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Πεξίιεςε 
 

Ζ βηψζηκε/αεηθφξνο αλάπηπμε απνηέιεζε ζεκαληηθφ ζηφρν ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, θπξίσο κέζσ ηεο «ηξαηεγηθήο 2020» θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη 

πξνζθαιέζεη ηα θξάηε κέιε λα πξνζαξκφζνπλ ηηο εζληθέο ηνπο πνιηηηθέο επηινγέο ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο απηήο. ήκεξα πεξηζζφηεξεο ηνκεαθέο πνιηηηθέο γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θάλνπλ επζεία αλαθνξά ζηα θξηηήξηα ηεο βηψζηκεο/αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. 

Απνηέιεζκα ηεο Δπξσπατθήο απηήο πνιηηηθήο είλαη ε κεηαζηξνθή ησλ εζληθψλ θιαδηθψλ 

θαη ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηηο εζληθέο ηνπο νηθνλνκίεο. 

ηηο πνιηηηθέο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο θηψρεηαο θαη ηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ θαη νη πνιηηηθέο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο, ηδηαίηεξα ζηνπο ελεξγνχο θαη αλαπηπζζφκελνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο θαη κάιηζηα κε ηα θξηηήξηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. πλεπψο, νη 

ζπλεηαηξηζκνί πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο επξσπατθήο 

πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο. θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ην ξφιν 

ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο ηειεπηαίαο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ επεξέαζε ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηφζν ηεο ρψξαο 

καο φζν θαη ηεο Δπξψπεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ θαη ηελ απάληεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ δηεμήρζε δεπηεξνγελήο έξεπλα ηφζν κε ηε ρξήζε επηζηεκνληθψλ 

πεγψλ, άξζξα θαη ζρεηηθέο επηζηεκνληθέο εθδφζεηο, φζν θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ δηεζλείο, επξσπατθνχο θαη 

ειιεληθνχο θνξείο. Ζ εξγαζία αλέδεημε ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνξθψλ ζε δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, ηε δπλαηφηεηα αθνκνίσζεο 

ησλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαζψο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή επεκεξία θαη ηνλ πεξηβαιινληηθφ ζεβαζκφ. Δπηπιένλ, ε αλζεθηηθφηεηα ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπλδέεηαη κε ζηαζεξφηεηα θαη αχμεζε ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ, κε δηαηήξεζε ηεο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο θαη κε ζπκβνιή ζηε κείσζε 

ηεο αλεξγίαο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. ην πιαίζην απηφ, ε δηπισκαηηθή εξγαζία αλέδεημε φηη 

νη ζπλεηαηξηζκνί ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε απνηεινχλ έλα ελαιιαθηηθφ θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθφ κνληέιν, πνπ πξσηίζησο ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

αιιειεγγχεο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

σθειεηψλ γηα ηα άηνκα θαη ηηο θνηλσλίεο. Σέινο, ε δηπισκαηηθή εξγαζία αλέδεημε ηηο 
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νηθνλνκίαο ηεο αλνηθηήο αγνξάο δίλνληαο έκθαζε ζηνλ αλζξσπνθεληξηθφ θαη θνηλσληθφ 

ραξαθηήξα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ βηψζηκεο ιχζεηο ζηα 

νηθνλνκηθά, ηα θνηλσληθά θαη ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ησλ ρσξψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη.  
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Abstract 

Sustainable development has been an important goal of European Union policies, mainly 

through the «Strategy 2020» and the European Commission has invited Member States to 

adapt their national policy choices to its economic objectives. Today, most sectoral policies 

for completing the internal market make direct reference to the criteria of sustainable 

development. The result of this European policy is the reversal of national sectoral and 

sectoral policies to achieve sustainable growth in their national economies. Policies to end 

poverty and reduce social and economic inequalities should include policies to support the 

Social and Solidarity Economy, especially in active and developing cooperatives and in fact 

with the criteria of sustainable development. Cooperatives must therefore contribute to 

achieving the sustainable development goals set by the European Union to accelerate 

European regional integration. The purpose of the dissertation is to highlight the role of 

cooperatives in Greece and the European Union, especially during the last economic 

recession that affected the development of both our country and Europe. In order to achieve 

the research purpose and answer the research questions, secondary research was conducted 

using scientific sources, articles and relevant scientific publications, using statistics on 

cooperatives collected by international, European and Greek bodies. The work highlighted 

the resilience of cooperative business forms in difficult economic times, the ability to 

assimilate the principles of sustainable development as well as their contribution to economic 

and social prosperity and environmental respect. In addition, the resilience of cooperatives in 

the midst of an economic crisis is linked to stability and increased turnover, to the 

maintenance of employment and to contributing to the reduction of unemployment in the 

national economy. In this context, the dissertation showed that cooperatives in Greece and 

Europe are an alternative socio-economic model, based primarily on the principles of 

cooperation and solidarity, in order to create social, economic and environmental benefits for 

individuals and societies. Finally, the dissertation highlighted the differences between 

cooperative enterprises and traditional enterprises in the open market economy, emphasizing 

the anthropocentric and social character of cooperatives that can create sustainable solutions 

to the economic, social and environmental issues of the countries in which they operate. 

Keywords 

Cooperatives, sustainable development, Greece, Europe, financial resilience of cooperatives, 

social and solidarity economy 
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1.Δηζαγσγή 

1.1 Γεληθό ππόβαζξν 

Ζ αλάγθε νηθνδφκεζεο ελφο βηψζηκνπ ελαιιαθηηθνχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ κνληέινπ, ηεο 

θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο πνπ πξνσζεί ηελ αιιειεγγχε θαη ηνλ ζπλεξγαηηζκφ 

πξνο φθεινο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ πιαλήηε αλαδεηθλχεηαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηηο 

ζχγρξνλεο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, φπνπ ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζην θξάηνο 

θαη ζηελ αγνξά έρεη θαηαξξεχζεη θαη ε αχμεζε ησλ αληζνηήησλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ έρνπλ νδεγήζεη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο θξάηνπο-πνιίηε (Poon, 

2011). 

ηελ παξνχζα ηζηνξηθή ζπγθπξία ε επαλαλνεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο, πνπ ζα απνδίδεη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία, ζηελ θνηλσληθή επεκεξία, ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ζηνλ 

πεξηβαιινληηθφ ζεβαζκφ, (Gibson et al., 2013), πνπ ζα ππεξβαίλεη ηνπο νηθνλνκηθνχο 

δείθηεο, ηε ινγηθή ηνπ θέξδνπο θαη ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θφζηνπο, θαη ζα ζηεξίδεηαη ζηελ 

αιιειεγγχε, θαίλεηαη λα είλαη ε κφλε ελαιιαθηηθή επηινγή πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 

έλα βηψζηκν θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ κεηαζρεκαηηζκφ.  

Ζ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία πεξηιακβάλεη ελαιιαθηηθέο νηθνλνκηθέο δνκέο, 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, πνπ ζηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ δίλνπλ 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ θνηλσληθή επεκεξία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεγγχε (Peter et al., 

2014, ζει. V) θαη είλαη ζεκειησκέλεο ζε έλα εζηθφ θψδηθα φπνπ ην αηνκηθφ θαη ην 

ζπιινγηθφ ζπληίζεληαη ζε κηα θνηλή πνξεία. 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη απμαλφκελεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ, θαζψο θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηνλ θίλδπλν κηαο λέαο 

αλζξσπηζηηθήο θξίζεο εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid-19 φκνηα κε απηή ηνπ 2008, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο δελ έρεη μεπεξάζεη αθφκα ε παγθφζκηα αιιά θαη ε ειιεληθή 

νηθνλνκία, έρεη αλαδσππξψζεη ην ελδηαθέξνλ γηα ελαιιαθηηθά πξφηππα παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο νξγάλσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  
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Οη ζπλεηαηξηζκνί απνηεινχλ ηππηθά παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο θαη έρνπλ πξνζειθχζεη ην επηζηεκνληθφ 

ελδηαθέξνλ εξεπλεηψλ (Peter et al., 2014, Wanyama, 2016) ζην ξφιν ηνπο ζην πιαίζην ηεο 

θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε 

βηψζηκε αλάπηπμε. Δηδηθφηεξα, ν Wanyama θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζπλεηαηξηζκνί 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ 17 αλαγλσξηζκέλσλ ζηφρσλ ηεο 

βηψζηκεο/αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο θαη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο αμηνπξεπνχο εξγαζίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Wanyama, 2016). 

Οη ζπλεηαηξηζκνί κπνξεί λα έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο θαη λα θαιχπηνπλ πνιινχο θιαδηθνχο 

ηνπ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα (αγξνηηθνί, αζηηθνί, ελεξγεηαθνί, 

κεηαπνηεηηθνί θ.α.). ηελ παξνχζα εξγαζία κηιψληαο γηα ζπλεηαηξηζκνχο, ελλννχκε ηηο 

νξγαλσκέλεο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ δελ αλήθνπλ ζην δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, αιιά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ εζεινληηζκνχ, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο 

θνηλήο ηδηνθηεζίαο, ηεο δεκνθξαηηθήο δηνίθεζεο, θαη ηα κέιε ηνπο ζπκκεηέρνπλ εμ 

νινθιήξνπ θαη ηζφηηκα ζηελ επηδίσμε ησλ ζηφρσλ θαη  ζηνλ επηκεξηζκφ ησλ επζπλψλ 

 

Οη ζπλεηαηξηζκνί δηέπνληαη απφ θνηλέο ζπλεηαηξηζηηθέο αμίεο θαη αξρέο φπσο είλαη ε ηζφηεηα, 

ε δηθαηνζχλε, ε εληηκφηεηα, ε απηνεπζχλε, ε απηνβνήζεηα, ε δηαθάλεηα θαη ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ θνηλφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, νη φξνη ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο 

δηαρείξηζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή απφδνζε αιιά έρνπλ θαη ηξηπιφ 

ζηφρν («triple bottom-line»), πξνζζέηνληαο κηα πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζηελ θνηλσληθή 

απνζηνιή ηνπο θαη ηηο αλακελφκελεο νηθνλνκηθέο απνδφζεηο (Πεξηνδηθφ Κνηλσληθή 

Οηθνλνκία, 2017).  

 

Δηδηθφηεξα, ε κειέηε εζηηάδεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ είλαη 

εθείλε πνπ ζπλδέεηαη κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε. ε απηφ ην πιαίζην, ε εξγαζία ζηνρεχεη λα 

αλαδείμεη ηε ζχλδεζε ησλ αξρψλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, ζηνρεχεη λα αλαδείμεη πψο νη ζπλεηαηξηζκνί επεξεάδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία θαη ηνλ πεξηβαιινληηθφ ζεβαζκφ κέζα απφ δηελέξγεηα 

εκπεξηζηαησκέλεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο απφ δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Σέινο, ε 

εξγαζία ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ σο επηρεηξεκαηηθνχ 

εξγαιείνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηελ Δπξσπατθή 

νηθνλνκία.  
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Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ επηά θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί ηελ εηζαγσγή ζηε 

παξνχζα εξγαζία. ην δεχηεξν θεθάιαην, επηρεηξνχληαη νη ελλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ησλ 

φξσλ: θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία, θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζπλεηαηξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, αεηθφξνο/βηψζηκε αλάπηπμε (αλάιπζε ηξηψλ ππιψλσλ). Σν ηξίην θεθάιαην 

εζηηάδεη ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο. ε απηφ αλαιχεηαη ε ζπλεηαηξηζηηθή δηαθπβέξλεζε, ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ Διιάδα θαη ε θηινζνθία ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Αλαδεηθλχνληαη νη βαζηθέο δηαθνξέο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ κε ηηο ζπκβαηηθέο 

επηρεηξήζεηο. Ζ αλάδεημε απηψλ ησλ δηαθνξψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζφζνλ, φπσο έρεη 

απνδερηεί, νη ζπλεηαηξηζκνί παξακέλνπλ βηψζηκνη ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε αληίζεζε 

κε ηηο ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο. (Birchall1 & Ketilson, 2009, Carini & Costa, 2013, 

Kontogeorgos, Chatzitheothoris & Kouizou, 2016). Με βάζε εκπεηξηθά δεδνκέλα ηεο 

δηεζλνχο θαη ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο επηρεηξείηαη λα αλαδεηρηεί ε βησζηκφηεηα ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 

Σν ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδεη  ζεσξίεο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζεσξίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Σν πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεη ην ζεζκηθφ πιαίζην  

ηεο αεηθνξίαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε. Ζ αλαθνξά ζην ζεζκηθφ πιαίζην είλαη 

αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη αξρέο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζπλάδνπλ κε 

ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο θαη ηελ παγθφζκηα δηάζηαζε απηήο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηνπο 

17 ζηφρνπο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Αηδέληα 2030) γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ζηφρνη πνπ 

έρνπλ πηνζεηεζεί θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ηξαηεγηθή 2020), κε δεδνκέλν φηη ε 

αεηθνξία απνηειεί ππιψλα αλάπηπμεο ηεο Δπξψπεο. 

 

Σν έθην θεθάιαην αλαηξέρεη ζε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί κε 

βάζε ηελ ειιεληθή θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε ζχγθιηζε κεηαμχ ησλ αξρψλ ηεο 

αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ αξρψλ. ην θεθάιαην απηφ 

επηρεηξείηαη λα αλαδεηρζεί θαη ε ζχγθιηζε ηεο αεηθνξίαο κε ηε δηαρείξηζε ησλ θνηλψλ πφξσλ.  

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην έβδνκν θεθάιαην ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία 

ηεο έξεπλαο, ε ζπιινγή ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε θαη ε 

παξάζεζε ζρεηηθψλ πηλάθσλ αλαθνξάο. 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία θαηαιήγεη ζε βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ εζληθή νηθνλνκία ελψ παξάιιεια θαηαηίζεληαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο 

πξνο ηελ Πνιηηεία νη νπνίεο ζηνρεχνπλ λα αλαδείμνπλ φηη, νη ζπλεηαηξηζκνί κπνξεί λα 
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απνηειέζνπλ δηαζέζηκε επηινγή εθαξκνγήο ζηνρεπκέλσλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, κε ζθνπφ ηελ 

άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. 

 

1.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Ζ ελ ζέκαηη εξγαζία απνηειεί κία πξνζπάζεηα κειέηεο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, κε ζηφρν λα 

αλαιπζεί θαη λα αμηνινγεζεί ε ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αμηψλ, ησλ αξρψλ θαη ησλ 

θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε ηηο άξξεθηεο πηπρέο ησλ ηξηψλ ππιψλσλ ηεο 

αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο (θνηλσλία- νηθνλνκία- πεξηβάιινλ), δηάζηαζε  ζηελ νπνία  

αλαθέξνληαη θαη νη ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο. 

Θα επηρεηξεζεί λα αλαδεηρζεί θαηά πφζν ε ζπκβνιή ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο, ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ πιαλήηε, απνηειεί 

ηαπηφρξνλα θαη κία έκπξαθηε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο ε 

νπνία δελ κπνξεί παξά λα απνηειεί δξαζηεξηφηεηα πνπ εθθηλείηε «απφ θάησ». Γειαδή, απφ 

ηνλ ίδην ηνλ ιφγν χπαξμεο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, νη νπνίνη εμ’ νξηζκνχ δεκηνπξγήζεθαλ πξνο 

ηελ εμππεξέηεζε ηέηνησλ αξρψλ θαη ζηφρσλ. 

Σίζεληαη ηα αθφινπζα ηξία (3) θεληξηθά εξσηήκαηα: 

Δξώηεκα 1: Πνηα είλαη ε ζχλδεζε ησλ αξρψλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ κε ηηο αξρέο ηεο 

αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο; 

Δξώηεκα 2: Πψο νη ζπλεηαηξηζκνί επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πεξηβαιινληηθή επεκεξία; 

Δξώηεκα 3: Μπνξνχλ νη ζπλεηαηξηζκνί λα αλαδεηρηνχλ ζε βαζηθφ εξγαιείν επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο Δπξψπεο θαη λα είλαη αλζεθηηθνί ελ κέζσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο;  

1.3 Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Χο κεζνδνινγία επηιέρηεθε ε δεπηεξνγελήο έξεπλα ζε ππάξρνληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία έρνπλ ζπιιερζεί θαη 

επηιερζεί γηα λα ζηεξίμνπλ ηε βαζηθή επηρεηξεκαηνινγία ηεο εξγαζίαο ε νπνία είλαη ε εμήο: 
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α) νη ζπλεηαηξηζκνί ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πεξηβαιινληηθή 

αλάπηπμε θαη β)  νη ζπλεηαηξηζκνί απνηεινχλ κία βηψζηκε ιχζε ελ κέζσ νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αθνξνχλ ζε δεδνκέλα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ 

ζπκβνιή ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε (νηθνλνκία, πεξηβάιινλ, θνηλσλία) ηεο 

ειιεληθήο θαη ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο.  

Δηδηθφηεξα, ζηε δεπηεξνγελή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ζπλεηαηξηζκψλ, κε θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο δείθηεο αλεξγίαο, κε ζπκκεηνρή 

ησλ θεξδψλ ηνπο ζε πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε θαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηηο πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπηπιένλ εμεηάδεηαη εηδηθά θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

Νεθξνχ εκείνπ ψζηε λα ππνγξακκηζηεί ε αλζεθηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

ζπλεηαηξηζκνί ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ζα αλαδεηρζεί φηη νη ζπλεηαηξηζκνί 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αεηθνξίαο. 

1.4 Πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ηα ζπκπεξάζκαηα ζα αλαδείμνπλ ηε ζχλδεζε ησλ αξρψλ 

ησλ ζπλεηαηξηζκψλ κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηε ζπκβνιή ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή επεκεξία θαη ην πεξηβάιινλ θαη ην ξφιν ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ σο εξγαιεία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηελ 

επξσπατθή νηθνλνκία. ια ηα παξαπάλσ ζα επηηεπρζνχλ κε ηε δηεμαγσγή δεπηεξνγελνχο 

έξεπλαο ζε εμεηδηθεπκέλα άξζξα θαη επηζηεκνληθέο εθδφζεηο θαζψο θαη κε εκπεξηζηαησκέλε 

αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ζρεηηθνχο πίλαθεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο.  

Δπηπιένλ, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλνπλ πξνηάζεηο ζηελ Πνιηηεία γηα ην πψο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο σο κηα επηινγή γηα ηελ εθαξκνγή 

ζηνρεπκέλσλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ κε ζηφρν ηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα, νη πξνηάζεηο ζα αθνξνχλ 

ζηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο (νηθνλνκηθή θξίζε θαη θξίζε παλδεκίαο 

COVID-19) σο βηψζηκσλ επηρεηξεκαηηθψλ ιχζεσλ. Δπίζεο, νη πξνηάζεηο ζα αθνξνχλ: α) ζε 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηεο λενθπνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην πεδίν ηεο ΚΑΟ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαηλνηφκσλ αεηθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ, β) ζε εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ, ησλ 

ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, εηδηθφηεξα ησλ λέσλ, ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ πεδίνπ ηεο ΚΑΟ θαη γ) ζε δεκηνπξγία εηδηθψλ ππεξεζηαθψλ δνκψλ 
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ππνζηήξημεο, δηθηχσζεο, ελεκέξσζεο θαη δηαθήκηζεο γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, δ) ζε 

αμηνπνίεζε ζπκβαηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ή θαη λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο, Crowd Funding, Business 

Angels, θ.ι.π.) γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. 

1.5 Η ζεκαληηθόηεηα θαη ε πξσηνηππία ηνπ ζέκαηνο 

Ζ εξεπλεηηθή απηή πξνζέγγηζε αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο δνκήο, ησλ αμηψλ θαη ησλ αξρψλ 

ησλ ζπλεηαηξηζκψλ φρη κφλν ζηελ έκπξαθηε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο 

αλάπηπμεο αιιά θαη ζην ξφιν πνπ έρνπλ νη δνκέο απηέο σο πξφδξνκνη, ρξήζηκν ππφδεηγκα 

θαη εξγαιείν, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο αεηθνξίαο, ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ηελ 

θνηλσληθή επεκεξία θαη ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα. Ζ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία 

έιθεη ην ελδηαθέξνλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ηδηαίηεξα ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ησλ ζπλεηαηξηζκψλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο 

αλεξγίαο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζπλεηζθέξνληαο παξάιιεια κε 

ηνπο ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο.  

Ζ πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε, πνπ αθνινπζείηαη κε ηελ παξάζεζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δχν ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, 

(εηδηθφηεξα ηε δηάζηαζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε δηάζηαζε ηεο αεηθνξίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρηεί ν ξφινο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ελ κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο), ζπληεινχλ 

ζηελ πξσηνηππία ηεο παξνχζαο κειέηεο ε νπνία θαηαιήγεη ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα 

θαη εηζεγεηηθέο πξνηάζεηο πξνο ηελ Πνιηηεία. 
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2. Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο 
 

Δηζαγσγή 

θνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα πξνβεί ζε ελλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ησλ βαζηθψλ 

ελλνηψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Ζ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ: θνηλσληθή θαη 

αιιειέγγπα νηθνλνκία, θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

αεηθφξνο/βηψζηκε αλάπηπμε, είλαη ζεκαληηθή δηφηη πάλσ ζε απηέο ηηο έλλνηεο έρεη δνκεζεί ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

2.1 Κνηλσληθή θαη Αιιειέγγπα Οηθνλνκία (ΚΑΟ) 

Ζ «θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία» ρξεζηκνπνηήζεθε σο φξνο γηα πξψηε θνξά ζηε 

Γαιιία ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο ΚΑΟ ε 

νηθνλνκία θηλείηαη γχξσ απφ ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο: ηελ αγνξά, ην θξάηνο θαη ηελ 

ακνηβαηφηεηα. Ζ ακνηβαηφηεηα, είλαη έλαο άμνλαο πνπ ζηεξίδεηαη ζε κε λνκηζκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο θαη εληνπίδεηαη θπξίσο ζε θνηλσληθέο ζπλεξγαζίεο. Ζ Δπξσπατθή Κνηλσληθή θαη 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αλαθέξεη φηη ε θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία έρεη θνηλά 

ζεκεία κε ηελ θπθιηθή νηθνλνκία θαζψο θαη φηη ηα δχν κνληέια έρνπλ ζην επίθεληξν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία πνιηηψλ θαη θνηλσλίαο. 

(Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, 2017). 

Μηα ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία απνδίδεηαη απφ 

ην Γηεπεηξσηηθφ Γίθηπν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο 

(RIPESS, 2016), πνπ αλαθέξεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα ελαιιαθηηθή ιχζε απέλαληη ζηνλ 

θαπηηαιηζκφ θαη ζε άιιεο κνξθέο θηιειεχζεξσλ θξαηηθψλ ζπζηεκάησλ. ηελ ΚΑΟ νη απινί 

πνιίηεο δξνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο ηνπο δσήο. Ζ ΚΑΟ εθαξκφδεηαη ζε φιν ην θάζκα ηεο νηθνλνκίαο, απφ ηελ 

παξαγσγή θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε, κέρξη ηε δηαλνκή, ηελ αληαιιαγή, ηελ θαηαλάισζε θαη ηε 

δηαθπβέξλεζε. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηξίην νηθνλνκηθφ ηνκέα πνπ θηλείηαη αλάκεζα ζ’ απηφλ ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ, κε ζηφρν ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο μεπεξλψληαο ηηο αληζφηεηεο θαζψο απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο 

(RIPESS, 2016). 
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χκθσλα κε ην ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην (N.4430/2016) ε «Κνηλσληθή θαη Αιιειέγγπα 

Οηθνλνκία» νξίδεηαη σο «ην ζύλνιν ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε κία 

ελαιιαθηηθή κνξθή νξγάλσζεο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, δηαλνκήο, θαηαλάισζεο θαη 

επαλεπέλδπζεο, βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζόηεηαο, ηεο αιιειεγγύεο, ηεο 

ζπλεξγαζίαο, θαζώο θαη ηνπ ζεβαζκνύ ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ».
1
 

ην πιαίζην ηεο ΚΑΟ πεξηιακβάλνληαη έλα ζχλνιν επηρεηξήζεσλ φπσο είλαη νη 

ζπλεηαηξηζκνί, νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, νη νκάδεο απηνβνήζεηαο θαη νη θνηλνηηθέο 

νξγαλψζεηο, κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί (ΜΚΟ), ζσκαηεία εξγαδνκέλσλ άηππεο 

νηθνλνκίαο θαη πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο αιιειεγγχεο (UN Inter-Agency Task Force 

on Social and Solidarity Economy 2017). 

Σν κνληέιν ηεο ΚΑΟ απνηειεί ζήκεξα κηα επηηπρεκέλε ελαιιαθηηθή ιχζε κε επίθεληξν ηνλ 

άλζξσπν θαη ηελ νηθνινγία, βαζηδφκελν ζε αμίεο φπσο ε ζπλεξγαζία, ε δεκνθξαηία, ε 

αιιειεγγχε, ε απηνδηαρείξηζε θαη ε αλαδηαλνκή (Filipenko, 2017).  

Σν ςήθηζκά ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2018, πνπ πεξηέρεη ζπζηάζεηο 

πξνο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ην θαηαζηαηηθφ ησλ θνηλσληθψλ θαη αιιειέγγπσλ 

επηρεηξήζεσλ, αλαθέξεη φηη, νη θνηλσληθέο θαη αιιειέγγπεο επηρεηξήζεηο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηε δέζκεπζή ηνπο λα ηεξνχλ ηηο αθφινπζεο αμίεο : ( Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, 2018 ). 

 

 Πξνηεξαηφηεηα ηνπ αηφκνπ έλαληη ηνπ  θεθαιαίνπ. 

 Διεχζεξε θαη αλνηθηή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. 

 Γεκνθξαηηθφο έιεγρνο θαη δηνίθεζε απφ ηα κέιε. 

 πλδπαζκφο ησλ κειψλ ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο. 

 Πξνζηαζία αξρψλ αιιειεγγχεο θαη ππεπζπλφηεηαο. 

 Απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο. 

 Κνηλσληθή ρξήζε θαη δίθαηε δηαλνκή πιενλαζκάησλ. 

Καηά ην παξειζφλ ε ζπλεηαηξηζηηθή δξάζε ζηελ Διιάδα εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα, φπνπ ε ζπλεξγαηηθή δξάζε ζηηγκαηίζηεθε απφ θαθνδηαρείξηζε, θνξνδηαθπγή θαη 

αιιειεμάξηεζε κε ην θξάηνο θαη ηα θφκκαηα. Σειεπηαία ζηελ Διιάδα ν επξχηεξνο ηνκέαο 

                                                 
1
χκθσλα κε ηνλ Ν. 4430/16 νη ζπλεηαηξηζκνί δελ εληάζζνληαη απηνδίθαηα ζηνπο θνξείο ΚΑΟ (κε ηελ εμαίξεζε ησλ 

θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ ζπλεηαηξηζκψλ εξγαδνκέλσλ) θαηά παξέθθιηζε ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη νξηζκψλ ηεο ΚΑΟ. 
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ηεο ΚΑΟ βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην θαη δελ είλαη αλεπηπγκέλνο φζν ζε άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, αλ θαη νη πξφζθαηεο λνκνζεζίεο θαη ηα λέα πνιηηηθά θηλήκαηα, πνπ είλαη απφξξνηα 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έρνπλ αλαδείμεη αξθεηά ηε δπλακηθή ηνπ θαη επηρεηξνχλ ηελ αιιαγή 

ησλ αληηιήςεσλ θαη λννηξνπηψλ. Οη ζπλεηαηξηζκνί θαη άιινη θνξείο ηεο ΚΑΟ βνεζνχλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο ηεο ρψξαο, ελψ ηαπηφρξνλα 

πξνσζνχλ ελαιιαθηηθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ ελζσκαηψλνπλ ην θνηλσληθφ φθεινο 

πξνσζψληαο παξάιιεια  ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα (Temple et al, 2017). 

Οη επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο ζηελ Δπξψπε αληηπξνζσπεχνπλ 

ζήκεξα ην 8% ηνπ ΑΔΠ (Social Economy Europe, 2018). ηελ Δπξψπε ζήκεξα ππάξρνπλ 

πάλσ απφ 250.000 ζπλεηαηξηζκνί, πνπ αλήθνπλ ζε 163 εθαηνκκχξηα πνιίηεο (ην έλα ηξίην 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ) θαη απαζρνινχλ 5,4 εθαηνκκχξηα άηνκα. Οη ζπλεηαηξηζκνί ζηελ ΔΔ 

θαηέρνπλ ζεκαληηθά κεξίδηα αγνξάο ζε ηνκείο φπσο: ν γεσξγηθφο (83% ζηηο Κάησ Υψξεο, 

79% ζηε Φηλιαλδία, 55% ζηελ Ηηαιία θαη 50% ζηε Γαιιία), ε δαζνθνκία (60% ζηε νπεδία 

θαη 31% ζηε Φηλιαλδία), ν ηξαπεδηθφο (50% ζηε Γαιιία, 37% ζηελ Κχπξν, 35% ζηε 

Φηλιαλδία, 31% ζηελ Απζηξία θαη 21% ζηε Γεξκαλία) θαη ν θαξκαθεπηηθφο-πγεηνλνκηθφο 

(21% ζηελ Ηζπαλία θαη 18% ζην Βέιγην) (Internal Market Industry European Commission, 

2020).  

Ζ απφδνζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο δελ 

κπνξεί λα ππνινγίδεηαη κφλν κε νηθνλνκηθά κεγέζε, αιιά ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη θαη 

ζχκθσλα κε ηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο θνηλσληθήο αμίαο, ζέζεσλ εξγαζίαο, θνηλσληθήο 

ζπλνρήο, αιιειεγγχεο, δεκνθξαηίαο θαζψο θαη κε ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ θαηλνηνκία θαη  ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε, ρσξίο απνθιεηζκνχο.  

Ζ αλαγλψξηζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνηθίιεη. 

ε ρψξεο φπσο ε Γαιιία (γελέηεηξα ηεο ΚΑΟ) θαη ε Ηζπαλία (ελέθξηλε ηελ πξψηε επξσπατθή 

εζληθή λνκνζεζία γηα ηελ ΚΑΟ ην 2011) ε ΚΑΟ κειεηάηαη ζπζηεκαηηθά ζε επηζηεκνληθφ 

επίπεδν θαη εθαξκφδεηαη επξέσο. Ο πίλαθαο 2.1 νδεγεί ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα : απφ 

ζηαηηζηηθέο κειέηεο πξνθχπηεη πσο ζηηο Κάησ Υψξεο, ηελ Ηηαιία, ην Βέιγην θαη ην 

Λνπμεκβνχξγν ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ απαζρνινχληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, θπκαίλεηαη ζην 9-10% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ, ζε 

αληίζεζε κε ηα λεφηεξα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ινβελία, Ρνπκαλία, 

Ληζνπαλία, Κχπξνο, ινβαθία) πνπ απαζρνιείηαη κφιηο ην 2% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηνπο. 
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Απφ ηνλ πίλαθα 2.2 πξνθχπηεη πσο ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

θνηλσληθή νηθνλνκία απνδείρζεθε πην αλζεθηηθφ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

θαζψο ζεκεηψζεθε κφιηο κηα κείσζε 6,3 - 6,5% ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ Διιάδα 

παξνπζηάζηεθε ην θαηλφκελν δηαηήξεζεο θαη κηθξήο αχμεζεο (0,3%) ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (Δπξσπατθή Κνηλσληθή θαη Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 2017). 
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Πίλαθαο 2.1 : Ακεηβόκελε απαζρόιεζε ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία ζε ζύγθξηζε κε ηε ζπλνιηθή 

ακεηβόκελε απαζρόιεζε ζηελ (ΔΔ) (2014-2015) 

 

Φώξα 
Απαζρόιεζε 

ζηελ ΚΟ (Α) 

Σπλνιηθή 

απαζρόιεζε* (Β) 

% 

Α / Β 
Απζηξία 308.050 4.068.000 7,6% 

Βέιγην 403.921 4.499.000 9,0% 

Βνπιγαξία 82.050 2.974.000 2,8% 

Κξναηία 15.848 1.559.000 1,0% 

Κχπξνο 6.984 350.000 2,0% 

Σζέρηθε Γ. 162.921 4.934.000 3,3% 

Γαλία 158.961 2.678.000 5,9% 

Δζζνλία 38.036 613.000 6,2% 

Φηλιαλδία 182.105 2.368.000 7,7% 

Γαιιία 2.372.812 26.118.000 9,1% 

Γεξκαλία 2.635.980 39.176.000 6,7% 

Διιάδα 117.516 3.548.000 3,3% 

Οπγγαξία 234.747 4.176.000 5,6% 

Ηξιαλδία 95.147 1.899.000 5,0% 

Ηηαιία 1.923.745 21.973.000 8,8% 

Λεηνλία 19.341 868.000 2,2% 

Ληζνπαλία 7.332 1.301.000 0,6% 

Λνπμεκβνχξγν 25.345 255.000 9,9% 

Μάιηα 2.404 182.000 1,3% 

Κάησ Υψξεο 798.778 8.115.000 9,8% 

Πνισλία 365.900 15.812.000 2,3% 

Πνξηνγαιία 215.963 4.309.000 5,0% 

Ρνπκαλία 136.385 8.235.000 1,7% 

ινβαθία 51.611 2.405.000 2,1% 

ινβελία 10.710 902.000 1,2% 

Ηζπαλία 1.358.401 17.717.000 7,7% 

νπεδία 195.832 4.660.000 4,2% 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 1.694.710 30.028.000 5,6% 

ΣΥΝΟΛΟ (ΔΔ)-28 13.621,535 215.722,000 6,3% 

Πεγή: Αλαδεκνζίεπζε πίλαθα Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (2017) 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-876-el-n.pdf 

*Ακεηβφκελε απαζρφιεζε, ειηθίεο κεηαμχ 15 θαη 65 εηψλ 

 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-876-el-n.pdf
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Πίλαθαο 2.2: Δμέιημε ηεο ακεηβόκελεο απαζρόιεζεο ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο Δπξώπεο 

 

Απαζρόιεζε ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία 

 Φώξα 2002/2003 2009/2010 2014/2015 

 

Γ%2010-2015 

Απζηξία 260.145 233.528 308.050 31,9% 

Βέιγην 279.611 462.541 403.921 -12,7% 

Βνπιγαξία (κε 

δηαζέζηκα 

ζηνηρεία) 

121.300 82.050 -32,4% 

Κξναηία (κε 

δηαζέζηκα 

ζηνηρεία) 

9.084 15.848 74,5% 

Κχπξνο 4.491 5.067 6.984 37,8% 

Σζέρηθε Γ. 165.221 160.086 162.921 1,8% 

Γαλία 160.764 195.486 158.961 -18,7% 

Δζζνλία 23.250 37.850 38.036 0,5% 

Φηλιαλδία 175.397 187.200 182.105 -2,7% 

Γαιιία 1.985.150 2.318.544 2.372.812 2,3% 

Γεξκαλία 2.031.837 2.458.584 2.635.980 7,2% 

Διιάδα 69.834 117.123 117.516 0,3% 

Οπγγαξία 75.669 178.210 234.747 31,7% 

Ηξιαλδία 155.306 98.735 95.147 -3,6% 

Ηηαιία 1.336.413 2.228.010 1.923.745 -13,7% 

Λεηνλία 300 440 19.341 (κ.ζ.) 

