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3Τίτλος Ενότητας

Σκοποί  ενότητας –
Μαθησιακά Αποτελέσματα

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

 Να κατανοήσουν τον τρόπο διοίκησης των συνεταιρισμών και να
εντοπίσουν από πού προέρχονται οι όποιες διαφορές παρατηρούνται
με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Να μελετήσουν τις επιμέρους διαφορές
σε συγκεκριμένα ζητήματα διοίκησης των συνεταιρισμών σε σύγκριση
με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
 Να εξετάσουν συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν τους 
συνεταιρισμούς κατά την οργάνωση των δραστηριοτήτων τους  και 
έχουν να κάνουν με το προσωπικό που απασχολούν, με το γενικό 
διευθυντή αλλά και με τη συνολική οργάνωση των τμημάτων 
δραστηριότητας τους μέσω της μελέτης συγκεκριμένων 
οργανογραμμάτων.
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4Τίτλος Ενότητας

Περιεχόμενα ενότητας
 Η Διοίκηση των Συνεταιρισμών
 Συνεταιρισμοί & Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
 Συστήματα Διοίκησης των Συνεταιρισμών
 Διαφορές  Συνεταιριστικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων

 Θέματα οργάνωσης & διοίκησης Συνεταιρισμών
 Η Γενική Συνέλευση 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο
 Η μονιμότητα του Προσωπικού
 Η Αμοιβή του Γεν. Διευθυντή
 Η Οργάνωση μιας Συνεταιριστικής Επιχείρησης
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5Τίτλος Ενότητας

Η Διοίκηση των Συνεταιρισμών
• Η  εικόνα των συνεταιρισμών δεν πρέπει να  διαφέρει από 

εκείνη των άλλων μορφών επιχειρήσεων. 

• Ο συνεταιρισμός οφείλει να είναι ανταγωνιστικός, για να 
μπορεί να επιβιώσει, οφείλει να έχει μηχανισμούς 
ανάλογους με αυτούς των άλλων επιχειρήσεων, να 
χρησιμοποιεί εξειδικευμένο προσωπικό κ.λπ. 

• Διαφέρει, όμως, κατά το ότι ιδιοκτήτες του συνεταιρισμού 
είναι τα ίδια πρόσωπα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. 
Δηλαδή, πελάτες του συνεταιρισμού είναι οι ιδιοκτήτες του. 

• Η πραγματικότητα αυτή διαφοροποιεί τους ρόλους των 
μελών, των διοικήσεων των συνεταιρισμών και των 
διαχειριζομένων τις υποθέσεις της κοινής επιχείρησης. 
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6Τίτλος Ενότητας

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το γεγονός ότι ιδιοκτήτες και πελάτες του συνεταιρισμού είναι τα ίδια
πρόσωπα διαφοροποιεί και άλλα στοιχεία στο μάνατζμεντ των
συνεταιρισμών, και αφορούν το σκοπό, την οργάνωση, τον έλεγχο, τις πηγές
κεφαλαίου κλπ.

ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Χρήστες (προμηθευτές Α΄ 
Υλών)

!!! ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ!!!

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΤΑ ΜΕΛΗ –
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ –
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  

Α΄ΥΛΩΝ
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7Τίτλος Ενότητας

Στους  συνεταιρισμούς (όπως και στις ανώνυμες εταιρίες) 
διακρίνονται τρία επίπεδα διοίκησης: 

• Η γενική συνέλευση των μελών, 

• Το διοικητικό συμβούλιο και 

• Ο γενικός διευθυντής 

Όσο πιο συγκεκριμένες και σαφείς είναι οι αρμοδιότητες
καθενός από τα όργανα αυτά, τόσο περισσότερο διασφαλίζεται
η εύρυθμη λειτουργία των συνεταιρισμών.

Η ισοτιμία στις σχέσεις μεταξύ των μελών των συνεταιρισμών
καθιστά περισσότερο αναγκαία τη διασάφηση αρμοδιοτήτων
και ρόλων από ό,τι στις ανώνυμες εταιρίες, στις οποίες συχνά
ένας εταίρος ή μικρός αριθμός εταίρων έχουν ρυθμιστικό ρόλο
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8Τίτλος Ενότητας

Συστήματα Διοίκησης των 
Συνεταιρισμών

• Το δυαδικό σύστημα διοίκησης
α) μια γενική συνέλευση των μελών,
β) ένα διευθυντικό όργανο (1 ή περισσότερα άτομα)
και
γ) ένα εποπτικό όργανο

Το καταστατικό οφείλει να ορίζει κατηγορίες πράξεων
για τις οποίες απαιτείται έγκριση του εποπτικού
οργάνου ή της γενικής συνέλευσης προς το
διευθυντικό όργανο
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9Τίτλος Ενότητας

