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Σκοποί  ενότητας –
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές θα πρέπει να 
έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε: 

 Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον τρόπο με τον
οποίο είναι δομημένοι οι συνεταιρισμοί στη χώρας μας. Να
εντοπίσουν τις διαφορές μεταξύ των εναλλακτικών μορφών
οργάνωσης και να μελετήσουν τις συνεταιριστικές εταιρείες
ως μια εναλλακτική πρόταση έκφρασης της συνεταιριστικής
δραστηριότητας.
 Να γνωρίσουν  τις δραστηριότητες και τα αντικείμενα 
απασχόλησης της ΠΑΣΕΓΕΣ.
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Περιεχόμενα ενότητας
Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
 Οι Πρωτοβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές 

οργανώσεις 
 Οι Δευτεροβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές 

οργανώσεις 
 Οι Κοινοπραξίες αγροτικών συνεταιριστικών 

οργανώσεων
 Οι Τριτοβάθμιες συνεταιριστικές ενώσεις
 Οι Συνεταιριστικές  εταιρίες
 Η ΠΑνελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών 

Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
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Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Δομή ή διάρθρωση των συνεταιρισμών  είναι ο τρόπος με τον 
οποίο είναι οργανωμένοι σε όλο το φάσμα εργασιών τους

• Η δομή των συνεταιρισμών περιλαμβάνει τόσο την
ένωση των φυσικών προσώπων σε πρωτοβάθμιους
συνεταιρισμούς, όσο και την ένωση των
πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων
συνεταιρισμών προς την αμέσως ανώτερη
συνεταιριστική βαθμίδα.

• Η δομή των συνεταιρισμών έχει κατά κανόνα
μορφή πυραμίδας
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6Τίτλος Ενότητας

• Στη βάση της πυραμίδας βρίσκονται τα φυσικά πρόσωπα
(γεωργοί, καταναλωτές κλπ.) μέλη του συνεταιρισμού, σε μεγάλο
αριθμό.

• Πιο πάνω είναι οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί, που αποτελούν
ενώσεις φυσικών προσώπων.

• Στην επόμενη βαθμίδα βρίσκονται οι δευτεροβάθμιοι
συνεταιρισμοί, που είναι γνωστοί και ως Ενώσεις
(πρωτοβάθμιων) συνεταιρισμών.

• Στη συνέχεια είναι οι τριτοβάθμιοι συνεταιρισμοί, που είναι
γνωστοί με το όνομα Ομοσπονδίες, οι οποίες είναι ενώσεις
δευτεροβάθμιων συνεταιρισμών.

• Τέλος, στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η κορυφαία
συνεταιριστική οργάνωση, γνωστή ως Συνομοσπονδία
συνεταιρισμών, που είναι ένωση τριτοβάθμιων συνεταιριστικών
οργανώσεων.
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ΠΑΣΕΓΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ  
ΕΝΩΣΕΙΣ (ΚΕΣΕ)*

(τριτοβάθμιοι Συνεταιρισμοί)
ΕΝΩΣΕΙΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ)*
Δευτεροβάθμιοι Συνεταιρισμοί 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ   (ΑΣ)
(πρωτοβάθμιοι Συνεταιρισμοί)

ΑΓΡΟΤΕΣ 
(φυσικά Πρόσωπα)

H Δομή των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων στην Ελλάδα
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ΟΙ Πρωτοβάθμιες Αγροτικές 
Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ)

• Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ), αποτελούν την πρώτη βαθμίδα της αγροτικής
συνεταιριστικής οργάνωσης. Τα μέλη τους είναι φυσικά πρόσωπα, (και νομικά
στον. 2180/2000, εφόσον το προβλέπει το καταστατικό τους και εφόσον κάνουν
ασκούν τις ίδιες δραστηριότητες με τα φυσικά πρόσωπα).

• Ο αριθμός των μελών σε έναν πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό ποικίλει ανάλογα με
τον πληθυσμό της περιφέρειάς του, την ομοιογένεια και τη συνεργασία των
κατοίκων, κ.α.

• Περιφέρεια του αγροτικού συνεταιρισμού είναι ένα χωριό, μια κοινότητα, ένα
δημοτικό διαμέρισμα ή μια πόλη.

• Έδρα του συνεταιρισμού είναι το χωριό ή η πόλη όπου είναι εγκαταστημένη η
Διοίκησή του.