Ληζνπαλία 7.700 8.971 7.332 -18,3% 

Λνπμεκβνχξγν 7.248 16.114 25.345 57,3% 

Μάιηα 238 1.677 2.404 43,4% 

Κάησ Υψξεο 772.110 856.054 798.778 -6,7% 

Πνισλία 529.179 592.800 365.900 -38,3% 

Πνξηνγαιία 210.950 251.098 215.963 -14,0% 

Ρνπκαλία (κε 

δηαζέζηκα 

ζηνηρεία) 

163.354 136.385 -16,5% 

ινβαθία 98.212 44.906 51.611 14,9% 

ινβελία 4.671 7.094 10.710 51,0% 

Ηζπαλία 872.214 1.243.153 1.358.401 9,3% 

νπεδία 205.697 507.209 195.832 -61,4% 

Ζλσκέλν Βαζίιεην  1.711.276 1.633.000 1.694.710 3,8% 

ΣΥΝΟΛΟ (ΔΔ)-28 11.142.276 14.137.218 13.621.535 -3,6% 

Πεγή: Αλαδεκνζίεπζε πίλαθα Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (2017) 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-876-el-n.pdf 

 

 

 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-876-el-n.pdf
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2.2 Κνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο έδσζε ηελ επθαηξία δεκηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 

κε πξνζθνξά θνηλσληθνχ νθέινπο γηα ηα κέιε ηνπο ή ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη φρη γηα ηε 

δεκηνπξγία θέξδνπο απφ επελδπηέο. Ο θνηλσληθφο, νηθνλνκηθφο θαη ζεζκηθφο πινπξαιηζκφο 

αλά ρψξα πξνζδίδεη δηαθνξεηηθέο ελλνηνινγηθέο δηαζηάζεηο ζηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. ηελ Διιάδα ζπγρέεηαη κε ηνλ φξν «εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε», 

έλλνηα κε εληειψο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν (ηξάλεο, 2014). 

Καηά ηνλ Yunus, ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη θάζε νηθνλνκηθή θνηλσληθή 

πξσηνβνπιία, θεξδνζθνπηθή ή κε, κε απψηεξν ζθνπφ ην θνηλφ θαιφ (ηξάλεο, 2014). Καηά 

ηνπο Ropey θαη Cheney (2006) ππάξρνπλ ηξεηο ηχπνη θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο:  

 Ζ ηδησηηθή θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα/private social entrepreneurship: 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία πνπ έρεη σο ζηφρνπο: ηελ θαηλνηνκία, ηελ 

θνηλσληθή πξνζθνξά θαη ην θέξδνο. 

 Ζ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα κε επίηεπμεο θέξδνπο/social 

entrepreneurship in the not-for profit sector: Πξφθεηηαη γηα ηελ πξσηνβνπιία δξάζεο 

νκάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θεξδνζθνπηθά κε ππμίδα ην πάζνο ηνπο γηα θνηλσληθή 

πξνζθνξά, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε δηνξαηηθφηεηά ηνπο. Πξφθεηηαη γηα δνκέο 

αλνηρηέο ζηελ ηδησηηθή ρνξεγία θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ειεπζεξία γηα 

πεηξακαηηζκνχο.  

 Ζ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα/public-sector social 

entrepreneurship: Απηφ ην είδνο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ην θάζε θξάηνο. Έρεη ζαθψο πεξηζζφηεξνπο 

πεξηνξηζκνχο θαηλνηφκσλ ελεξγεηψλ θαη βξαδχηεξνπο ξπζκνχο πξνζαξκνγήο ιφγσ 

λνκνζεηηθψλ θαη εθηειεζηηθψλ θξαγκψλ.  

χκθσλα κε ην Γηεζλέο εξεπλεηηθφ δίθηπν EMES νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ κία 

λέα επηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε κε θνηλσληθφ πξφζεκν θαη πξνηείλεη ηξείο (3) θαηεγνξίεο 

θξηηεξίσλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπο:  

α) ηα νηθνλνκηθά ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη: ε ρξεκαηνδνηηθή επηβίσζε ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ (ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλνπλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηνπο 
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θαηάιιεινπο πφξνπο), ν ζπλδπαζκφο νηθνλνκηθψλ θαη κε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ε εζεινληηθή 

εξγαζία θαη ε ππνρξεσηηθή χπαξμε ειάρηζηεο ακεηβφκελεο εξγαζίαο,  

β) ηα θνηλσληθά, πνπ νξίδνπλ φηη αθελφο ν ζθνπφο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη 

αθεηέξνπ φηη ιφγσ ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο ζθνπνχ νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

πεξηνξηζκφ ζηελ αλαδηαλνκή ησλ θεξδψλ θαη  

γ) ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (π.ρ. ζπκκεηνρηθή εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε, πςειφο βαζκφο απηνλνκίαο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ιήςε απνθάζεσλ κε 

βάζε δεκνθξαηηθή ςεθνθνξία) (EMES, 2012).  

ηελ Διιάδα κέρξη ην 2011 δελ ππήξμε ζεκαληηθή αλάπηπμε ηνπ πεδίνπ ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ γξαθεηνθξαηία, ε έιιεηςε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κέρξη ηφηε θαζψο θαη 

ε έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο πάλσ ζην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν 

ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ήηαλ αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηελ θαζηέξσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ επηρεηξείλ. Ο Ν.4019/2011 έζεζε ηα πξψηα ζεζκηθά ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε ξαγδαία αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

άιιαμε ξηδηθά ην θνηλσληθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ Δπξψπε θαζφηη έδσζε 

ψζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο αληαγσληζηηθνχ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ κνληέινπ (ηξάλεο, 

2014). 
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2.3 Σπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο- Σπλεηαηξηζηηθέο αξρέο 

Ο ζπλεηαηξηζκφο είλαη έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ θαηά ηα ηέιε 

ηνπ 18
νπ

 θαη αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζε ηαπηφρξνλε αλάπηπμε κε ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε 

πνπ ζπληειέζηεθε ηελ επνρή απηή.  

Ζ Γηεζλήο πλεηαηξηζηηθή Έλσζε (International Cooperative Alliance -ICA) νξίδεη σο 

ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε ηελ "αστόνομη έλσζε πξνζώπσλ πνπ ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θνηλώλ νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ αλαγθώλ θαη 

επηδηώμεώλ ηνπο δηά κέζνπ κηαο ζπληδηόθηεηεο θαη δεκνθξαηηθά δηνηθνύκελεο επηρείξεζεο” 

(ICA, 2015). 

Ζ ιέμε-θιεηδί ηνπ νξηζκνχ είλαη ε απηνλνκία. Γελ πθίζηαηαη ζπλεηαηξηζκφο ρσξίο απηνλνκία 

δξαζηεξηνηήησλ φζνλ αθνξά ζηε ιήςε απνθάζεσλ, πάληα ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο ηνπ 

ζεζκνχ. Σα κέιε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ έρνπλ ηξηπιή ηδηφηεηα. Δίλαη ηδηνθηήηεο (users-owner) 

σο ζπκκεηέρνληεο ζην θεθάιαην ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, κέιε (users-control) κε ελεξγή δξάζε 

σο πξνο ηνλ έιεγρν θαη ηηο απνθάζεηο ησλ δξάζεσλ θαη πειάηεο/πξνκεζεπηέο (user-benefit) 

πξνσζψληαο ή αγνξάδνληαο πξντφληα θαη παξνρέο ππεξεζηψλ (Κνληνγεψξγνο-εξγάθε, 

2015). 

ινη νη ζπλεηαηξηζκνί, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο, δηέπνληαη απφ 

θνηλέο αξρέο θαη αμίεο πνπ νξίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά απφ ηελ ICA ην 1937 ζην πλέδξην 

ησλ Παξηζίσλ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θάπνηεο απφ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο αμίεο θαη αξρέο 

εμειίρηεθαλ ελψ άιιεο εμαζζέληζαλ. Σν 1995 ζην 31
ν
 ζπλέδξην ηεο ICA ζην Μάληζεζηεξ 

επαλαδηαηππψζεθαλ νη επηά ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο ησλ ζχγρξνλσλ ζπλεηαηξηζκψλ, νη νπνίεο 

ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα θαη είλαη: ε εζεινληηθή θαη ειεχζεξε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ, ε 

δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε, ε ίζε νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζην θεθάιαην ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, ε απηνλνκία θαη ε αλεμαξηεζία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε εθπαίδεπζε, ε 

πξαθηηθή εμάζθεζε ε πιεξνθφξεζε θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ θνηλφηεηα. 

Οη ζπλεηαηξηζκνί παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. Οη 300 

κεγαιχηεξνη ζπλεηαηξηζκνί ζηνλ θφζκν αλαθέξνπλ ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ 2,034,98 

ηξηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ΖΠΑ. Οη ζπλεηαηξηζκνί ζπκβάιινπλ ζηε βηψζηκε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ζηε ζηαζεξή, πνηνηηθή απαζρφιεζε, απαζρνιψληαο 280 εθαηνκκχξηα 
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αλζξψπνπο ζε φιν ηνλ θφζκν, κε άιια ιφγηα, ην 10% ηνπ παγθφζκηνπ απαζρνινχκελνπ 

πιεζπζκνχ (World Cooperative Monitor, 2019).  

2.4 Αεηθόξνο/βηώζηκε αλάπηπμε 

Σν 1987 ε Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε (World Commission 

on Environment and Development), γλσζηή θαη σο Δπηηξνπή Brundtland, ζηελ Έθζεζε ηεο 

µε ηίηιν «Σν θνηλφ µαο κέιινλ», δηαηχπσζε γηα πξψηε θνξά ηνλ νξηζκφ ηεο 

αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο: «είλαη ε αλάπηπμε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο 

ρσξίο λα δεζκεύεη ηε δπλαηόηεηα ησλ κειινληηθώλ γελεώλ λα ηθαλνπνηνύλ ηηο δηθέο ηνπο 

αλάγθεο». 

Με βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο ζχκβαζεο  Local Agenda 21, (1993), : «Βηώζηκε αλάπηπμε είλαη ε 

αλάπηπμε πνπ παξέρεη βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ζε 

όινπο ηνπο θαηνίθνπο κηα θνηλόηεηαο ρσξίο λα απεηιεί ηε βησζηκόηεηα ησλ θπζηθώλ, 

νηθηζηηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζπζηεκάησλ πάλσ ζηηο νπνίεο ε δηαλνκή απηώλ ησλ ππεξεζηώλ 

εμαξηάηαη».
2
 

Ζ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο θηλείηαη πάλσ ζε ηξεηο άμνλεο νη νπνίνη ζπλδένληαη, αιιειεπηδξνχλ 

θαη θαζνξίδνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο δηεζλψο. 

Απνθάζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αεηθνξία ιακβάλνληαη ζπλερψο ψζηε λα δηαηεξεζνχλ νη 

θπζηθνί πφξνη, λα πξνζηαηεχεηαη ην πεξηβάιινλ θαη ηαπηφρξνλα λα βειηηψλεηαη ην βηνηηθφ 

επίπεδν ησλ αλζξψπσλ. Οη ηξεηο βαζηθνί ππιψλεο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη: 

ην πεξηβάιινλ, ε θνηλσλία θαη ε νηθνλνκία (Wanamaker, 2018). 

 

                                                 
2
Σν Local Agenda 21 (LA21) είλαη κηα εζεινληηθή δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα κε ζηφρν 

ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε αεηθφξνπ/βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. Ζ Σνπηθή Αηδέληα 21 πεξηιακβάλεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε, ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, ηε ζπκκεηνρή 

ηεο θνηλφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία εηαηξηθψλ ζρέζεσλ (United Nations, 1993).  
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Σρήκα 1: Γηαζηάζεηο αεηθόξνπ/βηώζηκεο αλάπηπμεο, 

Πεγή: sisu.ut.ee (n.d.) 

 ICRC sustainable development objectives (2012).  

 

2.4.1 Κνηλσλία 

Ζ θνηλσληθή βησζηκφηεηα θηλείηαη γχξσ απφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο. Οη δηαπξνζσπηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο φπσο θαη νη αλζξψπηλεο αμίεο επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηηο ζρέζεηο 

εξγνδφηε-εξγαδφκελνπ ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ θηψρεηα, ε αληζφηεηα 

θαη ε κε ηήξεζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα νπνηαδήπνηε 

κνξθή αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία απνηειεί κηα λέα πεγή 

θαηλνηνκίαο αλαδεηθλχνληαο λένπο ηξφπνπο εξγαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, παξαγσγηθφηεηαο 

θαη ζπλεξγαζηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη πξψηεο έμη αξρέο ηνπ Παγθφζκηνπ πκθψλνπ ηνπ 

ΟΖΔ
3
 απνδεηθλχνπλ ηε ζπνπδαηφηεηά ηεο θνηλσληθήο αεηθνξίαο: εξγαζία, γπλαηθεία 

ρεηξαθέηεζε θαη ηζφηεηα, παηδηά, απηφρζνλεο πιεζπζκνί, ΑκεΑ θαη θηψρεηα είλαη δεηήκαηα 

πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή ζπδήηεζε (Karbassi, 2020). 

 

                                                 
3
Ten principles of the UN Global Compact 

Οικονομία

Ζξυπνθ ανάπτυξθ

Ζξοδα ζρευνασ και 
ανάπτυξθσ 

Εξοικονόμθςθ κοςτών

Περιβάλλον

Διαχείριςθ πόρων

Προςταςία περιβάλλοντοσ

Κοινωνία

Ποιότθτα ηωισ

Εκπαίδευςθ

Ανάπτυξθ κοινοτιτων

'Ίςεσ ευκαιρίεσ

Νόμοσ και θκικι
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2.4.2 Πεξηβάιινλ 

Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα νθείινπλ λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ ηζνξξνπία ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα κε ηαπηφρξνλε 

πξναγσγή ηεο αλάπηπμεο. χγρξνλα ζέκαηα φπσο ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε εμαηηίαο ησλ 

εξγνζηαζηαθψλ ξχπσλ, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ απνηεινχλ θιέγνληα δεηήκαηα ππφ δηαπξαγκάηεπζε δηεζλψλ νξγαληζκψλ 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απνθαηάζηαζε θαη ε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ 

πιαλήηε (Daly, 1990).  

2.4.3 Οηθνλνκία 

Σν ιεηηνπξγηθφ θέξδνο πνπ παξάγεηαη θαηφπηλ δίθαησλ θαη νηθνλνκηθά νξζψλ απνθάζεσλ 

ιακβάλνληαο θαη ζπλππνινγίδνληαο ζνβαξά ηνπο θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο απνηειεί πξντφλ νηθνλνκηθήο αεηθνξίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζε καθξνπξφζεζκα θέξδε πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο 

άιινπο δπν ππιψλεο ζε αληίζεζε κε ηνλ φξν «business as usual» πνπ επηθξαηνχζε ηνλ 

πξνεγνχκελν αηψλα. Φνξνειαθξχλζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ πξάζηλε αλάπηπμε, ε πάηαμε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, νη κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε εθπαίδεπζε απνηεινχλ ζεκαληηθά φπια 

ελφο κνληέινπ νηθνλνκηθήο αεηθνξίαο ζήκεξα (Wanamaker, 2018). 
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3.Σπλεηαηξηζκνί 

Δηζαγσγή 

θνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα θάλεη κηα αλαζθφπεζε ζην ζέκα ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Δηδηθφηεξα, ζε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα είδε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ 

ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζην λνκηθφ πιαίζην 

ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ε θηινζνθία ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Απψηεξνο ζηφρνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα εληνπίζεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο. Ο εληνπηζκφο θαη ε 

θαηαλφεζε ησλ δηαθνξψλ απηψλ θξίλεηαη αλαγθαία θαζφζνλ ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο 

είλαη λα αλαδείμεη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηεο  βησζηκφηεηαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηηο πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ζρεηηθψλ 

κειεηψλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε βησζηκφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

3.1 Δίδε ζπλεηαηξηζκώλ 

ην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο δξαζηεξηνπνηνχληαη δηάθνξα είδε 

ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ εμαηξεηηθή πνηθηινκνξθία. Χζηφζν, ππάξρνπλ 

θάπνηα ηξία βαζηθά θξηηήξηα πνπ βνεζνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ αλά είδνο. 

Σα θξηηήξηα απηά είλαη ηξία θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του εκάςτοτε ςυνεταιριςμοφ 

 τθν αγορά ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνται οι ςυνεταιριςμοί και 

 τθ δομι τθσ ιδιοκτθςίασ (Κοντογεώργοσ & Σεργάκθ, 2015). 

ηελ ΔΔ ην έηνο 2016 δξαζηεξηνπνηνχλην πεξίπνπ 131.000 ζπλεηαηξηζκνί, κε πεξηζζφηεξνπο 

απφ 4,3 εθαηνκκχξηα ππαιιήινπο θαη εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 992 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ 

(European Parliament, 2019). 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2019 ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί 1.321 επηρεηξήζεηο λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ΚΑΟ. Απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο νη 1.125 είραλ θαηαρσξεζεί σο 

ελεξγέο. Μεηά ηε δηαγξαθή 77 ελεξγψλ νληνηήησλ, πνπ δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηεο ΔΔ, 
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έκεηλαλ 1.048 (ελεξγέο επηρεηξήζεηο) κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2019. ε απηφ ην ζχλνιν 

πξέπεη επίζεο λα πξνζηεζεί θαη ν αξηζκφο ησλ γπλαηθείσλ αγξνηνπξηζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. 

χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο, απηνί νη ζπλεηαηξηζκνί αλήιζαλ ζηνπο 

100 ην Μάξηην ηνπ 2019. Απηφ απμάλεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

ΚΑΟ ζε 1.148 (Vavarousis & Tsitsirigos, 2019). 

ηελ Διιάδα ελ έηε 2017 ππήξραλ 5 ζπλεηαηξηζκνί ηξαπεδψλ, 885 αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, 

545 ζηεγαζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, 141 γπλαηθείνη αγξνηνπξηζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη 1200 

θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο (Nasioulas, Fefes & Ioakeimidis, 2017).  

3.2 Σπλεηαηξηζηηθή δηαθπβέξλεζε 

Ζ ζπλεηαηξηζηηθή δηαθπβέξλεζε παξνπζηάδεη θάπνηεο ηδηνκνξθίεο ζε ζρέζε κε ηε 

δηαθπβέξλεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ θεξδνζθνπηθφ 

ραξαθηήξα (Καβνπιάθνο & Γξηηδάο, 2015). Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη ζπλεηαηξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζπληζηνχλ ηδηνθηεζίεο ησλ κειψλ θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη νξγαλσκέλεο πάλσ 

ζην δεκνθξαηηθφ κνληέιν δηαθπβέξλεζεο. Βαζηθή επηδίσμε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο 

δηαθπβέξλεζεο είλαη ε εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ φπσο απηνί ηίζεληαη απφ ηελ εθάζηνηε 

ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε. Δπίζεο ε ζπλεηαηξηζηηθή δηαθπβέξλεζε επηδηψθεη ηελ πξνζηαζία 

ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ αξρψλ (Novkovic & 

Miner, 2016).  

Ζ ζπλεηαηξηζηηθή δηαθπβέξλεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηινκνξθία, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

είλαη απνηέιεζκα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, αθνχ δηακνξθψζεθαλ 

ιεηηνπξγηθά ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ ζεζκηθψλ θαη λνκηθψλ ζπλζεθψλ (Turnbull, 2007). 

Άιινη παξάγνληεο πνπ επίζεο ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ηεο 

ζπλεηαηξηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο, είλαη: νη δηαθνξεηηθνί θιάδνη δξαζηεξηνπνίεζεο, ην 

κέγεζνο ηεο θάζε ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο, ην είδνο ησλ κειψλ θαη ν θχθινο δσήο ηεο 

επηρείξεζεο (Birchall, 2014). 

Οη βαζηθέο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη: ν αλζξσπηζκφο, ε 

θνηλή ηδηνθηεζία θαη ν έιεγρνο θαη ε δεκνθξαηία ζην πιαίζην ηεο απηνδηαθπβέξλεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αξρή ηνπ αλζξσπηζκνχ ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο νη Pirson & 

Turnbull (2011) έρνπλ ηνλίζεη ηελ χπαξμε αλζξσπηζηηθψλ ζεσξηψλ δηαθπβέξλεζεο πνπ 

βάδνπλ ζην επίθεληξν ηνλ άλζξσπν ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε επηδίσμε νηθνλνκηθψλ 
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απνηειεζκάησλ παξαγθσλίδεηαη. ε αληίζεζε κε ηε ζεσξία ηνπ θχξηνπ παξάγνληα πνπ 

αληαλαθιά
4
 ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ θεξδνζθνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, κία 

ζεσξία πνπ αληαλαθιά ην πξφηππν δηαθπβέξλεζεο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

απνηειεί ε αλζξσπηζηηθή ζεσξία φπσο δηαηππψζεθε απφ ηηο Novkovic & Miner (2016).  

χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία ε ζπλεηαηξηζηηθή δηαθπβέξλεζε απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ 

έρνπλ σο ζηφρν ηελ επηδίσμε ηνπ θνηλνχ θαινχ θαη νθέινπο. Χο εθ ηνχηνπ, ζην πιαίζην ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ε χπαξμε ησλ θηλήηξσλ ή ησλ θπξψζεσλ ιφγσ ηεο 

αληαγσληζηηθήο ηνπο θχζεο είλαη κέζα πνπ δελ έρνπλ ζέζε ζε έλαλ ζπλεηαηξηζκφ (Ostrom, 

2002). Οη δηαρεηξηζηέο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ αλζξσπηζηηθή 

ζεσξία έρνπλ απην-θηλεηνπνίεζε θαη θάλνπλ φηη θαιχηεξν κπνξνχλ γηα ηελ νξγάλσζε 

επζπγξακκίδνληαο ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο κε ηνπο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο 

(Novkovic & Miner, 2016).  

Πέξαλ ηνπ αλζξσπηζηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, άιιν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζπλεηαηξηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο έρεη λα θάλεη κε ηελ θνηλή ηδηνθηεζία θαη ηνλ έιεγρν. 

χκθσλα κε ηνπο ζεσξεηηθνχο (Stocky, 2014, Novkovic & Miner, 2016, Pirson & Turnbull, 

2016) ν ζεκέιηνο ιίζνο ελφο νηθνλνκηθνχ κνληέινπ νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε 

κνξθή ηεο ηδηνθηεζίαο, πνπ θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο. Δπνκέλσο, ε κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο θαζνξίδεη 

ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα επηηεπρζνχλ νη ζπλεηαηξηζηηθνί ζηφρνη. 

ε αληίζεζε κε φηη ζπκβαίλεη ζηηο παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο, πνπ αθνινπζνχλ ην 

παξαδνζηαθφ λενθιαζηθφ νηθνλνκηθφ κνληέιν,
5
 νη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο αλήθνπλ ζηα 

κέιε ηνπο ηα νπνία είλαη επηθνξηηζκέλα κε ην θαζήθνλ ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ ηεο 

επηρείξεζεο (Αδάκ, 2014). Απηφ ην κνληέιν δηαθπβέξλεζεο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη γλσζηφ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο ζπληδηνθηεζία. Ζ ζπληδηνθηεζία 

είλαη έλα κνληέιν ηδηνθηεζίαο πνπ έρεη σο βαζηθφ ζηνηρείν ηνπο απηφβνπινπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ ζέηνπλ ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο ζηνπο εαπηνχο ηνπο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

ζπληδηνθηεζίαο νη κεξίδεο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ απαγνξεχεηαη λα πσιεζνχλ 

                                                 
4

Ζ ζεσξία ηνπ ελφο παξάγνληα αληαλαθιά ηηο αξρέο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο. Οη βαζηθέο ππνζέζεηο 

απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη φηη ν άλζξσπνο είλαη έλα νλ πνπ δξα νξζνινγηθά γηα ηελ επηδίσμε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνπ νθέινπο. Δπίζεο, απηή ε 

ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη ν άλζξσπνο επηδηψθεη ηελ εθπιήξσζε πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε νηθνλνκηθά θίλεηξα. 
χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ ελφο παξάγνληα αιιά θαη ηε ζεσξία ηεο αληηπξνζψπεπζεο νη δηαρεηξηζηέο ησλ επηρεηξήζεσλ έξρνληαη ζπλέρεηα 

ζε αληηπαξάζεζε  ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε ιφγσ ησλ αληηηηζέκελσλ ζπκθεξφλησλ ηνπο θαζψο νη δνκέο 

ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηεξίδνληαη ζε αληηηηζέκελα ζπκθέξνληα (Grundei, 
2008). 
5
Σν λενθιαζηθφ κνληέιν ζηεξίδεηαη ζηε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. 



Απγνπνύινπ  Γεσξγία,   Η ζεκαζία ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ζην θνηλσληθννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη ζηελ αεηθνξία 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία  22 

ζηελ αγνξά θαζφηη ε ζπλεηαηξηζηηθή πεξηνπζία αλήθεη ζηελ θνηλφηεηα ζε πεξίπησζε πνπ ν 

ζπλεηαηξηζκφο δηαιπζεί. Γηα ηελ χπαξμε θαη ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπληδηνθηεζίαο 

είλαη απαξαίηεηε ε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε, ε νπνία απνηειεί ην ηξίην βαζηθφ ζπζηαηηθφ 

ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο (Παπαγεσξγίνπ, 2015). 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ε απηνδηαθπβέξλεζε (Doherty, 2009). χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο 

απηνδηαθπβέξλεζεο νη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηεξίδνληαη πάλσ ζε θαλφλεο, πνπ 

απνθαζίδνληαη δεκνθξαηηθά απφ ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο, θαη ππφθεηληαη ζε αλαζεσξήζεηο 

αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ηε δεκηνπξγία ζπλειεχζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ φια 

ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ (εξγάθε, 2010, Παπαγεσξγίνπ, 2015). 

Γηάθνξνη κειεηεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ην κνληέιν ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηηο βνεζάεη λα επηβηψλνπλ αιιά θαη λα αλαπηχζζνληαη ελ 

κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Αξγεληηλή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο δεκηνπξγήζεθαλ 200 ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, κε ηελ ππνζηήξημε 

ηεο θπβέξλεζεο, νη νπνίεο ζπλέβαιιαλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηε 

κείσζε ηεο αλεξγίαο. Δπίζεο, ζηηο ΖΠΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ελψ 

δηαθφπεθαλ ηα δάλεηα πξνο ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο δε ζπλέβε ην ίδην κε ηηο 

ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο (Defourny & Nyssens, 2010). Αληίζηνηρα, ζε επίπεδν Δπξψπεο 

θαη Διιάδαο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) ζε έλα ζρεηηθφ έγγξαθφ ηνπ κε ηίηιν 

«επαλαζρεδηάδνληαο ην πιαίζην ηνπ κειινληηθνύ ρξεκαηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο» ηφληζε ην ξφιν 

ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαζφηη ην κνληέιν ηεο εηαηξηθήο ηνπο 

δηαθπβέξλεζεο επλνεί ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε (Kodres & Narain, 2010). Δπίζεο, ε 

Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ΓΟΔ) ζηελ έθζεζε κε ηίηιν «Αλζεθηηθόηεηα ηνπ 

ζπλεηαηξηζηηθνύ επηρεηξεκαηηθνύ πξνηύπνπ ζε πεξηόδνπο θξίζεο» ηφληζε φηη νη ζπλεηαηξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζε αληίζεζε κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζεσξνχληαη σο πην 

αμηφπηζηνη θαη απνδνηηθνί νξγαληζκνί θαη νη ζπλεηαηξηζκνί θαηαλαισηψλ εκθαλίδνπλ 

νινέλα κεγαιχηεξν θχθιν εξγαζηψλ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο (Birchall & Ketilson, 2009).  

ηνλ πίλαθα 3.1 απνηππψλνληαη νη δηαθνξέο ησλ παξαδνζηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηε ζεσξία ηεο αληηπξνζψπεπζεο (παξαδνζηαθέο 

επηρεηξήζεηο) θαη ηελ αλζξσπηζηηθή ζεσξία (ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο). 
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Πίλαθαο 3.1: Γηαθνξέο ζπκβαηηθώλ θαη ζπλεηαηξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ 

 

Σπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο Σπλεηαηξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Θεσξία 

αληηπξνζώπεπζεο/ζεσξία ελόο 

παξάγνληα 

Αλζξσπηζηηθή ζεσξία 

Θεσξεηηθή βάζε 

 

Νενθιαζηθφ νηθνλνκηθφ κνληέιν Οξγαλσζηαθή ςπρνινγία θαη 

θνηλσληνινγία 

Κξηηήξην 

επίδνζεο 

Αμία γηα ηνλ θάηνρν κεξηδίσλ Αμία γηα ηελ θνηλσλία 

ρέζε ηδηνθηήηε-

δηαρεηξηζηή 

 

 

χγθξνπζε ζθνπψλ Δπζπγξάκκηζε ζθνπψλ 

Σχπνο αλζξψπνπ 

 

Πξνζσπηθφο θαηξνζθνπηζκφο πκπεξηθνξά ππέξ ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο 

Κίλεηξν 

δηαρείξηζεο 

Δμσηεξηθφ (νηθνλνκηθφ) Δζσηεξηθφ (θάλνληαο ην 

ζσζηφ) 

Γεληθή 

ηνπνζέηεζε γηα 

ηελ αβεβαηφηεηα 

ζρεηηθά κε ηε 

δηαρεηξηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

Απνθπγή αβεβαηφηεηαο θαη 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο 

Δκπηζηνζχλε θαη απνδνρή 

αβεβαηφηεηαο 

πζηάζεηο γηα ηνλ 

αληηπξνζσπεπηηθφ 

ζρεδηαζκφ 

Παξαθνινχζεζε δηαρεηξηζηή 

απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

(νηθνλνκηθά θίλεηξα) 

Δρεκχζεηα ζηηο απνθάζεηο 

δηαρείξηζεο 

πλεηαηξηζηηθή 

επηρεηξεκαηηθή δηαρείξηζε 

θαη ζπιινγηθή ιήςε 

απνθάζεσλ 

Πεγή: Sonja Novkovic & KarenMiner (2016, ζει. 6) 

http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/GovernanceGR.pdf 
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3.3 Ννκηθό πιαίζην ζπλεηαηξηζκώλ ζηελ Διιάδα 

Ζ ζπλεηαηξηζηηθή λνκνζεζία ζηελ Διιάδα είλαη γεληθά θαηαθεξκαηηζκέλε θαζψο ηζρχνπλ 

δηαθνξεηηθνί λφκνη γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. Σνχην έρεη σο 

απνηέιεζκα ην ειιεληθφ θξάηνο λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

απφ άπνςε λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλάινγα κε ην είδνο ζην νπνίν αλήθνπλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ν λφκνο 4384/2016 (άξζξν 1) νξίδεη ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο σο 

απηφλνκεο νξγαλψζεηο πξνζψπσλ κε εζεινληηθφ ζθνπφ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ ακνηβαία 

βνήζεηα ησλ κειψλ θαη ζηελ ζπιινγηθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Δπίζεο, νη αζηηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί δηέπνληαη απφ ηνλ Ν. 1667/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν.2076/1992, 

Ν.2166/1993 θαη  Ν.2515/1997 (Nasioulas, Fefes & Ioakimidis, 2017). 

Μέρξη ην 2011 ζηελ Διιάδα ήηαλ ελεξγνί ηέζζεξηο λφκνη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο Νφκνο 

1667/1986 γηα ηνπο «αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θη άιιεο δηαηάμεηο», ν Νφκνο 2716/1999 γηα 

ηνλ «εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θη άιιεο δηαηάμεηο Νφκνο 2810/2000 γηα 

ηνπο «Αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζηηθνχο νξγαληζκνχο» θαη ν Νφκνο 4019/2011 γηα ηελ 

«Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Γηεζλήο 

Οξγαληζκφο πλεηαηξηζκψλ Βηνκεραληθψλ, Βηνηερληθψλ, Πξνζθνξάο Τπεξεζηψλ θαη 

Παξαγσγψλ, 2013). 

