίνακας 1.5  

     Γεωγραφική Κατανομή Αστικών Συνεταιρισμών κατά κατηγορία σκοπού στη λοιπή χώρα, 

σύμφωνα με έρευνες που διεξήχθησαν στην δεκαετία 1990-2000 από σπουδαστές του τμήματος 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων του ΤΕΙ Κρήτης . 

 

Νομός Σκοπός Αριθμός 

Οργανώ

-σεων 

Αριθμός 

Μελών 

Πηγή 

 

Έτος  

έρευνας 

Αττικής Προμηθευτικός    48 111.568 Μπρανιώτης  

Τσεσμετζή  

Φωτίου  

 1991 

 Οικοδομικός    59  63.925   1991 

  Ασφαλιστικός      5     1.615   1991 

 Καταναλωτικός      4     1.013   1991 

Βοιωτίας Προμηθευτικός       4    148 Μηλιού,Τουφεξή   1996 

 Ασφαλιστικός       1    100  1996 

 Πιστωτικός       1 16000  1996 

Φθιώτιδας Προμηθευτικός       6     280 Μηλιού,Τουφεξή  1996 

 Ασφαλιστικός       1                 147  1996 

Καρδίτσας Προμηθευτικός       6     236  Λαϊου  2002  

             «       5     135 Κουκουλέτσου  1996 

Λάρισας Προμηθευτικός       4     253 Λαϊου  2002 

      

 Τρικάλων Προμηθευτικός          2     142 Αγοραστού, 

Βαρδαλαχάκη 

1998 

 Πιστωτικός       1   2100  1998 

Μαγνησίας Προμηθευτικός       3     393         «         « 1998 

Μεσσηνίας Προμηθευτικός       4     386 Στόκα  2000 

 Τουριστικός       1       40    2000 

Αρκαδίας Προμηθευτικός       1       24   «           « 2000 

 Μεταφορικός       1       72  2000 

Αχαϊας Προμηθευτικός       5     542 Βουρβαχάκη  2000 

 Πιστωτικός       1  4.500  2000 

Αρτας Προμηθευτικός       4      101 Μυτικώτη 1999 

 Πιστωτικός       1   1.000  1999 

Πρέβεζας Προμηθευτικός       1        75   «                « 1999 

Αιτωλοακαρ

νανίας 

Προμηθευτικός       4       184 Αγρογιάννης 2000 

 Πολλαπλού       1       143  2000 

Ευρυτανίας Προμηθευτικός       1         20      «                 « 2000 

 Χειροτεχνικός       1         11  2000 

Ιωαννίνων Προμηθευτικός      11       891 Κώτσης  1994 

 Μεταφορικός        1         52  1994 

 Ασφαλιστικός        3        346  1994 

 Πιστωτικός        1     3.000  1994 

 Παραγωγικός        2          20      1994 

Νεώτερη 
έρευνα 

Προμηθευτικός      10        971 Παπά  2000 

 Πιστωτικός        1      5.000  2000 
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 Ασφαλιστικός        1         157  2000 

  Μεταφορικός        1           46  2000 

Θεσπρωτίας Προμηθευτικός        3          95 Κώτσης  1994 

 Οικοδομικός        1          33     1994 

Καβάλας Προμηθευτικός        6        419 Κορτίνος  1996 

 Παραγωγικός        1          12  1996 

 Πιστωτικός        1         39  1996 

 Ασφαλιστικός        1         29  1996 

 Καταναλωτικός        1     1.600  1996 

Δράμας Προμηθευτικός        3       136 «                   « 1996 

 Πιστωτικός        1       750  1996 

 Οικοδομικός        1       229  1996 

 Ασφαλιστικός        2        228  1996 

 Καταναλωτικός        1     2.215  1996 

Ξανθης Προμηθευτικός        6        294 «                    « 1996 

 Ασφαλιστικός        1          22         1996 

 Καταναλωτικός        1        580   1996 

Ροδόπης Προμηθευτικός        4                    .628 Παπαδοπούλου  1994 

 Οικοδομικός        2        308  1994 

Εβρου Προμηθευτικός        6        192 Τσολακίδου  1994 

 Ασφαλιστικός        1        142  1994 

Γρεβενών Προμηθευτικός        1          25 Παπά 2000 

Πέλλας Προμηθευτικός             5        114 Ματζανά, 

Δασκαλάκης 

1996 

 Ασφαλιστικός        1          82   1996 

Κιλκίς Ασφαλιστικός        1           41    «            « 1996 

Σερρών Προμηθευτικός        1          35     «            « 1996 

Δωδεκανή-

σου 

Πιστωτικός        1     5.600 Ρουσάκη  1997 

Λέσβου   Προμηθευτικός        1           34          Δωματάς  1992 

 Παραγωγικός        1          30  1992 

Αρκαδίας Προμηθευτικός        2          52 Οψιμούλη  1998 

 Μεταφορικός        2        105  1998 

Αργολίδος Προμηθευτικός        1          28     «              « 1998 

 Πιστωτικός        1        160                    1998 

 Ασφαλιστικός        1          74  1998 

Κορινθίας Προμηθευτικός        5        332     «               « 1998 

Λακωνίας Προμηθευτικός        1            39      «               « 1998 

Θεσσαλονί-

κης* 

Προμηθευτικός      14      3.104 Ζουντουρίδου, 

Γιουκάκη 

1990 

 Πιστωτικός        1        860  1990 

 Ασφαλιστικός        5     2.151  1990 

 Καταναλωτικός       11   20.656  1990 

 Οικοδομικός         3     1.786    1990 

 Διάφοροι         5        964  1990 

 

* Η έρευνα αφορούσε τους συνεταιρισμούς που λειτουργούσαν στα όρια του δήμου 

Θεσσαλονίκης 
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     Από τον πίνακα φαίνεται ότι επί 265 αστικών συνεταιρισμών  οι προμηθευτικοί 

ανέρχονται στον αριθμό των 152 με 121.415 μέλη. Ακολουθούν οι συνεταιρισμοί 

κατοικίας 66 συνολικά με 66281 μέλη. Χαρακτηριστικό στοιχείο των συνεταιρισμών 

αυτών είναι ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι συνεταιρισμοί παραθεριστικής 

κατοικίας, ο σκοπός των οποίων ολοκληρώνεται με την παροχή άρτιου και 

οικοδομήσιμου οικοπέδου, αφού βεβαίως έχουν ολοκληρωθεί  τα έργα πολεοδόμησης 

(δρόμοι, δίκτυα κ.λ.π.). Αυτό δικαιολογείται και από τη μόνιμη κατοικία αλλά και τη 

επαγγελματική απασχόληση των μελών τους, που προέρχονται από μόνιμους κατοίκους 

της Αθήνας και των άλλων μεγάλων πόλεων (κατά κανόνα πρωτεύουσες νομών) και 

από την επαγγελματική τους ιδιότητα είναι κυρίως υπαλληλική του Δημόσιου και του 

ευρύτερου  Δημόσιου τομέα. 

     Στην τρίτη θέση κατατάσσονται οι ασφαλιστικοί συνεταιρισμοί με 20 οργανώσεις 

και 4.714 μέλη, ενώ οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί, παρά το γεγονός ότι έρχονται 

τέταρτοι, σε αριθμό 8 οργανώσεων αριθμούν 34.989
55

 μέλη και οι καταναλωτικοί με 

αριθμό 7 οργανώσεων αριθμούν 5.408 μέλη. Τέλος, λειτουργούν 5 συνεταιρισμοί 

διάφορων σκοπών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις συγκεκριμένες 

κατηγορίες με  964 μέλη, 3 παραγωγικοί με 32 μέλη, 2 μεταφορικοί με 118 μέλη και 1 

χειροτεχνικός με 11 μέλη. 

 

Πίνακας  1.6 

Αστικοί Συνεταιρισμοί που λειτουργούσαν το 1991 

Α/Α Σκοπός Συνεταιρισμού Αριθμ. 

Συν/σμών 

1 Προμηθευτικός 353* 

2 Καταναλωτικός 16 

3 Μεταφορικός 81 

4 Παραγωγικός 69 

5 Ασφαλιστικός 68 

6 Χειροτεχνικός  Γυναικών 32 

7 Φαρμακοποιών 29 

8 Εκδοτικός 11 

9 Τεχνικής Υποστήριξης 9 

10 Τουριστικός 9 

11 Πιστωτικός 7 

12 Λοιποί (Ειδικών επαγγελματικών 17 

                                                
55

Σήμερα ο αριθμός των μελών των πιστωτικών συνεταιρισμών έχει αυξηθεί ιδιαίτερα 

σημαντικά  
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Δραστηριοτήτων) 

 Σύνολο 701** 

 

Σημ:  *   Στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι συνεταιρισμοί που στην επωνυμία τους 

αναφέρονται ως προμηθευτικοί  καταναλωτικοί, καθώς και οι συνεταιρισμοί των υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.     

  **Οι παραπάνω αριθμοί αναφέρονται μόνο στους συνεταιρισμούς που έχουν  προσαρμόσει το 

καταστατικό τους σύμφωνα με τον Ν.1667/86 μέχρι 30/7/1990. 

Πηγή: Πανταζή Ελένη, 1991 

     Και από τον παραπάνω πίνακα 1.6 συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι προμηθευτικοί 

συνεταιρισμοί αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των συνεταιρισμών που 

λειτουργούσαν κατά την περίοδο της έρευνας ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη ότι, οι 

συνεταιρισμοί των φαρμακοποιών που κατά την άποψή μας ανήκουν στην κατηγορία 

των προμηθευτικών, οπότε  ο αριθμός τους ανέρχεται στους 382. 

      Πρέπει να τονίσουμε ότι η υπηρεσία Αστικών Συνεταιρισμών διαθέτει στοιχεία τα 

οποία προκύπτουν από την έναρξη λειτουργίας τους ή την τροποποίηση και την 

εναρμόνιση του καταστατικού τους στις διατάξεις του Ν.1667/86, ενώ περιλαμβάνονται 

οι συνεταιρισμοί ολόκληρης της χώρας, ακόμη και των νομών στους οποίους δεν 

κατέστη δυνατή η έρευνα στο διάστημα που μεσολάβησε. 

     Ενδεικτικό της βεβαιότητας που έχουν οι μικροεπαγγελματίες για τη διασφάλιση 

των συμφερόντων τους μέσω της συμμετοχής τους σε έναν συνεταιρισμό αντίστοιχου 

σκοπού, είναι η λειτουργία μεγάλου αριθμού αστικών συνεταιρισμών σε όλους σχεδόν 

τους νομούς της χώρας, όπως φαίνεται από τους πίνακες 1.3 μέχρι και 1.6, η ευρύτητα 

των σκοπών ίδρυσής τους και ο αριθμός των μελών που συμμετέχουν σε αυτούς. 

   

Συμπεράσματα 

   Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έχει γίνει πραγματικότητα και στα οφέλη της 

μπορεί συμπεριληφθεί η παγκόσμια ανάπτυξη που επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη και 

μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κρατών 

κ.λπ. Τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την παγκοσμιοποιημένη οικονομία 

συνοψίζονται κυρίως στη διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών ή και 

περιοχών της ίδιας χώρας, επειδή ο έντονος ανταγωνισμός των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων θέτει εκτός αγοράς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα την 

αύξηση της ανεργίας, τη δημιουργία ή μεγέθυνση ανισοτήτων ακόμη και μεταξύ των 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:34 EEST - 52.53.217.230



Ελευθέριος Γ Νιονάκης                                                        O Ρόλος των Αστικών Συνεταιρισμών 

στην Ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέρειας 
«Η Περίπτωση της Κρήτης» 

 

    44   

 

 

 

περιφερειών ενός κράτους, ενώ η αδυναμία διατήρησης πιθανής οικονομικής κρίσης 

εκτός των συνόρων μιας κρατικής οντότητας είναι υπαρκτή. 

     Για την άμβλυνση των ανισοτήτων που προϋπήρχαν ή παρουσιάστηκαν ως 

αποτέλεσμα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, τα κράτη μόνα τους ή σε συνεργασία 

με άλλες κρατικές οντότητες, καταρτίζουν και εφαρμόζουν προγράμματα 

περιφερειακής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων επιδιώκεται η 

αξιοποίηση του συνόλου των διαθεσίμων πόρων και ιδιαίτερα του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

     Σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή καλείται να παίξει ο τρίτος τομέας της 

οικονομίας  και οι συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες αγκαλιάζουν και καλύπτουν 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε μορφής. Ο ιδιαίτερος ρόλος των συνεταιριστικών 

οργανώσεων στην ανάπτυξη στηρίζεται τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική 

εμπειρία. Βέβαια δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης στην 

επιτυχή ολοκλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:34 EEST - 52.53.217.230



Ελευθέριος Γ Νιονάκης                                                        O Ρόλος των Αστικών Συνεταιρισμών 

στην Ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέρειας 
«Η Περίπτωση της Κρήτης» 

 

    45   

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    2
ο 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

2.1 Γενικά 

     Η ύπαρξη και η λειτουργία των συνεταιρισμών γεννά μια σειρά ερωτημάτων που 

μπορούν να διατυπωθούν ως εξής: 

α.  Κάτω από τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, είναι δυνατόν η λειτουργία των 

συνεταιρισμών να επηρεάζει την οικονομία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο; και αν 

ναι οι επιρροές που ασκεί είναι θετικές ή αρνητικές; 

β.  Σε ποιο βαθμό είναι δυνατή η επιβίωση συνεταιρισμών αυτής της μορφής;  

     Στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας, τα ανωτέρω ερωτήματα εξειδικεύτηκαν στην 

Κρήτη, που αντιμετωπίστηκε ως μια περίπτωση περιφερειακής ανάπτυξης, με δεδομένη 

την ύπαρξη των αστικών συνεταιρισμών στην περιοχή. Ο κύριος άξονας της έρευνάς 

μου που προσδιορίστηκαν βάσει των ειδικότερων στόχων της ήταν οι ακόλουθοι:  

α. Ποια  είναι η συμβολή των αστικών συνεταιρισμών της Κρήτης, στην βελτίωση της  

απασχόλησης και του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτισμικού επιπέδου των κατοίκων 

της περιοχής. 

β. Αν η λειτουργία των αστικών συνεταιρισμών επηρεάζει θετικά την ισόρροπη κατανομή 

της ευημερίας στο σύνολο των κατοίκων της περιφέρειας, και 

γ. Με ποιο τρόπο είναι δυνατή η βελτίωση και η ανάπτυξη των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν από την ύπαρξη των συνεταιρισμών της μορφής αυτής στην περιφερειακή 

οικονομία. 

     Οι υποθέσεις που ερευνήθηκαν εστιάστηκαν στην δυνατότητα ή μη των αστικών 

συνεταιρισμών να επηρεάσουν θετικά την ισόρροπη κατανομή της ευημερίας στο 

σύνολο των κατοίκων της περιφέρειας, με τη βελτίωση του οικονομικού, πολιτιστικού 

και κοινωνικού επιπέδου τους.  

Στη διεξαγωγή της έρευνας συνεργάστηκα με «επί πτυχίο» σπουδαστές του Τμήματος 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων του ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)οι 

οποίοι εκπόνησαν σειρά πτυχιακών εργασιών, μελετώντας το αστικό συνεταιριστικό 

κίνημα στους νομούς της Ελλάδας. Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής υπήρξε η 

εκπόνηση μεγάλου αριθμού εργασιών. Οι εργασίες στηρίχθηκαν στην διαδικασία της 

περιγραφικής έρευνας, εφόσον ο κύριος σκοπός ήταν η απογραφή των συνεταιρισμών 
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που λειτουργούσαν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο στον αντίστοιχο Νομό ή τους 

Νομούς που αφορούσε η έρευνα.  

     Η πρώτη φάση της έρευνας ξεκίνησε το 1988 και κάλυψε το σύνολο των νομών της 

χώρας. Σε δεύτερη φάση άρχισε η εκπόνηση πτυχιακών εργασιών για την έρευνα σε 

βάθος συγκεκριμένων αστικών συνεταιρισμών π.χ. Οργάνωση και λειτουργία του 

συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Ξάνθης, Οργάνωση και λειτουργία του συνεταιρισμού 

Φαρμακοποιών Ηρακλείου κ.λ.π. 

     Στο παράρτημα Β! παρουσιάζονται τα θέματα που κάλυψε η ερευνητική ομάδα και 

οι νομοί στους οποίους διερευνήθηκε η οργάνωση και η λειτουργία των αστικών 

συνεταιρισμών. 

 

2.2 Υλικό και μέθοδος 

     Η μέθοδος που επελέγη ήταν η απογραφική διερεύνηση και η μελέτη των αστικών 

συνεταιρισμών που λειτουργούν στην Κρήτη. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια τα 

οποία συμπληρώθηκαν από τους υπεύθυνους των συνεταιριστικών οργανώσεων. Όπου 

δεν ήταν δυνατή η συμπλήρωσή τους μέσω προσωπικής συνέντευξης, δόθηκαν 

λεπτομερείς οδηγίες στους ερωτηθέντες και επιπρόσθετες τηλεφωνικές διευκρινήσεις 

αν ήταν αναγκαίες. Το δείγμα αποτέλεσαν 34 αστικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν 

κυρίως στους νομούς Ηρακλείου και Χανίων, με έναν συνεταιρισμό να λειτουργεί στον 

Νομό Ρεθύμνης, ενώ στον Νομό Λασιθίου δεν εντοπίσθηκε η λειτουργία αστικού 

συνεταιρισμού. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα αρχεία του ΥΠΕΘΟ και Οικονομικών, 

λειτουργούν 30 συνεταιρισμοί στον Νομό Ηρακλείου, 13 στον Νομό Ρεθύμνης, 5 στον 

Νομό Λασιθίου και 29 στον Νομό Χανίων.
56

 

2.3  Διάρθρωση του ερωτηματολογίου 

     Οι ερωτήσεις 1 – 5 στοχεύουν στη συγκέντρωση πληροφοριών για την ταυτότητα 

του συνεταιρισμού, δηλαδή την επωνυμία, την έδρα, το έτος ίδρυσής του, τον σκοπό 

και την περίπτωση αλλαγής του καταστατικού σκοπού (π.χ. Σκοπός του 

συνεταιρισμού). 

     Οι ερωτήσεις 6 - 8 αφορούν τον αριθμό των μελών που συμμετέχουν στον 

συνεταιρισμό και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο υποψήφιος προκειμένου να 

                                                
56

Παπαγεωργίου Κ., Βιώσιμη συνεταιριστική ανάπτυξη, εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα 

2004,σελ.433 
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γίνει μέλος με βάση τον καταστατικό σκοπό του συνεταιρισμού. 

Οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται τα μη μέλη, για να εξηγήσουν γιατί δεν 

συμμετέχουν στους συνεταιρισμούς, όπως και οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι 

διοικήσεις των συνεταιρισμών για να προσελκύουν νέα μέλη, διερευνώνται με τις 

ερωτήσεις 9 – 10.   

     Με τις ερωτήσεις 11- 13, επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο συνεταιρισμός συμμετέχει 

σε ανώτερου βαθμού συνεταιριστική οργάνωση (Ένωση ή Ομοσπονδία), αν αναπτύσσει 

εκπαιδευτική δραστηριότητα και, σε καταφατική περίπτωση, τις μεθόδους που κυρίως 

χρησιμοποιεί.  Επίσης πώς διαμορφώνονται τα όργανα διοίκησης και ελέγχου του και 

ποια η περιφέρεια ανάπτυξης της δραστηριότητάς του. 

     Με τις ερωτήσεις 14 - 16  διερευνάται η συνεισφορά του συνεταιρισμού στον τομέα 

της απασχόλησης (υπάρχουσες και πιθανή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας) και το 

επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού που ήδη απασχολείται στις οργανώσεις αυτές. 

     Οι ερωτήσεις 17–19 αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η 

δραστηριότητα του συνεταιρισμού, η συνεργασία του με άλλους φορείς, το επίπεδο 

συνεργασίας και ο τρόπος πιθανής ενίσχυσής του από τις συνεργασίες αυτές. 

 Τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, οι αδυναμίες, τα προβλήματα που συναντούν και η 

αντιμετώπισή τους από τον συνεταιρισμό διερευνώνται με τις ερωτήσεις 20 – 22. 

 Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και υποδομών είναι το θέμα της ερώτησης 23, ενώ 

με την ερώτηση 24 επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν και σε ποιο βαθμό επηρεάζεται το 

κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό επίπεδο των μελών, από τη λειτουργία του 

συνεταιρισμού. 

     Με τις ερωτήσεις 25–34, διερευνώνται οι προϋποθέσεις αποδοτικής λειτουργίας και 

οικονομικά θέματα των συνεταιρισμών (ύψος συνεταιριστικής μερίδας, αριθμός 

μερίδων που έχει δικαίωμα να αγοράσει κάθε μέλος, τα οικονομικά αποτελέσματα και ο 

τρόπος διάθεσης των κερδών (πλεόνασμα διαχείρισης) ή κάλυψης των ζημιών 

(έλλειμμα διαχείρισης), η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων κ.λπ. Τέλος, η ερώτηση 35 

αναφέρεται στα αποτελέσματα που έχει στην τοπική οικονομία  η λειτουργία των 

συνεταιρισμών.
57

 

2.4 Στατιστική ανάλυση 

     Για την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

                                                
57

Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο παράρτημα.  
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πακέτο SPSS v13. Στο πλαίσιο της περιγραφικής στατιστικής  δημιουργήθηκαν πίνακες 

συχνοτήτων για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Οι πίνακες συχνοτήτων περι-

λαμβάνουν τον ακριβή αριθμό περιπτώσεων (συχνότητα), το επί τοις εκατό (%) των 

συνεταιρισμών που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη (σχετική συχνότητα), καθώς και 

το ισχύον ποσοστό % στις περιπτώσεις μη απαντήσεων. Επίσης, όπου κρίθηκε 

απαραίτητο, δημιουργήθηκαν πίνακες διπλής εισόδου (cross tabulations) και 

υπολογίστηκε η τιμή του στατιστικού κριτηρίου χ2 .Δυστυχώς, ο μικρός αριθμός 

συνεταιρισμών του δείγματος της έρευνας (34 στο σύνολο) καθώς και το ποσοστό μη 

απαντήσεων σε μεγάλο αριθμό ερωτήσεων, δεν μας επέτρεψαν να προχωρήσουμε στην 

εις βάθος ουσιαστική επεξεργασία των δεδομένων.  

 

Συμπεράσματα 

     Από την προκαταρτική έρευνα διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλου αριθμού και 

ποικίλου σκοπού αστικών συνεταιρισμών που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, γεγονός 

που σημαίνει ότι οι επαγγελματίες, οι οποίοι συνασπίζονται στο πλαίσιο ενός αστικού 

συνεταιρισμού, είναι βέβαιοι ότι η συνεργασία τους με τη συνεταιριστική επιχείρηση 

εξυπηρετεί τα συμφέροντα της επιχείρησής τους, επομένως και τα δικά τους. 

     Με την έρευνά μας επιχειρείται να οριοθετηθεί στο μέτρο του δυνατού  η 

συνεισφορά των αστικών συνεταιρισμών στην ανάπτυξη της Κρήτης και τον σκοπό 

αυτό εξυπηρετεί η συγκεκριμένη διάρθρωση του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ 

3.1.1 Περιφερειακή οργάνωση της Ελλάδας   

     Η Ελλάδα, χώρα κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή και νησιωτική, σύμφωνα με την 

εμβαδομέτρηση του 1963
58

 έχει έκταση 131.944
59

 τ.χ. Το ηπειρωτικό τμήμα της 

(Θράκη, Μακεδονία, ΄Ηπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος) 

καταλαμβάνει τα 108.581 τ.χ., και το νησιωτικό (222 κατοικούμενα νησιά)
60

 της 

Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης, τα 23.363 τ.χ. Από την παραπάνω συνολική έκταση, η 

γεωργική γη καταλαμβάνει  38.564 τ.χ.
61

 

     Εκτός από τις γεωφυσικές ιδιαιτερότητες, μία ακόμη αιτία για την ύπαρξη 

περιφερειακών ανισοτήτων ήταν οι ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές περιπέτειες του 

ελληνικού κράτους από την ίδρυσή του  μέχρι τα μέσα του 20 αιώνα (περιφερειακοί και 

παγκόσμιοι πόλεμοι, ενσωμάτωση νέων περιοχών στο ελληνικό κράτος, εγκατάσταση 

προσφύγων από τον πόντο και την Μ. Ασία, πολιτικοί αστάθεια, εμφύλιος κ.ά.). Παρ’ 

όλο που αυτές οι ανισότητες έχουν αμβλυνθεί με ειδικά μέτρα, τα οποία ληφθεί μέχρι 

σήμερα, η πλήρης εξάλειψή τους δεν έχει ακόμη επιτευχθεί
62

.   

Οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών προσλαμβάνουν  διάφορες μορφές, οι οποίες 

συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω:
63

 

i. Έλλειψη ίσων οικονομικών ευκαιριών ( αυξημένη ανεργία). 

ii. Έλλειψη ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση (αδυναμία συνέχισης των σπουδών των 

αποφοίτων λυκείου σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, επειδή δεν λειτουργούν 

στην συγκεκριμένη περιφέρεια ιδρύματα του επιπέδου αυτού). 

iii.Απόσταση από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων. 

iv.Έλλειψη ίσων πολιτισμικών ευκαιριών (δυσχέρειες στην παρακολούθηση 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή άλλων πολιτισμικών δραστηριοτήτων). 

v. Ο τόπος διαμονής και εργασίας (μέγεθος αστικών κέντρων και χωριών, χωροταξική 

τους διασπορά κ.λπ.) 

                                                
58

Δημητράκου, Γεωγραφία Ατλας Παγκόσμιος, εκδόσεις ΔΕΛΤΑ. 
59

 Στο πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης 1981-85, η συνολική έκταση της χώρας θεωρείται 

131.990 τ.χ.  
60

Πετράκος Γ.- Ψυχάρης Γ., Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα,Αθήνα,2004, σελ.107  
61

Πρόγραμμα Περιφερειακής ανάπτυξης 1981-85. 
62

Πετράκος  Γ.- Ψυχάρης Γ., Περιφερειακή ανάπτυξη στην  Ελλάδα, 2004, σελ.37 
63

Κόνσολας Ν. σελ.50 
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     Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία και τη διατήρηση των περιφερειακών 

ανισοτήτων μπορούν να ταξινομηθούν κατά τους Γ. Πετράκο και Γ. Ψυχάρη
64

 σε 

ιστορικούς, γεωμορφολογικούς, οικονομικούς και πολιτικούς, ενώ κατά τον Ν. 

Κόνσολα
65

 σε γεωγραφικούς, δομής της οικονομίας, κινητικότητας εργασίας και 

κεφαλαίου, θεσμικούς, πολιτικούς, πολιτισμικούς, εξωτερικών οικονομιών, 

περιβαλλοντικούς, έλλειψης διάχυσης καινοτομικών δραστηριοτήτων, εσωτερικού 

ελέγχου και τέλος περιορισμένων  επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 

Η Διοικητική οργάνωση της Ελλάδας καθορίζεται από τις διατάξεις του  Ν.1622/86 και 

του Π.Δ. 51/1987 όπως ισχύουν σήμερα  και έχει ως εξής: 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης, περιλαμβάνει τους νομούς ΄Εβρου, 

Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας.   

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, περιλαμβάνει τους νομούς Σερρών, Θεσσαλονίκης, 

Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας. 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, περιλαμβάνει τους νομούς Φλώρινας, Κοζάνης, 

Καστοριάς και Γρεβενών.  

Περιφέρεια Ηπείρου, περιλαμβάνει τους νομούς Ιωαννίνων, ΄Αρτας, Θεσπρωτίας και 

Πρέβεζας. 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, περιλαμβάνει τους νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και 

Καρδίτσας. 

Περιφέρεια Ιονίων νήσων, περιλαμβάνει τους νομούς Κέρκυρας, Λευκάδας, 

Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, περιλαμβάνει τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και 

Ηλείας. 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, περιλαμβάνει τους νομούς Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, 

Φωκίδας, Βοιωτίας, και Εύβοιας. 

Περιφέρεια  Αττικής, περιλαμβάνει τον νομό Αττικής. 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, περιλαμβάνει τους νομούς Κορινθίας, Αργολίδος, 

Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας. 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, περιλαμβάνει τους νομούς Λέσβου, Χίου και Σάμου. 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, περιλαμβάνει τους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. 
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Ως Πετράκος Γ.–Ψυχάρης Γ., Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα, 2004,σελ.104 
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Κόσολας Ν., Σύγχρονη οικονομική πολιτική, 1997, σελ.54 κ.ε. 
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Περιφέρεια Κρήτης, περιλαμβάνει τους νομούς Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και 

Λασιθίου. 

     Ο τρόπος διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων προς 

τις περιφέρειες, καθορίζονται από τους νόμους 2503/97 και 2647/98 όπως ισχύουν  

σήμερα και από τα Π.Δ. των οποίων η έκδοση προβλέπεται  από τις διατάξεις των 

παραπάνω νόμων. 

     Η διάρθρωση έχει σκοπό τη θεσμοθέτηση της περιφέρειας ως αποκεντρωμένης 

διοικητικής μονάδας του κράτους σε εφαρμογή και της συνταγματικής επιταγής, 

σύμφωνα με την οποία επιλέγεται το αποκεντρωτικό σύστημα οργάνωσης των 

υπηρεσιών του κράτους
66

. Μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων και αποστολών της, 

περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και η εφαρμογή των 

πολιτικών για την αναπτυξιακή πορεία του χώρου ευθύνης της
67

. 

 

 

Χάρτης 1.Περιφερειακή διάρθρωση της Ελλάδος. 

 

     Ο καθορισμός των ορίων κάθε περιφέρειας έγινε με γνώμονα τον σχεδιασμό, τον 

προγραμματισμό και τον συντονισμό της περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ ο στόχος της 

αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης επηρέασε την τελική μορφή της 

συγκεκριμένης περιφερειακής διάρθρωσης, με τη σύνταξη και εφαρμογή του 

κατάλληλου Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σε όλες σχεδόν τις χώρες έχει 

επικρατήσει η αντίληψη ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα είναι ένα σχέδιο ανάπτυξης, το 

                                                
66

Αρθρο 101, ισχύοντος συντάγματος 
67

 Η Νέα Περιφερειακή Οργάνωση του Κράτους. Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας 

Διοίκησης, Εθνικό Τυπογραφείο, Φεβρουάριος 1997και 

β. Π.Δ.51/87 άρθρο μόνο. 
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οποίο συντάσσεται με τη διαδικασία του Δημοκρατικού Προγραμματισμού
68

, σε 

συνεργασία με τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα της πολιτείας και με τη 

συμμετοχή φορέων περιφερειακού επιπέδου με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα σχέδιο 

περιφερειακής ανάπτυξης που υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων οργάνων. 

 

3.1.2 Πρώτες προσπάθειες περιφερειακής ανάπτυξης της Ελλάδας 

     Η ανάγκη επίτευξης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της χώρας 

συνειδητοποιήθηκε σχετικά ενωρίς. Έτσι άρχισε η προσπάθεια του οικονομικού 

προγραμματισμού ώστε να επιτευχθεί, η βελτίωση του κοινωνικού και οικονομικού 

επιπέδου όλων των καθυστερημένων περιοχών της επικράτειας
69

. Στόχος ήταν η 

κινητοποίηση και συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα στην αναπτυξιακή 

διαδικασία, με τη δραστηριοποίηση των τοπικών συλλογικών φορέων– σωματεία, 

συνεταιρισμοί, κοινότητες, δήμοι, νομαρχίες κ.λπ.- και την εφαρμογή προγραμμάτων 

τοπικής ανάπτυξης, των αγροτικών πρωτίστως περιοχών, με την τεχνική κυρίως 

υποστήριξη του κράτους ή διεθνών οργανισμών.
70

 

     Η προσπάθεια προγραμματισμού και ανάπτυξης ευρύτερων επί μέρους περιοχών 

αλλά και της χώρας συνολικά ξεκίνησε με το πρόγραμμα οικονομικής ανόρθωσης 1949 

– 1952 και με την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων όπως: 

 α. Τα περιφερειακά συνέδρια που έγιναν στην περίοδο 1949-1950 σε όλες τις τότε 

διοικητικές περιφέρειες της χώρας, από την Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής 

Σχεδίου Ανάπτυξης (Υ.Σ.Ε.Σ.Α.). 

β. Το πρόγραμμα «΄Εργα Αγροτικής Κινητοποίησης» που είχε  πιλοτικό χαρακτήρα για 

παραγωγικά έργα στις περιοχές Σερρών-Δράμας, του βόρειου τμήματος στο νομό 

Ιωαννίνων και του δασικού τμήματος της Πίνδου. Το πρόγραμμα αυτό ήταν 

αποτέλεσμα συνεργασίας των υπουργείων Συντονισμού, Γεωργίας, Εσωτερικών, 

Κοινωνικής Πρόνοιας και της ΑΤΕ. Τελικά όμως εφαρμόστηκε μόνο στην περιοχή 

Σερρών – Δράμας. 

γ. Τα ειδικά περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης των ετών 1958 –1965, που 

εκπονήθηκαν από τις Υπηρεσίες Περιφερειακής Ανάπτυξης Ηπείρου, με τη βοήθεια και 

                                                
68

 Αρθρο 6, Ν.2503/97 
69

 Μαυράκης Π.,Τα πλαίσια της περιφερειακής αναπτύξεως, ΚΕΠΕ, 1970,σελ.204. 
70

 Ως άνω. 
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συνεργασία του Ο.Ο.Σ.Α. (τότε Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας ) 

και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παραγωγικότητας.
71

  

δ. Η οικονομική έρευνα για την δυτική Πελοπόννησο που εκπονήθηκε από τον F.A.O. 

σε συνεργασία με την Υ.Π.Α.Π. 

ε.Το σχέδιο ανάπτυξης της Κρήτης 1965-1970, που εκπονήθηκε από την ACRIDEV σε 

συνεργασία με την Υ.Π.Α.Κ. 

στ. Τα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης των ετών 1960-1964 και 1966-1970. Με αυτά 

έγινε ουσιαστικά η έναρξη της διαίρεσης της χώρας σε περιφέρειες προγράμματος. 

ζ. Η ίδρυση διανομαρχιακών Υπηρεσιών Περιφερειακής ανάπτυξης: 

      i. Υ.Π.Α. Ηπείρου (1961) με έδρα τα Ιωάννινα και με ζώνη ευθύνης της τους 

νομούς  Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Θεσπρωτίας και Άρτας. Στην ίδια υπηρεσία ανάπτυξης 

υπάγονται και τα νησιά της Κέρκυρας και Λευκάδας.  

       ii. Υ.Π.Α. Πελοποννήσου (1962) με έδρα την Πάτρα και ζώνη ευθύνης της τους 

νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορίνθου, Λακωνίας, Μεσσηνίας, 

Αιτωλοακαρνανίας, και τα νησιά Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Κύθηρα. 

      iii. Υ.Π.Α. Κρήτης (1962) με έδρα το Ηράκλειο και ζώνη ευθύνης τους νομούς 

Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων. 

      iv Y.Π.Α. Θεσσαλίας (1965) με έδρα την Λάρισα και ζώνη ευθύνης της τους 

νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Μαγνησίας. 

      v. Υ.Π.Α. Βορείου Ελλάδος (1966) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ζώνη ευθύνης της 

τους νομούς Θεσσαλονίκης,  Κιλκίς, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας,  

Ημαθίας, Σερρών, Πιερίας, Πέλλας, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, ΄Εβρου και 

Χαλκιδικής της περιοχής του Αγίου όρους συμπεριλαμβανομένης. 

     vi. Υ.Π.Α. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος (1967) με έδρα τη Λαμία, και ζώνη 

ευθύνης της τους νομούς Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας. 

     vii. Υ.Π.Α. Αττικής και νήσων Αιγαίου (1967), με έδρα την Αθήνα και ζώνη 

ευθύνης της τους νομούς Αττικής, Πειραιώς, Δωδεκανήσου, Εύβοιας, Κυκλάδων, 

Λέσβου, Χίου και Σάμου. 

     Όπως βλέπουμε αυτή η πρώτη διαίρεση της χώρας σε περιφέρειες 

προγραμματισμού, δεν συμπίπτει πλήρως με τη διοικητική της διαίρεση. Η αποστολή 

των υπηρεσιών περιφερειακής ανάπτυξης ήταν ο προγραμματισμός, ο συντονισμός, και  

η εποπτεία των αναπτυξιακών θεμάτων της ζώνης ευθύνης τους. 
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     Η διοικητική διάρθρωση περιλάμβανε τα γραφεία Προγράμματος και Χωροταξίας, 

Πρωτογενούς παραγωγής, Δευτερογενούς  παραγωγής και Υπηρεσιών. Ως γνωμοδοτικό 

όργανο κάθε Υ.Π.Α. λειτουργούσε, το «Συμβούλιο Περιφερειακής Ανάπτυξης» από το 

1967, το οποίο αποτελούσαν εκτός από τους κρατικούς λειτουργούς ( Νομάρχες, 

Επιθεωρητές Δ.Υ. και εκπροσώπους κοινωνικών φορέων της περιοχής, π.χ. ο Πρόεδρος 

του Τ.Ε. της έδρας της περιοχής κ.λπ.). Το συμβούλιο γνωμοδοτούσε για θέματα 

κατάρτισης του προγράμματος της περιοχής, για τον συντονισμό των τοπικών 

περιφερειακών προγραμμάτων, για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους και την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμοζόμενης αναπτυξιακής πολιτικής. 

     Από το 1967, τον συντονισμό, την οργάνωση και την παρακολούθηση των 

δραστηριοτήτων των Υ.Π.Α. ανέλαβε η συσταθείσα Κεντρική Υπηρεσία 

Περιφερειακής ανάπτυξης (Κ.Υ.Π.Α.), η οποία είχε επίσης  τη δυνατότητα εκπόνησης 

αναπτυξιακών μελετών για διάφορες περιοχές της χώρας είτε άμεσα, είτε έμμεσα με  

ανάθεση. Η  διοικητική διάρθρωση περιελάμβανε τα Γραφεία, Χωροταξίας, 

Περιφερειακών Προγραμμάτων και Οργάνωσης – Παρακολούθησης Υ.Π.Α.
72

 

 

3.1.3 Αναπτυξιακή Νομοθεσία 

     Η Ελληνική Πολιτεία με σειρά μέτρων επιχείρησε και συνεχίζει την προσπάθεια 

ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας με έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Τα μέτρα 

αυτά που βασίζονταν κυρίως στην παροχή αναπτυξιακών κινήτρων, είναι μεταξύ άλλων 

τα εξής: 

α. Επιχορήγηση: Χορήγηση χρηματικών ποσών για την κάλυψη μέρους της δαπάνης 

επένδυσης που προβλέπεται από το σχέδιο επένδυσης. 

β. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: Χρηματική επιχορήγηση για την κάλυψη 

μέρους των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, εφόσον απαιτείται η απόκτηση ή και 

χρήση καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού. 

γ. Φορολογικές απαλλαγές μέρους ή και του συνόλου της δαπάνης επένδυσης ή και της 

αξίας χρηματοδοτικής μίσθωσης, που είναι αναγκαίες για την πραγματοποίηση της 

επένδυσης. Το κίνητρο αυτό απαλλάσσει μέρος από την καταβολή φόρων των μη 

διανεμομένων κερδών της πρώτης δεκαετίας, αρχής γινομένης από την 

πραγματοποίηση της επένδυσης. 
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δ. Επιδότηση του κόστους απασχόλησης για τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από 

την επένδυση. Η επιδότηση αυτή χορηγείται για ορισμένο χρονικό διάστημα και αφορά 

μέρος του μισθολογίου κόστους εργασίας των θέσεων που δημιουργούνται. 

ε. Επιδότηση επιτοκίου των δανείων που τυχόν συνάπτονται για τις ανάγκες της 

επένδυσης. 

στ. Αυξημένες αποσβέσεις. 

     Για την παροχή των κινήτρων, η χώρα διαιρείται σε περιφέρειες, προκειμένου να 

δοθεί η δέουσα σημασία σε εκείνες τις περιφέρειες που μειονεκτούν και χρήζουν 

μεγαλύτερης ενίσχυσης ώστε να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη ισόρροπη ανάπτυξη και η 

μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών. Παράλληλα, καθορίζονται οι 

κατηγορίες των επιχειρήσεων που δικαιούνται των ενισχύσεων, τα κριτήρια 

αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται και το είδος των ενισχύσεων 

που θα τύχουν, εκφρασμένα σε ποσοστά %. 

 

3.1.4 Οι αναπτυξιακοί νόμοι 

     Η αναπτυξιακή προσπάθεια και η εφαρμογή των προβλεπομένων δράσεων ως προς 

την παροχή κινήτρων πλαισιώθηκε από μια σειρά αναπτυξιακών νόμων:   

Ν. 3299/2004  

προβλέπει την δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων με Επιχορήγηση,  

 επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, φορολογική απαλλαγή, και επιδότηση κόστους 

απασχόλησης. 

     Τα κίνητρα παρέχονται εναλλακτικά ως εξής: 

i.Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

ii.Φορολογική απαλλαγή. 

iii.Επιδότηση του κόστους της απασχόλησης που δημιουργεί η επένδυση. 

iv.Σε ειδικές περιπτώσεις και στα πλαίσια της ισόρροπης ανάπτυξης μεταξύ των 

περιφερειών της χώρας, είναι δυνατόν να δοθούν συνδυαστικά περισσότερες 

ενισχύσεις
42

.  

Για την εφαρμογή των κινήτρων η χώρα διαιρείται σε τέσσερις περιοχές τις Α, Β, Γ και 

Δ. 

Ν. 2601/1998. 

 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της 

χώρας  και άλλες διατάξεις». 
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     Εκτός από τα κίνητρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.3, για περιπτώσεις 

ιδιαίτερα σημαντικών επενδύσεων προβλέπονται επιπλέον ειδικά κίνητρα που 

αναφέρονται στο άρθρο του ν. 4171/1961 σε συνδυασμό με τα κίνητρα του νόμου 

αυτού. Για την καταβολή των ενισχύσεων του νόμου, οι φορείς διακρίνονται σε: α. 

Νέους: Περιλαμβάνονται οι νέες επιχειρήσεις και όσες δεν έχουν συμπληρώσει 

πενταετία από τη σύστασή τους ή την έναρξη επιτηδεύματος για τις ατομικές 

επιχειρήσεις, και β. Παλαιούς: Περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που έχουν 

συμπληρώσει πενταετία από τη σύστασή τους ή έχει παρέλθει πενταετία από την 

έναρξη επιτηδεύματος για τις ατομικές επιχειρήσεις. 

     Η χώρα διαιρείται σε τέσσερις περιοχές και καθορίζονται τα ποσοστά των 

ενισχύσεων κατά περίπτωση με έμφαση στις περιοχές Γ και Δ, στις οποίες υπάγονται οι 

νομοί  της χώρας με τη μικρότερη οικονομική ανάπτυξη. 

     Με το άρθρο 10 του νόμου, προβλέπεται η δυνατότητα θέσπισης ειδικών 

καθεστώτων ενίσχυσης περιφερειών της χώρας ή επενδύσεων ιδιαίτερης σημασίας για 

την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Ν. 2234/1994 

Επιδιώξεις του νόμου αυτού ήταν: 

α. Η παροχή ενισχύσεων σε επιχειρηματικές δραστηριότητες για τη δημιουργία 

επιχειρήσεων ικανών να αντεπεξέλθουν στον διεθνή ανταγωνισμό ώστε να 

παραμείνουν στην αγορά  

β. Η εισαγωγή νέας τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία, ώστε αφ’ ενός να 

εφαρμοστεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας και αφ’ ετέρου να επιτευχθεί η παραγωγή 

καινοτομικών προϊόντων.  

γ. Η μακροχρόνια υποστήριξη των επιχειρήσεων σε εφαρμογή αντίστοιχου 

προγράμματος ανάπτυξής τους.  

δ. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις με απώτερο στόχο την 

προσαρμογή τους στο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.  

ε. Η επίτευξη κατάλληλου επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται 

στον οικονομικό προγραμματισμό. 

Ο νόμος καθορίζει τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο καθεστώς των ενισχύσεων και 

μάλιστα σε ποσοστά υψηλότερα από εκείνα που προέβλεπε ο  νόμος 1862/90. 
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Ν. 1892/1990 

     Προέβλεπε τον διαχωρισμό της χώρας ουσιαστικά σε πέντε ζώνες κινήτρου, τις Α, 

Β, Γ, Δ,  και τη Θράκη για την οποία ίσχυαν υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης. Ο νόμος 

καθόριζε αυξημένα ποσοστά ίδιας συμμετοχής, με στόχο τη διασφάλιση της 

βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, την υποβολή των προτεινόμενων σχεδίων επενδύσεων 

σε δύο περιόδους κατ’ έτος και την ομαδική έγκρισή τους ώστε να επιτυγχάνεται ο 

προγραμματισμός των σχετικών πιστώσεων που απορρέουν από την έγκριση των 

επιχορηγήσεων. Επιπλέον, για την υπαγωγή στα αναπτυξιακά κίνητρα «επιχορήγηση – 

επιδότηση», όριζε ότι το ελάχιστο όριο μιας ατομικής επένδυσης δεν μπορούσε να είναι 

μικρότερο των 60 εκατ. δραχμών. 

     Εκτός των άλλων θεσμοθέτησε τον έλεγχο της έναρξης λειτουργίας της 

παραγωγικής διαδικασίας εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την 

ολοκλήρωση της επένδυσης. Τέλος, περιέγραψε την έννοια της παραγωγικής 

επένδυσης, τις κατηγορίες δαπανών που υπάγονται στις διατάξεις του, όπως επίσης και 

τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που μπορούν να υπαχθούν και τα κριτήρια 

αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία ομαδοποιημένα αναφέρονται ως 

κριτήρια Βιωσιμότητας και ως κριτήρια Υπαγωγής. 

 

Ν. 1262/1982 

Διαιρούσε την χώρα σε τέσσερις ζώνες κινήτρων (Α, Β, Γ, Δ) και καθόριζε τα κίνητρα 

για κάθε μία από αυτές 

Τα προβλεπόμενα από τον νόμο αυτό κίνητρα, συνοψίζονται σε επιχορηγήσεις, 

επιδότηση επιτοκίου, και αφορολόγητες εκπτώσεις 

 

Ν. 1116/1981 

Όριζε, ως επενδυτικό κίνητρο την επιχορήγηση του κεφαλαίου και απαγόρευε να 

υπαχθούν στις διατάξεις του επενδυτικά σχέδια που πρότειναν την εγκατάσταση 

επιχειρήσεων σε περιοχές που θεωρούνται ως υπερκορεσμένες (π.χ. Αττική) ενώ 

παρείχε κίνητρα για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων από τα δύο μεγάλα αστικά 

κέντρα. Με τον νόμο αυτό τέθηκε ουσιαστικά η περιφερειακή ανάπτυξη ως στόχος 

κατά προτεραιότητα. 
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Ν. 849/1978 

Διαιρούσε τη χώρα σε πέντε περιοχές (Α, Β, Γ, Δ, και Ε) και αφορούσε κυρίως τη 

βιομηχανία και τη βιοτεχνία. Τα κίνητρα που υιοθετούσε ήταν άτοκες ενισχύσεις, 

επιδότηση επιτοκίου και αφορολόγητες εκπτώσεις. 

 

Ν. 289/1976  

Προέβλεπε την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών της 

Θράκης και των νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, 

υπήρξε σειρά νομοθετημάτων, που στόχευαν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

 

Ν. 4171/1961 

Είχε ως στόχο την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων και για τον σκοπό αυτό 

προέβλεπε σημαντικά κίνητρα και διευκολύνσεις. 

 

Ν.Δ. 2687/1953 

Υπήρξε ο πρώτος νόμος για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, με τον οποίο 

διασφαλιζόταν τα προνόμια και η προστασία που απολάμβαναν οι επενδυτές που 

εισήγαν στην χώρα κεφάλαια για την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων. 

 

3.2  Η περιφέρεια Κρήτης 

3.2.1 ΄Εκταση, μορφολογία του εδάφους   

     Η Περιφέρεια Κρήτης διαρθρώνεται σε τέσσερις νομούς, 68 δήμους και δύο 

κοινότητες, με συνολική έκταση 8.336 τ.χ. (6,3% της συνολικής έκτασης της χώρας). Η 

γεωργική γη καταλαμβάνει 3.148 τ.χ. 38,40%
73

 και η ορεινή επιφάνεια ανέρχεται σε 

5.052 τ.χ. ή 61,60% (χάρτης 2). Ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 601.131 κατοίκους (5,2 

% του πληθυσμού της χώρας). Η εξέλιξη του πληθυσμού της Περιφέρειας από το 1951-

2001παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 3.1.  

 

 

 

 

                                                
73Πρόγραμμα Περιφερειακής αναπτύξεως 1981-1985,ΚΕΠΕ, Αθήνα 1980, σελ.203. 
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Πίνακας 3.1 

Πληθυσμός της Κρήτης 1951-2001 

Γεωγραφική 

Θέση / Έτος  

1951 1961 1971 1981 1991 2001 

Κρήτη 462124 483258 456642 502165 540054 601159 

Ελλάδα  7632801 8388553 8768641 9740417 10264156 10964020 

Πηγή : α. Μελέτη Αγοράς Εργασίας, 1994 – 

            β.- ΕΣΥΕ Απογραφές: 1961-2001  

            γ.  - ΚΕΤΑ Κρήτης, Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Περιφέρειας Κρήτης, 2004 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι στο διάστημα 1951-2001, ο πληθυσμός της Κρήτης 

αυξήθηκε με ρυθμό 30%. 

     Ο πίνακας 3.2, παρουσιάζει την εξέλιξη του πληθυσμού της Περιφέρειας κατά Νομό κατά τη 

περίοδο  1951 - 2001 καθώς και την έκταση σε τετρ. χιλιόμετρα. 

