
 
 

Ενότητα 3 - Κεφάλαιο 3.1.3 

Δραστηριότητα 3.  (αυτοέλεγχος): Είσαι καλός για έναν συνεταιρισμό;  

Εκτιμώμενος χρόνος: 10 λεπτά 

Τύπος εργασίας: ατομική εργασία 

Τύπος δραστηριότητας: αυτοέλεγχος 

Αν πιστεύετε ότι αυτή είναι η δική σας ιδέα, η δική σας επιχείρηση και θέλετε να διατηρήσετε 

τον έλεγχο, τότε ίσως ο συνεταιρισμός να μην είναι για εσάς.  

Ωστόσο, αν είστε ανοιχτοί στο να εμπλέξετε και άλλους με το ίδιο επίπεδο ιδιοκτησίας και 

ελέγχου, τότε μια γρήγορη περιήγηση σε αυτή την ενότητα θα σας καθησυχάσει ότι βρίσκεστε 

στο σωστό δρόμο.  

Ορισμένοι πιστεύουν ότι τα κεφαλαιακά κέρδη δεν πρέπει να είναι το επίκεντρο των 

αποφάσεών τους και ότι το σημαντικό είναι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο έργο. Αυτή είναι 

η φιλοσοφία των νεοσύστατων επιχειρήσεων που υιοθετούν τον συνεταιρισμό ως νομική 

μορφή.  

Πολλοί επιλέγουν τον συνεταιρισμό για προσωπικά κριτήρια, επειδή είναι ξεκάθαροι για το 

είδος της σχέσης που θέλουν να έχουν μεταξύ ανθρώπων, εργασίας και κεφαλαίου, επειδή 

θέλουν να ξεκινήσουν μια εταιρεία στην οποία κάθε μέλος της ομάδας έχει την ίδια φωνή.  

Σε έναν συνεταιρισμό είναι σημαντικό να ικανοποιούνται οι ανάγκες και κάθε άτομο να έχει τα 

ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους, ανεξάρτητα από το ρόλο του και το κεφάλαιο που έχει 

συνεισφέρει. Οι ιδρυτές ενός συνεταιρισμού δεν επιδιώκουν τη συνεχή κλιμάκωση ή την 

επίτευξη υψηλής απόδοσης της επένδυσης. 

Εάν πιστεύετε ότι ένας συνεταιρισμός είναι κατάλληλος για την έναρξη της επιχείρησής σας, 

θα πρέπει να αρχίσετε να καταλαβαίνετε ποιοι θα πρέπει να συμμετέχουν στον συνεταιρισμό 

σας. Ένα από τα πρώτα πράγματα που συνιστώνται είναι μια άσκηση για να κατανοήσετε ποιο 

είναι το συλλογικό σας όραμα. 

Αυτές είναι οι κύριες ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε: 

1. Είστε πρόθυμοι να ακούσετε όλους τους εμπλεκόμενους; 

2. Είστε πρόθυμοι να δεχτείτε μια συμμετοχική ανάπτυξη του οράματος 

3. Θα προτιμούσατε να επιβάλλετε τη δική σας ιδέα; 

4. Θέλετε τα μέλη να είναι ιδιοκτήτες και να ελέγχουν την επιχείρηση ή τον οργανισμό;  

5. Μπορεί η επιχείρησή σας να λειτουργήσει σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές του 

συνεταιρισμού; 

6. Έχετε μια βιώσιμη επιχειρηματική ιδέα; Ένας συνεταιρισμός πρέπει να είναι μια 

βιώσιμη επιχείρηση.  

Αν δεν είστε πρόθυμοι να ακούσετε όλους τους εμπλεκόμενους, τότε ο συνεταιρισμός μπορεί 

να μην είναι για εσάς. 

Αν δεν είστε πρόθυμοι να δεχτείτε μια συμμετοχική ανάπτυξη του οράματος, τότε ο 

συνεταιρισμός μπορεί να μην είναι για εσάς. 



 
 
Αν θέλετε να επιβάλλετε τη δική σας ιδέα, τότε ένας συνεταιρισμός μπορεί να μην είναι για 

εσάς. 

Αν θέλετε να περιορίσετε την ιδιοκτησία σε λίγα άτομα, ακόμη και όταν ο συνεταιρισμός 

μεγαλώνει, τότε ο συνεταιρισμός μπορεί να μην είναι για εσάς. 

Εάν η επιχείρησή σας δεν μπορεί να λειτουργήσει σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αξίες και 

αρχές, τότε ο συνεταιρισμός μπορεί να μην μείναι για εσάς. 