χκθσλα κε ην Γηεζλή Οξγαληζκφ πλεηαηξηζκψλ Βηνκεραληθψλ, Βηνηερληθψλ, Πξνζθνξάο 

Τπεξεζηψλ θαη Παξαγσγψλ (2013) νη πξναλαθεξζέληεο λφκνη παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο 

ειιείςεηο. Ηδηαίηεξα νη δχν πξψηνη δελ εθαξκφδνπλ ηα θξηηήξηα θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζπγθιίλνπλ κε ηα δηεζλή πξφηππα. Μηα ζεκαληηθή 

ζπλεηαηξηζηηθή αξρή γηα παξάδεηγκα, φπσο είλαη ε ζπλεηαηξηζηηθή ζπλεξγαζία, είλαη 

ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε ζην λνκηθφ πιαίζην ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηεο Διιάδαο. Δπίζεο, ην 

ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ζηε ρψξαο καο δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηάξηηζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο ζε επίπεδν ζπλεηαηξηζκψλ (Γηεζλήο 

Οξγαληζκφο πλεηαηξηζκψλ Βηνκεραληθψλ, Βηνηερληθψλ, Πξνζθνξάο Τπεξεζηψλ θαη 

Παξαγσγψλ, 2013). 

Σν 2016 ςεθίζηεθε έλαο λένο λφκνο γηα ηελ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία ν 

4430/2016. ην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ νξίδνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο θαη 

αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο: παξαγσγηθά εγρεηξήκαηα απηνδηαρείξηζεο, ζπιινγηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θνξείο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο. Μία ζεκαληηθή 
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ζπλεηζθνξά απηνχ ηνπ λφκνπ είλαη ην εγρείξεκα νξηζκνχ ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο, 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην άξζξν 5. χκθσλα κε ηνλ λφκν 4430/2016 ε αεηθφξνο/βηψζηκε 

αλάπηπμε είλαη ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα 

ηδηαίηεξα ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο (Nasioulas, Fefes & Ioakimidis, 2017). 

Ο πην πξφζθαηνο λφκνο γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ζηελ Διιάδα είλαη ν 4673/2020 (Νφκνο 

4673/2020, Αγξνηηθνί πλεηαηξηζκνί θαη άιιεο δηαηάμεηο). Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

ζπλεηαηξηζηηθφ λφκν πνπ έρεη θξηζεί αξλεηηθά απφ ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη 

κε ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ζηελ Διιάδα θαη απφ ηελ ICA (κε ηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ 

Γελ. Γ/ληή ηεο ΗCA Bruno Roelands ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην). Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν 

φηη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ λνκνζρεδίνπ νη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο αληέδξαζαλ κε 

παξεκβάζεηο. Σφζν νη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα φζν θαη ην Φφξνπκ 

Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνλίδνπλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο δελ ιακβάλεη ππφςε 

ηεζρεηηθή επξσπατθή εκπεηξία, ελψ θάπνηα ζεκεία ηνπ είλαη πξνβιεκαηηθά (π.ρ. δηαλνκή 

θεξδψλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο, κε χπαξμε αδηαλέκεησλ απνζεκαηηθψλ, ε δπλαηφηεηα 

κεηαηξνπήο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζε άιιεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ θαηφπηλ απφθαζεο ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ θαη ηέινο ε αλάγθε χπαξμεο ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Γνπβίηζα, 2020). 
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3.4 Η βησζηκόηεηα ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο 
 

Οη ζπλεηαηξηζκνί σο επηρεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηηο αμίεο θαη ζηηο αξρέο ηεο 

ζπλεηαηξηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη απφ ηε θχζε ηνπο βηψζηκεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο 

θαζψο έρνπλ δείμεη αλζεθηηθφηεηα ελφςεη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ 

(Prasad & Kumari, 2016).  

 

Οη Birchall & Ketilson, (2009), κάιηζηα, πνπ κειέηεζαλ ηε βησζηκφηεηα ηνπ 

ζπλεηαηξηζηηθνχ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη ζπλεηαηξηζκνί θαη θπξίσο νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί φρη κφλν 

είλαη βηψζηκνη ελ κέζσ θξίζεο αιιά κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη ζηε κείσζε ηνπ αληίθηππνπ 

ηεο ηξαπεδηθήο θξίζεο ζπλερίδνληαο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ρσξίο ηελ αλάγθε θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ. Απηφ απνδεηθλχεη φηη νη ζπλεηαηξηζκνί απνηεινχλ κηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ 

ηξέρνπζα νηθνλνκηθή πνιηηηθή κεηψλνληαο ηνλ αληίθηππν ηεο χθεζεο κέζσ ηεο 

ζπλερηδφκελεο άζθεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. 

ηα ίδηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαηέιεμαλ θαη νη 

Jaeger, Lemzeri, & Ory (2016), πνπ κειέηεζαλ ην θαηλφκελν ζηελ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο. 

Δηδηθφηεξα, νη κειεηεηέο αλαθέξνπλ φηη νη ζπλεηαηξηζκνί ηξαπεδψλ ζηελ θξίζε ηνπ 1990 

εκθαλίζηεθαλ πην αλζεθηηθνί θαη απνδνηηθνί απφ ηηο θνηλέο ηξάπεδεο νδεγψληαο ηελ 

νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο ζε αλαδηάξζξσζε. Χζηφζν, νη κειεηεηέο ηνλίδνπλ φηη νη 

ζπλεηαηξηζκνί ηξαπεδψλ ζηε Γαιιία παξφιν πνπ έδεημαλ ηελ ίδηα αλζεθηηθφηεηα θαη ζηελ 

πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε, επεξεάζηεθαλ απφ απηή. Οινθιεξψλνληαο ηε κειέηε ηνπο νη 

εξεπλεηέο ππνζηήξημαλ φηη ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο 

νξγάλσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ επεξεάδνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπο ελ κέζσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη επηρεηξεκαηνινγνχλ φηη πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηε Γαιιία νη 

ζπλεηαηξηζκνί ηξαπεδψλ ήηαλ πξνθαλψο πην ηθαλνί λα αληηζηαζνχλ (π.ρ. θαιχηεξε 

θεθαιαηνπνίεζε θαη ιηγφηεξν αζηαζή εηζνδήκαηα) ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ  

παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα (Jaeger, Lemzeri, & Ory, 2016). 

 

Οη ζπλεηαηξηζκνί ζε φινπο ηνπο ηνκείο επηβηψλνπλ θαιχηεξα απφ ηηο παξαδνζηαθέο 

επηρεηξήζεηο θαη νη λενηδξπζέληεο ζπλεηαηξηζκνί έρνπλ κεγαιχηεξε καθξνδσία ζε ζρέζε κε 

ηηο λενηδξπζείζεο παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απηφ 

αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα θεθάιαηα ησλ κειψλ ηνπο 

αληί γηα ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ κε ζθνπφ ηε ζηήξημε θαη ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
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ηνπο. Ο Birchall επηρεηξεκαηνινγεί φηη ην ζπλεηαηξηζηηθφ κνληέιν δελ απνηειεί 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν φπσο είλαη φια ηα άιια, αιιά αληίζεηα ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

νηθνλνκία είλαη κνλαδηθή, ηδηαίηεξα ζε κηα επνρή παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ζεσξεί φηη νη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηηο ζεκεξηλέο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο  (Birchall, 

2009).  

 

Δπίζεο, ν  Birchall αηηηνινγεί ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ ππνζηεξίδνληαο φηη νη ζπλεηαηξηζκνί 

απνηεινχλ έλα βηψζηκν νηθνλνκηθφ κνληέιν πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη γηα λα αληηκεησπίζεη 

ηηο παγθφζκηεο πξνθιήζεηο ηεο νηθνλνκίαο, παξάγνληαο θαη δηαλέκνληαο ηνλ πινχην κε έλαλ 

δίθαην ηξφπν. ε απηφ ην πιαίζην, νη ζπλεηαηξηζκνί κπνξνχλ λα θέξνπλ ζηαζεξφηεηα ζην 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ πνπ έρνπλ παγθφζκηα εκβέιεηα θαη 

εθαξκφδνπλ ηνπηθέο ιχζεηο ζε παγθφζκηα πξνβιήκαηα. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, νη θπβεξλήζεηο 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ζαλ ηζφηηκνπο εηαίξνπο ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπο λα πξνσζήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα κηα θνηλσλία πνπ 

επηθξαηεί ε ηζφηεηα θαη ε ελζσκάησζε.  

 

Γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ σο βηψζηκσλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ έρνπλ 

κηιήζεη θαη άιινη κειεηεηέο φπσο νη Roelants et al. πνπ ζχγθξηλαλ ηελ νηθνλνκηθή 

αλζεθηηθφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Ηηαιία ελ 

κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δηδηθφηεξα, νη κειεηεηέο ζηεξηδφκελνη ζε δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία αλέδεημαλ φηη παξφιν πνπ αξηζκφο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ μεθίλεζε λα κεηψλεηαη ην 

2010, ε κείσζε ηνπο είλαη πνιχ πην επηβξαδπκέλε ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο ηχπνπο 

επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ν αξηζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. ε ζχγθξηζε κε ηηο παξαδνζηαθέο 

επηρεηξήζεηο ελ έηε 2010-2011, δηαπίζησζαλ φηη, νη ζπλεηαηξηζκνί παξνπζίαζαλ κηα 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο βάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ-κειψλ.  

Οη κειεηεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζπλεηαηξηζκνί εξγαδνκέλσλ ζηελ Ηζπαλία 

έρνπλ δείμεη ζεκάδηα αλάθακςεο ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε ζρέζε κε ηελ ζπλερηδφκελε 

ζηάζηκε θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ελ γέλεη (Roelants et al., 2012).  

 

Οη Borda-Rodriguez & Vicary πνπ επηρείξεζαλ λα εμεγήζνπλ ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηελ απέδσζαλ ηφζν ζηελ νξγαλσηηθή ηνπο 

δνκή φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο δηαρείξηζε. Δπέθηεηλαλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο, σο 
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πξνο ηνλ κεησκέλν θίλδπλν αλάιεςεο ξίζθνπ, ππνζηεξίδνληαο φηη ε ηδηφηεηα κέινπο είλαη 

έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ ηνπο βνεζνχλ ζην λα είλαη νηθνλνκηθά 

αλζεθηηθέο θαη βηψζηκεο νληφηεηεο θαζψο ηα κέιε σο επελδπηέο θαη ηδηνθηήηεο έρνπλ 

πεξηζζφηεξν εληζρπκέλα θίλεηξα, πίζηε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή. Δπηπιένλ έδσζαλ έκθαζε 

θαη ζηελ αξρή ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπιινγηθφηεηαο πνπ επλνεί ηνλ αλνηθηφ 

δηάινγν γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε ζπκκεηνρηθή δηαρείξηζε. Σέινο, αλαθέξζεθαλ 

θαη ζηε δηαθπβέξλεζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ε νπνία βνεζάεη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ρσξίο 

λα είλαη  παξεκβαηηθή. ια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηνπο βνεζνχλ 

λα παξνπζηάδνπλ αλζεθηηθφηεηα αθφκα θαη ζε δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο (Borda-

Rodriguez &Vicary, 2013). 
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3.4.1  Νεθξό ζεκείν 
 

Ζ βησζηκφηεηα θαη ε νηθνλνκηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, πνπ απνηέιεζε αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ηνπ πξνεγνχκελν ππνθεθαιαίνπ, 

αλαδεηθλχεηαη πεξαηηέξσ θαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ κε ζηνηρεία απφ θνξείο 

Κ.ΑΛ.Ο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 2013-2015 (Γξάθεκα 3.1). 

Νεθξφ ζεκείν είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν κηα επηρείξεζε θαηαθέξλεη λα θαιχςεη ην ζχλνιν 

ησλ ζηαζεξψλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ εμφδσλ ηεο, κε πξαγκαηνπνηψληαο νχηε θέξδνο νχηε 

δεκηά. πσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη θνξείο Κ.ΑΛ.Ο., δελ 

εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά θέξδε ή δεκίεο, έηζη ψζηε λα ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα έζνδα 

είηε ππεξθαιχπηνπλ ειαθξά ηα έμνδα, είηε ππάξρνπλ κηθξέο δεκηέο. Υαξαθηεξηζηηθά 

βιέπνπκε φηη παξφιν πνπ ην 2015 ηα έζνδα ησλ θνξέσλ έθηαζαλ ηα 6,9 εθ. €, ηα έμνδα ηνπο 

ηα ππεξθέξαζαλ θαηά 166 ρηι. €. 

Γξάθεκα 3.1 Αξηζκόο ελεξγώλ θνξέσλ Κ.ΑΛ.Ο. πνπ είραλ θέξδε θαη δεκηέο θαηά ηα έηε 2013 έσο θαη 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Πεγή: Υπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. Δηήζηα Έθζεζε ΚΑΛΟ 2017. 

Αλαθηήζεθε από:https://www.ypakp.gr/uploads/docs/10678.pdf 

 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη νξγαληζκνί ηεο Κνηλσληθήο Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο 

κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζην λεθξφ ζεκείν γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο 

ηε δεκηνπξγία απνζεκαηηθψλ θαη δηθιείδσλ αζθαιείαο. Απηφ νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν 

δηαθπβέξλεζεο ηνπο θαζψο δελ επηδηψθνπλ ηα θέξδε αιιά θξνληίδνπλ γηα ην φθεινο ησλ 

κειψλ ηνπο, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα επελδπηέο, εξγαδφκελνη, πξνκεζεπηέο θαη 

πειάηεο ηνπο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά ζε ηνκείο 

https://www.ypakp.gr/uploads/docs/10678.pdf
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εληάζεσο εξγαζίαο, (παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ), ρσξίο λα απαηηνχληαη πςειέο 

επελδχζεηο θεθαιαίνπ, ελ αληηζέζεη κε ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ είλαη εληάζεσο 

θεθαιαίνπ, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην θέξδνο θαη νδεγνχλ ζε απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ θαη 

ηειηθά ζε θιείζηκν ηεο επηρείξεζεο. Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ νη νξγαληζκνί ηεο Κ.ΑΛ.Ο 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζην λεθξφ ζεκείν είλαη γηαηί έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα, αθνχ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα θάησ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο θαη κπνξνχλ κε 

κεγαιχηεξε επθνιία λα αλαπξνζαξκφδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, λα δηαηεξνχλ ηα 

απνζεκαηηθά ηνπο θαη ηελ απαζρφιεζε ησλ κειψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, αιιά έρνπλ 

θαη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθεχγνπλ ζηε δεκηνπξγία offshoring, πνπ αθνξά ήδε πησρεπκέλεο, 

ππφ πηψρεπζε θαη αθεξέγγπεο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκήζνπλ θφζηνο 

εξγαζίαο. 
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4.Βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο  

Δηζαγσγή 
 

ε απηφ ην θεθάιαην αλαιχνληαη ζεσξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην πεδίν ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο 

νηθνλνκίαο. Δηδηθφηεξα ζην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη δχν ζεσξεηηθέο ζρνιέο ζθέςεο, ε 

παξαδνζηαθή ζεσξεηηθή ζρνιή ζθέςεο θαη ε ζεσξεηηθή ζρνιή ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο. 

Δπίζεο, ζην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε ζεσξία ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ην πεδίν ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Δπηπξφζζεηα ζην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ζεσξίεο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ βηψζηκε αλάπηπμε.  

4.1 Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εξγαιεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα  
 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ εληνπηζηεί δχν ζεσξεηηθέο ζρνιέο ζθέςεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ πξψηε δηαθξίλεη έλα εκπνξηθφ ραξαθηήξα γηα ηνπο κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη επηθεληξψλνληαη ζηε δεκηνπξγία εηζνδήκαηνο κε 

ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ. Απηή είλαη ε παξαδνζηαθή 

ζρνιή ζθέςεο, πνπ ππνζηεξίδεη φηη νη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί έρνπλ πξσηίζησο 

θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηα ρξήκαηα πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ 

θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ. Απφ ηελ 

παξαδνζηαθή ζρνιή ζθέςεο εθιείπεη ην ζηνηρείν ηεο θαηλνηνκίαο.  

Αληίζεηα, ην ζηνηρείo ηεο θαηλνηνκίαο έξρεηαη λα θαιπθηεί απφ ηε δεχηεξε ζεσξεηηθή ζρνιή 

ζθέςεο, γλσζηή σο «ρνιή Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο» πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ θαη θαιχηεξσλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ή ηεο θάιπςεο 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ. χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία νη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο είλαη άηνκα 

πνπ επηθέξνπλ θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη θαηλνηνκίεο ζηα πξφηππα παξαγσγήο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο θνηλσληθήο αμίαο, κεηαηνπίδνληαο ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο κε πςειφηεξε απφδνζε γηα ηελ θνηλσλία (Dees & Aderson, 2006). 

Ζ ρνιή Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο ζεσξεί φηη νη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα θαηλνηνκνχλ αλαιακβάλνληαο ην ξφιν ησλ θνξέσλ αιιαγήο κέζα ζε κηα 

θνηλσλία. Απηφ ην επηηπγράλνπλ κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: α) πηνζεηψληαο κηα απνζηνιή γηα ηε 
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δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο αμίαο (φρη κφλν ηεο ηδησηηθήο αμίαο) β) 

αλαγλσξίδνληαο θαη επηδηψθνληαο αδηάθνπα λέεο επθαηξίεο γηα λα ππεξεηήζνπλ απηή ηελ 

απνζηνιή γ) ζπκκεηέρνληαο ζε κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο θαηλνηνκίαο, πξνζαξκνγήο θαη 

κάζεζεο, δ) βξίζθνληαο πφξνπο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δξάζεσλ θαη ε) 

επηδεηθλχνληαο απμεκέλε αίζζεζε επζχλεο απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Απηέο είλαη νη 

βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζεσξίαο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ θαηλνηφκα πξννπηηθή ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Dees & Aderson, 2006).  

ηελ Δπξψπε πνιινί αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηεο «ρνιήο ηεο 

Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο» έρνπλ πξνβεί ζε θαηλνηφκεο θαη βηψζηκεο αγξνηηθέο πξαθηηθέο γηα 

κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηνπο απνηππψκαηνο (π.ρ. πξαθηηθέο αλαθύθισζεο ζξεπηηθώλ 

ζπζηαηηθώλ θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο γεο θαη ησλ πόξσλ), (Moraine ζπλ άιινη, 2017). 

Μηα γλσζηή ζεσξία, πνπ ζπλδέεηαη κε ην πεδίν ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, είλαη ε 

ζεσξία ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε έλλνηα ηεο 

αεηθφξνπ/βηψζηκεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε γηα ηηο επηρεηξήζεηο  ηεο 

θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο πνπ πξνζπαζνχλ λα πεηχρνπλ ηελ ηζνξξνπία ηεο 

ηθαλνπνίεζεο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

«αεηθφξνπ/βηψζηκεο αμίαο». Με απηή ηελ πξννπηηθή δεκηνπξγνχληαη  κνξθέο ζπλεξγαηηθψλ 

εγρεηξεκάησλ φπσο νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ 

είλαη απνκαθξπζκέλεο απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο θαη νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ 

δεκηνπξγνχλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ κε γλψκνλα ηε βειηίσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο γηα ηηο νκάδεο ζηφρνπο ηνπο, (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 2018).   

Πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κία βηψζηκε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαη έλα 

νινθιεξσκέλν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν. χκθσλα κε ηνπο Osterwalder & Pigneur ζην βηβιίν 

ηνπο κε ηίηιν "Business Model Generation: A Hand book for Visionaries, Game Changers 

and Challengers" (2010), «έλα επηρεηξεκαηηθό κνληέιν πεξηγξάθεη ην πώο έλαο 

νξγαληζκόο δεκηνπξγεί, παξαδίδεη θαη ζπιιακβάλεη αμία». Ζ νξγάλσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαιχηεξα κε ηε ρξήζε ελφο εξγαιείνπ (θακβά) ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Ο Κακβάο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Μνληέινπ ησλ Osterwalder θαη Pigneur κε απηφ ηνπ Yunus, 

είλαη απφ ηα ιίγα κνληέια πνπ πξνζαξκφζηεθε ζηηο αλάγθεο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο 
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επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αξρηθήο ηδέαο θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο, φπσο επίζεο θαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

κέζα απφ ηελ θαηλνηνκία γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ. Σν κνληέιν 

Yunus επηθεληξψλεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αεηθφξν επηρείξεζε: 

 Σελ πξφηαζε αμίαο (value proposition).  

 Σελ εμίζσζε ηνπ θνηλσληθνχ θέξδνπο, ηνπ θέξδνπο ηνπ θνηλσληθνχ 

θαη πεξηβαιινληηθνχ ζπλφινπ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  

 Σελ αμία ζην εζσηεξηθφ θαη εμσγελέο πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, θαη 

 Σελ εμίζσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο, έζνδα απφ πσιήζεηο, δηάξζξσζε ηνπ 

θφζηνπο, έμνδα απαζρνινχκελνπ δπλακηθνχ θαη ειαρηζηνπνίεζε νηθνλνκηθήο 

απψιεηαο κε πιήξε εμνηθνλφκεζε ηνπ θεθαιαίνπ.  

Παξά ηελ χπαξμε ησλ παξαπάλσ ζεσξηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, νη Boons & Lüdeke-Freund (2013) ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 

θαη άιισλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ λα ζπλδπάδνπλ 

ηελ νηθνινγηθή, ηελ νηθνλνκηθή θαη ηαπηφρξνλα ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε.  
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4.2 Έλλνηεο θαη πξνζεγγίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αεηθόξν/βηώζηκε 

αλάπηπμε 
 

Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε (ΔΚΔ) είλαη ζεκαληηθή γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά 

ηδηαίηεξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ΚΑΟ εμαηηίαο ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο ζηφρεπζεο πνπ έρνπλ 

απφ ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο βηψζηκεο 

αμίαο. Οη επηρεηξήζεηο ηεο ΚΑΟ πξέπεη λα θάλνπλ θνηλσληθφ απνινγηζκφ θαη λα πξνσζνχλ 

πξαθηηθέο, εζηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλάδνπλ κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΔΚΔ Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ΚΑΟ απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη φηη ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο ΚΑΟ ην κνληέιν ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο εκπεξηέρεηαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, ιφγσ φηη 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ πξνψζεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθφξσλ θνξέσλ, ζηε δηαηήξεζε 

ησλ πφξσλ θαη ζηελ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Αληίζεηα, νη ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο 

εθαξκφδνπλ ην κνληέιν ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζε εζεινληηθή βάζε ζηηο 

θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ηνπο αλεζπρίεο.  

Οη Cornelius et al. (2008) ππνζηεξίδνπλ φηη ην ζέκα ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΚΑΟ, θαηά πφζν θαη εάλ 

εκπιέθνληαη ή φρη ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε
6
 θαη εθαξκφδνπλ έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα 

νηθνλνκηθήο & θνηλσληθήο αλάπηπμεο, είλαη πην πνιχπινθν, θαζψο θάπνηεο επηρεηξήζεηο ηεο 

ΚΑΟ δίλνπλ ιηγφηεξε θαη θάπνηεο κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ ΔΚΔ, κέζα απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνληαο επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο. Ζ θαηαγξαθή φκσο απηψλ ησλ 

επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ ηεο ΔΚΔ, ηδηαίηεξα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΚΑΟ, 

είλαη δχζθνιε θαη γηα απηφ νη κειεηεηέο πξνηείλνπλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο έλα αξηζκφ 

εζσηεξηθψλ δεηθηψλ.   

Ζ ζεσξία ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Campbell, 2007, 

Cornelius et al., 2008, Hiller, 2013, Bruga & Rezania, 2016) ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πξαθηηθέο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο έρνπλ αληίθηππν ζηελ θνηλσλία, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνλνκία θαη γηα απηφ 

                                                 
6
Ο φξνο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο (corporate social responsibility) ρξεζηκνπνηήζεθε  γηα πξψηε θνξά 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’60, θπξίσο γηα λα δψζεη ζεσξεηηθέο απαληήζεηο σο πξνο ην ηη έρεη επζχλε κηα εηαηξία. 

Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα, νη πξνθιήζεηο νδήγεζαλ ζηε ζεσξία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ πνπ επεξεάδνληαη 

άκεζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ (stakeholders) γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα επηρεηξεκαηηθά  

πξνβιήκαηα (Freeman ζπλ άιινη, 2010). Ζ ζεσξία απηή μεθεχγεη απφ ηελ παξαδνζηαθή ππνρξέσζε ηεο 

επηρείξεζεο λα ινγνδνηεί κφλν ζηνπο κεηφρνπο ζπλππνινγίδνληαο πσο νη δξάζεηο ηεο επεξεάδνπλ ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν (Marrewijk, 2013). 

 

https://www.researchgate.net/profile/Marcel_Marrewijk
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ζπγθιίλνπλ κε ηηο αξρέο θαη ηα πξφηππα ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ (Campbell, 2007, Cornelius et 

al., 2008, Hiller, 2013, Bruga & Rezania, 2016, Arena et al., 2015) εζηηάδεη ζηελ εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα πεηχρνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο, ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ησλ ζπλεηαηξηζκψλ απνδεηθλχεηαη θαη απφ 

ηελ λνκνζεζία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνιχπινθε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηεο θνηλσλίαο. χκθσλα κε ηνλ λ. 4430/2016, ε 

αεηθφξνο/βηψζηκε αλάπηπμε απνηειεί ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. 

Κξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπκε ηνλ δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν αληίιεςεο ησλ ζπκβαηηθψλ θαη ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πάλσ ζε απηφ ην 

ζέκα. Γηα παξάδεηγκα, ε θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ησλ λεσηεξηζηψλ θηινζφθσλ 

αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο απφ ηελ κεξηά ησλ 

ζπκβαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη λεσηεξηζηέο θηιφζνθνη απνξξίπηνπλ ηηο παξαδνζηαθέο 

πξνζεγγίζεηο πεξί θνηλσληθνχ θαινχ δίλνληαο έκθαζε ζην αηνκηθφ ζπκθέξνλ ζην πιαίζην 

ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Αληίζεηα, ε ζεψξεζε ησλ ζχγρξνλσλ θηινζφθσλ, φπσο ηνπ 

Rousseau, αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο απφ ηε 

κεξηά ησλ ζπλεηαηξηζκψλ εθφζνλ ε ζεψξεζε ησλ ζχγρξνλσλ θηινζφθσλ βνεζάεη ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ππφ ην πξίζκα ηνπ ηη είλαη θαιφ γηα ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν (Αζηάξα, 2015).  

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, κία γλσζηή ζεσξία πνπ ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ αεηθφξν/βηψζηκε 

αλάπηπμε φζν θαη κε ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, είλαη ε ζεσξία ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. ηα ελδηαθεξφκελα κέξε κηαο ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο πέξαλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο θπβέξλεζεο, ησλ πειαηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ε θνηλσλία. Οη Valentinov & Iliopoulos (2013), επεμεγνχλ θαιχηεξα ηε ζχλδεζε ηεο 

ζεσξίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζην πιαίζην ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ππνζηεξίδνληαο φηη νη 

ζπλεηαηξηζκνί ιεηηνπξγνχλ σο ζπλαζπηζκνί νη νπνίνη θάζε θνξά επηδηψθνπλ λα 

ζπκθηιηψζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ εηεξνγελψλ κειψλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη κειεηεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο απφ ηηο ζπκβαηηθέο 

επηρεηξήζεηο είλαη φηη είλαη ππνρξεσκέλνη λα δξνπλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ 
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ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ηνπο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ θαη ηεο θνηλσλίαο. 

Οη ζπλεηαηξηζκνί γηα ηελ επίηεπμε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ζηφρσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε εθπιήξσζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ  

εθαξκφδνπλ ην κνληέιν ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο φπσο απηφ αλαιχεηαη ζην 

θεθάιαην 2.4. Ζ αεηθφξνο/βηψζηκε αλάπηπμε ρξεζηκνπνηεί σο θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηελ επίιπζε ησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ ζηε βάζε ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο νηθνλνκίαο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ νη ζπλεηαηξηζκνί ζηεξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ εκπινθή ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ κε ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο (Gibson 

et al, 2013). 

ήκεξα, ε έλλνηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζπκππθλψλεηαη ζηε δηαηχπσζε, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Πξάζηλε έθζεζε ην 2001, «Promoting a European Framework For 

Corporate Social Responsibility σο «κηα έλλνηα ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη εηαηξίεο 

ελζσκαηώλνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ζηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηα ελδηαθεξόκελα κέξε ζε κηα εζεινληηθή 

βάζε» (European Comission, 2001). Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε αθνξά ζηε κέξηκλα ηνπ 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αζθάιεηα θαη εξγαζηαθή 

ζηαζεξφηεηα, θιπ.) θαη ζηε δέζκεπζή ηεο έλαληη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο φπσο νη 

πειάηεο, νη πξνκεζεπηέο, ε θπβέξλεζε, ηα εζληθά θαη ηα δηεζλή δίθηπα. Ζ δέζκεπζε απηή 

ζην πιαίζην ησλ ζπλεηαηξηζκψλ επεθηείλεηαη ζε λνκηθφ θαη εζηθφ επίπεδν θάηη πνπ δελ 

ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαδνζηαθψλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ επηδηψθεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

αεηθφξνπ/βηψζηκεοαλάπηπμεο κέζσ εκπινθήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο. Δπηπιένλ, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ 

ζηνρεχεη ζηελ πξνζθνξά ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο κε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θάησ απφ 

θαιχηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο, κέζσ αλάπηπμεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ε 

πεξηβαιινληηθφ επίπεδν ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηνρεχεη ζηε 

δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθψλ βηψζηκσλ πξαθηηθψλ ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο 

αλάπηπμεο.  
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ε απηφ ην πιαίζην, νη κειεηεηέο (Arena et al., 2015, Bruga & Rezania, 2016) ππνζηεξίδνπλ 

φηη ιφγσ ηνπ φηη νη επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη ζπλεηαηξηζκνί, απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

δηεζλνχο νηθνλνκίαο, νη δεκφζηεο πνιηηηθέο νθείινπλ λα πξνζηαηεχνπλ, λα ζπλεξγάδνληαη 

πνιιέο θνξέο θαη λα πξνζαξκφδνπλ ιεηηνπξγηθά ηελ παγθνζκηνπνίεζε ζηηο αλάγθεο θαη ηελ 

εζηθή ησλ αξρψλ ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη νη 

πξνθιήζεηο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη κε ζεβαζκφ 

ζηνλ πνιίηε θαη ην πεξηβάιινλ (Arena et al., 2015, Bruga & Rezania, 2016). 

Γεδνκέλνπ φηη ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, εκπλέεηαη απφ ηηο αξρέο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, 

ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο, απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζπλεηαηξηζκνί 

ππήξμαλ πξσηνπφξνη ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ θαζψο ε ΔΚΔ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο 

ησλ αμηψλ θαη θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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5.Θεζκηθό πιαίζην αεηθνξίαο 

Δηζαγσγή 

θνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα κειεηήζεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο αεηθνξίαο ζε 

παγθφζκην επίπεδν, ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη ηε ζχγθιηζε 

ησλ αξρψλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ κε ην ειιεληθφ θαη ην επξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην. Δπίζεο, 

κειεηψληαη νη 17 ζηφρνη ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ αεηθνξία κε ζθνπφ λα αλαδεηρηεί ε ζχλδεζε απηψλ 

ησλ ζηφρσλ κε ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο θαη κε ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ.  

5.1 Η παγθόζκηα δηάζηαζε ηεο αεηθνξίαο  

Ζ αεηθφξνο/βηψζηκε αλάπηπμε νπζηαζηηθά εηζάγεηαη σο έλλνηα ζηνπο θφιπνπο ηεο 

παγθφζκηαο θνηλσλίαο κε ηε πλδηάζθεςε ηεο ηνθρφικεο γηα ην Αλζξψπηλν Πεξηβάιινλ ην 

1972. ηε ζνπεδηθή πξσηεχνπζα ζπγθεληξψζεθαλ εζληθέο αληηπξνζσπείεο απφ 113 θξάηε, 

αλαπηπγκέλα θαη αλαπηπζζφκελα, θαη νξηνζέηεζαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπηλσλ 

θνηλσληψλ θαη πνιηηψλ ηνπο ζε έλα πγηέο, παξαγσγηθφ θαη βηψζηκν πεξηβάιινλ. 

 Έληεθα ρξφληα αξγφηεξα, ε Απφθαζε 38/161/83 ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ θάιεζε 

ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Οξγαληζκνχ λα δξνκνινγήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία 

Δπηηξνπήο κε ζθνπφ ηελ επαλεμέηαζε ηεο ζρέζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλάπηπμεο, ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζην ίδην ζέκα θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ παγθφζκηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ε Παγθφζκηα 

Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε (World Commission on Environment and 

Development – WCED), ε νπνία ην 1987 παξνπζίαζε ηελ Έθζεζε «Σν Κνηλφ καο Μέιινλ» 

(“Our Common Future”) κε ζθνπφ λα απνηειέζεη έλα Πξφγξακκα ηνπ ΟΖΔ γηα ηε Βηψζηκε 

Αλάπηπμε. Ζ θηινδνμία απηή ζε νπζηαζηηθφ επίπεδν πινπνηήζεθε επαξθψο ζην Ρίν ληε 

Σδαλέηξν ηεο Βξαδηιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλφδνπ Κνξπθήο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ 

Αλάπηπμε (United Nations Conference on Environment and Development – UNCED) 

Ζ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο, φπσο απηή έρεη δηαηππσζεί απφ ηελ Παγθφζκηα 

Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμεο, ζήκεξα θαζνδεγεί ηηο παγθφζκηεο πνιηηηθέο ησλ 

θξαηψλ κε ζηφρν ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη βηψζηκσλ 

πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ (Seghezzo, 2009). 

https://www.researchgate.net/profile/Lucas_Seghezzo
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Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο παγθφζκηαο αεηθνξίαο πξέπεη λα πιεξνχληαη δχν πξνυπνζέζεηο γηα 

λα κπνξέζνπλ νη δηεζλείο νηθνλνκηθέο αληαιιαγέο λα είλαη επσθειείο γηα φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε. Πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ απφ ηα 

νπνία εμαξηάηαη ε παγθφζκηα νηθνλνκία θαη νη νηθνλνκηθνί εηαίξνη πξέπεη λα είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη φηη ε βάζε ηεο αληαιιαγήο είλαη δίθαηε (World Commission on Environment 

and Development,1987). 