 

Πίνακας 3.2 

Έκταση σε τετρ. χιλ. και πληθυσμός των νομών της Κρήτης 

Νομοί  Έκταση  1951 1961 1971 1981 1991 2001 

Ηράκλειο  2641 189637 208374 209670 243622 263868 292489 

Λασίθι 1823 73784 73880 66226 70053 70762 76319 

Ρέθυμνο 1496 72179 69943 60949 62634 69290 81936 

Χανιά  2375 126524 131061 119797 125856 133060 150387 

Κρήτη 8335 462124 483258 456642 502165 540054 601159 

ΕΛΛΑΣ 131944 7632801 8388553 8768641 9740417 10264156 10964020 

Πηγές : ΕΣΥΕ α. Μελέτη αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού Επιμελητήριο Ηρακλείου  

                          β.  Απογραφές  1961-2001 

Ο πίνακας 3. 3 παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού της Κρήτης κατά 

περιόδους, από το 1951 ως το 2001 
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Πίνακας 3.3 

Ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού των Νομών της Κρήτης κατά περιόδους (σε ποσοστά %) 

Περιοχή /έτος 1951-1961 1961-71 1971-81 1981-91 1991-2001 1951-2001 

Νομός Ηρακλείου  9.9 0.6 16.2 8.3 39.1   54 

Νομός Λασιθίου 0.1 -10.4 5.8 1.0 -4.1      3 

Νομός Ρεθύμνου -3.1 -12.9 2.8 10.6 -4.0    13 

Νομός Χανίων  3.6 -8.6 5.1 5.7 5.2     18 

Κρήτη  4.6 -5.5 10.0 7,5 11,3      30 

Πηγή : α. Μελέτη αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού επιμελητηρίου Ηρακλείου   β.ΕΣΥΕ   

           Απογραφές 1961-2001 β. Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Κρήτης, ΚΕΤΑ Κρήτης,2004 

Κατά την διάρκεια της περιόδου 1951-2001,ο πληθυσμός της Κρήτης αυξήθηκε σε 

30%, με μια παρένθεση μείωσης του πληθυσμού κατά την δεκαετία 1961- 1971.  

     Η μείωση αυτή έχει σχέση με την μετανάστευση προς την τότε Δυτ. Γερμανία η 

οποία δεχόταν ΄Ελληνες οικονομικούς μετανάστες μετά την διακρατική συμφωνία  που 

είχε τότε συναφθεί. Στην ίδια περίοδο, ο πληθυσμός του νομού Ηρακλείου αυξήθηκε 

κατά 54%, του νομού Λασιθίου κατά 3%, του νομού Ρεθύμνου κατά 13% και του 

νομού Χανίων κατά 18%. Αποτέλεσμα αυτών των πληθυσμιακών εξελίξεων, είναι η 

αύξηση της πυκνότητας του πληθυσμού του νομού Ηρακλείου απο 72 άτομα ανά 

τετρ.χιλιόμετρο το 1951, σε 110 άτομα το 2001. Ο πίνακας 3.4, παρουσιάζει την 

πυκνότητα του πληθυσμού των νομών της Κρήτης κατά τη διάρκεια της περιόδου 1951-

2001.  

Πίνακας 3.4 

Πυκνότητα του πληθυσμού (κάτοικοι /km2 ) των νομών της Κρήτης, 1951-2001 

Νομός /έτος  1951 1961 1971 1981 1991 2001 

Νομός Ηρακλείου 72 79 79 92 100 110 

Νομός Λασιθίου 40 41 36 38 39   42 
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Νομός Ρεθύμνου 48 47 41 42 46   55 

Νομός Χανίων 53 55 50 53 56   63 

Κρήτη 55 58 55 60 64   72 

  Πηγή: α. Μελέτη αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού. Επιμελητήριο Ηρακλείου. β. ΕΣΥΕ 

 

3.2.2 Υποδομές  

3.2.2.1 Δρόμοι 

     Η σημαντικότερη οδική αρτηρία της Κρήτης είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας με τον 

οποίο συνδέεται ολόκληρο το υπόλοιπο οδικό δίκτυο του νησιού πού  αναπτύσσεται τα 

τελευταία έτη. Παράλληλα προς τον Βόρειο Οδικό άξονα λειτουργεί μερικώς και ο 

νότιος Οδικός Άξονας, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Ο Βόρειος Οδικός 

άξονας ανήκει στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Ελλάδος αλλά και στο Διευρωπαϊκό Οδικό 

Δίκτυο
74

 . 

3.2.2.2 Λιμάνια 

     Το σπουδαιότερο λιμάνι της Περιφέρειας  είναι αυτό του Ηρακλείου, το οποίο 

εξυπηρετεί τις ανάγκες μεταφοράς εμπορευμάτων, οχημάτων και επιβατών. Το λιμάνι 

του Ηρακλείου έχει χαρακτηριστεί ως λιμένας εθνικής σημασίας και παρουσιάζει 

μεγάλη δραστηριότητα, κυρίως με το λιμάνι του Πειραιά. 

Σε ότι αφορά τη διακίνηση επιβατών, η αναλογία Ελλήνων και αλλοδαπών επισκεπτών 

διαμορφώνεται  97% και  3% αντίστοιχα, ενώ τόσο η επιβατική κίνηση όσο και η 

μεταφορά εμπορευμάτων, παρουσιάζει σημαντική αύξηση  από έτος σε έτος
75

. 

     Η ύπαρξη «Ελεύθερης Ζώνης» στο λιμάνι του Ηρακλείου σε συνδυασμό με την 

ύπαρξη του Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, 

του δίνουν τη δυνατότητα συνδυασμένων μεταφορών και επιτρέπουν την ανάπτυξή του 

ως διεθνούς διαμετακομιστικού κέντρου εμπορικών μεταφορών.  

     Η επικοινωνία της Κρήτης δια θαλάσσης με τη λοιπή χώρα διενεργείται και  από 

τους λιμένες  του  Καστελίου Κισσάμου, ο οποίος συνδέει την Κρήτη με την 

Πελοπόννησο, της Σούδας,
76

 με ιδιαίτερα σημαντικές δυνατότητες  διακίνησης 

                                                
74

|Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Κρήτης, ΚΕΤΑ Κρήτης,2004 
75

Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Κρήτης, ΚΕΤΑ Κρήτης 2004 
76

Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Περιφέρειας Κρήτης 2004,ΚΕΤΑ Κρήτης 
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επιβατών και εμπορευμάτων, όπως επίσης και από τους λιμένες Ρεθύμνου,  Αγίου 

Νικολάου και Σητείας οι οποίοι βρίσκονται επίσης στα βόρεια παράλια του νησιού. Στα 

νότια παράλια βρίσκονται τα δευτερεύοντα λιμάνια Παλαιόχωρας, Χώρας Σφακίων, 

Αγίας Γαλήνης, Καλών Λιμένων, Κόκκινου Πύργου και Ιεράπετρας τα οποία 

εξυπηρετούν κυρίως την αλιεία. 

Σημαντική συμμετοχή στην ανάπτυξη των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της Κρήτης με 

τη λοιπή χώρα και όχι μόνο, αποτέλεσε η δημιουργία και αποδοτική λειτουργία των 

ναυτιλιακών εταιριών λαϊκής βάσης στην Κρήτη η οποία πρωτοπόρησε στον τομέα 

αυτό. 

3.2.2.3 Αεροδρόμια 

     Οι αερομεταφορές εξυπηρετούνται από τρία αεροδρόμια του νομού Ηρακλείου που 

έχει τη μεγαλύτερη κίνηση. Ιδιαίτερα στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου η κίνηση  

του αερολιμένα Ηρακλείου εντείνεται με την αύξηση  των δρομολογίων τσάρτερ για 

την μεταφορά τουριστών από διάφορες χώρες, των Χανίων το οποίο εξυπηρετεί την 

τουριστική και επιβατική κίνηση της περιοχής και το αεροδρόμιο  της Σητείας, το οποίο 

βρίσκεται σε απόσταση 69 χιλιομέτρων από τον Άγιο Νικόλαο την πρωτεύουσα του 

νομού Λασιθίου. Το αεροδρόμιο αυτό  εξελίσσεται συνεχώς ώστε να μπορεί να δεχθεί 

και πτήσεις τσάρτερ. 

3.2.3 Επικοινωνίες 

     Τα συστήματα οπτικών ινών που έχουν εγκατασταθεί κατά μήκος του βόρειου 

παραλιακού άξονα του νησιού επιτρέπουν τη διεξαγωγή της επικοινωνίας με ιδιαίτερα  

υψηλή ταχύτητα. Τα βασικά κέντρα βρίσκονται στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο 

Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στη Σητεία. Ταυτόχρονα ένα δίκτυο οπτικών ινών 

αναπτύσσεται στους 4 νομούς με αποτέλεσμα να καλύψει  τα  σημαντικότερα αστικά 

κέντρα. 

     Κάθε ενδιάμεσος σταθμός είναι μέρος του δικτύου και της πύλης του όλου 

συστήματος. Η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία του συστήματος αυξάνεται από τη 

συμπληρωματική υποστήριξη των ραδιοφωνικών δικτύων που είναι εγκατεστημένα στο 

βόρειο κομμάτι του νησιού. 

     Η σύνδεση του νησιού με τον υπόλοιπο κόσμο υλοποιείται διαμέσου οπτικών ινών 

που συνδέουν την Κρήτη με την Αθήνα. Επίσης υπάρχει ένα σύστημα οπτικών ινών 

που συνδέει την Κρήτη με τη Μασσαλία καθώς και με τη Κύπρο και τη Μέση 
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Ανατολή. Τέλος ο ΟΤΕ έχει ήδη προχωρήσει στην εγκατάσταση κατάλληλου 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στην Κρήτη ξεκινώντας από το Ηράκλειο και τα Χανιά 

για την ανάπτυξη του EURO/ΙSDN . 

 

3.2.4 Ενέργεια 

     Σήμερα στην Κρήτη λειτουργούν τρεις σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ: 

1. Στα Λινοπεράματαν. Ηρακλείου εγκατεστημένης ισχύος: 192,8 MW  

2. Στην Ξυλοκαμάραν. Χανίων εγκατεστημένης ισχύος: 209,6 MW.  

3. Στον Αθερινόλακο Σητείας εγκατεστημένης ισχύος:50ΜW 

Παράλληλα λειτουργούν από τη ΔΕΗ δύο μικρά υδροηλεκτρικά συνολικής ισχύος 0,6 MW ενώ 

τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα το δίκτυο της ΔΕΗ ανεμογεννήτριες συνολικής 

εγκατεστημένης ισχύος 17,4 MW (πρόσφατα εγκαινιάστηκε και μπήκε σε λειτουργία Αιολικό). 

Ενώ λειτουργεί επίσης και πάρκο στη Σητεία  Λασιθίου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 10,2 

MW). 

3.2.5  Εκπαίδευση 

     Το επίπεδο εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο και 

συνεχώς εξελίσσεται, αυξάνοντας τις δεξιότητες και την παραγωγικότητα των 

εργαζομένων. 

Στην Κρήτη λειτουργούν τα παρακάτω Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα 

Πανεπιστήμιο Κρήτης (βρίσκεται στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο)  

Πολυτεχνείο Κρήτης, βρίσκεται στα Χανιά.  

ΑΤΕΙ. Η έδρα του Τ.Ε.Ι. είναι στο Ηράκλειο και λειτουργούν παραρτήματα στις 

πόλεις Χανιά, Ρέθυμνο, Σητεία, Άγιος Νικόλαος και Ιεράπετρα. 

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων με εκπαιδευτικές αλλά και ερευνητικές  

δραστηριότητες σε θέματα που απασχολούν τις αγροτικές οικονομίες των Μεσογειακών 

χωρών.
77

 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας και ΄Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο. 

 

                                                
77

Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Κρήτης, ΚΕΤΑ Κρήτης 2008 
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3.2.6 Υγεία 

     Η Κρήτη αποτελεί αυτόνομη διοικητική και υγειονομική περιφέρεια, στα πλαίσια 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Η οργάνωση του συστήματος Υγείας στην 

Περιφέρεια Κρήτης περιλαμβάνει τους τομείς των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας. 

Η Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας 

     Η πρωτοβάθμια περίθαλψη παρέχεται από τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, 

τα Κέντρα Υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία. Παράλληλα, πρωτοβάθμια φροντίδα 

υγείας προσφέρουν τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω των ιατρείων τους. Η τοπική 

αυτοδιοίκηση συμμετέχει στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενώ 

σημαντική είναι και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. 

     Το σύνολο της περιφέρειας καλύπτεται από 17 Κέντρα Υγείας και 128 

Περιφερειακά Ιατρεία.  

     Τα κέντρα υγείας έχουν συγκεκριμένο αριθμό πληθυσμού ευθύνης, διαθέτουν όλον 

τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να παρέχουν διάγνωση, θεραπεία κοινών νοσημάτων 

και τραυματισμών. 

     Συμπερασματικά, το επίπεδο παροχής υπηρεσιών που προσφέρεται στην Κρήτη, 

μπορεί να θεωρηθεί ότι  βρίσκεται σε σχετικώς ικανοποιητικό επίπεδο σε σύγκριση με 

τον μέσο όρο της χώρας. 

Ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι 

     Οι ιδιώτες ιατροί της Περιφέρειας ανέρχονταν στους 697 το έτος 1997. Αναφορικά 

με την πρωτοβάθμια οδοντιατρική φροντίδα από τους 385 οδοντίατρους που 

καταγράφονται ό,τι παρέχουν υπηρεσίες στην περιφέρεια, 24 εργάζονται σε 

νοσοκομεία, 25 σε κέντρα υγείας και 30 σε πολυϊατρεία. Η πληρότητα σε ιατρικό 

προσωπικό της ΔΥΠΕ Κρήτης στις 31/12/2007, ανερχόταν σε ποσοστό 68,50% των 

οργανικών θέσεων
78

. 

 

 

 

                                                
78 Πηγή: /ΔΥΠΕ  Κρήτης  
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3.3 Απασχόληση και εργατικό δυναμικό 

     Η εξέλιξη του εργατικού δυναμικού κατά τη περίοδο 1998-2007 παρουσιάζεται 

στους επόμενους πίνακες.  Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης του 

πληθυσμού.  

Πίνακας  3.5 

Εργατικό δυναμικό στην Κρήτη 1998-2007  

Ετος  Εργατικό 

δυναμικό  

Συνολική 

μεταβολή  
Μέσος ετήσιος  

ρυθμός 

μεταβολής (%) 

Συμμετοχή 

Πληθυσμού στο 

εργατικό 

δυναμικό(%)  

Συμμετοχή 

πληθυσμού στο 

εργατικό δυναμικό  

της χώρας 

1998 269.800         58,9   52,2 

1999 276.700  6.900   2,55     59,7   52,1 

2000 272.500 -4.200 -1,51     58,1   52,0 

2001 268.800 -3.700 -1,35     56,9   51,1 

2002 267.000 -   180  -0,06     57,9   52,2 

2003 277.000 10.000  3,74     57,9   52,6 

2004 273.900 -3.100 -1,1     56,8   53,2 

2005 276.000 2.100  0,76     57,0   53,2 

2006 275.600   -400 -0,14     57   53,3 

2007 269.100 -6.500 -2,35     55,5   53,3  

Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

Απασχόληση:  

      Η εξέλιξη της απασχόλησης κατά την περίοδο 1998-2007 παρουσιάζεται στους 

επόμενους πίνακες. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους  πίνακες 3.5 και 3.6 

αναφέρονται στο εργατικό δυναμικό και στην απασχόληση της  περιφέρειας Κρήτης, 

όπως αυτά καταγράφονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος και αφορούν 

το τέταρτο τρίμηνο κάθε έτους. Τούτο επειδή θεωρούμε ότι οι απασχολούμενοι και το 

τρίμηνο αυτό ουσιαστικά καλύπτουν θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, 

δεδομένου ότι στην Κρήτη η εποχιακή απασχόληση καλύπτει μεγάλο μέρος των 
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θέσεων εργασίας κυρίως του τουριστικού κλάδου και επομένως η αποτύπωση της 

ανεργίας παρουσιάζεται στο πραγματικό της μέγεθος. 

Πίνακας 3.6 

Απασχολούμενοι στην Κρήτη 1998-2007 

Έτος  Απασχολούμενοι Συνολική 

μεταβολή 

Μέσος 

ετήσιος 

ρυθμός 

μεταβολής 

(%)  

Απασχόληση 

εργατικού 

δυναμικού(%) 

 

     Ανεργία         

   εργατικού   

   δυναμικού  

     (%) 

1998    244.600      90,7      9,3 

1999    251.500    6.900   2,82    90,9      9,1 

2000    253.300    1.800   0,71    92,9      7,1 

2001    244.400   -9.100   -3,59    90,9      9,1 

2002    244.800        400    0,16    91,7      8,3 

2003    253.000    8.200   3,34    91,3      8,7 

2004    253.700       700    0,27    92,6      7,4 

2005    254.100       400     0,15     92,0      8,0 

2006    255.800    1.700     0,66     92,8      7,2 

2007    254.700  -1.100   -0,43     94,7      5,3 

Πηγή: ΕΣΥΕ,  

     Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνεται ότι η συμμετοχή του πληθυσμού στο 

σύνολο του εργατικού δυναμικού της Κρήτης, κυμαίνεται μεταξύ 55 και 60% και είναι 

μεγαλύτερη από την συμμετοχή κατά δύο τουλάχιστον μονάδες από την συμμετοχή του 

στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της χώρας (πιν.3.5), ενώ η απασχόληση 

ανέρχεται σε υψηλά επίπεδα και υπερβαίνει το 90% σε όλα τα έτη που αφορούν τα 

στοιχεία. Από τον πίνακα 3.6 διαπιστώνεται ότι η ανεργία από το 2001 παρουσιάζει 

πτωτική τάση με εξαίρεση τα έτη 2003 και 2005 οπότε παρουσίασε μια μικρή έξαρση, 

ενώ τα δύο τελευταία  έτη 2006 και 2007 παρουσιάζει αισθητή πτώση φθάνοντας στο 

5,3%. 
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3.4 Οικονομία της Κρήτης 

3.4.1 Γενικά 

     Στο πλαίσιο της λειτουργίας της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, η οικονομική 

ανάπτυξη των χωρών έχει βασιστεί στο μοντέλο της ελεύθερης  αγοράς και του 

ελεύθερου εμπορίου. Αυτή η επιλογή είχε ως αποτέλεσμα την αποδοχή των 

μειονεκτημάτων που εμπεριέχονται στα μοντέλα αυτά, ενώ η προσπάθεια πολλών 

χωρών να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διέθεταν προκάλεσε την 

ένταση του ανταγωνισμού στις παγκόσμιες αγορές όλων των οικονομικών κλάδων, που 

παρουσιάζεται περισσότερο έντονη μεταξύ των οικονομιών οι οποίες παράγουν 

προϊόντα με τη χρήση κατά κανόνα χαμηλής ή μέσης τεχνολογίας, παράλληλα όμως 

δημιουργήθηκαν ευκαιρίες διείσδυσης σε νέες αγορές που αναπτύσσονται ταχύτατα. Ως 

μέσο διείσδυσης χρησιμοποιήθηκε κυρίως το εμπόριο και οι άμεσες ξένες επενδύσεις. 

Από την έρευνα του ΚΕΤΑ (2008) για την αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής, 

προκύπτουν τα ακόλουθα: Στον  πρωτογενή τομέα, αναπτύσσονται πιέσεις από τα 

αντίστοιχα προϊόντα άλλων κυρίως μεσογειακών χωρών (Τουρκία, Μαρόκο κ.λπ.) που 

έχουν παρόμοιες κλιματικές συνθήκες και μπορούν να παράγουν τα ίδια  προϊόντα με 

την Κρήτη, αλλά με μικρότερο κόστος, δεδομένων και των αδυναμιών του τομέα στο 

νησί (πολυτεμαχισμός και μικρό μέγεθος του γεωργικού κλήρου, μορφολογία του 

εδάφους, αδυναμία εφαρμογής νέων τεχνολογιών για την αύξηση της 

παραγωγικότητας, ελλείψεις σε νέο εργατικό δυναμικό κ.λπ.). Ο δευτερογενής τομέας 

χαρακτηρίζεται από μικρού μεγέθους  επιχειρήσεις που εκ των πραγμάτων επιτρέπουν 

την εφαρμογή μικρού ή μεσαίου επιπέδου τεχνολογίας στη παραγωγική τους 

διαδικασία. Οι επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοποιούνται κυρίως στη μεταποίηση 

αγροτικών προϊόντων και παρουσιάζουν αύξηση της δραστηριότητάς τους, γεγονός που 

αποτυπώνεται από την αύξηση των θέσεων απασχόλησης από το ήμισυ των 

επιχειρήσεων του δείγματος, ενώ δεν παρουσιάζεται μείωση των θέσεων απασχόλησης 

σε καμία επιχείρηση. 

     Σε ότι αφορά τον τριτογενή τομέα, ενώ παρουσιάζεται ισχυρός και η απασχόληση 

στον κλάδο αυξήθηκε στο χρονικό διάστημα που κάλυψε η έρευνα, αντιμετωπίζει 

πρόβλημα από την έλλειψη ανταγωνιστικότητας των δύο άλλων τομέων της κρητικής 

οικονομίας. Η κινητήρια δύναμη στον τριτογενή τομέα είναι ο τουρισμός ο οποίος, στο 

μέτρο αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων (κλίμα, μεγάλο μήκος παραλίας, 
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αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.), δέχεται μεγάλες πιέσεις από τον ανταγωνισμό και κυρίως 

από μεσογειακές χώρες που διαθέτουν όμοιο ή παρόμοιο τουριστικό προϊόν. Εν τούτοις 

και παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η απασχόληση στον τουρισμό διακρίνεται από 

έντονη εποχικότητα, παρουσιάζεται αύξηση των θέσεων απασχόλησης σε αριθμό 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, χωρίς όμως να παρουσιαστεί μείωση σε καμία άλλη 

επιχείρηση του κλάδου. Ας σημειωθεί  ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καλύπτουν το 

12,5%  της απασχόλησης.
79

 

     Αντιθέτως, στις επιχειρήσεις παροχής λοιπών υπηρεσιών παρουσιάζεται μεγάλη 

κινητικότητα και αυξομειώσεις του αριθμού των απασχολουμένων, με τελικό θετικό 

αποτέλεσμα στην αύξηση της απασχόλησης.
80

 

     Η οικονομία της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία βασιζόταν κατά κύριο λόγο στον 

αγροτικό τομέα, κατά τη  δεκαετία του 70, στράφηκε και σε άλλους τομείς, όπως στην 

βιομηχανία και την παροχή υπηρεσιών με ιδιαίτερο βάρος στον τουρισμό. Η 

απασχόληση όμως στον αγροτικό τομέα παραμένει εξίσου σημαντική λόγω του 

ευνοϊκού κλίματος και της μορφολογίας του εδάφους. Όλοι οι τομείς της οικονομίας 

της Κρήτης συνδέονται μεταξύ τους και αλληλεξαρτώνται. 

  3.4.2 Περιφερειακό Εισόδημα Κρήτης 

Το Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν της Κρήτης παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα 3.7 

Πίνακας 3.7 

Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν στην Κρήτη, 2001 – 2005 
(Σε εκ. Ευρώ) 

΄Ετος Ελλάς Νομοί Σύνολο 

Κρήτης 
Χανίων Ρεθύμνης Ηρακλείου Λασιθίου 

2000 156.514 1.955 1.103 3.967 1.009  8.035 

2001 167.994 2.101 1.137 4.294 1.126  8.659 

2002* 181.004 2.226 1.214 4.838 1.163  9.442 

2003* 196.602 2.401 1.288 5.087 1.248 10.024 

                                                
79  Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία της Κρήτης 2004, ΚΕΤΑ Κρήτης 
80  Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία της περιφέρειας Κρήτης 2008, ΚΕΤΑ Κρήτης 
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2004* 212.734 2.628 1.462 5.545 1.327 10.961 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 

Σημείωση: Προσωρινά  στοιχεία 

  

     Το 50% του Α.Π.Π. του νησιού, παράγεται στο νομό Ηρακλείου. Από τον πίνακα 

3.7 διαπιστώνεται ότι όλοι οι νομοί, παρουσιάζουν αύξηση του παραγόμενου Α.Π., 

αλλά η διαφορά  του εισοδήματος μεταξύ τους παραμένει, παρά την όποια επί μέρους 

βελτίωση. 

Πίνακας 3.8 

Το κατά κεφαλήν εισόδημα στην περιφέρεια Κρήτης κατά τα έτη 2000-2005 

΄Ετος Ελλάς Νομοί Σύνολο 

Κρήτης 
Χανίων Ρεθύμνης Ηρακλείου Λασιθίου 

2000 12.483 11.381 11.940 11593 11.252 11.543 

2001 13.357 12.053 12.010 12.373 12.270 12.232 

2002 13.342 12.849 12.978 14.007 12.920 13.443 

2003 15.536 13.758 13.755 14.561 13.885 14.168 

2004 16.745 14.546 14.910 15.434 13.994 14.962 

2005 17.886 14.895 15.215 15.651 14.245 15.228 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.      

 

     Αν και το κατά κεφαλήν εισόδημα της περιφέρειας Κρήτης αυξάνεται κάθε έτος, 

υπολείπεται από αυτό του συνόλου της χώρας και μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία 

του παραπάνω πίνακα 3.8 φαίνεται να αυξάνεται η διαφορά από 9,13% το 2000 σε 

14,86% το 2005.   

     Ο  παρακάτω πίνακας  3.9, παρουσιάζει την απασχόληση κατά τομέα οικονομικής 

δραστηριότητας στην Κρήτη για τα έτη 1971 - 2003 

Πίνακας 3.9 

Απασχολούμενοι κατά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας στην Κρήτη, 1971-2003 

Τομέας  

1971 

 

 1981 

 

1991 

 

2001 

 

2003 

 

197

 

198

 

199

 

200

 

200

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:34 EEST - 52.53.217.230



Ελευθέριος Γ Νιονάκης                                                        O Ρόλος των Αστικών Συνεταιρισμών 

στην Ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέρειας 
«Η Περίπτωση της Κρήτης» 

 

    70   

 

 

 

1 1 1 1 3 

Κρήτη 18264

4 

188560 19947

5 

24789

8 

25470

0 

100 100 100 100 100 

Πρωτογεν

ής 

11498

9 

 95456 63950   

79593 

79000 63,

0 

50,

6 

32,

1 
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29151 33326 35148   
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36300 16,

0 
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7 
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6 

13,

7 
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3 

Τριτογενής 38504 59778 10037

7 

13439

4 

13940

0 

21,

0 

31,

7 

50,

3 

54,

2 

54,

7 

Πηγές: α. Μελέτη Αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, β. ΕΣΥΕ  
γ. ΙCAP Διερεύνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και καινοτομίας της Κρήτης, 

προϋποθέσεις ανάπτυξης –προτάσεις. δ. Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Κρήτης, ΚΕΤΑ Κρήτης 

2007 

 Πρωτογενής Τομέας 

     Η Κρήτη είναι από τις πιο εύφορες περιοχές της Ελλάδας  με ιδιαίτερα ευνοϊκό 

κλίμα. Ο γεωργικός κλήρος αποτελείται από μικρά αγροκτήματα στα οποία 

καλλιεργούνται παραδοσιακά προϊόντα. Από το 1960, αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα οι 

θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Τα βασικά προϊόντα που εξάγονται στην αγορά της 

υπόλοιπης Ελλάδας και στο εξωτερικό (ιδιαίτερα στην Ευρώπη) είναι σταφίδα 

(σουλτανί), κρασί, ελιές και ελαιόλαδο, φρέσκα φρούτα (κυρίως σταφύλια, 

εσπεριδοειδή, πεπόνια, καρπούζια, αβοκάντο, μπανάνες και ακτινίδια), νωπά κηπευτικά 

προϊόντα (αγγούρια, ντομάτες , φασόλια, πιπεριές, πατάτες), μέλι, φαρμακευτικά και 

αρωματικά φυτά και βότανα (ρίγανη, δίκταμο ,θυμάρι, κ.ά.). Τα τελευταία χρόνια  

αυξάνεται η απασχόληση στη  βιολογική καλλιέργεια ιδιαίτερα στο ελαιόλαδο και τα 

κηπευτικά, με αποτέλεσμα την αύξηση του εισοδήματος των απασχολουμένων με τις 

καλλιέργειες αυτές. Τα παραπάνω προϊόντα, τυποποιημένα και με κατάλληλη 

συσκευασία, αποτελούν τις κύριες εξαγωγές της Κρήτης.  

     Η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα παρουσιάζει μια μέση ετήσια μείωση της 

τάξεως του 1,45% περίπου, ενώ σε απόλυτους αριθμούς μεταξύ των ετών 1971 – 2003 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:34 EEST - 52.53.217.230



Ελευθέριος Γ Νιονάκης                                                        O Ρόλος των Αστικών Συνεταιρισμών 

στην Ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέρειας 
«Η Περίπτωση της Κρήτης» 

 

    71   

 

 

 

η μείωση ανέρχεται σε 35.989 εργαζόμενους
81

 και σε ποσοστό από 63% το 1971 σε 

31% το 2003.   

Δευτερογενής τομέας 

Βιομηχανία-Βιοτεχνία 

     Ο τομέας αυτός ασχολείται κυρίως με την παραγωγή αγροτικού εξοπλισμού 

(σκαφτικά, μηχανήματα ελαιοσυλλογής, ψεκαστικά, πλαστικές δεξαμενές και σωλήνες  

κ.λπ. ή με την επεξεργασία και την τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων. Οι κύριες 

εξαγωγές είναι εμφιαλωμένο επιτραπέζιο νερό, μάρμαρα, πλαστικά προϊόντα (για 

καλλιέργειες), παραδοσιακά προϊόντα (δερμάτινα είδη, κεραμικά, υφαντά και πλεκτά).  

Η απασχόληση στον δευτερογενή τομέα μεταξύ των ετών 1971 - 2003, παρουσιάζει 

μικρή αύξηση που ανέρχεται στους 7.149 απασχολούμενους, και η τάση αυτή 

εμφανίζεται σε όλα τα ενδιάμεσα έτη. Ποσοστιαία όμως εμφανίζεται  μείωση και από 

16% που ήταν η αύξηση το 1971 ανέρχεται μόλις στο 14,3% το 2003.  

 

Τριτογενής τομέας 

     Στην Κρήτη σημειώνεται ανθηρή εμπορική δραστηριότητα. Υπάρχουν πολλά 

καταστήματα τα που  παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα ικανοποιώντας τις απαιτήσεις 

των καταναλωτών, μόνιμων κατοίκων ή επισκεπτών, ολόκληρο το έτος. Επίσης 

μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων καταναλωτικών αγαθών ελληνικές και πολυεθνικές, 

έχουν ήδη εγκατασταθεί στο νησί. 

Πίνακας 3.10 

Έναρξη (εγγραφή) και διακοπή (διαγραφή) λειτουργίας επιχειρήσεων στην Κρήτη 

 

 

΄Ετος 

 

΄Εναρξη  

 

Διακοπή  

 

Διαφορά  

%διακοπών 

προς 

εγγραφές 

2002 4059 1222 2837 30,1 

2003 3949 1904 2045        48,2 

2004 3831 1970 1861        51,4 

2005 3619 2041 1578        56,4 

2006 3823 2007 1816   52,5 

2007 4469 1680 2789               3 37,5337,337  37,6 

Πηγή : Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία της Κρήτης, ΚΕΤΑ Κρήτης 2007 και 2008 

 

                                                
81  Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Περιφέρειας Κρήτης, ΚΕΤΑ Κρήτης, 2008 
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     Από τον πίνακα 3.10, διαπιστώνεται ότι ανεξάρτητα από το ύψος των διακοπών 

λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Κρήτη, το τελικό αποτέλεσμα παραμένει θετικό και 

μάλιστα το έτος 2007 ο αριθμός των επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους 

έχει μειωθεί σημαντικά και διαμορφώνεται στο 37,6%. Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσιάζει 

ο τουριστικός κλάδος, κυρίως από τη δεκαετία του 1970, οπότε η Κρήτη άρχισε να 

εκμεταλλεύεται το συγκριτικό της πλεονέκτημα που διαθέτει δηλαδή τις κλιματικές 

συνθήκες αλλά και τους αρχαιολογικούς της θησαυρούς (Κνωσός, Φαιστός, Γόρτυνα, 

Ζάκρος κ.λπ., το Αρχαιολογικό μουσείο του Ηρακλείου και των λοιπών μουσείων που 

λειτουργούν στις άλλες πόλεις της Κρήτης), όπως επίσης και τις φυσικές ομορφιές της 

(Φαράγγι της Σαμαριάς , Ελαφόνησος κ.λπ.) που παρατείνουν την τουριστική περίοδο. 

Αυτά τα πλεονεκτήματα ενισχύονται από την κατάλληλη υψηλού επιπέδου υποδομή σε 

ξενοδοχειακές μονάδες και την παροχή αντίστοιχου επιπέδου υπηρεσιών.  

Η απασχόληση στον τριτογενή τομέα μεταξύ των ετών 1971 και 2003 παρουσιάζει μια 

συνεχή αύξηση, η οποία σε απόλυτους αριθμούς ανέρχεται σε 100.896 εργαζόμενους
82

. 

Η ποσοστιαία αύξηση από 21% το 1971 ανέρχεται  στο 54,7%.  

 

 

 

2. Γεωφυσικός Χάρτης της Κρήτης  

 

 

                                                
82

Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία της Περιφέρειας Κρήτης 2008, ΚΕΤΑ Κρήτης 
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3.5 Διοικητική διάρθρωση της Περιφέρειας Κρήτης  

     Σε ότι αφορά την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση η Περιφέρεια Κρήτης 

διαρθρώνεται, σε 68 δήμους και δύο κοινότητες, ενώ σε δευτεροβάθμιο επίπεδο 

αποτελείται από 4 νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις  όπως φαίνεται και στον χάρτη Ν.3. 

 

 

Χάρτης  3.  Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

3.5.1 Όργανα Διοίκησης της Περιφέρειας 

Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.  

     Ο Γ.Γ. της Περιφέρειας είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης και υπεύθυνος για την 

άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής για τα θέματα που αφορούν την περιφέρεια. 

προΐσταται όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, των οποίων κατευθύνει, συντονίζει 

και εποπτεύει τη δράση, καθώς και των αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστικών 

υπηρεσιών 
83

. 

Περιφερειακό συμβούλιο  

Στην Περιφέρεια Κρήτης, όπως και σε κάθε Περιφέρεια, λειτουργεί Περιφερειακό 

Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από :  

α. Τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο  

β. Τους Νομάρχες Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου. 

γ. Τον εκπρόσωπο  ΤΕΔΚ κάθε νομού. 

δ. Τον εκπρόσωπο των Επιμελητηρίων που λειτουργούν στην Περιφέρεια. 

ε. Τον εκπρόσωπο του ΤΕΕ 

                                                
83

Λεπτομερέστερη περιγραφή βλ. Παράρτημα ΑΝ.2503/1997  
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στ.   Τον εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕ 

ζ. Τον εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

η  Τον εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ 

θ  Τον εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ 

ι. Τον εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ 

κ.  Τον εκπρόσωπο της  ΣΕΠΕ 

λ. Τον  εκπρόσωπο του ΟΑΕΔ 

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού συμβουλίου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

-Με απόφασή του  συγκροτεί το Π.Σ., ορίζει τον Γραμματέα του Π.Σ. και τον 

αναπληρωτή του. 

-Συγκαλεί σε συνεδρίαση και προεδρεύει του Π.Σ. τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και 

εκτάκτως υποχρεωτικά, ύστερα από αίτηση του ενός 1/3 των μελών του συμβουλίου. 

-Καλεί στις συνεδριάσεις του Π.Σ. τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών ή 

Νομαρχιακών υπηρεσιών, καθώς και τους προϊσταμένους άλλων φορέων του 

Δημοσίου. 

 

Το περιφερειακό Συμβούλιο: 

-Προτείνει προς τους φορείς του δημόσιου τομέα έργα και μέτρα πολιτικής εθνικής 

σημασίας που αφορούν την περιφέρεια αλλά εντάσσονται στο μεσοπρόθεσμο εθνικό 

αναπτυξιακό πρόγραμμα. 

- Ύστερα από προτάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων συντάσσει το μεσοπρόθεσμο 

περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης. 

- Αποφασίζει για τα ετήσια νομαρχιακά αναπτυξιακά προγράμματα, στις περιπτώσεις 

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του Ν.1622/86. 

- Κατανέμει τις πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για έργα 

νομαρχιακής και τοπικής  σημασίας. 

-  Διατυπώνει προς τους φορείς του δημόσιου τομέα προτάσεις για έργα και μέτρα 

πολιτικής που αφορούν την περιφέρεια και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 

δημοσίων επενδύσεων, αλλά εντάσσονται στα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα των 
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φορέων αυτών. Επίσης γνωμοδοτεί για τα προγράμματα αυτά πριν από την έγκρισή 

τους.
84

 

 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης 

Στην Περιφέρεια λειτουργεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, με τη μορφή 

Ν.Π.Ι.Δ. και διοικείται από  Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου ορίζεται με απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για θητεία τεσσάρων ετών και αποτελείται 

από : 

Τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ως Πρόεδρο 

Έναν εκπρόσωπο της πρωτοβάθμιας  τοπικής αυτοδιοίκησης 

Έναν εκπρόσωπο της δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης 

Έναν  εκπρόσωπο των εργοδοτικών οργανώσεων 

Έναν εκπρόσωπο των εργατικών ενώσεων 

Δύο προϊσταμένους υπηρεσιών της Περιφέρειας που τους ορίζει ο Γενικός 

 Γραμματέας. 

Με την απόφαση συγκρότησης του Δ.Σ. του Ταμείου, ορίζεται και ο αντιπρόεδρός του. 

Οι  αρμοδιότητες του Περιφερειακού ταμείου 
85

 είναι μεταξύ άλλων: 

α. Η διαχείριση των πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, 

χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα, διεθνών οργανισμών, Νομικών 

προσώπων, προγραμμάτων της Ε.Ε. και άλλων φορέων του εξωτερικού, οι οποίες 

σχετίζονται με τα αναπτυξιακά προγράμματα που αφορούν την Κρήτη. 

β. Η κατανομή των ανωτέρω πιστώσεων. 

γ. Η ταμειακή διαχείριση της Περιφέρειας 

δ. Η σύναψη δανείων για την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών και την 

εφαρμογή προγραμμάτων. 

ε. Η υποστήριξη της Περιφέρειας και των υπηρεσιών της στην άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους. 

στ. Η επιβολή και είσπραξη τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υπερ του ταμείου. 

ζ. Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε. κ.λπ. 

 

 

                                                
84Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας του, καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1,παρ.3 του 

Ν.2503/97, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 
85 Λεπτομερέστερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων βλ. Ν.2218/1994 
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3.5.2 Διάρθρωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης 

Οι υπηρεσίες  της Περιφέρειας συγκροτούνται από: 

α. Το γραφείο Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 

β. Τη Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας 

γ. Το Τμήμα Π.Σ.Ε.Α. 

δ. Το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους
86

 

    Η Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας  αποτελείται από:
87

 

i.Τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, η οποία είναι αρμόδια για την 

εξειδίκευση της περιφερειακής πολιτικής στο επίπεδο της περιφέρειας, την υλοποίηση 

των διαδικασιών του δημοκρατικού προγραμματισμού
88

, για τα ετήσια και 

μεσοπρόθεσμα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης  κ.λπ. 

ii.Τη Διεύθυνση  Υγείας και Πρόνοιας, η οποία είναι αρμόδια για την προστασία της 

δημόσιας υγείας και την οργάνωση της πρόληψης, της αγωγής και της βελτίωσης της 

υγείας στην Περιφέρεια. Επιπλέον συντονίζει, εποπτεύει και εισηγείται μέτρα για την 

αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας στον πληθυσμό της 

περιφέρειας. 

iii.Τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων, η οποία εισηγείται τον προγραμματισμό 

κατασκευής έργων στην περιφέρεια, εκπονεί ή αναθέτει την εκπόνηση μελετών και 

εγκρίνει τις μελέτες κατασκευής των έργων, εισηγείται τη διενέργεια δειγματοληπτικών 

ελέγχων και τον έλεγχο καταλληλότητας των εδαφών και των υλικών κατασκευής των 

έργων και είναι αρμόδια για την κατάρτιση προγραμμάτων εγγειοβελτιωτικών έργων. 

     Στο πλαίσιο της διεύθυνσης, λειτουργεί και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων 

Έργων, που εξετάζει και γνωμοδοτεί για θέματα εκτέλεσης έργων, όπως ενστάσεις, 

αιτήσεις θεραπείας, εγκρίσεις μελετών δημοσίων έργων, κ.λπ.. 

iv.Τη Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων, η οποία είναι  αρμόδια για τον  

άμεσο έλεγχο και επιβλέπει την εκτέλεση κατασκευής των έργων. 

v.Τη Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων, η οποία είναι αρμόδια για την 

συντήρηση τοπικών βελτιώσεων, σήμανσης και σηματοδότησης του υφισταμένου 

οδικού δικτύου, και κάθε μορφής μηχανικού εξοπλισμού. 

                                                
86

Δεν λειτουργεί Γραφείου Ν.Σ.Κ. στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, 

σύμφωνα με το άρθρο 5,παρ.2, του Ν.2503/97 
87

 Περισσότερες λεπτομέρειες για τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, βλ. 
παράρτημα Α! 
88

Λαδιάς Χρ.,Δρ. Θέματα Περιφερειακής Πολιτικής του Ελληνικού χώρου [1987-

1997],Κείμενα και προτάσεις, Αθήνα 1999. 
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 vi. Τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, η οποία είναι αρμόδια για τον 

προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και 

πολεοδομικής πολιτικής, στο πλαίσιο των αρχών και των εθνικών κατευθύνσεων για 

βιώσιμη ανάπτυξη.  

 vii. Την Διεύθυνση Δασών η οποία είναι αρμόδια για την δασική ανάπτυξη και 

προστασία των δασών της περιφέρειας. 

viii.Την Επιθεώρηση Δασών 

ix.Την Διεύθυνση Γεωργικής ανάπτυξης η οποία είναι αρμόδια για την γεωργική 

ανάπτυξη και την εφαρμογή της γεωργικής πολιτικής στην περιφέρεια  

x.Την Διεύθυνση Αυτοδιοίκηση και αποκέντρωσης η οποία είναι αρμόδια για την 

άσκηση εποπτείας και την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία 

των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και την εφαρμογή του 

συστήματος της διοικητικής αποκέντρωσης. 

xi.Την Διεύθυνση Διοίκησης η οποία είναι αρμόδια για την Οικονομική διοίκηση, την 

διοίκηση προσωπικού, τον σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής 

οργάνωσης των υπηρεσιών της περιφέρειας, και την ανάπτυξη συστημάτων 

πληροφορικής.    

xii. Διεύθυνση  Αστικής κατάστασης & αλλοδαπών και μετανάστευσης 

xiii.Το Τμήμα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών που είναι αρμόδιο για τον 

χειρισμό των υποθέσεων των πολιτών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα υπηρεσιών της 

περιφέρειας σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες, μέχρις ότου 

διεκπεραιωθούν. 

xiv.Το Τμήμα  Πολιτικής Προστασίας Εκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) η διάρθρωση, 

η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του οποίου ρυθμίζονται από τις κείμενες σχετικές 

διατάξεις. 

xv.Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας με αρμοδιότητα  τον σχεδιασμό μέτρων, 

πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών και την 

οργάνωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας για  τον σκοπό αυτό. 

 

Υπηρεσίες της Περιφέρειας στις έδρες των νομών Κρήτης  

α. Διεύθυνση τοπικής αυτοδιοίκησης Χανίων 

β. Διεύθυνση δασών Χανίων 

γ. Διεύθυνση τοπικής αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:34 EEST - 52.53.217.230



Ελευθέριος Γ Νιονάκης                                                        O Ρόλος των Αστικών Συνεταιρισμών 

στην Ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέρειας 
«Η Περίπτωση της Κρήτης» 

 

    78   

 

 

 

δ. Διεύθυνση δασών Ρεθύμνης 

ε. Διεύθυνση  τοπικής αυτοδιοίκησης Λασιθίου 

στ. Διεύθυνση δασών Λασιθίου   

 

3.6 Φορείς Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης 

Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης ( Ο.Α.ΔΥ.Κ.) 

     Οι φορείς Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Κρήτη με τη μορφή Οργανισμών 

ανάπτυξης ή αναπτυξιακών εταιριών εμφανίζονται το 1979 με την ίδρυση και 

λειτουργία του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.), με έδρα τα 

Χανιά και περιοχή δραστηριοποίησης τους νομούς Χανίων και Ρεθύμνης. Ο 

οργανισμός ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, απολαμβάνει διοικητική και 

οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από το ΥΠΕΘΟ. 

     Ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. λειτουργεί ως μη κερδοσκοπική ανώνυμη εταιρία με μετόχους το 

Ελληνικό Δημόσιο, τις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) των νομών 

Χανίων και Ρεθύμνης και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς των ίδιων νομών. 

Στους σκοπούς του περιλαμβάνονται εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής 

αρμοδιότητας του και η μελέτη, χρηματοδότηση, εκτέλεση και λειτουργία κοινωφελών 

έργων 

     Μέχρι σήμερα ο οργανισμός παρουσιάζει αξιόλογη δράση, ιδιαίτερα στους τομείς 

αξιοποίησης και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της περιοχής με την δημιουργία 

δικτύων ύδρευσης για περισσότερους από 150.000 κατοίκους και αντίστοιχο δίκτυο 

άρδευσης περισσότερα από 180.000 στρέμματα καλλιεργειών. Επιπλέον το έργο 

συνεχίζεται με στόχο την ύδρευση 200.000 κατοίκων και την άρδευση για περισσότερα 

από 200.000 στρεμμάτα. 

     Εκτός από τα παραπάνω, στα πεπραγμένα του Οργανισμού περιλαμβάνονται: 

-Η μελέτη και εκτέλεση έργων προστασίας του περιβάλλοντος (βιολογικοί καθαρισμοί, 

δίκτυα αποχέτευσης κ.λπ.). 

-Η ανάληψη εκτέλεσης σημαντικών κτιριακών έργων (Αγορές, Διοικητήρια, 

αποκαταστάσεις ιστορικών κτιρίων και Ιερών Μονών, κ.λπ.) 

-Συνεργασία και παροχή τεχνικής υποστήριξης σε τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς και 

στους Ο.Τ.Α. της περιοχής του. 
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-Προγραμμάτων αξιοποίησης Περιφερειακής Ανάπτυξης Εθνικών και  Ευρωπαϊκών 

όπως (Μ.Ο.Π., Κ.Π.Σ., Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader, Leonardo DaVinci, Life)  

κ.λπ. 

-Συνεργασία με φορείς της λοιπής Ελλάδας και χωρών της Ε.Ε. 

Το προσωπικό του Οργανισμού αποτελούν στελέχη διάφορων επιστημονικών τομέων 

(οικονομολόγοι, μηχανικοί, γεωπόνοι, γεωλόγοι, κ.λπ.). 

 

 

Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (Ο.ΑΝ.Α.Κ.) 

     Ο Ο.ΑΝ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1991 ως Δημόσιος Οργανισμός με περιοχή λειτουργίας 

τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. Το 2001 το Δημόσιο μεταβίβασε τον οργανισμό 

στους φορείς των δύο νομών και συγκεκριμένα στις: 

-Ν.Α. Ηρακλείου 

-Ν.Α. Λασιθίου 

-Τ.Ε.Δ.Κ. Ηρακλείου 

-Τ.Ε.Δ.Κ. Λασιθίου 

-Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου 

-Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών Λασιθίου 

Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν μετάβαλλε την ιδιότητα του οργανισμού 

ως δημόσιου φορέα. 

     Μεταξύ των σκοπών του Ο.ΑΝ.Α.Κ. ιδιαίτερη σημασία έχει η αξιοποίηση και 

διαχείριση του υδατικού δυναμικού της Ανατολικής Κρήτης και η διαχείριση των 

υγρών και στερεών αποβλήτων στην ίδια περιοχή. Ο οργανισμός ασχολείται επίσης με 

αντιπλημμυρικά έργα, μελέτες και πραγματοποίηση έργων προστασίας και αξιοποίησης 

του περιβάλλοντος, φράγματα και ανέγερση-αξιοποίηση κτιριακών και αθλητικών 

εγκαταστάσεων, παροχή συμβουλών στην Περιφέρεια Κρήτης για τη διαχείριση 

υδατικών πόρων κ.λπ.. Επιπλέον, εκπονεί μελέτες για την αναμόρφωση – εξυγίανση 

περιοχών που έχουν χρησιμοποιηθεί ως χώροι εναπόθεσης στερεών αποβλήτων 

(ΧΥΤΑ). 

     Οι πηγές άντλησης των αναγκαίων πόρων για την ολοκλήρωση των σκοπών του 

Ο.ΑΝ.Α.Κ. είναι τα διάφορα κοινοτικά προγράμματα της Ε.Ε. και τα έσοδα από 

συμβάσεις που συνάπτει με τρίτους. 
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Αναπτυξιακή Κρήτης Α.Ε. 

     Ιδρύθηκε το 1996 ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία και τον διακριτικό τίτλο  

«Αναπτυξιακή Κρήτης», ενώ η πλήρης επωνυμία της είναι: «Εταιρία Στήριξης και 

Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Κρήτης». Σκοποί της εταιρίας είναι: Η προώθηση του 

επιχειρηματικού πνεύματος, η ενίσχυση της Περιφερειακής Ανάπτυξης, η διαχείριση 

και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων ανάπτυξης. 

     Για να επιτύχει τους σκοπούς της, η Αναπτυξιακή Κρήτης συνεργάζεται στο πλαίσιο 

της ισχύουσας νομοθεσίας με φορείς του Δημοσίου ή της Ε.Ε. και του ιδιωτικού τομέα, 

εκπονεί μελέτες, διεξάγει έρευνες, διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, εκδίδει 

ενημερωτικά έντυπα που αφορούν της Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κ.λπ.  

     Οι ιδρυτικοί φορείς της Αναπτυξιακής Κρήτης ήταν τα επιμελητήρια των τεσσάρων 

νομών του νησιού, η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, η Συνεταιριστική Τράπεζα 

Χανίων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, οι οποίοι  αποτελούν την μετοχική της σύνθεση 

και σήμερα. Η εταιρία λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του Γ΄ Κ.Π.Σ. και 

του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΠΑΠ του υπουργείου 

Ανάπτυξης και οι τομείς με τους οποίους  ασχολείται περιλαμβάνουν τον τουρισμό, την 

κατάρτιση εργαζομένων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας κ.λπ. 

     Στη μέχρι σήμερα λειτουργία της, η Αναπτυξιακή Κρήτης έχει υλοποιήσει 

προγράμματα από το 2
ο
 και 3

ο
 Κ.Π.Σ. συνολικής αξίας 127.000.000  ευρώ.  Στις 

δράσεις της  περιλαμβάνονται: Η ενθάρρυνση στις μεγάλες επενδυτικές πρωτοβουλίες, 

μελέτες σκοπιμότητας και επιχειρηματικά σχέδια, υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, 

συμβολή στην πορεία των Κρητικών επιχειρήσεων στο σύγχρονο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον(*). 

 

Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. 