• Οι πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί, ανάλογα με τη φύση της κύριας ή
αποκλειστικής δραστηριότητά τους, διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
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9Τίτλος Ενότητας

1. Προμηθευτικοί συνεταιρισμοί, όπου το κύριο ή αποκλειστικό έργο τους είναι η
προμήθεια γεωργικών εφοδίων(λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ζωοτροφών
κλπ.) στους αγρότες-μέλη τους.

2. Παραγωγικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους οι παραγωγοί-μέλη τους
επιδίδονται στην από κοινού παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

3. Πιστωτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι αναλαμβάνουν το έργο της παροχής
δανείων (καλλιεργητικών, συλλεκτικών κλπ.) στα μέλη τους.

4. Μεταποιητικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι με τις υποδομές που διαθέτουν
μεταποιούν τα πρωτογενή αγροτικά προϊόντα των μελών τους, γι’ αυτό και
ονομάζονται πολλές φορές αγροτοβιομηχανικοί ή γεωργοβιομηχανικοί
συνεταιρισμοί.

5. Εμπορικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διάθεση των αγροτικών
προϊόντων των μελών τους.

6. Συνεταιρισμοί πολλαπλού σκοπού, που είναι οι συνεταιρισμοί που
ασχολούνται ταυτόχρονα με περισσότερες από μια δραστηριότητες, όπως π.χ.
προμηθευτικές, μεταποιητικές κλπ. δραστηριότητες.
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Γεωγραφικό 
Διαμέρισμα

Πρωτοβάθμιοι
Αγροτικοί Συν/σμοί Αγρότες Μέλη

Στερεά Ελλάδα & Εύβοια 866 135.635

Πελοπόννησος 1.066 106.060

Νησιά Ιονίου 197 21.620

Ήπειρος 463 53.683

Θεσσαλία 705 85.427

Μακεδονία 1.713 174.774

Θράκη 328 30.690

Νησιά Αιγαίου 302 46.145

Κρήτη 710 92.778

Σύνολα 6.350 746.812

Η Κατανομή των μελών των ΑΣ στην Ελλάδα 

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ, 2006
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Οι δραστηριότητες των αγροτικών συνεταιρισμών την 
περίοδο 1971-91

1971 1981 1991

Κατηγορία
Αριθμός Μέλη Αριθμός Μέλη Αριθμός Μέλη

Πολλαπλού 
σκοπού 5.257 495.155 4.877 469.175 4.210 489.120

Πωλήσεως 154 13.963 256 23.299 465 80.227

Παραγωγικοί 1.539 147.792 1.509 149.125 1.944 265.802

Διάφοροι 86 5.486 110 7.686 144 12.024

Αλιευτικοί 58 2.002 79 2.588 110 4.314

Αναγκαστικοί 297 64.116 278 61.708 264 60.981

Σύνολο 7.391 728.514 7.109 713.581 7.137 912.468
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Ο μεγάλος Αριθμός ΑΣ 
Ο  μεγάλος αριθμός μικρών συνεταιρισμών στην ελληνική περιφέρεια 
οφείλεται κυρίως στη:

• Διασπορά των αγροτικών κοινοτήτων, τις

• Δυσκολίες στις συγκοινωνίες  και στις

• Δυσκολίες στις επικοινωνίες λόγω της ορεινής και νησιωτικής φύσης της 
χώρας.

Επιπλέον, τα παραπάνω δημιούργησαν προβλήματα συντονισμού και 
αποδοτικότητας στις δραστηριότητες των συνεταιρισμών καθώς και στη 
διάδοση του συνεργατισμού μεταξύ των Ελλήνων αγροτών. 

Επίσης, ο μεγάλος αριθμός ΑΣ οδήγησε στην ανάληψη πολλών 
δραστηριοτήτων από μέρους των ΑΣ 
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Οι Δευτεροβάθμιες αγροτικές 
συνεταιριστικές οργανώσεις (ΕΑΣ)

Δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις είναι οι Ενώσεις Αγροτικών
Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) και οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων(Κ.Α.Σ.Ο.)

α) Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών

Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών(ΕΑΣ), έχουν ως μέλη τους
πρωτοβάθμιους αγροτικούς συνεταιρισμούς της περιφέρειας-νομού,
στον οποίον ανήκουν οι συνεταιρισμοί.
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Γεωγραφικό Διαμέρισμα Ε.Α.Σ. Κύκλος 
Εργασιών ( € )

Θέσεις 
Εργασίας

Στερεά Ελλάδα & Εύβοια 16 83.875.000 938

Πελοπόννησος 18 139.079.000 1.242

Νησιά Ιονίου 4 7.810.000 163

Ήπειρος 6 57.081.000 499

Θεσσαλία 10 144.867.000 1.186

Μακεδονία 27 208.893.000 3.365

Θράκη 5 91.882.500 597

Νησιά Αιγαίου 11 57.584.000 622

Κρήτη 15 152.003.000 1.170

Σύνολα 112 943.074.500 9.782

Η Κατανομή των ΕΑΣ στην Ελλάδα 

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ, 2006
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Οι δραστηριότητες των ΕΑΣ 

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ, 2008
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Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων   (Κ.Α.Σ.Ο.)

• Οι κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.),
είναι μια άλλη μορφή συνεταιριστικής οργάνωσης, η οποία
καθορίστηκε για πρώτη φορά με τον νόμο 479/43.

• Με το Ν.Δ. 3874/58 επιτράπηκε η σύσταση Κοινοπραξιών μεταξύ
συνεταιριστικών οργανώσεων και της ΑΤΕ με σκοπό την ίδρυση
γεωργικών βιομηχανιών και άλλων εγκαταστάσεων. Από το 1958
συστάθηκαν αρκετές τέτοιες Κοινοπραξίες, ενώ ελάχιστες έχουν
απομείνει σήμερα

• ΚΣΟΣ (Σουλτανίνα).
• Κοινοπραξία Ενώσεως Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων – Καρδίτσας

ΤΡΙΚΚΗ
• Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Η ΜΑΝΩΛΑΔΑ (Πρατήριο γεωργικών

φαρμάκων)
• Κοινοπραξία Συνεταιρισμών ΑΛ.Μ.ΜΕ.
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Οι Τριτοβάθμιες Συνεταιριστικές 
Ενώσεις

• Οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.) είναι τριτοβάθμιες
συνεταιριστικές οργανώσεις που έχουν ως μέλη τους ενώσεις αγροτικών
συνεταιρισμών. Έχουν ως περιφέρεις συνήθως, ολόκληρη την Επικράτεια
η οποία μαζί με την έδρα ορίζεται στο καταστατικό.

• Σκοπός των κεντρικών συνεταιριστικών ενώσεων είναι, σύμφωνα με το
άρθρο 29 του Ν. 2810/2000, «ο συντονισμός και η ενίσχυση της
συνεταιριστικής δράσης των μελών του, η ανάληψη εργασιών και η
παροχή υπηρεσιών σε ευρύτερη κλίμακα».

• Κάθε κλάδος παραγωγής ή βασικό προϊόν, μπορεί να έχει μόνο μία
κεντρική συνεταιριστική ένωση, όπως π.χ. του καπνού, του βαμβακιού,
της σταφίδας, των δημητριακών, των οπωροκηπευτικών, των
ελαιοκομικών, των κτηνοτροφικών, κ.α. προϊόντων.
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Οι Τριτοβάθμιες Συνεταιριστικές 
Ενώσεις

• Κάθε ένωση αγροτικών συνεταιρισμών μπορεί να συμμετέχει σε
περισσότερες από μια κεντρικές συνεταιριστικές ενώσεις, αν υπάρχουν
περισσότερα από ένα βασικά προϊόντα ή κλάδοι παραγωγής στο νομό.

• Οι κύριες δραστηριότητες των Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων είναι:

1. Ο εφοδιασμός των μελών τους με αγαθά που είναι απαραίτητα για την
πρωτογενή ή δευτερογενή παραγωγή τους.

2. Η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, στα σχετικά εργοστάσια των
συνεργαζομένων μελών-ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών.

3. Η εμπορία των αγροτικών προϊόντων των μελών τους.

Πιο γνωστη η ΣΥΚΙΚΗ στην Καλαματα
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Συνεταιριστικές  Εταιρίες
• Οι συνεταιριστικές εταιρίες / επιχειρήσεις συστάθηκαν για να αναλάβουν

δραστηριότητες που απαιτούν πολλά κεφάλαια, εξειδικευμένο και υψηλής
στάθμης προσωπικό και άμεση λήψη αποφάσεων που αφορούν στη
μεταποίηση, εμπορία αγροτικών προϊόντων, αγροτική πίστη, ασφαλιστικές
εργασίες κ.α.

