
3.1 Ίδρυση συνεταιρισμών σε πραγματικό 

περιβάλλον - μεθοδολογίες για την ανάπτυξη 

ιδεών σε καινοτόμα σχέδια 

3.1.1 Γιατί ένας συνεταιρισμός

Ενότητα3 (Κοινωνική) επιχειρηματικότητα - δημιουργία νέων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων

Οκτώβριος/20213.1.1 Γιατί ένας συνεταιρισμός; 



Αυτή η διάλεξη αφορά τα ακόλουθα θέματα:

• Η κυκλική οικονομία και η συνεργατική οικονομία

• Λόγοι για να επιλέξετε έναν συνεταιρισμό για τη δημιουργία μιας 

επιχείρησης

• Αρχές και αξίες του συνεταιρισμού

• Οφέλη των συνεταιρισμών

3.1.1 Γιατί ένας συνεταιρισμός;



Η κυκλική οικονομία και η
συνεργατική οικονομία

Στόχος της κυκλικής οικονομίας είναι ο
επαναπροσδιορισμός των προϊόντων και των
υπηρεσιών ώστε να εξαλειφθούν τα απόβλητα,
ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις αρνητικές
επιπτώσεις.
Με γνώμονα τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, το κυκλικό μοντέλο δημιουργεί
οικονομικό, φυσικό και κοινωνικό κεφάλαιο.
Από την άλλη πλευρά, ο καταναλωτής σήμερα
έχει όλο και μεγαλύτερη επίγνωση του
περιβάλλοντος και απαιτεί από τις εταιρείες μια
πιο βιώσιμη χρήση των πόρων και μεγαλύτερη
διαφάνεια.
Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται επίσης όλο και
περισσότερο για τα τρόφιμα και απαιτούν
περισσότερα βιολογικά προϊόντα.
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Ο υπεύθυνος καταναλωτής συνειδητοποιεί ότι διαθέτει
αχρησιμοποίητους πόρους, με τους οποίους μπορεί να
αποκομίσει κέρδος, είτε οικονομικά, είτε μέσω της
ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών. Και αυτή είναι η
προέλευση της συνεργατικής οικονομίας.

Δεδομένης αυτής της ευκαιρίας και χρησιμοποιώντας την
προσβασιμότητα της τεχνολογίας, αναδύονται νέα και
ανατρεπτικά επιχειρηματικά μοντέλα.

Τόσο η κυκλική οικονομία όσο και η συνεργατική
οικονομία αποτελούν γόνιμο πεδίο για την
εκμετάλλευση νέων καινοτόμων επιχειρηματικών
μοντέλων.

Οι νεοσύστατες συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι σε
θέση να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που
προκύπτουν από αυτό το νέο οικονομικό μοντέλο.

02 Η κυκλική οικονομία και η
συνεργατική οικονομία

Δείτε το παρακάτω
βίντεο για τη
συνεργατική οικονομία

https://www.youtube.com
/watch?v=Cw4Lm5d9Qa4
&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=Cw4Lm5d9Qa4&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Cw4Lm5d9Qa4&t=9s


02 Η κυκλική οικονομία και η
συνεργατική οικονομία

Δείτε αυτό το βίντεο για τη συνεργατική οικονομία

https://www.youtube.com/watch?v=Cw4Lm5d9Qa4


Σήμερα, το ξεκίνημα μιας επιχείρησης είναι
ένα δύσκολο εγχείρημα με ρίσκο, ο ανταγωνισμός
είναι μεγάλος, αλλά υπάρχουν και πολλές νέες
θέσεις στις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν
καινοτόμες ιδέες. Πολλοί άνθρωποι που ξεκινούν
μια επιχείρηση, το πρώτο πράγμα που κάνουν
είναι να αναπτύξουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο ή
να επιλέξουν μια νομική δομή. Αυτές είναι πολύ
σημαντικές πτυχές, αλλά απαιτείται επίσης η
εξέταση πολλών άλλων πτυχών.
Ένα άτομο που θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση
πρέπει να εργαστεί και να ενισχύσει μια σειρά από
ικανότητες, όπως η πρωτοβουλία, η ηγεσία, η
ικανότητα για ρίσκο, η εργασία και η αφοσίωση, η
υπομονή, η δημιουργικότητα, η αυτοπεποίθηση
και η ικανότητα παρατήρησης και μάθησης από
τους άλλους.