     Ιδρύθηκε το 1989 από τους Ο.Τ.Α. Αρχανών, Βασιλειών, και Σκαλανίου, με αρχικό 

κεφάλαιο 18.000 ευρώ. Μετά από διαδοχικές διευρύνσεις σήμερα στη μετοχική του 

σύνθεση συμμετέχουν οι Ο.Τ.Α. του νομού Ηρακλείου, η Ένωση Αγροτικών 

Συνεταιρισμών Πεζών, Αγροτικοί συνεταιρισμοί του Νομού και η Παγκρήτια 

Συνεταιριστική Τράπεζα. 

     Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 360.000 ευρώ. Οι Ο.Τ.Α. 

κατέχουν το 80% και οι συνεταιρισμοί το 20%. 
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      Σκοπός της Αναπτυξιακής Ηρακλείου είναι ο σχεδιασμός ανάπτυξης της ευρύτερης 

περιοχής, η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, η στήριξη των Ο.Τ.Α. στον 

αναπτυξιακό τους ρόλο, η τεχνική στήριξη των κατοίκων και των φορέων της περιοχής 

στους τομείς επιμόρφωσης, βελτίωσης ποιότητας ζωής και γενικότερα 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, αναλαμβάνει  πρωτοβουλίες σε θέματα 

προστασίας περιβάλλοντος, διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάπτυξης της  

εσωτερικής συνοχής της περιοχής. 

     Το προσωπικό της εταιρίας αποτελείται από στελέχη διάφορων ειδικοτήτων κυρίως 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ανάμεσά τους, οικονομολόγοι, γεωπόνοι, πολιτικοί 

μηχανικοί, δασολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι κ.λπ. Επιπλέον, η εταιρία 

συνεργάζεται κατά περίπτωση και με επιστήμονες μελετητές για την εκπόνηση 

εξειδικευμένων μελετών και για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων. 

     Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου στα πλαίσια δραστηριοτήτων της συμμετέχει και σε 

αριθμό εταιριών και δίκτυα. Για να επιτελέσει τους στόχους της, εκπονεί αναπτυξιακές 

μελέτες, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους Ο.Τ.Α., συνεργάζεται με άλλους 

φορείς για την υποβολή προτάσεων σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα. 

 

Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας (Ο.Α.Σ.) 

     Ιδρύθηκε το 1988 από τους ΟΤΑ Σητείας, Μακρύ Γιαλού, Ιτάνου και Λεύκης της 

επαρχίας Σητείας νομού Λασιθίου. Η νομική του μορφή είναι Α.Ε. και ανήκει στην 

κατηγορία των αναπτυξιακών εταιρειών. Η μετοχική  σχέση μεταξύ των Δήμων φορέων 

του οργανισμού είναι:  

Δήμος Σητείας 64,05% 

Δήμος Μακρύ Γιαλού 13,75% 

Δήμος Ιτάνου 11,20% 

Δήμος Λεύκης 11%  

     Σκοπός του ΟΑΣ είναι η υποστήριξη και προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. Για  

αυτό αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών, 

δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης προσωπικού, παροχής τεχνικών και οργανωτικών 

συμβουλών, διάχυσης τεχνογνωσίας στην περιοχή λειτουργίας του, διαχείρισης 

αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ε.Ε. και λοιπών φορέων, συμμετοχής σε δίκτυα 

συνεργασίας, με αποτελέσματα ιδιαίτερα θετικά για την  ανάπτυξη της Επαρχίας 

Σητείας.  
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     Τα κυριότερα προγράμματα που υλοποίησε ο ΟΑΣ ανήκουν στους τομείς αγροτικής 

ανάπτυξης, πολιτισμού και περιβάλλοντος, πραγματοποίησης επενδύσεων στην 

βιοτεχνία, τον τουρισμό και λοιπούς κλάδους της οικονομίας. Επίσης σε συνεργασία με 

εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες και Γραφεία, έχει εκπονηθεί ικανός αριθμός 

κλαδικών μελετών. Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στην προσέλκυση επενδύσεων στον 

τομέα ήπιων μορφών ενέργειας (αιολικά πάρκα). 

     Εκτός από τη λειτουργία παραρτήματος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΚΕΚ) «Αναπτυξιακή Κρήτης», του οποίου είναι συνιδρυτής και μέτοχος, έχει ιδρύσει 

και λειτουργεί μονάδες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στους δημότες της  περιοχής, 

όπως βρεφονηπιακό σταθμό, παιδικό σταθμό, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών, και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Επιπλέον με δράσεις του έχει 

προωθήσει την οργάνωση του αγροτοτουρισμού και λοιπών εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού, ενώ συμμετέχει και στο πρόγραμμα «Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης». 

Η δραστηριότητα του ΟΑΣ, αναπτύσσεται και εκτός των στενών ορίων της επαρχίας 

Σητείας, με την παροχή υποστήριξης σε πρωτοβουλίες δημιουργίας νέων αναπτυξιακών 

φορέων και συλλογικών επιχειρήσεων (Αναπτυξιακή Λασιθίου, Παγκρήτια 

Συνεταιριστική Τράπεζα κ.λπ.), συμμετέχει σε προγράμματα συνεργασίας με φορείς 

από διάφορα κράτη της περιοχής της Μεσογείου ( Γαλλίας, Κύπρου, Τουρκίας 

κ.λπ.).Τέλος, σημαντική δραστηριότητα αναπτύσσει και στον τομέα του πολιτισμού. 

     Εκτός από τους παραπάνω φορείς, λειτουργούν και η  Αναπτυξιακή Λασιθίου με 

έδρα τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου  και το αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου 

και Μαλεβυζίου ( ΑΚΟΜΜ). 

     Στην πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης ειδικό ρόλο διαδραματίζει και η 

ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία εκπροσωπεί τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Αν και θεωρείται 

χρήσιμη η συνεργασία των περιφερειακών διοικήσεων με άλλους φορείς και με τους 

συνεταιρισμούς γενικότερα
89

, δεν προβλέπεται αντίστοιχη εκπροσώπηση των αστικών 

συνεταιρισμών. 

 

Συμπεράσματα 

     Από όσα έχουν αναπτυχθεί στο 3
ο
 κεφάλαιο διαπιστώνεται  ότι η προσπάθεια της 

Ελλάδας για την ανάπτυξη των περιφερειών της με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τις 

                                                
89Λαδιάς Χρ. Αθήνα 1999,σελ.88. 
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περιφερειακές ανισότητες είναι συνεχείς και μακροχρόνιες, όπως συνοπτικά 

περιγράφεται στο κεφάλαιο αυτό. 

     Για τη δημιουργία των ανισοτήτων υπάρχουν διάφορα αίτια, μεταξύ των οποίων 

πρέπει να συμπεριληφθούν η μακροχρόνια εμπόλεμη κατάσταση (παγκόσμιοι  και 

περιφερειακοί πόλεμοι και  εμφύλιος) στην οποία βρισκόταν η χώρα και η συνεπεία 

διεύρυνση των ελληνικών συνόρων με νέα εδάφη, η αποκατάσταση και ενσωμάτωση 

των προσφύγων, η αντιμετώπιση των καταστροφών κ.λπ., ενώ θα πρέπει να 

συνυπολογιστεί και το ορεινό, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, έδαφος. Η προσπάθεια 

για την περιφερειακή ανάπτυξη επέβαλλε και την κατάλληλη κατά περίπτωση 

διοικητική διάρθρωση, δεδομένου ότι η διοικητική οργάνωση παίζει αποφασιστικό 

ρόλο στην επιτυχία της αναπτυξιακής προσπάθειας. 

     Ο πληθυσμός της Κρήτης παρουσιάζει συνεχή αύξηση που έφθασε στον αριθμό των 

601.159 κατοίκων το 2001, με μόνη εξαίρεση τη δεκαετία του 1970, η οποία οφειλόταν 

στο κύμα μετανάστευσης της περιόδου εκείνης. Ταυτόχρονα διαπιστώνεται και αύξηση 

της πυκνότητας του πληθυσμού ανά τετρ. χιλιόμετρο, που από 55 κατοίκους/τετρ.χιλ. 

το 1951, έφθασε τους 72 κατοίκους/τετρ.χιλ. το 2001. Σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη 

αύξηση τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και ποσοστιαία παρουσιάζεται στους νομούς 

Ηρακλείου και Χανίων. 

     Η συμμετοχή του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό διατηρείται σε υψηλό σχετικά 

επίπεδο και πάντως πάνω από το επίπεδο του συνόλου της χώρας. Αξιοσημείωτο είναι 

επίσης ότι ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων αυξάνει κατά κανόνα τα τελευταία 

χρόνια, η απασχόληση παραμένει υψηλή (ελάχιστο 90,7 το 1998, μέγιστο 94,7 το 

2007). Παρόμοια τάση παρουσιάζει και το περιφερειακό εισόδημα της Κρήτης με 

ταυτόχρονη αύξηση και του κατά κεφαλή εισοδήματος. Αλλά και η δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων παρουσιάζει ανοδική πορεία στην περιφέρεια κατά 30,1 έως και 56,4 

εκατοστιαίες μονάδες. 

     Οι υποδομές της Κρήτης παρουσιάζονται αρκετά ικανοποιητικές σε όλους τους 

τομείς, ενώ ιδιαίτερη παρουσιάζεται η ανάπτυξη φορέων περιφερειακής ανάπτυξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

Γενικά  

     Παρ’ όλο που το καπιταλιστικό σύστημα εμφανίζεται σήμερα ισχυρότερο, με την 

οικονομία της αγοράς να επικρατεί σε παγκόσμια κλίμακα, ταυτόχρονα παρατηρείται 

έντονη δραστηριότητα των συνεταιρισμών, που ιδρύονται και λειτουργούν μέσα στο 

συγκεκριμένο οικονομικό πλαίσιο. Το ερώτημα που γεννάται είναι αν υπό τις 

επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, μπορούν οι συνεταιρισμοί, να επηρεάσουν την 

οικονομία σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο; 

     Προτού επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σ’ αυτό το ερώτημα εξετάζοντας την 

περίπτωση της Κρήτης, είναι χρήσιμο να διερευνήσουμε την έννοια, τα χαρακτηριστικά 

και την ιστορία του συνεταιριστικού κινήματος και να παρουσιάσουμε τις κυριότερες 

θεωρητικές του προσεγγίσεις. 

4.1 Ο συνεργατισμός  

     Με την ευρεία έννοια της λέξης, «συνεργατισμός» σημαίνει  προσπάθεια μιας 

κοινωνικής ομάδας, να ολοκληρώσει ένα έργο δια της συνεργασίας. Το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα αυτού του έργου αποτελεί κοινό σκοπό όλων των μελών της ομάδας και 

για την  επιτυχία απαιτείται ο συντονισμός των προσπαθειών και των μέσων όλων των 

μελών της ομάδας. Σύμφωνα με άλλη διατύπωση, ο συνεργατισμός είναι κίνημα 

αυτοβοήθειας του ανθρώπου, που αποβλέπει στην οικονομική και πολιτισμική 

βελτίωση του. 

     Κατά τον Χ. Καμενίδη «συνεργατισμός» ή «συνεργατικό κίνημα» ονομάζεται η 

εκούσια συνεργασία των ανθρώπων με βάση ορισμένες αρχές και πνεύμα 

αλληλοβοήθειας, για τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης
90

. Ο Κ. Σιφνιώτης 

θεωρεί ότι ο συνεργατισμός αναφέρεται σε έναν συγκεκριμένο ομαδικό τρόπο 

οικονομικής και κοινωνικής δράσης, των μελών μιας κοινωνικής  ομάδας (π.χ. 

αγροτών, εργατών, κ.λπ.)
91

. Τέλος αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα η άποψη που 

προσλαμβάνει τον συνεργατισμό ως  «ένα ολόκληρο κοινωνικο-οικονομικό Σύστημα, 

το οποίο γεννήθηκε τον περασμένο αιώνα ως πρώτο, παράλληλα με τον Κομουνισμό 

                                                
90Χ. Καμενίδης, Συνεταιρισμοί , Αφοι Κυριακίδη, 2001 
91 Κ. Σιφνιώτης, Συνεταιριστική Οικονομία, Κριτική Επιστημονική Βιβλιοθήκη,1990 
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και τον Σοσιαλισμό, προκειμένου ν’ αντιμετωπίσει και αυτός τον  φιλελεύθερο 

καπιταλισμό».
92

 

4.1.1 Συνθήκες ανάπτυξης του συνεργατισμού 

     Ο συνεργατισμός με τη σύγχρονη μορφή του αναπτύχθηκε κυρίως τον 19
ο
 αιώνα και 

υπήρξε αποτέλεσμα της αγροτοβιομηχανικής και οικονομικής επανάστασης, που 

επέφερε ριζικές μεταβολές στην παραγωγή και την οικονομία γενικότερα
93

. Η 

επικράτηση των φιλελεύθερων ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης, είχε ως αποτέλεσμα 

την κατάργηση των συντεχνιών και την εφαρμογή της αρχής της ελευθερίας του 

ατόμου μέσα σε μια οικονομία στην οποία κυριαρχούσε ο ελεύθερος ανταγωνισμός. 

Στην ίδια περίπου χρονική περίοδο η βιομηχανική επανάσταση επέφερε την εφαρμογή 

νέων εφευρέσεων και τελειοποιήσεων των τεχνικών μέσων, οι οποίες οδήγησαν στη 

δημιουργία μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες στην παραγωγική τους διαδικασία 

χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα το κεφάλαιο. Ως εκ τούτου η κατάσταση που επικρατούσε 

μέχρι τότε στην οικονομία  άλλαξε ριζικά. Οι συντεχνίες των βιοτεχνών, που μέχρι τότε 

ήλεγχαν την παραγωγική διαδικασία και ουσιαστικά διατηρούσαν κλειστά τα 

επαγγέλματα, έχασαν την δύναμή τους και οι περισσότεροι βιοτέχνες μετατράπηκαν σε 

απλούς εργατοτεχνίτες. Παράλληλα, η κατάργηση του φεουδαρχικού συστήματος στον 

αγροτικό τομέα, μετέτρεψε τους γεωργούς σε ανεξάρτητους καλλιεργητές – 

επιχειρηματίες. Η χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας στην παραγωγή και μεταφορά 

των προϊόντων προς τα κέντρα κατανάλωσης και ο ελεύθερος ανταγωνισμός απαιτούσε 

μεγαλύτερα κεφάλαια, τα οποία οι αγρότες για διάφορους λόγους αδυνατούσαν να 

εξασφαλίσουν με ευνοϊκούς όρους. ΄Ετσι, σε γενικές γραμμές η ανάγκη εξεύρεσης 

κεφαλαίων τους οδηγούσε στους τοκογλύφους, οι οποίοι τους δάνειζαν με εξαιρετικά 

δυσμενείς όρους, που συχνά οδηγούσαν στην εκποίηση της περιουσίας των οφειλετών – 

αγροτών. 

     Υπό τις συνθήκες ζωής που δημιούργησε η ασυδοσία του κεφαλαιοκρατικού 

συστήματος, ήταν επόμενο να υπάρξει η αντίδραση των εργαζομένων, οι οποίοι 

επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που τους δημιουργούσε η καταπίεση 

των διάφορων μονοπωλίων, μέσω της συνεργασίας μεταξύ τους και να εναντιωθούν 

από κοινού στην εκμετάλλευση των οικονομικά ασθενέστερων από τους οικονομικά  

                                                
92

 Σ. Μαριάδης, Συνεταιρισμοί Ιατορία-Φιλοσοφία-Αποστολή,Θεσσαλονίκη,1997 
93

Βλ. Νιονάκης Ελευθέριος, «Ιστορία – Αρχές συνεργατισμού», παραδόσεις του ομώνυμου 

μαθήματος στο Τμήμα Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων του ΤΕΙ Κρήτης. 
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ισχυρούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι σ’ αυτήν την προσπάθεια πρωτοστάτησαν οι 

εργάτες των βιομηχανιών και κυρίως οι κλωστοϋφαντουργοί, οι οποίοι δοκίμασαν τα 

αποτελέσματα του εξοντωτικού ανταγωνισμού που επέβαλαν οι κεφαλαιοκρατικές 

επιχειρήσεις του είδους. 

     Ο συνεργατισμός λοιπόν ξεκίνησε ουσιαστικά, ως αποτέλεσμα της ασύδοτης δράσης 

του κεφαλαιοκρατικού οικονομικού συστήματος. Εν τούτοις, παράλληλα με τις 

οικονομικές και τις κοινωνικές συνθήκες και αναταραχές, σημαντική ήταν η επίδραση 

του έργου και της σκέψης αρκετών πολιτικών διανοητών και φιλοσόφων, οι οποίοι αν 

και έβλεπαν το πρόβλημα της εργατικής εκμετάλλευσης από διαφορετική ιδεολογική 

σκοπιά, πρότειναν λύσεις και τρόπους αντιμετώπισής του. Οι διανοητές αυτοί 

προέρχονταν από ποικίλους ιδεοπολιτικούς και θεωρητικούς χώρους (λ.χ., χριστιανοί 

σοσιαλιστές, ουτοπιστές σοσιαλιστές, ρεφορμιστές, αναρχικοί σοσιαλιστές κ.ά.) και 

είτε πρότειναν την πλήρη αναδιοργάνωση εκ βάθρων του κοινωνικού συστήματος 

(Ρόμπερτ ΄Οουεν, Σαιν Σιμόν, Κάρολος Φουριέ κ.ά.), είτε περιορίστηκαν σε 

συγκεκριμένες θεραπευτικές λύσεις (Ουϊλιαμ Κινγκ, Λουϊτζι Λουτσάτι, Χέρμαν 

Σούλτσε-Ντέλιτς, Φρειδερίκος Ραϊφάϊζεν κ.ά). ΄Ετσι, είτε μέσα από το θεωρητικό  τους 

έργοείτε μέσα από την πολιτική τους δράση, από κυβερνητικές ή άλλες θέσεις, 

θεμελίωσαν θεωρητικά και οργάνωσαν το συνεταιριστικό κίνημα στην Ευρώπη.   

     Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι, ο συνεργατισμός και η ίδρυση των συνεταιρισμών 

υπήρξε ένα αυθόρμητο λαϊκό κίνημα άμυνας στις συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί. 

Και ακόμη στο κίνημα αυτό συμμετείχαν άνθρωποι του πνεύματος της εποχής, οι 

οποίοι παρά το γεγονός ότι έβλεπαν το πρόβλημα από διαφορετικό ιδεολογικό πρίσμα, 

ξεκίνησαν την προσπάθεια τους για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που είχε 

δημιουργηθεί από κάποια κοινή αφετηρία, δηλαδή την αστάθεια της εποχής, την 

αθλιότητα και τις φρικτές συνθήκες εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων, συνθήκες 

κάτω από τις οποίες δούλευαν και οι γυναίκες αλλά και ανήλικα παιδιά ακόμα. 

     Προσπάθησαν λοιπόν να δώσουν πρακτικές λύσεις στο πρόβλημα, επηρεαζόμενοι 

από τις ιδεολογικές τους παρορμήσεις και τα συναισθήματα ή ακόμη διατύπωσαν νέα 

φιλόδοξα κοινωνικά συστήματα. 

     Από τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, άλλες πέτυχαν, άλλες αποτέλεσαν το 

ξεκίνημα για την βελτίωση του κινήματος και άλλες αποδείχτηκαν εφαρμόσιμες και 

λειτούργησαν. Οι πρωτεργάτες αυτοί, που οργάνωσαν το συνεταιριστικό κίνημα στον 

Ευρωπαϊκό κυρίως χώρο, διακρίνονται σε τρεις μεγάλες ομάδες. 
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α) Χριστιανοί σοσιαλιστές 

β) Ουτοπιστές σοσιαλιστές 

γ) Αναθεωρητικοί ή ρεφορμιστές. 

Μεταξύ των πρωτεργατών ιδιαίτερο έργο παρουσίασαν οι: 

 Ρόμπερτ ΄Οουεν 1771-1858 

Ουϊλιαμ Κινγκ 1786-1865 

Σαιν Σιμόν 1760-1825 

Φίλιππος Μπουσέ 1796-1865 

Λουϊ Μπλαν 1812 – 1882 

Κάρολος Φουριέ 1772 - 1837 

Λουϊτζι Λουτσάτι 1841 –1927 

Χέρμαν Σούλτσε-Ντέλιτς 1808 –1883 

Φρειδερίκος Ραϊφάϊζεν 1819 – 1886. 

Η απαρίθμηση των παραπάνω δεν εξαντλεί τον πίνακα των προσώπων που 

ασχολήθηκαν και προσέφεραν στην επικράτηση του συνεταιριστικού θεσμού 

παγκοσμίως, με την σύγχρονη  μορφή του. 

 

4.1.2 Μορφές συνεργατισμού στον Ελλαδικό χώρο  

     Στην Ελλάδα υπήρξαν αρκετές εκδηλώσεις συνεργατισμού ήδη από τον 18
ο  

 αιώνα. 

Κυρίως λόγω των δεδομένων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών που επικρατούσαν κατά 

την Τουρκοκρατία (κοινοτικό σύστημα, οργανωτικός ρόλος της Εκκλησίας, εμπορικά 

προνόμια βάσει διεθνών συνθηκών σε συγκεκριμένες περιοχές κ.λπ.). Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν οι ναυτικοί συνεργατισμοί των νησιών του Αιγαίου, οι οποίοι 

είχαν εφαρμόσει το σύστημα αμοιβής των εργαζομένων με μερίδιο πάνω στα κέρδη του 

πλοίου, ανάλογα με την εργασία που πρόσφεραν ή τη συμμετοχή τους στη δημιουργία 

του κεφαλαίου. Αυτός ο τρόπος αμοιβής των ναυτικών μας είχε ως αποτέλεσμα της 

ανάπτυξης της ναυτιλίας και του εμπορίου την περίοδο της Τουρκοκρατίας
94

.  Επίσης 

οι δώδεκα συνεταιρισμοί των Μαντεμοχωρίων της Χαλκιδικής από τις αρχές του 18
ου

 

αιώνα είχαν για δικό τους λογαριασμό την εκμετάλλευση των μεταλλείων.
95

 

Οπωσδήποτε όμως σημαντικότερη είναι η επί τριάντα χρόνια λειτουργία του 

συνεταιρισμού των Αμπελακίων «Συντροφία Αμπελακίων», που δημιουργήθηκε το 

                                                
94 Παπαγεωργίου Κ., Βιώσιμη συνεταιριστική Οικονομία, 2004 
95Λάμπος Κ., Συνεταιρισμοί και Ανάπτυξη, 1986,σελ.20. 
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1778 ή το 1780 κατ, άλλους και λειτουργούσε μέχρι το 1811. Η διάλυσή του ήταν 

αποτέλεσμα οικονομικών γεγονότων, ανεξάρτητα από την καθόλα σωστή λειτουργία 

του, αφού η κύρια αιτία ήταν η πτώχευση των αυστριακών τραπεζών στις οποίες είχε 

καταθέσει μεγάλο μέρος των χρημάτων του. Στα τριάντα περίπου χρόνια της 

λειτουργίας της, η «Συντροφιά» σημείωσε εντυπωσιακή  πρόοδο και εγκατέστησε 

υποκαταστήματά της εκτός από την Βιέννη και σε άλλες πόλεις του εξωτερικού. 

Ανέβασε το οικονομικό επίπεδο όλης της περιοχής λειτουργώντας και σαν 

καταναλωτικός συνεταιρισμός, κάνοντας προμήθειες και εισαγωγές ειδών για την 

κάλυψη καταναλωτικών αναγκών των μελών του, ενώ ταυτόχρονα πρόσφερε και άλλες 

υπηρεσίες (σχολείο, ιατρείο, βιβλιοθήκη). 

 

4.2 Οι αρχές του συνεργατισμού  

     Οι αρχές που είχαν θεσπιστεί με το καταστατικό του συνεταιρισμού του Ρότσντεϊλ 

παραμένουν ο βασικός πυρήνας των αρχών του διεθνούς συνεταιριστικού κινήματος, 

παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περίπου 150 χρόνια από τη θεμελίωσή του. Βέβαια, 

οι συνθήκες της οικονομίας, της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής, εξελίσσονται 

συνεχώς και ο προβληματισμός για το αν θα έπρεπε να διατηρηθούν οι αρχές αυτές 

όπως είχαν θεσπιστεί ή αν θα έπρεπε να τροποποιηθούν, απασχόλησε και απασχολεί 

και σήμερα τους θεωρητικούς του συνεργατισμού αλλά και τη Διεθνή  Συνεταιριστική 

΄Ενωση (Δ.Σ.Ε.). Οι συζητήσεις και οι προβληματισμοί που είχαν αρχίσει από πολύ 

νωρίς και συζητήθηκαν διαδοχικά σε πολλά συνέδρια της Δ.Σ.Ε.(46), κατέληξαν για 

μία ακόμη φορά σε συγκεκριμένη διατύπωση των αρχών στο συνέδριο του 

Μάντσεστερ, που έγινε το 1995. 

Σύμφωνα με την εν λόγω διατύπωση, οι αρχές του συνεργατισμού είναι: 

Ελεύθερη και εθελοντική συμμετοχή. 

Δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών. 

Οικονομική συμμετοχή των μελών. 

Αυτονομία και ανεξαρτησία. 

Εκπαίδευση , πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση. 

Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών. 

Ενδιαφέρον για την κοινότητα. 
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     Με τη διατύπωση του αυτή του Μάντσεστερ, δεν άλλαξαν οι συνεταιριστικές αρχές, 

αλλά έγινε προσπάθεια προσαρμογής τους στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες, ώστε να ενισχυθεί αποτελεσματικότερα η ανάπτυξη των συνεταιρισμών. 

Το συνεταιριστικό κίνημα είναι ένα προοδευτικό κίνημα και έχει αποδειχτεί ότι μπορεί 

να παρακολουθεί τις νέες συνθήκες και να προσαρμόζει τη δραστηριότητά του, ώστε να 

έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ως παράδειγμα μιας τέτοιας προσαρμογής 

είναι η αρχή του συνεταιρισμού του Ρότσντεϊλ που αναφέρεται στην «πώληση τοις 

μετρητοίς», και η χρησιμοποίησή της στις σημερινές οικονομικές συνθήκες θα ήταν 

αναχρονιστική, γεγονός που διαπίστωσε στα συνέδριά της η Δ.Σ.Ε., αφού είναι γνωστό 

ότι το εμπόριο έχει εφαρμόσει σε ευρεία κλίμακα τις πωλήσεις με πίστωση. 

 

Ελεύθερη και εθελοντική συμμετοχή. 

     Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλα τα άτομα που 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και επιθυμούν να αποδεχτούν τις 

ευθύνες του μέλους, χωρίς διακρίσεις φύλου, κοινωνικού επιπέδου, φυλής, πολιτικών 

πεποιθήσεων ή θρησκείας.
96

 

     Ο συνεταιρισμός είναι όργανο εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μελών του, 

επομένως όποιος αποφασίσει να τηρήσει τις συνεταιριστικές αρχές και επιδιώκει την 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων του στο πλαίσιο του συνολικού συμφέροντος, μπορεί 

να γίνει μέλος. Με άλλα λόγια, εφαρμόζεται η πολιτική της «ανοικτής θύρας». Η 

ελεύθερη συμμετοχή αναφέρεται στον συνεταιρισμό και σημαίνει ότι από τον 

συνεταιρισμό δεν προβάλλονται οποιεσδήποτε δικαιολογίες και εμπόδια, ενώ η λέξη 

«εθελοντική» αναφέρεται στην οικειοθελή συμμετοχή του μέλους σ’ αυτόν. Τούτο 

σημαίνει ότι ο συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων και η σύστασή του είναι 

δυνατή, μόνο εφόσον υπάρχει η θέληση μιας ομάδας ανθρώπων, που χωρίς εξωτερικές 

πιέσεις αποφασίζει να συνεργαστεί, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια κοινή ανάγκη 

και δέχεται ως μέλη και όλα τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και 

αποδέχονται το καταστατικό του συνεταιρισμού. 

     Η είσοδος των νέων μελών γίνεται πάντοτε υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και 

για τα παλαιά. Ωστόσο, όπως επιτρέπεται η είσοδος νέων μελών, έτσι και τα μέλη 

έχουν τη δυνατότητα αποχώρησής τους από τον συνεταιρισμό. Μερικές φορές η 

                                                
96΄Όπως περιγράφονται οι συνεταιριστικές αρχές στη διακήρυξη της διεθνούς Συνεταιριστικής  ΄Ενωσης 

για τη συνεταιριστική ταυτότητα. Συνεταιριστικές Αρχές για τον 21ο αιώνα.Dr. Ian MacPherson,  

εκδόσεις Ι.Σ.Ε.Μ.,1997 :1 
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παρέκκλιση από την πιστή εφαρμογή της αρχής αυτής σε ότι αφορά την «ελεύθερη 

είσοδο των μελών» είναι αναγκαία, εφόσον όμως επιδιώκεται η βιωσιμότητα του 

συνεταιρισμού. Στην περίπτωση αυτή δεν θεωρείται ως παρεμπόδιση εισόδου νέων 

μελών, αφού κατά κανόνα η λύση αυτή είναι προσωρινή και εφαρμόζεται μέχρις ότου 

δημιουργηθούν συνθήκες που θα επιτρέψουν την είσοδο και άλλων μελών. Ως 

παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε έναν οικοδομικό συνεταιρισμό, του οποίου η 

διαθέσιμη έκταση για οικοδόμηση κατοικιών είναι συγκεκριμένη  και μόλις επαρκεί για 

την κάλυψη των αναγκών των ιδρυτικών μελών του. Η είσοδος  νέων μελών, με βάση 

τη δεοντολογικώς ορθή ίση μεταχείριση νέων και παλαιών μελών, θα ήταν δυνατόν να 

αποκλείσει παλαιό μέλος από το να αποκτήσει κατοικία στην έκταση που απέκτησε ο 

συνεταιρισμός και με τη δική του συμμετοχή, βοήθεια και δραστηριότητα, ενώ το νέο 

μέλος, χωρίς να έχει προσφέρει μέχρι τότε καμιά βοήθεια, θα βρισκόταν σε 

πλεονεκτική θέση. Η είσοδος του μέλους αυτού θα μπορούσε να συνδυαστεί με την 

αγορά νέας έκτασης ή με την αποχώρηση κάποιου παλαιού μέλους. Σε ότι αφορά την 

παρεμπόδιση εξόδου κάποιου μέλους, αυτό μπορεί να συμβεί, ιδίως αν ο συνεταιρισμός 

έχει αναλάβει υποχρεώσεις έναντι τρίτων (δάνεια κ.λ.π.), οπότε το μέλος μπορεί να 

αποχωρήσει αφού προηγουμένως τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον 

συνεταιρισμό. 

     Εξαίρεση από τον κανόνα της ελεύθερης εθελοντικής συμμετοχής αποτελεί η 

περίπτωση των αναγκαστικών συνεταιρισμών. Μερικές φορές, επιβάλλεται η 

υποχρεωτική συμμετοχή και η απαγόρευση από τον συνεταιρισμό, όταν από την 

σύσταση  και λειτουργία του επιδιώκεται η επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού, η 

επιτυχία ή μη του οποίου επηρεάζει το κοινωνικό σύνολο. 

     Τέτοιοι σκοποί είναι, π.χ. η πραγματοποίηση έργων για τη βελτίωση του εδάφους 

(αρδεύσεις, αποστραγγίσεις εδαφών, διευθέτηση κοίτης χειμάρρων), η αποκατάσταση 

ακτημόνων καλλιεργητών, η εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών, η κοινή 

εκμετάλλευση δημοσίων κτημάτων, η αλληλασφάλεια, η ενιαία τυποποίηση και 

εμπορία προϊόντων κ.λ.π., χωρίς να αποκλείονται και άλλοι σκοποί όπως υγιεινής κ.λ.π. 

Από την εφαρμογή αυτής της αρχής εμποδίζεται η δημιουργία μιας κλειστής 

συνεταιριστικής επιχείρησης λίγων ατόμων που θα μπορούν να κερδοσκοπήσουν σε 

βάρος άλλων, που δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού. 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:34 EEST - 52.53.217.230



Ελευθέριος Γ Νιονάκης                                                        O Ρόλος των Αστικών Συνεταιρισμών 

στην Ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέρειας 
«Η Περίπτωση της Κρήτης» 

 

    91   

 

 

 

Δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών 

     Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις διοικούμενες από τα μέλη τους, τα 

οποία συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής τους και στη λήψη των 

αποφάσεων. ΄Ανδρες και γυναίκες που προσφέρουν υπηρεσίες ως αιρετοί εκπρόσωποι 

είναι υπόλογοι στα μέλη. Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς τα μέλη έχουν ίσα 

δικαιώματα ψήφου (κάθε μέλος μία ψήφο) και ότι συνεταιρισμοί ανωτέρου βαθμού 

οργανώνονται επίσης με δημοκρατικό τρόπο
97

 .  

     Εφόσον ο συνεταιρισμός είναι εθελοντική ένωση προσώπων, τα οποία με τη 

συνεργασία τους επιδιώκουν να αυτοβοηθηθούν, πρέπει να αυτοδιοικείται και να 

αυτοελέγχεται από τα ίδια τα μέλη του. Η καλύτερη λύση για το πρόβλημα αυτό ήταν 

μία, η δημοκρατική λειτουργία συνεταιρισμού. ΄Ετσι, μία από τις βασικότερες 

συνεταιριστικές αρχές προβλέπει ότι κάθε μέλος του συνεταιρισμού έχει μία και μόνο 

ψήφο ισότιμη προς κάθε άλλη, ανεξάρτητα από άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που 

μπορεί να έχει το μέλος, όπως π.χ. αν είναι παλαιό ή νέο μέλος, η οικονομική του 

επιφάνεια, η κοινωνική του θέση κ.λ.π. 

     Η συνοπτική διατύπωση της αρχής αυτής με την έκφραση «ένας άνθρωπος, μία 

ψήφος», δίνει σε κάθε μέλος του συνεταιρισμού ίσα δικαιώματα και αποστερεί από το 

κεφάλαιο τη δυνατότητα να τον θέσει υπό τον έλεγχό του. Ταυτόχρονα προσδιορίζεται 

με σαφήνεια ότι: ΄Ολα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην εκλογή των 

οργάνων διοίκησης, αλλά και να εκλέγονται σ’ αυτά. Αυτό ακριβώς είναι  το 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του δημοκρατικού χαρακτήρα του συνεργατισμού και 

αποτελεί το θεμέλιο της δημοκρατικής του λειτουργίας. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ., 

των μελών του εποπτικού συμβουλίου, όπως και η λήψη διάφορων αποφάσεων της 

γενικής συνέλευσης, πραγματοποιείται με την εφαρμογή της αρχής αυτής. 

     Η ισοψηφία των μελών του συνεταιρισμού δείχνει ότι οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται, επηρεάζονται εξίσου από όλα τα μέλη του, άσχετα από τις διαφορές 

απόψεων που μπορεί να σημειώνονται, ενώ ταυτόχρονα δεν επιτρέπει να περιέλθει ο 

συνεταιρισμός στα χέρια ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων και να γίνει όργανο 

εξυπηρέτησης μιας μειοψηφίας σε βάρος της πλειοψηφίας των μελών του 

συνεταιρισμού. 

     Ο τρόπος λειτουργίας του συνεταιρισμού είναι ανθρωποκεντρικός, σε αντίθεση με 

την κεφαλαιουχική επιχείρηση, όπου ως κριτήριο λαμβάνεται ο αριθμός των μετοχών 

                                                
97 Dr.Ian MacPherson, Συνεταιριστικές αρχές τον 21ο αιώνα .ΙΣΕΜ 1997: 1  
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που διαθέτει κάθε μέτοχος και έχει τόσες ψήφους όσες και οι μετοχές του, ενώ 

ταυτόχρονα οι θέσεις στα όργανα διοίκησης προορίζονται κατά κανόνα για τους 

μεγαλομετόχους. Στον συνεταιρισμό, ο παράγοντας άνθρωπος επηρεάζει τη λήψη των 

αποφάσεων, και όχι το κεφάλαιο. 

     Ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του συνεταιρισμού, είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), 

στη διάρκεια των συνεδριάσεων της οποίας λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις  που 

αναφέρονται στη λειτουργία του συνεταιρισμού, όπως καταστατικό, τροποποίηση 

καταστατικού, εκλογή διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου κ.λ.π. Οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με την προσωπική ψήφο των μελών και η συμμετοχή τους στην Γ.Σ. 

αποτελεί βασική προϋπόθεση δημοκρατικής λειτουργίας, δικαίωμα αλλά και 

υποχρέωση των μελών του συνεταιρισμού. Από τη Γενική Συνέλευση και με καθολική 

ψηφοφορία εκλέγονται τα όργανα διοίκησης και ελέγχου του συνεταιρισμού, δηλαδή το 

διοικητικό  και το εποπτικό συμβούλιο. Στα όργανα αυτά έχουν δικαίωμα να θέσουν 

υποψηφιότητα όλα τα μέλη του συνεταιρισμού. 

     Συμπερασματικά μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η δημοκρατική λειτουργία του 

συνεταιρισμού μπορεί να διασφαλιστεί με τη σωστή κατανομή των αρμοδιοτήτων 

μεταξύ των οργάνων διοίκησης και ελέγχου του. Παράλληλα, στο πλαίσιο λειτουργίας 

αυτής κάθε μέλος έχοντας τα ίδια δικαιώματα με οποιοδήποτε άλλο, καλείται να 

εκλέξει με αντικειμενικά κριτήρια όχι μόνο τους  καλύτερους αλλά και τους πλέον 

έντιμους. Έτσι, ο συνεταιρισμός αποτελεί σχολείο δημοκρατικής παιδείας, ενώ η 

εκπαιδευτική του προσφορά στην αποδοχή των δημοκρατικών διαδικασιών, ενισχύεται 

πολύ περισσότερο από το γεγονός ότι όσοι εκλέγονται στα διάφορα όργανα του 

συνεταιρισμού οφείλουν και συνηθίζουν να δέχονται και να λογοδοτούν για τον τρόπο 

διαχείρισης των κοινών, ενώ υφίστανται τον προβλεπόμενο έλεγχο χωρίς να 

δυσανασχετούν ή να διαμαρτύρονται. 

 

Οικονομική συμμετοχή των μελών 

     Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα και διαχειρίζονται δημοκρατικά το κεφάλαιο του 

συνεταιρισμού. Ένα μέρος τουλάχιστον από το κεφάλαιο αυτό αποτελεί συνήθως την 

κοινή περιουσία του συνεταιρισμού. Τα μέλη μπορεί να απολαμβάνουν περιορισμένη ή 

καθόλου αποζημίωση για το κεφάλαιο που καταθέτουν για να γίνουν μέλη. Με αυτή τους 

την ιδιότητα έχουν τα πλεονεκτήματα για οποιονδήποτε ή για όλους τους ακόλουθους 

σκοπούς: 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:34 EEST - 52.53.217.230



Ελευθέριος Γ Νιονάκης                                                        O Ρόλος των Αστικών Συνεταιρισμών 

στην Ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέρειας 
«Η Περίπτωση της Κρήτης» 

 

    93   

 

 

 

α.  Ανάπτυξη του συνεταιρισμού, ενδεχομένως με τη δημιουργία αποθεματικών, από τα 

οποία μέρος τουλάχιστον θα είναι αδιανέμητα. 

β.  Απόδοση στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους με τον συνεταιρισμό, και  

γ.  Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη 
98

. 

     Ο συνεταιρισμός είναι ένωση προσώπων και όχι κεφαλαίου. Το κεφάλαιο λοιπόν 

δεν αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Όμως μέσα από τη λειτουργία 

του τα μέλη επιδιώκουν επίσης τη βελτίωση του οικονομικού τους επιπέδου αλλά και 

γενικότερα την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Αυτός ο σκοπός, δεν μπορεί 

να πραγματοποιηθεί, αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα κεφάλαια, με την 

αξιοποίηση των οποίων θα μπορέσει ο συνεταιρισμός να υλοποιήσει τις επιδιώξεις του. 

     Η δημιουργία του κεφαλαίου στον συνεταιρισμό έχει σκοπό τη συγκέντρωση των 

απαραίτητων οικονομικών μέσων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του προς 

όφελος των μελών του. Το κεφάλαιο δημιουργείται από τους ίδιους τους συνεταίρους, 

αφού ένα από τα γνωρίσματα του συνεταιρισμού είναι η αυτοβοήθεια. Επιπλέον, το 

επιβάλλει και η διατήρηση της ανεξαρτησίας του συνεταιρισμού, γιατί κάτω από ποιες 

προϋποθέσεις θα αναλάμβαναν κάποιοι τρίτοι να διασφαλίσουν τα αναγκαία για τον 

συνεταιρισμό κεφάλαια; Για τον λόγο αυτό, ο συνεταιρισμός δεν απευθύνεται μόνο 

στους οικονομικά ισχυρότερους, αλλά προς όλους όσοι εμφορούνται από τις 

συνεταιριστικές ιδέες και τους καλεί να γίνουν μέλη του, εισφέροντας το ποσό της 

συνεταιριστικής μερίδας, το οποίο είναι ίσο για όλους και μέσα στις οικονομικές 

δυνατότητες και των πιο φτωχών υποψήφιων μελών του. Σε καμιά περίπτωση η αξία 

της συνεταιριστικής μερίδας δεν θα πρέπει να είναι απαγορευτική για την είσοδο νέων 

μελών.  

     Η δυνατότητα εισόδου και εξόδου των μελών του συνεταιρισμού προσδίδει στο 

κεφάλαιό του ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα, το μεταβλητό χαρακτήρα του 

κεφαλαίου. Αυτό αυξάνεται κάθε φορά που εισέρχεται ένα νέο μέλος και μειώνεται 

όταν εξέρχεται για οποιοδήποτε λόγο (αποχώρηση, διαγραφή κ.λ.π.). Η αξία της 

συνεταιριστικής μερίδας παραμένει σταθερή, δεν παρουσιάζει διακυμάνσεις όπως οι 

μετοχές των κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων και δεν αποτελεί τη βάση διανομής των 

πλεονασμάτων διαχείρισης του συνεταιρισμού, αφού η προσφορά του κεφαλαίου από 

τα μέλη του, έγινε όχι να διασφαλίσουν ένα εισόδημα, αλλά για να δώσουν στον 

συνεταιρισμό τα μέσα για να λειτουργήσει. 

                                                
98 Dr.Ian MacPherson, Συνεταιριστικές αρχές τον 21ο αιώνα .ΙΣΕΜ 1997:1 
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     Σήμερα όλο και περισσότερο, οι οικονομίες όλων των χωρών στρέφονται προς την 

εντατικότερη χρησιμοποίηση του κεφαλαίου, ώστε να αυξήσουν στο υψηλότερο δυνατό 

σημείο την παραγωγικότητα της εργασίας. Στην εξέλιξη αυτή δεν είναι δυνατόν να 

αποτελέσουν εξαίρεση οι συνεταιρισμοί με την προϋπόθεση ότι δεν θα μετατραπούν σε 

κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις σε ότι αφορά τον σκοπό λειτουργίας τους. 

     Επειδή το κεφάλαιο που δημιουργείται από τη συνεισφορά των συνεταιριστικών 

μερίδων, δεν είναι αρκετό, η ανάγκη περισσότερων κεφαλαίων, μπορεί να καλυφθεί με 

τη δραστηριότητα του συνεταιρισμού ή με δανεισμό. Η δραστηριότητα αυτή προκαλεί 

ένα πλεόνασμα διαχείρισης –το αντίστοιχο του κέρδους των κεφαλαιουχικών 

επιχειρήσεων –από το οποίο ένα μέρος μπορεί και πρέπει να διατεθεί για τη δημιουργία 

αποθεματικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό. Παράλληλα, 

αρκετοί από τους συνεταιρισμούς αναπτύσσουν και δραστηριότητες σε τραπεζικές 

εργασίες, προσφέροντας στα μέλη τους δάνεια αλλά και άλλες εξειδικευμένες εργασίες. 

     Η προσφορά των κεφαλαίων προς τον συνεταιρισμό δεν είναι η μοναδική δύναμη 

που θέτουν στη διάθεσή του τα μέλη. Θέτουν επίσης στη διάθεσή του την αγοραστική 

τους δύναμη  εφόσον πρόκειται για καταναλωτικό συνεταιρισμό, ή την παραγωγική 

τους ικανότητα εφόσον πρόκειται για παραγωγικό, με αντάλλαγμα την παροχή κάποιων 

υπηρεσιών που θα βελτιώσει την επαγγελματική και την οικογενειακή τους οικονομία. 

Ως εκ τούτου, η καταβολή αμοιβής και μάλιστα υψηλής στη συνεταιριστική μερίδα, δεν 

έχει κανένα νόημα, αφού την αμοιβή του κεφαλαίου θα την καταβάλλει ο 

συνεταιρισμός, δηλαδή τα ίδια τα μέλη, γεγονός που θα καθιστούσε δύσκολη την 

αποδοτική του λειτουργία, ο οποίος από την έναρξη της συγκρότησης και λειτουργίας 

του θα έπρεπε να περιλάβει στα έξοδά του και το κόστος της αμοιβής των κεφαλαίων 

του. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, έγινε δεκτό ότι το προσφερόμενο 

από τους συνεταίρους κεφάλαιο θα έπρεπε να αμείβεται με πολύ μικρή αμοιβή ή 

καθόλου. 

     Έτσι, τα μέλη του συνεταιρισμού αναλαμβάνουν προσωπικά τον επιχειρηματικό 

κίνδυνο και αν ο συνεταιρισμός υποστεί ζημίες, αυτές καλύπτονται από τα αποθεματικά 

του, εφόσον υπάρχουν, ή από νέες εισφορές των μελών του ή ακόμη και από τις 

συνεταιριστικές μερίδες, αν δεν υπάρχει άλλη λύση. 

     Η περιορισμένη αμοιβή του κεφαλαίου δεν θεωρείται ούτε θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως μέρισμα, όπως δίνεται στις μετοχές των κεφαλαιοκρατικών επιχειρήσεων, 

επειδή δεν είναι προϊόν εκμετάλλευσης του κεφαλαίου, αλλά προϊόν των συναλλαγών 
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που είχαν τα μέλη τους με τον συνεταιρισμό, δίνεται μόνο όταν υπάρχουν πλεονάσματα 

και το κόστος δεν υπολογίζεται στο κόστος λειτουργίας του συνεταιρισμού. Η 

εφαρμογή της αρχής αυτής συνάντησε προβλήματα από πολύ νωρίς. Τα προβλήματα 

συνεχίζουν να υπάρχουν και η ανάγκη διατήρησης της περιορισμένης αμοιβής της 

συνεταιριστικής μερίδας όχι μόνο δεν έχει εκλείψει, αλλά αντίθετα  θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι έχει γίνει πιο έντονη. Η δυσκολία έγκειται στην εξεύρεση των 

αναγκαίων για τη λειτουργία του συνεταιρισμού χρηματικών εισροών, είτε επειδή 

υπάρχει απροθυμία των μελών να συνεισφέρουν, είτε επειδή ο πληθωρισμός και οι 

οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή σε μια 

συγκεκριμένη χώρα μειώνουν την αγοραστική αξία του χρήματος, κυρίως όταν ο 

πληθωρισμός είναι υψηλός και εμφανίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εξαιτίας 

αυτής της δυσκολίας, λοιπόν, εφαρμόζεται η αρχή αυτή, η οποία αν και προβλέπει την 

περιορισμένη ή και μηδενική, όταν δεν υπάρχουν πλεονάσματα, αμοιβή του κεφαλαίου. 

     Σε περίπτωση που προβλέπεται αμοιβή του κεφαλαίου, υποστηρίζεται ότι αυτή 

πρέπει να είναι χαμηλότερη από την αμοιβή που προσφέρουν οι τράπεζες για τις 

καταθέσεις  που δέχονται και τούτο όχι μόνο για συμβολικούς λόγους, αλλά επειδή 

αποτελεί και ένα συστατικό μέσο ορθολογικής διανομής του εισοδήματος. Παράλληλα 

δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί το γεγονός ότι, αν η αμοιβή της συνεταιριστικής 

μερίδας ανέρχεται μέχρι το ύψος της προσφερόμενης από τις τράπεζες αμοιβής των 

καταθέσεων, τούτο θα αποτελούσε πιθανόν ένα σοβαρό κίνητρο για την εγγραφή νέων 

μελών στον συνεταιρισμό καν την αύξηση με τον τρόπο αυτό του κεφαλαίου. 

Σημειώνεται ότι το κόστος της αύξησης του κεφαλαίου με αυτόν τον τρόπο θα είναι 

μικρότερο κατά πολύ από το κόστος δανεισμού από άλλες πηγές χρηματοδότησης. 

     Η αμοιβή του συνεταιριστικού κεφαλαίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε μέρισμα 

ούτε τόκος αλλά ως μια ειδική αμοιβή, και τούτο διότι η διανομή του πλεονάσματος 

διαχείρισης γίνεται με βάση τις συναλλαγές του μέλους και όχι με βάση το ύψος της 

συνεταιριστικής μερίδας, δεδομένου μάλιστα ότι αυτή χορηγείται μόνο στην περίπτωση 

που υπάρχει  πλεόνασμα, ενώ ο τόκος πληρώνεται πάντοτε. Επίσης, η αμοιβή αυτή δεν 

υπολογίζεται, όπως προαναφέραμε, στο κόστος λειτουργίας του συνεταιρισμού σε 

αντίθεση με τους τόκους και επιπλέον, ενώ η αμοιβή του συνεταιριστικού κεφαλαίου 

σπάνια φθάνει στο ύψος του νόμιμου τόκου, ο τόκος που καταβάλλεται σε περίπτωση 

δανεισμού – συνήθως λογίζεται τόκος και για τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης –

εξαντλεί το όριο αυτό. 
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     Αν και ο συνεταιρισμός δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση, από την όλη του 

δραστηριότητα παρουσιάζει στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου ένα πλεόνασμα, 

που είναι η διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του, ενώ μερικές φορές παρουσιάζεται 

και έλλειμμα διαχείρισης. Αυτό το πλεόνασμα δεν μπορεί να θεωρηθεί κέρδος, επειδή 

τόσο ο τρόπος δημιουργίας του όσο και ο τρόπος διανομής του και οι δικαιούχοι 

διαφέρουν από τις αντίστοιχες έννοιες των άλλων ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

     Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η διάθεση του πλεονάσματος διαχείρισης 

αποφασίζεται από τα μέλη του συνεταιρισμού με βάση το καταστατικό του. Τρεις είναι 

οι εναλλακτικές λύσεις: 

α. Δημιουργία αποθεματικών απαραίτητων για την αύξηση των δραστηριοτήτων του 

συνεταιρισμού. 

β. Παροχή κοινών υπηρεσιών (εκπαίδευση κ.λ.π.). 

γ. Διανομή στα μέλη. 