Ζ παγθφζκηα δηάζηαζε ηεο αεηθνξίαο ηνλίδεηαη θαη απφ ηνλ ΟΟΑ, ν νπνίνο πξνηείλεη φηη ηα 

θξάηε ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ δείθηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο αεηθνξίαο. Οξηζκέλεο ρψξεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εζληθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη έρνπλ αλαπηχμεη 

ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο κέηξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε Απζηξία ρξεζηκνπνηεί 48 δείθηεο γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ ζηφρσλ αεηθνξίαο. Οκνίσο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

έρεη αλαπηχμεη κηα ζεηξά απφ δείθηεο κε βάζε ηα ζέκαηα θαη ηα ππν-ζέκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Υψξεο φπσο ν Καλαδάο θαη ε Ννξβεγία 

ρξεζηκνπνηνχλ σο δείθηεο κέηξεζεο ηεο βησζηκφηεηαο: ην θπζηθφ θεθάιαην, ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θεθάιαην, θαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην (OECD, 2005). Οη δείθηεο ησλ 

θξαηψλ γηα ηε βησζηκφηεηα είλαη ρξήζηκνη θαζψο βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο 

αιιά θαη ζηε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο παγθφζκηνπο ζηφρνπο 

ηεο αεηθνξίαο.  
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5.2 Θεζκηθό πιαίζην αεηθνξίαο ζηελ Δπξώπε  

Ζ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο εληάρζεθε ζηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Αλαθέξνπκε ηα πκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 

ζηε Ρφδν (European Council, 1988) θαη ζην Γνπβιίλν (European Council, 1990) «Γήισζε 

γηα ην πεξηβάιινλ» θαη «Ζ πεξηβαιινληηθή επηηαγή». Χζηφζν, ε ηξνπνπνίεζε ηεο πλζήθεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 1992 δελ θαζηέξσζε λνκηθά ηελ αεηθνξία. 

 Ζ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο ζεζκνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ (ΔΔ) κε ην 5
ν
 Πξφγξακκα 

Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ. Σν άξζξν 2 ηεο  πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ ηνπ 1997 νδήγεζε 

ζηε ζπκπεξίιεςε ηεο αεηθνξίαο σο ελφο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο (ΔΔ). Δηδηθφηεξα, ην 

άξζξν 2 νξίδεη φηη ε (ΔΔ) ζέηεη σο ζηφρν ηελ «πξνώζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

πξνόδνπ θαη ηνπ πςεινύ επηπέδνπ απαζρόιεζεο θαη ηελ επίηεπμε ηζνξξνπεκέλεο θαη 

αεηθόξνπ/βηώζηκεο αλάπηπμεο». 

Σν 2001, ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Γθέηεκπνξγθ, εγθξίζεθε ε ζηξαηεγηθή ηεο (ΔΔ) γηα 

ηελ αεηθφξν αλάπηπμε (Δπξσπατθφ ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηε ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο, 

2001). Οη δεζκεχζεηο ηεο (ΔΔ) έλαληη ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο 

αλαζεσξήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Γθέηεκπνξγθ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ αεηθνξία.  

Λίγν αξγφηεξα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε κηα «Λεπθή Βίβιν γηα ηε 

Γηαθπβέξλεζε» (European Commission, 2001) θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 

Βαξθειψλεο ην 2002, δεκνζίεπζε κηα αλαθνίλσζε πνπ πεξηγξάθεη ηηο απαξαίηεηεο δξάζεηο 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο (ΔΔ) ζηελ παγθφζκηα βηψζηκε αλάπηπμε (European 

Commission 2002, European Council 2002).  

Οκνίσο, ε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο ηνπ 2005 ζεζκνζέηεζε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζηελ 

(ΔΔ) δίλνληαο έκθαζε ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ, ζηελ ηζφηεηα θαη ζηε βηψζηκε 

δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ (European Council, 2006). Σν Δπξσπατθφ 

πκβνχιην (2006b) δήισζε φηη ε  βηψζηκε αλάπηπμε "απνηειεί ην γεληθό πιαίζην εληόο ηνπ 

νπνίνπ ιεηηνπξγεί ε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβόλαο, κε ηελ αλαλεσκέλε εζηίαζε ηεο ζηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ απαζρόιεζε, παξέρνληαο κηα δπλακηθή ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία".  
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Σν 2016, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή μεθίλεζε ηε ζηξαηεγηθή (ΔΔ) 2020, ε νπνία κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο ππνθαηάζηαην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο. Ζ (ΔΔ) κε ηε ζηξαηεγηθή 

«Δπξψπε 2020» ζέηεη ζην επίθεληξφ ηεο ηελ πξάζηλε αλάπηπμε (Sedlacko θαη Gjoksi 2009) 

πνπ ηε ζπλδέεη άξξεθηα κε κηα πεξηβαιινληηθά βηψζηκε νηθνλνκία. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο  

Δπξψπεο γηα ην 2020, πνπ ελζσκαηψλεη κέζα ηεο ηνπο ζηφρνπο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ φπσο 

απηνί δηαηππψζεθαλ ζηελ Αηδέληα 2030,
7
 δε ζέηεη κφλν ηε βηψζηκε αλάπηπμε σο 

πξσηαξρηθφ ζηφρν, αιιά απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο έμππλεο, αεηθφξνπ/βηψζηκεο θαη 

ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2020). 

5.3 Θεζκηθό πιαίζην αεηθνξίαο ζηελ Διιάδα  

H Διιάδα άξρηζε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αεηθνξία θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε απφ ην έηνο 

1976 κε ηελ ζέζπηζε ηνπ λφκνπ 360/1976 «πεξί Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο». Σν 1986 

ςεθίζηεθε ν λφκνο 1650/1986 «γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο». Ζ Διιάδα θάλεη 

ζηξνθή ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ’90 φπνπ ζην πιαίζην ησλ 

επξσπατθψλ εμειίμεσλ πηνζέηεζε ηνλ Νφκν 2508/97 «Βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ 

πφιεσλ θαη νηθηζκψλ ηεο ρψξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηνλ Νφκν 2742/99 «Υσξνηαμηθφο 

ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο/βηψζηκε αλάπηπμε».  

 Ζ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο απέθηεζε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε κνξθή ζην αλαζεσξεκέλν 

χληαγκα 75/86/01 (άξζξν 24) φπνπ νξίδνληαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα παίξλεη ην θξάηνο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο. Με ηνλ λφκν 3010/25-4- 

2002  «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/86 κε ηηο Οδεγίεο 97/11 θαη 96/61ΔΔ, δηαδηθαζία 

νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα» ε ειιεληθή λνκνζεζία 

ελζσκάησζε ζην εζληθφ ηεο δίθαην ηηο Οδεγίεο 97/11 θαη 96/61ΔΔ (Ζ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο 

θαη ε ελζσκάησζε ζην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην). Ζ πξψηε ζηξαηεγηθή γηα ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο ρξνλνινγείηαη ην 2002 (Chaloupka, 2013). Ζ δεχηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηε 

βηψζηκε αλάπηπμε πξνεηνηκάζηεθε ην 2007 θαη εθαξκφζηεθε ελ κέξεη έσο ην 2009. Απφ ην 

2009, φηαλ ηδξχζεθε ην «Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» νη 

πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ Διιάδα, ηέζεθαλ θάησ απφ ηελ «νκπξέια» ηεο 

αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο (European Sustainable Development Network, 2019).  

                                                 
7
Ζ Αηδέληα 2030 ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ δεκηνπξγήζεθε ην 2015 απφ ηνπο παγθφζκηνπο εγέηεο. Δλ έηε 2016, ε 

Δπξψπε δεκηνχξγεζε ην έγγξαθν ηξαηεγηθή Δπξψπε 2020, πνπ ελζσκαηψλεη κέζα ηνπο 17 ζηφρνπο ηεο 

αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, φπσο απηνί δηαηππψζεθαλ ζηελ Αηδέληα 2030. 
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Σελ πεξίνδν 2007-2013 ε Διιάδα πηνζέηεζε ην εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαίζην πνπ πξνσζήζεθε 

απφ ηελ Δπξψπε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Κάπνηνη απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο άμνλεο ηνπ ζρεδίνπ 2007-2013 ήηαλ: ε πξφιεςε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

θηλδχλσλ, ε πξνζηαζία ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο, ε πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (Dell, 2010). 

Ζ Διιάδα ζήκεξα έρεη δεκηνπξγήζεη ζεζκηθνχο κεραληζκνχο ψζηε ε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο λα ζπλάδεη κε ηνπο 17 ζηφρνπο ηεο (ΔΔ) γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε. ε απηφ ην 

πιαίζην, ε Διιάδα απνθάζηζε, ην Γεθέκβξην ηνπ 2016 κε ηνλ Νφκν 4440/2016, άξζξν 43, λα 

δεκηνπξγήζεη, έλαλ ζεζκηθφ κεραληζκφ γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο ζπλεθηηθήο εθαξκνγήο ησλ 

17 ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο (ΔΔ) ζε εζληθφ επίπεδν (Kailis, 2019). 

χκθσλα κε ηνλ λφκν 4440/2016 ε ειιεληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα αλαζέζεη ην θαζήθνλ 

ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο εζληθήο εθαξκνγήο ησλ ζηφρσλ ηεο 

αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο θαη θπξίσο ζην 

Γξαθείν πληνληζκνχ, Θεζκηθψλ, Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ. Απφ ην 2016, ην 

Γξαθείν πληνληζκνχ, Θεζκηθψλ, Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ  έρεη ηε βαζηθή 

επζχλε λα εγεζεί ηνπ έξγνπ ηνπ  ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ ησλ Τπνπξγείσλ γηα ηνπο 

ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο. Δπίζεο, ην Γξαθείν πληνληζκνχ, Θεζκηθψλ, 

Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ζηε δηαζθάιηζε φηη νη 

πθηζηάκελεο ή λέεο εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο, ε λνκνζεζία, νη πνιηηηθέο θαη νη ζηξαηεγηθέο 

είλαη επζπγξακκηζκέλεο θαη ζπλεπείο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο 

(General Secretariat of the Government  & Office of Coordination, Institutional, International 

& European Affairs, 2018). 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη γηα ην 

ζπληνληζκφ ησλ ππνπξγείσλ, βνεζψληαο ζηελ επίιπζε δηαθνξψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

ιφγσ ζπλππεπζπλφηεηαο. Δπηδηψθεη επίζεο λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλέπεηα θαη ηε ζπλέρεηα ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη λα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο. Σν έξγν ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ Γξαθείνπ πληνληζκνχ, Θεζκηθψλ, Γηεζλψλ θαη 

Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ ππνζηεξίδεηαη θαη δηεπθνιχλεηαη νπζηαζηηθά απφ ην Γηππνπξγηθφ 
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Γίθηπν πληνληζκνχ γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο (General 

Secretariat of the Government  & Office of Coordination, Institutional, International & 

European Affairs, 2018). 

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», ηεο (ΔΔ), ε Διιάδα έρεη ζέζεη ζαλ ζηφρνπο: 

ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηε κείσζε ηεο  θηψρεηαο θπξίσο ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ 

παηδηψλ θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (European 

Regional and Development Fund, 2019). 

5.4 Αεηθνξία - Σηόρνη, ζηξαηεγηθή θαη ν ξόινο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο 

ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» ε ΔΔ ηνλίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο επξσπατθήο 

νηθνλνκίαο. Οη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  ζχκθσλα κε ηελ 

ζηξαηεγηθή γηα ην 2020 είλαη νη εμήο: α) ε έμππλε αλάπηπμε - αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο 

βαζηζκέλεο ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία, β) ε βηψζηκε αλάπηπμε γηα κηα πην 

αληαγσληζηηθή νηθνλνκία θαη γ) ε εληαηηθή αλάπηπμε - πξνψζεζε κηαο νηθνλνκίαο πςειήο 

απαζρφιεζεο πνπ ζα πξνζθέξεη νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή. ιεο απηέο νη 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο αληαλαθινχλ ην φξακα ηεο Δπξψπεο πνπ αθνξά ζηελ θνηλσληθή 

νηθνλνκίαο ηεο θαη πνπ απνηππψλεηαη ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο (European 

Commission, 2020). 

ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη ε Δπξσπατθή 

Έλσζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ 17 ζηφρσλ ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ αεηθνξία θαη πψο απηνί ζπλδένληαη 

κε ηηο επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο. Οη 17 ζηφρνη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε πέληε δηαζηάζεηο: ηελ  αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ηελ πεξηθεξεηαθή θαη 

παγθφζκηα ζηαζεξφηεηα, ηελ δηαζθάιηζε ηεο «πγείαο» ηνπ πιαλήηε καο, ηηο δίθαηεο θαη 

αλζεθηηθέο θνηλσλίεο θαη ηηο επεκεξνχζεο νηθνλνκίεο. Δηδηθφηεξα, νη 17 βηψζηκνη 

αλαπηπμηαθνί ζηφρνη ηεο (ΔΔ)είλαη νη εμήο: κείσζε ηεο θηψρεηαο, κείσζε ηεο πείλαο θαη ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πιεζπζκνχ, πνηνηηθή εθπαίδεπζε, 

ηζφηεηα θχισλ, θαζαξφ λεξφ, θζελή θαη θαζαξή ελέξγεηα, αμηνπξεπήο εξγαζία θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, βηνκεραληθή θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ, κείσζε ησλ 

αληζνηήησλ, δεκηνπξγία βηψζηκσλ πφιεσλ, ππεχζπλε παξαγσγή θαη θαηαλάισζε, δξάζεηο 

γηα ην θιίκα θαη γηα ηε δσή ζην λεξφ θαη ζηε ζηεξηά, εηξήλε, δηθαηνζχλε θαη ηζρπξνί ζεζκνί 
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θαη ηέινο ζπλεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ (Διιεληθή Πιαηθφξκα 

γηα ηελ αλάπηπμε, 2020)   
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Δηθόλα 5.1: Οη 17 ζηόρνη ηεο αεηθόξνπ/βηώζηκεο αλάπηπμεο 
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Πεγή: Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Αλαθηήζεθε απόhttps://auebvolunteers.gr/sdgs/ 

https://auebvolunteers.gr/sdgs/
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Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελσζηαθήο νηθνλνκίαο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλίδεη ην ξφιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο θνηλσληθήο θαη 

αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο. Σηο ραξαθηεξίδεη βηψζηκεο, αληαγσληζηηθέο θαη θαηλνηφκεο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ νηθνλνκηθή ελζσκάησζε θαη ζηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ 

απνθιεηζκψλ. Οη επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπλεηαηξηζκνί παξέρνληαο ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο ζηελ εληαία εζσηεξηθή αγνξά ηεο Δπξψπεο πξνσζνχλ ηελ νηθνλνκηθή ελνπνίεζε 

δεκηνπξγψληαο εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο (Europa, 2020). 

ηελ Δπξψπε ζήκεξα ππάξρνπλ πάλσ απφ 2 εθαηνκκχξηα επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία θαη πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 

10% φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ (ΔΔ). Πάλσ απφ 11 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πεξίπνπ ην 6% 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο (ΔΔ) εξγάδνληαη γηα επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο 

νηθνλνκίαο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ δηαθνξεηηθέο λνκηθέο κνξθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

απφ ηε γεσξγία, ηε κεηαπνίεζε θαη ηηο ηξάπεδεο έσο ηελ παξνρή εξγαζίαο. Πξσηαξρηθφο 

ζηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, φπσο ηνλίδεηαη απφ 

ηελ (ΔΔ), είλαη λα εμππεξεηνχλ ηα κέιε ηεο Δπξσπατθήο θνηλφηεηαο ζπκβάιινληαο ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ηεο Δπξψπεο θαη φρη λα εζηηάδνπλ ζηελ απφδνζε ηεο 

επέλδπζεο φπσο θάλνπλ νη ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο 

ηνπο. Γηα απηφ ηα κέιε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο ελεξγνχλ 

ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο ακνηβαηφηεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε νη επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ζπληζηνχλ κηα αλαπηπζζφκελε νκάδα 

επηρεηξήζεσλ. 

Γηάθνξνη κειεηεηέο (Apostolopoulos, Newbery, Gkartzios, 2018,Sheldon, Dredge&Daniele, 

2017, Ramani, Ghazi & Gupta, 2017, Ramani, Ghazi & Gupta, 2017, Dredge & Daniele, 

2017, Wanyama, 2016, Buzinde et al, 2016, Sheldon, Gicheru, 2016) έρνπλ κειεηήζεη ηε 

ζρέζε ησλ 17 Παγθφζκησλ ηφρσλ ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (Sustainable Development 

Goals - SDGs) κε ηηο επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, εηδηθφηεξα 

ζηελ (ΔΔ). Γηα παξάδεηγκα, ν Buzinde et al, (2016), ζηελ εξεπλά πνπ έθαλαλ γηα ηελ 

θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ 

δηαπίζησζαλ φηη ν ηνπξηζκφο, πνπ πξνάγεηαη κέζσ ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, κπνξεί 

δπλεηηθά λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο (ΔΔ) γηα ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ 
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θνηλσληθή αλάπηπμε. Οη  Sheldon, Dredge & Daniele (2017) αλαθέξζεθαλ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο (ΔΔ) θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη απηνί κπνξνχλ 

λα επηηεπρζνχλ κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο θνηλσληθήο θαη 

αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο.  

ε κηα άιιε ζρεηηθή κειέηε, ν Wanyama (2016) εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ 

λα ζπκβάιινπλ ζηνπο αλαπηπμηαθνχο βηψζηκνπο ζηφρνπο ηεο (ΔΔ) θαη ηδηαίηεξα ζηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο αμηνπξεπνχο εξγαζηαθήο 

απαζρφιεζεο. Δηδηθφηεξα, ν κειεηεηήο ζηελ εξεπλά ηνπ αλέθεξε φηη νη ζπλεηαηξηζκνί 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο δηφηη εληνπίδνπλ νηθνλνκηθέο επθαηξίεο 

θαη ππεξαζπίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ θησρψλ. Ηδηαίηεξα, νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί 

απμάλνπλ ην εηζφδεκα ησλ θησρψλ αγξνηηθψλ νηθνγελεηψλ ησλ δηάθνξσλ πεξηθεξεηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο, νη ζπλεηαηξηζκνί ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ησλ αληζνηήησλ 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ επεηδή ππεξαζπίδνληαη θαη πξνσζνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ γπλαηθψλ.  

Ο ίδηνο κειεηεηήο αλαθέξεη φηη νη ζπλεηαηξηζκνί δίλνπλ επθαηξίεο ζηηο γπλαίθεο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο ηνπο θαη ηνπο παξέρνπλ πξφζβαζε ζε 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπο. ηνπο Ηζπαληθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο γηα παξάδεηγκα ην 49% ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη γπλαίθεο. Δπηπιένλ, νη 

ζπλεηαηξηζκνί ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ ίζε 

πξφζβαζε φισλ ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Απηφ ην επηηπγράλνπλ 

απμάλνληαο ην εηζφδεκα θησρψλ νηθνγελεηψλ. εκαληηθή είλαη επίζεο ε ζπλεηζθνξά ζηε 

βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Οη ζπλεηαηξηζκνί πγείαο γηα παξάδεηγκα, παξέρνπλ 

ππεξεζίεο πγείαο ζε νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα ή ζε νηθνγέλεηεο πνπ δνπλ ζηα φξηα ηεο 

θηψρεηαο θαη επηπιένλ δίλνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε επαγγεικαηίεο πγείαο (Wanyama, 2016). 

Ο ξφινο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο 

έρεη ηνληζηεί θαη απφ ηνλ Gicheru (2016). Ο κειεηεηήο επηζήκαλε  φηη απηφ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ζηελ εζηίαζε πνπ έρνπλ ζε 

θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Δπηπιένλ, ν κειεηεηήο ζηελ εξεπλά ηνπ 

επηρεηξεκαηνιφγεζε φηη νη ζπλεηαηξηζκνί ζεσξνχληαη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ην ζχζηεκα 

ηεο αγνξάο δηφηη ιφγσ ηεο θνηλνηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ηνπο θχζεο κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ 

ζε πεξηβάιινληα κε δχζθνιεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο (Gicheru, 2016).  
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6.Αλαζθόπεζε κειεηώλ 
 

6.1 Η ζύλδεζε ηεο αεηθνξίαο κε ηε δηαρείξηζε ησλ θνηλώλ πόξσλ 

Ζ ζεσξία ηεο δηαρείξηζεο ησλ θνηλψλ πφξσλ μεθίλεζε ην 1833, φηαλ ν Άγγινο 

νηθνλνκνιφγνο William Forster Lloyd ρξεζηκνπνίεζε έλα ππνζεηηθφ παξάδεηγκα ελφο θνηλνχ 

πφξνπ, ηεο ππεξβφζθεζεο ελφο βνζθφηνπνπ, θαη αλαθέξζεθε ζηηο επηπηψζεηο ηεο 

ππεξβνιηθήο ρξήζεο θαη ηεο εμάληιεζεο ησλ θνηλψλ πφξσλ. Έλα αηψλα αξγφηεξα ν 

Ακεξηθαλφο βηνιφγνο θαη θηιφζνθνο  Garrett Hardin ηo 1968, ζε άξζξν ηνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

«ηξαγσδία ησλ θνηλψλ» θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο κε ξπζκηδφκελεο ρξήζεο ησλ θνηλψλ πφξσλ, 

φπσο ε γε, ε αηκφζθαηξα, νη σθεαλνί, νη ιίκλεο ή αθφκα θαη ηα πιηθά αγαζά, πξνηείλνληαο 

ηελ πεξίθξαμε ηνπο κέζσ ελφο απζηεξνχ κεραληζκνχ ειέγρνπ. Ζ «ηξαγσδία ησλ θνηλψλ» ή 

«ηξαγσδία ησλ κε ξπζκηδφκελσλ θνηλψλ» απνηειεί δίιιεκα πνπ αλαθέξεηαη ζπρλά ζε ζρέζε 

κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία σο παξάδεηγκα γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

δηαρείξηζεο πφξσλ, φπσο είλαη ην λεξφ, ηα δάζε, ην πεηξέιαην, ν άλζξαθαο θά. Ζ 

βηβιηνγξαθία γηα ηνπο θνηλνχο πφξνπο (Commons) έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ 

ησλ παγθφζκησλ αλεζπρηψλ ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε θαη ηελ εμάληιεζε 

ησλ πφξσλ, ηδηαίηεξα ζηα αζηηθά θέληξα ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Οη εκπεηξηθέο 

έξεπλεο, πνπ έρνπλ δηεμάγεη δηάθνξνη κειεηεηέο (Agrawal, 2003, ζηξνκ, 2002, Agrawal & 

Goyal, 2001) ησλ θνηλψλ πφξσλ, έρνπλ επηθεληξσζεί θπξίσο ζηε δεκηνπξγία 

πεξηπησζηνινγηθψλ κειεηψλ γηα ηελ επηηπρή θνηλνηηθή δηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο αιηείαο, 

ησλ δαζψλ, ησλ βνζθνηφπσλ, ηεο άξδεπζεο θαη ησλ ππφγεησλ πδάησλ (Agrawal, 2003). H 

νηθνλνκνιφγνο (Βξαβεπκέλε κε Νφκπει)  Elinor Ostrom, γλσζηή θαη σο κεηέξα ησλ θνηλψλ 

(Commons), αλάιπζε ηελ νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ησλ θνηλψλ πφξσλ, θπξίσο ησλ 

θπζηθψλ. ηε ζεσξία ηεο, ηεο δηαρείξηζεο ησλ θνηλψλ πφξσλ (common pool resource 

theory), ζπλδέεη ηε δηαρείξηζε ηνπο κε ηελ αεηθνξία. 

χκθσλα κε ηελ Ostrom ηα θνηλά (commons) είλαη έλα νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

ζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη πφξνπο ηνπο νπνίνπο νη θνηλφηεηεο δηαρεηξίδνληαη κε θαλφλεο θαη 

πξφηππα πνπ έρνπλ νη ίδηεο θαζνξίζεη. Σα θνηλά απνηεινχληαη απφ ηξία επίπεδα πνπ 

αιιεινεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ηελ θνηλφηεηα, ηνλ πφξν, θαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην. 

Παξαδείγκαηα θνηλψλ απνηεινχλ κία θνηλφηεηα βνζθψλ ή ςαξάδσλ κε ηνλ βνζθφηνπφ θαη 

ηνλ ςαξφηνπν ηνπο αληίζηνηρα θαη ηνπο θαλφλεο δηαρείξηζεο ηνπο. Ζ Ostrom κέζα απφ ηελ 

κειέηε θαη ηελ έξεπλα εγρεηξεκάησλ, απηνδηαρεηξηδφκελσλ θνηλψλ πφξσλ, είρε σο ζηφρν λα 
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απνδείμεη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπο, δελ απνηειεί πξνλφκην ησλ 

δχν θπξίαξρσλ ζπζηεκάησλ, ηνπ θξάηνπο θαη ηεο αγνξάο, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ 

αλζξψπσλ, νη νπνίνη απνηειψληαο ην κέξνο ηεο ιχζεο θαη φρη ηνπ πξνβιήκαηνο, θαηάθεξαλ 

επί αηψλεο ζηεξηδφκελνη ζε ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο λα δηαρεηξηζηνχλ 

καθξνπξφζεζκα κε βηψζηκν ηξφπν ηνπο ζπιινγηθνχο πφξνπο (ζηξνκ, 2002).  

ε απηφ ην πιαίζην, ε Ostrom αλέπηπμε 8 (νθηψ) αξρέο ζρεδηαζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαθπβέξλεζε ησλ θνηλψλ πφξσλ: 

 Σνλ ζαθή νξηζκφ ησλ νξίσλ ηεο νκάδαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνπο θνηλνχο πφξνπο.  

 Σελ αληηζηνίρηζε ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ θνηλψλ πφξσλ κε ηηο 

ηνπηθέο αλάγθεο.   

 Σε ζπκκεηνρή φισλ ησλ αηφκσλ, πνπ επεξεάδνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ θνηλψλ πφξσλ, ζηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο.   

 Σε δηαζθάιηζε φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο θαλφλεο 

ζέβνληαη ηηο εμσηεξηθέο αξρέο.  

 Σε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ.   

 Σε δεκηνπξγία θπξψζεσλ γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ θαλφλσλ.  

 Σελ επίιπζε δηαθνξψλ κε ηε ρξήζε ρακεινχ θφζηνπο πξνζηηψλ κέηξσλ θαη 

 Σέινο, ε φγδνε αξρή αθνξά ζηε δεκηνπξγία κηαο ππεχζπλεο δηαθπβέξλεζεο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ θνηλψλ πφξσλ (Heenehan et al., 2014). 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε βησζηκφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ θηλδπλεχεη παγθνζκίσο, θαζψο πνιιέο 

ρψξεο θηλνχληαη φιν θαη ζε πην αληαγσληζηηθά πεξηβάιινληα. Οη Madani θαη Dinar (2012) 

ηαμηλφκεζαλ ηα ηδξχκαηα/ζεζκνχο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θνηλψλ πφξσλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, 

δειαδή ηα κε ζπλεηαηξηζηηθά, ηα εμσγελή ξπζκηζηηθά (πεξηιακβάλνπλ παξεκβάζεηο απφ 

ξπζκηζηηθέο αξρέο π.ρ., θαλνληζκφο εθκεηάιιεπζεο, εθρψξεζε δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο θαη 

επηβνιή δηαθνξεηηθψλ θαλφλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θνηλψλ πφξσλ) θαη ηα ζπλεηαηξηζηηθά. 

ην πιαίζην ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ δξάζεηο θαη ζρέδηα 

εθκεηάιιεπζεο ηνπο, πνπ βαζίδνληαη ζηνλ νξζνινγηζκφ ηεο νκάδαο θαη πνπ καθξνπξφζεζκα 

απμάλνπλ ηα θέξδε θαη ηα βηψζηκα νθέιε γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε.  

ηα νηθνλνκηθά, έλαο θνηλφο πφξνο (common pool resource) είλαη έλαο ηχπνο αγαζνχ πνπ 

απνηειείηαη απφ έλα θπζηθφ ή αλζξσπνγελέο ζχζηεκα πφξσλ, ηνπ νπνίνπ ην κέγεζνο ή ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ην θαζηζηά δαπαλεξφ. Σν κέγεζνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ ή 

αλζξσπνγελνχο ζπζηήκαηνο πφξσλ κπνξεί λα απνθιείζεη πηζαλνχο κειινληηθνχο 

δηθαηνχρνπο απφ ηελ απφθηεζε σθειεηψλ απφ ηε ρξήζε ηνπ (Heenehan et al., 2014). Γηα 

απηφ ηνλ ιφγν νη Madani & Dinar (2012) έρνπλ ηνλίζεη φηη θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξν 
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θπζηθνί πφξνη γίλνληαη φιν θαη πην ζπάληνη είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ζεζκψλ θαη 

νξγαλψζεσλ, φπσο είλαη νη ζπλεηαηξηζκνί, πνπ λα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βηψζηκε 

δηαρείξηζε ησλ θνηλψλ πφξσλ ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο φρη κφλν απφ 

ηηο ζεκεξηλέο αιιά θαη απφ ηηο κειινληηθέο γεληέο.  

Απφ ην παξαπάλσ ζεσξεηηθφ πιαίζην, εκθαίλεηαη ε ζχλδεζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ θνηλψλ 

πφξσλ κε ηελ αεηθνξία θαη ηε βησζηκφηεηα θαζφηη ε αεηθνξία έρεη θαηαζηεί βαζηθφ δήηεκα 

ζηε δηαρείξηζε ηνπο. Δπίζεο, αλαδεηθλχεηαη φηη, ην ζχζηεκα αμηψλ θαη αξρψλ ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ, φπσο ε εζεινληηθή θαη «απφ ηα θάησ» ζπκκεηνρή, ν απηφλνκνο θαη 

ζπλεξγαηηθφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, ην ελδηαθέξνλ γηα ηα κέιε θαη ηελ θνηλφηεηα, ε 

δεκνθξαηηθή θαη ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζηε ζπλδηακφξθσζε ησλ θαλφλσλ θαη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ, κπνξνχλ λα παξέρνπλ απνδεθηέο ιχζεηο ζην πιαίζην ηεο εκπηζηνζχλεο, 

ηεο νηθνλνκίαο ηνπ δηακνηξαζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, παξαηείλνληαο ηε δηάξθεηα δσήο ησλ 

θνηλψλ πφξσλ κέζσ ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο θαη απνηειεζκαηηθήο εθκεηάιιεπζεο (Madani & 

Dinar, 2012).  
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6.2 Σύγθιηζε ησλ αξρώλ ηεο αεηθόξνπ/βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθώλ αξρώλ  
 

ην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο αηδέληαο γηα ηελ αεηθνξία, ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο, πνπ ζηεξίδεηαη ζε ηξείο ηζφηηκνπο ππιψλεο ηελ 

νηθνλνκία, ην πεξηβάιινλ θαη θνηλσλία, απαηηεί ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα απφ φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θαη ζε φιεο ηηο θιίκαθεο, δηεζλέο, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

Οη αξρέο, νη αμίεο θαη ηα ηδεψδε πνπ δηέπνπλ ηε βηψζηκε αλάπηπμε φπσο, ν ζεβαζκφο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε δεκηνπξγία νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο, ε πξνάζπηζε ησλ 

εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ, ε πεξηβαιινληηθή ππεπζπλφηεηα, ε δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ε επζχλε ηνπ θξάηνπο απνηππψλνληαη θαη 

ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο αηδέληαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 2030 κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ είλαη, ε θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ε εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ, ε εθπαίδεπζε, ε 

επεκεξία γηα φινπο, ε εηξήλε ζην θφζκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο γηα ηηο επφκελεο γελεέο. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε  ησλ ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (SDG), εθηφο απφ ην θξάηε , δεζκεχηεθε λα αλαιάβεη 

θαη ην δηεζλέο ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα, κέζσ ηεο ηφηε πξνέδξνπ ηεο Γηεζλνχο 

πλεηαηξηζηηθήο πκκαρίαο (ICoA), Monique F. Leroux. (International Co-operative Aliance, 

2016)  

Ζ πξσηαξρηθή νξγαλσηηθή αξρή ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζε φιν ηνλ θφζκν είλαη ε εθπιήξσζε 

ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη ε δεκηνπξγία θνηλσληθήο αμίαο. Οη άιιεο βαζηθέο 

ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο, φπσο αλαιχζεθαλ θαη ζην ηξίην θεθάιαην, είλαη ν εζεινληηζκφο, ε 

δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε, ε ειεχζεξε θαη ε αλνηθηή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ, ε απηνλνκία 

θαη ε αλεμαξηεζία, ε εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε θαη ελεκέξσζε ησλ κειψλ θαη ε ζπλεξγαζία 

(Shen et al., 2019). Οη ζπλεηαηξηζκνί απνηεινχλ ζπλεξγίεο πνπ εθθηλνχλ απφ ηε βάζε θαη 

απνηεινχλ έλα αληηζηαζκηζηηθφ κεραληζκφ δηθηχσζεο πνπ επηρεηξεί λα θαιχςεη ην θελφ πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αλεπάξθεηα θαη ηελ αδπλακία ηνπ θξάηνπο θαη ηεο αγνξάο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ζεζκηθψλ ζπλζεθψλ 

πνπ επηθξαηνχλ.  

ηφρνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα εμεηάζεη ηελ ζχγθιηζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ αξρψλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο Με βάζε θνηλέο 

θαηεπζπληήξηεο αξρέο θαη ηελ παξαδνζηαθή εζηίαζε ζηελ αληηκεηψπηζε αλεπηζχκεησλ γηα 
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ηηο θνηλφηεηεο δεηεκάησλ νη ζπλεηαηξηζκνί ζεσξνχληαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θνξείο γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε 

κάιηζηα αλαγλσξίδεη φηη νη ζπλεηαηξηζκνί είλαη θνξείο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ 

17 ζηφρσλ βησζηκφηεηαο, ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, φπσο απηνί έρνπλ 

απνηππσζεί ζηελ Αηδέληα 2030 (International Labor Organization, 2016). 

Ο πξψηνο ζηφρνο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο  είλαη ν ηεξκαηηζκφο ηεο θηψρεηαο. Δλψ 

ηα πνζνζηά αθξαίαο θηψρεηαο έρνπλ κεησζεί πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ απφ ην 1990 κέρξη 

ζήκεξα, 1 ζηνπο 5 αλζξψπνπο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δεη αθφκε κε ιηγφηεξν απφ 1,90 

δνιάξην ηελ εκέξα. Οη ζπλεηαηξηζκνί ζεσξνχληαη φηη είλαη νξγαλψζεηο, πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο, ιφγσ ηνπ αλζξσπνθεληξηθνχ ραξαθηήξα ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ην Ηλδηθφ Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO) έρεη πεξηζζφηεξα 

απφ 36.000 κέιε ζπλεηαηξηζκνχο, ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ πάλσ απφ 55 εθαηνκκχξηα 

αγξφηεο. Δθηφο απφ ηελ θαηαζθεπή θαη πψιεζε ιηπαζκάησλ, ε IFFCO ζπκβάιιεη ζηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ κηθξψλ παξαγσγψλ 

παξέρνληαο βαζηθέο ππεξεζίεο, φπσο κάξθεηηλγθ πξντφλησλ, αγξνηηθέο ηειεπηθνηλσλίεο θαη 

αζθάιηζε (International Labor Organization, 2016). 

ε απηφ ην πιαίζην δηαπηζηψλεηαη φηη ε αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ έρεη 

ζαλ ζηφρν ηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ ιχζεσλ, ζπγθιίλεη κε κία βαζηθή αξρή ηεο 

αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο πνπ είλαη ε κείσζε ηεο θηψρεηαο. Δπηπιένλ, ε αξρή ηεο 

εζεινληηθήο θαη αλνηθηήο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ππνρξεψλεη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο λα είλαη 

«αλνηθηνί» ζηα θησρά κέιε ηεο θνηλφηεηαο θαη λα ηα δξαζηεξηνπνηνχλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηφο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπο. Χο παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα 

αλαθεξζνχλ νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη νη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο πνπ εμαζθαιίδνπλ 

έλα εηζφδεκα γηα ηα θησρά κέιε ηεο θνηλφηεηαο (Simmons & Birtchall, 2008), κέζσ 

κηθξνρξεκαηνδφηεζεσλ.  

Ο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο έρεη λα θάλεη κε ηε κείσζε ηεο πείλαο. 

Ο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ ππνθέξνπλ απφ ηελ πείλα θαη απφ επηζηηηζηηθή αλαζθάιεηα, 

ππνινγίδεηαη φηη είλαη πεξηζζφηεξνη απφ 2 δηζεθαηνκκχξηα άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ην 8% δεη 

ζηελ Δπξψπε θαη ηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη δελ έρνπλ ηαθηηθή πξφζβαζε ζε επαξθή ζξεπηηθά 

θαη πγηή ηξφθηκα. Οη ζπλεηαηξηζκνί ζπκκεηέρνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηεξκαηηζκφ 

ηεο πείλαο κέζσ ηεο πξνζθνξάο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ηερληθήο θαηάξηηζεο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο  ρψξεο γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο θιηκαηηθήο έμππλεο γεσξγίαο. 

Δπίζεο, νη ζπλεηαηξηζκνί θαηαλαισηψλ ζηελ Δπξψπε αιιά θαη παγθνζκίσο ζπκβάιινπλ 

ζηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηε βηψζηκε γεσξγία ψζηε λα κεησζεί ε πείλα ζηνλ 
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πιαλήηε. Με γλψκνλα ηελ ζπλεηαηξηζηηθή αξρή, πνπ αθνξά ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

θνηλφηεηα, νη ζπλεηαηξηζκνί θαηαλαισηψλ πξνσζνχλ ζηελ αγνξά ησλ ηξνθίκσλ εδψδηκα 

πξντφληα πνπ παξαζθεπάδνληαη κε βηψζηκεο πεξηβαιινληηθά ηερληθέο. Δπηπιένλ, γηα ηε 

κείσζε ηεο πείλαο νη ζπλεηαηξηζκνί πξνσζνχλ ηξφθηκα ζηελ παγθφζκηα αγνξά πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη απφ κεηνλνηηθέο νκάδεο, φπσο είλαη νη γπλαίθεο, ή νη θπιεηηθνί ιανί 

(International Labor Organization, 2016). 

Ο ηξίηνο ζηφρνο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο πξνσζεί ηελ ζσκαηηθή επεμία, ηελ 

ςπρηθή πγεία, θαη πεξηιακβάλεη ηε δέζκεπζε γηα ηε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο, ηε βειηίσζε 

ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ (π.ρ. πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο, πεξηνξηζκφ ησλ 

ινηκσδψλ λνζεκάησλ) (International Labor Organization, 2016).Ζ Γηεζλήο πλεηαηξηζηηθή 

πκκαρία γηα ηελ πγεία, εθηηκά φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 100 εθαηνκκχξηα λνηθνθπξηά  

παγθνζκίσο  πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο  πγείαο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη απμαλφκελεο αληζνξξνπίεο κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο 

γηα ππεξεζίεο πγείαο έρνπλ πηέζεη ηα εζληθά ζπζηήκαηα πγείαο. Οη ζπλεηαηξηζκνί θαιχπηνπλ 

ην θελφ, ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αγνξά θαη ην θξάηνο, 

αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζην επίθεληξν ηνπο ηνπνζεηνχλ ηνλ άλζξσπν, κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ, λα ππεξεηνχλ θαιχηεξα ηελ ηνπηθή σθέιεηα θαη λα 

δεκηνπξγνχλ ζεηηθφ αληίθηππν. Παξάδεηγκα είλαη νη ζπλεηαηξηζκνί Homecare ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο, πνπ πξνζθέξνπλ θαη΄νίθνλ νηθηαθή θξνληίδα θαη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζε 

επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο ή ζε άηνκα κε αλάγθεο γηα ηαηξηθή θαη πξνζσπηθή βνήζεηα. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη εξγαηηθνί  ζπλεηαηξηζκνί πξνζθέξνπλ θαη ππεξεζίεο θξνληίδαο 

ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο γηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη πνηφηεηαο δσήο, κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε άηνκα κε ρακειφ εηζφδεκα. Δπίζεο, νη παγθφζκηνη ζπλεηαηξηζκνί πγείαο πνπ 

βξίζθνληαη ζε αξθεηέο ρψξεο, παξέρνπλ έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ πγείαο, φπσο 

αζθαιηζηηθή θάιπςε, ππεξεζίεο πξφιεςεο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, δηαλνκή 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη δηαρείξηζε λνζνθνκείσλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ 

(International Cooperative Organization, 2008).   

Ο ηέηαξηνο ζηφρνο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο αθνξά ηελ πνηνηηθή εθπαίδεπζε.  Χο 

επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηα κέιε, νη ζπλεηαηξηζκνί έζεηαλ πάληα ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ 

ππξήλα ησλ θαηεπζπληήξησλ αξρψλ ηνπο. Ζ παξνρή εθπαίδεπζεο θαη ηερλνγλσζίαο γηα ηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο απνηεινχλ ην εξγαιείν  γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε βησζηκφηεηά ηνπο, αιιά θαη κέζν ελεκέξσζεο, ηδηαίηεξα ησλ λέσλ, γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ σθειεηψλ ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ θαη ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηαπηφηεηαο,. Ζ 

εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε θαη ε πιεξνθφξεζε είλαη κία απφ ηηο επηά αξρέο ζπλεξγαζίαο πνπ 
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εγθξίζεθε απφ ηε Γηεζλή πλεηαηξηζηηθή πκκαρία (ICA). Οη ζπλεηαηξηζκνί παξέρνπλ άκεζα 

ή δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ κειψλ ηνπο 

(International Labor Organization, 2016). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Πνισλία, νη ζπλεηαηξηζκνί 

εθπαίδεπζεο εδψ θαη πνιιά ρξφληα επηδηψθνπλ ηε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ απην-

εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηνπο ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζηηθνχ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ αλζξψπσλ (Zimnoch, 2018). 

Ο πέκπηνο ζηφρνο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο αθνξά ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. ε 

πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο νη γπλαίθεο εξγάδνληαη απνκνλσκέλεο ζηελ άηππε νηθνλνκία 

απνθνκίδνληαο νξηαθφ εηζφδεκα. Οη ζπλεηαηξηζκνί εληζρχνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ 

ζηε δηαθπβέξλεζε θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα. Ζ έλσζε δπλάκεσλ ησλ 

γπλαηθψλ ζε κηθξνχο ζπλεηαηξηζκνχο κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή 

θαη πνιηηηθή δχλακε (Nippierd, 2012). Σν κνληέιν ζπλεξγαζίαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη 

θαηάιιειν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ κε ηξεηο βαζηθνχο 

ηξφπνπο: α) κε ηελ αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία, β) κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ θαη γ) κε ελίζρπζε 

ηεο εγεηηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο εκπεηξίαο ησλ γπλαηθψλ (International Labor Organization, 

2016).Έλα Παξάδεηγκα πνπ κπνξεί λα αλαθεξζεί είλαη ε Δηδηθή πλεηαηξηζηηθή Δηαηξεία 

Dianoia ζηελ Ηζπαλία πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ησλ ηαπηνηήησλ ησλ γπλαηθψλ θαη 

ζηελ απνηειεζκαηηθή ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζε φια ηα επίπεδα εγεζίαο θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη δεκφζηα δσή (Coopsfor/2030, 2017).  

Σν αζθαιέο πφζηκν λεξφ είλαη ν έθηνο ζηφρνο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο. Αλ θαη 

δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ απνθηήζεη πξφζβαζε ζε θαζαξφ πφζηκν 

λεξφ θαη ππεξεζίεο απνρέηεπζεο, 663 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη εμαθνινπζνχλ λα κελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζε πφζηκν λεξφ, θαη 1,8 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη εμαθνινπζνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ κνιπζκέλεο πεγέο πφζηκνπ λεξνχ (International Labor Organization, 2016). 

Οη ζπλεηαηξηζκνί κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηε 

βηψζηκε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ θαη ηεο απνρέηεπζεο, λα ζπγθεληξψζνπλ ηνπο πφξνπο ηνπο θαη 

λα βξνπλ ιχζεηο βειηίσζεο, ηδίσο ζε πεξηνρέο φπνπ άιιεο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο νληφηεηεο 

δελ κπνξνχλ ή δελ ζέινπλ λα επελδχζνπλ ζηελ παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ (International 

Labor Organization, 2016). H πλεηαηξηζηηθή Έλσζε Cooperative League of Thailand (CLT) 

ζηελ Σατιάλδε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Plan the tree» ελζαξξχλεη ηα κέιε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ ζηε θχηεπζε λέσλ δέλδξσλ κε ην ζχλζεκα «έλαο άλζξσπνο έλα δέλδξν» 

ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζε ησλ ρεξζαίσλ θαη εζσηεξηθψλ νηθνζπζηεκάησλ γιπθνχ 

λεξνχ  (Coopsfor/2030, 2017). Δπίζεο, ε CLUSA International, Δζληθή πλεηαηξηζηηθή 
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Δπηρεηξεκαηηθή Έλσζε έρεη δεζκεπηεί λα παξέρεη θαζαξφ, άθζνλν θαη πξνζβάζηκν λεξφ, ζε 

25.000 άηνκα ζε 90 ρσξηά παξαγσγήο θαθέ, κε ζηφρν λα θαηεπζχλεη θαη λα θαζνδεγήζεη ην 

80% ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζηε ρξήζε λέσλ ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο λεξνχ 

(International Labor Organization, 2016). 

Ο έβδνκνο ζηφρνο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο αθνξά ηελ ελέξγεηα. Οη ζπλεηαηξηζκνί 

είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη πξνο ηελ θαηεχζπλζε παξνρψλ ζηελ θνηλσλία ψζηε νη άλζξσπνη 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ελέξγεηα κε πξνζηηφ θφζηνο.  Ζ πξφζβαζε ζε ζχγρξνλεο ελεξγεηαθέο 

ππεξεζίεο θαη νηθνλνκηθά αμηφπηζηεο κπνξεί λα απνηειέζεη ην θιεηδί γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

θηψρεηαο. Δηδηθφηεξα, νη ελεξγεηαθνί ζπλεηαηξηζκνί παξέρνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε πνιιέο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο φπνπ άιιεο εηαηξείεο ελδέρεηαη λα κελ είλαη πξφζπκεο ή ηθαλέο λα 

επελδχζνπλ ζε αλάινγεο ππνδνκέο (International Labor Organization, 2016). Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ Γεξκαλία ππάξρνπλ ζπλεηαηξηζκνί αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε ηελ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη έρνπλ ζαλ ζηφρν ηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θνηλνηήησλ ζε 

θζελή θαη θαιήο πνηφηεηαο ελέξγεηα (Yildiz et al., 2015). Δπίζεο ζηελ Διιάδα ε Electra 

Energy - Μεραληθφο Δλεξγεηαθφο πλεηαηξηζκφο-Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα, πξνέξρεηαη απφ 

πνιίηεο νη νπνίνη απνθάζηζαλ εθηφο απφ θαηαλαισηέο, λα επελδχζνπλ, λα παξάμνπλ θαη λα  

αλαπηχμνπλ ελεξγεηαθφ έξγν ζε ηξείο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο: αηνιηθή, βηνκάδα θαη 

ειηαθή (Coopsfor/2030, 2017). 

Ο φγδννο ζηφρνο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη ε αμηνπξεπήο εξγαζία θαη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Οη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ απνδείμεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο 

λα δεκηνπξγνχλ θαη λα δηαηεξνχλ ζέζεηο εξγαζίαο. Με βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο 

αλνηρηήο θαη εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο, ιεηηνπξγνχλ σο επηρεηξήζεηο ρσξίο απνθιεηζκνχο πνπ 

πξνζθέξνπλ επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζε επάισηεο νκάδεο, φπσο γπλαίθεο ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο, άλεξγνη λένη, άηνκα κε αλαπεξίεο, απηφρζνλεο πιεζπζκνί, κεηαλάζηεο θαη 

πξφζθπγεο, εληάζζνληάο ηνπο ελεξγά ζηελ επίζεκε νηθνλνκία (International Labor 

Organization, 2016). Ο Ηηαιηθφο ζπλεηαηξηζκφο Coopermondo έρεη δεζκεπηεί κέζα απφ ηε 

δεκηνπξγία 10 λέσλ ζπλεηαηξηζκψλ λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ απφ κηθξνχο 

παξαγσγνχο, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε θηψρεηα θαη ε αλεξγία αηφκσλ φισλ ησλ ειηθηψλ, λα 

εληζρπζνχλ ηα εηζνδήκαηά ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ ίζε πξφζβαζε ζε παξαγσγηθνχο πφξνπο, 

εθπαίδεπζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (International Labor Organization, 2016). 

Ο έλαηνο ζηφρνο επηδηψθεη ηελ θαηλνηνκία ζηηο βηνκεραλίεο θαη ηηο ππνδνκέο. Δλψ ε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο ππνδνκέο έρεη απμεζεί ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη έρεη 

ζεκεησζεί εληππσζηαθή πξφνδνο, νη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο, αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο 
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πξνθιήζεηο ζε απηφ ην θνκκάηη θαζφηη νη επελδχζεηο ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη 

θαηλνηνκία παξακέλνπλ θάησ απφ ηνλ παγθφζκην κέζν φξν. Οη ζπλεηαηξηζκνί θνηλήο 

σθέιεηαο, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξνρή ειεθηξηζκνχ, λεξνχ, ηειεπηθνηλσληψλ ζηα κέιε 

ηνπο, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ έλαηνπ ζηφρνπ βησζηκφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα, νη ζπλεηαηξηζκνί ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκειηψδε ξφιν 

ζηε δεκηνπξγία βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηα κέιε ηνπο λα 

απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε κηα δίθαηε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αγνξά (International Labor 

Organization, 2016). 

Ζ κείσζε ησλ αληζνηήησλ είλαη ν δέθαηνο ζηφρνο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο. ην 

επίθεληξν ηεο αηδέληαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ 2030, βξίζθεηαη ε εμάιεηςε 

ησλ αληζνηήησλ ζην εηζφδεκα, ζηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ αλαπεξία, ηε θπιή, ηελ 

εζληθφηεηα, ηελ θαηαγσγή, ηε ζξεζθεία ή ηελ νηθνλνκηθή ή άιιε θαηάζηαζε. Οη 

ζπλεηαηξηζκνί, ζχκθσλα κε ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο, βαζίδνληαη ζηελ ηζφηεηα, θαη έρνπλ 

απνδείμεη ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο 

κηζζνχο. ε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ππάξρνπλ ζπλεηαηξηζκνί πνπ ακείβνπλ δίθαηα ηα 

κέιε ηνπο αθφκα θαη απηά πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο,  αλεμάξηεηα αλ νη ακνηβέο 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην λνκηθφ/ζεζκηθφ πιαίζην θάζε ρψξαο (Magne, 2018). 

Ο εληέθαηνο ζηφρνο αθνξά ζηηο βηψζηκεο πφιεηο θαη θνηλφηεηεο. Οη ζπλεηαηξηζκνί κπνξνχλ 

λα ζπκβάινπλ ζην λα θαηαζηήζνπλ ηηο πφιεηο πην αζθαιείο, πην βηψζηκεο θαη ιηγφηεξν 

επηξξεπείο ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Γηα παξάδεηγκα, νη ζπλεηαηξηζκνί 

ζηέγαζεο πξνζθέξνπλ αζθαιή θαη πξνζηηή ζηέγαζε ζε πνιίηεο.  Οη πεξηβαιινληηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί αλαιακβάλνπλ δξάζεηο αλαθχθισζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ πξαζίλνπ ησλ 

πφιεσλ (International Labor Organization, 2016). Παξάδεηγκα απνηειεί ε Ηαπσληθή 

πλεηαηξηζηηθή Έλσζε Καηαλαισηψλ πνπ έρεη δεζκεπηεί λα κεηψζεη ηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο 

CO2 θαηά 40% έσο ην 2030 θαη λα δηαζθαιίζεη ιεπηνκεξή κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλαλεψζηκνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ (Coopsfor/2030, 2017). 

Ο δσδέθαηνο ζηφρνο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη ε ππεχζπλε θαηαλάισζε θαη 

παξαγσγή. Οη ζπλεηαηξηζκνί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ θνηλφηεηα 

κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ θαηλνηφκεο πξαθηηθέο γηα ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπο 

θαη λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζέκαηα 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ππεχζπλε θαηαλάισζε (International Labor Organization, 

2016). Οη ζπλεηαηξηζκνί απνηεινχλ νξγαλψζεηο πνπ ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηνπ νηθνινγηθνχ 

απνηππψκαηνο, αθνχ ηα κέιε ηνπο πξνέξρνληαη απφ ηε ίδηα ηελ θνηλφηεηα, ιεηηνπξγνχλ θαη 
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αλαπηχζζνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη κπνξνχλ λα αθνπγθξάδνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο (International Labor Organization, 2016). 

Ο δέθαηνο ηξίηνο ζηφρνο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο αθνξά ην θιίκα. Οη 

ζπλεηαηξηζκνί εκπιέθνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο. 

Γηα παξάδεηγκα, νη νξγαλψζεηο αγξνηψλ θαη νη γεσξγηθνί, αιηεπηηθνί θαη δαζηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί είλαη απνηειεζκαηηθνί εηαίξνη ζηελ νξγάλσζε ησλ θνηλνηήησλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαζφηη πηνζεηνχλ πξαθηηθέο πξφιεςεο θαη πξνζαξκνγήο πνπ κεηψλνπλ ηηο 

επηπηψζεηο ησλ θπζηθψλ θηλδχλσλ θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (π.ρ. ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο 

παξαγσγήο) (International Cooperative Alliance, 2008). 

Ο δέθαηνο ηέηαξηνο επηδηψθεη ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ παξάθηησλ θαη ησλ ζαιάζζησλ 

πφξσλ (International Labor Organization, 2016). Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη νη ζπλεηαηξηζκνί 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ βηψζηκεο ιχζεηο ζηελ αιηεία θαη ζην ζαιάζζην εκπφξην 

ππνζηεξίδνληαο ηα άηνκα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηνχο ηνπο ηνκείο ψζηε λα 

βειηηψζνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο δσήο ηνπο (Shotton, 2019). ηελ Ηηαιία, ν 

ζπλεηαηξηζκφο Κφζηα Μπαιέλα ν νπνίνο απνηειείηαη απφ βηνιφγνπο θαη θπζηνδίθεο κε 

εκπεηξία ζηνπο ηνκείο ηεο ζαιάζζηαο βηνινγίαο, ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ςαξηψλ, πξνσζεί ηνλ αεηθφξν ηνπξηζκφ, 

πξνζθέξνληαο επθαηξίεο απαζρφιεζεο κε πιήξε ζεβαζκφ ζηε θχζε θαη ζην 

πεξηβάιινλ,(International Labor Organization, 2016). 

Ο δέθαηνο πέκπηνο αθνξά ηε δσή ζηε γε (παξαγσγηθφηεηα, δηαηήξεζε άγξηαο παλίδαο, 

πξνζηαζία βηνπνηθηιφηεηαο). ε απηφ ην πιαίζην, νη ζπλεηαηξηζκνί ζηεξηδφκελνη ζηηο αξρέο 

ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ελεκέξσζεο ησλ κειψλ ηνπο πξνζθέξνπλ βηψζηκεο πξαθηηθέο γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ θαη βνεζνχλ ηα κέιε ηνπο λα πηνζεηήζνπλ 

πξάζηλεο πξαθηηθέο (International Labor Organization, 2016).  

Ο δέθαηνο έθηνο ζηφρνο επηδηψθεη ηελ εηξήλε θαη ηε δηθαηνζχλε ζηνλ θφζκν. Οη 

ζπλεηαηξηζκνί πξνσζνχλ ηελ θνηλνηηθή δηαβίσζε, ηελ θνηλνηηθή αζθάιεηα, έρνπλ ηε δχλακε 

λα πξνσζνχλ ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε. Ζ δηαθπβέξλεζε ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ 

ζηεξίδεηαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ηελ ηζνλνκία, ηελ ηζνκεξία, ηε δεκνθξαηηθή ιήςε 

απνθάζεσλ (έλα κέινο, κία ςήθνο) θαη έρνπλ ηε δχλακε λα πξνσζνχλ ηελ ακνηβαία 

θαηαλφεζε θαη ζπκβάιινληαο ζηελ εμάιεηςε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 

θαη ηελ πξνψζεζε ηεο εηξήλεο, θαη ηε δεκηνπξγία θνηλσληψλ ρσξίο απνθιεηζκνχο, 

(International Labor Organization, 2016). 
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Σέινο, ν δέθαηνο έβδνκνο ζηφρνο έρεη λα θάλεη κε ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο βησζηκφηεηαο (International Labor Organization, 2016). Ζ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο εληζρχεηαη κέζσ ησλ ζπκπξάμεσλ ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ. Μηα κνξθή εξγαηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη νη πνιπζπκκεηνρηθνί, νη νπνίνη 

απεπζχλνληαη ζε κέιε θαη κε κέιε θαη  κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ θαιχηεξα ηελ απηνλνκία ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ. ηελ Ηηαιία, ε Consorzio Nazionale Servizi (CNS) είλαη κηα θνηλνπξαμία  

απφ 155 πεξίπνπ ζπλεηαηξηζκνχο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ππεξεζίεο 

δηαρείξηζεο γηα ην πεξηβάιινλ, ηνλ ηνπξηζκφ θ.ά. κε ζηφρν ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε 

δεκφζηνπο θνξείο  (Consorzio Nazionale Servizi, 2020).  

ια ηα παξαπάλσ, αλαδεηθλχνπλ ηελ ζχγθιηζε ησλ αξρψλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ζε πςειφηεξν ή ρακειφηεξν επίπεδν, ζε δηαθνξεηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ηεο ΚΑΟ, φια φκσο ζπγθεληξσκέλα, µπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ην ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ έρνπλ νη ζπλεηαηξηζµνί ζε ζχγθξηζε µε ηηο εηαηξείεο ζηελ πξνψζεζε ηεο 

αεηθφξνπ/βηψζηµεο αλάπηπμεο. 
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7. Δξεπλεηηθή πξνζέγγηζε 

7.1 Μεζνδνινγία 

Πξηλ ηελ πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο παξνχζαο είλαη απαξαίηεην λα γίλεη αλαθνξά ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηφπηλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο. Σα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη ηα παξαθάησ: 

 

Δξώηεκα 1: Πνηα είλαη ε ζχλδεζε ησλ αξρψλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ κε ηηο αξρέο ηεο 

αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο; 

Δξώηεκα 2: Πψο νη ζπλεηαηξηζκνί επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πεξηβαιινληηθή επεκεξία; 

Δξώηεκα 3: Μπνξνχλ νη ζπλεηαηξηζκνί λα αλαδεηρηνχλ ζε βαζηθφ εξγαιείν επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο Δπξψπεο θαη λα είλαη αλζεθηηθνί ελ κέζσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο;  

Γηα ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ δηεμήρζε δεπηεξνγελήο έξεπλα κε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη θξηηηθή παξνπζίαζε δηαθφξσλ απφςεσλ. Δπηπιένλ, δηεμήρζε 

δεπηεξνγελήο έξεπλα ζε ππάξρνληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ Διιάδα 

θαη ζηελ Δπξψπε. Ζ ζπιινγή ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ 

Δηζαγσγή, έρεη σο ζηφρν λα ζηεξίμνπλ ηε βαζηθή επηρεηξεκαηνινγία ηεο εξγαζίαο ε νπνία 

είλαη ε εμήο: α) νη ζπλεηαηξηζκνί ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθή αλάπηπμε θαη β) νη ζπλεηαηξηζκνί απνηεινχλ κία βηψζηκε ιχζε ελ κέζσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη γ) νη ζπλεηαηξηζκνί κπνξνχλ λα αλαδεηρηνχλ ζε βαζηθφ εξγαιείν 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο Δπξψπεο.  

Δπνκέλσο, ζθνπφο ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο είλαη ε ρξήζε θαη ε παξάζεζε ήδε 

ππαξρφλησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο έξεπλαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο επηρεηξεκαηνινγίαο 

ηεο. Σα βήκαηα, πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο είλαη ηα 

εμήο: α) πξνζδηνξηζκφο εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο θαη εξεπλεηηθήο πεξηνρήο, β) βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε, γ) δηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, δ) εληνπηζκφο πεγψλ απφ ηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα ζπιιερηνχλ ηα δεπηεξνγελή ζηνηρεία, ε) αμηνιφγεζε πεγψλ αλαθνξηθψλ κε ηελ 
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εγθπξφηεηά ηνπο, ζη) ζπιινγή ζηνηρείσλ κε βάζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηνλ ζθνπφ 

ηεο έξεπλαο, δ) παξάζεζε θαη ζρνιηαζκφο ζηνηρείσλ.  

Σν πιηθφ ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο ζπγθεληξψζεθε απφ αμηφπηζηνπο δηεζλείο, επξσπατθνχο 

θαη ειιεληθνχο θνξείο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο. Ζ δεπηεξνγελήο έξεπλα 

γηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ Δπξψπε έγηλε ζηνπο εμήο θνξείο: 

International Cooperation, Alliance, Monitor Cooperations, Coops Europe, CICOPA, ILO, 

EUROCOOP, CECODHAS, CECOP θαη COGECA.  

Αληίζηνηρα, ε δεπηεξνγελήο έξεπλα γηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ 

Διιάδα έγηλε ζηνπο εμήο θνξείο: Γεληθή γξακκαηεία (δηεχζπλζε θνηλσληθήο θαη 

αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο), CICOPA, Γίθηπν ΚΑΠΑ, ΗΝΔ (Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο), Coopilot 

Project, Cooperatives Europe, CICOPA.  

Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ επηζηεκνληθέο εθδφζεηο θαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα καο 

δίλνπλ κηα γεληθή εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ 

Διιάδα, γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ απηνί ζπκβάιινπλ ζηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αεηθνξίαο γηα ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ πιαλήηε. 

Σα δεδνκέλα πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ζπιιέρζεθαλ αθνξνχλ ζηελ αλεξγία ζε Διιάδα θαη 

Δπξψπε ελ κέζσ θξίζεο, ζηελ απαζρφιεζεο θαη ζηνλ ηδίξν ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ζηελ 

έλαξμε λέσλ ζπκβαηηθψλ θαη ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

ζηελ ζπλεηζθνξά ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο ζην ΑΔΠ ηεο 

νηθνλνκίαο, ζηελ ζπλεηζθνξά ησλ παξαδνζηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζην ΑΔΠ ηεο νηθνλνκίαο. 

Δπίζεο, ηα δεδνκέλα αθνξνχλ ζηελ ζπκβνιή ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο.  

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ αθελφο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη αθεηέξνπ ζηελ απάληεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ.  
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7.2 Σηαηηζηηθά ζηνηρεία Δπξώπεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεηαηξηζκώλ  
 

Ζ ζπλνιηθή αλεξγία ζηελ Δπξψπε ησλ 28 ρσξψλ (ΔΔ-28)
8
,κεηά ην μέζπαζκα ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο είρε αλνδηθή πνξεία κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 7.1. 

Σελ πεξίνδν 2008-2014 ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ζηελ ΔΔ-28 θηλήζεθε απμεηηθά απφ 7,0% 

ην 2008, ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ηεο πεξηφδνπ 2005-2008, ζε 10,8% ην 2013 

παξνπζηάδνληαο ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο. Απφ ην 2014 θαη κεηά, ε αλεξγία 

παξνπζίαζε ζηαδηαθή απνθιηκάθσζε ζε 10,2% ην 2014, 9,4% ην 2015 θαη έθζαζε κέρξη ην 

2019 ζε 6,3%. Δλδεηθηηθά, παξαηεξείηαη φηη ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ην 2008 αλεξρφηαλ 

ζηελ Γαιιία ζε 7,4%, ζηελ Ηηαιία 6,7% ζηε Γεξκαλία 7,5%, ζηελ Ηζπαλία 11,3% θαη ζηελ 

Διιάδα 7,8%. Αληίζεηα ην έηνο 2013πνπ δηακνξθψζεθαλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο 

ζηελ ΔΔ-28, ην πνζνζηφ αλεξγίαο έθζαζε ζηε Γεξκαλία 5,2%, 26,1% ζηελ Ηζπαλία θαη 

27,5% ζηελ Διιάδα. εκεηψλεηαη φηη ε Διιάδα θαη πξηλ ην 2008 εκθάληδε ηα ρακειφηεξα 

πνζνζηά απαζρφιεζεο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσδψλεο, 66,2% (Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο, ΗΝΔ, 

2018). Σν επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2013 κέρξη ην 2019 ε αλεξγία παξνπζίαζε 

κηθξή ππνρψξεζε πεξίπνπ 1,5-3% απφ έηνο ζε έηνο, θζάλνληαο ην 2019, ζε 8,5% ζηε 

Γαιιία, 10%ζηελ Ηηαιία, 3,2% ζηε Γεξκαλία, 14,1% ζηελ Ηζπαλία θαη 17,3% ζηελ Διιάδα. 