03 Λόγοι για τους οποίους επιλέξατε
αυτό το μοντέλο



Σε κάθε περίπτωση, στα σχέδια συλλογικής
επιχειρηματικότητας, αυτές οι ατομικές ιδιότητες
συνδέονται με τις συλλογικές.
Οι άνθρωποι που εργάζονται ως ομάδα και ξέρουν
πώς να αλληλοσυμπληρώνονται και να
συντονίζονται, ξέρουν πώς να δίνουν τον καλύτερο
εαυτό τους και, ταυτόχρονα, να κάνουν όσους τους
συνοδεύουν σε αυτή την επιχειρηματική
περιπέτεια να ξεδιπλώνουν το πλήρες δυναμικό
τους.
Αυτό είναι ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα που
μπορεί να προσφέρει η συλλογική
αυτοαπασχόληση: η αμοιβαία υποστήριξη και η
συμπληρωματικότητα των γνώσεων, των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων.

04 Λόγοι για τους οποίους επιλέξατε
αυτό το μοντέλο



Ο συνεταιρισμός είναι ένα δημοκρατικό και
συμμετοχικό εταιρικό μοντέλο, βασισμένο
στους ανθρώπους και όχι στο κεφάλαιο, το
οποίο επιτρέπει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη των
ανθρώπων και των ομάδων ανθρώπων.

Μεταφέρει στον επιχειρηματικό κόσμο έναν
τρόπο να βλέπει κανείς τη ζωή και τις ανθρώπινες,
επιχειρηματικές και επαγγελματικές σχέσεις ως το
ίδιο κερδοφόρες με οποιαδήποτε άλλη νομική
μορφή.

05 Λόγοι για την επιλογή αυτού του
μοντέλου



Επιπλέον, σε συνθήκες κρίσης, οι συνεταιρισμοί
καταφέρνουν, χάρη στην εσωτερική ευελιξία και
την ικανότητα να επανεφεύρουν τον εαυτό τους,
να διατηρούν τις θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται και να συνεχίζουν να
αναπτύσσονται. Ο κίνδυνος μοιράζεται μεταξύ
των εταίρων.

Πολλοί από τους επιχειρηματίες που έχουν
επιλέξει τον συνεταιρισμό ως νομική μορφή είναι
νέοι άνθρωποι που είδαν εκεί τη λύση για να
δημιουργήσουν τη δική τους δουλειά και να μην
αντιμετωπίσουν την πρόκληση της ίδρυσης μιας
επιχείρησης μόνοι τους.

06 Λόγοι για την επιλογή αυτού του
μοντέλου

Αψηφώντας την κρίση - Η ισπανική
συλλογικότητα Mondragón

Μαζί. Πώς οι συνεταιρισμοί δείχνουν

ανθεκτικότητα στην κρίση.



06 Λόγοι για την επιλογή αυτού του
μοντέλου

Αψηφώντας την κρίση - Η ισπανική
συλλογικότητα Mondragón

Μαζί. Πώς οι συνεταιρισμοί δείχνουν
ανθεκτικότητα στην κρίση. 
https://www.youtube.com/watch?app=d
esktop&v=2Gx4IRYQXxM

https://www.youtube.com/watch?v=zaJ1hfVPUe8
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2Gx4IRYQXxM


Αρχές και αξίες των συνεταιρισμών

Ο συνεταιρισμός είναι μια κοινωνία αποτελούμενη από
ανθρώπους που ενώνονται ελεύθερα για να ασκήσουν μια
επιχειρηματική δραστηριότητα που τους επιτρέπει να
ικανοποιήσουν τις οικονομικές και κοινωνικές τους
ανάγκες και προσδοκίες.

Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο οι
οικονομικοί και επιχειρηματικοί στόχοι ενσωματώνονται
με άλλους κοινωνικού χαρακτήρα, επιτυγχάνοντας
οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη σταθερή
απασχόληση, την ισότητα και την κοινωνική ισότητα,
και προσφέρει μεγάλες δυνατότητες στους επιχειρηματίες
να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά.

Υπάρχουν συνεταιρισμοί σε όλους τους παραγωγικούς
τομείς και κλάδους δραστηριότητας, γεγονός που δείχνει
ότι κάθε είδους επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να
υλοποιηθεί με έναν συνεταιρισμό.
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08
Υπάρχουν επτά συνεταιριστικές αρχές που καθορίζουν τον τρόπο
λειτουργίας ενός συνεταιρισμού, κοινές σε όλο τον κόσμο (Διεθνής
Συνεταιριστική Συμμαχία): 

1. Ο συνεταιρισμός ανήκει και ελέγχεται από τα μέλη του. Υπάρχει προς
όφελος των μελών του (πελατών, εργαζομένων, προμηθευτών ή της
ευρύτερης κοινότητας).

2. Είναι δημοκρατικό - κάθε μέλος έχει ίσο λόγο.

3. Κάθε μέλος συνεισφέρει οικονομικά με κάποιο τρόπο -αγοράζοντας
προϊόντα, εργαζόμενο στον συνεταιρισμό, επενδύοντας σε αυτόν ή
αποφασίζοντας πώς θα δαπανηθούν τα κέρδη του.  

4. Είναι μια ανεξάρτητη επιχείρηση που ανήκει και ελέγχεται από τα
μέλη της.

5. Προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλους τους εμπλεκόμενους.

6. Συνεργάζεται, και υποστηρίζει άλλους συνεταιρισμούς.

7. Ένας συνεταιρισμός υποστηρίζει τις κοινότητες με τις οποίες
συνεργάζεται.

Αρχές και αξίες των συνεταιρισμών

Παρακολουθήστε το ακόλουθο

βίντεο για τους Coops (1'40'')

https://www.ica.coop/en


08 Συνεταιρισμοί υπάρχουν σε όλο τον κόσμο

Cooperatives are everywhere! Take ownership. - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=8RCZPrUIU0o


Οφέλη των συνεταιρισμών
Τα κέρδη και τα έσοδα που παράγει ο συνεταιρισμός διανέμονται μεταξύ των μελών,
γνωστών και ως χρηστών-ιδιοκτητών.
Οι συνεταιρισμοί έχουν μια σειρά πλεονεκτημάτων έναντι άλλων τύπων εταιρειών:
❑ Λιγότερη φορολόγηση: τα μέλη ενός συνεταιρισμού φορολογούνται μόνο μία φορά

για το εισόδημά τους από τον συνεταιρισμό και όχι τόσο σε ατομικό όσο και σε
συνεταιριστικό επίπεδο.

❑ Δυνατότητες χρηματοδότησης: ανάλογα με τον τύπο του συνεταιρισμού,
υπάρχουν κάποιες επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις που είναι διαθέσιμες για τους
συνεταιρισμούς.

❑Μείωση του κόστους και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών:
εκμεταλλευόμενοι το μέγεθός τους, όταν είναι μεγαλύτεροι, οι συνεταιρισμοί
μπορούν ευκολότερα να επιτύχουν εκπτώσεις σε προμήθειες και υπηρεσίες.

❑ Διαρκής ύπαρξη: η συνεταιριστική δομή προσφέρει μεγαλύτερη συνέχεια στην
επιχείρηση. Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από την επιχείρηση χωρίς να
προκληθεί διάλυση.

❑ Περιορισμένη ευθύνη των μελών
❑ Αμοιβαία βοήθεια και συνεργασία χωρίς κερδοσκοπία.
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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.