Η Γ.Σ. αποφασίζει τελικά τον τρόπο διανομής που φυσικά μπορεί να είναι και 

συνδυασμός των παραπάνω επιλογών. 

     Ο τρόπος επιστροφής του πλεονάσματος αυτού αποτελεί και το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της συνεταιριστικής επιχείρησης. Το μέρος του πλεονάσματος που 

διανέμεται στα μέλη, ονομάζεται «επιστρεφόμενα» και δεν αποτελεί κέρδος αλλά 

επιστροφή ενός ποσού που εισπράχθηκε από τον συνεταιρισμό, χωρίς το μέλος να έχει 

ουσιαστικά την υποχρέωση καταβολής του. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο υποστηρίζεται 

ότι τα επιστρεφόμενα δεν πρέπει να φορολογούνται, αφού δεν θα υπήρχε το 

πλεόνασμα, αν τα μέλη κατέβαλλαν μόνο την τιμή κόστους των αγαθών ή των 

υπηρεσιών του συνεταιρισμού. 

     Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (αναλογικά ) πρέπει να αντιμετωπίζεται και η κάλυψη 

του ελλείμματος διαχείρισης, εφόσον βέβαια αυτό δεν καλυφθεί από τα αποθεματικά 

που είναι και το πλέον ορθό. 

     Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η διανομή του πλεονάσματος, μπορεί να γίνεται μόνο 

όταν υπάρχει πλεόνασμα και το ύψος του ποσού που διανέμεται δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερο από το πλεόνασμα που έχει δημιουργηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, 
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συμβαίνει σοβαρό διαχειριστικό λάθος. Η σημασία των επιστρεφόμενων είναι εξέχουσα 

για την ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος
99

. 

 

 

Αυτονομία και ανεξαρτησία. 

     Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις αυτοβοήθειας, διοικούμενες από τα 

μέλη τους. Εάν συνάπτουν συμφωνίες με άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των 

κυβερνήσεων, ή αντλούν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, είναι σ’ αυτό ελεύθεροι, 

ακολουθώντας κανόνες που διασφαλίζουν τη δημοκρατική διοίκηση από τα μέλη και 

διατηρούν τη συνεταιριστική αυτονομία 
100

.  

     Οι συνεταιρισμοί λειτουργούν με νομοθετικό πλαίσιο που δημιουργείται από τα 

νομοθετικά όργανα της πολιτείας και φυσικά μέσα στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσουν τη 

δραστηριότητά τους, όπως εξάλλου συμβαίνει και με τις άλλες επιχειρήσεις. Ανάλογα 

με τις επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης στους τομείς της φορολογικής, οικονομικής 

και κοινωνικής της πολιτικής, επηρεάζεται βέβαια και η αποτελεσματικότητα του 

συνεταιρισμού, όπως άλλωστε και το σύνολο της αγοράς. Ωστόσο, όπως οι επιχειρήσεις 

που ελέγχονται από το κεφάλαιο, διατηρούν την αυτονομία τους, με τον ίδιο τρόπο και 

οι συνεταιρισμοί πρέπει να διατηρούν την δική τους αυτονομία, αξιοποιώντας κάθε 

φορά την ισχύουσα νομοθεσία. 

     Εξάλλου, πολλές φορές ο συνεταιρισμός θα χρειαστεί να αντλήσει κεφάλαια από 

εξωτερικές  πηγές. Και είναι φυσικό μια επιχείρηση να χρειάζεται επιπλέον κεφάλαια 

για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της. Στην αναζήτησή τους, είναι φυσικό να  

προσφεύγει σε πιστωτικά ιδρύματα, ή στο κράτος. Η άντληση των κεφαλαίων, όμως, 

δεν θα πρέπει να γίνεται με αντάλλαγμα την απώλεια της ανεξαρτησίας και της 

αυτονομίας του. 

     Με την ίδια λογική δεν μπορεί να αποκλειστεί και η συνεργασία του συνεταιρισμού 

με μια άλλη επιχείρηση ή κάποιο φορέα. Αντίθετα όλο και περισσότεροι συνεταιρισμοί 

συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας και συμμετέχουν σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 

με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ενώ υπάρχει η τάση περαιτέρω ανάπτυξης της 

προσπάθειας αυτής. Ανεξάρτητα όμως από την ωφέλεια τέτοιων πρωτοβουλιών, είναι 

                                                
99

Παρ’ όλα αυτά , ελάχιστοι Ελληνικοί συνεταιρισμοί έχουν εφαρμόσει αυτή την αρχή. Τούτο 

οφείλεται σε διάφορους λόγους, σπουδαιότερος των οποίων είναι ότι δεν κατανοήθηκε  η 

σημασία των επιστρεφομένων ως κίνητρο συσπείρωσης και ενδυνάμωσης των συνεταιρισμών. 
100 Dr.Ian MacPherson, Συνεταιριστικές αρχές τον 21ο αιώνα .ΙΣΕΜ 1997:2 
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αναγκαίο να διασφαλίζεται το δικαίωμα των μελών του συνεταιρισμού να διοικούν 

ελεύθερα την επιχείρησή τους και να κατευθύνουν οι ίδιοι τις τύχες τους. 

 

Εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση. 

     Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στα μέλη τους, στα 

αιρετά μέλη της διοίκησης, στα διευθυντικά στελέχη και στους υπαλλήλους, ώστε να 

συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. Παρέχουν 

πληροφόρηση στο κοινό – ιδιαίτερα στους νέους και στους διαμορφωτές της κοινής 

γνώμης – σχετικά με τη φύση και τα οφέλη της συνεργασίας
101

 . 

     Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο συνεταιρισμός είναι ένα λαϊκό κίνημα, το οποίο, με 

την συνένωση των μικρών οικονομικών δυνάμεων των μελών του και την αρμονική και 

αποδοτική τους συνεργασία, επιδιώκει τη βελτίωση του βιοτικού, κοινωνικού και 

πολιτισμικού τους επιπέδου. Κάθε μέλος συμμετέχει ισότιμα και στα ωφελήματα αλλά 

και στην ευθύνη λειτουργίας του, που επιτυγχάνεται με την συμμετοχή του στη λήψη 

αποφάσεων και στην εκλογή των οργάνων διοίκησης μέσα από την λειτουργία της Γ.Σ. 

     Από την στιγμή που γίνεται μέλος, κάθε συνέταιρος είναι υπεύθυνος για την ομαλή 

και ανοδική πορεία του συνεταιρισμού και οφείλει να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία, 

αντικειμενικότητα και αποφασιστικότητα τα προβλήματα που παρουσιάζονται, 

δίνοντας κάθε φορά την ορθότερη λύση. Για να μπορούν όμως να αντιμετωπίζουν τα 

προβλήματα μιας σύγχρονης επιχείρησης και να κρίνουν ορθολογικά, τα μέλη ιδιαίτερα 

των οργάνων διοίκησης και ελέγχου πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις 

οικονομικές και διοικητικές έννοιες που υπεισέρχονται στην λειτουργική διαδικασία 

της συνεταιριστικής επιχείρησης, ώστε να συμμετέχουν ουσιαστικά στη λήψη των 

αποφάσεων που ρυθμίζουν το παρόν και το μέλλον του συνεταιρισμού. 

     Επιπλέον, ο συνεταιρισμός, ως οικονομική μονάδα, έχει ανάγκη και πρέπει να 

διαθέτει ικανά και έμπειρα διοικητικά και τεχνικά στελέχη, τα οποία εκτός από την 

επαγγελματική τους κατάρτιση, θα πρέπει να διαθέτουν και ανάλογη συνεταιριστική 

μόρφωση. Ο συνδυασμός των επαγγελματικών ικανοτήτων και της γνώσης των αρχών 

και του τρόπου λειτουργίας του συνεταιρισμού είναι αναγκαίος, επειδή μόνο με την 

πλήρη γνώση του συνεταιριστικού τρόπου σκέψης είναι δυνατόν να ληφθούν τα 

καταλληλότερα μέτρα, προκειμένου να γίνουν πραγματικότητα οι στόχοι του 

συνεταιρισμού. Καθήκον των στελεχών αυτών είναι η συγκέντρωση, διασταύρωση και 

                                                
101 Dr.Ian MacPherson, Συνεταιριστικές αρχές τον 21ο αιώνα .ΙΣΕΜ 1997:2 
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η αξιολόγηση των πληροφοριών που αφορούν τα διάφορα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο συνεταιρισμός, όπως π.χ. προγραμματισμός νέων επενδύσεων, 

χρηματοδότηση και αξιοποίηση των κινήτρων που παρέχονται από την πολιτεία, 

ανάληψη ή επέκταση δραστηριοτήτων κ.λ.π., η αναζήτηση των δυνατών λύσεων και η 

τεκμηριωμένη εισήγηση προς τα όργανα διοίκησης του συνεταιρισμού, που είναι 

υπεύθυνα για τη λήψη της σχετικής απόφασης, την οποία θα κληθούν να υλοποιήσουν 

τα ίδια τα στελέχη. 

     Ωστόσο, δεν αρκούν μόνο οι προθέσεις των στελεχών. Για να έχουν αποτέλεσμα οι 

δραστηριότητές τους, πρέπει να είναι ορθές από επιχειρηματική άποψη αλλά και 

εναρμονισμένες με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μελών του συνεταιρισμού. Οι 

καλές προθέσεις πρέπει να συνοδεύονται από τις γνώσεις, τις τεχνικές ικανότητες και 

την γνώση της συνεταιριστικής ηθικής, χάρις στην οποία κυρίως αναπτύχθηκε τόσο 

πολύ το συνεταιριστικό κίνημα. 

     Η βελτίωση του επιπέδου γνώσεων και των τεχνικών δεξιοτήτων επιτυγχάνεται με 

τη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών σε δύο τομείς, τον συνεταιριστικό και τον ειδικό 

επαγγελματικό. Εκείνο όμως που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι ότι η εκπαίδευση 

στους τομείς αυτούς θα πρέπει να είναι ισόρροπη, επειδή όπως παρατηρεί ο Θ. 

Τζωρτζάκης, «όσο πιο μεγάλο ρόλο παίζει ένα πρόσωπο στη συνεταιριστική 

λειτουργία, ή μάλλον όσο πιο υψηλό και πλατύ είναι το λειτούργημα που ασκεί, τόσο 

πιο πολύ χρειάζεται να έχει έντονες και ενεργές τις συνεταιριστικές αρετές, για να μην 

συντριβεί η αγωγή του συνεταιριστή κάτω από το βάρος και τις ευθύνες του 

οικονομικού και εν γένει του πρακτικού έργου»
102

. 

     Η εκπαίδευση των μελών του συνεταιρισμού και ιδιαίτερα των οργάνων διοίκησής 

του διακρίνεται επίσης σε δύο τομείς, το συνεταιριστικό και εκείνον της γενικής 

μόρφωσης. Στην πρώτη περίπτωση, η δράση του συνεταιριστικού κινήματος είναι 

ιδιαίτερα σημαντική στα κράτη στα οποία η δημιουργία και η ανάπτυξη του κινήματος 

υπήρξε ως αποτέλεσμα λαϊκής πρωτοβουλίας, ενώ σε άλλα κράτη που την πρωτοβουλία 

της οργάνωσης του κινήματος ανήκει στο κράτος, η συμμετοχή του τελευταίου στην 

διάδοση των συνεταιριστικών αρχών είναι καθοριστική. 

     Η εκπαιδευτική δράση του συνεταιρισμού στον τομέα της γενικής μόρφωσης 

εκδηλώνεται με τη δημιουργία βιβλιοθηκών, οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων κ.λ.π. 

                                                
102

 Τζωρτζάκης Θ., «Συνεργατισμός», Συνεργασία, 1980, σελ.169 
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Είναι, λοιπόν, προφανές ότι απαιτείται η λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 

να καλύπτουν το σύνολο των μελών και στελεχών του συνεταιριστικού κινήματος, 

ώστε ο καθένας, από τη θέση που βρίσκεται, να μπορεί να βοηθά αποτελεσματικά στην 

ορθολογική διοίκηση και λειτουργία του συνεταιρισμού μέσα από τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. 

     Η εκπαίδευση, όμως, δεν είναι ένα αγαθό στο οποίο συμμετέχουν μόνο τα μέλη και 

τα στελέχη του συνεταιρισμού, αλλά επεκτείνεται και πέραν αυτών. Μέσα από την 

εκπαιδευτική του λειτουργία, ο συνεταιρισμός επιτυγχάνει τη διάδοση των αρχών του 

συνεργατισμού και στους κατοίκους – μη μέλη – του ευρύτερου κοινωνικού χώρου 

μέσα στον οποίο λειτουργεί, ώστε όσοι αποφασίσουν να γίνουν μέλη του, να είναι 

συνειδητά μέλη. Ένα ακόμη πλεονέκτημα που προκύπτει για το κίνημα από την 

εφαρμογή της αρχής αυτής, είναι ότι υποκινεί το ενδιαφέρον και άλλων παραγόντων να 

ασχοληθούν με τον συνεταιρισμό και να γίνουν κήρυκες του συνεταιριστικού ιδεώδους, 

δημιουργώντας ευνοϊκότερο περιβάλλον, ενώ η κρατική ενίσχυση στον τομέα της 

εκπαίδευσης μπορεί να είναι καθοριστική.
103

 

     Τα εργαλεία που έχει ο συνεταιρισμός για να εφαρμόσει την εκπαιδευτική του 

διαδικασία είναι: 

α. Σεμινάρια. 

β. ΄Ιδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. 

γ. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

δ. Διαλέξεις. 

ε. Εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές. 

στ. Εκδόσεις.
104

 

ζ. Ινστιτούτα – σχολές. 

     Με το πέρασμα των χρόνων, η αξία της εκπαίδευσης όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά 

επιβεβαιώθηκε η αναγκαιότητά της κατά τρόπο αναμφισβήτητο, αφού παραμένει ως 

βασική συνεταιριστική αρχή και όλα τα εθνικά συνεταιριστικά κινήματα δίνουν 

                                                
103

Η συνεταιριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχεται και από τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, ιδιαίτερα από τα Τμήματα Αγροτικής Οικονομικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, της αντίστοιχης Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από τα Τμήματα 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων  του ΤΕΙ  Μεσολογγίου. 
104

΄Όπως αναφέρεται από τον Π. Αβδελίδη, στο βιβλίο του με τίτλο « Ο συνεταιρισμός στις  
συνθήκες του καπιταλισμού», από έρευνα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ΔΓΕ), μέχρι το 

1975 είχαν εκδοθεί και κυκλοφορήσει σε ολόκληρο τον κόσμο 5428 έργα με θέμα τον 

συνεταιρισμό και το συνεταιριστικό κίνημα. 
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ιδιαίτερο βάρος στην συνεταιριστική εκπαίδευση, ιδρύοντας συνεταιριστικές σχολές, 

ινστιτούτα και συνεταιριστικά εκπαιδευτικά κέντρα, που λειτουργούν με την δική τους 

οικονομική ενίσχυση
105

 και εποπτεία ή και με κρατική επιχορήγηση
106

. Μάλιστα, η 

Διεθνής Συνεταιριστική ΄Ενωση (ΔΣΕ), δεν αρκέστηκε στην υιοθέτηση της 

εκπαιδευτικής λειτουργίας του συνεταιρισμού ως βασικής συνεταιριστικής αρχής, ούτε 

στην προτροπή της προς τα εθνικά συνεταιριστικά κινήματα να συμβάλλουν στην 

εκπαίδευση με ικανοποιητικό ποσό από τους προϋπολογισμούς τους. Το 1974 

προχώρησε στην ίδρυση το 1974, της διεθνούς επιτροπής συνεταιριστικής 

επιμόρφωσης (AGIT COOP), η  οποία  έχει παρουσιάσει αξιόλογη  δράση.   

 

Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών  

     Οι συνεταιρισμοί υπηρετούν με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα τα μέλη τους και 

ισχυροποιούν τη συνεταιριστική κίνηση όταν συνεργάζονται μεταξύ τους δια μέσου 

οργανώσεων τοπικού, εθνικού περιφερειακού και διεθνούς επιπέδου 
107

. 

     Οι λόγοι που οδήγησαν τα άτομα στη δημιουργία των συνεταιρισμών, οδήγησαν και 

τους συνεταιρισμούς να συνεργαστούν μεταξύ τους και να αντιμετωπίσουν πιο 

αποτελεσματικά τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη τους. Επειδή πολλές φορές η 

διαμόρφωση του εδάφους αλλά και άλλοι παράγοντες δημιουργούν προβλήματα στη 

συγκρότηση ενός μεγάλου συνεταιρισμού με οικονομικό μέγεθος, που να τον καθιστά 

ικανό να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό αλλά και να προσφέρει στα μέλη του το 

μέγιστο των υπηρεσιών, και επειδή η ύπαρξη πολλών μικρών συνεταιρισμών σε κάποια 

περιοχή αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την αποδοτική λειτουργία καθενός από αυτούς, 

επιβάλλεται η μεταξύ τους συνεργασία, όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό, 

περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Η συνεργασία αυτή μπορεί να είναι κάθετη ή 

οριζόντια και αποσκοπεί στην ολοκλήρωση του έργου του συνεταιρισμού. 

     Με τη διασυνεταιριστική συνεργασία, οι συνεταιρισμοί αποκτούν δύναμη και 

διαπραγματευτική ικανότητα, και συγχρόνως τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

πολυδάπανων επενδύσεων, απαραίτητων για την συνέχιση και την αύξηση της 

δραστηριότητάς τους. Επιδιώκουν, με άλλα λόγια, να πετύχουν τα οικονομικά και 

                                                
105

Στο βιβλίο του Π. Αβδελίδη ,«Ο συνεταιρισμός στις συνθήκες του καπιταλισμού» 

αναφέρεται ότι σύμφωνα με την έρευνα  του Δ.Γ.Ε., είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν 664 
συνεταιριστικές Σχολές , Κολέγια, κάντρα και ινστιτούτα. 
106

 Στην Ελλάδα εκτός από τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, λειτουργεί και η 

Συνεταιριστική Σχολή της ΠΑΣΕΓΕΣ, με έδρα την Θεσσαλονίκη. 
107 Dr.Ian MacPherson, Συνεταιριστικές αρχές τον 21ο αιώνα .ΙΣΕΜ 1997:2  
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τεχνικά πλεονεκτήματα, τα οποία απολαμβάνουν οι κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με τη 

συγχώνευση και την συνεργασία τους, με την μορφή καρτέλ ή άλλου τύπου 

συγκέντρωσης.  

     Οι συνεταιρισμοί συνεργάζονται με την μορφή ομοσπονδιακής διάρθρωσης που 

διαφέρει ουσιαστικά από τον συνασπισμό των κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων. Η 

διαφορά έγκειται στο ότι οι συνασπισμοί των άλλων επιχειρήσεων, βασίζεται στην 

μερική ή ολική απώλεια της αυτοτέλειάς τους, ενώ οι συνεταιρισμοί διατηρούν την 

αυτοτέλειά τους και τηρούν ορισμένους κανόνες, τους οποίους οι ίδιοι θέτουν ή τους 

αποδέχονται οικειοθελώς, εφόσον προσχωρούν σε κάποια συνεργασία άλλων 

συνεταιρισμών  που προϋπάρχει. 

     Η μεταξύ των συνεταιρισμών συνεργασία μπορεί να λάβει είτε την μορφή βοήθειας 

που προσφέρεται από μια παλιά  ή οικονομικά ισχυρή οργάνωση προς μια νεότερη
108

 ή 

οικονομικά ασθενή ή της ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, για να επιτευχθούν 

παρόμοιες ή συμπληρωματικές επιδιώξεις ή ακόμα της δημιουργίας μιας κοινής 

επιχείρησης. 

     Το συνεταιριστικό κίνημα οργανώνεται σε δεύτερο και τρίτο βαθμό, σε ενώσεις και 

κεντρικές ενώσεις ή κλαδικές ομοσπονδίες αντίστοιχα, και ακόμη και σε ιδεολογικές 

ενώσεις, όπως η ΠΑΣΕΓΕΣ για το ελληνικό αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα. 

 

Ενδιαφέρον για την κοινότητα 

     Οι συνεταιρισμοί εργάζονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους με 

πολιτικές που εγκρίνονται από τα μέλη τους 
109

. 

     Η λειτουργία των συνεταιρισμών συμπίπτει χωροταξικά με συγκεκριμένο 

γεωγραφικό χώρο, ο οποίος συνήθως ταυτίζεται με τον χώρο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην οποία είναι εγκατεστημένος, π.χ. ένα χωριό, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ αυτών και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Η ευθύνη, 

λοιπόν, για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του  κοινωνικού, πολιτισμικού και 

οικονομικού επιπέδου  των κοινοτήτων στα όρια των οποίων λειτουργούν είναι 

                                                
108

 Ως παράδειγμα αναφέρουμε την οικονομική  και τεχνική βοήθεια που προσέφερε η ΄Ενωση 
καταναλωτικών συνεταιρισμών Σουηδίας, για την ίδρυση και λειτουργία του Καταναλωτικού 

συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Καταναλωτής – konsum». 
109 Dr.Ian MacPherson, Συνεταιριστικές αρχές τον 21ο αιώνα .ΙΣΕΜ 1997:2  
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ιδιαίτερα σημαντική. Επιπλέον, να δραστηριοποιούνται και στην κατεύθυνση της 

προστασία του περιβάλλοντος των κοινοτήτων αυτών. 

     Ο τρόπος και η έκταση της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών αποφασίζεται από τα 

μέλη του συνεταιρισμού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να επιδιώκεται η 

αποφυγή της ανάληψης της συγκεκριμένης ευθύνης αυτής, δεδομένου μάλιστα ότι η 

προστασία του περιβάλλοντος θα ωφελήσει και τα ίδια τα μέλη. 

     Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα που επιφέρει η λειτουργία του συνεταιρισμού στο 

κοινωνικό σύνολο μπορούν να περιγραφούν ως εξής: 

 

Οικονομικά αποτελέσματα.  

      Αύξηση της αγοραστικής δύναμης άμεσα των μελών του συνεταιρισμού και έμμεσα 

όλων των μελών του κοινωνικού περιβάλλοντος. Αυτό επιτυγχάνεται με:  

α. Χαμηλότερες λιανικές τιμές των αγαθών και υπηρεσιών. 

β. Διατήρηση ή και βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων αγαθών και 

υπηρεσιών. 

γ. Διατήρηση ή και αύξηση της απασχόλησης, με επακόλουθο την ύπαρξη εισοδήματος. 

δ. Διασφάλιση δανείων με ευνοϊκούς όρους. 

ε. Αξιοποίηση των αποταμιεύσεων. 

στ. Χορήγηση μερισμάτων. 

ζ. Συσσώρευση κεφαλαίων αναγκαίων για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας 

(συμμετοχή στη δημιουργία του συνεταιριστικού κεφαλαίου, δημιουργία αποθεματικών 

από τα κέρδη του συνεταιρισμού κ.λ.π.). 

η. Άμεσες και πραγματικές δαπάνες, που εκτός από την επένδυση καθαυτή, 

επεκτείνονται και από τις δαπάνες μισθοδοσίας, διαφήμισης, νομικές υπηρεσίες, 

ασφάλειες κ.λ.π. 

θ. Έμμεσες συνέπειες στις οποίες μπορούν να περιληφθούν η ενίσχυση της 

δραστηριότητας άλλων επιχειρήσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για 

παράδειγμα λειτουργία τραπεζικών καταστημάτων, καταστημάτων λιανικής πώλησης 

κ.λ.π. 

ι. Ενίσχυση της τοπικής αγοράς και από τα επιπλέον εισοδήματα τα οποία 

δημιουργούνται από τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι το 

δημιουργούμενο συμπληρωματικό εισόδημα από τη λειτουργία της συνεταιριστικής 

επιχείρησης, δαπανάται και λειτουργεί  ως πολλαπλασιαστής. 
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κ. Προαγωγή του ανταγωνισμού και ως εκ τούτου μείωση των περιθωρίων κέρδους των 

επιχειρήσεων προς όφελος των καταναλωτών. 

λ.  Βελτίωση της παραγωγικότητας. 

 

Κοινωνικά αποτελέσματα. 

α. Ίση μεταχείριση όλων των μελών του συνεταιρισμού. 

β. Παροχή του δικαιώματος συμμετοχής στα κοινά του συνεταιρισμού σε όλα τα μέλη 

(εκλογική διαδικασία, εκλογή στα όργανα διοίκησης και ελέγχου του συνεταιρισμού). 

γ. Δημιουργία και λειτουργία παιδικών σταθμών. 

δ. Παροχή υπηρεσιών υγείας. 

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. 

α. Βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των μελών, με την οργάνωση σεμιναρίων και 

λοιπών δραστηριοτήτων. 

β. Δημιουργία βιβλιοθηκών. 

γ. Δημοκρατική διαπαιδαγώγηση μέσω της δημοκρατικής λειτουργίας του 

συνεταιρισμού. 

 

4.3 Ο συνεταιρισμός: Ορισμός και χαρακτηριστικά 

     Η έννοια του συνεταιρισμού δεν έχει οριστεί με κοινώς αποδεκτό τρόπο, επειδή 

άλλος ορισμοί  εστιάζουν στη νομική διάσταση του θέματος, άλλοι στην οικονομική ή 

στην κοινωνική κ.λπ. Ωστόσο μπορούμε με βεβαιότητα να υποστηρίξουμε, ότι ο 

συνεταιρισμός -αποτελεί την πρακτική εφαρμογή του συνεργατισμού – στην 

πραγματικότητα είναι ένας λαϊκός θεσμός. Βέβαια δεν πρόκειται για τη μόνη μορφή 

λαϊκής ομαδικής έκφρασης ούτε ο μοναδικός θεσμός που πηγάζει από τον λαό. 

Αντίθετα λαϊκός θεσμός είναι και οι οργανώσεις που επιδιώκουν την διαφύλαξη ή την 

απόκτηση βασικών ή και πρόσθετων επαγγελματικών δικαιωμάτων και συμφερόντων 

όπως επίσης και όσες αναπτύσσουν πολιτική δράση. Πολλές φορές όμως η απόκτηση 

των δικαιωμάτων που επιδιώκουν οι συγκεκριμένες οργανώσεις, είναι αντίθετες με το 

κοινό «περί δικαιοσύνης» αίσθημα του συνόλου της κοινωνίας μέσα στην οποία δρουν, 

σε αντίθεση με τον συνεταιρισμό, που πρώτο στόχο έχει το καλό του συνόλου με τη δίκαιη 

αντιμετώπιση όλων των μελών της κοινωνικής ομάδας μέσα στο πλαίσιο της οποίας 

λειτουργεί. 
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     Από τους ορισμούς που κατά καιρούς έχουν δοθεί, περιεκτικότερος είναι εκείνος της 

Διεθνους Συνεταιριστικής ΄Ενωσης, που διατυπώθηκε στο συνέδριό  της στο 

Μαντσεστερ το 1995: « Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων, που 

συγκροτείται εθελοντικά, για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους, δια μέσου μιας συνιδιοκτήτης και 

δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης»
110

 . 

Ο συνεταιρισμός, όπως και ο συνδικαλισμός, είναι προϊόν της ελεύθερης οικονομίας 

και της δημιουργίας των μεγάλων επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν από την λειτουργία 

της. 

     Η επιβίωση υπό τις συνθήκες του σκληρού ανταγωνισμού προϋπέθετε τη δημιουργία 

ισχυρών επιχειρήσεων. Αυτή τη λύση διάλεξαν λοιπόν οι οικονομικά ασθενέστεροι, τη 

συνένωση των μικρών οικονομικών δυνάμεών τους, ώστε να δημιουργήσουν μια 

ισχυρή οικονομική αλλά και ηθική δύναμη, με τη μορφή μιας ιδιότυπης επιχείρησης, 

που θα τους βοηθούσε να αποκτήσουν τα πλεονεκτήματα της μεγάλης επιχείρησης, για 

να είναι σε θέση να αντέξουν στον σκληρό ανταγωνισμό της αγοράς. 

Μέσα στον συνεταιρισμό οι συνέταιροι παραμένουν ανεξάρτητοι διαχειριστές της 

επαγγελματικής και οικιακής τους οικονομίας και τούτο γίνεται φανερό από τον τρόπο 

με τον οποίο λειτουργεί. Ουσιαστικά οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται στο πλαίσιο ενός συνεταιρισμού διατηρούν πλήρως την οικονομική και 

νομική τους αυτοτέλεια και μόνο ένα μέρος της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

ολοκληρώνουν στη συνεταιριστική επιχείρηση, π.χ. από κοινού προμήθεια πρώτων 

υλών και εφοδίων, από κοινού πώληση των παραγομένων προϊόντων, από κοινού 

χρήση μηχανών κ.λπ. Αν πρόκειται για έναν παραγωγικό συνεταιρισμό, στον οποίο οι 

συνεταίροι έχουν μεταβιβάσει όλες τις δραστηριότητες της επαγγελματικής τους 

οικονομίας, η συνένωση αυτή επιτρέπει τη δημιουργία μιας μεγάλης ανεξάρτητης 

επιχείρησης, με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν από τη λειτουργία της ό,τι οφέλη που 

προκύπτουν, τα οποία ασφαλώς θα είναι πολύ περισσότερα από τα αντίστοιχα των 

πολλών μικρών ανεξάρτητων επιχειρήσεων. 

     Μπορούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε ότι ο συνεταιρισμός αποτελεί ένα ισχυρό 

οικονομικό μέσο στα χέρια των οικονομικά αδυνάτων, με τη βασική προϋπόθεση ότι θα 

γίνει σωστή χρήση του μέσου αυτού, ώστε να υπάρξουν τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα. 

                                                
110Dr.Ian MacPherson, Συνεταιριστικές αρχές για τον 21ο αιώνα, Ι.Σ.Ε.Μ. 1995:8.  
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     Πρέπει να υπογραμμιστεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι με τη συνένωση των μικρών 

οικονομικών δυνάμεων τους, οι συνεταίροι δημιουργούν μια μεγάλη επιχείρηση, για 

την επιτυχή και αποτελεσματική λειτουργία της οποίας εργάζονται αυτοί οι ίδιοι. Από 

την επιχείρηση αυτή απουσιάζει η επιδίωξη του αθέμιτου κέρδους, επειδή η γέννηση 

του συνεταιρισμού με τη σημερινή του μορφή στηρίζεται ακριβώς στην προσπάθεια 

των οικονομικά αδυνάτων να απαλλαγούν από την εκμετάλλευση των ασύδοτων 

κερδοσκόπων. Αντίθετα πρωταρχικός σκοπός είναι η  παροχή υπηρεσιών άμεσα στα 

μέλη  και η έμμεσα στο κοινωνικό σύνολο.  

    Τα αποτελέσματα από τη δραστηριότητα της συνεταιριστική  επιχείρησης 

ανιχνεύονται τόσο στον οικονομικό όσο και στον πολιτισμικό και τον κοινωνικό τομέα. 

Η δημιουργία μιας τέτοιας επιχείρησης δεν ωφελεί μόνο τα μέλη της, αλλά επίσης 

γεννά  ευκαιρίες απασχόλησης και σε μη μέλη της
111

, με τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας αναγκαίων για τη λειτουργία της ή για την ανάπτυξη των άλλων 

δραστηριοτήτων της, και τις οποίες δεν ενδιαφέρονται ή δεν μπορούν– για διάφορους 

λόγους– να καταλάβουν τα μέλη του συνεταιρισμού. 

     Σε ότι αφορά την κοινωνική και πολιτισμική δράση, αναφέρουμε ενδεικτικά τον  

συνεταιρισμό του Ροτσντέηλ που λειτουργούσε με δαπάνες του σχολείο αναλφάβητων 

για την επιμόρφωση των μελών του, και τη «συντροφιά των Αμπελακίων» που ίδρυσε 

σχολείο, βιβλιοθήκη, ιατρείο κ.λπ. Οι εκπαιδευτικές επιμορφωτικές και ενημερωτικές 

δραστηριότητες γύρω από τα επαγγελματικά, συνεταιριστικά κ.λπ. θέματα, η οργάνωση 

σεμιναρίων, η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων 

χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του συνεταιρισμού. 

Βασικό γνώρισμα της συνεταιριστικής επιχείρησης είναι ότι αποτελεί, μια ένωση 

προσώπων. Από αυτό πηγάζει κάθε δραστηριότητάς της. Η επιτυχία ή η αποτυχία της 

εξαρτάται από τον τρόπο που θα συνεργαστούν μεταξύ τους οι συνεταίροι, δεδομένου 

ότι φορείς της επιχείρησης αλλά και πελάτες είναι τα ίδια πρόσωπα. Ιδιαίτερη σημασία 

έχει επίσης η ικανότητά τους να εκλέγουν ως όργανα διοίκησης του συνεταιρισμού 

εκείνα τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τα προτερήματα καλής πίστης, εντιμότητας, 

ορθής κρίσης, εργατικότητας κ.λπ. 

 Κατά τον Θ. Τζωρζάκη
112

 οι κύριες ιδιότητες του συνεταιρισμού είναι οι εξής: 

1. Μπορεί να προσαρμοστεί για την επιδίωξη οποιουδήποτε οικονομικού σκοπού. 

                                                
111

Έμμεσα αποτελέσματα  
112

Τζωρτζάκης Θ. Συνεταιριστική Οικονομία, 1970 
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2. Ενώνει συστηματικά για τον ίδιο σκοπό πολλές μικρές οικονομικές δυνάμεις. 

3. Δεν αποτελεί κατά κανόνα επιχείρηση, αλλά συμπλήρωμα των επιμέρους 

οικονομικών των μελών. 

4. Αφήνει πλήρη ελευθερία διοίκησης και ανάπτυξης στην οικονομία  καθενός από τα 

μέλη, την οποία βοηθά. 

5. Έχει πελάτες μόνο συνεταίρους. 

6. Δεν πραγματοποιεί κέρδη, αλλά αποταμίευση. 

7. Μοιράζει αυτά που αποταμιεύει στους συνεταίρους ανάλογα με τις συναλλαγές 

καθενός από αυτούς με τον συνεταιρισμό. 

8. Επειδή είναι ένωση προσώπων, αναγνωρίζει σε όλα τα μέλη ίσα δικαιώματα στη 

διοίκησή του και δεν έχει ορισμένο αριθμό συνεταίρων. 

Τα στοιχεία που συνιστούν την ουσία του συνεταιρισμού, θα μπορούσαν να 

συνοψισθούν: 

α. στην αυτοβοήθεια και αλληλεγγύη των μελών του, επειδή η εργασία και συνεργασία 

των συνεταίρων δημιουργεί και διασφαλίζει το μέλλον τους χωρίς να μεταθέτει τις 

υποχρεώσεις και ευθύνες τους σε τρίτους είτε σε ιδιώτες είτε στο κράτος, 

β. στην εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή, όπως και στη δημοκρατικότητα και την 

αυτονομία του. Ο συνεταιρισμός αφήνει ελεύθερο τον δρόμο συμμετοχής σε όσους το 

επιθυμούν και τους αναγνωρίζει στην πράξη ως ίσους μεταξύ τους –ένα μέλος μία 

ψήφος- . Έτσι, παραμένει ελεύθερη και εκούσια  ένωση προσώπων, που λειτουργεί 

μέσα στο πλαίσιο των νόμων του κράτους, 

γ. στον αποκλεισμό του κέρδους, αφού δημιουργήθηκε από αντίδραση στην 

κερδοσκοπία και σκοπός του είναι η παροχή υπηρεσιών στα μέλη του, 

δ.  στον μορφωτικό και κοινωνικό ρόλο του, που εκδηλώνεται με τις επιμορφωτικές του 

δραστηριότητες και στον προσανατολισμό των ενεργειών του προς τον άνθρωπο και όχι 

προς το κεφάλαιο. 

     Συμπερασματικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε, ότι ο συνεταιρισμός 

είναι ένας ιδιότυπος θεσμός, η ιδιαιτερότητα  του οποίου έγκειται στο ότι, 

δεν είναι ούτε αμιγώς οικονομικού, αλλά ούτε και αμιγώς κοινωνικού 

χαρακτήρα. Πρόκειται για έναν μικτό οικονομικοκοινωνικό θεσμό, που 

είναι ταυτόχρονα ένωση προσώπων και επιχείρηση και έχει ως βασικό 
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στόχο της τη βελτίωση του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτισμικού 

επιπέδου των μελών του. 

4.3.1 Η σημασία του συνεταιρισμού 

     Η σημασία του συνεταιρισμού έγκειται στο γεγονός ότι  προσφέρει στα μέλη του 

την ευκαιρία να βελτιώσουν το οικονομικό, το κοινωνικό και το πολιτισμικό επίπεδο 

ζωής τόσο των ιδίων όσο και των μελών του κοινωνικού περιβάλλοντός τους. Αυτό 

επιτυγχάνεται επειδή μέσα από έναν συνεταιρισμό που λειτουργεί σωστά, ο 

εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται όσα χρειάζεται (καταναλωτικά αγαθά 

και υπηρεσίες, υλικά και εφόδια) σε ποιότητα, τιμές και όρους προμήθειας καλύτερους 

από τους αντίστοιχους για τους μεμονωμένους. Παράλληλα, με τη δραστηριοποίησή 

του μέσα στο πλαίσιο του συνεταιρισμού διασφαλίζει ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για 

τη διάθεση της παραγωγής του. 

     Στον κοινωνικοπολιτικό τομέα, η σημασία του συνεταιρισμού πηγάζει από τη 

δυνατότητα που του παρέχεται να προσφέρει υπηρεσίες με τη δημιουργία και 

λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών, βιβλιοθηκών κ.λπ. 

     Επιπλέον με την ανάπτυξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας, τα μέλη του αποκτούν 

την ικανότητα χρήσης και αφομοίωσης της νέας τεχνολογίας, γεγονός που βελτιώνει 

την παραγωγικότητα, αξιοποιεί τις οικονομίες κλίμακας, διασφαλίζει την παραμονή της 

συνεταιριστικής επιχείρησης στην αγορά ως αξιόλογη, σύγχρονη μεγάλη επιχείρηση 

και συμβάλλει στην πρόοδο της οικονομίας γενικότερα αλλά και στην άνοδο του 

μορφωτικού και πολιτισμικού επιπέδου του κοινωνικού συνόλου. 

     Εκτός από την εξασφάλιση καλύτερων οικονομικών σχέσεων μεταξύ των 

ανθρώπων, η ύπαρξη των συνεταιρισμών μειώνει την εκμετάλλευση των οικονομικά 

αδυνάτων από τους δυνατούς, δίνει την ευκαιρία και τα μέσα για την οικονομική 

επαγγελματική και ηθική άνοδο στα μέλη του, ενισχύοντας το εισόδημά τους, αφ’ ενός 

με την προμήθεια των αγαθών και υπηρεσιών που έχουν ανάγκη σε υψηλή ποιότητα  

και σε λογικές τιμές, αλλά και με την καταβολή μερισμάτων από τα κέρδη που 

διανέμονται. Επίσης επιτρέπει στα μέλη του να  αξιοποιήσουν τις όποιες αποταμιεύσεις 

τους και τους δίνει την δυνατότητα να διασφαλίσουν δάνεια με ευνοϊκούς όρους. 

Παράλληλα προωθεί τα τοπικά προϊόντα κατά προτεραιότητα και με τον τρόπο αυτό, 

διατηρεί ή και δημιουργεί θέσεις εργασίας με θετικές επιπτώσεις στην τοπική 

οικονομία. 
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     Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνεταιριστικό κίνημα είναι ιδιαίτερα ισχυρό στις χώρες 

με ανεπτυγμένη οικονομία και υψηλό  πνευματικό και μορφωτικό επίπεδο. 

Τέλος βασικής σημασίας είναι η προσφορά του συνεταιρισμού στη δημοκρατική 

διαπαιδαγώγηση των μελών του, αφού από τις βασικές αρχές του είναι αυτή της 

Δημοκρατικής λειτουργίας. Ο συνεταιρισμός ως επιχείρηση ουσιαστικά προκαλεί τριών 

ειδών αποτελέσματα  στην οικονομία. 

     Τις άμεσες στις οποίες περιλαμβάνονται οι πραγματικές δαπάνες της επιχείρησης, 

στην τοπική οικονομία,  (μισθοί, εγκαταστάσεις 

4.3.2 Ο συνεταιρισμός σε σχέση με άλλες μορφές συλλογικής δράσης 

     Οι συνεταιρισμοί δεν είναι η μόνη μορφή συλλογικής δράσης. Ο συνδικαλισμός, οι 

διάφοροι σύλλογοι και σωματεία (πολιτιστικοί, εξωραϊστικοί σύλλογοι, αθλητικά 

σωματεία), οι ομάδες πολιτικής δράσης, οι μετοχικές εταιρείες κεφαλαίου αποτελούν 

μορφές συνεργασίας, που παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι στόχοι και οι 

μέθοδοι όμως διαφέρουν από αυτούς του συνεταιρισμού, έστω και αν είναι παράλληλοι. 

Συνδικαλιστικές οργανώσεις και ποικίλα σωματεία 

     Ο συνδικαλισμός επιδιώκει να αμβλύνει τα αποτελέσματα της κατάχρησης δύναμης 

και εξουσίας, από ορισμένα  πρόσωπα που κατέχουν θέσεις - κλειδιά στις επιχειρήσεις 

και τη Διοίκηση και με τη δράση του, δημιουργεί συνθήκες που επιτρέπουν την 

κατοχύρωση και διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσα από 

διαπραγματεύσεις. Ειδικότερα  ο στόχος του συνδικαλισμού μπορούν να συνοψιστούν 

ως εξής: 

-Αύξηση των αποδοχών και καταβολή τους με μορφή μισθού. 

-Μείωση του χρόνου εργασίας με ταυτόχρονη διατήρηση των αποδοχών  στο ίδιο 

ύψος. 

-Σταθερότητα της απασχόλησης. 

-Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων της επιχείρησης. 

Με άλλα λόγια, βασική επιδίωξη του συνδικαλισμού, είναι να αποσπάσει υπέρ των 

εργαζομένων, μεγαλύτερο μερίδιο του αποτελέσματος της παραγωγικής διαδικασίας 

και δικαιότερη μεταχείριση, χωρίς όμως να διαχειρίζεται υπεύθυνα δική του οικονομική 

μονάδα. 

     Οι διάφοροι σύλλογοι ανεξάρτητα αν αναφέρονται ως σωματείο, σύλλογος, 

σύνδεσμος, αδελφότητα κ.λπ., έχουν σκοπό τη βελτίωση των όρων διαβίωσης, την 

άνοδο του πολιτισμικού επιπέδου των μελών τους αλλά και των μελών της κοινωνίας ή 
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την παροχή βοηθείας σε αναξιοπαθούντα πρόσωπα. Οι επιμέρους σκοποί που θέτουν τα 

μέλη των οργανώσεων αυτών είναι ποικίλοι. Για παράδειγμα ένα σωματείο μπορεί να 

έχει στόχο τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης στην οποία να έχουν πρόσβαση όλοι οι 

κάτοικοι της περιοχής, κάποιο άλλο τη διατήρηση και διαφύλαξη του περιβάλλοντος, 

κάποιο άλλο να αναλάβει την παροχή βοήθειας σε άτομα που έχουν ανάγκη προστασίας 

με τη δημιουργία ιδρυμάτων κ.λπ. 

      Οι συλλογικές αυτές δραστηριότητες αποτελούν λαϊκούς θεσμούς, και έχουν κάποια 

κοινά χαρακτηριστικά  με τον συνεταιρισμό. Η βασική τους διαφορά όμως είναι ότι από 

τις ιδιότητές τους απουσιάζουν η αυτοβοήθεια ή η αλληλέγγυα ευθύνη των μελών τους 

ή η επιχειρηματική δραστηριότητα. 

     Συγκρίνοντας ειδικότερα τον συνεταιρισμό με τον συνδικαλισμό, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι αυτοί οι θεσμοί όχι μόνον δεν είναι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους 

αλλά αντίθετα πρέπει να συνυπάρχουν, αφού υπηρετούν παράλληλους σκοπούς, 

χρησιμοποιώντας όμως κατά κανόνα διαφορετικά μέσα και μεθόδους. 

Εταιρική επιχείρηση 

     Η κεφαλαιουχική επιχείρηση ιδρύεται με συγκεκριμένο σκοπό, τη δημιουργία 

κέρδους για τον ή τους ιδιοκτήτες του κεφαλαίου της. Προϋποθέσεις ίδρυσης και 

επιτυχούς λειτουργίας μιας επιχείρησης είναι να υπάρχουν στην διάθεση του 

επιχειρηματία τα μέσα παραγωγής (κεφάλαιο-εργατοϋπαλληλικό προσωπικό) και οι 

καταναλωτές που θα επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα (αγαθά ή 

υπηρεσίες) που θα παράγει η συγκεκριμένη επιχείρηση. Τα κεφάλαια που 

χρησιμοποιούνται από μια επιχείρηση της μορφής αυτής, δημιουργούνται από τη 

συνεισφορά μικρών ή μεγάλων ποσών από τους αποταμιευτές που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας. Ο έλεγχος και η 

διοίκηση της επιχείρησης εξασφαλίζεται από το ποσοστό του κεφαλαίου που έχει 

καταβάλλει ο κάθε μέτοχος. Είναι γνωστό εξάλλου ότι πολλές επιχειρήσεις ελέγχονται 

από ελάχιστα πρόσωπα ή και από έναν μόνο, εφόσον κατέχουν το 51% του μετοχικού 

κεφαλαίου τους, ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατή η αγορά όλων των μετοχών της 

επιχείρησης από ένα μόνο πρόσωπο. Επομένως, σε ότι αφορά τον τρόπο ίδρυσή της 

είναι προφανές ότι η επιχείρηση είναι ένωση κεφαλαίου που έχει  σκοπό  τη δημιουργία 

κέρδους προς όφελος των μετοχών της.  

     Από την άλλη ο συνεταιρισμός είναι ένωση προσώπων, που, χωρίς να έχει δικές του 

οικονομικές επιδιώξεις, λειτουργεί με σκοπό να υπερασπιστεί τα οικονομικά – και όχι 
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μόνον – συμφέροντα των μελών του. Προκειμένου να επιτύχει το σκοπό του, 

οργανώνεται με βάση την εθελοντική συμμετοχή, την ισότητα των μελών και τις 

δημοκρατικές διαδικασίες λειτουργίας, ενώ παράλληλα αποκλείεται η πιθανότητα 

εξαγοράς από ένα πρόσωπο όλων ή  μεγάλου μέρους των συνεταιριστικών μεριδίων και 

φυσικά ο έλεγχος του συνεταιρισμού από αυτό. 

     Η βασική διαφορά του συνεταιρισμού από την κεφαλαιουχική επιχείρηση είναι ότι 

για τη δεύτερη το κέρδος αποτελεί αυτοσκοπό, ενώ από την όλη λειτουργία του 

συνεταιρισμού λείπει η έννοια του εμπορικού κέρδους. Προχωρώντας στην ανάπτυξη 

αυτής της διαφοράς, θα διευκρινίσουμε τις έννοιες «κέρδος» για την εταιρία κεφαλαίου 

και «πλεόνασμα διαχείρισης» για τον συνεταιρισμό.  

     Είναι κανόνας για την επιχείρηση να αγοράζει στην μικρότερη δυνατή τιμή τα 

αγαθά, πρώτες ύλες, υπηρεσίες και λοιπά απαραίτητα εφόδια προκειμένου να παράγει 

τα προϊόντα αγαθά ή υπηρεσίες που θα διαθέτει στον καταναλωτή στη μεγαλύτερη 

δυνατή τιμή. Η καθαρή διαφορά μεταξύ τιμής κόστους (αγορά πρώτων υλών κ.λπ., 

δαπάνες μεταποίησης, διάθεσης κ.λπ.) και πωλήσεως είναι το κέρδος για την 

επιχείρηση και κατ’ επέκταση για τους κατόχους των μετοχών της, στους οποίους 

διανέμεται ανάλογα με τον αριθμό μετοχών που έχει ο καθένας στην κατοχή του. 

Αντίθετα ο συνεταιρισμός αγοράζει από τα μέλη του τα προϊόντα τους στις τιμές της 

αγοράς και διαθέτει σ’ αυτούς τα εφόδια που τους είναι αναγκαία για την 

επαγγελματική τους δραστηριότητα στις χαμηλότερες δυνατές τιμές. Αν από τη 

δραστηριότητα αυτή υπάρξει πλεονάσματα διαχείρισης (διαφορά αξίας αγοράς και 

πώλησης, αφού υπολογιστούν και τα έξοδα διαχείρισης του συνεταιρισμού), αυτό το 

πλεόνασμα επιστρέφεται στα μέλη, επειδή προέκυψε από τις συναλλαγές τους με τον 

συνεταιρισμό. Η επιστροφή του πλεονάσματος διαχείρισης γίνεται με βάση την αξία 

των συναλλαγών που είχε κάθε μέλος με τον συνεταιρισμό και όχι την αξία της 

συνεταιριστικής μερίδας. 

     Επιπλέον, ο συνεταιρισμός θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένος όχι με κριτήριο την 

αύξηση του κέρδους, αλλά εφόσον η λειτουργία του εξασφάλισε στα μέλη του 

καλύτερους όρους προμήθειας εφοδίων αναγκαίων για την επαγγελματική τους 

δραστηριότητα ή καλύτερες τιμές για τα προϊόντα που παράγουν. Η ζημιά που 

ενδεχομένως  προκλήθηκε  και που είχε ως αιτία τη διάθεση στα μέλη του 

συνεταιρισμού αγαθών ή υπηρεσιών σε πολύ χαμηλή τιμή, οφείλεται ακριβώς σε αυτόν 

τον λόγο ( δεν αναφερόμαστε στην πιθανότητα κακών χειρισμών από την πλευρά της 
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διοίκησης του συνεταιρισμού, γιατί αυτό συμβαίνει και στις επιχειρήσεις). Επομένως 

δημιουργήθηκε από τους συνεταίρους με τις συναλλαγές που είχαν με τον συνεταιρισμό 

και συνεπώς τα ίδια τα μέλη οφείλουν να καλύψουν το έλλειμμα. 