Ζ αλεξγία ην 2019 εμαθνινπζεί λα είλαη απμεκέλε, ε ζηαζεξή φκσο απνθιηκάθσζε ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν 2014-2019 νδεγεί ζηελ πξφβιεςε γηα κείσζε ηεο αλεξγίαο κέρξη ην 2030 

θάησ απφ 10% γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) γηα ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο 

ΔΔ, φζσλ παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα αλεξγίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
ε απηέο ηηο ρψξεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε Αγγιία πνπ ήηαλ κέινο ηεο ΔΔ εθείλε ηελ πεξίνδν. 
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Πίλαθαο 7.1: Τα πνζνζηά (%) αλεξγίαο σο πνζνζηό ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ειηθίαο 15 έσο 74 

 

Πεγή: Eurostat, Total unemployment rate (%): Αλαθηήζεθε από 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00203/default/table?lang=en 

 

Αληίζεηα, ηα ρξφληα, πνπ αθνινχζεζαλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Δπξψπε, ε απαζρφιεζε 

ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο δηάθνξσλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ φπσο ζηελ Γαιιία, ζηελ Γεξκαλία θαη 

ζηελ Ηηαιία ήηαλ απμεκέλε, φπσο ζα θαλεί παξαθάησ ζηελ αλάιπζε (πίλαθαο 7.2). Γηα 

παξάδεηγκα ζηελ Γαιιία ην 2010 ε απαζρφιεζε ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο μεπεξλάεη ην 1,5 

εθαη. εξγαδφκελνπο, ελψ ζηελ Ηηαιία ην 2011 θαη ζηελ Γεξκαλία ην 2012 ε απαζρφιεζε 

ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο μεπεξλάεη ηα 2,5 εθαη. εξγαδφκελνπο (CICOPA, 2014). Απηά ηα 

δεδνκέλα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ ζπκβνιή ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ απαζρφιεζε 

θαη ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο, ηδηαίηεξα αλ ιάβεη θαλείο ππφςε φηη νη νηθνλνκίεο ηεο 

Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά απφ ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή χθεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή  

            

 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

ΔΔ (27 ρψξεο - 
απφ ην 2020) 

7.2  9.1  9.8  9.9  10.8  11.4  10.8  10.0  9.1  8.1  7.2  6.7  

ΔΔ (28 ρψξεο) 7.0  8.9  9.6  9.6  10.5  10.8  10.2  9.4  8.5  7.6  6.8  6.3  

Δπξσδψλε - 19 

ρψξεο (απφ ην 
2015) 

7.5  9.6  10.1  10.2  11.3  12.0  11.6  10.8  10.0  9.0  8.1  7.5  

Γεξκαλία 7.5  7.8  7.0 β  5.8 β  5.4  5.2  5.0  4.6  4.1  3.8  3.4  3.2  

Διιάδα 7.8  9.6 β  12.7  17.9  24.5  27.5  26.5  24.9  23.6  21.5  19.3  17.3  

Ηζπαλία 11.3  17.9  19.9  21.4  24.8  26.1  24.5  22.1  19.6  17.2  15.3  14.1  

Γαιιία 7.4   9.1   9.3   9.2   9.8   10.3   10.3  10.4  10.0  9.4  9.0  8.5  

Ηηαιία 6.7  7.8  8.4  8.4  10.7  12.2  12.7  11.9  11.7  11.2  10.6  10.0  

Κχπξνο 3.7  5.4   6.3  7.9  11.9  15.9  16.1  15.0  13.0  11.1  8.4  7.1  

Πνξηνγαιία 7.7  9.6  11.0  12.9   15.8  16.4  14.1  12.6  11.2  9.0  7.1  6.5  

Ζλσκέλν  
Βαζίιεην 

5.6   7.6  7.8  8.1  7.9  7.5  6.1  5.3  4.8  4.3  4.0  3.8  

Ννξβεγία 2.5  3.1  3.5  3.2  3.1  3.4  3.5  4.3  4.7  4.2  3.8  3.7  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00203/default/table?lang=en
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Πίλαθαο 7.2:  Απαζρόιεζε ζε ζπλεηαηξηζκνύο αλά ρώξα θαη αλά θαηεγνξία 

Πεγή: CICOPA, 2014. Αλαθηήζεθε από: https://www.cicopa.coop/wp-

content/uploads/2018/03/cooperatives_and_employment_a_global_report_en__web_21-10_1pag.pdf 

 

Δηδηθφηεξα, ζηελ Δηήζηα Έθζεζε πλεξγαζίαο ζηελ Ηηαιία ζχκθσλα κε ην ηηαιηθφ 

εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην CENSIS, ε απαζρφιεζε ζε ζπλεηαηξηζκνχο ζηελ Ηηαιία απμήζεθε 

θαηά 8% απφ ην 2007 έσο ην 2011, ζε ζχγθξηζε κε ηε κείσζε 2,3% πνπ εκθάληζαλ φινη νη 

ηχπνη ησλ θεθαιαηνπρηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε 1,2% ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Ο δείθηεο 

αχμεζεο ζε πξνζηηζέκελε αμία ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο απμήζεθε ζε 24,7% έλαληη 6,5% ησλ 

ζπκβαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σν 2012 ε απαζρφιεζε ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο απμήζεθε ζε 

ζρέζε κε ην 2011 θαηά 2,8% δεκηνπξγψληαο 36.000 λέεο ζέζεηο θαη ζπλνιηθά 1.341 εθαη. 

εξγαδφκελνπο (ε κέηξεζε δελ πεξηιακβάλεη ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, παξαγσγνχο-κέιε). 

Δπίζεο αχμεζε ζηελ απαζρφιεζε εκθαλίδνπλ θαη νη θνηλσληθνί ζπλεηαηξηζκνί ηελ πεξίνδν 

 Σπλνιηθόο αξηζκόο 

απαζρόιεζεο ζε 

όινπο ηνπο 

ζπλεηαηξηζκνύο 

Πνζνζηό 

απαζρόιεζεο ζηνπο 

ζπλεηαηξηζκνύο (από 

ην 2012 ζπλνιηθόο 

αξηζκόο 

απαζρνινύκελνπ 

πιεζπζκνύ %) 

Πνζνζηό όισλ ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθώλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο 
(από ην 2012 ζπλνιηθόο 

αξηζκόο 

απαζρνινύκελνπ 

πιεζπζκνύ %) 

Έηνο 

Αξγεληηλή 377,14 1.69 2.40 2008 

Απζηξαιία 60,630 0.23 0.53 2011 

Βξαδηιία 1,669,788 0.59 1.76 2011 

Καλαδάο 680,917 0.92 3.89 2009 

Κίλα 162,740,000 0.36 21.22 2013 

Γαιιία 1,513,691 2.22 5.87 2010 

Γεξκαλία 2,590,133 2.29 6.47 2012 

Ηλδία 39,353,042 2.15 10.51 2009-2010 

Ηλδνλεζία 473,604 0.43 0.43 2012 

Ηηαιία 2,495,810 7.63 10.90 2011 

Ηαπσλία 5,418,207 0.94 8.64 2009-2014 

Μεμηθφ 41,184 0.08 0.08 2007 

Ρσζία 1,335,000 0.33 1.87 2013 

Βφξεηα 

Κνξέα 
2,767,449 0.50 11.21 2011-2014 

Σνπξθία 2,561,994 0.40  2012 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 
399,672 0.82 1.36 2010 

ΖΠΑ 1,876,920 0.72 1.32 2007+2011 

Δπξψπε 7,579,529 2.10 7.36 2009-2010 

Σύλνιν 233,934,710 0.99 11.65  

https://www.cicopa.coop/wp-content/uploads/2018/03/cooperatives_and_employment_a_global_report_en__web_21-10_1pag.pdf
https://www.cicopa.coop/wp-content/uploads/2018/03/cooperatives_and_employment_a_global_report_en__web_21-10_1pag.pdf


Απγνπνύινπ  Γεσξγία,   Η ζεκαζία ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ζην θνηλσληθννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη ζηελ αεηθνξία 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία  64 

2007-2011 ζε πνζνζηφ 17,3% κε απμεηηθή ηάζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ην 2012 ζε πνζνζηφ 

4,3% (British Council, 2017).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2013 ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο Ηηαιηθήο 

νηθνλνκίαο θηλήζεθε ζε ρακειά επίπεδα, κε κείσζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο 

(ΑΔγρΠ) θαηά 10% θαη κε απψιεηα 500.000 ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο, 

αληίζεηα ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ε απαζρφιεζε θηλήζεθε απμεηηθά πξνζζέηνληαο 102.000 

ζέζεηο εξγαζίαο (Eurisce, 2016).  

ηε Γαιιία ηελ πεξίνδν 2006-2008 νη ζπλεηαηξηζκνί αχμεζαλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαηά 18% 

θαη κεηαμχ 2008-2009 θαηά 2,9%. Oη εξγαηηθνί θαη πνιπκεξείο ζπλεηαηξηζκνί παξνπζίαζαλ 

κία ζεηηθή ηάζε αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαηά 4% ην 2013 ζε ζχγθξηζε κε ην 2012 θαη 

12,5% ζε ζχγθξηζε κε ην 2009. Μεηαμχ απηψλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, πνζνζηφ 40% 

δεκηνπξγήζεθε απφ πθηζηάκελνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη πνζνζηφ 20% απφ λεντδξπζέληεο. Σν 

πνζνζηφ βησζηκφηεηαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ απηψλ κεηά απφ ηξία έηε έθζαζε ζην 82,5% θαη 

κεηά απφ πέληε έηε ζε 66,1% ζε ζχγθξηζε κε ηηο γαιιηθέο εηαηξείεο πνπ θηλήζεθαλ ζε 

πνζνζηά 66% θαη 50% ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν (CICOPA, 2017). 

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 7.3, 377.984 ζπλεηαηξηζκνί ζε φιν ηνλ θφζκν παξέρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ 19 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο θαη έρνπλ πάλσ απφ 6 εθαηνκκχξηα κέιε.  

Πίλαθαο 7.3: Παγθόζκηα επηζθόπεζε απαζρνινύκελσλ θαηά ηύπν ζπλεηαηξηζκνύ, ζηνλ ηνκέα ηεο 

βηνκεραλίαο θαη ησλ ππεξεζηώλ 

Δίδνο 

ζπλεηαηξηζκνύ 
Αξηζκόο 

ζπλεηαηξηζκώλ 
Αξηζκόο 

εξγαδόκελσλ 

κειώλ 

Αξηζκόο 

κειώλ 

παξαγσγώλ 

Σπλνιηθόο 

αξηζκόο ζέζεσλ 

εξγαζίαο 

Αξηζκόο 

κειώλ 

ρξεζηώλ 
πλεηαηξηζκνί 

εξγαδνκέλσλ 
253,276 (67%) 10,966,766 280.159 12.455.712 2.473.391 

πλεηαηξηζκνί 

παξαγσγψλ 
66,311 (17,5%) 7,641 3.762.087 4.570.614 0 

Κνηλσληθνί 

ζπλεηαηξηζκνί 
16,764 (4,4%) 265,337  431.569 485.977 

Πηζαλνί 

θνηλσληθνί 

ζπλεηαηξηζκνί 

41,653 
(11%) 

256,312 1.977.986 2.468.466 1.111.960 

Σύλνιν 377,984 
(100%) 

11.496.067 6.020.263 19.926.361 4.071.368 

Πεγή:CICOPA, 2015-2016. Αλαθηήζεθε από: https://www.cicopa.coop/wp-content/uploads/2019/07/Global-REPORT-2015-2016-

2019-corrections.pdf 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ηελ πεξίνδν 2015-2016 έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ 

βξηζθφηαλ ζηελ Αζία (60%), ζηελ Δπξψπε (19,7%) ζηελ Ακεξηθή (19,1%),ζηελ Αθξηθή 

(14%) θαη ζηελ Απζηξαιία (0,1%) θαη απαζρφιεζαλ ζηελ Αζία 12.9 εθαη. εξγαδφκελνπο, 

https://www.cicopa.coop/wp-content/uploads/2019/07/Global-REPORT-2015-2016-2019-corrections.pdf
https://www.cicopa.coop/wp-content/uploads/2019/07/Global-REPORT-2015-2016-2019-corrections.pdf
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ζηελ Δπξψπε 2.5εθαη, ζηελ Ακεξηθή 1.9 εθαη. θαη ζπλνιηθά ζε Αθξηθή θαη Απζηξαιία 2.5 

εθαη. εξγαδνκέλνπο, (Πίλαθαο 7.4). 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Γηεζλνχο πλεηαηξηζηηθήο Έλσζεο (International 

Co-operative Alliance) ην 2017, κε δείγκα απφ 37 ρψξεο (πίλαθαο 7.5), ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (ΔΔ) ππάξρνπλ πεξίπνπ 221.960 ζπλεηαηξηζκνί πνπ απαζρνινχλ 1.554.687 

εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνπο θαη 152.064.608 εθαη. ρξήζηεο-κέιε. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη ην πνζνζηφ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κνλάδσλ 

(19,7%), ζηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πίλαθα 7.4,  θαζψο θαη ηα 

ζηνηρεία απφ 18 ρψξεο γηα ηελ απαζρφιεζε (2.5 εθαη. εξγαδνκέλσλ), ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

κηθξφηεξν κέγεζνο ζε έθηαζε θαη πιεζπζκφ ηεο Δπξψπεο, απφ ηελ Αζία θαη ηελ Ακεξηθή, 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη, ηα δεδνκέλα απηά ππνδειψλνπλ ηελ δπλακηθή 

παξνπζία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν. Άιισζηε θαη ε Δπξψπε, φπσο 

αλαδείρηεθε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, πξνσζεί δξάζεηο γηα ηε ζηήξημε ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο.  

Σν γεγνλφο φηη ηα έηε 2015-2016 ην 20% ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο 

ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ, βξηζθφηαλ ζηελ Δπξψπε, κπνξεί λα εμεγήζεη ελ 

κέξεη, γηαηί ε Δπξψπε νδεγήζεθε ζην λα ιάβεη ππφςε ην ζπλεηαηξηζηηθφ κνληέιν 

δηαθπβέξλεζεο φηαλ αλέπηπμε ηνπο 17 ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αδπλακίεο ηεο, ηηο καθξνπξφζεζκεο 

πξνθιήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηηο πηέζεηο σο πξνο ηνπο πφξνπο θαη ηε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο.  

Γεδνκέλνπ φηη, ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο ζπκπηέδνπλ ηελ θαηαλάισζε θαη επηβαξχλνπλ 

αζχκκεηξα ην δεκνζηνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο (ΔΔ), απηή ε θίλεζε ηεο Δπξψπεο γηα ζηήξημε 

ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, αλ εμεηαζηνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2015/2016 (πίλαθαο 7.4) φπνπ νη 

ζπλεηαηξηζκνί πνπ αλήθαλ κόλν ζε δχν θιάδνπο παξείραλ πάλσ απφ 2,5 εθαη. ζέζεηο 

εξγαζίαο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη:  

α) νη ζπλεηαηξηζκνί κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κία ελαιιαθηηθή βηψζηκε ιχζε ελ κέζσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη  

β) νη ζπλεηαηξηζκνί κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο βαζηθφ εξγαιείν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο Δπξψπεο. 
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Πίλαθαο 7.4: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε ζπλεηαηξηζκνύο, ζηνλ ηνκέα ηεο 

βηνκεραλίαο θαη ησλ ππεξεζηώλ 
Ήπεηξνο 

(αξηζκόο 

ρσξώλ) 

Αξηζκόο 

ζπλεηαηξηζκώλ 

Αξηζκόο 

εξγαδόκελσλ 

κειώλ 

Αξηζκόο 

εξγαδνκέλσλ 

Αξηζκόο 

παξαγσγώλ 

κειώλ 

Σπλνιηθόο 

αξηζκόο ζέζεσλ 

εξγαζίαο  

Αξηζκόο 

κειώλ 

ρξεζηώλ  

Αζία (14) 225,912 (60%) 8,564,526 883,073 3,538,612 12,986,211 266,579 
Δπξψπε (18) 74,532( 

(19,7%) 

1,558,021 1,007,084 0 2,565,825 157,982 

Ακεξηθή (23) 72,246 

(19,1%) 

1,335,684 274,934 282,976 1,893,594 2,839,515 

Αθξηθή (6) 5,277 

(14%) 

37,836 243,535 2,198,575 2,479,946 4,790 

Χθεαλία (3) 17 

(0,1%) 

0 785 0 785 8,11,462 

Σύλνιν  377,984 

(100%) 

11.496.067 2,410,131 6,020,163 19,926,361 4,071,328 

Πεγή: CICOPA, 2015-2016. Αλαθηήζεθε από: https://www.cicopa.coop/wp-content/uploads/2019/07/Global-REPORT-2015-2016-

2019-corrections.pdf 

Πίλαθαο 7.5: Σπλεηαηξηζκνί - εξγαδόκελνη θαη απηναπαζρνινύκελνη παξαγσγνί-κέιε θαη κέιε 

παγθνζκίσο 
Ήπεηξνο 

(αξηζκόο 

ρσξώλ) 

Αξηζκόο 

ζπλεηαηξηζκώλ 

Αξηζκόο 

εξγαδνκέλσλ 

Αξηζκόο 

εξγαδνκέλσλ 

κειώλ 

Αξηζκόο 

παξαγσγώλ 

κειώλ 

Σπλνιηθόο 

αξηζκόο 

ζέζεσλ 

εξγαζίαο 

(απαζρόιεζε) 

Φξήζηεο κέιε Σπλνιηθόο 

αξηζκόο κειώλ 

Δπξψπε 
(37) 

221,960 4,710,595 1,554,687 9,157,359 15,422,632 152,064,608 162,776,645 

Αθξηθή 

(35) 
375,375 1,939,836 37,836 20,410,298 22,387,970 33,638,298 54,086,432 

Αζία (33) 2,156,219 7,426,760 8,573,575 219,247,186 235,247,721 320,130,233 547,951,194 
Ακεξηθή 

(39) 
181,378 1,896,257 928,285 3,237,493 6,116,035 417,580,396 421,800,174 

Χθεαλία 
(12) 

2,391 75,438 0 147,071 222,509 30κ696,144 30,843,215 

Σύλνιν  2,937,323 16,048,886 11,148,583 252,199,398 279,396,867 954,109,679 1,217,457,660 

Πεγή: CICOPA, 2017. Αλαθηήζεθε από:https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/cooperatives-and-employment-second-

global-report-625518825.pdf 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απφ ην 2004 είρε αλαγλσξίζεη ηε δπλακηθή ησλ ζπλεηαηξηζκψλ σο 

ζεκαληηθφ εξγαιείν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζε έγγξαθφ ηεο αλαθέξεη φηη ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε νη ζπλεηαηξηζκνί αληηζηνηρνχλ ζην 83% ηεο νιιαλδηθήο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο, ζην 50% θαη ζην 37% ησλ γαιιηθψλ θαη θππξηαθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ 

αληίζηνηρα, ζην 35% ηνπ θηλιαλδηθνχ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηξνθίµσλ, ζην 21% ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ Ηζπαλία θαη ζην 60% ηεο δαζνθνκίαο ζηε νπεδία (European 

Comission, 2004). 

Ζ βησζηκφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ 

απαζρφιεζε, πνπ είλαη έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο, 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 7.6 πνπ θαιχπηεη ηα έηε 2002-2003, 2009-2010, 2014-

2015. Ζ απαζρφιεζε ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ηεο Δπξψπεο απμήζεθε απφ 3.663 εθαη. ην 

2002/2003, ζε 4.551 εθαη. ην 2009/2010 ζεκεηψλνληαο αχμεζε 24,25%. 

https://www.cicopa.coop/wp-content/uploads/2019/07/Global-REPORT-2015-2016-2019-corrections.pdf
https://www.cicopa.coop/wp-content/uploads/2019/07/Global-REPORT-2015-2016-2019-corrections.pdf
https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/cooperatives-and-employment-second-global-report-625518825.pdf
https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/cooperatives-and-employment-second-global-report-625518825.pdf
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Σν 2014/2015 ε απαζρφιεζε δηακνξθψζεθε ζε 4.198 εθαη., παξνπζηάδνληαο κία κηθξή 

κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζε ζρέζε κε ην 2009/2010 ηεο ηάμεσο ηνπ 7,78%, δηαηεξψληαο 

φκσο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 2002/2003 θαηά 14,59%. Λακβάλνληαο 

ππφςε φηη, θαηά ηελ πεξίνδν 2009/2010 ε Δπξψπε πεξλνχζε βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε, 

κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη νη ζπλεηαηξηζκνί απνηεινχλ κηα βηψζηκε ιχζε, εθφζνλ 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ηφζν ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

(νη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο ζπλδένληαη κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θάηη πνπ θαηά ζπλέπεηα νδεγεί ζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ 

ρσξψλ φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη) 

Πίλαθαο 7.6: Απαζρόιεζε ζηνπο ζπλεηαηξηζκνύο ζηελ Δπξώπε, πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε 

 

Πεγή: European Economic and Social Committee , 2005 Αλαθηήζεθε από: 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-875-en-n.pdf 

 

Σν έηνο 2012 ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε δξαζηεξηνπνηνχληαη, 4.200 ζπλεηαηξηζηηθέο 

ηξάπεδεο κε 63.000 ππνθαηαζηήκαηα, 50 εθαη. κέιε (πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 10% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο), κε 181 εθαη. εμππεξεηνχκελνπο πειάηεο, θαη 780.000 

εξγαδνκέλνπο. Σα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία αγγίδνπλ ηα 5,56 ηξηζ. εθαη. επξψ θαη κε κέζν 

κεξίδην αγνξάο πεξίπνπ 20% (Ciriec International, 2012). 

Οη απνηακηεπηηθνί, αζθαιηζηηθνί θαη πηζησηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο 

αλέδεημαλ φρη κφλν ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπο αιιά θαη ηε δπλακηθή ηνπο. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, δεκηνχξγεζαλ θεθάιαηα αζθαιείαο θαη παξνπζίαζαλ αχμεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο απέθπγαλ ηελ 

πξνζθνξά πξντφλησλ πςεινχ θηλδχλνπ (νκνιφγσλ, ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

(subprime) θαη επελδχζεσλ πςεινχ ξίζθνπ, εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ άξρσλ θαη ησλ αμηψλ 

πνπ εθαξκφδνπλ ζην ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ηνπο, φπνπ νη ηνπηθέο πηζησηηθέο ελψζεηο θαη νη 

ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο ειέγρνπλ θαη εξεπλνχλ εμνλπρηζηηθά, ηηο απνθάζεηο ησλ θεληξηθψλ 

νξγάλσλ (Γίθηπν Κ.Α.Π.Α, 2010). 

ην ιηαληθφ εκπφξην ην 2012 δξαζηεξηνπνηνχληαη 3.200 ζπλεηαηξηζκνί κε 36.000 ζεκεία 

πψιεζεο, 29 εθαη. κέιε θαη 400.000 εξγαδφκελνπο, θαη κε θχθιν εξγαζηψλ 73 δηζ. εθαη. 

 
Θέζεηο εξγαζίαο ζε 

ζπλεηαηξηζκνύο 

2002/2003 

Θέζεηο εξγαζίαο ζε 

ζπλεηαηξηζκνύο 

2009/2010 

Θέζεηο εξγαζίαο ζε 

ζπλεηαηξηζκνύο 

2014/2015 

Α% 2010-2015 

Δπξώπε 28  3.663.534 4.551.959 4.198.173 -7.8% 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-875-en-n.pdf
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επξψ., ελψ νη γεσξγηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαηά ην ίδην έηνο θαηέρνπλ πεξίπνπ ην 60% ηεο 

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2013). 

Ζ νηθνλνκηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαίλεηαη θαη 

ζηνλ πίλαθα 7.7 πνπ δείρλεη ηνλ ηδίξν ησλ 100 κεγαιχηεξσλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ 

Δπξψπε γηα ηα έηε 2011-2012 θαη 2013.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κε βάζε ηα παξαθάησ ζηνηρεία (πίλαθαο 7.7), ηελ πεξίνδν 2011-

2013 νη 100 θνξπθαίνη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε είραλ θχθιν 

εξγαζηψλ ην 2011, 187,846 .δηζ. επξψ, ην 2012, 195,573 δηζ. επξψ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

4,11% ζε ζρέζε κε ην 2011 θαη ην 2013, 223,358 δηζ. επξψ, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 

14,20% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 2011 κε ην 

2013, δηαπηζηψλεηαη φηη ν ηδίξνο ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαηά ην έηνο 2013 

παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 18,90%. 

Σν 2014 ζηελ (ΔΔ-28) δξαζηεξηνπνηνχλην ζηνλ αγξνηηθφ θιάδν 21.769 ζπλεηαηξηζκνί, κε 

6.17 εθαη. κέιε θαη ηδίξν 347,342 δηζ. επξψ (Πίλαθαο 7.8). Ζ Γαιιία παξνπζίαζε ηνλ 

κεγαιχηεξν θχθιν εξγαζηψλ 84,350 δηζ. επξψ, ε Γεξκαλία 67,502 δηζ. επξψ θαη αθνινπζεί ε 

Ηηαιία κε 34,362 δηζ. επξψ. ηελ Ηηαιία, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ηλζηηηνχηνπ (Cogeca,2014) θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2013, πνπ ε ρψξα βξηζθφηαλ ζε βαζηά 

θξίζε, νη ζπλεηαηξηζκνί αχμεζαλ θαηά 102.000 ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ήηνη 10% θαη ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ηνπο θαηά 14% (Cogeca, 2014).  

Πίλαθαο 7.7 : Δμέιημε  100 θνξπθαίσλ αγξνηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ 2011-2013 
      (Κύθινο εξγαζηώλ ζε εθαη. €) 

ΔΤΗ 2011 2012 2013 

Σπλνιηθόο Κύθινο 

Δξγαζηώλ/εθαη. € 

187,846 195,573 223,358 

Πεγή: Cogeca, 2014. Αλαθηήζεθε από: 

http://news.ucamere.net/MONITORAGGIO_LEGISLATIVO/PUB(14)9112%20rEV%202%20SFORMAT.PDF 

 

http://news.ucamere.net/MONITORAGGIO_LEGISLATIVO/PUB(14)9112%20rEV%202%20SFORMAT.PDF
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Πίλαθαο 7.8: Σπλνιηθά ζηνηρεία αγξνηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ, αξηζκόο ζπλεηαηξηζκώλ, κειώλ θαη εηήζηνο 

θύθινο εξγαζηώλ αλά ρώξα ζηελ (ΔΔ-28) 

 

Φώξα Σπλνιηθόο αξηζκόο 

ζπλεηαηξηζκώλ 

Σπλνιηθόο αξηζκόο 

κειώλ 

Τδίξνο (εθ. επξώ) 

Βέιγην 301 : 3257 

Βνπιγαξία 900 : : 

Σζερία 548 524 1,327 

Γαλία  28 45,710 25,009 

Γεξκαλία  2400 1,440,600 67,502 

Δζζνλία 21 2,036 512 

Ηξιαλδία  75 201,684 14,149 

Διιάδα 550 : 711 

Ηζπαλία 3,844 1,179,323 25,696 

Γαιιία 2,400 858,000 84,350 

Κξναηία 613 10,734 167 

Ηηαιία  5,834 863,323 34,362 

Κχπξνο 14 24,917 62 

Λάηβηα 49 : 1,111 

Ληζνπαλία  402 12,900 714 

Λνπμεκβνχξγν  55 : : 

Οπγγαξία 1,116 31,544 1,058 

Μάιηα 18 1,815 204 

Οιιαλδία 215 140,000 32,000 

Απζηξία 217 306,300 8,475 

Πνισλία 136 : 15,311 

Πνξηνγαιία 735 : 2,437 

Ρνπκαλία 68 : 204 

ινβελία 368 16,539 705 

ινβαθία  597 : 1,151 

Φηιαλδία  35 170,776 13,225 

νπεδία  30 160,350 7,438 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 200 138,021 6,207 

Σύλνιν 21,796 6,172,746 347,342 

Πεγή: Cogeca, 2014. Αλαθηήζεθε από: 

http://news.ucamere.net/MONITORAGGIO_LEGISLATIVO/PUB(14)9112%20rEV%202%20SFORMAT.PDF 
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Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα εληζρχεηαη πεξαηηέξσ θαη απφ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ησλ 300 

κεγαιχηεξσλ ζπλεηαηξηζκψλ ηεο Δπξψπεο ην 2015 (πίλαθαο 7.9) απνδεηθλχεη φηη νη 

ζπλεηαηξηζκνί παξνπζηάδνπλ νηθνλνκηθή αλζεθηηθφηεηα, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο θξίζεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ρψξεο πνπ ν ζπλεηαηξηζηηθφο ηνκέαο παξνπζίαζε ηνλ κεγαιχηεξν 

εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα ην έηνο 2015 είλαη ε Γαιιία κε 307 δηζ. επξψ, ε Γεξκαλία κε 195 

δηζ. επξψ, ε Ηηαιία κε 150 δηζ. επξψ θαη ε Οιιαλδία κε 81 δηζ. Δπξψ, (European Parliament, 

2019). 

Πίλαθαο 7.9: Δηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ησλ κεγαιύηεξσλ ζπλεηαηξηζκώλ ηεο Δπξώπεο 2015 

Σπλεηαηξηζκόο Τνκέαο Φώξα Τδίξνο 

Rewe Ληαληθφ εκπφξην Γεξκαλία  51 

Edeka Ληαληθφ εκπφξην Γεξκαλία 47,2 

ACDLEC-

ELECTRIC 

Ληαληθφ εκπφξην Γαιιία 44,035 

GroupeCredit 

Agricole 

Σξαπεδηθφο ηνκέαο  Γαιιία 30,24 

Systeme U Ληαληθφ εκπφξην Γαιιία 23,51 

Groupe BPCE Σξαπεδηθφο ηνκέαο Γαιιία 20 

Achmea  Αζθάιηζε Οιιαλδία 15,52 

Jonh Lewis 

partnership  

Καηαλαισηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο  

Ζλσκέλν Βαζίιεην 15,41 

Groupe Credit 

Mutuel 

Cooperative 

Group Limited  

Σξαπεδηθφο ηνκέαο Γαιιία 15,34 

Baywa Αγξνηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο  

Γεξκαλία  15,2 

Coop Italia Καηαλαισηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο  

Ηηαιία 13,5 

Rabonank Grouep Σξαπεδηθφο ηνκέαο  Οιιαλδία 12,9 

FrieslandCampina  Αγξνηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο  

Οιιαλδία 11,3 

Cooperatie VGZ Αζθάιεηα Οιιαλδία 10,9 

Astera Αγξνηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο  

Γαιιία 8,39 

Hispacoop Καηαλαισηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο  

Ηζπαλία 7,9 

Agravis  Αγξνηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

Γεξκαλία 7,4 

Sok-group Καηαλαισηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

Φηιαλδία 7,29 

Coop Denmark Καηαλαισηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

Γαλία  7,2 

Grupo Eroski  Καηαλαισηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

Ηζπαλία  5,88 

Menzis Αζθάιεηαο  Οιιαλδία  5,8 

In Vibo Αγξνηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

Γαιιία 4,7 

Sodical Union Αγξνηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

Γαιιία  4,68 

DMK Αγξνηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

Γεξκαλία  5,3 

Mesta Group Αγξνηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

Φηιαλδία  4,97 

NOWEDA Φαξκαθεπηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο  

Γεξκαλία 4,9 

Tereos Αγξνηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

Γαιιία  4,7 

Terrea Αγξνηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

Γαιιία 4,68 

KF Καηαλαισηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο  

νπεδία  4,04 

Pojhola Bank  Σξαπεδηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο  

Φηιαλδία 3,63 
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Latmannen  Αγξνηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

νπεδία  3,61 

Coop Norwat Καηαλαισηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

Ννξβεγία  3,52 

Coope Sweden  Καηαλαισηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

νπεδία  3,4 

Agricola Tre 

Valli 

Αγξνηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

Ηηαιία 3,1 

Uniccop Firenze  Καηαλαισηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

Ηηαιία  2,9 

Πεγή: Cooperatives Europe, 2016. Αλαθηήζεθε από:  

https://coopseurope.coop/sites/default/files/The%20power%20of%20Cooperation%2020Cooperatives%20Europe%20ke

y%20statistics%202015.pdf 

 

Δπίζεο ζηελ έθζεζε ηνπ 2016 κε ηίηιν «Ζ Γχλακε ησλ πλεξγαζηψλ», ε Cooperatives 

Europe παξνπζία ζε δείθηεο θαη ζηνηρεία κε αλαθνξά ην έηνο 2015 γηα ηνλ αληίθηππν ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ζχκθσλα κε ηα νπνία, πξνζθέξνπλ 4.364.235 εθαη. ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

έρνπλ ζπλνιηθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 992,66 δηζ. επξψ - πεξηζζφηεξν απφ ην ΑΔγρΠ ηεο 

Φηλιαλδίαο, ηεο Γαλίαο, ηεο Ννξβεγίαο θαη ηεο νπεδίαο. 

ε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε νη ζπλεηαηξηζκνί δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο (πίλαθαο 7.10), (Γεσξγία, Καηαλάισζε, ηέγαζε, Βηνκεραλία & Τπεξεζίεο, 

Ληαληθφ εκπφξην, Τπεξεζίεο Αζθάιηζεο, Φαξκαθεπηηθφ, Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, 

Τπεξεζίεο Αζθάιηζεο,) παξνπζηάδνληαο απμεκέλν εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ζηνπο θιάδνπο 

ηεο γεσξγίαο 39,34% θαη ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ 29,97%. Ζ γεσξγία είλαη ν κεγαιχηεξνο 

ηνκέαο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ, πεξηζζφηεξν απφ 39% (347 δηζ. επξψ) ηνπ ζπλνιηθνχ 

εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηελ Δπξψπε. Αθνινπζεί ν ηνκέαο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ κε 

εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ζρεδφλ 30% (264,38 δηζ. επξψ) θαη ν ηνκέαο ησλ θαηαλαισηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 12% (102,6 δηζ. επξψ) (πίλαθαο 7.10).  

Πίλαθαο 7.10: Δηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Δπξώπε 

 
Ληαληθφ εκπφξην 29.97% 

Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 0.11% 

Φαξκαθεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί  0.09% 

πλεηαηξηζκνί αζθάιεηαο 6.69% 

Βηνκεραλία θαη ππεξεζίεο 9.65% 

πλεηαηξηζκνί ζηέγαζεο 2.51% 

Καηαλαισηηθνί ζπλεηαηξηζκνί  11.63% 

Αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί 39.34% 

Πεγή: Cooperatives Europe, 2016. Αλαθηήζεθε από:  

https://coopseurope.coop/sites/default/files/The%20power%20of%20Cooperation%20-

%20Cooperatives%20Europe%20key%20statistics%202015.pdf 

 

 

 

 

 

https://coopseurope.coop/sites/default/files/The%20power%20of%20Cooperation%2020Cooperatives%20Europe%20key%20statistics%202015.pdf
https://coopseurope.coop/sites/default/files/The%20power%20of%20Cooperation%2020Cooperatives%20Europe%20key%20statistics%202015.pdf
https://coopseurope.coop/sites/default/files/The%20power%20of%20Cooperation%20-%20Cooperatives%20Europe%20key%20statistics%202015.pdf
https://coopseurope.coop/sites/default/files/The%20power%20of%20Cooperation%20-%20Cooperatives%20Europe%20key%20statistics%202015.pdf
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7.3 Σηαηηζηηθά ζηνηρεία Διιάδαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεηαηξηζκώλ  
 

ηελ Δπξψπε, αλ ιεθζνχλ ππφςε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ 

ηνκέα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη κεγάιεο, ζηελ Διιάδα φκσο ν ηνκέαο απηφο δελ έρεη 

αλαπηπρζεί επαξθψο. Ο αξηζκφο ησλ θνξέσλ κέρξη θαη ζήκεξα παξακέλεη κηθξφο, αθφκα θαη 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα (αλσηέξσ πίλαθαο 7.8) πνπ παξαδνζηαθά αλαπηχρζεθε ζηελ Διιάδα, 

φπνπ ην 2014 ιεηηνπξγνχλ 550 αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη κε θχθιν εξγαζηψλ 711 εθαη. 