• Οι μέτοχοι είναι αποκλειστικά συνεταιριστικές οργανώσεις ή έχουν την
πλειοψηφία των μετοχών, οι δε μετοχές είναι πάντοτε ονομαστικές. (Ο νόμος
2810/2000 ορίζει ως Συνεταιριστικές Εταιρείες όλες εκείνες που το 50% του
κεφαλαίου ανήκει σε συνεταιριστικές οργανώσεις ή εταιρείες τους)

• Οι συνεταιριστικές εταιρείες λειτουργούν σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους
περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Ωστοσο, διατηρούν μερικά βασικά χαρακτηριστικά των αρχών
του συνεργατισμού, όπως π.χ. η μη κερδοσκοπική λειτουργία τους, οι μετοχές
τους ανήκουν σε οργανώσεις και όχι σε πρόσωπα και είναι πάντοτε
ονομαστικές.

Οι πιο γνωστές συνεταιριστικές εταιρίες της χώρας είναι η Σ.Ε.Κ.Ε. (Συνεταιριστική
Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδας), και η ΣΕΚΑΠ.
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Η δημιουργία των Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων 

Οι λόγοι που οδήγησαν τους συνεταιρισμούς από την προπολεμική ακόμη περίοδο 
να επιδιώκουν την ίδρυση ανωνύμων εταιρειών ήταν: 

• Οι συχνές παρεμβάσεις στη συνεταιριστική νομοθεσία σε αντίθεση με τη 
σταθερότητα της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες και τις Ε.Π.Ε. Πολλές από 
τις παρεμβάσεις αυτές ήταν περιοριστικές για τις συνεταιριστικές 
δραστηριότητες. 

• Η επιδίωξη των συνεταιριστικών οργανώσεων να συνεργαστούν με μη 
συνεταιριστικούς φορείς, όπως η Α.Τ.Ε., αλλά και με ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
(εξευρεση Κεφαλαιων)

• Ο περιορισμός των επιχειρηματικών κινδύνων στο ύψος του εταιρικού 
κεφαλαίου, σε περιπτώσεις ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
αυξημένου επιχειρηματικού κινδύνου. 
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Η δημιουργία των Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων 

• Η επιχειρηματική ευελιξία, όπου επιδίωξη ήταν ο ανταγωνισμός με τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις κεφαλαίου με ίσους όρους. Ο διευρυμένος ρόλος του μάνατζμεντ 
στις επιχειρήσεις κεφαλαίου τους προσδίδει ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη 
επιχειρηματικών αποφάσεων. 

• Περιορισμοί που έθετε στους συνεταιρισμούς η ελληνική νομοθεσία, που δεν 
επέτρεπαν την ανάληψη ορισμένων δραστηριοτήτων ή τη συμμετοχη σε αυτές 
(π.χ. στις συνεταιριστικές οργανώσεις δεν επιτρεπόταν να αναλαμβάνουν 
ασφαλιστικές εργασίες ούτε να μετέχουν σε ασφαλιστικες εταιρείες μέχρι το 
1979). 

• Ορισμένοι συγκυριακοί περιορισμοί προς τις συνεταιριστικές οργανώσεις  όπως 
Π.χ. στην ανάληψη εξαγωγικών δραστηριοτήτων κατά την περίοδο της 
δικτατορίας του 1967. 

Presenter
Presentation Notes
  



25Τίτλος Ενότητας

Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων 
Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ).

• Η κορυφαία αγροτική συνεταιριστική οργάνωση της χώρας και συντονιστικός
φορέας όλων των αγροτοσυνεταιριστικών οργανώσεων της Ελλάδας. (Χωρίς
καμιά οικονομική δραστηριότητα). Αποτελείται από όλες τις Ενώσεις Αγροτικών
Συνεταιρισμών με περιφέρεια την Ελληνική επικράτεια.

• Η ΠΑΣΕΓΕΣ αναγνωρίζεται ως ο Εθνικός Εκπρόσωπος των συνεταιρισμών, σε
εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. (Επειδή η πλειοψηφία των αγροτών είναι (έμμεσα)
μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ, αυτή εκπροσωπεί το σύνολο των γεωργών και εκφράζει τις
απόψεις τους σε όλους τους εθνικούς αγροτικούς φορείς, όπως Α.Τ.Ε., Ο.Γ.Α.,
ΕΛ.Γ.Α.)

• Η ΠΑΣΕΓΕΣ έγινε πλήρες μέλος των COPΑ και COGECA (δηλ. της Επιτροπής των
Επαγγελματικών Οργανώσεων των Γεωργών της ΕΕ και της Γενικής Επιτροπής
Αγροτικού Συνεργατισμού της ΕΕ).