     Εφόσον η λειτουργία του συνεταιρισμού εξυπηρετεί τα μέλη του με τις υπηρεσίες 

που προσφέρει, παραμένει στην αγορά. Στην περίπτωση όμως που η λειτουργία του 

παρουσιάζει συνεχώς διαχειριστικό έλλειμμα στο σύνολο των δραστηριοτήτων του, 

τότε ερευνάται η όλη λειτουργία του και, ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 

είναι δυνατή η εξέταση και της περίπτωσης να σταματήσει η λειτουργία του 

συνεταιρισμού.  Αντιθέτως, η εγκατάλειψη της αγοράς από την κεφαλαιουχική 

επιχείρηση είναι βέβαιη, η λειτουργία της πάψει να είναι κερδοφόρος. Μία ακόμη 

διαφορά ανάμεσα στην επιχείρηση και τον συνεταιρισμό είναι ο τόπος εγκατάστασης 

και λειτουργίας του, η επιχείρηση θα εγκατασταθεί εκεί όπου προβλέπεται η ύπαρξη 

κέρδους. Τα δυσμενή αποτελέσματα από τη λειτουργία της (υποβάθμιση περιβάλλοντος 

κ.λπ.) θα τα υποστούν οι κάτοικοι της περιοχής εγκατάστασης, ενώ αντίθετα τα ευνοϊκά 

(κέρδη) θα τα απολαύσουν οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Ο συνεταιρισμός όμως είναι 

δημιούργημα κατοίκων συγκεκριμένου τόπου μέσα στον οποίο και προς όφελος του 

οποίου πρέπει να λειτουργήσει. Πέραν τούτου, θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε 

από τη λειτουργία του να μην επιβαρυνθεί το περιβάλλον, αφού σε μια τέτοια 

περίπτωση  θα επηρεαστούν οι όροι διαβιώσεως των ίδιων των μελών του 

συνεταιρισμού. Επιπλέον, επειδή ο συνεταιρισμός δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση, 

μπορεί να εγκατασταθεί και σε περιοχές που δεν προσελκύουν κεφαλαιουχικές 

επενδύσεις και όπου η λειτουργία του δεν δημιουργεί πλεόνασμα διαχείρισης, αφού 

σκοπός του είναι η προώθηση στην αγορά των προϊόντων των μελών του. 

     Ο συνεταιρισμός διαφέρει από την επιχείρηση και ως προς τον τρόπο δημιουργίας 

των κεφαλαίων τους και της διανομής του κέρδους και του πλεονάσματος διαχείρισης, 

αντίστοιχα. Το κεφάλαιο της επιχείρησης δημιουργείται από το ύψος των εισφορών των 

μετοχών και την αγορά αντίστοιχων μετοχών. Μόνη προϋπόθεση  είναι η καταβολή της 

αξίας των μετοχών που επιθυμεί να αγοράσει  κάθε μέτοχος. Η μεταβίβαση των 

μετοχών συνήθως είναι δυνατή με πολύ απλές διαδικασίες και η συμμετοχή των 

μετόχων στα κέρδη της επιχείρησης είναι ανάλογη με τον αριθμό των μετοχών που 

κατέχουν, ενώ με την πώληση των μετοχών του κάθε μέλος της εταιρίας, αποχωρεί από 

αυτήν χωρίς άλλες διατυπώσεις και περιορισμούς. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 

είναι σταθερό και συγκεκριμένο και η αυξομείωση του είναι δυνατή ύστερα από 
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συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό της 

εταιρίας. 

     Το κεφάλαιο του συνεταιρισμού δημιουργείται από τις συνεταιριστικές μερίδες των 

μελών του συνεταιρισμού και έχουν όλες την ίδια αξία. Σε μερικές περιπτώσεις, είναι 

δυνατή η καταβολή της αξίας περισσοτέρων της μίας συνεταιριστικών μερίδων, για να 

αυξηθούν τα ίδια κεφάλαια ου συνεταιρισμού. Εν τούτοις, αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα 

περισσοτέρων της μίας κατά την Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού, αφού 

διατηρείται πάντα η βασική αρχή «ένα μέλος, μία ψήφος». Το ύψος του κεφαλαίου δεν 

είναι σταθερό, αλλά αυξομειώνεται ανάλογα με την προσέλευση ή αποχώρηση μελών 

του συνεταιρισμού. 

     Εκτός από την καταβολή της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας, για να γίνει 

κάποιος δεκτός στον συνεταιρισμό, πρέπει να είναι κάτοικος ή να ασκεί τις 

επαγγελματικές του δραστηριότητες στην περιφέρεια του συνεταιρισμού, η δε 

επαγγελματική του δραστηριότητα να ανήκει στην επαγγελματική τάξη, τα συμφέροντα 

της οποίας υποστηρίζονται από τον συνεταιρισμό. Οι παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, 

συμπληρώνονται και από άλλες, π.χ. ηλικία, καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων, 

ανταγωνιστικό προς τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού επάγγελμα, αναγκαία 

απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης του συνεταιρισμού κ.ά. 

     Η αποχώρηση ενός μέλους από τον συνεταιρισμό είναι δυνατή με κάποιες όμως 

προϋποθέσεις και τούτο για να προφυλάξει τον συνεταιρισμό από μια ομαδική 

αποχώρηση δυσαρεστημένων μελών του που θα καθιστούσε προβληματική ή και 

αδύνατη την λειτουργία του. Τέτοιες προϋποθέσεις είναι η έγκριση της μεταβίβασης 

της συνεταιριστικής μερίδας – όπου προβλέπεται αυτή η δυνατότητα – από το Δ.Σ. του 

συνεταιρισμού, η ύπαρξη συγκεκριμένης προθεσμίας στην διάρκεια της οποίας οφείλει 

το μέλος να δηλώσει την επιθυμία του να αποχωρήσει μετά το τέλος της οικονομικής 

χρήσης και αφού γίνει εκκαθάριση του λογαριασμού του συνεταίρου με βάση τον 

ισολογισμό χρήσης και η επιστροφή της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας στον 

δικαιούχο, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Έτσι δεν αλλοιώνεται η έννοια της 

βασικής συνεταιριστικής αρχής για την ελεύθερη και εθελοντική συμμετοχή. 

     Βέβαια ο συνεταιρισμός λειτουργεί ως οικονομική μονάδα και το γεγονός αυτό τον 

υποχρεώνει να λειτουργεί με τους κανόνες της αγοράς, δηλαδή να λειτουργεί  και να 

παράγει με το χαμηλότερο δυνατό κόστος ώστε να αντέχει στον ανταγωνισμό των 
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άλλων επιχειρήσεων που λειτουργούν στον ίδιο. Διαφορετικά θα εκτοπιστεί από την 

αγορά με όλα τα δυσμενή για τα μέλη του επακόλουθα. 

     Τέλος οι ιδιοκτήτες της κεφαλαιουχικής επιχείρησης και οι συναλλασσόμενοι είναι 

διαφορετικά πρόσωπα με αντιτιθέμενα συμφέροντα, αφού η μεν επιχείρηση επιθυμεί 

και επιδιώκει να πωλήσει στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή, ενώ οι πελάτες να αγοράσουν 

στη χαμηλότερη δυνατή. Στον συνεταιρισμό, φορείς και συναλλασσόμενοι πελάτες 

είναι τα ίδια πρόσωπα, δηλαδή οι συνεταίροι, αφού οποιαδήποτε δραστηριότητα, 

εμπορική, πιστωτική, μετοχική κ.λπ. γίνεται από τον συνεταιρισμό  για την 

εξυπηρέτηση των συνεταίρων, π.χ. αγοραπωλησία προϊόντων και εφοδίων, εξασφάλιση 

και παροχή δανείων στα μέλη του, μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων που 

παράγουν τα μέλη του κ.λπ. Υπ’ αυτές τις  συνθήκες, δεν μπορεί να υπάρχουν 

αντιτιθέμενα συμφέροντα μεταξύ του συνεταιρισμού και των μελών του, γεγονός που 

προσθέτει ακόμα ένα πλεονέκτημα στην αποδοτική λειτουργία του συνεταιρισμού.  

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται συνοπτικά οι διαφορές μεταξύ 

συνεταιρισμού και κεφαλαιουχικής επιχείρησης. Οι ομοιότητες των 

οργανώσεων αυτών εστιάζονται κυρίως στο ότι και οι δύο αποτελούνται 

από μεγάλο συνήθως αριθμό μελών και είναι ανταγωνιστικές προς τις 

άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. 

4.4 Διάκριση των συνεταιρισμών 

     Η ποικιλία των δραστηριοτήτων τις οποίες αναπτύσσουν οι συνεταιρισμοί για να 

επιτύχουν τους ιδρυτικούς τους σκοπούς δημιουργεί προβλήματα στον καθορισμό των 

διακριτικών εκείνων γνωρισμάτων, με βάση τα οποία θα μπορούσαμε να κατατάξουμε 

τους συνεταιρισμούς κατά τρόπο συστηματικό σε ορισμένες συγκεκριμένες κατηγορίες. 

Το πρόβλημα επιτείνεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός 

συνεταιρισμών έχει περισσότερους του ενός σκοπούς. 

     Οι μελετητές κατατάσσουν τους συνεταιρισμούς σε κατηγορίες ανάλογα με τα 

κριτήρια που θέτει καθένας από αυτούς. Έτσι, άλλοι διακρίνουν τους συνεταιρισμούς 

σε αστικούς και αγροτικούς, λαμβάνοντας υπόψη τους τις δραστηριότητες, ενώ άλλοι 

διακρίνουν τους συνεταιρισμούς με βάση το οικονομικό κριτήριο σε παραγωγικούς, 

καταναλωτικούς, και αμοιβαίας πίστης. Ορισμένοι θέτουν ως κριτήριο τον τομέα 

δράσης του συνεταιρισμού και τους διακρίνουν σε παραγωγικούς και καταναλωτικούς 

συνεταιρισμούς, άλλοι σε συνεταιρισμούς αγοραστών και πωλητών με βάση τη σχέση 
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του συνεταίρου με τον συνεταιρισμό και άλλοι σε ελεύθερους και αναγκαστικούς, 

ανάλογα με τον τρόπο ίδρυσης τους κ.λ.π. 

     Κατά τη γνώμη μας, η βασική διάκριση του συνεταιριστικού κινήματος είναι σε 

αγροτικό και αστικό, στην οποία προχώρησε η ελληνική νομοθεσία με τους νόμους 

1541/85 (Περί αγροτικών συνεταιρισμών) και 1667/86 (Περί αστικών συνεταιρισμών). 

     Ανεξάρτητα από τον σκοπό λειτουργίας του, τα στοιχεία που καθορίζουν τις 

προοπτικές βιωσιμότητας του συνεταιρισμού είναι: 

1. Οργάνωση – περιφέρεια: η διοίκηση του συνεταιρισμού ασκείται από τα όργανα 

διοίκησης και τη δημοκρατική διαδικασία που εφαρμόζονται στο συνεταιριστικό 

κίνημα. Ορισμένες παρεκκλίσεις παροχής δικαιώματος ψήφου στη Γ.Σ. ανάλογα με τον 

αριθμό συνεταιριστικών μερίδων και πάντως με κάποιο ανώτατο όριο αριθμό ψήφων ή 

η δυνατότητα ψηφοφορίας με εξουσιοδότηση, όταν η περιφέρεια λειτουργίας είναι 

πολύ μεγάλη και οι αποστάσεις καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την προσέλευση στη Γ.Σ. 

Οπωσδήποτε όμως η περιφέρεια του συνεταιρισμού θα πρέπει να έχει το μέγεθος εκείνο 

που η συμμετοχή και εγγραφή του αναγκαίου αριθμού μελών. 

2. Οικονομικά θέματα: η αξία της συνεταιριστικής μερίδας θα πρέπει να έχει το ύψος 

εκείνο, που συνολικά θα διασφαλίζει το απαιτούμενο μέγεθος κεφαλαίου για την 

αποτελεσματική λειτουργία του συνεταιρισμού. 

3. Ανώτερου βαθμού συνεταιριστικές επιχειρήσεις: η αρχή της συνεργασίας μεταξύ των 

συνεταιρισμών δημιουργεί την ευκαιρία ίδρυσης και λειτουργίας δευτεροβάθμιων 

συνεταιριστικών οργανώσεων, οι οποίες έχουν την ευχέρεια να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην αγορά. 

4.4.1 Συνεταιρισμοί πώλησης 

     Η διάθεση των προϊόντων που παράγουν οι παραγωγοί, ανεξάρτητα αν είναι μέλη 

κάποιου συνεταιρισμού ή όχι, αποτελεί το επιστέγασμα της παραγωγικής τους 

δραστηριότητας και εξασφαλίζει τους οικονομικούς πόρους για τη συνέχιση της 

παραγωγικής τους διαδικασίας αλλά και για την αντιμετώπιση των αναγκών διαβίωσης 

αυτών και των οικογενειών τους. Για να επιτύχουν μεγαλύτερη τιμή για τα προϊόντα 

τους, οι παραγωγοί συνεργάζονται με τη δημιουργία συνεταιρισμών πώλησης, 

προκειμένου να οικειοποιηθούν το μέρος της τιμής που πληρώνει ο τελικός 

καταναλωτής και το οποίο απολαμβάνει διαφορετικά το εμπόριο, ως αμοιβή του για την 

διακίνηση των προϊόντων. 
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4.4.2  Αστικοί συνεταιρισμοί πώλησης 

     Οι αστικοί συνεταιρισμοί πώλησης είναι κυρίως συνεταιρισμοί βιοτεχνών, οι οποίοι 

επιδιώκουν τη διάθεση των βιοτεχνικών τους προϊόντων. Τα πλεονεκτήματα που 

επιτυγχάνουν με την από κοινού πώληση των προϊόντων τους μπορούν να συνοψιστούν 

ως εξής: 

α. αποφυγή του μεταξύ τους ανταγωνισμού, με την αποδοχή ενιαίων τιμών πώλησης 

των ομοειδών προϊόντων 

β. λειτουργία πρατηρίων σε κεντρικές θέσεις, κατάλληλα εξοπλισμένων και 

διακοσμημένων, για την προσέλκυση πελατών και την αύξηση των πωλήσεων 

γ. κοινή προβολή των προϊόντων με την κατάλληλη διαφήμιση 

δ. εκμετάλλευση, στον βαθμό που είναι δυνατόν, του εμπορικού κέρδους με την 

απομάκρυνση των ενδιάμεσων εμπόρων 

Οι εν λόγω συνεταιρισμοί αποτελούνται από παραγωγούς ενός ορισμένου βιοτεχνικού 

προϊόντος, π.χ. επιπλοποιών, υποδηματοποιών, κλπ., οι οποίοι επιδιώκουν τη 

δημιουργία δικού τους πρατηρίου για την πώληση των προϊόντων τους. 

Η περιφέρεια από την οποία προέρχονται τα μέλη του συνεταιρισμού συμπίπτει με τα 

όρια του αστικού κέντρου όπου εργάζονται, χωρίς αυτό να εμποδίζει τον συνεταιρισμό 

να ιδρύει πρατήρια και σε άλλες πόλεις.  

Η οργάνωσή του ακολουθεί τους κανόνες οργάνωσης των άλλων συνεταιρισμών. 

 

4.4.3 Προμηθευτικοί συνεταιρισμοί 

     Σκοπός του συνεταιρισμού της μορφής είναι η από κοινού προμήθεια των υλικών 

και εφοδίων που χρησιμοποιούν τα μέλη του κατά τη διάρκεια  της επαγγελματικής της 

δραστηριότητας, επιτυγχάνοντας ευνοϊκούς όρους προμήθειας λόγω του μεγέθους της 

συνεταιριστικής επιχείρησης και της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων που 

παρέχει ο ανταγωνισμός της αγοράς. Χαρακτηριστικό του προμηθευτικού 

συνεταιρισμού είναι ότι αποτελείται από μέλη του ίδιου επαγγελματικού κλάδου, π.χ. 

υδραυλικών, ηλεκτρολόγων φαρμακοποιών κ.λ.π. 

     Η περιφέρεια του προμηθευτικού συνεταιρισμού είναι αρκετά ευρεία ώστε η 

συγκέντρωση των επιχειρήσεων να δημιουργεί μια μεγάλη επιχείρηση. 
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4.4.4 Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί 

     Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί είναι οργανώσεις αυτοβοήθειας των καταναλωτών 

και σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν στα μέλη τους άριστης ποιότητας είδη καθημερινής 

χρήσης, σε προσιτές τιμές. Τούτο το επιτυγχάνουν με την μαζική αγορά ειδών από τις 

πηγές παραγωγής τους και τη διάθεσή τους στα μέλη τους, με τη διαδικασία της 

λιανικής πώλησης 

 

Συνεταιρισμοί κατοικίας 

     Οι συνεταιρισμοί κατοικίας επιδιώκουν τη συγκέντρωση ενός κοινού κεφαλαίου των 

μελών τους, την ορθολογική χρησιμοποίησή του, ώστε να επιτευχθεί η κατασκευή και 

διανομή στα μέλη τους κατοικιών κατασκευασμένων με την εφαρμογή της σύγχρονης 

τεχνολογίας, τη δημιουργία προϋποθέσεων άνετης και υγιεινής διαμονής στους 

ιδιοκτήτες ή χρήστες μέλη του, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. 

     Οι συνεταιρισμοί της μορφής αυτής μπορούν να διακριθούν σε: αστικής και 

παραθεριστικής κατοικίας. 

 

4.4.5 Συνεταιρισμοί Χειροτεχνών  

     Οι αστικοί  συνεταιρισμοί χειροτεχνών ή χειροτεχνικοί συνεταιρισμοί ιδρύονται και 

λειτουργούν με βάση τον νόμο 1667/86. Δραστηριοποιούνται κυρίως σε περιοχές όπου 

έχει διατηρηθεί η τοπική παραδοσιακή τέχνη παραγωγής χειροτεχνημάτων. 

Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών μελών – 

καλύπτουν το 90% του συνόλου των μελών. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

γυναίκες γνωρίζουν πολλές παραδοσιακές τεχνικές, επιμορφώνονται και αναπτύσσουν 

τις κοινωνικές τους σχέσεις. Επιπλέον, επειδή πλήττονται από την ανεργία 

περισσότερο, βρίσκουν διέξοδο εντασσόμενες στον συνεταιρισμό, στο πλαίσιο του 

οποίου απασχολούνται επαγγελματικά. 

     Σκοπός των χειροτεχνικών συνεταιρισμών είναι η αύξηση της παραγωγικής 

ικανότητας των μελών τους, που επιτυγχάνεται με την αλληλοσυμπλήρωση των ειδικών 

γνώσεών τους αλλά και τον συντονισμό της δράσης τους. Αποτέλεσμα της λειτουργίας 

του είναι η δυνατότητα ανάληψης μεγάλων παραγγελιών, κάτι που δεν θα ήταν δυνατό 

με την κατακερματισμένη δραστηριότητα των χειροτεχνιών που εργάζονται 

μεμονωμένα, είτε με τη μορφή της οικοτεχνίας είτε με τη μορφή της καλλιτεχνικής 

βιοτεχνίας.  
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     Η οργάνωση των συνεταιρισμών αυτών μπορεί να πάρει τη μορφή του 

προμηθευτικού συνεταιρισμού ή ακόμη και του συνεταιρισμού παραγωγής ή και 

πώλησης. Η μορφή, την οποία θα πάρει τελικά ο συνεταιρισμός, καθορίζεται εν πολλοίς 

από τους ακόλουθους παράγοντες: 

α.  Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται έχουν μεγάλη ποικιλία ενώ οι ποσότητες που 

απαιτούνται από κάθε είδος είναι κατά κανόνα μικρές και υπάρχουν προβλήματα στην 

προμήθεια τους.  

β. Για την κατασκευή των χειροτεχνικών προϊόντων χρησιμοποιείται μεγάλη ποσότητα 

χειρωνακτικής εργασίας. Είναι δυνατή ή μερική αντικατάστασή της με τη χρήση 

μηχανήματος, με την προϋπόθεση να μην  αλλοιώνεται ουσιαστικά η μορφή και η 

ποιότητα του προϊόντος. 

γ. Με τον σχεδιασμό των χειροτεχνημάτων βελτιώνονται τα αντικείμενα που 

παράγονται, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται ο χαρακτήρας της εντοπιότητας και της 

λαϊκής παράδοσης. 

δ. Τα σημεία διάθεσης των χειροτεχνημάτων βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα και 

τουριστικά κέντρα, τα οποία συνήθως είναι μακριά από τους τόπους παραγωγής, 

γεγονός που δυσχεραίνει την ομαλή διακίνηση τους. 

     Η ίδρυση λοιπόν του συνεταιρισμού διευκολύνει την προμήθεια πρώτων υλών, τη 

μερική αντικατάσταση της χειρωνακτικής εργασίας με την προμήθεια των αναγκαίων 

μηχανημάτων, τον σχεδιασμό των αντικειμένων, την προώθηση των πωλήσεων ή 

ακόμη προσφέρει υπηρεσίες σε περισσότερες της μίας από τις παραπάνω περιπτώσεις, 

χωρίς να παραγνωρίζεται και η δυνατότητα παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων. 

 

4.4.6 Ασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί 

     Σκοπός των συνεταιρισμών της μορφής αυτής είναι η ασφάλιση των προϊόντων, των 

μέσων παραγωγής και της περιουσίας των μελών τους από ποικίλους κινδύνους 

(καταστροφή, φθορά, απώλεια, κλοπή, πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα ή ασθένειες). 

Χαρακτηριστικό αυτών των επιχειρήσεων, είναι ότι ασφαλιστές και ασφαλισμένοι είναι 

τα ίδια πρόσωπα. Τα κεφάλαια που χρειάζονται για τη λειτουργία του συνεταιρισμού 

δεν είναι μεγάλα, επομένως δεν χρειάζεται μεγάλη συνεταιριστική μερίδα. Οπωσδήποτε 

όμως η λειτουργία του απαιτεί την πραγματοποίηση κάποιων δαπανών, οι οποίες 

εξυπηρετούνται από τα ποσά που καταβάλλουν οι συνεταίροι με μορφή ασφαλίστρων. 

Με τον ίδιο τρόπο καλύπτονται και τα έξοδα διαφήμισης. Από τα ποσά αυτά 
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δημιουργούνται και τα αποθεματικά του συνεταιρισμού. Εφόσον υπάρχουν μεγάλα 

πλεονεκτήματα διαχείρισης, χρησιμοποιούνται είτε για διανομή στα μέλη, είτε για τη 

μείωση των εισφορών που καταβάλλουν τα μέλη στον συνεταιρισμό (προμήθειες – 

εισφορές). 

 

4.4.7 Συνεταιρισμοί παραγωγής προϊόντων 

     Ο συνεταιρισμός παραγωγής προϊόντων δημιουργείται με τη συνένωση των 

επιμέρους επιχειρήσεων των μελών του σε μία νέα επιχείρηση, στην οποία εργάζονται 

προσωπικά όλα τα μέλη του. Με τη συγχώνευση των επιχειρήσεών τους, τα μέλη 

επιδιώκουν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της μεγάλης επιχείρησης. Οι 

ατομικές επιχειρήσεις εξαφανίζονται ολοσχερώς και τα μέλη του συνεταιρισμού έχουν 

διττή ιδιότητα, δηλαδή την ιδιότητα του εργαζομένου και του εργοδότη. Τούτο καθιστά 

ομαλότερες τις εργασιακές σχέσεις επειδή τα συμφέροντα της εργοδοσίας και των 

εργαζομένων συμπίπτουν. 

     Η εφαρμογή της μορφής αυτής του συνεταιρισμού αναπτύσσεται κυρίως μεταξύ των 

βιοτεχνών για τους ακόλουθους λόγους: 

α. Είναι δυνατή η συνένωση και λειτουργία πολλών μικρών επιχειρήσεων σε ένα 

συγκεκριμένο χώρο, με ενιαία συνεταιριστική διεύθυνση. 

β. Επιτρέπει την προμήθεια και χρησιμοποίηση δαπανηρών μηχανημάτων και 

εγκαταστάσεων, όπως επίσης και την πρόσληψη και χρησιμοποίηση του κατάλληλου 

προσωπικού, εφόσον βέβαια δεν υπάρχει μεταξύ των μελών του. 

γ. Είναι δυνατή η ανεύρεση και χρησιμοποίηση χαμηλού κόστους κεφαλαίων. 

δ. Μειώνεται το κόστος παραγωγής για κάθε μονάδα προϊόντος που παράγεται και 

βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της συνεταιριστικής επιχείρησης.  

ε. Αυξάνει η παραγωγικότητα των εργαζομένων, επειδή οι ίδιοι είναι και μέλη του 

συνεταιρισμού, με άλλα λόγια οι ίδιοι είναι οι φορείς του. 

     Παρά το γεγονός ότι τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν τα μέλη ενός 

συνεταιρισμού παραγωγής είναι πολλά, υπάρχει κάποια βραδύτητα στην ανάπτυξή τους 

που οφείλεται κυρίως στους εξής παράγοντες: 

α. Έλλειψη πειθαρχίας των μελών, επειδή ως εργαζόμενοι και φορείς της επιχείρησης 

πιστεύουν ότι οι ίδιοι έχουν και την ικανότητα να διευθύνουν τις εργασίες του 

συνεταιρισμού και δύσκολα πειθαρχούν στις οδηγίες της διεύθυνσης. 

β. Δυσχέρεια καθορισμού με ακρίβεια της αμοιβής των εργαζομένων συνεταίρων. 
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γ. Έλλειψη ικανότητας και πείρας των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισμού.  

δ. Τάση αποκλεισμού της εισόδου νέων μελών στους συνεταιρισμούς που επέτυχαν στη 

λειτουργία τους. 

     Η δυνατότητα προσέλευσης των εργαζομένων – μελών στις εγκαταστάσεις 

παραγωγής του συνεταιρισμού καθορίζει τα όρια της περιφέρειας του συνεταιρισμού. 

Το μέγεθος της περιφέρειας καθορίζεται και από τον αριθμό των συνεταίρων που 

προβλέπεται να απασχοληθούν από τον συνεταιρισμό, ώστε να είναι οικονομικά 

βιώσιμος. Για τον ίδιο λόγο άλλωστε δεν εφαρμόζεται πιστά η αρχή της «ανοιχτής 

θύρας». 

     Τα κεφάλαια που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο συνεταιρισμό εξασφαλίζονται 

με την καταβολή μεγάλης αξίας συνεταιριστικής μερίδας και τη λήψη δανείων. Είναι 

δυνατόν να προβλέπεται από το καταστατικό η υποχρέωση ή η δυνατότητα του μέλους 

να καταβάλλει την αξία περισσότερων της μίας συνεταιριστικής μερίδας, χωρίς αυτό να 

αυξάνει τον αριθμό των ψήφων. Επίσης μπορεί να προβλέπεται και η τμηματική 

καταβολή της αξίας της πρώτης και των επόμενων συνεταιριστικών μερίδων, ώστε να 

δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν στον συνεταιρισμό και οι οικονομικά 

ασθενέστεροι. Τα αποθεματικά κεφάλαια που δημιουργώντας, προέρχονται είτε από το 

πλεόνασμα διαχείρισης, είτε από εισφορές των μελών, είτε από άλλες πηγές. 

     Στην περίπτωση του συνεταιρισμού παραγωγής, οι μικρές ομοειδές επιχειρήσεις του 

κλάδου που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό συγχωνεύονται σε μία μεγαλύτερη 

επιχείρηση, τη συνεταιριστική, στην οποία μεταβιβάζουν όχι μόνο τα περιουσιακά τους 

στοιχεία, αλλά και την πλήρη ελευθερία για την ανάπτυξη οποιασδήποτε 

επιχειρηματικής δράσης και πρωτοβουλίας που θα στοχεύει στην επίτευξη των σκοπών 

του συνεταιρισμού. Στο πλαίσιο αυτό της ελεύθερης δράσης περιλαμβάνεται η 

κυριότητα των εγκαταστάσεων και των προϊόντων που παράγονται, η αγορά και ο 

τρόπος διάθεσής τους, πιστωτική, τιμολογιακή, κλπ., πολιτική που θα ακολουθήσει ο 

συνεταιρισμός για την προώθηση των προϊόντων του και των πωλήσεων του, η επιλογή 

της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή κ.α. Σε ότι αφορά τους πρώην 

ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων που αποτέλεσαν την ιδρυτική βάση του 

συνεταιρισμού, εργάζονται ως προσωπικό του συνεταιρισμού και αποζημιώνονται για 

τις υπηρεσίες που προσφέρουν. 
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     Επιπλέον από τη δραστηριότητα του συνεταιρισμού δημιουργείται πλεόνασμα 

διαχείρισης, το οποίο κατά το μεγαλύτερο μέρος του, επιστρέφεται στα μέλη με βάση 

τη συμμετοχή εκάστου. 

     Οι δυνατότητες δημιουργίας δευτεροβάθμιών συνεταιρισμών παραγωγής μπορούν 

να θεωρηθούν ως μηδενικές σε ότι αφορά την κύρια δραστηριότητα τους, που είναι η 

παραγωγή προϊόντων. Είναι όμως φανερή η δεύτερη ανάγκη των συνεταιρισμών αυτών 

να προμηθευτούν ύλες κεφάλαια, και λοιπά εφόδια, απαραίτητα για την παραγωγική 

τους δραστηριότητα. Αυτό μπορούν να το επιτύχουν με τη συνένωση τους σε ενώσεις 

που θα λειτουργούσαν σύμφωνα με τους κανόνες προμηθευτικών συνεταιρισμών ή των 

συνεταιρισμών πώλησης των προϊόντων που παράγουν οι συνεταιρισμοί παραγωγής. 

4.4.8 Συνεταιρισμοί εργασίας 

     Οι συνεταιρισμοί εργασίας δημιουργούνται από τα άτομα τα οποία παρέχουν την 

προσωπική τους εργασία για την εκτέλεση κάποιου έργου. Εν προκειμένω, 

σχηματίζονται από εργάτες του ιδίου επαγγέλματος με σκοπό τους ευνοϊκότερους 

όρους εργασίας των μελών τους, ώστε όλη η αμοιβή της εργασίας να περιέρχεται διά 

του συνεταιρισμού στα μέλη του. 

     Επιπλέον, επιτυγχάνεται ικανοποιητική αμοιβή για την εργασία που προσφέρουν τα 

μέλη και αποφύγετε η εκμετάλλευση τους από άλλους ιδιώτες, οι οποίοι είναι δυνατόν 

να καταβάλλουν μικρότερα ημερομίσθια, αξιοποιώντας προς όφελος τους τη μεγάλη 

προσφορά που μπορεί να υπάρχει σε κάποιο κλάδο εργαζομένων. 

     Ο συνεταιρισμός εργασίας αποκτά τη δυνατότητα να διαθέτει στα μέλη του όλα τα 

εφόδια και μηχανήματα που χρειάζονται για την εκτέλεση της εργασίας τους και στην 

ουσία αντικαθιστά τον ιδιώτη εργολάβο, με μόνη διαφορά ότι όλη η αμοιβή που 

εισπράττει ο συνεταιρισμός κατευθύνεται στα μέλη του με διάφορους τρόπους, ο 

κυριότερος από τους οποίους είναι η πρόσθετη αμοιβή με την μορφή των 

επιστρεφόμενων στο τέλος της χρήσης. Παράλληλα τους διασφαλίζει, ένα 

ικανοποιητικό ημερομίσθιο και συνεχή απασχόληση στην διάρκεια του εργασιακού 

τους βίου. 

     Ο εν λόγω συνεταιρισμός μπορεί να εκτελεί σημαντικά έργα, για την ολοκλήρωση 

των οποίων χρειάζονται πολλοί εργαζόμενοι. Η δυνατότητα ανάληψης μεγάλων έργων 

το οποίο διευκολύνεται και από το χαμηλό κόστος εργασίας που μπορεί να επιτευχθεί, 

επειδή δεν υπάρχει το εργολαβικό κέρδος. Ωστόσο, προϋποτίθεται ή  επιβάλλεται η 

απόκτηση σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμό, ο οποίος είναι αναγκαίος για την 
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ολοκλήρωση του έργου, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τους ιδιώτες εργολάβους. Ο 

μηχανικός εξοπλισμός μπορεί να αποκτηθεί και με δάνεια από διάφορους 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Επίσης, ο συνεταιρισμός, όπως και οι ιδιώτες 

εργολάβοι, μπορεί να πάρει δάνειο για την εκτέλεση του έργου. 

     Οι δυσκολίες που υπάρχουν στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών εργασίας μπορούν 

να θεωρηθούν μικρής σημασίας, επειδή οι εργάτες είναι συνηθισμένοι στην πειθαρχία. 

Η εργασία που εκτελείται είναι κατά κανόνα απλή, με δυνατότητα εύκολης διεύθυνσης 

του έργου, δεδομένου μάλιστα ότι η απειρία στην εμπορική δραστηριότητα δεν 

περικλείει κίνδυνους για τον συνεταιρισμό. Μόνη δυσκολία είναι η πιθανότητα 

έλλειψης ενδιαφέροντος από τους τεχνοκράτες που θα απασχοληθούν στον 

συνεταιρισμό, χωρίς αυτοί να είναι μέλη του, γεγονός που συμβαίνει και στις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Πρόβλημα μεγάλων κεφαλαίων δεν υπάρχει, επειδή η εργασία 

προσφέρεται από τα μέλη και η καταβολή της αμοιβής γίνεται τμηματικά, ανάλογα με 

την πρόοδο του έργου, ενώ κατά την ανάληψη του ο συνεταιρισμός εισπράττει κάποια 

προκαταβολή έναντι της συνολικής αξίας του έργου. Επομένως η αξία της 

συνεταιριστικής μερίδας είναι μικρή, ενώ η αλληλέγγυα ευθύνη των συνεταίρων 

επιπλέον της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας είναι χωρίς αξία. 

     Οι συνεταιρισμοί εργασίας αποτελούνται από εργαζομένους που έχουν το ίδιο 

επάγγελμα π.χ φορτοεκφορτωτές, οικοδόμοι κλπ. και είναι ημερομίσθιοι εργάτες. Η 

περιφέρεια λειτουργίας τους οριοθετείται από τη δυνατότητα που έχουν τα μέλη τους 

να πηγαίνουν στον χώρο εκτέλεσης της εργασίας που αναληφθεί, χωρίς αυτό να 

αποκλείει τη δυνατότητα ανάληψης έργου που βρίσκεται εκτός της περιοχής 

λειτουργίας τους, π.χ. κατασκευή οδού, λιμενικού έργου, κλπ. 

      Βασική προϋπόθεση για την έκταση και επομένως για το μέγεθος του 

συνεταιρισμού, είναι η δυνατότητα του να διασφαλίζει εργασία στα μέλη του. Με άλλα 

λόγια, η πρόβλεψη του όγκου των εργασιών που πιθανόν να αναλαμβάνει και οι 

ανάγκες σε προσωπικό, καθορίζουν το μέγεθός του, γεγονός που μπορεί να μεταβάλει 

τον συνεταιρισμό σε κλειστό κύκλωμα ιδιαίτερα ευνοούμενων εργατών, που θα 

αποκλείει την είσοδο σε νέα μέλη κατά παράβαση της βασικής αρχής της ελεύθερης και 

εθελοντικής συμμετοχής. 

     Και στη προκειμένη περίπτωση οι σχέσεις των μελών με τον συνεταιρισμό είναι 

σχέσεις εργαζομένου και εργοδότη. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί ως μία συλλογική 

εργολαβική επιχείρηση και έχει την ελευθερία ανάπτυξης της δραστηριότητάς του και 
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των πρωτοβουλιών εκείνων που απαιτούνται κάθε φορά, ενώ υποχρεούται να 

καταβάλλει στα μέλη του την αμοιβή που έχει καθοριστεί. Η διοίκηση του 

συνεταιρισμού συναλλάσσεται με τους τρίτους και συμφωνεί στην ανάληψη έργων, ενώ 

τα μέλη του που βρίσκονται εκτός οργάνων διοίκησης δεν έχουν κανένα δικαίωμα να 

κλείνουν συμφωνίες για λογαριασμό του συνεταιρισμού. Ισχύει δηλαδή και εδώ ότι 

ισχύει και στις άλλες επιχειρήσεις, όπου οι εργάτες του εργολάβου προσφέρουν την 

εργασία τους έναντι της αμοιβής που έχει συμφωνηθεί, αλλά δεν μπορούν να κλείνουν 

εργασίες για λογαριασμό της επιχείρησης. 

     Από την όλη δραστηριότητα του, ο συνεταιρισμός δημιουργεί πλεόνασμα 

διαχείρισης που επιστρέφεται κατά το μεγαλύτερα μέρος στα μέλη  του, αφού η 

λειτουργία του είναι προς όφελος και για λογαριασμό των μελών του. Ιδιαίτερη 

ανάπτυξη συνεταιρισμών εργασίας παρουσιάζεται στον τομέα των μεταφορών, των μη 

ειδικευμένων εργατών και των εργατών οικοδομών, εφόσον βέβαια οι τελευταίοι δεν 

κατασκευάζουν οικοδομές για μεταπώληση με την ιδιότητα του κατασκευαστή, επειδή 

τότε πρόκειται για συνεταιρισμούς παραγωγής προϊόντων και όχι εργασίας. 

 

4.4.9 Πιστωτικοί συνεταιρισμοί 

     Η  αστική συνεταιριστική πίστη στην Ελλάδα δεν είναι κάτι νέο. Τα τελευταία 

χρόνια όμως η ανάπτυξή της είναι ραγδαία και οφείλεται στην ενσωμάτωση στο 

εσωτερικό ελληνικό δίκαιο της δεύτερης τραπεζικής Οδηγίας της Ε.Ε. Η ενσωμάτωση 

έγινε με τον νόμο 2076/92. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας και σε εφαρμογή 

της σχετικής νομοθεσίας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις μετατροπής του πιστωτικού 

συνεταιρισμού σε Συνεταιριστική Τράπεζα. 

     Σκοπός του πιστωτικού συνεταιρισμού είναι η αξιοποίηση των αποταμιεύσεων των 

μελών του και η διασφάλιση επιχειρηματικών ή προσωπικών δανείων  με ευνοϊκούς 

όρους στα μέλη του. Στον πιστωτικό συνεταιρισμό συμμετέχουν άτομα ανεξάρτητα από 

την επαγγελματική τους ιδιότητα, η δε περιφέρεια λειτουργίας του είναι αρκετά ευρεία. 

Στην Ελλάδα οι συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν δημιουργήσει την ΄Ενωση 

Συνεταιριστικών Τραπεζών (ΕΣΤΕ), που αποσκοπεί στην ενιαία εκπροσώπησή τους,  

ενώ παράλληλα έχουν ιδρύσει και την Πανελλήνια  Τράπεζα ως Κεντρικό Τραπεζικό 

τους ίδρυμα. 
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4.4.10 Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί 

     Επιδιώκουν την πρόληψη, τη διατήρηση και την προώθηση της υγείας. Για τον 

σκοπό αυτό, ενημερώνουν τα μέλη τους για τα μέτρα πρόληψης, παρέχουν ιατρική 

περίθαλψη και αποκατάσταση της υγείας, καθώς και υπηρεσίες στους ηλικιωμένους και 

στους νέους με ειδικές ανάγκες. 

 

4.5 Συνεταιρισμοί και οικονομικό περιβάλλον 

     Οι συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία , με την ένταση του ανταγωνισμού και 

την προσπάθεια συμπίεσης του κόστους παραγωγής, οδηγούν στη συρρίκνωση των 

θέσεων εργασίας, αναδεικνύουν όμως τη σημασία της μικρομεσαίας επιχείρησης. Η 

μικρομεσαία επιχείρηση είναι το εργαλείο που, αν αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, δίνει 

τη δυνατότητα αυτοαπασχόλησης σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων, οι οποίοι 

δημιουργούν μικρές επιχειρήσεις όπου απασχολούνται όχι μόνον οι ίδιοι, αλλά και μέλη 

των οικογενειών τους ενώ παράλληλα δημιουργούνται και ευκαιρίες για νέες θέσεις 

εργασίας. Ιδιαίτερα στην χώρα μας, κατά την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. του 1998, οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα καταλάμβαναν το 

99,4% με αριθμό εργαζομένων 4-49 και το 62,66% της απασχόλησης, ενώ το υπόλοιπο 

0,6% των επιχειρήσεων με αριθμό εργαζομένων πάνω από 50 κάλυπτε το 37,34% της 

απασχόλησης
113

. Ομοίως, στο πλαίσιο της Ε.Ε. αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, σε βαθμό μάλιστα 

που να αντισταθμίζει με το παραπάνω τις απώλειες θέσεων που παρουσιάστηκαν στις 

μεγάλες επιχειρήσεις στο χρονικό διάστημα 1988-1998
114

. Αλλά και στην μητρόπολη 

του καπιταλισμού τις Η.Π.Α. το 1995 το 99% των 21,5 εκατομμυρίων μη αγροτικών 

επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ήταν μικρές ή μεσαίες
115

. 

     Εν τούτοις, οι συνθήκες του σκληρού ανταγωνισμού που επικρατούν στην αγορά 

απαιτούν την ύπαρξη ικανού μεγέθους των επιχειρήσεων, ώστε αυτές να είναι βιώσιμες 

για να παραμείνουν στην αγορά και να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τις θέσεις 

απασχόλησης. Η συνεργασία λοιπόν των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι 

αναγκαία για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών και για τη διασφάλιση της 

ανάπτυξής τους. Τούτο επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Spear, Aiken και 

Newholm, οι οποίοι μελέτησαν τους συνεταιρισμούς λιανεμπόρων στη  Μ. Βρετανία. 

                                                
113 Γ.Κορρές –Δ.Χιόνης: Ελληνική οικονομία.Εκδόσεις Αθ.Σταμούλης,2003:98 
114 Ως υποσημ.113,σελ.99 
115 Ν.Σιρόπολις: Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εκδόσεις Παπαζήση 2001:31. 
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Οι ερευνητές απέδειξαν ότι η συμμετοχή των λιανεμπόρων σε σωστά οργανωμένους 

συνεταιρισμούς αποτελεί πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις εταιρείες 

μέλη
116

.  

     Ο συνεταιριστικός θεσμός αναδεικνύεται ως μια ιδιαίτερα ελκυστική και 

αποτελεσματική λύση συνεργασίας των μικρών επιχειρήσεων, επειδή τους διασφαλίζει 

τα πλεονεκτήματα μεγάλης επιχείρησης, ενισχύει τη βιωσιμότητά  τους, τις διατηρεί 

στην αγορά και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξής τους χωρίς να χάνουν την 

ανεξαρτησία τους. Ταυτόχρονα και σε εφαρμογή της αρχής της διασυνεταιριστικής 

συνεργασίας, συμβάλλει στη μεγέθυνση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, 

προσφέροντας  στην ουσία σε μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση τη δυνατότητα να γίνεται 

μέλος σε μια πολύ μεγάλη επιχειρηματική δύναμη και να αποκτά ικανότητα και αντοχή 

στον ανταγωνισμό της αγοράς.  

      Όπως  είναι γνωστό, οι ελληνικοί συνεταιρισμοί σχεδόν στο σύνολό τους ανήκουν 

στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αν και στην πραγματικότητα  

αποτελούνται από μικροεπαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Ειδικά για την 

Κρήτη, από έρευνα του Δικτύου ΚΕΤΑ Κρήτης τα αποτελέσματα της οποίας 

περιλαμβάνονται στην ειδική έκδοση με τίτλο Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία της  

Περιφέρειας Κρήτης (2004), διαπιστώνεται ότι 79.980 άτομα αυτοαπασχολούνται 

χωρίς να απασχολούν προσωπικό, 17.618 άτομα αυτοαπασχολούνται αλλά απασχολούν 

και προσωπικό, ενώ 34.816 άτομα  απασχολούνται σε  οικογενειακή επιχείρηση.  

 

4.6 Η θέση διεθνών οργανισμών για τους συνεταιρισμούς 

     Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας του Ο.Η.Ε. είναι επιφορτισμένο κεντρικό ίδρυμα με 

την παρακολούθηση και ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος παγκοσμίως και 

υποβάλλει κάθε χρόνο ειδική ενημερωτική  έκθεση για την πορεία του κινήματος. Σε 

σχετικές μελέτες που πραγματοποιούνται,  εξετάζονται μεταξύ άλλων και ο ρόλος των 

συνεταιρισμών στη μείωση της φτώχειας διεθνώς, στο πλαίσιο των προσπαθειών που 

καταβάλλουν Διεθνείς Οργανισμοί προς την κατεύθυνση αυτή. 

     Στην μελέτη του ο Johnshon Birchall
117

 καταλήγει σε ένα πρώτο συμπέρασμα ότι 

είναι ότι η αυτοοργάνωση από τους φτωχούς είναι μια προϋπόθεση για την επιτυχή 

                                                
116

Spear R.,Aiken M.,Newholm T., SuccessFactors in U.K.Retail Cooperatives,Local Society 

and Clobal Economy thw Role of Cooperatives, Εκδόσεις Ελλην, 2002. 
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αντιμετώπιση της φτώχειας και ότι οι συνεταιρισμοί μπορούν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια. 

     Με τη  σύσταση υπ’ αρ.193/2002 το Δ.Γ.Ε. περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι 

συνεταιρισμοί μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη και να βοηθήσει στην μείωση της φτώχειας, που αποτελεί έναν 

από τους κύριους  στόχους του Ο.Η.Ε ο οποίος τέθηκε  στη διακήρυξη της νέας 

χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών και υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2000. 

     Εκτός από τη διατήρηση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, το 

συνεταιριστικό κίνημα στράφηκε και στην εξεύρεση εργασίας. ΄Ετσι δημιουργήθηκαν 

συνεταιρισμοί εργασίας που έχουν στόχο την ανεύρεση εργασίας στα μέλη τους ώστε 

να βελτιώσουν το εισόδημά τους, τους παρέχουν κατάρτιση, ευκαιρίες ελεύθερου 

χρόνου κ.λπ. και γενικά τα βοηθά  να διατηρήσουν την κοινωνική, φυσική και 

ψυχολογική τους ισορροπία των μελών. Η διαδικασία που ακολουθούν συνίσταται στην 

εξεύρεση προσωρινής ή μόνιμης εργασίας, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τα 

νοικοκυριά και ουσιαστικά λειτουργούν ως ιδιωτικά Γραφεία απασχόλησης που 

μισθώνει την εργασία των μελών του συνεταιρισμού με την ώρα. Με αυτόν τον τρόπο, 

τα μέλη  παραμένουν στην αγορά, διατηρούν ή και βελτιώνουν τις δεξιότητές τους, 

διασφαλίζουν την κοινωνική προστασία αλλά και τα προβλεπόμενα επίπεδα αμοιβών, 

ενώ ταυτόχρονα  οι πελάτες καλύπτουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό οπότε το 

χρειαστούν, χωρίς να απαιτείται η πρόληψη υπαλλήλων σε μακροχρόνια βάση. Ειδικά 

στην Φιλανδία, μέχρι το 2001  οι συνεταιρισμοί εργασίας προσέφεραν πλήρη ή μερική 

απασχόληση σε 7.700 περίπου άτομα.
118

 Στο Η.Β. αντίστοιχα λειτουργούν 1.400 

εργατικοί συνεταιρισμοί που απασχολούν 8.000 – 9.000 εργαζόμενους, ενώ στις ΗΠΑ 

10.000 συνεταιρισμοί εργασίας απασχολούν 11.000.000 εργαζόμενους
119

. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι με το συνεταιριστικό κίνημα ασχολήθηκε και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο  με το συνεταιριστικό κίνημα.  

     Με επανειλημμένα ψηφίσματά του, αναγνωρίζει την συμβολή των συνεταιρισμών 

στην διατήρηση και την αύξηση της απασχόλησης και γενικότερα στην Περιφερειακή 

                                                                                                                                          
117

 J.Birchall, Ανακαλύπτοντας πάλι το συνεταιριστικό πλεονέκτημα, μείωση φτώχιας μέσω της 
αυτοβοήθειας. Συνεταιριστικός κλάδος, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, Γενεύη 2003. 
118

J. Birchall, Ανακαλύπτοντας πάλι το συνεταιριστικό πλεονέκτημα, μείωση φτώχιας μέσω της 

αυτοβοήθειας. Συνεταιριστικός κλάδος, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, Γενεύη 2003. 
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Ανάπτυξη
120

. Επίσης τονίζει ότι η προσφορά των συνεταιρισμών, δεν περιορίζεται  

στον οικονομικό τομέα, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντική και στην διατήρηση του 

κοινωνικού ιστού, συμβάλλει στην ανάπτυξη των δημοκρατικών διαδικασιών και του 

ενδιαφέροντος  για την κοινότητα
121

 και προτείνει στην ευρωπαϊκή Επιτροπή, την λήψη 

μέτρων για την ενίσχυση του συνεταιριστικού κινήματος στις χώρες της Ε.Ε. 

     Η Ε.Ε., με τον υπ’αρ. 1435/2003 κανονισμό της (2-7-2003), καθόρισε το 

καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρίας, που ως κύριο σκοπό της 

πρέπει  να έχει «την ικανοποίηση των αναγκών των μελών της ή την ανάπτυξη των 

οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων τους κ.λπ.»
122

  

     Η Ε.Σ.Ε, ιδρύεται από πολίτες τουλάχιστον δύο κρατών μελών της Ε.Ε. και ο 

ελάχιστος αριθμός των μελών της είναι τουλάχιστον πέντε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 

Συμπεράσματα: 

     Η μορφή της συνεταιριστικής επιχείρησης δεν είναι νέο για την Ελλάδα, πολύ 

περισσότερο επειδή μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η κοιτίδα του συνεταιριστικού θεσμού 

(συνεταιρισμός των Αμπελακίων).  

     Οι αρχές του συνεργατισμού  επιτρέπουν τη δημοκρατική λειτουργία των 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων μέσω της αρχής «ένας άνθρωπος μία ψήφος», της 

εθελοντικής συμμετοχής των μελών και της διαφανούς λειτουργίας τους. 

     Προβλέπει την δημιουργία του κεφαλαίου που είναι αναγκαίο για την λειτουργία του 

από συνεισφορά (συνεταιριστική μερίδα) από τα ίδια τα μέλη , κατά τρόπο που 

διασφαλίζει την επιτυχή λειτουργία του συνεταιρισμού, ενώ ταυτόχρονα διανέμει τα 

πλεονάσματα  (κέρδη) στο σύνολο των μελών του. Τελικά  η λειτουργία του  επηρεάζει 

θετικά και την οικονομία των μελών αλλά και το σύνολο των μελών της κοινωνίας στα 

πλαίσια της οποίας λειτουργεί, δεδομένου ότι η λειτουργία του συμπίπτει χωροταξικά 

με συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και η συμβολή του στην διατήρηση και ανάπτυξη 

του πολιτισμικού, οικονομικού επιπέδου αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος 

                                                
120

Ψηφισμα /13-4-1983, Επίσημη εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Κ.) αριθμ.C 
128,16-5-1983 
121

α. Ψήφισμα 9-7-1987, Ε.Ε.Ε.Κ. αριθμ.C246, 14-9-1987 

    β. Ψήφισμα /26-5-1989, Ε.Ε.Ε.Κ. αριθμC.158,26-6-1989’ 
    γ. Ψήφισμα /11-2-1994 Ε.Ε.Ε.Κ. αριθμC 61,28-2-1994 

   δ.Ψήφισμα/18-9-1998 Ε.Ε.Ε.Κ. αριθμC. 313,12-10-1998 
122

 Κανονισμός αριθμ. 1435/2003 του συμβουλίου της Ε.Ε.(L207/18-8-2003). 
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της περιοχής εντός της οποίας λειτουργούν. Οι συνεταιρισμοί διατηρούν την αυτονομία 

τους και αναπτύσσουν την δραστηριότητά τους μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο που 

καθορίζει η πολιτεία. 