επξψ, θαηαιακβάλνληαο ηε δέθαηε έλαηε ζέζε ζηελ ΔΔ-28 (Cocega, 2014). 

Ζ βησζηκφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο απνδεηθλχεηαη απφ ηα 

δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 7.11. ζχκθσλα κε ηα νπνία ην 2012 νη ζπλεηαηξηζκνί ζηελ Διιάδα 

απαζρνινχζαλ πάλσ απφ 14.000 εξγαδνκέλνπο θαη είραλ πάλσ απφ 1 εθαη. κέιε. Ζ ζπκβνιή 

ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα αλαδεηθλχνπλ θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ δηάζηαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηελ κείσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.  

χκθσλα κε ηα παξαθάησ δεδνκέλα ζηελ Διιάδα απφ φια ηα είδε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ νη 

αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί απαζρφιεζαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξγαδνκέλνπο ην 2012. Απηά ηα 

δεδνκέλα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ε νηθνλνκηθή χθεζε έπιεμε ηνλ 

ρψξν ηεο εξγαζίαο.
9
 

χκθσλα κε ηελ Eurostat ε Διιάδα είρε ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο ελ έηε 2012-2013, 

27,5% (Πίλαθαο 7.1) απφ φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Πίλαθαο 7.11: Η θνηλσληθή νηθνλνκία ζηελ Διιάδα (ζπλεηαηξηζκνί) (2012) 

Κοινωνική οικονομία Αριθμός 

επιτειρήσεων 

Αριθμός θέσεων εργασίας  Μέλη 

πλεηαηξηζκνί θαη 

άιιεο παξφκνηεο 

επηρεηξήζεηο (ζχλνιν) 

7197 14983 1.052.786 

πλεηαηξηζηηθέο 

ηξάπεδεο  

25 1238 196.179 

Αγξνηηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί  

6376 11.300 713.714 

πλεηαηξηζκνί 

ζηέγαζεο 

545 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 120.242 

πλεηαηξηζκνί 

ειεθηξηζκνχ  

23 200 600 

πλεηαηξηζκνί 

πδξαπιηθψλ 

33 200 2.500 

                                                 
9
 χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΠΑΔΓΔ ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ πξσηνβάζκησλ ζπλεηαηξηζκψλ δεκηνχξγεζε ηξηπιάζην 

πιήζνο ζπλεηαηξηζκψλ ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ (Μ.Ο) .Σν 2014 δηαγξάθεθαλ αξθεηνί ζπλεηαηξηζκνί απφ ην κεηξψν ησλ 

αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. (Cogeca,2014) 
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Γπλαηθείνη αγξνηηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί  

130 100 2.000 

πλεηαηξηζκνί 

θαξκαθνπνηψλ  

41 1500 5.500 

πλεηαηξηζκνί 

πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο  

16 400 2.0000 

πλεηαηξηζκνί 

αζθάιηζεο  

7 40 10.000 

Θαιάζζηνη 

αζθαιηζηηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί 

1 5 50 

 

Πεγή: Nasioulas, 2012. Social Cooperatives in Greece. Introducing New Forms of Social Economy and Entrepreneurship 

 

 

Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν 2012-2013 ε απαζρφιεζε ζε δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο έρεη πησηηθή πνξεία ζχκθσλα κε δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ (πίλαθαο 

7.12). 

Πίλαθαο 7.12: Απαζρόιεζε 2012-2013 

 
  2012 2013 

Κιάδνη  (Α10) Σύλνιν Σύλνιν 

  Total Total 

Γεσξγία, δαζνθνκία θαη αιηεία 490,755 488,521 

Οξπρεία θαη ιαηνκεία, κεηαπνίεζε, 

ελέξγεηα, παξνρή λεξνχ, επεμεξγαζία 

ιπκάησλ, δηαρείξηζε απνβιήησλ, 

εμπγίαλζε 

414,910 389,902 

Καηαζθεπέο 206,795 202,866 

Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, 

επηζθεπέο νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ, 

κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε, ππεξεζίεο 

παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη ππεξεζίεο 

εζηίαζεο 

1302,916 1262,917 

Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία 83,534 85,869 

Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη αζθαιηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

96,443 91,687 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 8,592 8,192 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη 

ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, δηνηθεηηθέο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

323,983 315,508 

Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα, 

ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε, 

εθπαίδεπζε, δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε 

ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ηελ θνηλσληθή 

κέξηκλα 

889,975 871,157 
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Σέρλεο, δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία, 

επηζθεπέο εηδψλ λνηθνθπξηνχ θαη άιιεο 

ππεξεζίεο 

287,320 281,089 

ΤΝΟΛΟ A10 4.105,223 3.997,708 

Πεγή: ΔΛΣΤΑΤ. Αλαθηήζεθε από:https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL21/- 
 

Ζ ζπκβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπλεηαηξηζκνί, ζηελ απαζρφιεζε έρεη απνδεηρηεί θαη απφ 

ηνπο Kotsios, Krommyda & Kavroglou (2019). Δηδηθφηεξα, νη Kotsios, Krommyda & 

Kavroglou (2019) απέδεημαλ ζηαηηζηηθά ηελ ζεηηθή ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ 

πνζνζηνχ ηεο ζπλνιηθήο αλεξγίαο ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο θνηλσληθήο 

θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο ζε Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο 

θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 7.13. 

Ο πίλαθαο  δείρλεη φηη απηή ε ζεηηθή ζπζρέηηζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο ζρεηίδεηαη ζηελά κε 

ηελ αλεξγία εθφζνλ παξέρεη κηα παξαγσγηθή δηέμνδν ζηνπο αλέξγνπο. 

Πίλαθαο 7.13: Σπζρέηηζε αλεξγίαο, εγγεγξακκέλσλ επηρεηξήζεσλ ΚΑΛΟ θαη ζπλνιηθώλ επηρεηξήζεσλ 

ΚΑΛΟ 

 %εγγεγξακκέλνη 

άλεξγνη  

%θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ ππνβάιεη 

αλαθνξά  

%ζύλνιν 

επηρεηξήζεσλ 

θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο 

% εγγεγξακκέλνη 

άλεξγνη 

Pearson correlation  

Sig (2-tailed) 

N  

 

 

1 

 

13 

 

 

,961 

,000 

13 

 

 

,966 

,000 

13 

%θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ ππνβάιεη 

αλαθνξά 

Pearson correlation  

Sig (2-tailed) 

N 

 

 

 

0,961 

,000 

13 

 

 

 

1 

 

13 

 

 

 

,998 

,000 

13 

%ζχλνιν 

επηρεηξήζεσλ 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 

Pearson correlation 

Sig (2-tailed) 

N 

 

 

 

 

0,966 

,000 

13 

 

 

 

 

,998 

,000 

13 

 

 

 

 

1 

 

13 

Πεγή: Kotsios, Krommyda &Kavroglou, 2019 

 

 

 

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL21/-
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Οη Kotsios, Krommyda & Kavroglou (2019) εζηηάδνληαο πεξαηηέξσ ζε απηήλ ηε ζπζρέηηζε 

(πίλαθαο 7.14) εξεχλεζαλ ηα δεδνκέλα αλά πεξηθέξεηα ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ, ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΚΑΛΟ πνπ ππέβαιαλ εηήζηα 

έθζεζε θαη ην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΚΑΛΟ (πίλαθαο 7.14). Χο 

απνηέιεζκα, νη κειεηεηέο εληφπηζαλ κία παξφκνηα εηθφλα  ζε φιεο ηηο πεξηνρέο κε απμεκέλα 

πνζνζηά ζε Αηηηθή (37,93%) θαη Κεληξηθή Μαθεδνλία (20,29%). Οη κειεηεηέο βξήθαλ κηα  

ζρέζε κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΚΑΛΟ θαη ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ 

πνζνζηνχ αλεξγίαο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

Πίλαθαο 7:14: Σπζρέηηζε εγγεγξακκέλνη άλεξγνη, ζύλνιν θνξέσλ ΚΑΛΟ θαη θνξείο ΚΑΛΟ πνπ έρνπλ 

ππνβάιεη εηήζηα έθζεζε 

Πεξηνρέο  %εγγεγξακκέλνη 

άλεξγνη 

% φιεο νη επηρεηξήζεηο 

ηεο θνηλσληθήο θαη 

αιιειέγγπαο 

νηθνλνκίαο  

% φιεο νη επηρεηξήζεηο 

πνπ έρνπλ ππνβάιιεη 

εηήζηα αλαθνξά  

Αηηηθή  37,93% 40,86% 41,57% 

Κεληξηθή Διιάδα  4,46% 3,43% 4,31% 

Κεληξηθή Μαθεδνλία 20,29% 14,11% 13,56% 

Κξήηε 3,68% 5,95% 5,58% 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία 

θαη Θξάθε  

5,37% 5,22% 5,38% 

Ήπεηξνο  3,08% 1,71% 1,01% 

Νεζηά Ηνλίνπ  1,02% 1,63% 1,52% 

Βφξεην Αηγαίν  1,37% 1,88% 1,39% 

Πεινπφλλεζνο  4% 6,36% 5,96% 

Νφηην Αηγαίν  1,44% 5,14% 4,69% 

Θεζζαιία 6,7% 8,16% 9,51% 

Γπηηθή Διιάδα  7,62% 4,73% 4,18% 

Γπηηθή Μαθεδνλία 3,03% 0,82% 0,89% 

Πεγή: Kotsios, Krommyda &Kavroglou, 2019 

 

Σν 2013, πεξίνδνο πνπ ε Διιάδα βηψλεη ηελ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή χθεζε, νη αγξνηηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί ηεο ρψξαο παξνπζηάδνπλ απμεκέλν ηδίξν. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη, ν 

αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο πνπιεξηθψλ ¨Πίλδνο¨ παξνπζηάδεη ηδίξν 176 εθαη. επξψ, κε 

απαζρφιεζε 680 εξγαδφκελνπο θαη 485 κέιε-αγξφηεο θαη ν κεηαπνηεηηθφο ζπλεηαηξηζκφο 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ¨Venus Growers¨ εκθαλίδεη ηδίξν 67 εθαη. επξψ, κε 430 

εξγαδφκελνπο θαη 530 κέιε.  Απηά ηα δεδνκέλα απνδεηθλχνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ αληίθηππν ησλ 

ειιεληθψλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπο, αθνχ κπνξνχλ λα 

θαηαζηνχλ βηψζηκνη ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζην ΑΔγρΠ θαη ζηελ 

απαζρφιεζε (πίλαθαο 7.15). 
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Πίλαθαο 7.15: Οη κεγαιύηεξνη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί ζηελ Διιάδα κε βάζε ηνλ ηδίξν 2013 

 

Όλνκα ζπλεηαηξηζκνύ  Τνκέαο  Τδίξνο (εθ 

επξώ) 

Αξηζκόο κειώλ 

(αγξόηεο) 

Αξηζκόο 

εξγαδνκέλσλ 

PINDOS  Πνπιεξηθά  176 485 680 

Venus Growers  Φξνχηα  67 530 430 

Αγξνηηθφο 

πλεηαηξηζκφο 

Καβάιαο 

Multi-purpose  30 700 143 

ALMME Δπεμεξγαζκέλα 

θξνχηα  

30 2000 123 

Έλσζε Αγξνηηθψλ 

πλεηαηξηζκψλ Λακίαο 

Πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ 

29 254 107 

Α.. Σξηθάισλ Πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ 

28 410 88 

ΔΑΠΔΕΧΝ Κξαζί, ειηέο  25 3000 95 

Γεσξγηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο Αηγίνπ 

Πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ 

25 4500 135 

Αγξνηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

Καιαβξχησλ 

Γαιαθηνθνκηθά  21.2 370 60 

ΔΑ Νάμνπ Γαιαθηνθνκηθά, 

παηάηεο, θ.α. 

17 3247 84 

Αγξνηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο Εαγνξάο 

Φξέζθα θξνχηα  16 670 77 

ΔΑ Βφινπ Γαιαθηνθνκηθά, 

δεκεηξηαθά, θ.α. 

15 300 133 

πλεηαηξηζκφο 

Μαζηίραο Υίνπ  

Μαζηίρα Υίνπ  14 4543 46 

πλεηαηξηζκφο 

Μεζνινγγίνπ θαη 

Ναππαθηίαο  

Διηέο, ιάδηα 14 70 66 

Αγξνηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

Αγξηλίνπ  

Πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ 

12 156 116 

 

Πεγή: COCEGA (2014). DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATIVESIN THE EU 2014 

Οξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Κνηλσληθήο Αιιειέγγπαο 

Οηθνλνκίαο, εηδηθφηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αληιήζεθαλ θαη απφ ηηο 

εηήζηεο εθζέζεηο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ζ εηήζηα έθζεζε γηα ηελ ΚΑΛΟ ηνπ 

2017 δείρλεη κία απμεηηθή ηάζε ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο 

(Κνηλ..Δπ., πλ .Δξγαδνκέλσλ, Άιινη Φνξείο), ηελ πεξίνδν 2012-2016 (πίλαθαο 7.16) θαη 

αλαδεηθλχεη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο σο φρεκα  γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ άπνξσλ 

θαη εππαζψλ νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο, πνπ κέζα ζηελ θξίζε επηρείξεζαλ λα θαιχςνπλ ην θελφ 

πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ην θξάηνο, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 7.16.  
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Πίλαθαο 7.16: Δηθόλα ηνπ Γεληθνύ Μεηξώνπ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο έσο 31/10/2016 

Έηνο εγγξαθήο  Δγγξαθέο ζην Μεηξών  εθ ησλ όπνησλ δηαγξάθεθαλ  Δγγεγξακκέλνη Φνξείο  

2012 116 48 68 

2013 272 135 137 

2014 326 146 180 

2015 259 32 227 

2016 252 17 235 

Σύλνιν  1225 378 847 

 
Πεγή: Υπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. Δηήζηα Έθζεζε ΚΑΛΟ 2017. 

Αλαθηήζεθε από:https://www.ypakp.gr/uploads/docs/10678.pdf 

 

Σα έηε 2012-2013 ν αξηζκφο ησλ επηρεηξνχλησλ ειιεληθψλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

κεηψζεθε ζεκαληηθά (πίλαθαο 7.17) απφ 833.000 ην 2008 ζε 698.000 ην 2013, κε απψιεηα 

135.000 επηρεηξήζεσλ, πνπ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ζε αληίζεζε κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ επηρεηξνχλησλ ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο γηα ηα ίδηα έηε 

(πίλαθαο 7.16),  

Πίλαθαο 7.17: Αξηζκόο επηρεηξνύλησλ ηα ρξόληα ηεο θξίζεο 

2008 833.000 
2010 804.526 
2011 794.986 
2012 726.581 
2013 698.000 
2014 700.164 
2015 789.975 
2016 793.946 

 

Πεγή: Καζεκεξηλή, 2018. Αλαθηήζεθε από:https://www.kathimerini.gr/987383/gallery/oikonomia/epixeirhseis/tziros-

102-dis-xa8hke-se-10-xronia 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ησλ θνξέσλ ηεο ΚΑΛΟ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη 

ζπλεηαηξηζκνί είλαη έλαο δείθηεο πνπ απνδεηθλχεη ηελ βησζηκφηεηά ηνπο αθφκα ζε δχζθνιεο 

νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο. πσο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα, γηα ηα έηε 2012-2015 

ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ησλ θνξέσλ ηεο ΚΑΛΟ μεθίλεζε απφ 50 ρηι. € ην 2012, 

απμήζεθε ζηηο 463 ρηι. € ην 2013, ην 2014 έθηαζε ζηα 6,2 εθ. € θαη ην 2015 ζηα 6,9 εθ. €.  

https://www.ypakp.gr/uploads/docs/10678.pdf
https://www.kathimerini.gr/987383/gallery/oikonomia/epixeirhseis/tziros-102-dis-xa8hke-se-10-xronia
https://www.kathimerini.gr/987383/gallery/oikonomia/epixeirhseis/tziros-102-dis-xa8hke-se-10-xronia
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Γξάθεκα 7.1: Σπλνιηθόο θύθινο εξγαζηώλ ησλ ελεξγώλ θνξέσλ Κ.ΑΛ.Ο. θαηά ηα έηε 2012 έσο θαη 2015 

 

Πεγή: Υπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. Δηήζηα Έθζεζε ΚΑΛΟ 2017. 

Αλαθηήζεθε από:https://www.ypakp.gr/uploads/docs/10678.pdf 

 

Πέξαλ ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ζεκαληηθφ είλαη λα γίλεη αλαθνξά θαη γηα ηελ 

ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο. Σν 

παξαθάησ γξάθεκα (7.2) αλαδεηθλχεη φηη νη θνξείο ηεο ΚΑΛΟ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη ζπλεηαηξηζκνί ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

βησζηκφηεηαο θαη θπξίσο ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ζπκπεξίιεςε θαη ζηελ κείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ησλ αληζνηήησλ.  

Δηδηθφηεξα, ην παξαθάησ γξάθεκα δείρλεη φηη θαηά ηα έηε 2014 θαη 2015 ν αξηζκφο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο έρεη απμεζεί ζε ζρέζε κε ηα δχν 

πξνεγνχκελα έηε.  

πσο αλαδείρηεθε θαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ε κείσζε ησλ αληζνηήησλ 

απνηειεί ηνλ δέθαην ζηφρν ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο. ην επίθεληξν ηεο αηδέληαο 

ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ 2030, βξίζθεηαη ε εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ ζην 

εηζφδεκα, ζηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ αλαπεξία, ηε θπιή, ηελ εζληθφηεηα, ηελ θαηαγσγή, ηε 

ζξεζθεία ή ηελ νηθνλνκηθή ή άιιε θαηάζηαζε (Magne, 2018). 

https://www.ypakp.gr/uploads/docs/10678.pdf


Απγνπνύινπ  Γεσξγία,   Η ζεκαζία ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ζην θνηλσληθννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη ζηελ αεηθνξία 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία  79 

Γξάθεκα 7.2: Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ ζε ελεξγνύο θνξείο Κ.ΑΛ.Ο. θαηά ηα έηε 2012 έσο θαη 2015 

 

Πεγή: Υπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. Δηήζηα Έθζεζε ΚΑΛΟ 2017. 

Αλαθηήζεθε από:https://www.ypakp.gr/uploads/docs/10678.pdf 

 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη αλαθνξά ζηηο θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο θαζφηη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε 

ηνπ ηέηαξηνπ ζηφρνπ ηεο βησζηκφηεηαο.  χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε γηα ηηο ΚΑΛΟ ηνπ 

2017, ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο απαζρφιεζε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ (184) ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ελεξγψλ θνξέσλ απφ φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο Κ.ΑΛ.Ο. πσο αλαδείρηεθε θαη 

ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ε πνηνηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί ηνλ ηέηαξην ζηφρν ηεο 

αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη ζπλεηαηξηζκνί 

παξέρνπλ άκεζα ή δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε (International Labor 

Organization, 2016). 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ 

επίηεπμε ηνπ φγδννπ θαη δσδέθαηνπ ζηφρσλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, παξαδείγκαηα είλαη ν 

Πξνκεζεπηηθφο θαη Καηαλαισηηθφο πλεηαηξηζκφο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο Καηαλαισηψλ 

Κξήηεο “SYN.KA” κε πεξηζζφηεξα απφ 5.600 κέιε, 51 θαηαζηήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ 16 

θαηαζηήκαηα (Cash & Carry) ιεηηνπξγνχλ εθηφο ηεο Κξήηεο ζε Κάιπκλν, Μήιν, Νάμν, 

Πάξν, αληνξίλε, χξν, Σήλν θαη Υίν, 1200 εξγαδφκελνπο θαη κε εηήζην ηδίξν πνπ αγγίδεη 

ηα 200 εθαη. Δπξψ, θαζψο θαη ν πλεηαηξηζκφο Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο “πλ-Άιινηο” , 

πνπ πξνσζεί βηνινγηθά πξντφληα φπσο θαθάν, δάραξε θαη θαθέ πνπ εηζάγεηαη απφ ην 

Μεμηθφ, απφ ζπλεηαηξηζκνχο παξαγσγήο θαθέ ηνπ δαπαηίζηηθνπ θηλήκαηνο ζηελ Σζηάπαο, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο (60% ζπλνιηθήο αμίαο), πξνζθέξνληαο 

ηαπηφρξνλα  νηθνλνκηθφηεξεο ηηκέο θαη αμηνπξεπή αληακνηβή ζηα κέιε ηνπ, (Σξχθσλ Δ.& 

εξγάθε Π., 2019). 

 

https://www.ypakp.gr/uploads/docs/10678.pdf
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Πίλαθαο 7.18: Σπλνιηθά ζηνηρεηά αλά θιάδν έηνπο 2015 
Κιάδνο  Αξ. 

θνξέσλ  

% Αξηζκόο 

Δξγαδνκέλσλ 

(ΔΜΔ)  

Αξηζκόο Δξγαδνκέλσλ 

πνπ αλήθεη ζηηο 

Δπάισηεο Οκάδεο (ΔΜΔ)  

Κύθινο εξγαζηώλ (πνζά ζε €)  

Δθπαίδεπζε  36 12,77% 184 26,5 1.116.543,46 €  

Δζηίαζε  30 10,64% 111 7 1.362.311,70 €  

Γξαζηεξηφηεηεο 

νξγαλψζεσλ  

26 9,22% 78 48 429.756,92 €  

Υνλδξηθφ εκπφξην  21 7,45% 9 5 269.234,01 €  

Ληαληθφ εκπφξην  18 6,38% 8 4 275.003,29 €  

Γηνηθεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  

15 5,32% 50 20 207.265,28 €  

Τπεξεζίεο πξνο 

ην Γεκφζην  

14 4,96% 26 5 470.800,57 €  

Κνηλσληθή 

κέξηκλα  

14 4,96% 43 7 219.328,98 €  

Γεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  

12 4,26% 55 6 124.263,00 €  

πκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο  

9 3,19% 14 0 334.446,97 €  

Τπεξεζίεο 

Καζαξηζκνχ  

9 3,19% 67 37 481.348,68 €  

Τπεξεζίεο πγείαο  8 2,84% 13 0 102.140,20 €  

Βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ  

5 1,77% 5 2 36.294,06 €  

Απνξξίκκαηα  5 1,77% 2 0 14.016,70 €  

Τπεξεζίεο 

πιεξνθνξίαο  

5 1,77% 0,4 0,4 69.575,42 €  

Καηαζθεπαζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  

4 1,42% 4 0 146.515,74 €  

Δθδνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  

4 1,42% 1 0 25.495,75 €  

Πιεξνθνξηθή  4 1,42% 3 0 42.314,23 €  

Λνηπέο 

δξαζηεξηφηεηεο  

43 15,17% 99,4 57,4 1.128.624,46 €  

ΣΥΝΟΛΟ  282 100,00% 773 225 6.855.279,42 €  

Πεγή: Υπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. Δηήζηα Έθζεζε ΚΑΛΟ 2017. 

Αλαθηήζεθε από:https://www.ypakp.gr/uploads/docs/10678.pdf 

 

 

 

Ζ ζπλεηζθνξά ησλ ειιεληθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηνπο ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ηεο Δπξψπεο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 7.19). Ο 

παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη φηη νη ζπλεηαηξηζκνί ζηελ Διιάδα έρνπλ θνηλσληθφ 

https://www.ypakp.gr/uploads/docs/10678.pdf
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πξνζαλαηνιηζκφ. Ο πην δηαδεδνκέλνο θνηλσληθφο ζθνπφο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ Διιάδα 

είλαη ε δεκηνπξγία επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ζε πνζνζηφ 74%, αθνινπζεί ε πξνψζεζε 

θνηλσληθψλ αιιαγψλ 50%, ε ππνζηήξημε επάισησλ αηφκσλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε 48%, ε πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ απαζρφιεζεο 44% θαη ε 

πξφζβαζε ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε δίθαηεο ηηκέο κε 41%. 

Πίλαθαο 7.19: Βαζηθνί ζηόρνη ζπλεηαηξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα 
 Πνζνζηφ φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 

Πνζνζηφ 

εγγεγξακκέλσλ 

νξγαληζκψλ 

Καηεγνξίαο Α 

Πνζνζηφ κε 

εγγεγξακκέλσλ 

νξγαληζκψλ 

Καηεγνξίαο Β 

Πνζνζηφ 

εγγεγξακκέλσλ 

άηππσλ 

νξγαληζκψλ 

Καηεγνξίαο Γ 

Γεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο  

74% 84% 58% 37% 

Πξνψζεζε 

θνηλσληθψλ 

αιιαγψλ 

50% 47% 56% 58% 

Τπνζηήξημε 

θνηλσληθά 

επάισησλ 

νκάδσλ 

48% 47% 49% 58% 

Πξνζηαζία 

πεξηβάιινληνο  

48% 50% 42% 42% 

Πξνψζεζε 

ελαιιαθηηθψλ 

κνληέισλ 

εξγαζίαο  

44% 47% 38% 32% 

Παξνρή 

πξφζβαζεο ζε 

πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο ζε 

δίθαηεο ηηκέο  

41% 44% 42% 21% 

Αληηκεηψπηζε 

νηθνλνκηθνχ 

απνθιεηζκνχ  

40% 39% 38% 53% 

Τπνζηήξημε 

επηρεηξήζεσλ 

ΚΑΟ 

35% 37% 40% 5% 

Καηαπνιέκεζε 

αληζνηήησλ 

33% 31% 38% 37% 

Βειηίσζε δσήο 

θνηλνηήησλ 

32% 30% 29% 53% 

Βειηίσζε πγείαο 

θαη επεμίαο  

31% 29% 33% 37% 

Πξνψζεζε 

εθπαίδεπζεο θαη 

αιθαβεηηζκνχ 

26% 27% 16% 42% 

Τπνζηήξημε 

γπλαηθψλ-

Ηζφηεηα θχισλ 

23% 23% 27% 16% 

Άιιν  12% 10% 18% 16% 

Παξνρή 

ππεξεζηψλ 

ζηέγαζεο  

3% 3% 2% 5% 

Πεγή: Temple et al, n.d Greece social and solarity economy Report. European Village and Social Enterprise 

UK for the British Council. 
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7.4 Η ζπκβνιή ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ζην ΑΔΠ, ζηελ Δπξώπε θαη ζηελ 

Διιάδα 
 

Ο πίλαθαο 7.20 δείρλεη ηελ δπλακηθή ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ Δπξψπε ζε ζρέζε κε άιιεο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ εθφζνλ ζπκβάιινπλ κε ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο ζην 7,08% ηνπ ΑΔΠ.  

 

Πίλαθαο 7.20: Η ζπλεηζθνξά ησλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ζην ΑΔΠ 

Πεξηνρή Σπλεηαηξηζκνί  Δηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ζε $ Αθαζάξηζηα έζνδα % 

ΑΔγρΠ 

Αθξηθή  85,26 851,640,000  0.08%  

Αζία 1,933,299 653,629,184,870  3.25%  

Καξατβηθή   1,049 182,714,007  0.13%  

Δπξψπε  356,38 1,482,481,568,728  7.08%  

Λαηηληθή Ακεξηθή  42,765 18,360,221,538  0.33%  

Μέζε Αλαηνιή θαη 

Βφξεηα Αθξηθή   

162,779 3,619,358,000  0.27%  

Βφξεηα Ακεξηθή 31,078 744,228,134,380  4.12%  

Χθεαλία  1,988 59,543,292,416  3.46%  

Πεγή: Dave Grace & Associates, 2014 

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληίθηππνπ ησλ θνξέσλ ηεο ΚΑΛΟ ζηελ Διιάδα κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν έξγν, αλάινγα κε ηνλ νξηζκφ θαη ηε κνλάδα κέηξεζεο πνπ 

πηνζεηείηαη. Αλ πηνζεηεζεί ν νξηζκφο ηεο Δ.Ο.Κ.Δ ν νπνίνο είλαη ζπκβαηφο κε ην Δπξσπατθφ 

χζηεκα Λνγαξηαζκψλ (ΔΛ 95) θαζψο θαη κε ην χζηεκα Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ (ΔΛ 

93), ηφηε κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε σο κνλάδα αλάιπζεο, ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, 

ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ηηο νξγαλψζεηο αιιεινβνήζεηαο, ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο, ηνπο θνξείο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, ηα ζσκαηεία θαη ηα 

ηδξχκαηα, ελψ αλ πηνζεηεζνχλ νη νξηζκνί πνπ θαζνξίδνληαη ζην λ. 4430/2016, ηφηε νη 

κνλάδεο αλάιπζεο πεξηνξίδνληαη πεξαηηέξσ. χκθσλα κε ηε ρξήζε ηεο πξψηεο κνλάδαο 

αλάιπζεο θαη κε ηα ππάξρνληα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ε ζπκκεηνρή ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζην 

ΑΔγρΠ ην 2012 αλήιζε ζε 1,4% , ελψ κε ηε ρξήζε κνλάδσλ αλάιπζεο ηεο δεχηεξεο 

πεξίπησζεο, ην ΑΔγρΠ αλήιζε ζε 0,01% ην 2016, ελ αληηζέζεη κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

πνπ εκθαλίδνπλ έλα κέζν φξν πκκεηνρήο ζην ΑΔγρΠ θαηά 5% κε 10% κεγαιχηεξν, 

(European Village θαη Social Enterprise UK, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ British Council, 2016). 

Οη ζπλεηαηξηζκνί θαη ηα ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βαζηθνχο κνρινχο 

αλάπηπμεο, ζπλεηζθέξνληαο ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη ηελ 

αεηθνξία. ε θάζε πεξίπησζε φηαλ κεηξάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε βησζηκφηεηα ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν θνηλσληθφο ηνπο αληίθηππνο, ν νπνίνο 
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φκσο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνηππσζεί κφλν απφ ηηο κεηξήζεηο ησλ αξηζκψλ θαη ησλ 

ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ, αιιά ζα πξέπεη λα κεηξάηαη θαη λα αμηνινγείηαη ε θνηλσληθή αμία πνπ 

παξάγνπλ, δειαδή ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ νη δξάζεηο ησλ εγρεηξεκάησλ απηψλ 

πξνζθέξνπλ ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θαη ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ ζε 

λνκηζκαηηθέο θαη ινγηζηηθέο κνλάδεο, αιιά αθνξνχλ ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ησλ 

λννηξνπηψλ, κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή αιιαγή. 
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Σπκπεξάζκαηα 

 

ε απηφ ην κέξνο ηεο εξγαζίαο ζηφρνο είλαη ε απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, πνπ 

ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο κειέηεο, θαη ν ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ. θνπφο ηεο εξγαζίαο 

ήηαλ λα αλαδείμεη ηνλ ξφιν ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε, ηδηαίηεξα ελ 

µέζσ νηθνλνµηθήο θξίζεο. ε απηφ ην πιαίζην δηεμήρζε ελδειερήο έξεπλα δεπηεξνγελνχο 

ραξαθηήξα ηφζν µε ηελ ρξήζε επηζηεµνληθψλ εθδφζεσλ θαη αθαδεκατθψλ άξζξσλ φζν θαη 

µε ηελ αμηνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο ζπλεηαηξηζµνχο πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ 

δηεζλείο, επξσπατθνχο θαη ειιεληθνχο θνξείο. Ζ εξγαζία αλέδεημε φηη ην κνληέιν ησλ 

ζπλεηαηξηζµψλ κπνξεί λα απνηειεί έλα βηψζηµν ελαιιαθηηθφ θνηλσληθφ-νηθνλνµηθφ κνληέιν 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηµεο αλάπηπμεο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηε ζχλδεζε ησλ αξρψλ ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζπλεηαηξηζκψλ µε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηµεο αλάπηπμεο. ηηο επφµελεο 

παξαγξάθνπο παξαηίζεληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ . 

 

Η ζύλδεζε ησλ αξρώλ ησλ ζπλεηαηξηζµώλ µε ηηο αξρέο ηεο αεηθόξνπ/βηώζηµεο 

αλάπηπμεο 

 

Ζ αεηθφξνο/βηψζηµε αλάπηπμε απνηειεί ππιψλα πνιηηηθήο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

γηα ην ιφγν απηφ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη αλαδείμεη κέζσ ησλ Αλαθνηλψζεσλ ηεο ηνλ 

νπζηαζηηθφ ξφιν ησλ ζπλεηαηξηζµψλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ/βησζηκεο 

αλάπηπμεο. Ζ αλαζθφπεζε µειεηψλ ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο (Apostolopoulos, Newbery, 

Gkartzios, 2018,Sheldon, Dredge & Daniele, 2017, Ramani, Ghazi&Gupta, 2017, Gicheru, 

2016, Wanyama, 2016, Buzinde et al, 2016) έδεημε φηη νη ζπλεηαηξηζµνί ζπκβάιινπλ ζηνπο 

αλαπηπμηαθνχο βηψζηκνπο ζηφρνπο ηεο ΔΔ. Οκνίσο θαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

ζπληάζζεηαη κε ηηο απφςεηο απηέο γηα ην ξφιν ησλ ζπλεηαηξηζµψλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο ΔΔ, θπξίσο µέζσ ηεο ζχγθιηζεο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ αξρψλ κε ηηο αξρέο ηεο 

αεηθφξνπ/βηψζηµεο αλάπηπμεο.  

