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Ατομική εργασία - Καθοδηγούμενη
ηλεκτρονική μάθηση

Η εργασία σας συνίσταται στη διαβούλευση

με τις πληροφορίες που θα βρείτε στους

παρεχόμενους συνδέσμους και στην

προετοιμασία μιας παρουσίασης σχετικά

με τα προτεινόμενα θέματα.

Τα περιεχόμενα πρέπει να παρουσιάζονται
με σαφή και συνοπτικό τρόπο, αν και

μπορείτε να εμβαθύνετε όσο θέλετε σε

καθένα από τα θέματα.

Θα έχετε 10 λεπτά το πολύ για να

παρουσιάσετε τα αποτελέσματα της

έρευνάς σας.

01



1. Αρχές και αξίες των
συνεταιρισμών

Εργασία 1. Κάντε μια έρευνα σχετικά με τις αρχές και τις
αξίες των συνεταιρισμών. Είναι κοινές σε όλο τον κόσμο;

Κοιτάξτε τις αξίες και τις αρχές αυτού του συνεταιρισμού

Μάθετε περισσότερα για τους συνεταιρισμούς

Διαδώστε το μήνυμα: αυτές οι πολύχρωμες αφίσες

απεικονίζουν τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές (Co-
operative UK). Κατεβάστε τις αφίσες

Παρακολουθήστε το βίντεο στην επόμενη διαφάνεια (7
λεπτά 17'')

Αφού συμβουλευτείτε όλες αυτές τις πληροφορίες, κάντε μια
περίληψη στην παρουσίασή σας.
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https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity#cooperative-values
https://www.uk.coop/understanding-co-ops/what-co-op
https://www.uk.coop/resources/co-op-values-and-principles-posters


Βίντεο
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Seven Cooperative Principles - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=NO-8iI7GW70


2. Τύποι συνεταιρισμών

Τα μέλη είναι ιδιοκτήτες του
συνεταιρισμού και αποφασίζουν για
τον τρόπο λειτουργίας του.

Σε διάφορους τύπους συνεταιρισμών,
τα μέλη μπορεί να είναι εργαζόμενοι,
πελάτες, προμηθευτές, κάτοικοι της
περιοχής, άλλες επιχειρήσεις - ή ένας
συνδυασμός αυτών.
Εργασία 2: Κάντε μια έρευνα στο Google
σχετικά με τους τύπους συνεταιρισμών που
υπάρχουν στη χώρα σας. Αναζητήστε
παραδείγματα συνεταιρισμών κάθε τύπου στη
χώρα σας ή στην Ευρώπη, εξηγώντας την
αποστολή τους. Συμπληρώστε την παρουσίασή
σας με αυτά τα παραδείγματα.

Πηγή: https://youth.ecoope.eu/2017/08/25/types-of-co-operatives/
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3. Χαρακτηριστικά των
συνεταιρισμών
Όπως είδαμε, ο Συνεταιρισμός έχει πολύ διαφορετικά
χαρακτηριστικά από άλλους τύπους εταιρειών.

Εργασία 3. Συμβουλευτείτε τους παρεχόμενους συνδέσμους
και παρακολουθήστε τα βίντεο στις επόμενες διαφάνειες. Στη
συνέχεια, συμπεριλάβετε στην παρουσίασή σας τις
πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

- Οι εταίροι και οι συνεργάτες και τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις τους

- Μετοχικό κεφάλαιο: κεφάλαιο εισφοράς και μερίσματα.

- Τα λειτουργικά όργανα: αναζητήστε τον τρόπο με τον
οποίο οργανώνεται η διακυβέρνηση του Συνεταιρισμού.

- Ο εσωτερικός κανονισμός: αναζήτηση των λειτουργιών
και του κύριου περιεχομένου του
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3. Χαρακτηριστικά των
συνεταιρισμών

Διαβάστε αυτά τα άρθρα:

Τι σημαίνει συμμετοχή; 

https://www.uk.coop/understanding-co-ops/what-co-op/what-
does-membership-mean

Τι είναι η χρηστή διακυβέρνηση;

https://www.uk.coop/support-your-co-op/governance/what-
good-governance

Εσωτερικός κανονισμός: Πόσο ισχυρό είναι το θεμέλιο του
συνεταιρισμού σας;

https://www.grocer.coop/articles/bylaws-how-strong-your-co-
ops-foundation

Πώς να χειρίζεστε το μετοχικό κεφάλαιο σε έναν συνεταιρισμό
https://coopcreator.ca/resource/how-to-handle-share-capital-in-
a-co-op/
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https://www.uk.coop/understanding-co-ops/what-co-op/what-does-membership-mean
https://www.uk.coop/support-your-co-op/governance/what-good-governance
https://www.grocer.coop/articles/bylaws-how-strong-your-co-ops-foundation
https://coopcreator.ca/resource/how-to-handle-share-capital-in-a-co-op/


Βίντεο

Συνεταιρισμός 101: Ιδιοκτησία και Διακυβέρνηση
(6 λεπτά 33'')

07

Συνεταιρισμός 101: Οφέλη για τους εργαζόμενους (4 λεπτά 19'')

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου ενός συνεταιρισμού / Διακυβέρνηση του συνεταιρισμού (Co-operatives UK) (5'15'')

https://www.youtube.com/watch?v=acUAUHGyn-U
https://www.youtube.com/watch?v=k0gQdNckGjY
https://www.youtube.com/watch?v=-IqieupiNUs


4. Πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα των
συνεταιρισμών

Εργασία 4. Διαβάστε αυτά τα άρθρα και βγάλτε τα
συμπεράσματά σας σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα των συνεταιρισμών.

https://www.mayalaw.com/2015/06/26/advantages-
and-disadvantages-of-a-cooperative/

https://www.economicsdiscussion.net/difference-
between/advantages-and-disadvantages-of-
cooperative-society/31771

https://accountlearning.com/advantages-
disadvantages-of-cooperative-societies/

Γράψτε μια σύντομη περίληψη στην παρουσίασή σας
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https://www.mayalaw.com/2015/06/26/advantages-and-disadvantages-of-a-cooperative/
https://www.economicsdiscussion.net/difference-between/advantages-and-disadvantages-of-cooperative-society/31771
https://accountlearning.com/advantages-disadvantages-of-cooperative-societies/


Συμβουλές για να κάνετε την
παρουσίασή σας
Σας προσφέρουμε μερικές συμβουλές και οδηγίες για να κάνετε μια καλή παρουσίαση.

7 βήματα για τη δημιουργία πειστικών διαφανειών PowerPoint
https://alessiobresciani.com/foresight-strategy/7-steps-to-creating-persuasive-
powerpoint-slides/

Πώς να σχεδιάσετε μια καλή διαφάνεια PowerPoint Tutorial | Σχεδιασμός
διαφανειών PowerPoint

31 δημιουργικές ιδέες παρουσίασης για να ενθουσιάσετε το κοινό σας

Στείλτε την παρουσίασή σας στον προϊστάμενό σας
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https://alessiobresciani.com/foresight-strategy/7-steps-to-creating-persuasive-powerpoint-slides/


Έργο TRAIN-CE-FOOD

Συγγραφέας: Aguirre (Permacultura Cantabria)

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ. GA: SI2.823699.

Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και των συντελεστών
και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε

αυτήν.