     Η συνένωση των μικρών οικονομικών δυνάμεων των μελών του συνεταιρισμού 

επιβάλλει και την ανάγκης εκπαίδευσης των μελών του, ώστε να συμβάλλουν 

αποτελεσματικά στην ανάπτυξή  του. Και προς την κατεύθυνση αυτή προσανατολίζεται 

ο συνεταιρισμός με διάφορους τρόπους. Η μεταξύ των συνεταιρισμών συνεργασία σε 

τοπικό, εθνικό ή και διεθνές επίπεδο, μεγιστοποιεί τα οφέλη που προσφέρει στα μέλη 

του και έμμεσα στο κοινωνικό σύνολο. Τα αποτελέσματα από τη λειτουργία των 

συνεταιρισμών είναι ιδιαιτέρως σημαντικά και συνοψίζονται σε οικονομικά, κοινωνικά, 

και  εκπαιδευτικά. Η διάκριση των συνεταιρισμών καθορίζεται από τον σκοπό 

λειτουργίας του και καλύπτουν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Ο 

συνεταιρισμός διαφέρει ουσιαστικά από άλλες μορφές συλλογικής δράσης και ως προς 

τον σκοπό και ως προς τους στόχους λειτουργίας του. Η σημασία του συνεταιρισμού 

έχει αναγνωριστεί και από διεθνείς οργανισμούς όπως από τον Οργανισμό Ηνωμένων 

Εθνών κ.λ.π. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ5ο                                                                                              

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1Αποτελέσματα έρευνας 

     Ο πίνακας 5.1 παρουσιάζει τα στοιχεία των συνεταιρισμών που ανταποκρίθηκαν στο 

ερωτηματολόγιο της μελέτης. 

     Οι συνεταιρισμοί είναι ταξινομημένοι κατά περιοχή και έτος ίδρυσης. Από το νομό 

Ηρακλείου ήταν 15 συνεταιρισμοί, από το νομό Χανίων 18, ενώ από το Ρέθυμνο μόλις 

1. Ο παλαιότερος ιδρύθηκε στο Ηράκλειο το 1957, ενώ οι νεότεροι το 2000, ένας στο 

Ηράκλειο και ένας στα Χανιά. 

Πίνακας 5.1 

Επωνυμία Συνεταιρισμών και έτος  ίδρυσης 

Νομός Επωνυμία Συνεταιρισμού 
Έτος 

Ίδρυσης 

Ηράκλειο  Προμηθευτικός Συν/σμός Επαγγελματιών Λεωφορειούχων ΚΤΕΛ 

Νομού Ηρακλείου 

1957 

  Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου  1978 

  ΣΕΥΦΑΝΗ 1980 

  ΣΠΒΚΕΗ 1980 

  Προμ. συν. Φαρμακοποιών Ν. Ηρακλείου 1982 

  ΠΣΠΝΗ Αριάδνη 1982 

  ΣΒΑΣΧΟΝΗ 1982 

  Φαιστός 1983 

  Παρ. Οικοδομικός Συν/σμός Δασκάλων 1984 

  Συν. Μηχ. Αυτοκινήτων 1985 

 Αλληλοασφαλιστικός Συν/σμός Μετόχων ΚΤΕΛ Αστικών 

Γραμμών Ηρακλείου 

1990 

  ΠΟΣΥ ΟΤΕ 1992 

  Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 1993 

  Παραθ. Οικοδ. Συν/σμός Εμπόρων Ηρακλείου 1996 

  Παραθερ. Οικοδ. Υπαλλ. ΥΠΕΧΩΔΕ 2000 

Ρέθυμνο Προμ. Καταν. Συν/σμός Ηλεκτρολόγων Ρεθύμνης 1982 

Χανιά Αλληλοασφαλιστικός Συν/σμός Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων 

Χανίων 

1960 

  Προμ. Καταν. Συν. Ελαιοχρωματιστών Χανίων 1965 

  Συν/σμός Αλληλοασφαλιστικός ΚΤΕΛ Χανίων 1965 

  Συν. Φαρμακ. Χανίων 1966 

  Προμ. Καταν. Συν/σμός ΙΝΚΑ Χανίων 1979 

  Συν. Εργολ. Ηλεκτρολόγων Χανίων 1979 

  Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Παντοπωλών Χανίων 1980 

  Προμ. - Καταν. Συν/σμός Υδραυλικών Χανίων 1982 

  Προμ. Καταν. Βιοτεχνικός Συν/σμός Χανίων 1982 

  Προμ. Καταναλ. Συν/Μεταλλοκατασκευαστών Χανίων 1984 
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  Συν. Παραγωγών Καλλ. Χειροτεχνίας 1985 

  Προμ. Κατ. και Βιοτεχνικός Συν/σμός Εργολάβων Οικοδομών 

Χανίων 

1986 

  Προμ. Καταν. Συν/σμός Φανοποιών - Βαφέων Αυτοκινήτων 

Χανίων 

1987 

  Στεγαστικός Συν/σμός Καταναλωτών 1990 

  Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων 1993 

  Προμηθευτικό - Καταναλωτικός Συν/σμός Ταξί Χανίων 1997 

  Συν.Παραγωγών / Καταναλωτών Οικολογικών Προϊόντων 1997 

  Συν/σμός Σχολών Οδηγών Ν.Χανίων 2000 

 

Ο πίνακας 5.2 παρουσιάζει την κατανομή των συνεταιρισμών με κριτήριο τον  σκοπό. Ο 

σκοπός ίδρυσης των συνεταιρισμών στην Κρήτη ποικίλει, αν και περισσότεροι από τους μισούς 

που μας απάντησαν (55,9%) είναι προμηθευτικοί.  

 
Πίνακας 5.2 

Κατανομή των συνεταιρισμών ως προς τον σκοπό ίδρυσης 

Α/Α Κατηγορία Συν/σμού Ν % 

 1 Προμηθευτικός 19 55,9 

 2 Οικοδομικός 

Παραθεριστικός 

4 11,8 

 3 Ασφάλισης 3 8,8 

 4 Εργασίας 2 5,9 

 5 Πιστωτικός 2 5,9 

 6 Πολλαπλού Σκοπού 2 5,9 

 7 Καταναλωτικός 1 2,9 

 8 Οικοδομικός Αστικός 1 2,9 

 Σύνολο 34 100,0 

 

Από το σύνολο των 34 συνεταιρισμών   που προαναφέραμε, όπως φαίνεται από τον πίνακα 5.3, 
μόλις  δύο έχουν τροποποιήσει τον καταστατικό τους σκοπό και έχουν μετασχηματιστεί σε 

πολλαπλού σκοπού. 

 

Πίνακας 5.3 

Έγινε Τροποποίηση Σκοπού 

 Ν % 

 Ναι 2 5,9 

  Όχι 32 94,1 

  Σύνολο 34 100,0 

 

 Ο πίνακας 5.4 παρουσιάζει τις αυξομειώσεις του αριθμού των μελών των 

συνεταιρισμών. Ο αριθμός των μελών ενός συνεταιρισμού αυτός μπορεί να θεωρηθεί 

ως μέτρο βιωσιμότητας. Από τον πίνακα που παρατίθεται, διαπιστώνεται ότι σε όλες 

σχεδόν τις περιπτώσεις ο αριθμός των μελών έχει μεταβληθεί. Οι μεταβολές αυτές 

ποικίλουν ανάλογα με το σκοπό. 
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     Οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί, κατά μέσο όρο, έχουν αυξήσει τα μέλη τους κατά 

229 άτομα περίπου, δηλαδή σε ποσοστό 327,29%. Η μεγαλύτερη αύξηση είναι 3.197 

μέλη, ενώ η μεγαλύτερη μείωση είναι 30 μέλη. Ο καταναλωτικός συνεταιρισμός έχει 

μικρότερη αύξηση μελών, η οποία υπολογίστηκε 65 άτομα. Η ποσοστιαία όμως αύξηση 

είναι σημαντική,  επειδή υπερβαίνει το 100%  και φθάνει το 144,44%. Οι συνεταιρισμοί 

ασφάλισης έχουν παραμείνει σχεδόν στον ίδιο αριθμό μελών, καθώς η μεγαλύτερη 

αύξηση που καταγράφηκε ήταν 3 άτομα. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στους δύο 

πιστωτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι ξεκίνησαν με 63 και 521 μέλη, και στη διάρκεια 

της έρευνας ανέρχονταν στα 10.000 και 28.700  μέλη αντίστοιχα. Ο αστικός 

οικοδομικός συνεταιρισμός αύξησε τα μέλη του κατά 95 ή 46% περίπου, ενώ οι 

παραθεριστικοί - οικοδομικοί, έχουν μέση τιμή διαφοράς 11 μέλη (3% περίπου), η 

διαφορά έχει εύρος από -4 έως 48. Οι δύο συνεταιρισμοί εργασίας,  δεν παρουσίασαν  

αύξηση μελών ο ένας παρέμεινε σταθερός, ενώ ο άλλος μείωσε τα μέλη του κατά 6 

(17% περίπου). Τέλος, οι δύο πολλαπλού σκοπού συνεταιρισμοί έχουν μέση αύξηση 15 

άτομα (41,33%), στην πραγματικότητα όμως ο ένας παρέμεινε αμετάβλητος ενώ ο 

άλλος αύξησε τα μέλη του κατά 31 άτομα. Από τα παραπάνω και με βάση το κριτήριο 

του αριθμού των μελών, μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι οι συνεταιρισμοί που 

παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες βιωσιμότητας είναι οι πιστωτικοί και 

προμηθευτικοί. Η αύξηση  των μελών στους δύο αυτούς συνεταιρισμούς θα μπορούσε 

να αποδοθεί στο οικονομικό όφελος που έχουν τα μέλη τους.  

 

Πίνακας 5.4. 

Μέσες Τιμές (Μ.Τ.) και Τυπικές Αποκλίσεις (Τ.Α.) αριθμού μελών κατά την έναρξη, και 

σήμερα και η διαφορά, ανά σκοπό λειτουργίας και σύνολο 

 

Σκοπός Τιμές 

Αριθμός 

μελών 

έναρξη 

Αριθμός 

μελών  

σήμερα 

 

Διαφορά 
Μεταβολή 

Μ.Τ.         % 

Προμηθευτικός Μ.Τ. 69,84 298,42 228,58 327,29% 

  Τ.Α.  104,916 823,004 723,922  

  Ελάχιστο 13 11 -30  

  Μέγιστο 483 3680 3197  

Καταναλωτικός Μ.Τ. 45,00 110,00 65,00 144,44% 

  Τ. Α. . . .  

  Ελάχιστο 45 110 65  

  Μέγιστο 45 110 65  

Εργασίας Μ. Τ. 32,50 27,00 -5,50 -16,92% 

  Τ. Α. 10,607 2,828 7,778  

  Ελάχιστο 25 25 -11  
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  Μέγιστο 40 29 0  

Ασφάλισης Μ.Τ. 77,33 78,33 1,00 1,29% 

  Τ.Α. 44,061 44,185 1,732  

  Ελάχιστο 32 32 0  

  Μέγιστο 120 120 3  

Πιστωτικός Μ. Τ. 292,00 19.350,00 19.058,00 6.526,71% 

  Τ.Α. 323,855 13.222,897 12.899,042  

  Ελάχιστο 63 10.000 9.937  

  Μέγιστο 521 28700 28179  

Οικοδομικός -

Αστικός 

Μ. Τ. 205,00 300,00 95,00 46,34% 

  Τ. Α. . . .  

  Ελάχιστο 205 300 95  

  Μέγιστο 205 300 95  

Οικοδομικός -

Παραθεριστικός 

Μ.Τ. 346,25 357,25 11,00 3,18% 

  Τ.Α. 179,415 197,267 24,739  

  Ελάχιστο 126 126 -4  

  Μέγιστο 532 580 48  

Πολλαπλού Σκοπού Μ. Τ. 37,50 53,00 15,50 41,33% 

  Τ. Α. 24,749 46,669 21,920 88,57% 

  Ελάχιστο 20 20 0  

  Μέγιστο 55 86 31  

Σύνολο Μ. Τ. 115,24 1370,71 1255,47 1.089,44% 

  Τ. Α. 151,995 5147,682 5074,152  

  Ελάχιστο 13 11 -30  

  Μέγιστο 532 28700 28179  

 

   Οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος σε έναν από τους συνεταιρισμούς που 

κάλυψε η έρευνα μας, είναι κυρίως η επαγγελματική ιδιότητα των υποψήφιων μελών. 

Με άλλα λόγια, όπως φαίνεται στον πίνακα 5.5 πρέπει να ανήκουν σε κάποιον 

συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο, π.χ. να είναι ιδιοκτήτες Δ.Χ. αυτοκινήτου, 

ηλεκτρολόγοι, υδραυλικόι, κ.λ.π. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι συνεταιρισμοί οι 

οποίοι ως κριτήριο ένταξης λαμβάνουν  μία καταναλωτική συνήθεια ή τον τόπο 

κατοικίας. 

Πίνακας 5.5 

Κατανομή Προϋποθέσεων Ένταξης Μελών 

Είδος Προϋπόθεσης Ν % 

Ιδιοκτήτης, οδηγός Δ.Χ.  αυτοκινήτου 7 20,6 

Επαγγελματίας του χορού 5 14,7 

Παντοπώλης 3 8,8 

Ηλεκτρολόγος 2 5,9 

Υδραυλικός 2 5,9 

Ξυλουργός 2 5,9 

Φαρμακοποιός 2 5,9 
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Καταναλωτής οικολογικών προϊόντων 2 5,9 

Κάτοικος Χανίων/ Κρήτης 2 5,9 

Χειροτέχνης/ καλλιτέχνης 1 2,9 

Έμπορος 1 2,9 

Ιδιοκτήτης σχολής 1 2,9 

Δάσκαλος/ Νηπιαγωγός 1 2,9 

Υπάλληλος ΥΠΕΧΩΔΕ 1 2,9 

Υπάλληλος OTE 1 2,9 

Σύνολο 33 97,1 

Δεν απάντησαν 1 2,9 

Σύνολο 34 100,0 

 

     Το ποσοστό επαγγελματιών του κλάδου απασχόλησης που συμμετέχει σε έναν 

συνεταιρισμό μπορεί να θεωρηθεί ως ένα δεύτερο κριτήριο βιωσιμότητάς του. Έτσι 

ταξινομώντας και πάλι σύμφωνα με τον σκοπό λειτουργίας, οι συνεταιρισμοί 

ασφάλισης έχουν το 100% των επαγγελματιών ιδιοκτητών ή οδηγών των Δ.Χ. 

λεωφορείων, οι εργασίας το 71% περίπου, οι παραθεριστικοί - οικοδομικοί το 68% 

αυτών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι προμηθευτικοί περίπου το 50% των 

επαγγελματιών του κλάδου, ενώ μικρό ποσοστό συγκεντρώνουν οι δύο συνεταιρισμοί 

πολλαπλού σκοπού (23% περίπου). 

 

Πίνακας 5.6 

Μ.Τ. και Τ.Α. ποσοστό συμμετοχής στον κλάδο, ανά σκοπό λειτουργίας και σύνολο 

Σκοπός % N Τυπική Απόκλιση 

Ασφάλισης 100,00 3 ,000 

Εργασίας 70,50 2 36,062 

Οικοδομικός - Παραθεριστικός 68,25 4 46,464 

Προμηθευτικός 49,83 18 25,072 

Καταναλωτικός 40,00 1  

Πολλαπλού Σκοπού 22,50 2 17,678 

Σύνολο 56,53 30 31,503 

 

     Οι αιτίες που επικαλούνται οι επαγγελματίες του κλάδου που δεν ανήκουν στη 

δύναμη του συνεταιρισμού φαίνονται στον πίνακα 5.7. Η δέσμευση που έχουν έναντι 

άλλων προμηθευτών έρχεται πρώτη ως αιτία, με 38% περίπου των απαντήσεων, με 

δεύτερη τη δυσπιστία στη δυνατότητα επιτυχίας του συνεταιρισμού (32%) και τρίτη το 

ύψος της συνεταιριστικής μερίδας (21%), ενώ ένα μικρό ποσοστό που δεν ξεπερνά το 

9% θεωρεί ότι οι τιμές των εφοδίων που διαθέτει ο συνεταιρισμός είναι σχετικά υψηλές 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:34 EEST - 52.53.217.230



Ελευθέριος Γ Νιονάκης                                                        O Ρόλος των Αστικών Συνεταιρισμών 

στην Ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέρειας 
«Η Περίπτωση της Κρήτης» 

 

    134   

 

 

 

σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.  

Πίνακας 5.7 

Λόγοι που επικαλούνται οι επαγγελματίες του κλάδου, που δεν ανήκουν στο 

συνεταιρισμό 

Λόγοι μη συμμετοχής Ν % 

Ύψος συνεταιριστικής μερίδας 7 20,6 

Δυσπιστία στη δυνατότητα επιτυχίας 11 32,4 

Δεσμεύσεις έναντι άλλων 
επιχειρηματιών 

13 38,2 

Υψηλές τιμές εφοδίων 3 8,8 

 

     Ανταποκρινόμενοι στις παραπάνω επισημάνσεις και με σκοπό την προσέλκυση νέων 

μελών, οι συνεταιρισμοί κάνουν μία, ή από τις ενέργειες που περιλαμβάνονται στον 

πίνακα 5.8 ή συνδυασμό τους. Η συνηθέστερη ενέργεια είναι η ενημέρωση των 

επαγγελματιών του κλάδου για τα οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία του 

συνεταιρισμού (44%), ενώ η προβολή των εκάστοτε αποτελεσμάτων του 

συνεταιρισμού είναι η επόμενη σε συχνότητα ενέργεια (38% περίπου). Ακολουθούν η 

διοργάνωση σεμιναρίων (18%) και η πραγματοποίηση  ενημερωτικών ημερίδων (15%). 

Τέλος,  ένας στους τρεις συνεταιρισμούς υιοθετεί συνδυασμό των παραπάνω ενεργειών 

στην προσπάθεια προσέλευσης νέων μελών. 

 

Πίνακας  5.8 

Κατανομή δηλωθεισών ενεργειών για  την προσέλκυση νέων μελών 

 

 
 

 

 

 

 

 

     Η μεταξύ των συνεταιρισμών συνεργασία αποτελεί ένα άλλο χαρακτηριστικό των 

συγκεκριμένων οργανώσεων, που τους προσδίδει ικανότητα αντιμετώπισης  της 

λειτουργίας τους, επειδή τους καθιστούν ικανούς να αντιμετωπίσουν τον έντονο 

ανταγωνισμό που κυριαρχεί στην αγορά. Η συνεργασία παίρνει τη μορφή ένωσης ή 

ομοσπονδίας και από τους συνεταιρισμούς που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα το 44% 

συμμετέχει σε κάποια ομοσπονδία ή συνεταιριστική ένωση (35% και 9% αντίστοιχα). 

Στον πίνακα 5.9 αναφέρεται και ή Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών. Ο ρόλος της 

Είδος Ενέργειας Ν % 

Ενημέρωση επαγγελματιών 15 44,1 

Οργάνωση σεμιναρίων 6 17,7% 

Οργάνωση διαλέξεων 5 14,7% 

Προβολή αποτελεσμάτων 13 38,2% 

Συνδυασμός των παραπάνω 11 32,4% 
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ένωσης αυτής, που έχει εξελιχθεί ουσιαστικά σε συνδικαλιστικό όργανο, είναι 

αντίστοιχος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, αλλά με προσανατολισμό στη στήριξη  

του συνεταιριστικού τραπεζικού συστήματος. Η συνεργασία και η ενίσχυση των 

συνεταιριστικών τραπεζών, επιτυγχάνεται πλέον από την Τράπεζα που ίδρυσαν, με την 

επωνυμία  «Πανελλήνια», η οποία έχει σκοπό να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

προς τα μέλη – πελάτες των συνεταιριστικών τραπεζών, με τη δημιουργία και διάθεση 

προϊόντων, που μόνο μια εμπορική Τράπεζα μπορεί να παρέχει, π.χ. πιστωτικές κάρτες, 

μεγάλες χρηματοδοτήσεις σε πελάτες στους οποίους δεν μπορούσαν να χορηγήσουν οι 

συνεταιριστικές λόγω των περιορισμών που επιβάλλει το καταστατικό τους και οι 

αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος κ.α. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η Πανελλήνια 

Τράπεζα αποτελεί δημιούργημα και πρωτοβουλία των τοπικών συνεταιριστικών 

Τραπεζών της Ελληνικής Περιφέρειας, που ελέγχουν το 90% του μετοχικού κεφαλαίου, 

ενώ το 10% ανήκει στη Γερμανική Συνεταιριστική Τράπεζα DZ, 4
η
 σε μέγεθος τράπεζα 

της Γερμανίας. 

 

Πίνακας 5.9 

Δηλώσεις συμμετοχής συνεταιρισμού σε Ένωση Αστικών Συνεταιρισμών ή Ομοσπονδίας 

 Θετική Συμμετοχή (Ναι) Ν 15 

 Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών 3  

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Εγκαταστατών 
Υδραυλικών 

3  

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών 2  

  Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών 2  

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων 1  

  Κλαδική Ομοσπονδία Υπεραστικών & Αστικών  1  

  ΕΛΟΜΑΣ 1  

  Πανελλήνιος Ασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών 

Αυτοκινήτων 

1  

  Πανελλαδική Ομοσπονδία Ασφαλιστών Ελλάδος 1  

Μη Συμμετοχή (Όχι)  19 

 

     Η εκπαιδευτική δραστηριότητα των συνεταιρισμών που ανταποκρίθηκαν στην 

έρευνα πραγματοποιείται με ενημερωτικά ταξίδια προς επίσκεψη εκθέσεων ή ομοειδών 

επιχειρήσεων του κλάδου (35%), σεμινάρια με εισηγητές εκπροσώπους των 

προμηθευτών για τη σωστή ενημέρωση των μελών σε ότι αφορά νέα προϊόντα (32%), 

διαλέξεις γενικού ενδιαφέροντος (15%) και σεμινάρια για τη λειτουργία των 
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συνεταιρισμών (12%). Επίσης, σε ποσοστό 24% οι συνεταιρισμοί επιλέγουν 

συνδυασμό των ενεργειών που περιγράφονται στον πίνακα  5.10. 

Πίνακας 5.10 

Εκπαιδευτική δραστηριότητα που αναπτύσσει ο συνεταιρισμός 

Είδος δραστηριότητας Ν % 

Σεμινάρια για συνεταιρισμούς 4 11,7 

Σεμινάρια για νέα προϊόντα 11 32,4 

Ενημερωτικά ταξίδια 12 35,3 

Διαλέξεις γενικού ενδιαφέροντος 5 14,7 

Συνδυασμός των παραπάνω 8 23,5 

Άλλο 4 11,7 

 

     Ο αριθμός μελών των αιρετών οργάνων διοίκησης και ελέγχου μιας συνεταιριστικής 

οργάνωσης εξαρτάται συνήθως από το μέγεθός της. Η ομαδοποίηση του αριθμού  

μελών των Διοικητικών και των Εποπτικών Συμβουλίων εμφανίζεται στον πίνακα 5.11. 

Παρατηρούμε ότι οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί, που είναι και οι περισσότεροι, έχουν 

από 5 – 11 μέλη στο Δ.Σ. και 2 – 5 μέλη στο Ε.Σ. Ο καταναλωτικός, οι συνεταιρισμοί 

εργασίας και οι παραθεριστικοί - οικοδομικοί  έχουν 5 και 3 μέλη αντίστοιχα. Τα μέλη 

του Δ.Σ. και Ε.Σ. των πιστωτικών συνεταιρισμών είναι 9 ή 11 και 3 ή 5 αντίστοιχα, 

γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί και από τον μεγάλο αριθμό μελών. Για τους 

υπόλοιπους συνεταιρισμούς,  οι αριθμοί των μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ. κυμαίνονται από 

5 έως 9 και από 3 έως 5, αντίστοιχα. 

Πίνακας 5.11 

Μ.Τ. και Τ.Α. αριθμού μελών Δ.Σ. και Ε. Σ., ανά σκοπό λειτουργίας και σύνολο 

Σκοπός  Τιμές Αρ. μελών 

Δ.Σ. 

Αριθμός μελών 

Ε.Σ. 

Προμηθευτικός Μέση Τιμή 6,68 3,474 

  Τυπική Απόκλιση 1,668 ,9643 

  Ελάχιστο 5 2,0 

  Μέγιστο 11 5,0 

Καταναλωτικός Μέση Τιμή 5,00 3,000 

  Τυπική Απόκλιση . . 

  Ελάχιστο 5 3,0 

  Μέγιστο 5 3,0 

Εργασίας Μέση Τιμή 5,00 3,000 

  Τυπική Απόκλιση ,000 ,0000 

  Ελάχιστο 5 3,0 

  Μέγιστο 5 3,0 

Ασφάλισης Μέση Τιμή 6,33 2,500 
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  Τυπική Απόκλιση 1,155 ,7071 

  Ελάχιστο 5 2,0 

  Μέγιστο 7 3,0 

Πιστωτικός Μέση Τιμή 10,00 4,000 

  Τυπική Απόκλιση 1,414 1,4142 

  Ελάχιστο 9 3,0 

  Μέγιστο 11 5,0 

Οικοδομικός -Αστικός Μέση Τιμή 7,00 3,000 

  Τυπική Απόκλιση . . 

  Ελάχιστο 7 3,0 

  Μέγιστο 7 3,0 

Οικοδομικός-Παραθεριστικός Μέση Τιμή 5,00 3,000 

  Τυπική Απόκλιση ,000 ,0000 

  Ελάχιστο 5 3,0 

  Μέγιστο 5 3,0 

Πολλαπλού σκοπού Μέση Τιμή 8,00 4,000 

  Τυπική Απόκλιση 1,414 1,4142 

  Ελάχιστο 7 3,0 

  Μέγιστο 9 5,0 

Σύνολο Μέση Τιμή 6,59 3,364 

  Τυπική Απόκλιση 1,760 ,8951 

  Ελάχιστο 5 2,0 

  Μέγιστο 11 5,0 

 

Το μέγεθος του συνεταιρισμού μπορεί επίσης να εκτιμηθεί από την ύπαρξη ή όχι 

υποκαταστημάτων. Έτσι, από τους 34 συνεταιρισμούς του δείγματος, οι 24 (70,6%), δηλαδή 

επτά στους δέκα, λειτουργούν μόνο με το κεντρικό κατάστημα. Από τους  υπολοίπους, οι 4 

λειτουργούν εκτός από το κεντρικό και ένα υποκατάστημα (12%) ως πέντε τουλάχιστον 

υποκαταστήματα (12%).  

Πίνακας 5.12 

Αναφορές για διατήρηση υποκαταστημάτων 

Ν % 

Μόνο κεντρικό 
κατάστημα 

24 70,6 

Με ένα υποκατάστημα 4 11,7 

Με πέντε 

υποκαταστήματα 

4 11,7 

 

     Ένα ακόμη κριτήριο  που δείχνει την ισχύ και το μέγεθος του συνεταιρισμού είναι η 

περιοχή μέσα στην οποία αναπτύσσονται οι δραστηριότητές του. Από τους 

συνεταιρισμούς του δείγματος, μόνον οι δύο (6%) αναπτύσσουν δραστηριότητες σε όλη 

τη χώρα, και 6 (18%) στην περιφέρεια της Κρήτης. Οι υπόλοιποι δραστηριοποιούνται 

στο νομό όπου εδρεύουν.  
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Πίνακας  5.13 

Περιοχή που αναπτύσσονται οι δραστηριότητες του συνεταιρισμού 

Γεωγραφική Επέκταση Ν % 

Πανελλαδικά  2 5,8 

Περιφέρεια Κρήτης 6 17,7 

Νομός Ηρακλείου 12 35,3 

Νομός Λασιθίου 7 20,6 

Νομός Ρεθύμνης 8 23,5 

Νομός Χανίων 17 50,0 

 

     Ο πίνακας 5.14 αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των διοικητικών στελεχών και του 

λοιπού προσωπικού των συνεταιρισμών. Σε 30 από τους συνεταιρισμούς εργάζονται 

κατά μέσο όρο 5 άτομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σε 28 εργάζονται κατά μέσο 

όρο 4 άτομα τεχνολογικής εκπαίδευσης, σε 32 14 άτομα μέσης (δευτεροβάθμιας) 

εκπαίδευσης και σε 24, 4 άτομα υποχρεωτικής (πρωτοβάθμιας) εκπαίδευσης. Η 

σύνθεση του προσωπικού των συνεταιρισμών σε ότι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσής του 

προφανώς έχει σχέση όχι μόνο με το μέγεθος αλλά κυρίως με την οργάνωση και το 

είδος των εργασιών που εκτελούνται και με τις απαιτήσεις τους σε προσωπικό με 

υψηλά προσόντα, π.χ. Συνεταιριστικές Τράπεζες στις οποίες οι εργασίες απαιτούν 

ακόμη και προσωπικό με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Ο αριθμός των 

εργαζομένων διαφέρει κατά κατηγορία. Έτσι, το διοικητικό προσωπικό 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ανέρχεται σε 55 άτομα, της τεχνολογικής εκπαίδευσης 

σε 30, της μέσης εκπαίδευσης σε 240 και της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε 60 άτομα.  

 

Πίνακας  5.14 

Μ. Τ. και Τ.Α. επιπέδου σπουδών διοικητικού προσωπικού 

 Τιμές 
Πανεπ/μιακής 

Εκπαίδευσης 

Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης 

Μέσης 

Εκπαίδευσης 

Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης 

Ν 30 28 32 24 

Μέση Τιμή 5,03 3,54 14,00 3,63 

Τυπική 

Απόκλιση 

11,559 7,010 42,704 12,168 

Ελάχιστο 0 0 0 0 

Μέγιστο 55 30 240 60 

 

Ο πίνακας 5.15, παρουσιάζει το εκπαιδευτικό επίπεδο του τεχνικού προσωπικού των 

συνεταιρισμών. Το τεχνικό προσωπικό αποτελείται από 2 άτομα πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης, 3 τεχνολογικής, 31 μέσης εκπαίδευσης και 5 υποχρεωτικής.  
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Πίνακας  5.15 

Μ. Τ. και Τ.Α. επιπέδου σπουδών τεχνικού προσωπικού 

 Τιμές 
Πανεπ/μιακής 

Εκπαίδευσης 

Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης 

Μέσης 

Εκπαίδευσης 

Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης 

N 19 20 21 21 

Μέση Τιμή 0,21 0,55 3,24 0,62 

Τυπική 

Απόκλιση 

0,535 0,887 7,197 1,465 

Ελάχιστο 0 0 0 0 

Μέγιστο 2 3 31 5 

 

     Συμπερασματικά, η πλειοψηφία των εργαζομένων στους συνεταιρισμούς προέρχεται 

από τη μέση εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται ότι οι απόφοιτοι 

πανεπιστημιακής σχολής υπερτερούν (περίπου διπλάσιος αριθμός) των πτυχιούχων 

τεχνολογικών σχολών. 

Στον πίνακα 5.16, παρουσιάζεται ο αριθμός πτυχιούχων συνεταιριστικών τμημάτων 

Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετεί στους συνεταιρισμούς που ερευνήσαμε. 

΄Ετσι, 12 συνεταιρισμοί (35%) απασχολούν απόφοιτους πανεπιστημιακών σχολών και 

17 (50%) αποφοίτους σχολών των ΤΕΙ, με μέση τιμή περίπου 3 άτομα και μέγιστο 10 

άτομα.  

Πίνακας 5.16 

Απόφοιτοι συνεταιριστικών σχολών 

 Ν Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Ελάχιστο Μέγιστο 

ΑΕΙ 12 2,67 2,570 1 10 

ΤΕΙ 17 2,76 2,658 1 10 

Σημαντικό ποσοστό, που ξεπερνά τους δύο στους πέντε (41%) των συνεταιρισμών, 

δήλωσε ότι σκοπεύουν να προσλάβουν και άλλο προσωπικό, όπως φαίνεται στον 

πίνακα 5.17. 

Πίνακας 5.17 

Προοπτική πρόσληψης προσωπικού 

Απάντησαν: Ν % 

Ναι 14 41,2 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 6 42,9 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 8 57,1 

Μέσης Εκπαίδευσης 8 57,1 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 1 7,1 

Όχι 18 52,9 

Σύνολο Απαντήσεων 32 94,1 
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Δεν απάντησαν 2 5,9 

Σύνολο 34 100,0 

 

     Οι επιθυμητές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την πρόσληψη 

προσωπικού στους συνεταιρισμούς, δείχνει ο πίνακα 5.18, είναι η χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή (23,5%), η εμπειρία στην επικοινωνία (20,6%), το σχετικό με την θέση 

πτυχίο (20,6%), οι  προοπτικές ανάπτυξης και η αποτελεσματικότητα (από 14,7%), το 

πνεύμα ομάδος και η γνώση ξένης γλώσσας (από 8,8%). 

Πίνακας 5.18 

Απαιτούμενες Γνώσεις 

Είδος  Ν % 

Χρήση Η/Υ 8 23,5 

Εμπειρία επικοινωνίας 7 20,6 

Σχετικό πτυχίο 7 20,6 

Προοπτικές ανάπτυξης 5 14,7 

Αποτελεσματικότητα 5 14,7 

Ομαδικό πνεύμα 3 8,8 

Ξένη γλώσσα 3 8,8 

 

     Ο πίνακας 5.19, δείχνει τις ενέργειες που ολοκληρώνουν οι συνεταιρισμοί 

προκειμένου να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Οι μισοί σχεδόν (47%), επιδιώκουν την 

επίτευξη των στόχων τους με τη βελτίωση της ποιότητας των αγαθών που παράγουν ή 

των υπηρεσιών που παρέχουν, ενώ η εκπαίδευση του προσωπικού και ο καθορισμός 

ανταγωνιστικών τιμών ακολουθούν με 26,5%. Ακόμη οι δύο συνεταιριστικές Τράπεζες 

τις δυνατότητές τους με τη συμμετοχή τους στην Πανελλήνια Συνεταιριστική Τράπεζα 

Πίνακας 5.19 

Πολιτική ενεργειών των συνεταιρισμών για την επίτευξη των στόχων τους 

Είδος Ενέργειας Ν % 

Βελτίωση ποιότητας 16 47,1 

Εκπαίδευση προσωπικού 9 26,5 

Ανταγωνιστικές τιμές 9 26,5 

Διαφήμιση 8 23,5 

Αύξηση Μελών 6 17,7 

Προστασία αυτοκινήτων 4 11,7 

Πρόβλεψη /PD 93/87 4 11,7 

Προσφορές 4 11,7 

Συμμετοχή στην Εταιρία 

Τουρισμού 

2 5,9 

Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή 

Κρήτης  

1 2,9 
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     Η συνεργασία των συνεταιρισμών με άλλους φορείς,είναι αρκετά συχνή όπως 

φαίνεται στον πίνακα 5.20, καθώς τρεις στους πέντε απαντούν θετικά στη σχετική 

ερώτηση. Η συνεργασία αφορά κυρίως άλλους συνεταιρισμούς (67%), το δημόσιο 

(43%) ή και το επιμελητήριο (19%). Για όσους συνεταιρισμούς δεν αναπτύσσουν 

αντίστοιχες συνεργασίες, η αιτία είναι η ανυπαρξία σχετικών φορέων. 

 

Πίνακας  5.20 

Συνεργασία με άλλους φορείς 

 Απάντησαν Ν % 

Ναι  21 61,8 

 Επιμελητήρια 4 19,1 

 Δημόσιο 9 42,9 

 Άλλος 

συνεταιρισμός 

14 66,7 

Όχι  13 38,2 

  Σύνολο 34 100,0 

 

     Η αποδοτικότητα της μέχρι σήμερα συνεργασίας πλειοψηφικά χαρακτηρίστηκε ως 

πολύ καλή (48%) ή άριστη (24%). Μόνον ένας χαρακτήρισε τη συνεργασία του με τους 

σχετικούς φορείς ως μη αποδοτική, όπως φαίνεται στον πίνακα 5.21.  

Πίνακας 5.21 

Χαρακτηρισμός συνεργασίας 

Χαρακτηρισμός Ν % 

Άριστη 5 23,8 

Πολύ καλή 10 47,6 

Καλή 3 14,3 

Μέτρια 1 4,8 

Μη αποδοτική 1 4,8 

Σύνολο 20 95,2 

Δεν απάντησαν 1 4,8 

Σύνολο 21 100,0 

 

     Ο λόγος για τον θετικό χαρακτηρισμό των συνεργασιών είναι η αποτελεσματικότητα 

της συνεργασίας (76,2%), η δυνατότητα που δόθηκε για συνεργασία (67%) και τέλος η 

διεκδίκηση διάφορων χρηματοδοτικών/επενδυτικών προγραμμάτων (4,8%). Σε πέντε 

περιπτώσεις, οι συνεταιρισμοί είχαν και εναλλακτικές επιλογές, αλλά τέσσερις στους 

πέντε δήλωσαν ότι οι συνεργασίες που είχαν ήταν οι πλέον αποτελεσματικές. Ο πίνακας 

4.22 δείχνει τους συνεταιρισμούς που ενισχύονται από κάποιον άλλο φορέα. Ο αριθμός 

των συνεταιρισμών που ενισχύονται με τον τρόπο αυτό είναι μικρός μόλις δύο τους 
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δέκα (20,6%), ενώ οι υπόλοιποι (79,4%) δεν λαμβάνουν καμία ενίσχυση. Οι φορείς που 

ενισχύουν τη λειτουργία των συνεταιρισμών είναι ο ΟΑΕΔ, το ΙΝΚΑ, η Αναπτυξιακή 

Κρήτης ή κάποια άλλη εταιρία υποστήριξης. Η ενίσχυση αυτή είναι είτε οικονομικής 

μορφής μέσω κονδυλίων από την Ε.Ε. ή/και το Υπουργείο Ανάπτυξης ή/και μέσω 

ανάθεσης προμηθειών είτε αφορούν υποστήριξη μέσω προγραμμάτων μεταφοράς 

τεχνογνωσίας. 

Πίνακας 5.22 

Ενίσχυση συνεταιρισμού από άλλο φορέα 

 Ν % 

Ναι 7 20,6 

Όχι 27 79,4 

Σύνολο 34 100,0 

 

     Ο επόμενος πίνακας 5.23 δείχνει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχουν, κατά 

δήλωσή τους, οι 34 συνεταιρισμοί του δείγματος. Τα χαρακτηριστικά  που κυριαρχούν 

είναι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (65%), οι ανταγωνιστικές τιμές (59%), η 

ποιότητα των προϊόντων (50%) και η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας με τα μέλη 

τους (44%). 

Πίνακας 5.23  

Πλεονεκτήματα των Συνεταιρισμών 

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα  Ν % 

Ποιότητα υπηρεσιών 22 64,7 

Ανταγωνιστικές τιμές 20 58,8 

Ποιότητα προϊόντων 17 50,0 

Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας 15 44,1 

Γνώση τοπικής αγοράς 13 38,2 

Μεγάλη ποικιλία προϊόντων / εφοδίων 13 38,2 

Αξιοποίηση τοπικών πόρων 8 23,5 

Αξιοπιστία συνεταιρισμού 7 20,6 

Εκπαίδευση Μελών 6 17,7 

Μεγάλος αριθμός μελών/ επαγγελματιών 6 17,7 

Εγγύηση ποιότητας ανταλλακτικών 5 14,7 

Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων 5 14,7 

Γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης 4 11,7 

Οργανωμένη δόμηση 4 11,7 

 

     Αντίθετα, τα αδύνατα σημεία των συνεταιρισμών παρουσιάζονται στον πίνακα 5.24 

και περιλαμβάνουν την δυσκολία λήψης αποφάσεων (41%), που κυρίως οφείλεται στο 

δυσκίνητο των συλλογικών οργάνων λήψης αποφάσεων, στις περιπτώσεις που αυτά δεν 
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λειτουργούν αποτελεσματικά. Ακόμη, αναφέρθηκαν η παραγωγή και διάθεση νέων 

προϊόντων, η κακή συνεργασία με το δημόσιο, η δυσπιστία των μελών και η κακή φήμη 

του συνεταιρικού θεσμού. 

Πίνακας 5.24  

Μειονεκτήματα του συνεταιρισμού 

Μειονεκτήματα N % 

Δυσκολία λήψης αποφάσεων 14 41,2 

Παραγωγή /διάθεση νέων προϊόντων 4 11,7 

Κακή συνεργασία με το δημόσιο 3 8,8 

Δυσπιστία των μελών 3 8,8 

Κακή φήμη συνεταιρικού θεσμού 3 8,8 

Δυσκολία παρακολούθησης αγοράς 2 5,9 

Διπλή ιδιότητα μελών/ πελατών 2 5,9 

Μικρά κεφάλαια 2 5,9 

Απροθυμία συμμόρφωσης μελών 2 5,9 

Άρνηση συμμετοχής στα όργανα διοίκησης 2 5,9 

Δυσκολία εξεύρεσης χώρων εγκατάστασης 2 5,9 

Εποχική δραστηριότητα 1 2,9 

Μικρή γκάμα εφοδίων 1 2,9 

Φορολογική αντιμετώπιση 1 2,9 

Κακές εγκαταστάσεις 1 2,9 

Αδυναμία επιθετικής διαχείρισης διαθεσίμων 1 2,9 

 

     Οι προοπτικές των συνεταιρισμών για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 

τους, ώστε να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά, χαρακτηρίστηκαν 

κυρίως ως θετικές (58,8%) ή πολύ θετικές (26,6%), ενώ ως ουδέτερες ή ανύπαρκτες  τις 

χαρακτηρίζουν μόνο το 5,8% των συνεταιρισμών που απάντησαν. Αν στους 

τελευταίους συνυπολογίσουμε και τους συνεταιρισμούς που δεν απάντησαν, τότε το 

συνολικό ποσοστό εκείνων που δεν θεωρούν θετικές τις προοπτικές ανάπτυξής τους, 

ανέρχεται στο  14,6%. Τα σχετικά στοιχεία εμφανίζονται αναλυτικότερα στον 

παρακάτω πίνακα 5.25 

Πίνακας 5.25 

Προοπτικές να γίνει ο συνεταιρισμός ανταγωνιστικός 

Απάντησαν Ν % 

Πολύ θετικές 9 26,5 

Θετικές 20 58,8 

Ουδέτερες 1 2,9 

Ανύπαρκτες 1 2,9 

Σύνολο απαντήσεων 31 91,2 

Δεν απάντησαν 3 8,8 

Σύνολο 34 100,0 
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     Αιτιολογώντας τον χαρακτηρισμό, οι συνεταιρισμοί που θεωρούν τις προοπτικές 

πολύ θετικές, πιστεύουν ότι σχετίζονται με την επέκταση και ανάπτυξη νέων 

δραστηριοτήτων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη συσπείρωση και την ένταξη 

νέων μελών, τη διαχρονικότητα στη ζήτηση των προϊόντων, στην εξειδίκευση των 

υπηρεσιών που παρέχουν, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις και τη σωστή οργάνωση που 

διαθέτουν και στην απόκτηση πιστοποιητικού ISO.  

     Αντίστοιχα, οι συνεταιρισμοί που δήλωσαν ότι οι προοπτικές είναι θετικές  

αιτιολόγησαν  την άποψή τους με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη  συσπείρωση 

των μελών, τις νέες εγκαταστάσεις και την επέκταση των δραστηριοτήτων με 

εξειδίκευση σε υπηρεσίες, ενώ δηλώνουν ότι στους άμεσους στόχους τους 

περιλαμβάνονται η σωστή οργάνωση και η απόκτηση πιστοποιητικού ISO. 

     Τα συχνά προβλήματα των συνεταιρισμών, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα 5.26, 

πηγάζουν από τον έντονο ανταγωνισμό (65%), τη δυσπιστία στο θεσμό του 

συνεταιρισμού (27%), τον μικρό αριθμό μελών (15%) και τον μικρό αριθμό 

συναλλαγών τους με τον συνεταιρισμό (15%).  

Πίνακας 5.26 

Προβλήματα συνεταιρισμών 

 Είδος Προβλήματος Ν % 

Έντονος Ανταγωνισμός 22 64,7 

Δυσπιστία στο θεσμό του συνεταιρισμού 9 26,5 

Μικρός αριθμός μελών 5 14,7 

Λίγες συναλλαγές μελών με τον συνεταιρισμό 5 14,7 

Άλλο 4 11,7 

 

     Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, οι συνεταιρισμοί καταφεύγουν 

συνήθως σε συχνή επικοινωνία με τα μέλη τους, στη σωστότερη εξυπηρέτηση και στις 

ανταγωνιστικές τιμές (44%), στη χρήση νέων τεχνολογιών (41%) και σε μεγαλύτερη 

ποικιλία προϊόντων (35%), όπως φαίνεται στον πίνακα 5.27. 

Πίνακας 5.27 

Ενέργειες για την αντιμετώπιση προβλημάτων 

Είδος Ενέργειας Ν % 

Συχνή επικοινωνία 15 44,1 

Σωστή εξυπηρέτηση 15 44,1 

Ανταγωνιστικές τιμές 15 44,1 

Χρήση νέων τεχνολογιών 14 41,2 
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Μεγάλη ποικιλία προϊόντων 12 35,2 

Κτιριακές εγκαταστάσεις 11 32,3 

Σταθερότητα πολιτικής 8 23,5 

Πιστωτική πολιτική 8 23,5 

Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 7 20,6 

Παρακολούθηση εξέλιξης προϊόντων 7 20,6 

Ενδιαφέρον με κοινωνικές προεκτάσεις 6 17,7 

Αξιοπιστία συνεταιρισμού 6 17,7 

Εκπαίδευση μελών 5 14,7 

Διαβάθμιση Ποιότητας 3 8,8 

Μείωση κόστους λειτουργίας 3 8,8 

Προβολή συνεταιριστικού θεσμού 3 8,8 

 

     Οι συνεταιρισμοί κάνουν χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και υποδομών σε ποσοστό 

που ξεπερνά τους τέσσερις στους πέντε (82%). Ο εκσυγχρονισμός αυτός εστιάζεται, 

όπως φαίνεται στον πίνακα 5.28, κυρίως στη μηχανοργάνωση, τις νέες εγκαταστάσεις, 

την εκπόνηση μελετών, την εφαρμογή πιστοποιητικών ποιότητας και τον εσωτερικό 

έλεγχο. 

Πίνακας 5.28 

Χρήση νέων τεχνολογιών 

 Απάντησαν: Ν % 

Ναι  28 82,4 

 Μηχανοργάνωση 26 76,5 

 Νέες σύγχρονες 

εγκαταστάσεις  

15 44,1 

 Συνεχής εκσυγχρονισμός 12 35,2 

 Εκπόνηση μελετών 7 20,6 

 ISO 9002 7 20,6 

 Διανομή εφοδίων / 
ανταλλακτικών 

5 38,5 

 Εσωτερικός έλεγχος 2 5,9 

Όχι  5 14,7 

  Σύνολο Απαντήσεων 33 97,1 

 Δεν απάντησαν 1 2,9 

Σύνολο 34 100,0 

 

     Στον πίνακα 5.29 φαίνονται οι επιπτώσεις που έχουν  επέλθει στο κοινωνικό και 

οικονομικό επίπεδο των μελών από τη μέχρι σήμερα λειτουργία των αστικών 

συνεταιρισμών. Δέκα οκτώ απαντήσεις (53%) θεωρούν ότι έχει επέλθει μικρή 

βελτίωση, δύο (6%) δεν υπάρχει καμία βελτίωση, ενώ ένα υπόλοιπο 41% υποστηρίζει 

ότι η βελτίωση είναι μεγάλη. 
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Πίνακας  5.29 

Βελτίωση Επιπέδου Μελών 

Κλίμακα Ν % 

Μεγάλη  14 41,2 

Μικρή 18 52,9 

Καμία 2 5,9 

Σύνολο 34 100,0 

 

     Οι προϋποθέσεις που, κατά την άποψη τους, πρέπει να υπάρξουν ώστε  η λειτουργία 

των συνεταιρισμών να είναι αποδοτικότερη, συνοψίζονται στον πίνακα 5.30. Από 

αυτές, ξεχωρίζουν η βελτίωση του πνεύματος συνεργασίας, η απόκτηση σύγχρονων 

εγκαταστάσεων, η εκπόνηση προγραμμάτων και η αναδιοργάνωση και 

μηχανογράφηση.  

Πίνακας  5.30 

Προϋποθέσεις βελτίωσης αποδοτικότητας 

Βελτίωση πνεύματος συνεργασίας  14 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις  14 

Εκπόνηση προγραμμάτων 11 

Αναδιοργάνωση / μηχανοργάνωση 11 

Συνεχής εκπαίδευση προσωπικού 11 

Αύξηση μελών 10 

Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού 10 

Νέα προϊόντα 10 

Προσαρμογή στις συνθήκες αγοράς 9 

Προβολή δραστηριοτήτων 8 

Παροχή νέων υπηρεσιών 8 

Μεγέθυνση συνεταιρισμού 6 

Είσοδος σε νέες αγορές 5 

Νέα μέλη στη διοίκηση 5 

Προγράμματα E.E. 3 

Μείωση κόστους λειτουργίας 3 

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων 3 

Ευέλικτο νομικό πλαίσιο 3 

Υποστήριξη από OTA 3 

Αύξηση συναλλαγών των μελών 3 

Διαφάνεια διαχείρισης  2 

Διαγραφή ανενεργών μελών 1 

 

     Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που περιγράφει την πορεία του συνεταιρισμού από την 

ίδρυσή του μέχρι σήμερα είναι η αξία της συνεταιριστικής μερίδας. Ο πίνακας 5.31 

παρουσιάζει την εξέλιξή της για τους 34 συνεταιρισμούς του δείγματος. Μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι στους περισσότερους (26), έχει επέλθει αύξηση της αξίας της 
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συνεταιριστικής μερίδας, ενώ στους υπόλοιπους  η αξία έχει παραμείνει σταθερή.  