• Η εκπροσώπηση των αγροτών στο διεθνές επίπεδο εκφράζεται με τη συμμετοχή
της ΠΑΣΕΓΕΣ σε διεθνείς οργανώσεις, όπως: Τη Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση, Τη
Διεθνή Ομοσπονδία Αγροτών Παραγωγών, Τη Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία
Γεωργίας, Τη Διεθνή Ένωση Καλλιεργητών και Παραγωγών Καπνού, Την Ένωση
των Ευρωπαίων Τευτλοκαλλιεργητών, Την Ένωση των Εθνικών Οργανώσεων των
Αλιευτικών Επιχειρήσεων Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Presenter
Presentation Notes
  



26Τίτλος Ενότητας

Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων 
Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ).

Οι κυριότερες δραστηριότητες της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι:

1. Εκπροσωπεί το συνεταιριστικό κίνημα της χώρας στο εσωτερικό και εξωτερικό και
επιμελείται την τήρηση των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και την προαγωγή της
συνεταιριστικής ιδέας.

2. Διαπραγματεύεται και συνάπτει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για το προσωπικό
των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων.

3. Παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση, (ΚΕΚ).

4. Γνωμοδοτεί για διάφορα θέματα (αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών, οικονομικές
ενισχύσεις, κίνητρα κλπ.)

5. Αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και ερευνών χρήσιμων για την καλύτερη
οργάνωση και λειτουργία των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων.

Οι οικονομικοί πόροι της προέρχονται από τις συνδρομές των μελών και από
έμμεση εισφορά των αγροτών που περιέχεται στην εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ στα
διακινούμενα γεωργικά προϊόντα. Ποσοστό 2,5% των εισπράξεων του ΕΛΓΑ αυτής
της προέλευσης αποδίδεται στην ΠΑΣΕΓΕΣ.
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Η Οργανωτική Δομή της ΠΑΣΕΓΕΣ
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Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

• Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί είναι οι ανοιχτοί συνεταιρισμοί, όπου μπορεί να
συμμετάσχει κάποιος ελεύθερα εφόσον δεν ασκεί ανταγωνιστικό επάγγελμα
(super market κλπ). Π.Χ. ο καταναλωτικός συνεταιρισμός ΙΝΚΑ (www.inka-sm.gr)
και παλαιοτέρα ο «Καταναλωτής- Consum»

• Oι ομοιοεπαγγελματικοι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί π.χ. υπαλλήλων της ΔΕΗ,
κ.α. είναι κλειστοί καταναλωτικοί συνεταιρισμοί γιατί σε αυτούς δεν μπορούν να
γίνουν μέλη καταναλωτές που δεν ασκούν το ίδιο επάγγελμα.

• Η δομή των καταναλωτικών συνεταιρισμών είναι απλούστερη των αγροτικών
συνεταιρισμών, πιθανόν λόγω περιορισμένης ανάπτυξης τους μέχρι σήμερα.

• Οι συνεταιρισμοί αυτοί έχουν σαν βάση τους καταναλωτές-μέλη των
συνεταιρισμών, στη συνέχεια είναι οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί ή
καταναλωτικοί συνεταιρισμοί και πιο πάνω οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις
τους, όπως ήταν Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτικών Συνεταιρισμών (ΠΕΚΑΣ).
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Χρηματοδότηση
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του 

εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» 
έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού 
υλικού. 

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους.



Σημειώματα
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Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.  
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Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Αχιλλέας Κοντογεώργος. «Συναιτεριστική
Οικονομία». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή 
διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/DEAPT147/.
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Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons 
Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής 
Έκδοση.   Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα 
κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους 
όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».                     

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
• που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για 

το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
• που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση 

στο έργο
• που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος 

(π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για 
εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.
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Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2)

Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:

Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες

Εικόνα Διαφάνειας 28  http://www.paseges.gr/el/organization-chart
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Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:

Πίνακες

Πίνακες  διαφανειών 11, 14, 15: http://www.paseges.gr/el/member-activities

Πίνακες  διαφανειών 12, 17, 19, 22 : ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ Χ.(2008), “Συνεταιρισμοί. Αρχές-
Οικονομική-Πολιτική-Ανάπτυξη-Οργάνωση-Νομοθεσία” ISBN: 978-960-343-588-4, 
Εκδόσεις Αφοι ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 5557)
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