Απφ ηε κειέηε επηβεβαηψλεηαη ε δηαθνξά πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηηο παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο θηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο αθνχ δελ 

εληνπίδεηαη ζε θακία δελ εληνπίδεηαη ην θέξδνο σο βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Δπίζεο ε εκπεξηζηαησκέλε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε πνπ 

δηακνξθψλνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία φηη ε αξρή ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ζπλεξγαζίαο 
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ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ζηνλ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο θαη ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ νη 

νπνίνη απνηεινχλ ζηφρνπο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο  

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλέδεημε φηη νη ζπλεηαηξηζκνί ζηελ Διιάδα έρνπλ 

πηνζεηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη θαηαγξάθνπλ ζην 

ελεξγεηηθφ ηνπο δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, πξνψζεζε θνηλσληθψλ αιιαγψλ θαη ηζφηεηαο 

ησλ θχισλ, κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ιήςε ζνβαξψλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, (π.ρ. πίλαθαο 7.19). Σν ζηνηρείν απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

φηη εληνπίδεηαη ζε πεξίνδν θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα 

πνιιέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα νηθνλνκηθήο 

θαηάξξεπζεο θαη επηβίσζεο, (π.ρ. πίλαθαο 7.17). 

πλέπεηα ησλ αλσηέξσ είλαη φηη ην κνληέιν ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα 

δψζεη ιχζεηο ζηα ρξφληα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο Διιάδνο θαη λα ζηεξίμεη  

επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ζηνλ πξσηνγελή, ηνλ δεπηεξνγελή θαη ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. 

Παξάιιεια, ην κνληέιν ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ζπλεξγαζίαο θαίλεηαη λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθφ ζηελ αθνκνίσζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κε αλζεθηηθφηεηα 

ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

Χο ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα, µπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη αγξνηηθνί θαη νη θαηαλαισηηθνί 

ζπλεηαηξηζµνί ζε Διιάδα θαη Δπξψπε (π.ρ πίλαθαο 7.7, 7.8, ζει.79) πνπ µε γλψκνλα ηελ 

ζπλεηαηξηζηηθή αξρή, ζπκβάιινπλ ηφζν ζηε δηεχξπλζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα θαη ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο φζν θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ δηαθηλνχκελσλ 

ηξνθίµσλ. (International Labor Organization, 2016) 

Ζ δπλαηφηεηα απηή ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κπνξεί λα θαιχπηεη θελά πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αγνξά θαη ην θξάηνο, λα ιεηηνπξγεί παξάιιεια θαη αληαγσληζηηθά 

κε απηέο, αλαπηχζζνληαο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ νξζή αμηνπνίεζε ησλ θνηλψλ πφξσλ θαη 

κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ αεηθφξνο/βηψζηµε αλάπηπμε, πνπ πξνζπαζεί λα πεηχρεη ε Δπξψπε µε ηελ πξνψζεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ ζηφρσλ, ζθνπεχεη λα δεκηνπξγήζεη θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο επηθξαηνχλ: ε 

ηζφηεηα, ε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ε εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο. ια απηά 

µπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ µε ηελ ζπιινγηθή δηαρείξηζε ησλ θνηλψλ πφξσλ φπσο απηή είλαη 

εθηθηή ζην πιαίζην ησλ ζπλεηαηξηζµψλ (Heenehan et al., 2014). Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεηαηξηζµψλ θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ νη ζπλεηαηξηζµνί ζπκβάιινπλ ζηελ 
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αεηθφξν/βηψζηµε αλάπηπμε πξνσζψληαο ηηο αξρέο ηεο βησζηκφηεηαο είλαη ρξήζηµε ε 

αλζξσπηζηηθή ζεσξία ησλ Novkovic & Miner (2016). χµθσλα µε απηή ηε ζεσξία, ε 

ζπλεηαηξηζηηθή δηαθπβέξλεζε απνηειείηαη απφ άηνµα πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ επηδίσμε ηνπ 

θνηλνχ θαινχ θαη νθέινπο (Ostrom, 2002). ε απηφ ην πιαίζην ν δεκνθξαηηθφο έιεγρνο θαη ε 

νξγάλσζε είλαη θνµβηθήο ζεµαζίαο γηα ηνπο ζπλεηαηξηζµνχο. Γηα απηφ ζε αληίζεζε µε φηη 

ζπµβαίλεη ζηηο παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο, πνπ αθνινπζνχλ ην παξαδνζηαθφ λενθιαζηθφ 

νηθνλνµηθφ κνληέιν, νη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο αλήθνπλ ζηα µέιε ηνπο ηα νπνία είλαη 

επηθνξηηζκέλα µε ην θαζήθνλ ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο (Αδάµ, 2014). 

Η ζπκβνιή ησλ ζπλεηαηξηζµώλ ζηελ νηθνλνµηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή 

επεκεξία  

Σν δεχηεξν εξψηεµα ζην νπνίν απαληά ε παξνχζα εξγαζία, αθνξά ζην πψο νη ζπλεηαηξηζµνί 

επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνµηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή επεκεξία (αεηθνξία). Ζ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηεζλήο κειέηεο (Majee & Hoyt, 

2009, Majee & Hoyt, 2011, Zeuli et al., 2005, Wierling et al., 2018, Iakovidou, 2002, 

Kwapongi & Hanisch, 2012, Bauwens, Gotchev & Holstenkamp, 2016), θαηαδεηθλχεη ηε 

ζπκβνιή ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ζηηο ηξείο ππιψλεο ηεο αεηθνξίαο. 

πλεπψο, νη ζπλεηαηξηζµνί απνηεινχλ θαηλνηφκεο δνµέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ, ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη 

ηνπηθφ επίπεδν. Ζ ηθαλφηεηα απηή κπνξεί λα νδεγήζεη επθνιφηεξα ζηνλ αλαγθαίν θνηλσληθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ, ρσξίο ηδηαίηεξνχο θξαδαζκνχο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηηο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο. 

Σέινο ην ζπλεηαηξηζηηθφ κνληέιν έρεη σο επίθεληξν ηνλ άλζξσπν, ιεηηνπξγεί γηα ηνλ 

άλζξσπν θαη απνηειεί επηηπρεκέλε ελαιιαθηηθή θαη βηψζηκε ιχζε ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο 

θξίζεο. 

 Ζ ζπκβνιή ησλ ζπλεηαηξηζµψλ ζηελ θνηλσλία, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνλνµία µπνξεί λα 

εξµελεπηεί ππφ ην πξίζµα ηεο ζεσξίαο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

(Casadesus-Masanell & Zhu, 2013). χµθσλα µε απηή ηελ ζεσξία νη ζπλεηαηξηζµνί αιιά 

θαη φινη νη θνξείο ηεο ΚΑΟ επηρεηξνχλ λα πεηχρνπλ ηελ ηζνξξνπία ηεο ηθαλνπνίεζεο φισλ 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ µεξψλ µε ζηφρν ηε δεκηνπξγία «βηψζηµεο αμίαο». Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζµα ην ζπλεηαηξηζηηθφ µνληέιν λα απνκαθξχλεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ παξαδνζηαθνχ 

θεξδνζθνπηθνχ κνληέινπ ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 2018)..  
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Ο ξόινο ησλ ζπλεηαηξηζµώλ σο εξγαιεία επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηεο αεηθόξνπ/βηώζηµεο 

αλάπηπμεο ηεο Δπξώπεο θαη ε νηθνλνκηθή αλζεθηηθόηεηα ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ελ κέζσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 

ην ηξίην εξψηεµα ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλέδεημε φηη νη ζπλεηαηξηζκνί 

απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο βησζηκφηεηαο, αθνχ απνδείρζεθε ε ζχλδεζε ησλ αξρψλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ 

κε ηηο απηέο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

Σα ζηνηρεία απφ ηα επξσπατθά, αλέδεημαλ θαη ηελ βησζηκφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζµψλ ζηηο 

πεξηφδνπο νηθνλνµηθήο θξίζεο γεγνλφο πνπ ζπλεγνξεί φηη ε ζπλεηαηξηζηηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί εξγαιείν νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηηο χθεζεο ησλ εζληθψλ 

νηθνλνκηψλ. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία (απμεκέλνπ θχθινπ εξγαζηψλ) 

ησλ ζπλεηαηξηζµψλ ελ µέζσ νηθνλνµηθήο θξίζεο. Γηα παξάδεηγκα,(πίλαθαο 7.8) ελ έηεη 2014 

ζηελ (ΔΔ-28) δξαζηεξηνπνηνχλην ζηνλ αγξνηηθφ θιάδν 21.769 ζπλεηαηξηζµνί, µε 6.17 εθαη. 

µέιε θαη ηδίξν 347.342 δηζ. εθαη. Δπξψ. Σν έηνο 2013 ζηελ Διιάδα, 550 αγξνηηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί απαζρφιεζαλ 764.000 αγξφηεο, θαη κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 711 εθαη. 

Δπξψ (Cocega, 2014) Δπίζεο ζηελ Διιάδα (πίλαθαο 7.15) ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ησλ 

δεθαπέληε (15) κεγαιχηεξσλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ην 2013 έθζαζε ηα 519,2 εθαη. επξψ 

θαη ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ησλ θνξέσλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην κεηξψν ηεο ΚΑΛΟ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

μεθίλεζε απφ 50 ρηι. € ην 2012, απμήζεθε ζηηο 463 ρηι. € ην 2013, ην 2014 έθηαζε ζηα 6,2 

εθ. € θαη ην 2015 ζηα 6,9 εθ. € (Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 2017). Δπηπιένλ, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ζπλεηαηξηζµνχο 

ζηελ Δπξψπε αλέδεημαλ φηη νη ζπλεηαηξηζµνί απνηεινχλ ζεµαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ βησζηκφηεηα θαζφηη ζπκβάιινπλ 

ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο µέζσ ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο. Δηδηθφηεξα, ελψ ε αλεξγία 

ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα ελ µέζσ θξίζεο είλαη πςειή (πίλαθαο 7.1), ε απαζρφιεζε 

ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο παξνπζηάδεη πςειά επίπεδα (π.ρ πίλαθαο 7.2). Ηδηαίηεξα ζεµαληηθφ 

είλαη λα γίλεη αλαθνξά ζηελ ζπκβνιή ησλ ζπλεηαηξηζµψλ ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο 

ηδηαίηεξα ζε ρψξεο πνπ επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνλνµηθή θξίζε φπσο ε Διιάδα, ε 

Γαιιία, θαη ε Ηηαιία. Δπηπιένλ, ε ζπιινγή ησλ δεπηεξνγελψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ 

απέδεημε φηη ε απαζρφιεζε ζηνπο ζπλεηαηξηζµνχο ηεο Δπξψπεο απμήζεθε απφ 3.663 εθαη. 

ην 2002/2003 ζε 4.551 εθαη. ην 2009/2010 ζεκεηψλνληαο αχμεζε 24,25% θαη ην 2014/2015 

παξφηη ε απαζρφιεζε δηακνξθψζεθε ζε 4.198 εθαη., παξνπζηάδνληαο κία κηθξή κείσζε ζε 
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ζρέζε κε ην 2009/2010 ηεο ηάμεσο ηνπ 7,78%, νη ζπλεηαηξηζκνί θαηάθεξαλ θαη δηαηήξεζαλ 

ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 2002/2003 θαηά 14,59%, (πίλαθαο 7.6) .Σέινο, 

ηα δεπηεξνγελή ζηαηηζηηθά δεδνκέλα αλέδεημαλ ηελ απμεκέλε απαζρφιεζε ζηνπο 

ζπλεηαηξηζµνχο, (πρ πίλαθαο 7.11) ελ µέζσ νηθνλνµηθήο θξίζεο (2012), ηελ ίδηα ζηηγµή πνπ 

ε απαζρφιεζε ζε δηάθνξνπο θιάδνπο (πίλαθαο 7.12) ηεο ειιεληθήο νηθνλνµίαο έρεη πησηηθή 

πνξεία (ΔΛΣΑΣ, 2019). Απηά ηα δεδνκέλα απνδεηθλχνπλ φηη νη ζπλεηαηξηζµνί µπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ζεµαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ/βηψζηµεο 

αλάπηπμεο ηεο Δπξψπεο θαη θπξίσο ησλ ζηφρσλ, πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ νηθνλνµηθή θαη ηελ 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο βησζηκφηεηαο, εθφζνλ ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζπλεπάγεηαη θαη 

βειηησκέλν θνηλσληθφ-νηθνλνµηθφ επίπεδν δσήο ησλ αηφµσλ. Δπηπξφζζεηα, ελ έηεη 2015 νη 

ρψξεο, πνπ νη ζπλεηαηξηζµνί παξνπζίαζαλ ηνλ κεγαιχηεξν εηήζην θχθιν εξγαζηψλ, είλαη ε 

Γαιιία 307 δηζ. επξψ, ε Γεξµαλία µε 195 δηζ. επξψ, ε Ηηαιία 150 δηζ. επξψ θαη ε Οιιαλδία 

µε 81 δηζ. επξψ (Cooperative Europe, 2016).  

ε απηφ ην ζεµείν ηα ζηαηηζηηθά επξήµαηα ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηα 

απνηειέζµαηα ηεο έξεπλαο ησλ Roelants et al. (2012) πνπ ζχγθξηλαλ ηελ νηθνλνµηθή 

αλζεθηηθφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζµψλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Ηζπαλία ελ 

µέζσ νηθνλνµηθήο θξίζεο. Οη κειεηεηέο βξήθαλ φηη ελ έηε 2010- 2011, νη ζπλεηαηξηζµνί ησλ 

εξγαδνκέλσλ παξνπζίαζαλ µηα ζεµαληηθή αχμεζε ησλ εξγαδνκέλσλ-µειψλ. Απηφ ην 

εχξεµα δείρλεη ηα ζεµάδηα αλάθαµςεο ησλ ζπλεηαηξηζµψλ ελ µέζσ νηθνλνµηθήο θξίζεο ζε 

ζρέζε µε ηελ ζπλερηδφκελε ζηάζηµε  θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ελ γέλεη (Roelants et al., 

2012). Σα ζεµάδηα αλάθαµςεο ησλ ζπλεηαηξηζµψλ ελ µέζσ θξίζεο απνδείρηεθαλ θαη µε ηελ 

ζπιινγή δεπηεξνγελψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. Δηδηθφηεξα, 

ηα απνηειέζµαηα έδεημαλ φηη θαηά ηα έηε 2012-2013 ν αξηζµφο ησλ ειιεληθψλ ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ κεηψζεθε ζεµαληηθά ζε αληίζεζε µε ηνλ αξηζµφ ησλ επηρεηξνχλησλ ησλ 

θνξέσλ ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνµίαο γηα ηα ίδηα έηε. 

Σα παξαπάλσ επξήµαηα απνδεηθλχνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζµψλ γηα ηελ 

Δπξψπε, ε νπνία νδεγήζεθε ζην λα ιάβεη ππφςε ην ζπλεηαηξηζηηθφ µνληέιν δηαθπβέξλεζεο, 

φηαλ αλέπηπμε ηνπο 17 ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ/βηψζηµεο αλάπηπμεο. Δπίζεο, ε ζπιινγή ησλ 

δεπηεξνγελψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ Δπξψπε αλέδεημε ηνλ ξφιν ησλ 

απνηακηεπηηθψλ θαη επελδπηηθψλ ζπλεηαηξηζµψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο πνπ 

δηαθξίζεθαλ φρη µφλν γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπο αιιά θαη ηε δπλαµηθή ηνπο (Γίθηπν 

Κ.Α.Π.Α, 2010). Οµνίσο, θαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αλέδεημε ηνλ ξφιν ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλεηαηξηζµψλ σο εξγαιείσλ πνπ µπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηνλ 

αληίθηππν ηεο νηθνλνµηθήο θξίζεο (Birchall & Ketilson, 2009). Οη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο 
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βνεζνχλ επίζεο ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνµίαο ηεο αγνξάο (Jaeger, Lemzeri, & Ory, 

2016). Απηά ηα απνηειέζκαηα κειεηψλ απνδεηθλχνπλ ηνλ ηζρπξηζµφ ηνπ Birchall (2009) πνπ 

επηρεηξεκαηνινγεί φηη ην ζπλεηαηξηζηηθφ µνληέιν δελ είλαη µφλν έλα επηρεηξεκαηηθφ µνληέιν 

φπσο είλαη φια ηα άιια, αληίζεηα ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ νηθνλνµία είλαη κνλαδηθή, ηδηαίηεξα 

ζε µηα επνρή παγθφζκηαο νηθνλνµηθήο θξίζεο. ε απηφ ην πιαίζην, ν Birchall (2009) 

ππνζηεξίδεη φηη νη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζµψλ ζηηο ζεκεξηλέο νηθνλνµίεο ηεο αγνξάο.  

ε απηφ ην ζεµείν είλαη ζεµαληηθφ λα γίλεη αλαθνξά ζηα επξήµαηα ηελ µειέηεο ησλ 

Kotsios, Krommyda & Kavroglou (2019) πνπ θαηάθεξαλ λα απνδείμνπλ ζηαηηζηηθά ηελ 

ζρέζε κεηαμχ ηεο απαζρφιεζεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο µε ην πνζνζηφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνµίαο. Απηφ ην εχξεµα εληζρχεη ηελ 

άπνςε ηνπ Birchall (2009) φηη νη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα ζηεξίμνπλ ην ζπλεηαηξηζηηθφ 

µνληέιν νξγάλσζεο. Σα παξαπάλσ δεδνκέλα, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε θαη ηα κεζνδνινγηθά πιαίζηα ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο, αλαδεηθλχνπλ ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζµψλ ελ µέζσ νηθνλνµηθήο θξίζεο θάηη πνπ µαο νδεγεί ζην 

ζπµπέξαζµα φηη νη ζπλεηαηξηζµνί απνηεινχλ ζεµαληηθά εξγαιεία ζηα ρέξηα ησλ θξαηψλ γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο βησζηκφηεηαο ηεο Δπξψπεο. 
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Πξνηάζεηο 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα εξγαζία ζεσξνχκε ζθφπηκν λα θαηαηεζνχλ νξηζκέλεο 

πξνηάζεηο πξνο ηελ Πνιηηεία, σο ειάρηζηε ζπκβνιή ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ 

ηνκέα, γηα ηε δηακφξθσζε κίαο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηελ άκβιπλζε ησλ 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο. Σνχην 

δηφηη ε ζπλεηαηξηζηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα γηα λα είλαη απνδνηηθή θαη αληαγσληζηή ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο ρξεηάδεηαη ηελ αξρηθή ζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ δηαζέζηκσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

Σν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πάλσ ζην 

νπνίν ζηεξίδνληαη, ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ θαη 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο, ζην εκπφξην θαη ζε δεκφζηνπο κεηνδνηηθνχο 

δηαγσληζκνχο. Οη ζπλεηαηξηζκνί απνδεηθλχνληαη αληαγσληζηηθνί παίρηεο ζε πνιινχο ηνκείο 

ηεο νηθνλνκίαο, θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε  

θνηλσληθψλ αλαγθψλ, φπνπ ην θξάηνο θαη νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο αδπλαηνχλ ή δελ 

επηζπκνχλ, λα επελδχζνπλ θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ.  

ην πιαίζην ησλ εηζεγεηηθψλ καο πξνηάζεσλ θαηαιήγνπκε  ηηο παξαθάησ πνιηηηθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο νηθνλνκίαο. Αλαθέξνπκε 

ζρεηηθά   

 ε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ησλ ζπλεηαηξηζµψλ,  

 ε επηρεηξεκαηηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ ζηήξημε λενθπψλ εγρεηξεκάησλ ηνπ πεδίνπ ηεο 

ΚΑΟ θαη ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ αεηθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ε 

εθπαίδεπζε θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη εηδηθφηεξα ησλ 

λέσλ, ζηνρεχνληαο ζηελ εθπαίδεπζε απφ ηελ παηδηθή ειηθία, ζρεηηθά κε ηελ 

ηαπηφηεηα θαη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ πεδίνπ ηεο ΚΑΟ, 

 ε δεκηνπξγία εηδηθψλ ππεξεζηψλ, ππνζηήξημεο, δηθηχσζεο, ελεκέξσζεο θαη 

δηαθήκηζεο, θαζψο θαη ζηαηηζηηθψλ κεηξήζεσλ, ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ αληίθηππνπ, αλά ηνκέα θαη θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπλεηαηξηζµψλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε βησζηκφηεηα 

απηψλ, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπο, ηδηαίηεξα γηα ηε κεηάβαζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

απφ ην pre-startup ζην startup ζηάδην, φπνπ ν ζπλεηαηξηζκφο ρξεηάδεηαη απφ ην «ππνκνλεηηθφ 

θεθάιαην» θαη ηα ππνζηεξηθηηθά δίθηπα λα κπεη ζηελ αγνξά θαη λα δεκηνπξγήζεη ηα 



Απγνπνύινπ  Γεσξγία,   Η ζεκαζία ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ζην θνηλσληθννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη ζηελ αεηθνξία 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία  91 

απαξαίηεηα εηζνδήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα θηλείηαη πάλσ απφ ην λεθξφ ζεκείν, παξάγνληαο 

ζεηηθέο ξνέο.  

Σν θξάηνο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα Δπξσπατθά θαη Δζληθά θνλδχιηα ρξεκαηνδφηεζεο, 

κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δεκφζησλ πξνζθιήζεσλ, γηα 

λα ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ΚΑΟ θαη λα απμήζεη ηα πνζά ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, 

ηδηαίηεξα ζηηο κηθξνκεζαίεο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) ηεο Κ.ΑΛ.Ο. Δπίζεο 

µπνξεί λα πξνζθέξεη δάλεηα µε ραµειφ επηηφθην ή µε µεδεληθφ επηηφθην, ή θαη λα εγγπεζεί 

ηελ ηξαπεδηθή δαλεηνδφηεζε, ηα νπνία ζα εληζρχζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή ηνπο πνξεία ζηελ 

εζληθή εζσηεξηθή αγνξά.. Θα πξέπεη λα ζηεξίμεη, ηηο πξνζπάζεηεο ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ 

νη νπνίεο αθνπγθξάδνληαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηηο αλάγθεο ηεο.  

Πέξαλ ηεο νξηδφληηαο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπλεηαηξηζµψλ, ε Πνιηηεία µπνξεί λα ζηεξίμεη 

ηελ ζπλεηαηξηζηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα µε επηιεγκέλεο επηρνξεγήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ζεµαληηθψλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ, φπσο είλαη ε απαζρφιεζε γηα πξψελ θπιαθηζκέλνπο ή 

γηα άηνµα πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο θνηλσληθά νµάδεο. Παξάδεηγκα, απνηειεί ε θαηάξηηζε 

πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο αλέξγσλ θπξίσο ζε ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, κέζσ ησλ 

νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ πεδίνπ ηεο ΚΑΟ . 

Γπζηπρψο νη ηξάπεδεο επηδηψθνπλ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο, αθνινπζνχλ 

απζηεξνχο θαλφλεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, απνξξίπηνληαο 

ηα πεξηζζφηεξα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ θαηαηίζεληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε, ηδηαίηεξα απφ 

επίδνμεο startup ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο απνθιείνληαο ηεο απφ ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. 

Πξνηείλεηαη λα δηεξεπλεζνχλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ θεθαιαηαγνξάο, 

Crowd-funding, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νηθνλνκηθή ηνπο ρξεκαηνδφηεζε θαη λα 

επηηεπρζεί ν κέγηζηνο επηρεηξεκαηηθφο ζηφρνο. Σα θεθάιαηα απηά έρνπλ ιεηηνπξγία 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο. ε απηή ηε πξνζπάζεηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην πιήζνο 

(crowd-funding), ην θξάηνο ζα πξέπεη λα ζηαζεί αξσγφο, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

πιεξνθφξεζεο θαη ηεο ζέζπηζεο θαζνξηζκέλσλ θνξναπαιιαγψλ, γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή 

ελίζρπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο ΚΑΟ, πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη βηψζηκεο ιχζεηο κε θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή πξνζηηζέκελε αμία . 

Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπλεξγαηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ΚΑΟ. Ζ πνιηηεία ζα πξέπεη λα επελδχζεη ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ λέσλ εηζάγνληαο ηηο έλλνηεο ηεο Κνηλσληθήο 

Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ κνληέινπ ζε φια 

ηα εθπαηδεπηηθά επίπεδα θαη εηδηθφηεξα ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα φπνπ νη 
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έλλνηεο ηεο ΚΑΟ θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ζηηο παηδηθέο θαη λεαξέο 

ειηθίεο είλαη άγλσζηεο, ελ αληηζέζεη κε ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο/εο πνπ δνπλ θαη κεγαιψλνπλ 

ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Οη καζεηέο κέζσ εθπαηδεπηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζα κπνξνχλ λα έξρνληαη ζε επαθή κε ζπλεξγαηηθά εγρεηξήκαηα θαη λα 

απνθηνχλ γλψζε, ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ πξάζηλσλ πξαθηηθψλ (Green 

Skills), ζπκβαηψλ κε ηηο κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο ηνπο επηινγέο, εληζρχνληαο ζηε 

βησζηκφηεηα ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. 

Ζ επηρεηξεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε απνηεινχλ βαζηθφ κνριφ αλάπηπμεο ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ εηδηθφηεξα ζην αξρηθφ ζηάδην πνπ απαηηνχληαη δεμηφηεηεο θαη ζπκβνπιεπηηθή 

γηα ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ. Ζ επηρεηξεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ζε ζπλεξγαηηθά 

κνληέια, γηα απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία λέα επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα 

ηχρεη ηεο ππνζηήξημεο απφ ην θξάηνο. 

Σν θξάηνο έρεη ππνρξέσζε λα εληάμεη ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηεο δεκνζίαο δηνίθεζεο 

ηελ θνηλσληθή αιιειέγγπα νηθνλνκία, ψζηε ηα ζηειέρε ηνπ κέζα απφ ηελ αιιαγή 

αληηιήςεσλ θαη λννηξνπηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηε δνκή, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηα ζπλεηαηξηζηηθά 

κνληέια σο θαιέο πξαθηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζπλεξγαηηθά θαη αιιειέγγπα 

εγρεηξήκαηα, ε αλάδεημε επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ ηεο ΚΑΟ κέζσ, θπιιαδίσλ, εληχπσλ, θαη 

ζρεηηθψλ άξζξσλ ζηνλ ηχπν θαζψο θαη ε πξνβνιή θαη ε δηαθήκηζε απφ ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο.  

Σν θξάηνο κέζα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ δηάζεζεο αλεθκεηάιιεπησλ αθηλήησλ, εθηάζεσλ θαη 

ιαλζαλνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δεκνζίνπ ζε ζπλεηαηξηζκνχο, κπνξεί λα πξνσζήζεη ηε 

δεκηνπξγία ηερλνινγηθψλ πάξθσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ πφινπο 

αλάπηπμεο, εθπαίδεπζεο, πνιηηηζκνχ, επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο  

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζηεξίμεη ηνλ επαίζζεην ηνκέα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηεο ΚΑΟ, 

δεκηνπξγψληαο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ πξνβνιή ηνπ 

ζπλεηαηξηζηηθνχ κνληέινπ (δηαθήκηζε, θπιιάδηα, θιπ.) θαη ζα ζπκβνπιεχζνπλ θαη 

θαζνδεγήζνπλ έλαλ ζπλεηαηξηζκφ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εμέιημεο θαη αλάπηπμεο ηνπ.  

Πξνηείλεηαη λα αθνινπζήζεη ην παξάδεηγκα άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ, φπσο ηεο Ηηαιίαο θαη 

ηεο Γαιιίαο φπνπ ην ζπλεηαηξηζηηθφ κνληέιν παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αχμεζε ηελ ηειεπηαία 

ρξφληα, κε ζεηηθά θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά απνηειέζκαηα. Να 

αληηκεησπηζηνχλ νη ζπλεηαηξηζµνί ζαλ εηαίξνη πνπ µπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ βηψζηµεο ιχζεηο 
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γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζπλεπεηψλ θαζψο 

θαη ηεο πξφζθαηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο πνπ έρεη πξνθιεζεί εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο 

COVID-19. Ζ Πνιηηεία µπνξεί λα αλαπηχμεη ζπλεξγαζία µε ηνπο ζπλεηαηξηζµνχο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνµίαο γηα ηελ αλάπηπμε παθέησλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ µπνξνχλ λα 

κεηψζνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνµηθέο πηέζεηο ηεο παλδεµίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ηα 

µέιε θαη ηηο θνηλφηεηέο ηνπο. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

απνηειεζκαηηθά ην ζχλνιν ησλ επξσπατθψλ ρξεκαην-νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ θαζψο θαη ηα 

θνλδχιηα ηνπ ηακείνπ αλάθακςεο, χςνπο πάλσ απφ 70 δηζ. Δπξψ γηα ηελ αλάθακςε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σν πνζφ είλαη ζεκαληηθφ ελψ αθφκα κεγαιχηεξν είλαη ην ζηνίρεκα 

ηεο απνξξφθεζεο ησλ θνλδπιίσλ θαη ε απνηειεζκαηηθή δηνρέηεπζή ηνπο ζε ηνκείο πνπ ζα 

επαλεθθηλήζνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. 

Πξνηείλεηαη λα ζηεξίμεη ε Πνιηηεία λέα ελαιιαθηηθά ζπλεηαηξηζηηθά επηρεηξεκαηηθά 

κνληέια, νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ αλάπηπμε 

ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ. Οη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο πξνεξρφκελεο απφ ηελ ίδηα ηελ 

θνηλφηεηα κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία, 

επελδχνληαο ζε ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε δηάζσζε θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, θαη λα κεηξηάζνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο παλδεµίαο γηα 

ηε κεηάβαζε ζε έλα λέν, πξάζηλν, αλζεθηηθφ, θνηλσληθά ππεχζπλν θαη βηψζηκν κνληέιν 

νηθνλνκίαο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο παξαηίζεληαη θαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ 

ζηαηηζηηθή έξεπλα. Οη πξνηάζεηο πξνζβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο εξγαζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηα θελά πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξαηεξήζεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπλεηαηξηζκνί εμαηηίαο ηνπ δηηηνχ 

ραξαθηήξα ηνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα θιάδν ή ζε πεξηζζφηεξεο 

θαηεγνξίεο πξνζθνξάο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. ε απηφ ην πιαίζην πξνηείλεηαη ε 

επέθηαζε ηεο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο αλά θιάδν θαη θαηεγνξία 

δξαζηεξηφηεηαο. Με ηελ έληαμε ησλ θιάδσλ θαη ησλ θαηεγνξηψλ ζηελ έξεπλα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζπλνιηθά αλά θιάδν/θαηεγνξία θαη λα παξαρζεί κία 

εξγαζία πνπ ζα εκπεξηέρεη ηε δπλαηή ζπλνιηθή πιεξνθφξεζε.Tα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ θαη σο εξγαιείν παξαθνινχζεζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη εξγαιείν κέηξεζεο ησλ δπλαηψλ θαη ησλ αδχλαησλ 

ζεκείσλ ηνπο, ψζηε λα επηηπγράλνληαη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο θαη πνιηηηθέο. 
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ηελ εξγαζία αλαδείρηεθε ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

πεξηβαιινληηθνχ ξφινπ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα 

θαζψο θαη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληνινγηθά νθέιε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ 

ηνκέα ηεο ΚΑΟ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε πνηθηιία νξγαλψζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ κε  νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή δπλακηθή, φπσο ε γεσξγία, 

ην ιηαληθφ εκπφξην, ε ηξαπεδηθή, ε εθπαίδεπζε, ε πγεία, νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ε 

πξνψζεζε πξάζηλσλ θαη βηψζηκσλ πξαθηηθψλ.  

Βαζηθφ θίλεηξν γηα ηε δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ Δπξψπε αιιά ηδηαίηεξα ζηε Διιάδα 

ππήξμε ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2011, Ζ εθηίλαμε ηνπ δεκφζηνπ αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ 

ρξένπο ηεο ρψξαο καο, νη κλεκνληαθέο ππνρξεψζεηο θαη ε πινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ ησλ 

κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ησλ κλεκνληαθψλ ζπκβάζεσλ, θαηέζηεζαλ 

ην θξάηνο αδχλακν λα αληηκεησπίζεη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, απφ ην θιείζηκν ρηιηάδσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ νδήγεζε ζηελ αλεξγία, ζηε θηψρεηα αθφκα θαη ζηελ εμαζιίσζε ρηιηάδεο 

πνιίηεο. Σν δπζκελέο απηφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ εληάζεθε πεξαηηέξσ ην 2015 κε ην 

θιείζηκν ησλ ηξαπεδψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο λα απνηξέςεη ηε δηαθπγή 

θαηαζέζεσλ απφ ηε ρψξα θαη δηάζσζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Μεηά απφ 10 έηε 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ελ έηεη 2020, ην θξάηνο πξνζπαζεί λα βξεη ην βεκαηηζκφ ηνπ 

θαη λα πεηχρεη ξπζκνχο αλάπηπμεο, κε ηνπο πνιίηεο βαζεηά ηαιαηπσξεκέλνπο νηθνλνκηθά θαη 

ςπρνινγηθά θαη νξαηφ ηνλ θίλδπλν κίαο λέαο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο 

Covid-19.  

ε απηφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην ζπλεηαηξηζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, 

κπνξεί λα απνηειέζεη πξφζθνξε δηαζέζηκε επηινγή, πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβεη κε 

αμηνπηζηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, λα νδεγήζεη κέζα απφ έλα βηψζηκν κεηαζρεκαηηζκφ 

ζηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ, ηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηψλ θαη ηελ αεηθνξία/βησζηκφηεηα 

ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο. 

.  
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