Πίνακας 5.31 

Μεταβολή αξίας συνεταιριστικής μερίδας από τήν έναρξη 

λειτουργίας του συνεταιρισμού έως σήμερα (ποσά σε Euro) 

Επωνυμία Έναρξη Σήμερα 

Αλληλοασφαλιστικός Συν/σμός Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων Χαν. 2 600 

Αλληλοασφαλιστικός Συν/σμός Μετόχων ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών 

Ηρακλείου 

300 300 

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 600 1700 

Παρ. Οικοδομικός Συν/σμός Δασκάλων 900 39,000 

Παραθ. Οικοδ. Συν/σμός Εμπόρων Ηρακλείου 550 1,112 

Παραθερ. Οικοδ. Υπαλλ. ΥΠΕΧΩΔΕ 30 30 

ΠΟΣΥ ΟΤΕ 1,800 1,800 

Προμ.-Καταν. Συν/σμός υδραυλικών Χανίων 300 1,500 

Προμ. Κατ. και Βιοτεχνικός Συν. Εργολάβων Οικοδομών Χανίων 1,500 7,290 

Προμ. Καταν.Βιοτεχνικός Συν/σμός Χανίων 75 300 

Προμ. Καταν.Συν.Ελαιοχρωματιστών Χανίων 30 600 

Προμ. Καταν. Συν/σμός Ηλεκτρολόγων Ρεθύμνης 360 360 

Προμ. Καταν. Συν/σμός ΙΝΚΑ Χανίων 30 780 

Προμ. Καταν. Συν. Φανοποιών-Βαφέων Αυτοκινήτων Χανίων 450 1,110 

Προμ.Καταναλ.Συν/σμός Μεταλλοκατασκευαστών Χανίων 1,500 1,500 

Προμ. Συν. Φαρμακοποιών ν. Ηρακλείου 4,500 6,000 

Προμηθευτικο-Καταναλωτικός Συν/σμος Ταξί Χανίων 300 450 

Προμηθευτικός Συν/σμός Επαγγελματιών Λεωφορειούχων ΚΤΕΛ νομού 900 9,000 

Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου  90 150 

Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Παντοπωλών Χανίων 90 3,000 

ΠΣΠΝΗ Αριάδνη 59 10,271 

ΣΒΑΣΧΟΝΗ 30 300 

ΣΕΥΦΑΝΗ 150 2,400 

ΣΠΒΚΕΗ 15 3,000 

Στεγαστικός Συν/σμός Καταναλωτών 600 600 

Συν.Εργολ.Ηλεκτρολόγων Χανίων 300 300 

Συν.Μηχ.Αυτοκινήτων 300 600 

Συν.Παραγωγών Καλλ. Χειροτεχνίας 75 900 

Συν.Παραγωγών/Καταναλωτών Οικολογικών Προϊόντων 150 150 

Συν.Φαρμακ.Χανίων 15 90 

Συν/σμός Αλληλοασφαλιστικός ΚΤΕΛ Χανίων 180 2,280 

Συν/σμός Σχολών Οδηγών ν. Χανίων 900 1,800 

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων 587 132 

Φαιστός 900 6,000 

 

    Η λειτουργία των περισσότερων συνεταιρισμών παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα, 

πάνω από ένας στους τρεις (68%) (πλεόνασμα διαχείρισης για τους συνεταιρισμούς 

κέρδος για τις άλλες επιχειρήσεις). Αντίθετα έλλειμμα διαχείρισης (ζημιά για τις άλλες 

επιχειρήσεις) παρουσιάζει το 24% των συνεταιρισμών, ενώ τρεις 8% δεν απάντησαν. 

Υπάρχει μόνο μία περίπτωση μείωσης αξίας στην Συνεταιριστική Χανίων που 
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οφείλεται στο σπάσιμο της αρχικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας σε μικρότερη για 

να διευκολυνθεί η εμπορευσιμότητά της. 

     Από τον πίνακα 5.32, διαπιστώνουμε ότι κύριο κριτήριο που καθορίζει το ύψος της 

αξίας της συνεταιριστικής μερίδας είναι το ύψος των κεφαλαίων που έχει ανάγκη ο 

συνεταιρισμός για την αποτελεσματική του λειτουργία (71%). 

Πίνακας  5.32 

Κριτήρια καθορισμού συνεταιριστικής μερίδας. 

Απάντησαν: Ν % 

Εισόδημα υποψήφιων  μελών 3 8,8 

Ύψος κεφαλαίων για αποτελεσματική 

λειτουργία 

24 70,6 

Άλλος  6 17,6 

Σύνολο 33 97,1 

Δεν απάντησαν 1 2,9 

Σύνολο 34 100,0 

 

     Ο αριθμός μερίδων που μπορεί να αγοράσει κάθε μέλος διαφοροποιεί το δικαίωμα 

ψήφου του μέλους για δύο από τους συνεταιρισμούς του δείγματος. Από το 

καταστατικό του συνεταιρισμού προβλέπεται είτε ότι υπάρχει ανώτατο όριο 5 ψήφων ή 

ότι όσες μερίδες κατέχει κάθε μέλος τόσες είναι οι ψήφοι που αντιστοιχούν.  

Σε περισσότερους από τρεις στους τέσσερις (77%) συνεταιρισμούς δίδεται στα μέλη η 

δυνατότητα τμηματικής καταβολής της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας, όπως δείχνει 

ο πίνακας 5.33. 

Πίνακας  5.33 

Δυνατότητα τμηματικής καταβολής  αξίας της συνεταιριστικής  μερίδας 

Απάντησαν: Ν % 

Ναι 26 76,5 

Όχι 6 17,6 

Σύνολο Απαντήσεων 32 94,1 

Δεν απάντησαν 2 5,9 

Σύνολο 34 100,0 

 

     Η λειτουργία των περισσότερων συνεταιρισμών παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα, 

πάνω από ένας στους τρεις (68%) (πλεόνασμα διαχείρισης για τους συνεταιρισμούς 

κέρδος για τις άλλες επιχειρήσεις). Αντίθετα έλλειμμα διαχείρισης (ζημιά για τις άλλες 

επιχειρήσεις) παρουσιάζει το 24% των συνεταιρισμών ενώ τρεις 8% δεν απάντησαν 

(πιν.5.34). 
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Πίνακας  5.34 

Διαχειριστικό αποτέλεσμα 

Απάντησαν: Ν % 

Πλεόνασμα  23 67,6 

Έλλειμμα 8 23,5 

Σύνολο Απαντήσεων 31 91,2 

Δεν απάντησαν 3 8,8 

Σύνολο 34 100,0 

 

     Η διάθεση του πλεονάσματος διαχείρισης φαίνεται στον πίνακα 5.35. Το πλεόνασμα 

αυτό διανέμεται κυρίως ως επιστρεφόμενο στα μέλη κατά μέσο όρο σε ποσοστό 74% 

του πλεονάσματος αυτού. Επίσης, κατά μέσο όρο, το 29% του πλεονάσματος 

διαχείρισης τοποθετείται ως τακτικό αποθεματικό. Σχετικά μικρός αριθμός (8, 6 και 5, 

αντίστοιχα) από τους συνεταιρισμούς διανέμει το πλεόνασμα σε έκτακτο (17%) ή 

ειδικό (26%) αποθεματικό και για εκπαιδευτικούς σκοπούς (2%).  

 

Πίνακας 5.35 

Διαχείριση/κατανομή πλεονάσματος 

 Κατανομή N Ελάχιστο Μέγιστο 
Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τακτικό αποθεματικό 29 2 100 28,62 35,798 

Έκτακτο αποθεματικό 8 2 90 16,75 29,793 

Ειδικό αποθεματικό 6 2 80 25,67 30,677 

Επιστρεφόμενα στα μέλη 23 2 100 74,30 26,932 

Για εκπαιδευτικούς  

σκοπούς 
5 2 2 2,00 ,000 

 

     Στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται έλλειμμα διαχείρισης, οι συνεταιρισμοί το 

καλύπτουν κυρίως από τα αποθεματικά (50%), με καταβολή από τα μέλη (20%) ή με 

δανεισμό (10%),  το 20% των συνεταιρισμών της έρευνας δεν απάντησε (πιν. 5.36). 

 

Πίνακας 5.36. 

Κάλυψη Ελλείμματος 

Μέθοδος Ν 

Από αποθεματικά  17 

Με δανεισμό 3 

Με καταβολή από τα μέλη 7 
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     Τα κεφάλαια που διαθέτει ο συνεταιρισμός θεωρούνται επαρκή (35,3%) ή σχετικά 

επαρκή επίσης, 35,3% περίπου επίσης, ενώ ανεπαρκή σε ποσοστό 26,5%. Δεν 

απάντησε ένας συνεταιρισμός (2,9%), όπως φαίνεται στον πίνακα 5.37.  

Πίνακας 5.37 

Διάθεση κεφαλαίων 

Απάντησαν: Ν % 

Επαρκή 12 35,3 

Σχετικά Επαρκή 12 35,3 

Ανεπαρκή 9 26,5 

Σύνολο Απαντήσεων 33 97,1 

Δεν απάντησαν 1 2,9 

Σύνολο 34 100,0 

 

     Ο πίνακας 5.38 δείχνει τις πηγές άντλησης κεφαλαίων που χρειάζονται οι 

συνεταιρισμοί για τη λειτουργία τους. Έτσι, 10 συνεταιρισμοί απευθύνονται σε 

χρηματοδοτικούς φορείς (29,4%) για άντληση των αναγκαίων κεφαλαίων, 13 

προσφεύγουν στον τραπεζικό δανεισμό (38,2%), 10 σε έντοκες καταθέσεις των μελών 

τους (29,4%), 6 στηρίζονται σε επιχορηγήσεις από εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρους και 

τέλος 7  (20,6%), στρέφονται σε άλλες πηγές. 

     Από την ανάλυση του πίνακα, γίνεται φανερό ότι αριθμός συνεταιρισμών 

προσφεύγει σε περισσότερες πηγές άντλησης κεφαλαίων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η 

επιχορήγηση από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους δεν είναι σταθερή και εξαρτάται από 

τα μέτρα ανάπτυξης που λαμβάνονται τόσο από την Ελληνική Πολιτεία όσο και από 

την Ε.Ε.. 

Πίνακας  5.38 

Πηγές άντλησης κεφαλαίων 

 Πηγές Ν % 

Χρηματοδοτικοί φορείς  10 29,4 

Τραπεζικός δανεισμός 13 38,2 

Έντοκες καταθέσεις μελών 10 29,4 

Επιχορήγηση από εθνικούς πόρους και E.E. 6 17,6 

Άλλες πηγές 7 20,6 

 

     Οι επιδράσεις από τη λειτουργία των αστικών συνεταιρισμών στην τοπική 

οικονομία, φαίνονται στον πίνακα 5.39. Η συνηθέστερη είναι η διατήρηση και αύξηση 

των θέσεων εργασίας στην περιοχή (76%), καθώς και η αύξηση των εισοδημάτων των 

μελών του συνεταιρισμού (74%). Επίσης, υποστηρίζεται ότι η λειτουργία των 

συνεταιρισμών βοήθησε την τοπική κοινωνία με τη συμπίεση του κόστους προμήθειας 
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καταναλωτικών ειδών και εφοδίων (56%) και την εισαγωγή και διάχυση της 

τεχνολογίας (53%). 

Πίνακας 5.39 

Επιδράσεις των συνεταιρισμών στην τοπική οικονομία 

 Είδος Επίδρασης Ν % 

Αύξηση εισοδήματος των μελών 25 73,5 

Διατήρηση και αύξηση θέσεων εργασίας 26 76,4 

Εισαγωγή και διάχυση τεχνολογίας  18 52,9 

Συμπίεση κόστους προμήθειας καταναλωτικών ειδών και 

εφοδίων 

19 55,8 

Διασφάλιση δανείων με ευνοϊκούς όρους 8 23,5 

Άλλες επιδράσεις 5 14,7 

 

5.2 Συμπεράσματα έρευνας  πεδίου – Προτάσεις 

     Τα συμπεράσματα που εξάγουμε από τη μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας 

συνοψίζονται στα εξής: 

Οι συνεταιρισμοί ιδρύθηκαν και λειτουργούν στους περισσότερο ανεπτυγμένους 

νομούς της Κρήτης, δηλαδή στους νομούς Ηρακλείου (18 συνεταιρισμοί) και Χανίων 

(15 συνεταιρισμοί), ενώ ένας συνεταιρισμός ιδρύθηκε στο Ρέθυμνο (πιν. 5.1). Οι 

πρωτεύουσες των νομών αυτών είναι και τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Κρήτης. Ο 

σκοπός λειτουργίας των περισσότερων συνεταιρισμών είναι προμηθευτικός (πιν. 5.2). 

Η λειτουργία των προμηθευτικών συνεταιρισμών στην Κρήτη, όπως και σε όλες τις 

χώρες, έχει στόχο την ενίσχυση των μικροεπαγγελματιών που είναι μέλη τους, ώστε να 

μπορούν να αντεπεξέρχονται στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, καθιστώντας 

τις μικρές τους επιχειρήσεις βιώσιμες και ικανές να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό 

των μεγάλων επιχειρήσεων.  Ο μεγάλος αριθμός των προμηθευτικών συνεταιρισμών σε 

συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό των μελών τους αποτελεί ισχυρότατη ένδειξη, αν όχι 

και απόδειξη, ότι ο θεσμός του συνεταιρισμού εξυπηρετεί τα συμφέροντα των 

επαγγελματιών – μελών του. Τούτο μπορεί να αποδοθεί στο ότι οι προμηθευτικοί 

συνεταιρισμοί παρέχουν στα μέλη τους τη δυνατότητα να προμηθεύονται τις εισροές 

που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Αυτό 

το  επιτυγχάνουν μέσω του συνεταιρισμού με ευνοϊκούς όρους, γεγονός που μας οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία τους καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες των μελών 

τους. 

     Μια δεύτερη κατηγορία αστικών συνεταιρισμών που παρουσιάζει ιδιαίτερη 

ανάπτυξη κυρίως σε πόλεις με αυξημένες ανάγκες στέγασης και όπου η απόκτηση 
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στέγης είναι επιδιωκόμενος αλλά δύσκολος στόχος για μεγάλο αριθμό οικογενειών, 

είναι ο οικοδομικός συνεταιρισμός. Στην Κρήτη (πιν. 5.2) κατά τον χρόνο της έρευνας 

εντοπίστηκαν πέντε συνεταιρισμοί κατοικίας, από τους οποίους οι τέσσερις ιδρύθηκαν 

ως παραθεριστικοί από κατοίκους του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου και  ο 

ένας από κατοίκους των Χανίων. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το σχετικά μικρό 

μέγεθος των πόλεων της Κρήτης, καθώς και από την όχι ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξή 

τους. Η έλλειψη των κατάλληλων συνθηκών στέγασης των κατοίκων του πολεοδομικού 

συγκροτήματος του Ηρακλείου κυρίως οδήγησε πολλούς στην λύση των 

συνεταιρισμών κατοικίας, η εγκατάσταση των οποίων έγινε κατά κανόνα σε περιοχές 

πλησίον της πόλεως που παρέχουν τη δυνατότητα η κατοικία που θα ανεγερθεί να 

χρησιμοποιηθεί ως κύρια και όχι μόνο ως παραθεριστική, όπως προβλέπεται από το 

καταστατικό του συνεταιρισμού. 

     Το τρίτο κατά σειρά είδη αστικών συνεταιρισμών στην Κρήτη είναι οι 

αλληλασφαλιστικοί, ο που ιδρύονται και λειτουργούν από τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων 

δημοσίας χρήσεως και κυρίως από μετόχους των Κ.Τ.Ε.Λ.   

Συνεχίζοντας την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας, διαπιστώνουμε ότι δύο  

συνεταιρισμοί τροποποίησαν το καταστατικό τους σκοπό (πιν. 5.3) και η τροποποίηση 

τους μετέτρεψε σε συνεταιρισμούς πολλαπλού σκοπού. Ουσιαστικά έχουν διευρύνει το 

αντικείμενο λειτουργίας τους, αφού ασχολούνται και με τη λιανική πώληση. 

     Οι συνεταιρισμοί που πέτυχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή μελών, είναι οι πιστωτικοί 

οι οποίοι κατά την διάρκεια της έρευνας είχαν 19.350 μέλη, αυξημένα κατά 6.526,71% 

σε σχέση με τον αριθμό των μελών που είχαν κατά την έναρξη λειτουργίας τους (πιν. 

5.4).  

     Η αύξηση των μελών στο σύνολο σχεδόν των συνεταιρισμών (πιν. 5.4) και μάλιστα 

με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, σηματοδοτεί την θετική εικόνα που δημιούργησε η 

επιτυχής λειτουργία των συλλογικών αυτών επιχειρήσεων. Η επιτυχία αυτή είναι ακόμη 

εμφανέστερη από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός στην αγορά  της 

Κρήτης έχει ενταθεί, λόγω της εισόδου μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων, κυρίως στον 

τομέα του λιανεμπορίου. 

     Στη συντριπτική της πλειονότητα, οι συνεταιρισμοί είναι ομοιοεπαγγελματικοί και 

εκτός από τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις (ηλικία κ.λ.π.),οι λοιπές 

που επιτρέπουν την είσοδο στον συνεταιρισμό είναι η επαγγελματική ιδιότητα ή και ο 

τόπος κατοικίας (πιν. 5.5). 
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     Τα ποσοστά των επαγγελματιών που συμμετέχουν στους αστικούς συνεταιρισμούς 

της Κρήτης, είναι ιδιαίτερα υψηλά όπως φαίνεται (πίν. 5.6). 

Από τον πίνακα  5.7, διαπιστώνεται ότι οι δεσμεύσεις έναντι τρίτων (εμπόρων) και η 

δυσπιστία στη δυνατότητα του συνεταιρισμού (70% περίπου) εμφανίζονται ως οι 

κυριότεροι λόγοι τους οποίους επικαλούνται οι επαγγελματίες για να δικαιολογήσουν 

την παραμονή τους εκτός του συνεταιρισμού, ενώ το ύψος της αξίας της 

συνεταιριστικής μερίδας και την τιμολογιακή πολιτική επικαλείται το 30% περίπου. 

     Οι διοικήσεις των 34 συνεταιρισμών προβαίνουν σε διάφορες ενέργειες για να 

προσελκύσουν και τους εκτός του συνεταιρισμού επαγγελματίες  του κλάδου, ώστε να 

ενταχθούν στον συνεταιρισμό. Η συνηθέστερη ενέργεια στην οποία προβαίνουν  είναι η 

ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου για τα οφέλη που προκύπτουν από την 

λειτουργία του συνεταιρισμού και ακολουθούν η διοργάνωση σεμιναρίων και 

ενημερωτικών ημερίδων. Ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής, μπορεί να 

θεωρηθεί και η αύξηση των μελών τους, την οποία διαπιστώσαμε σε ποσοστό 

1.089,44% συνολικός > Μ.Ο. πίν. 5.8.  

     Από τον πίνακα 5.9 συνάγεται ότι η μεταξύ των συνεταιρισμών συνεργασία σε 

περιφερειακό επίπεδο είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ως μειονέκτημα, ενώ η συμμετοχή τους σε κλαδικές ή άλλες πανελλήνιες ομοσπονδίες 

εμφανίζεται  ανεπτυγμένη.  

     Οι αστικοί  συνεταιρισμοί παρουσιάζουν δραστηριότητα στον τομέα της 

εκπαίδευσης των μελών τους, με έμφαση στα σεμινάρια που οργανώνουν για να 

ενημερώνουν τα μέλη τους στα νέα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά και στην 

πραγματοποίηση ενημερωτικών ταξιδιών (πιν. 5.10). Η δραστηριότητα στον τομέα της 

κατάρτισης των μελών σε θέματα λειτουργίας των συνεταιρισμών βρίσκεται σε χαμηλή 

προτεραιότητα και αυτό πιθανόν να δικαιολογεί τη δυσπιστία- λόγω άγνοιας – απέναντι 

στον συνεταιριστικό θεσμό. 

     Η αριθμητική σύνθεση (5–7 κατά κανόνα μέλη) των οργάνων διοίκησης και ελέγχου 

(πιν. 5.11) αποκαλύπτει την ευέλικτη διοίκηση των συνεταιρισμών. Είναι γενικώς 

παραδεκτό ότι τα ολιγάριθμα συλλογικά όργανα, λειτουργούν και λαμβάνουν 

ευκολότερα αποφάσεις. Ο αριθμός μεταξύ 5 έως και 15 μελών μιας ομάδας για τη λήψη 
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αποφάσεων θεωρείται ότι διασφαλίζει αποδοτικότερη λειτουργία του συλλογικού 

οργάνου.
123

  

     Από τον πίνακα 5.12 συνάγεται ότι 4 συνεταιρισμοί (11,7%) έχουν αναπτύξει 

τουλάχιστον πέντε σημεία πώλησης (κεντρικό κατάστημα και  υποκαταστήματα).  Οι 

δύο από αυτούς είναι  οι πιστωτικοί,  οι οποίοι έχουν αναπτύξει υποκαταστήματα όχι 

μόνο σε ολόκληρη την Κρήτη αλλά και στη λοιπή Ελλάδα, π.χ. Παγκρήτια 

Συνεταιριστική Τράπεζα. Οι περισσότεροι όμως (70,6%), λειτουργούν μόνο με το 

κεντρικό τους κατάστημα ή το Γραφείο του συνεταιρισμού. Αυτό δικαιολογείται και 

από τον σκοπό λειτουργίας τους, π.χ. εργασίας, ασφαλιστικός ή οικοδομικός που απλώς 

παρέχει υπηρεσίες στα μέλη τους. Επίσης, 4 (11.7%) λειτουργούν με δύο σημεία 

πώλησης, δηλαδή το κεντρικό και ένα υποκατάστημα. Από τους συνεταιρισμούς, μόνον 

8 (24%  περίπου) αναπτύσσουν δραστηριότητες σε ολόκληρη την Κρήτη ή και τη λοιπή 

Ελλάδα, ενώ μικρό ποσοστό επεκτείνει τις δραστηριότητές του και στους όμορους 

νομούς. 

     Ο αριθμός των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων στους συνεταιρισμούς συνολικά 

ανέρχεται σε 426, από τους οποίους 90 είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ), 271 μέσης και 65 υποχρεωτικής εκπαίδευσης (πιν. 5.14 και 

5.15). Ο αριθμός αυτός δείχνει βέβαια τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν 

από τους συνεταιρισμούς για τη λειτουργία τους, ο αριθμός όμως των μελών των 

προμηθευτικών συνεταιρισμών και κυρίως των παντοπωλών μας δίνει και τις θέσεις 

εργασίας που έχουν διατηρηθεί. Οι θέσεις αυτές είναι πολλαπλάσιες του αριθμού των 

μελών, δεδομένου ότι κατά κανόνα στις μικρές αυτές επιχειρήσεις εργάζονται και μέλη 

των οικογενειών αλλά και μικρός αριθμός άλλων εργαζομένων.   

     Υψηλός σχετικά εμφανίζεται και ο αριθμός πτυχιούχων τριτοβάθμιων τμημάτων 

συνεταιριστικής κατεύθυνσης (πιν. 5.16). 

     Το 41% περίπου των συνεταιρισμών που ρωτήθηκαν δηλώνουν ότι σκοπεύουν να 

προσλάβουν και άλλο προσωπικό, ενώ το 50% περίπου απάντησε αρνητικά (πιν. 5.17). 

Τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων για πρόσληψη (πίν. 5.18) είναι η ικανότητα 

χρήσης Η/Υ, το σχετικό με τη θέση πτυχίο, η εμπειρία στην επικοινωνία, οι προοπτικές 

ανάπτυξης και η αποτελεσματικότητα, το ομαδικό πνεύμα και η γνώση ξένης γλώσσας. 

                                                
123

Τζωρτζάκης  Κώστας – Τζωρτζάκη Αλεξία, Οργάνωση και Διοίκηση, Μάνατζμεντ νέες ιδέες 
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     Η πολιτική που ακολουθούν οι συνεταιρισμοί προκειμένου να επιτύχουν τον σκοπό 

τους,  βασίζεται κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των αγαθών 

που διαθέτουν στους συναλλασσόμενους (47% περίπου), στην εκπαίδευση του 

προσωπικού (26,5% ), στις ανταγωνιστικές τιμές (26,5%), στη διαφήμιση (23,5%),  ενώ 

σε δεύτερη μοίρα έρχονται η αύξηση των μελών (17,7%), η προστασία της περιουσίας 

των μελών (αυτοκίνητα), οι προσφορές προς τους καταναλωτές κ.λ.π. (πιν. 5.19). 

     Η συνεργασία των συνεταιρισμών με άλλους φορείς παρουσιάζεται αυξημένη π.χ. 

συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Κρήτης Α.Ε. ή και σε άλλους φορείς διεκδίκησης ή/και 

υλοποίησης  προγραμμάτων της Ε.Ε. κ.λ.π. (πίν. 5.20). Η συνεργασία αυτή είναι στο 

μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχής (πίν. 5.21). Η ενίσχυση των συνεταιρισμών από άλλους 

φορείς (Δημόσιο κ.λ.π.), είναι ιδιαίτερα χαμηλή (20,6%) (πίν. 5.22). 

     Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των συνεταιρισμών, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, 

συνοψίζονται κυρίως  στην ποιότητα των υπηρεσιών και των αγαθών που προσφέρουν 

στις ανταγωνιστικές τιμές, στην ανάπτυξη του πνεύματος  συνεργασίας, στη γνώση της 

τοπικής αγοράς και στην μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εφοδίων που διαθέτουν (πιν. 

5.23). 

     Κατά την άποψη των συνεταιρισμών, το μεγαλύτερο μειονέκτημά  τους είναι η 

δυσκολία στη λήψη των αποφάσεων (41,2%) και αυτό συμβαίνει επειδή τα Δ.Σ. 

αποτελούνται από επιχειρηματίες οι οποίοι ασχολούνται και με τις δικές τους 

επιχειρήσεις και διαθέτουν σχετικά λίγο χρόνο για τη διοίκηση του συνεταιρισμού
124

. 

Επίσης, σημαντικά μειονεκτήματα θεωρούνται η παραγωγή ή/και διάθεση νέων 

προϊόντων, η δυσπιστία των μελών στον θεσμό και η προβαλλόμενη κακή φήμη του 

συνεταιριστικού θεσμού, φθάνει ακόμη χαμηλότερα (8,8%) η κάθε περίπτωση (πιν. 

5.24). 

     Παρά τις προβαλλόμενες αδυναμίες, οι προοπτικές ανάπτυξης των συνεταιρισμών 

εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες, δεδομένου ότι το 84,8% των απαντήσεων που 

λάβαμε χαρακτηρίζουν τις προοπτικές θετικές ή πολύ θετικές και μόνο 5 συνεταιρισμοί 

τις θεωρούν ως ουδέτερες ή δεν απάντησαν στο σχετικό ερώτημα (πιν. 5.25). Την θέση 

τους αυτή τη στηρίζουν στον προγραμματισμό τους για τη λήψη πιστοποιητικού 

ποιότητας ISO, στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, στην εξειδίκευση των υπηρεσιών 

που παρέχουν κ.λ.π. 

                                                
124

 Καμενίδης Χ, Συνεταιρισμοί, 2
η
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     Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αστικοί  συνεταιρισμοί της Κρήτης 

είναι ο έντονος ανταγωνισμός των άλλων επιχειρήσεων του κλάδου (64,7%) και 

ακολουθούν η δυσπιστία στον συνεταιριστικό θεσμό, ο μικρός αριθμός μελών κ.ά. (πιν. 

5.26). Η αντιμετώπιση των προβλημάτων επιδιώκεται κυρίως με την συχνή επικοινωνία 

της διοίκησης με τα μέλη (44,1%), την σωστή εξυπηρέτηση (44,1%), την καθιέρωση 

ανταγωνιστικών τιμών (44,1%), τη χρήση νέων τεχνολογιών (41%), την αύξηση της 

ποικιλίας των προϊόντων που διαθέτουν (35%) και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων 

(32,3%) (πιν. 5.27). Η χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί πραγματικότητα για το 82,4% 

των ερωτηθέντων συνεταιρισμών. Ο όρος  «νέες τεχνολογίες» περιλαμβάνει κυρίως τη 

μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του συνεταιρισμού και τις νέες σύγχρονες 

εγκαταστάσεις (πιν. 5.28). Η λειτουργία των αστικών συνεταιρισμών, κατά την άποψη 

των ερωτηθέντων, έχει βελτιώσει το οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο των μελών τους 

(πίν. 5.29). 

     Η βελτίωση του πνεύματος συνεργασίας στο πλαίσιο του συνεταιρισμού, η 

απόκτηση σύγχρονων εγκαταστάσεων από τις οργανώσεις που τις στερούνται, η 

εκπόνηση προγραμμάτων, η εκπαίδευση του προσωπικού είναι οι κυριότεροι 

παράγοντες που κρίνονται αναγκαίοι για την αύξηση της αποδοτικότητας των 

συνεταιρισμών (πίν. 5.30). 

     Η αξία της συνεταιριστικής μερίδας έχει αυξηθεί στους περισσότερους 

συνεταιρισμούς  (81% ).  Στους υπόλοιπους 7 (22%) παραμένει σταθερή. Η αξία της 

συνεταιριστικής μερίδας ενός μόνο συνεταιρισμού εμφανίζεται μειωμένη, αλλά αυτό 

οφείλεται  στο γεγονός της διάσπασης της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας και στη 

χορήγηση στους συνεταίρους αριθμού μερίδων, η συνολική αξία των οποίων ήταν ίση 

με την αξία της αρχικής μερίδας (πιν. 5.31). Το ύψος της αξίας της συνεταιριστικής 

μερίδας (πίν. 5.32) καθορίστηκε με κριτήριο το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται 

για την αποτελεσματική λειτουργία του  (70,6%). 

     Για τη διευκόλυνση συμμετοχής στον συνεταιρισμό και μελών που διαθέτουν  

χαμηλό εισόδημα, έχει καθιερωθεί η δυνατότητα τμηματικής καταβολής της αξίας της 

συνεταιριστικής μερίδας από 26 συνεταιρισμούς (76,5%) (πίν. 5.33). 

     Οι περισσότεροι συνεταιρισμοί (67,6%) παρουσιάζουν πλεόνασμα διαχείρισης 

(κέρδος), ενώ το 23,5% έλλειμμα διαχείρισης (ζημία). Ουσιαστικά επιτυγχάνεται η 

ενίσχυση του εισοδήματος και η αύξηση της αποταμίευσης (πιν. 5.34). 
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Το πλεόνασμα διαχείρισης (πίν. 5.35) χρησιμοποιείται για την δημιουργία 

αποθεματικών και ως επιστρεφόμενα στα μέλη του συνεταιρισμού, ενώ ένα πολύ μικρό 

ποσοστό της τάξεως του 2% διατίθεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

     Από τον πίνακα 5.36 συνάγεται ότι το έλλειμμα διαχείρισης, όταν παρουσιάζεται, 

καλύπτεται κυρίως από τα αποθεματικά, ενώ με δανεισμό ή με καταβολή αναλογικά 

από τα μέλη είναι οι άλλοι τρόποι κάλυψής του. 

        Η πλειοψηφία των συνεταιρισμών (πίν. 5.37) θεωρεί ότι τα κεφάλαια που 

διαθέτουν είναι επαρκή ή σχετικώς επαρκή για την ομαλή και αποδοτική  λειτουργία 

τους. Τα επιπλέον κεφάλαια που απαιτούνται για τη λειτουργία τους, οι συνεταιρισμοί 

τα αντλούν από διάφορους χρηματοδοτικούς φορείς και τράπεζες (67,6%), από 

επιχορηγήσεις  που προέρχονται από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ε.Ε., (17,6%), από 

έντοκες καταθέσεις των μελών τους (29,4%) και από άλλες πηγές (20,6%) (πίν. 5.38). 

     Τέλος η λειτουργία των αστικών συνεταιρισμών αυξάνει το εισόδημα των μελών, 

διατηρεί και αυξάνει τις θέσεις εργασίας, εισάγει και διαχέει τεχνολογία, ενώ παρέχει 

και άλλες σημαντικές υπηρεσίες στην τοπική οικονομία (πιν. 5.39). 

 

5.3.1 Γενικά συμπεράσματα  

     Οι επιχειρήσεις της Κρήτης ανήκουν σχεδόν στο σύνολό τους (περίπου το 99,9%)
125

 

στην κατηγορία των μικρομεσαίων και η παραμονή τους στην αγορά, εξαρτάται από 

την αντοχή τους στον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί και διευρύνεται, σε 

συνδυασμό με τη δυνατότητά τους να εντάξουν στην παραγωγική τους διαδικασία 

σύγχρονη τεχνολογία ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα των εργαζομένων και η 

ικανότητα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών  που θα τους επιτρέπει να διαθέτουν 

στους καταναλωτές αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών και προδιαγραφών σε ανταγωνιστικές τιμές. Το αντίστοιχο ποσοστό 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ ανέρχεται στο 99%, των αγροτικών 

επιχειρήσεων μη συμπεριλαμβανομένων
126

. 

     Καθώς ο ανταγωνισμός είναι έντονος και αδίστακτος, τίθεται σε κίνδυνο η 

βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Η δυνατότητα παραμονής στην αγορά οποιασδήποτε επιχείρησης, 

είναι συνάρτηση της κεφαλαιακής της επάρκειας, του μεγέθους της και της εφαρμογής 

                                                
125

ΚΕΤΑ Κρήτης, Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία της Περιφέρειας Κρήτης 2004, σελ.60.  
126

Σιρόποιλις Ν. Διοίκηση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εκδόσεις Παπαζήση,σελ.31 
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σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών για τη διασφάλιση του πιθανού συγκριτικού 

πλεονεκτήματος εξειδίκευσης στον κλάδο που δραστηριοποιούνται και της 

δυνατότητας να προωθήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό στην αγορά τα προϊόντα που 

παράγει. Η ύπαρξη διαπραγματευτικής δύναμης, είναι ένας άλλος παράγοντας που 

επιτρέπει την αγορά πρώτων υλών, εφοδίων και υπηρεσιών σε χαμηλές τιμές και καλή 

ποιότητα. Τούτο επηρεάζει το κόστος και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. 

Και η διαπραγματευτική δύναμη καθορίζεται και από τις ποσότητες των αγορών και 

από την δυνατότητά τους να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις αγορές αυτές. 

     Είναι, λοιπόν, προφανές ότι τις δυνατότητες αυτές δεν τις διαθέτουν οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, οι οποίες κατά κανόνα έχουν μικρή κεφαλαιακή βάση και οι προμήθειές 

είναι σε τέτοιο μέγεθος, που δεν τους επιτρέπουν να τις διαπραγματευτούν 

αποτελεσματικά και να επιτύχουν τους επιδιωκόμενους στόχους (οικονομικούς και 

ποιοτικούς). 

     Η ένταση  του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης  της 

οικονομίας, οδηγεί τις επιχειρήσεις στην επιδίωξη σύναψης στρατηγικών συμμαχιών, 

συγχωνεύσεων ή εξαγορών σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο προκειμένου να παραμείνουν 

στην αγορά. 

     Τα τελευταία χρόνια έχουν εγκατασταθεί στη Κρήτη πολυεθνικές επιχειρήσεις 

λιανεμπορίου, που μόνες (Lidl, Makro κ.λ.π.), ή σε συνεργασία με ελληνικές 

επιχειρήσεις του κλάδου (π.χ.Carrefour – Μαρινόπουλος, κ.λ.π.) επιχειρούν την άλωση 

της αγοράς της περιφέρειας. Σε κίνδυνο είναι εκτεθειμένοι και οι αυτοαπασχολούμενοι 

μικροεπαγγελματίες υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, επιπλοξυλουργοί κ.λ.π. 

     Η συνεργασία, λοιπόν, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων 

επαγγελματιών υπήρξε μονόδρομος. Η απόφασή τους να συνεργαστούν είχε ως 

αποτέλεσμα την ίδρυση και την αποτελεσματική λειτουργία των αστικών 

συνεταιρισμών της Κρήτης, οι οποίοι λειτουργούν στα αστικά κέντρα κυρίως του 

Ηρακλείου και των Χανίων, αλλά η περιοχή ανάπτυξης της δραστηριότητάς τους 

αντιστοιχεί με τα όρια  των αντίστοιχων νομών. Από τη μελέτη του πίνακα 1.3 

καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα, ότι δηλαδή η παρουσία των αστικών 

συνεταιρισμών εντοπίζεται ιδιαίτερα αυξημένη στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως 

η Αττική  και Θεσσαλονίκη αλλά και στις πρωτεύουσες των άλλων νομών της χώρας. 

Τούτο διότι οι μικροεπαγγελματίες των περιοχών αυτών κατέληξαν στο ίδιο 
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συμπέρασμα, ότι δηλαδή η συνεργασία τους στο πλαίσιο ενός συνεταιρισμού, είναι 

αναγκαία προϋπόθεση για την παραμονή τους στην αγορά. Το παραπάνω ενισχύεται 

και από την έρευνα των Spear, Aiken και Newholm, οι οποίοι συμπεραίνουν ότι η 

παρουσία των λιανεμπόρων της Μ. Βρετανίας σε σωστά οργανωμένους συνεταιρισμούς 

αποτελεί πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις εταιρίες μέλη
127

. 

     Ο σκοπός λειτουργίας των περισσότερων συνεταιρισμών της Κρήτης είναι 

προμηθευτικός και το ίδιο γεγονός διαπιστώνεται και στην ίδρυση και λειτουργία των 

συνεταιρισμών στους άλλους νομούς της χώρας (πίν. 1.3 και 1.4). Στον πίνακα 1.3 

εμφανίζονται κατά κατηγορία σκοπού οι συνεταιρισμοί που έχουν εντοπιστεί να 

λειτουργούν σε διάφορους νομούς της χώρας μεταξύ 1990 και 2000. Όπως 

διαπιστώνεται από τους συνεταιρισμούς που λειτουργούν στις περιοχές που έχουν 

ερευνηθεί οι περισσότεροι είναι προμηθευτικοί. 

     Ο μεγάλος αριθμός των προμηθευτικών συνεταιρισμών  στην Κρήτη  σε συνδυασμό 

με τον μεγάλο αριθμό των μελών τους αποτελεί ισχυρότατη ένδειξη  ότι ο θεσμός του 

προμηθευτικού - στη συγκεκριμένη περίπτωση – συνεταιρισμού  εξυπηρετεί τα 

συμφέροντα των επαγγελματιών – μελών του. 

     Από την αξιολόγηση του πίνακα 1.4, συμπεραίνουμε επίσης ότι οι προμηθευτικοί 

συνεταιρισμοί αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των αστικών συνεταιρισμών και 

συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μελών. Τούτο μπορεί να εξηγηθεί, από το 

γεγονός ότι οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί παρέχουν στα μέλη τους την δυνατότητα 

να αποκτούν τις εισροές που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. Αυτό το επιτυγχάνουν μέσω του συνεταιρισμού με ευνοϊκούς όρους, 

γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία του συνεταιρισμού καλύπτει 

ικανοποιητικά τις ανάγκες των μελών του.  

     Θα πρέπει, ωστόσο, να διευκρινίσουμε και πάλι τη διαφορά μεταξύ ενός 

προμηθευτικού και ενός καταναλωτικού συνεταιρισμού. Ο προμηθευτικός 

συνεταιρισμός εφοδιάζει τα μέλη του με εξοπλισμό και εφόδια, τα οποία τους είναι 

απαραίτητα για την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ενώ ο καταναλωτικός, με 

αγαθά και υπηρεσίες για τελική κατανάλωση  από τα μέλη και τις οικογένειες τους. 

     Η διευκρίνιση είναι αναγκαία, επειδή κάποιοι  από τους συνεταιρισμούς που έχουν 

κατανεμηθεί στην κατηγορία του προμηθευτικού συμπεριλαμβάνουν στον τίτλο και 

                                                
127

Spear R., Aiken M., Newholm T., Success Factors in U.K. Retail Cooperatives, Local Society 

and Clobal  Economy the Role of Cooperatives, Εκδόσεις Ελλην, 2002. 
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στον σκοπό τους  τις λέξεις «καταναλωτικός και προμηθευτικός» ή ακόμη, σε κάποιες 

περιπτώσεις, ενώ στην επωνυμία τους αναφέρονται ως προμηθευτικοί, στην 

πραγματικότητα λειτουργούν ως καταναλωτικοί δεδομένου  ότι  εφοδιάζουν τα μέλη 

τους με καταναλωτικά αγαθά ή υπηρεσίες.  

     Μια δεύτερη κατηγορία συνεταιρισμών που παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη κυρίως 

σε πόλεις με αυξημένες ανάγκες στέγασης  και όπου η απόκτηση στέγης είναι για 

μεγάλο αριθμό οικογενειών στόχος επιδιωκόμενος αλλά δύσκολο να επιτευχθεί, είναι οι 

οικοδομικοί συνεταιρισμοί. Για παράδειγμα στη περιοχή της Αττικής το 1991 

λειτουργούσαν 59 οικοδομικοί συνεταιρισμοί με 63.925 μέλη. Στην Κρήτη 

εντοπίστηκαν 5 συνεταιρισμοί κατοικίας. 

     Σε ό,τι αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία ασφαλιστικών συνεταιρισμών  που 

αποτελεί την τρίτη επιλογή των επαγγελματιών της Κρήτης, αυτοί ασχολούνται με την 

ασφάλιση των αυτοκινήτων κυρίως των ΚΤΕΛ, ενώ και στη λοιπή χώρα λειτουργεί 

μεγάλος αριθμός ασφαλιστικών συνεταιρισμών από ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δημοσίας 

χρήσεως. Οι συνεταιρισμοί αυτοί είναι οργανωμένοι σε δύο ομοσπονδίες που 

καλύπτουν το σύνολο  της χώρας
128

.  

     Ως εξαίρεση μπορεί να αναφερθεί και η λειτουργία μικρού αριθμού συνεταιρισμών 

ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι δεν είχαν συνεχή και δη εξαρτημένη 

απασχόληση σε συγκεκριμένο εργοδότη, αλλά απασχολούνταν για μικρό χρονικό 

διάστημα σε διάφορους εργοδότες με συνέπεια να  μην έχουν τη δυνατότητα 

ασφάλισης. Ως παράδειγμα αναφέρονται οι αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί των 

εργαζομένων ως αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων, των καθαριστών – καθαριστριών 

κ.λ.π., για τους οποίους ο συνεταιρισμός έπαιζε τον ρόλο του εργοδότη για την 

καταβολή των προβλεπομένων κρατήσεων στον αρμόδιο κοινωνικό φορέα (ΙΚΑ). 

Το 1992 λειτουργούσαν 5 ασφαλιστικοί συνεταιρισμοί της μορφής αυτής, αυτοτελώς 

δηλαδή εργαζομένων 
129

. 

     Οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί παρουσιάζουν και στην υπόλοιπη χώρα σημαντική 

συσπείρωση, όπως και οι αντίστοιχοι της Κρήτης (πίν. 1.4). 

Σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας συνεταιρισμών του  υπουργείου Εθνικής 

Οικονομίας το 1991 λειτουργούσαν 701 αστικοί συνεταιρισμοί
130

 σε όλη τη χώρα (πίν. 

                                                
128

Θεοδώρου Παρασκευάς, Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά και Ασφαλιστικοί συνεταιρισμοί, 
Πτυχιακή Εργασία. 
129

Θεωδόρου Παρασκευάς , Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά και Ασφαλιστικοί συνεταιρισμοί, 

Πτυχιακή εργασία . 
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1.4), δεν συμπεριλαμβάνονται οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί  για τους οποίους αρμόδιο 

είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

      Όπως προέκυψε από την έρευνα η συνεργασία τους στο πλαίσιο μιας 

συνεταιριστικής επιχείρησης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απέκτησαν αρκετά 

πλεονεκτήματα (πιν. 5.23) σπουδαιότερα από τα οποία είναι η ποιότητα  των 

υπηρεσιών και αγαθών που διαθέτουν, οι ανταγωνιστικές τιμές, η μεγάλη ποικιλία των 

προϊόντων και εφοδίων που θέτουν στην διάθεση  των επαγγελματιών και των 

καταναλωτών, η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας κ.α. Τα πλεονεκτήματα  αυτά 

επιτρέπουν στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους να 

συνεχίζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να διατηρήσουν όχι μόνο τη 

δική τους θέση απασχόλησης, αλλά ταυτόχρονα παρέχουν και τη δυνατότητα 

απασχόλησης σε πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος ή ακόμη και 

δημιουργούν θέσεις απασχόλησης για τρίτους. Ταυτόχρονα δημιουργούνται νέες θέσεις 

απασχόλησης για την λειτουργία των ίδιων των συνεταιρισμών (πίν.5.14, 5.15 και  

5.17. Η δυναμική ανάπτυξης των συνεταιρισμών, οδηγεί στην δημιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης από το 41% των αστικών συνεταιρισμών της Κρήτης. Όπως 

διαπιστώνεται η αναλογία πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο στελεχιακό 

προσωπικό των συνεταιρισμών είναι ικανοποιητικό, δεδομένου ότι το 21% περίπου των 

εργαζομένων στους συνεταιρισμούς ή ο ένας στους πέντε είναι πτυχιούχος 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημίου ή ΤΕΙ). 

     Από την αποτελεσματική λειτουργία των αστικών συνεταιρισμών που ερευνήσαμε 

παράγονται θετικά αποτελέσματα, τα οποία αποκαλούνται «πλεόνασμα διαχείρισης». 

Αυτό ανήκει αναλογικά  στα μέλη τους κατά το ποσοστό που κάθε μέλος συνέργησε 

στη δημιουργία του με βάση τις συναλλαγές που πραγματοποίησε  με τον 

συνεταιρισμό. Πλεόνασμα διαχείρισης παρουσιάζουν 23 αστικοί συνεταιρισμοί, ή 

ποσοστό 67.6% των συνεταιρισμών που λειτουργούσαν στη διάρκεια της έρευνας (πιν. 

5.34), το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημιουργία αποθεματικών (τακτικό 29%, 

έκτακτο17%,  ειδικό αποθεματικό 26%), ενώ το 74% των συνεταιρισμών διανέμει 

μέρος του πλεονάσματος στα μέλη του και μόνο το 2% των συνεταιρισμών διαθέτει 

μέρος του πλεονάσματος διαχείρισης για εκπαιδευτικούς σκοπούς (πίν. 5.35). Από τα 

παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι συνεταιρισμοί που ερευνούμε συσσωρεύουν κεφάλαια  

                                                                                                                                          
130
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- ανεξάρτητα από το ύψος τους - τα οποία επανεπενδύονται στην τοπική οικονομία  και 

προστίθενται στο συνεταιριστικό κεφάλαιο, που παρουσιάζει μεγάλη αύξηση  της αξίας 

της συνεταιριστικής μερίδας των συνεταιρισμών (πιν. 5.4 και 5.31. Επομένως, η 

κεφαλαιακή επάρκεια των περισσότερων συνεταιρισμών (70,6%) θεωρείται 

τουλάχιστον επαρκής, ενώ μόνο το 26,5% θεωρείται ότι διαθέτει ανεπαρκή κεφαλαιακή 

βάση. Ένας συνεταιρισμός  (2,9%), δεν απάντησε στη σχετική ερώτηση (πίν. 5.37). 

     Στα αποτελέσματα αυτά οδήγησε αφ’ ενός η αύξηση των μελών, η οποία στο 

σύνολο των 34 συνεταιρισμών είναι της τάξεως του 1.089,44% σε σχέση με τον αριθμό 

των μελών κατά την έναρξη της λειτουργίας τους αφ’ ετέρου δε η αύξηση της αξίας της 

συνεταιριστικής μερίδας.  Και τα δύο αυτά στοιχεία επιφέρουν την αύξηση του 

συνεταιριστικού κεφαλαίου και σε συνδυασμό με τη δημιουργία διαφόρων τύπων 

αποθεματικών αυξάνεται η δυνατότητα επανεπένδυσης στην τοπική και περιφερειακή 

οικονομία κεφαλαίων τα οποία ενδεχομένως θα οδηγούντο για επένδυση εκτός της 

τοπικής οικονομίας. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

έχουν διαπιστώσει πως η ένταξή τους σε έναν αστικό συνεταιρισμό τους παρέχει 

ωφέλειες τις οποίες δεν μπορούν να διασφαλίσουν όσοι παραμένουν εκτός 

συνεταιρισμού, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι διαθέτουν ένα στήριγμα ιδιαίτερα σημαντικό 

για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής τους. 

     Η συσπείρωση ενός μεγάλου αριθμού αυτοαπασχολουμένων και 

μικροεπιχειρηματιών στους αστικούς συνεταιρισμούς έχει ως άμεση συνέπεια τις θέσεις 

απασχόλησης των συνεταιρισμένων μελών και των μελών των οικογενειών τους που 

εργάζονται στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Η έμμεση συνέπεια είναι ότι επηρεάζει 

θετικά τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και των άλλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

δεδομένου ότι η ύπαρξη του συνεταιρισμού στην αγορά επιβάλλει στις λοιπές 

κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις την εφαρμογή σχετικώς ήπιας τιμολογιακής πολιτικής στα 

αγαθά και τις υπηρεσίες που διαθέτουν  είτε αυτά προορίζονται για κατανάλωση είτε 

για την επαγγελματική δραστηριότητα των αγοραστών. Τούτο διότι υπάρχει η 

δυνατότητα σύγκρισης στις τιμές και την ποιότητα των ειδών που διαθέτουν οι 

επιχειρήσεις αυτές με τις αντίστοιχες του συνεταιρισμού και ο καταναλωτής έχει πλέον 

τη δυνατότητα επιλογής των προμηθειών και από την συνεταιριστική επιχείρηση. 

     Το γεγονός ότι η συνεργασία των μικρομεσαίων στο πλαίσιο ενός συνεταιρισμού 

διασφαλίζει ικανοποιητικά την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ενισχύει την 

ανταγωνιστικότητα  των επιχειρήσεών τους και τις διατηρεί στην αγορά, δεν ισχύει 
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μόνο για την Κρήτη, αλλά και για τη λοιπή Ελλάδα. Έτσι, αντίστοιχοι επιχειρηματίες 

σε ολόκληρη τη χώρα είναι βέβαιοι ότι η διασφάλιση των συμφερόντων τους 

επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής και δραστηριοποίησής τους σε έναν συνεταιρισμό 

αντίστοιχου σκοπού, με αποτέλεσμα την ίδρυση και λειτουργία μεγάλου αριθμού 

αστικών συνεταιρισμών με ένα ευρύ φάσμα σκοπών σε διάφορους νομούς, αλλά και 

μεγάλου αριθμού επαγγελματιών που συμμετέχουν σ’ αυτούς (πίν. 1.1 - 1.4). 

     Σε ανάλογο  συμπέρασμα κατέληξε η έρευνα των Spear, Aiken, και Newholm, οι 

οποίοι διαπίστωσαν ότι η συμμετοχή των λιανέμπορων της Μ. Βρετανίας σε σωστά 

οργανωμένους συνεταιρισμούς, αποτελεί πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις 

εταιρίες μέλη τους.
131

 Η διασφάλιση των συμφερόντων των μικροεπαγγελματιών μέσω 

της συνεταιριστικής δράσης, γίνεται φανερή και από την λειτουργία και ανάπτυξη των 

συνεταιρισμών τύπου Mondragon στην Ισπανία
132

, αλλά και τα ισχύοντα σε Πολιτείες 

των ΗΠΑ π.χ. Βόρεια Ντακότα, Οκλαχόμα Μινεσότα κ.λ.π.
133

 Όπως έχει διαπιστωθεί 

από σχετικές έρευνες, η λειτουργία των συνεταιρισμών στις οικονομίες των Πολιτειών 

είναι σημαντική και προσδιορίζεται από τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων 

εργασίας, την καταβολή φόρων, τη συμμετοχή στη δημιουργία του ΑΕΠ και την 

αύξηση του εισοδήματος των μελών των συνεταιρισμών με τη διανομή του 

πλεονάσματος διαχείρισης. Ομοίως, η λειτουργία των αστικών συνεταιρισμών στην 

Κρήτη, εξασφαλίζει στα μέλη τους τις θέσεις εργασίας και δημιουργεί ευκαιρίες για 

νέες. Επιπλέον αυξάνει το εισόδημά τους μέσω της διανομής του πλεονάσματος 

διαχείρισης καθώς και την αποταμίευση και επανεπένδυση κεφαλαίων στην τοπική 

οικονομία μέσω της δημιουργίας των διαφόρων μορφών αποθεματικών. Παράλληλα 

τους προσφέρει εισροές  και καταναλωτικά αγαθά  σε προσιτές τιμές με αποτέλεσμα να 

βελτιώνει την οικονομική τους θέση και την αγοραστική τους δύναμη. 

     Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μελών των 

αστικών συνεταιρισμών της Κρήτης είναι ένα άλλο πλεονέκτημα που αποκτούν οι 

επιχειρήσεις αυτές, αφού μέσω της συνένωσής τους σε προμηθευτικούς κυρίως 

                                                
131

Spear R.,Aiken M.,Newholm T.,Success Factors in U.K. Retail Cooperatives, Local Society 

and Clobal   Economy the Role of Cooperatives,Εκδόσεις Ελλην, 2002 
132

 Κατριαδάκη Μαρία,Οι αστικοί συνεταιρισμοί στην Ε.Ε., πτυχιακή εργασία 
133

I) Zeuli K.,Lawless  C.,DellerS., Cropp R., Hughes W. : Measuring the economic Impact of 

Cooperatives. 
      i) Folson Joe, Measuring the Economic impact of cooperatives in Menessota 

        iii) Coon R.,Leistritz F. Οικονομική συμβολή των συνεταιρισμών βόρειας Ντακότα, 

2005,USDA Τμήμα Γεωργίας. 
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συνεταιρισμούς αποκτούν πρόσβαση σε προμηθευτές εφοδίων και λοιπών αναγκαίων 

αγαθών και υπηρεσιών για την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

     Έτσι, προμηθεύεται συγκεντρωτικά και για λογαριασμό των μελών του τα είδη που 

αυτά χρειάζονται και αποκτά με τον τρόπο αυτό το μέγεθος και τη διαπραγματευτική 

δύναμη που του επιτρέπει  την προμήθεια των εισροών οι οποίες απαιτούνται σε τιμές 

και ποιότητα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματιών μελών του. 

      Στην επίτευξη της ανταγωνιστικότητας εκτός των άλλων τείνει και η πολιτική 

ενεργειών των συνεταιρισμών στη βελτίωση δηλαδή της ποιότητας των εκροών σε 

ποσοστό 47,1%, ενώ οι ανταγωνιστικές τιμές και η εκπαίδευση του προσωπικού, 

έρχονται  δεύτερες με 26,5% η κάθε μία (πίν. 5.19) Η προοπτική  της 

ανταγωνιστικότητας των συνεταιρισμών αυτών είναι θετική έως πολύ θετική και 

μάλιστα με πολύ υψηλό ποσοστό  (85,3%) κατά την άποψη των 31 οργανώσεων που 

απάντησαν, ενώ ουδέτερες ή ανύπαρκτες θεωρούνται από δύο μόνο οργανώσεις ή σε 

ποσοστό 2,9% για κάθε ένα από τους παραπάνω χαρακτηρισμούς. 

     Κατά την άποψη των συνεταιρισμών η θετική προοπτική στηρίζεται στο γεγονός ότι 

υπάρχει μια δυναμική συσπείρωσης και ένταξης νέων μελών ανάπτυξης και επέκτασης 

νέων δραστηριοτήτων, στη γνώση της τοπικής αγοράς, στη βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών  που παρέχουν, στον εκσυγχρονισμό ή και την απόκτηση νέων λειτουργικών 

εγκαταστάσεων, στην εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας, στην απόκτηση 

πιστοποιητικού ποιότητας ΙSΟ, στη μείωση του κόστους λειτουργίας κ.λ.π. (πίν. 5.25 

και 5.27). 

      Ένας  παράλληλος τομέας δραστηριοποίησης των αστικών συνεταιρισμών της 

Κρήτης, είναι  η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των μελών τους. Τούτο το 

επιδιώκουν αφ’ ενός με την εκπαιδευτική διαδικασία τόσο των μελών του 

συνεταιρισμού  όσο και του προσωπικού που απασχολούν. Ειδικά με την εκπαιδευτική 

λειτουργία τους οι συνεταιρισμοί της Κρήτης επιδιώκουν την ανάπτυξη των μελών τους 

με την οργάνωση σεμιναρίων, στη διάρκεια των οποίων αναλύονται διάφορα θέματα, 

π.χ. παρουσίαση νέων προϊόντων, συνεταιριστικά θέματα και θέματα γενικού 

ενδιαφέροντος (πίν. 5.10) με αποτέλεσμα την άνοδο του πολιτισμικού επιπέδου των 

μελών τους. Ακόμη πραγματοποιούν ενημερωτικά ταξίδια και διαλέξεις γενικού 

ενδιαφέροντος ή προχωρούν σε συνδυασμό των παραπάνω δραστηριοτήτων. 

     Παράλληλα παρέχουν την δυνατότητα στα μέλη των οικοδομικών συνεταιρισμών, 

να αποκτήσουν κύρια ή παραθεριστική κατοικία, καταβάλλοντας τμηματικά την αξία 
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της συνεταιριστικής μερίδας. Βέβαια οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί της Κρήτης 

ολοκληρώνουν τον καταστατικό τους σκοπό με τη διανομή στα μέλη τους οικοπέδου 

άρτιου και οικοδομήσιμου, αφού προηγουμένως έχουν ολοκληρωθεί τα έργα υποδομής 

και τα αναγκαία δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, φωτισμού και τηλεφωνίας, το κόστος 

των οποίων καταβάλλεται από τα μέλη του συνεταιρισμού. Η τμηματική όμως 

καταβολή των δαπανών αγοράς, ρυμοτόμησης  της έκτασης  και κατασκευής των έργων 

υποδομής και των δικτύων φωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης κ.λ.π. επιτρέπει στα 

μέλη των συνεταιρισμών να αποκτήσουν οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο και 

ταυτόχρονα μειώνει με τον τρόπο αυτό την τάση για ανέγερση αυθαίρετων και εκτός 

σχεδίου πόλεως οικοδομών. Σημειώνουμε ότι ως έμμεσο αποτέλεσμα από τη λειτουργία 

των οικοδομικών συνεταιρισμών της Κρήτης, θα μπορούσε να θεωρηθεί η μείωση της 

ζήτησης άρτιων και οικοδομήσιμων οικοπέδων στα μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης, 

με τα όποια θετικά αποτελέσματα προκαλεί αυτό στους λοιπούς κατοίκους των αστικών 

κέντρων όπου λειτουργούν οι οργανώσεις αυτές.  

     Οι συνεταιρισμοί παρέχουν επίσης στα μέλη τους πληροφόρηση για την εξέλιξη της 

τεχνολογίας που αφορά τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού κι έτσι 

επιτυγχάνεται η μεταφορά της απαιτουμένης τεχνογνωσίας για την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία της επιχείρησής τους ή ακόμη και της συντήρησης -για τους οικοδομικούς 

συνεταιρισμούς- της κατοικίας τους, ενώ κύριο μέλημά τους αποτελεί και η προστασία 

του περιβάλλοντος. Τέλος, οι ασφαλιστικοί συνεταιρισμοί παρέχουν τη δυνατότητα 

προστασίας της περιουσίας των μελών τους. 

     Από τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων που επέφερε η λειτουργία των 

συνεταιρισμών, συμπεραίνεται ότι το 94% των συνεταιρισμών θεωρεί ότι έχει επέλθει 

βελτίωση στο επίπεδο των μελών τους (πίν. 5.29). Αντίστοιχα αποτελέσματα 

προκύπτουν από την λειτουργία των συνεταιρισμών Mondragon στην Ισπανία, η 

δραστηριότητα των οποίων υλοποιείται εκτός των άλλων και με προγράμματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων, ενίσχυσης νέων επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων κ.λ.π. Εδώ αλλά και στην Κύπρο το συνεργατικό κίνημα έχει 

συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών του από τα πρώτα 

χρόνια της λειτουργίας του
134

. 

                                                
134Κολοκασης Ν., Βελισσαρίου Κ.,  Το Συνεργατικό κίνημα Κύπρου  και η πορεία εναρμόνισής του με το 

Ευρωπαϊκό κεκτημένο, πτυχιακή εργασία. 
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     Αναφερόμενοι στις επιδράσεις που προκαλούνται στην τοπική οικονομία από τη 

λειτουργία των αστικών συνεταιρισμών της Κρήτης, κατά την άποψη των ιδίων, (πίν. 

5.39), η πρώτη διαπίστωση στην οποία καταλήγουν με ποσοστό 76,4% των 

απαντήσεων είναι ότι η παρουσία των συνεταιρισμών διατηρεί και αυξάνει τις θέσεις 

εργασίας, με επόμενη διαπίστωση την αύξηση του εισοδήματος των μελών  με ποσοστό 

απαντήσεων 73,6% και ακολουθούν η συμπίεση του κόστους προμήθειας 

καταναλωτικών αγαθών και εφοδίων 55,8%, η εισαγωγή και διάχυση τεχνογνωσίας 

52,9%, ενώ με μικρότερα ποσοστά αναφέρονται και άλλες επιδράσεις. 

     Εξίσου σημαντικό αποτέλεσμα είναι το γεγονός ότι η παρουσία των αστικών 

συνεταιρισμών υποκίνησε μεγάλο μέρος του πληθυσμού να ενταχθεί εθελοντικά στους 

συνεταιρισμούς και να επιδιώξει αξιοποιώντας τη δύναμή του να βελτιώσει την τοπική 

οικονομία, με τη συνεργασία στο πλαίσιο ενός συνεταιρισμού. Αυτή η υποκίνηση έχει 

ζωτική σημασία, αφού είναι γνωστό ότι η δημιουργία οικονομικών ευκαιριών, η 

βελτίωση του εισοδήματος των μελών και έμμεσα όλων των κατοίκων της περιοχής, 

διατηρούν την ισορροπία του πληθυσμού και αποτρέπουν τη μετακίνησή τους εκτός 

περιοχής. 

     Η προσέλευση και εγκατάσταση νέων πολυεθνικών επιχειρήσεων του κλάδου έχει 

αυξήσει τον κίνδυνο εξαφάνισης ενός μεγάλου αριθμού μικρών εμπορικών 

επιχειρήσεων και τη δημιουργία κλίματος εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων τόσο του 

πρωτογενούς όσο και του δευτερογενούς τομέα. Από όσα αναφέρουμε  παραπάνω, 

μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία των συνεταιρισμών στην 

Κρήτη όχι μόνο διατηρεί αλλά και αυξάνει την απασχόληση στην περιοχή, δεδομένου 

ότι ενισχύει την  ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων, επειδή τους παρέχουν 

υλικά και εφόδια που απαιτούνται για τη λειτουργία τους σε προσιτές τιμές (λειτουργία 

προμηθευτικών συνεταιρισμών), τιμές τις οποίες δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν. Αυτό 

έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την διατήρηση των θέσεων εργασίας των 

αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών και βεβαίως των οικείων τους που 

απασχολούνται συστηματικά ή ευκαιριακά στη λειτουργία των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που απαιτούνται όχι μόνο 

για την λειτουργία του συνεταιρισμού αλλά και από την ανάπτυξη των ίδιων των 

επιχειρήσεων. Επίσης, η λειτουργία των καταναλωτικών συνεταιρισμών συμβάλλει 

στην αύξηση τη αγοραστικής αξίας των μελών τους, επειδή μπορούν να προμηθεύονται 

καταναλωτικά αγαθά σε χαμηλές σχετικά τιμές, ενώ η παρουσία των συνεταιρισμών 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:34 EEST - 52.53.217.230



Ελευθέριος Γ Νιονάκης                                                        O Ρόλος των Αστικών Συνεταιρισμών 

στην Ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέρειας 
«Η Περίπτωση της Κρήτης» 

 

    167   

 

 

 

αυτών αποτρέπει τις λοιπές επιχειρήσεις να ανεβάσουν υπέρμετρα τις τιμές των 

καταναλωτικών προϊόντων. 

     Η αρχή της διανομής των πλεονασμάτων διαχείρισης, ανεξάρτητα από το ύψος που 

επιτυγχάνεται κάθε φορά, βελτιώνει έστω και οριακά το εισόδημα των μελών του 

συνεταιρισμού, ενώ οι  υπηρεσίες που προσφέρονται στα μέλη, δηλαδή η παροχή 

υψηλής ποιότητας αγαθών, συμβάλλουν στην αύξηση της ευημερίας τους.  

     Από τον πίνακα 5.39 των αποτελεσμάτων της έρευνας συνάγεται ότι στις επιδράσεις 

από την λειτουργία των αστικών συνεταιρισμών στην Κρήτη συμπεριλαμβάνεται και η 

αύξηση του εισοδήματος των μελών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη εμπειρία και τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει το 

συνεταιριστικό κίνημα παγκοσμίως τόσο στον αγροτικό όσο και στον αστικό τομέα, 

αλλά και από τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου, μπορούμε να συνοψίσουμε την 

επίδραση των αστικών συνεταιρισμών στην οικονομία της περιφέρειας Κρήτης ως 

εξής: 

-  Αυξάνουν την ευημερία των κατοίκων της Κρήτης άμεσα μεν στα μέλη τους, με την 

παροχή υπηρεσιών και καταναλωτικών αγαθών σε προσιτές τιμές   και υψηλή ποιότητα, 

έμμεσα δε, στο σύνολο των κατοίκων επειδή η παρουσία των συνεταιρισμών οδηγεί και 

τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις να προσαρμόσουν ανάλογα την τιμολογιακή πολιτική 

τους.    

-  Αυξάνει το εισόδημα των μελών με τη διανομή του πλεονάσματος διαχείρισης, αλλά 

και με τη δυνατότητα προμήθειας των εισροών για την επαγγελματική τους 

δραστηριότητα με ευνοϊκούς όρους. 

-  Η προμήθεια εισροών με ευνοϊκούς όρους και με υψηλή ποιότητα συμβάλλει στην 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας των συνεταιρισμών, σε συνδυασμό με την ενημέρωση 

των μελών για την είσοδο στην αγορά  προϊόντων νέας τεχνολογίας. 

-  Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιτρέπει τη 

διατήρηση και την αύξηση των θέσεων απασχόλησης. 

-  Με την λειτουργία των οικοδομικών συνεταιρισμών, βελτιώνονται οι συνθήκες 

διαβίωσης των μελών, ενώ η μείωση της ζήτησης άρτιων και οικοδομήσιμων 

οικοπέδων που συνεπάγεται η παρουσία των οικοδομικών συνεταιρισμών επιτρέπει την 

εξισορρόπηση της αγοράς ακινήτων, γεγονός που ευνοεί και όσους δεν έχουν ενταχθεί 

στους συνεταιρισμού της μορφής αυτής. 
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-  Με την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα, ενισχύουν την βελτίωση του πολιτισμικού 

επιπέδου όχι μόνο των μελών, αλλά του κοινωνικού περιβάλλοντος  γενικότερα, αφού 

τα όποια αποτελέσματα της δραστηριότητας αυτής διαχέονται και εκτός συνεταιρισμού. 

-  Η ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών είναι ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα  της 

συνεταιριστικής δράσης, που επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση τοπικών 

πλουτοπαραγωγικών πηγών (Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, 

Ένωση Μαστιχοπαραγωγών  Χίου, Γυναικείοι συνεταιρισμοί κ.λ.π.) 

-  Αποτελούν πόλο έλξης για την εθελοντική συνεργασία των μικροεπιχειρηματιών και 

επαγγελματιών, οι οποίοι με την ένταξή τους στον συνεταιρισμό, συμβάλλουν στην 

οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης, επειδή αποταμιεύουν και επενδύουν στην τοπική 

οικονομία. 

-  Με την παραμονή τους στην αγορά, διατηρούν την ισορροπία του πληθυσμού στον 

τόπο του,  επειδή υπάρχουν και δημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους, 

οι οποίοι παραμένουν στον τόπο καταγωγής τους.  

Για να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία  των  

αστικών συνεταιρισμών που ερευνούμε και να συμπεράνουμε αν οι συνεταιρισμοί 

αυτοί επηρεάζουν ή όχι την περιφερειακή ανάπτυξη της Κρήτης, επιδιώξαμε να 

εντοπίσουμε αν υπάρχουν  κοινά  στοιχεία μεταξύ των στόχων και των αποτελεσμάτων 

τόσο των αστικών συνεταιρισμών , όσο και των στόχων της περιφερειακής ανάπτυξης.  

     Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 5.3.1 

 

Πίνακας 5.3.1 

Κοινά σημεία περιφερειακής ανάπτυξης – συνεταιρισμών 

 

Συνεταιρισμοί 

 

 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

Μεγιστοποίηση των υπηρεσιών προς τα μέλη 

του και αύξηση του εισοδήματός τους. 

Προσφορά καταναλωτικών αγαθών και 
υπηρεσιών σε προσιτές τιμές. Διανομή των 

πλεονασμάτων διαχείρισης  (κέρδους) με 

βάση τη συμμετοχή κάθε μέλους στη 
δημιουργία του. 

Αύξηση εισοδήματος και επίτευξη 

ικανοποιητικής κοινωνικής διανομής του 

 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων μελών του συνεταιρισμού, 

διατήρησή τους στην αγορά με αποτέλεσμα 
την διατήρηση των θέσεων εργασίας και 

δημιουργία νέων. 

Διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας 

 

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 

μελών (εκπαιδευτική λειτουργία του 

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (υγεία, 

εκπαίδευση, διασφάλιση σύγχρονων 
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συνεταιρισμού, απόκτηση σύγχρονης 
κατοικίας μέσω των οικοδομικών 

συνεταιρισμών και των προσιτών τιμών σε 

εφόδια απαραίτητα για την ολοκλήρωση και 

τη συντήρηση της κατοικίας, προστασία 
περιβάλλοντος με τους οικοδομικούς 

συνεταιρισμούς αναμόρφωσης περιοχών. 

καταλυμάτων για τη στέγαση των κατοίκων, 
προστασία περιβάλλοντος). 

 

Άνοδος πολιτισμικού επιπέδου των κατοίκων 

από την πολιτιστική δραστηριότητα του 
συνεταιρισμού. 

Δημιουργία προϋποθέσεων ανόδου του 

πολιτισμικού επιπέδου του πληθυσμού της 
περιφέρειας. 

Ενεργός εθελοντική συμμετοχή των μελών 

του συνεταιρισμού στην οικονομική 

ανάπτυξη με την αποταμίευση (δημιουργία 
συνεταιριστικού κεφαλαίου), αύξηση της 

παραγωγικότητας, αξιοποίηση τοπικών 

πόρων. 

Υποκίνηση του πληθυσμού και των τοπικών 

φορέων για την ενεργή συμμετοχή τους στην 

αναπτυξιακή προσπάθεια. 
 

Ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
για αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών. 

Αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών 

Διατήρηση της ισορροπίας του πληθυσμού 

με την παροχή ευκαιριών σταδιοδρομίας 

στον ενεργό πληθυσμό. 

Διατήρηση του κοινωνικού ιστού και της 

πληθυσμιακής ισορροπίας στην περιοχή. 

 

 

5.3.2 Ειδικά συμπεράσματα 

   Από τον πίνακα 5.3.1, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της έρευνας και των άλλων 

στοιχείων που έχουμε χρησιμοποιεί στην παρούσα διατριβή, μπορούμε να απαντήσουμε 

στα ερωτήματα που τέθηκαν κατά τον καθορισμό της έρευνας, ως εξής: 

α. Η παρουσία των αστικών συνεταιρισμών στην Κρήτη και η λειτουργία τους, 

ανεξάρτητα από τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες (παγκοσμιοποίηση),  

επηρεάζει θετικά την οικονομία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Από τη μέχρι 

σήμερα λειτουργία των συνεταιρισμών αυτών, συνάγεται η δυνατότητα επιβίωσής τους  

υπό  τις συνθήκες   που επικρατούν  στην αγορά σήμερα. Βέβαια η λήψη μέτρων για τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, ιδιαίτερα στα σημεία τα οποία θεωρούν 

αδύνατα (πιν. 5.25), θα επιτρέψει να καταστούν πιο ανταγωνιστικές οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που  έχουν συνασπιστεί γύρω από  τους συνεταιρισμούς αυτούς.   

β. Κατά την άποψή μας η συμβολή των αστικών συνεταιρισμών της Κρήτης 

εντοπίζεται στη διατήρηση και την αύξηση της απασχόλησης των μικρομεσαίων 

επιχειρηματιών και επαγγελματιών, επειδή βοηθά στην ανάπτυξη των επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων των μελών, δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης και βελτιώνει άμεσα 

και έμμεσα  το οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο του κοινωνικού περιβάλλοντος στο 

πλαίσιο του οποίου δραστηριοποιείται. Η βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται και με την 

εκπαιδευτική δραστηριότητα των συνεταιρισμών. Παράλληλα, συμβάλλουν στη 
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διάχυση της τεχνολογικής προόδου στην παραγωγική διαδικασία όχι μόνο των μελών 

τους αλλά και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. 

γ. Η συμβολή των συνεταιρισμών διαπιστώνεται επίσης στη βελτίωση του εισοδήματος 

των μελών και με τις προμήθειες των εισροών αλλά και καταναλωτικών αγαθών και 

υπηρεσιών με ευνοϊκούς όρους. 

δ. Η λειτουργία των αστικών συνεταιρισμών στην Κρήτη επηρεάζει θετικά την 

ισόρροπη  κατανομή της ευημερίας στο σύνολο των κατοίκων της περιφέρειας, 

δεδομένου ότι επιτυγχάνει συσσώρευση και επανεπένδυση των αποταμιεύσεων στην  

τοπική οικονομία, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εισοδήματος. 

      Ως τελικό συμπέρασμα μπορούμε να δεχθούμε ότι η λειτουργία των Αστικών 

Συνεταιρισμών συμβάλλει στην ανάπτυξη της Κρήτης. Κατ’ επέκταση μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι εφόσον και σε άλλες περιφέρειες της χώρας επικρατούν παρόμοιες 

συνθήκες με αυτές που επικρατούν στην Κρήτη, τότε η λειτουργία αστικών 

συνεταιρισμών συμβάλλει στην ανάπτυξη και των περιφερειών αυτών. 

 

5.3.3 Προτάσεις 

     Από όσα έχουμε αναπτύξει και λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που έχουν διατυπωθεί 

από τους ιδίους τους συνεταιρισμούς, πιστεύουμε ότι για τη βελτίωση της απόδοσης  

των αστικών συνεταιρισμών της Κρήτης, οι διοικήσεις αλλά και τα μέλη τους θα πρέπει 

να κινηθούν προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

α. Βελτίωση των σχέσεων των συνεταιρισμών με τους επαγγελματίες του κλάδου, ώστε 

να αποκτήσουν μεγαλύτερη μαζικότητα. Επίσης θα πρέπει να μελετήσουν με ιδιαίτερη 

προσοχή και τις δυνατότητες που προσφέρει  η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

αφορά τη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών κατοίκων δύο τουλάχιστον κρατών μελών 

της Ε.Ε. Ο τύπος της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής επιχείρησης είναι μια πολύ καλή 

λύση για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ισχυροποίηση της θέσης των 

μικρομεσαίων επιχειρηματιών και επαγγελματιών. Ως εκ τούτου, πρέπει να 

διερευνήσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν τόσο για τη μεταξύ τους συνεργασία 

(εφαρμογή της αρχής της διασυνεταιριστικής συνεργασίας), όσο και για την 

συνεργασία τους με το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα του νησιού. Με αυτόν τον 

τρόπο, μπορεί να δημιουργηθεί μια ιδιαίτερα ισχυρή οικονομική οντότητα, ικανή όχι 

μόνο να αποκτήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αλλά ακόμη και να επεκταθεί σε 

νέες δραστηριότητες και αγορές. 
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     Η συνεργασία των αστικών συνεταιρισμών της Κρήτης, θα μπορούσε εναλλακτικά  

να πάρει τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας  θα ανήκε σε 

ποσοστό κατά  60% τουλάχιστον στους συνεταιρισμούς και το υπόλοιπο στα μέλη των 

συνεταιρισμών, εφόσον θα επιθυμούσαν τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της 

επιχείρησης επιπλέον της συμμετοχής τους στη δημιουργία του κεφαλαίου του 

συνεταιρισμού όπου ανήκουν. Η επιχείρηση της μορφής αυτής θα είχε τη δυνατότητα 

να ιδρύσει μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας με 

αντικείμενο δραστηριότητας τόσο το χονδρικό όσο και το λιανικό εμπόριο, ενώ 

παράλληλα θα απέκλειε τη δυνατότητα να περιέλθει ο έλεγχος σε οικονομικά ισχυρούς 

παράγοντες με τη μέθοδο της εισόδου στο Χρηματιστήριο Αξιών, όπως έγινε πρόσφατα 

και με την εταιρεία λαϊκής βάσεως «Μινωικές Γραμμές» αλλά και με τον συνεταιρισμό 

παντοπωλών «Κάστρο», ο οποίος τελικά έχει περιέλθει σε ιδιώτη ή ιδιώτες και η 

συγκεκριμένη επωνυμία έχει αποσυρθεί από την αγορά του Ηρακλείου. 

     Προς την κατεύθυνση αυτή, την συνεργασία δηλαδή μεταξύ συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων, προχώρησε το συνεταιριστικό κίνημα του Ηνωμένου Βασιλείου, με τη 

δημιουργία των Κεντρικών Περιφερειακών Συνεταιριστικών Εταιρειών (CRCS).      Η  

CRCS ιδρύθηκε το 1976 και το 1989 ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του 

Ηνωμένου Βασιλείου με πάνω από 250.000 μέλη και 3.000 υπαλλήλους και  

δραστηριότητα που αναπτυσσόταν σε τέσσερις χώρες με 130 εμπορικά σημεία. Μεταξύ 

των ενεργειών της εταιρείας υπήρξαν η ίδρυση και λειτουργία υπερκαταστημάτων, η 

διαχείριση υπεραγορών, η λειτουργία γιγαντιαίων καταστημάτων με έκταση κατά μέσο 

όρο 30.000 τετραγωνικών ποδών κ.λπ..  

.β Έμφαση στην εκπαιδευτική δραστηριότητα των συνεταιρισμών, με στόχο να αρθούν 

οι όποιες δυσμενείς επιπτώσεις υπάρχουν που εδράζονται κυρίως στη δυσπιστία μέρους 

της κοινής γνώμης για τη συνεταιριστική ιδέα και τις δυνατότητες του συνεταιριστικού 

κινήματος. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα των συνεταιρισμών θα πρέπει να ενταθεί και 

να επεκταθεί σε θέματα λειτουργίας των συνεταιριστικών οργανώσεων. Η σωστή 

ενημέρωση των μελών θα έχει ως αποτέλεσμα τη συσπείρωσή τους, την αναστροφή της 

αμφισβήτησης για τη δυνατότητα επιτυχίας του συνεταιρισμού και την αποδοτικότερη 

λειτουργία του. 

γ.  Ανάπτυξη της δραστηριότητας των συνεταιρισμών με τη δημιουργία και άλλων 

σημείων πώλησης, εκτός των κύριων αστικών κέντρων και ιδιαίτερα εκτός της έδρας 

τους, εφόσον βέβαια αυτό θα επιτρέπεται από την σχετική μελέτη που θα εκπονηθεί. Το 
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στελεχιακό προσωπικό με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, επιτρέπει την εκπόνηση 

προγραμμάτων ανάπτυξης των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. 

δ. Η δυσκολία λήψης αποφάσεων θα μπορούσε να  αντιμετωπιστεί με την εφαρμογή 

ενός αποκεντρωτικού συστήματος διοίκησης και ιδιαίτερα λήψης αποφάσεων, με την 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διοικητικών και τεχνικών στελεχών που 

απασχολούνται  στον συνεταιρισμό, με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων τόσο των αιρετών 

όσο και τεχνοκρατών του συνεταιρισμού. Η ύπαρξη του διακριτού ρόλου των αιρετών 

μελών της διοίκησης και των τεχνοκρατών, μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο. 

Εφόσον βέβαια απαιτείται, θα πρέπει να αποφασιστεί η πρόσληψη έμπειρων 

διευθυντικών στελεχών από την αγορά, με επιτυχή προϋπηρεσία σε μεγάλες 

επιχειρήσεις. 

ε. Η αύξηση των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη λειτουργία των συνεταιρισμών 

είναι δυνατή αφενός με την αύξηση των μελών και της αξίας της συνεταιριστικής 

μερίδας, αλλά και με την αποδοχή έντοκων καταθέσεων των μελών τους. 

στ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενταθεί η προσπάθεια των διοικήσεων των 

συνεταιρισμών για να πειστούν τα μέλη τους  να αυξήσουν τις συναλλαγές τους με τον 

συνεταιρισμό στον οποίον ανήκουν. Ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αποτελεσματικά είναι η αύξηση των επιστρεφομένων (διανομή πλεονάσματος 

διαχείρισης). Προς την ίδια κατεύθυνση μπορεί και πρέπει να  κινηθεί η διαδικασία 

υποκίνησης των μελών για να συμμετέχουν στις δραστηριότητες των συνεταιρισμών 

και ως απλά μέλη αλλά και ως μελών των οργάνων διοίκησης των συνεταιρισμών. 

     Η λειτουργία των συνεταιρισμών με διαφάνεια που θα μπορούσε να βασιστεί στην 

ενημέρωση των μελών του για την πορεία τους και τη γνωστοποίηση των 

αποτελεσμάτων που έχουν επιτύχει.  

     Οι περιοδικές λογιστικές καταστάσεις που συντάσσουν οι συνεταιρισμοί θα πρέπει 

να είναι διαθέσιμες και στα μέλη αλλά και στους ερευνητές. Για τον σκοπό αυτό 

κρίνεται αναγκαία η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης των συνεταιρισμών να κοινοποιούν 

τις καταστάσεις αυτές είτε με την δημοσίευσή τους στα Μ.Μ.Ε. είτε με την κατάθεσή 

τους σε αρμόδια υπηρεσία, π.χ. στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχιακής  

Αυτοδιοίκησης στην οποία εδρεύουν. 

ζ. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί θα πρέπει να επεκτείνουν τον σκοπό λειτουργίας τους 

στην παράδοση έτοιμων κατοικιών στα μέλη τους, διότι πιστεύουμε ότι από τη δράση 

τους αυτή θα προκύψει το όφελος για τα μέλη τους. Η από κοινού κατασκευή των 
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κατοικιών θα συμπιέσει το κόστος κατασκευής και ταυτόχρονα θα διασφαλιστεί η 

χρηματοδότηση του έργου με ευνοϊκότερους όρους και με σωστό τεχνικό έλεγχο. 

η. Οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουν το κοινό ώστε να ενδιαφερθεί για 

τη λειτουργία του θεσμού και τις δυνατότητες που πηγάζουν από τη σωστή λειτουργία 

του. 

θ. Η πρόσληψη εξειδικευμένων συνεταιριστικών στελεχών κρίνεται αναγκαία. 

ι. Η πολιτεία θα πρέπει να ενθαρρύνει και να ενισχύει την πραγματοποίηση ερευνών για 

τα οικονομικά αποτελέσματα που επιφέρει  στην τοπική οικονομία η λειτουργία των 

συνεταιρισμών. 

     Για τον σκοπό αυτό, εκτός από τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορεί να 

αξιοποιήσει και το Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (ΙΣΕΜ), το 

οποίο λειτουργεί τα τελευταία χρόνια και συγκροτείται από αξιόλογους επιστήμονες 

και στελέχη συνεταιρισμών με μεγάλη εμπειρία στα συνεταιριστικά θέματα. 
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Παπαδοπούλου Μαρία: (1994) ,Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στον νομό Ροδόπης, 

Πτυχιακή εργασία. 

Παπασπύρου Χαράλαμπος: 1989, Δασικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα. Πτυχιακή 

εργασία. 

Πιτροπάκη Σοφία  Χρονάκη  Σοφία: (2002), Γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα , 

Πτυχιακή εργασία. 

Ρουσάκη Μαρία:(1999),Το Αστικό Συνεταιριστικό κίνημα στους νομούς Σάμου και 

Δωδεκανήσου, Πτυχιακή εργασία. 

Σιρόπολις Ν. : (2001), Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εκδόσεις Παπαζήση 

Σκορδυλάκη Ειρήνη:( 2002), Οι Αστικοί Συνεταιρισμοί στον νομό Χανίων, Πτυχιακή 

εργασία. 

Στόκα ΄Αννα : (2000), Οι αστικοί Συνεταιρισμοί  στους νομούς Μεσσηνίας και 

Αρκαδίας,Πτυχιακή εργασία. 

Τσανάκης Ευάγγελος:(2003),Οι αστικοί συνεταιρισμοί στους νομούς Κοζάνης – 

Καστοριάς, Πτυχιακή εργασία. 

Τσιλιάκης Χρήστος: (2003),Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στους νομούς Πιερίας-

Ημαθίας και Πέλλας, Πτυχιακή εργασία. 

Τσιντάρη Ελευθερία  (, Οργάνωση και λειτουργία του ΣΕΥΦΑΝΗ, Πτυχιακή εργασία. 

Χασκής  Χρήστος: (2002), Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στους νομούς Άρτας και 

Πρέβεζας, Πτυχιακή εργασία. 

Τσολακίδου Aναστασία: (1994),Οι αστικοί συνεταιρισμοί στον νομό ΄Εβρου Πτυχιακή 

εργασία. 

Φραγκιαδάκη ΄Αννα – Χαμηλάκη Δέσποινα: (1994), Δυνατότητες ίδρυσης ένωσης 

οικοδομικών  συνεταιρισμών Ηρακλείου,Πτυχιακή εργασία. 

Χαραλαμπίδου Αναστασία: (2000), Οργάνωση, Λειτουργία και προοπτικές  ανάπτυξης 

της ΣΕΚΑΠ Πτυχιακή εργασία. 

Χλουβεράκη Μαρία: (2002),Η πορεία της συνεταιριστικής πίστης στην Ελλάδα, 

Πτυχιακή εργασία. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

1.      Επωνυμία του συνεταιρισμού 

2.      Έδρα και διεύθυνση του συνεταιρισμού 
          

3.      Σκοπός συνεταιρισμού 

4.     Έχει τροποποιηθεί ο σκοπός του από την ίδρυσή του; 

         Εάν  ΝΑΙ  ποια τροποποίηση έχει επέλθει; 
5.      Ποιος ο αριθμός των μελών 

          

          
7.      Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί κάποιο άτομο για να γίνει μέλος του    

         συνεταιρισμού  (εκτός από τις οικονομικές του υποχρεώσεις) 

8.       
9.      Ποιους λόγους επικαλούνται οι επαγγελματίες του κλάδου, που δεν ανήκουν στην     

         δύναμη του συνεταιρισμού σας για την μη συμμετοχή τους;       

         α  

         β  
         γ  

         δ. Υψηλές σχετικά τιμές των εφοδίων που διαθέτει ο συνεταιρισμός σε σύγκριση με τις      

              
10.   Ποιες ενέργειες κάνει ο συνεταιρισμός σας για την προσέλευση νέων μελών: 

        α.   Ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου για τα οφέλη που προκύπτουν από την    

               
        β.    

        γ.     

        δ.     

        ε.     
11.   Μετέχει ο συνεταιρισμός σε ένωση αστικών συνεταιρισμών ή ομοσπονδία και εάν ναι     

        σε ποια. 

        ( Τίτλος) 
        (Διεύθυνση – τηλέφωνο) 

12.  Αναπτύσσει ο συνεταιρισμός εκπαιδευτική δραστηριότητα; 

                         

       Εάν  ΝΑΙ  μπορείτε να περιγράψετε; 
       α.   

       β.  σεμινάρια με εισηγητές εκπροσώπους των προμηθευτών για την σωστή ενημέρωση     

            των μελών του συνεταιρισμ  
       γ.  Εκπαιδευτικά ταξίδια προς επίσκεψη εκθέσεων ή ομοειδών επιχειρήσεων του     

             

       δ  
       ε.   

       στ.   

13.Πως διαμορφώνονται:  

α.   Η διοίκηση των συνεταιρισμών 
      Αριθμός  Μελών Δ.Σ. …….  και Εποπτικού Συμβουλίου …….. 

β.  Η διάρθρωση των Υπηρεσιών του συνεταιρισμού ( οργανόγραμμα διοικητικών υπηρεσιών, 

καταστήματα, υποκαταστήματα και χαρακτηρισμός των περιοχών στις  οποίες  λειτουργούν π.χ. 
Κέντρο, προάστιο, άλλες πόλεις κ.λ.π.) 
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γ.   Ποια είναι η περιοχή  μέσα στην οποία αναπτύσσονται οι δραστηριότητες / Υπηρεσίες  του 
συνεταιρισμού. 

 

14. Ποιο είναι κατά ειδικότητα και αριθμό το προσωπικό που εργάζεται στον συνεταιρισμό.  
α.   Διοικητικό                                                                          β.  Τεχνικό  

ι.         

ιι      

ιιι.        
ιυ.        

 

15. Στο προσωπικό  που εργάζεται στον συνεταιρισμό , συμπεριλαμβάνονται και πτυχιούχοι  
      Συνεταιριστικών Σχολών Τμημάτων τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης. 

                    

                                      ΤΕΙ                    
16.  

     α.   Εάν ναι ποιών ειδικοτήτων; 

      ΠΕ 

      ΤΕ 
      ΔΕ 

      ΥΕ 

     β.  Ποιες γνώσεις και δεξιότητες θα πρέπει να διαθέτει; 
 

 

17.Ποιες δραστηριότητες αναπτύσσει ο συνεταιρισμός προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς 
του; 

 

18. Συνεργάζεται ο συνεταιρισμός με άλλους φορείς; 

 
ΝΑΙ  ΟΧΙ    

 

α.   Εάν ΝΑΙ με ποιους και γιατί με αυτούς 
 

β.   Εάν ΟΧΙ γιατί; 

 

γ.   Πως χαρακτηρίζετε την μέχρι σήμερα συνεργασία 
ι.   Ά  

ιι.   Πολύ καλή  

ιιι.   Καλή  
ιυ.  Μέτρια  

υ.   Μη αποδοτική  

Παρακαλούμε  εξηγήστε τον χαρακτηρισμό που επιλέξατε 
 

δ.   Είναι οι  συνεργασίες  αυτές σε σχέση με άλλες εναλλακτικές, οι πλέον αποτελεσματικές; 

                      ΟΧΙ    

 
19. Ενισχύεται ο συνεταιρισμός από άλλους φορείς; 

 

α.                    
β.  Από ποιους 
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         γ.  Με ποιο τρόπο 

             ι.     Οικονομική υποστ  

             ιι.    Ανάθεση προμηθειών  
             ιιι.   Προγράμματα μεταφοράς τεχνογνωσίας  

             ιυ  

 

20. Ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ή οι αδυναμίες του συνεταιρισμού. 
21. Ποιες οι προοπτικές του συνεταιρισμού για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 

του, ώστε να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστικός στην αγορά. 

α.   Πολύ θετικές  
β.   Θετικές  

γ.   Ουδέτερες  

δ.   Ανύπαρκτες  
Παρακαλούμε αιτιολογήσετε τον χαρακτηρισμό που επιλέξατε. 

 

22. α.  Ποια προβλήματα συναντά ο συνεταιρισμός 

              ι.    Μικρός αριθμός μελών  
              ιι.   Λίγες συναλλαγές των μελών με τον συνεταιρισμό           

              ιιι.  Έντονος ανταγωνισμός  των ομοειδών επιχειρήσεων  

              ιυ.   Δυσπιστία στον θεσμό του συνεταιρισμού  
              υ.     

           β.  Πως τα αντιμετωπίζετε; 

 
23. Ο συνεταιρισμός     

ΟΧΙ  

 

        Παρακαλούμε εξηγήσετε 
 

24. Από την μέχρι σήμερα λειτουργία του συνεταιρισμού έχει επιτευχθεί η βελτίωση του 

κοινωνικού και οικονομικού  επιπέδου των μελών του: 
Μεγάλη βελτίωση  

 

 

          
25. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρξουν κατά την γνώμη σας για την αποδοτική                    

λειτουργία  του συνεταιρισμού σας. 

26. Ποια η αξία της συνεταιριστικής μερίδας κατά την ίδρυση και σήμερα; 
α.   Κατά την ίδρυση                β.   Σήμερα  

 

 
27. Με ποια κριτήρια καθορίστηκε το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας; 

α.  Το εισόδημα των υποψηφίων μελών   

β.  Το ύψος των κεφαλαίων που έχει 

 
γ.   Άλλα  

   

28. α.   
β.  Η δυνατότητα αυτή διαφοροποιεί το δικαίωμα ψήφου του μέλους; 

      ΝΑΙ     ΟΧΙ  

γ.  Εάν ΝΑΙ τι   προβλέπεται από το καταστατικό; 

δ.  Υπάρχει δυνατότητα τμηματικής καταβολής της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας; 
       ΟΧΙ  

29. Από την μέχρι σήμερα λειτουργία του ο συνεταιρισμός παρουσιάζει: 
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α.    Πλεόνασμα διαχείρισης  
β.    Έλλειμμα  

(Παρακαλούμε εφόσον  είναι δυνατόν να μας χορηγήσετε αντίγραφα των ισολογισμών των 

πέντε (5)  τελευταίων ετών). 
 

30. Πως διανέμεται το πλεόνασμα διαχείρισης; 

α.   Τακτικό αποθεματικό        …..% 

β.    Έκτατο        «                    …..% 
γ.    Ειδικό          «                    .….% 

δ.    Επιστρεφόμενα στα μέλη …..% 

ε.    Για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς γενικά σκοπούς   ….% 
 

31. Τα επιστρεφόμενα  στα μέλη διανέμονται με βάση: 

α.   Το ύψος και τον αριθμό των μερίδων  

β.   Το ύψος των συναλλαγών που έχει κάθε μέλος με τον συνεταιρισμό  

γ.    Με άλλο τρόπο  

Παρακαλώ περιγράψτε: 

 
32. Σε περίπτωση που παρουσιάζει έλλειμμα διαχείρισης, πως καλύπτεται αυτό; 

 

β.    Με δανεισμό  
γ.     Με καταβολή από τα μέλη του της ζημίας που τους αναλογεί 

        ι.   Ανάλογα με τον αριθμό  των συνεταιριστικών μερίδων  

       ιι.   Ανάλογα με τις συναλλαγές των μελών με τον συνεταιρισμό  
       

 

33. Τα κεφάλαια που διαθέτει ο συνεταιρισμός θεωρούνται: 

α.    Επαρκή  
β.    Σχετικά επαρκή  

γ.    Ανεπαρκή  

    
34. Ποιες οι πηγές  άντλησης κεφαλαίων που χρειάζονται για την λειτουργία  του    

        συνεταιρισμού. 

         α.  Δανεισμός  από χρηματοδοτικούς φορείς  

         β.   Δανεισμός από συνεταιριστικές Τράπεζες  
         γ.    Έντοκες κ  

          

          
35. Ποιες οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία από την λειτουργία του συνεταιρισμού σας 

α.   Αύξηση του εισοδήματος των μελών του  

β.   Διατήρηση ή/και αύξηση των θέσεων εργασίας  
γ.    Εισαγωγή και διάχυση τεχνογνωσίας  

δ.   Συμπίεση του κόστους προμήθειας καταναλωτικών αγαθών και εφοδίων 

ε.   Διασφάλιση δανείων με ευνοϊκ  

στ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 
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Πτυχιακές εργασίες με θέμα τους ελληνικούς αστικούς κυρίως συνεταιρισμούς που 

εκπονήθηκαν «υπό την επίβλεψή μας» κατά τα έτη 1988 – 2002 

 

α/α  Θέμα πτυχιακής Ονοματεπώνυμο 

Σπουδαστή/τριας 

   1 Η ανάπτυξη των καταναλωτικών συνεταιρισμών ως 

μέσο αντιμετώπισης του ανταγωνισμού. 

Πασπαράκης Σταύρος 

   2      Παγκοσμιοποίηση και συνεταιρισμοί Βαΐου Ανδριάνα 

   3 Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στο νομό Αχαΐας Βουρβαχάκη Δέσποινα 

   4 Οι αστικοί συνεταιρισμοί στους νομούς Ιωαννίνων και 

Γρεβενών 

Παπά Θεοδώρα 

   5 Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στους νομούς 

Εύβοιας και Βοιωτίας 

Μπλούτης Νικόλαος 

   6 Το αστικό κίνημα στον νομό Ηρακλείου Λαώνη Ευστρατία 

   7 Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στους νομούς 

Πιερίας-Ημαθίας και Πέλλας 

Τσιλιάκης Χρήστος 

   8 Οι αστικοί  συνεταιρισμοί στον νομό Χανίων Σκορδυλάκη Ειρήνη 

   9   Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στους νομούς 

Καρδίτσας και Λάρισας 

Λαΐου Γεωργία 

 10 Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στους νομούς Άρτας 

και Πρέβεζας 

Χασκής  Χρήστος 

 11 Γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα Πιτροπάκη Σοφία  Χρονάκη  

Σοφία 

 12   Οργάνωση και λειτουργία ΣΥΦΑΚ Λασκαράκη Εικατερίνη 

 13 Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στους νομούς 
Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας 

Αγορογιάννης Κώστας 

 14 Οι αστικοί συνεταιρισμοί στους νομούς Μεσσηνίας και 

Αρκαδίας 

Στόκα ΄Αννα 

 15 Οι αστικοί συνεταιρισμοί στους νομούς Άρτας και 
Πρέβεζας 

Μυτικιώτη Βάγια 

 16 Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στους νομούς Σάμου 

και Δωδεκανήσου 

ΡουσάκηΜαρία 

 17 Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στους νομούς 
Λαρίσης – Τρικάλων – Μαγνησίας 

Βαρδαλαχάκη Μαρία – 
Αγοραστού Ευαγγελία 

 18 Οι αστικοί συνεταιρισμοί στους νομούς Κοζάνης – 

Καστοριάς 

Τσακνάκης Ευάγγελος 

 19 Οργάνωση και λειτουργία του ΣΕΥΦΑΝΗ Τσιντάρη Ελευθερία 

 20 Διασυνεταιριστική συνεργασία Ράξη Ειρήνη 

 21 Ελληνική ασφαλιστική αγορά και ασφαλιστικοί 

συνεταιρισμοί 

Θεοδώρου Παρασκευάς 

 22 Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στους νομούς 
Αρκαδίας – Λακωνίας – Κορινθίας 

Οψιμούλη Βασιλική 

 23 Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στους νομούς 

Λάρισας  και Καρδίτσας   

Κουκουλέτσου Μιράντα 

 24 Δυνατότητες ίδρυσης ένωσης οικοδομικών  
συνεταιρισμών Ηρακλείου 

Φραγκιαδάκη ΄Αννα – 
Χαμηλάκη Δέσποινα 

 25 Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στους νομούς 

Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας 

Κώτσης Γεώργιος 

 26 Οι αστικοί συνεταιρισμοί στον νομό ΄Εβρου Τσολακίδου Αναστασία 

 27 Οι αστικοί συνεταιρισμοί στον νομό Λέσβου Δομάτας Θεόδωρος 

 28 Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στους νομούς 

Χανίων και Ρεθύμνης 

Βλάχος Παναγιώτης 
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 29 Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στον νομό Ροδόπης Παπαδοπούλου Μαρία 

 30 Αστικοί βιοτεχνικοί συνεταιρισμοί Δουκάκη Αννα 

 31 Οι αστικοί συνεταιρισμοί στους νομούς Λάρισας, 

Καρδίτσας, Τρικάλων και Μαγνησίας 

Γιαννικίδης Μιχάλης –

Σταμπολάκης Σαράντης  

 32 Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στον νομό 
Ηρακλείου 

Βατικιώτης Σωτήρης 
Βαλαβανίδης Κώστας 

 33 Η μέτρηση της παραγωγικότητας των αγροτικών 

συνεταιρισμών της ευρύτερης  περιοχής του 

Αρκαλοχωρίου * 

Καπουρτίδου Αναστασία 

Φαραντάκη Αργυρώ 

 34 Η πορεία της συνεταιριστικής πίστης στην Ελλάδα Χλουβεράκη Μαρία 

 35 Οργάνωση, λειτουργία και προοπτικές  ανάπτυξης της 

ΣΕΚΑΠ 

Χαραλαμπίδου Αναστασία 

 36 Αστικοί συνεταιρισμοί Υπουργείων και Νομικών 
προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου  Νομού 

Αττικής 

Πανταζή Ελένη 

 37 Το συνεργατικό κίνημα Κύπρου και η πορεία 

εναρμόνισής του με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 

Κολοκάσης Ν. 

Βελισαρίου Κ. 

 38 Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στην περιοχή της 

Αττικής 

Μπρανιώτης Αν., Τσε-

σμετζή Μαρ., Φωτίου Ειρ. 

 39 Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στους νομούς 

Βοιωτίας και Φθιώτιδας 

Μηλιού Κατ.,  

Τουφεξή Μαρ. 

 40 Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στους νομούς 

Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών 

Ματζανά Ευφροσύνη. 

Δασκαλάκης Γρηγόριος 

 41 Το αστικό συνεταιριστικό κίνημα στον νομό 

Ηρακλείου 

Βεληβασάκη Μαρία 

 42 Οι αστικοί συνεταιρισμοί στον νομό Θεσσαλονίκης Ζουντουρίδου Δέσποινα 

Γιουκάκη  Ευαγγελία 

 43 Οι αστικοί συνεταιρισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κατριαδάκη Μαρία 

*Η εργασία αυτή εκπονήθηκε και με την εποπτεία του Γεν. Διευθυντή της ΄Ενωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Ηρακλείου  κ. Ιωάννη Χαλκιαδάκη 
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