Συστήματα Διοίκησης των 
Συνεταιρισμών

• Το μονιστικό σύστημα διοίκησης:
α) μια γενική συνέλευση των μελών,
β) ένα διευθυντικό όργανο (1 ή περισσότερα άτομα)
και

Το καταστατικό οφείλει να ορίζει τις κατηγορίες
πράξεων για τις οποίες απαιτείται ρητή απόφαση
του διοικητικού οργάνου ή έγκριση της γενικής
συνέλευσης.
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10Τίτλος Ενότητας

Σκοποί CF & IOF
A. Ο συνεταιρισμός αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση των ωφελειών που

παρέχει στα μέλη του. (π.χ. προσφορά βελτιωμένων υπηρεσιών,
προστασία περιβάλλον, ειλικρίνεια / δικαιοσύνη στις συναλλαγές, η
αντικειμενικότητα στον καθορισμό της ποιότητας κλπ. αποτελούν μη
μετρήσιμες αλλά σημαντικές ωφέλειες

B. Ο συνεταιρισμός θέλει να αυξήσει το πραγματικό εισόδημα των μελών
του. (μέσω π.χ. επιστροφών πλεονασμάτων, καλύτερες τιμές, με
προσφορά υπηρεσιών σε χαμηλότερο κόστος κλπ).

• Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις επιδιώκουν να αυξήσουν την αξία των μετοχών
τους (την καλύτερη δυνατή αμοιβή του κεφαλαίου που συμμετέχει στην
επιχείρηση)
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11Τίτλος Ενότητας

Πηγές Κεφαλαίων CF & IOF
Ο συνεταιρισμός έχει ως βασική πηγή τις συνεταιριστικές μερίδες των
μελών του, ενώ η εταιρία τις μετοχές των μετόχων της.

β) Ο συνεταιρισμός έχει σαν δεύτερη πηγή κεφαλαίου τα πλεονάσματα, ενώ
η εταιρία τα κέρδη.

γ) Ο συνεταιρισμός έχει σαν τρίτη πηγή χρηματοδότησης την έκδοση
προαιρετικών μερίδων, ενώ οι εταιρίες την έκδοση νέων μετοχών.

δ) Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας και ο αριθμός τους για κάθε
μέλος του συνεταιρισμού είναι περιορισμένος, ενώ η αξία κάθε μετοχής
και ο αριθμός των μετοχών που μπορεί να πάρει κάθε μέτοχος της
εταιρίας δεν είναι περιορισμένος και μπορεί να διαφέρει από μέτοχο σε
μέτοχο.

ε) Τέλος, ο συνεταιρισμός και η εταιρία μπορούν να έχουν εξωτερική
χρηματοδότηση, παίρνοντας δάνεια από τράπεζες κλπ.

Presenter
Presentation Notes
  



12Τίτλος Ενότητας

Διανομή Καθαρών Εσόδων CF & IOF
α) Στους συνεταιρισμούς, τα πλεονάσματα (καθαρά

έσοδα) διανέμονται στα μέλη ανάλογα με το ύψος
των συναλλαγών τους με τους συνεταιρισμούς.

β) Στις εταιρίες, τα κέρδη διανέμονται στους μετόχους
ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τους.
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13Τίτλος Ενότητας

Οργάνωση CF & IOF
Α) Στους συνεταιρισμούς:

Η οργάνωση γίνεται σύμφωνα με τους συνεταιριστικούς νόμους.
Η οργάνωση ανήκει στα μέλη τους.
Συνεταιριστικές μερίδες έχουν μόνο τα μέλη τους
Το δικαίωμα ψήφου των μελών τους δεν είναι μεταβιβάσιμο.-

Β) Στις εταιρίες:
Η οργάνωσή τους γίνεται σύμφωνα με ειδικούς νόμους για
εταιρίες(ανώνυμες, ομόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης κλπ.).
Η οργάνωση ανήκει στους κατόχους μετοχών.
Οι μετοχές είναι μεταβιβάσιμες, εκτός εξαιρέσεων.
Το δικαίωμα ψήφου των μετόχων είναι επίσης μεταβιβάσιμο.-
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14Τίτλος Ενότητας

Έλεγχος CF & IOF
Α) Στους συνεταιρισμούς:

1) Ο έλεγχος γίνεται από όλα τα μέλη του.

2) Κάθε μέλος έχει μία ψήφο. (…συνήθως…)

Β) Στις εταιρίες:

1) Ο έλεγχος γίνεται από τους επενδυτές ή τους κατόχους
μετοχών.

2) Κάθε μέτοχος μπορεί να έχει διαφορετικό αριθμό
ψήφων, εξαρτώμενος από των αριθμό των μετοχών που
έχει.
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15Τίτλος Ενότητας

Φορολογία  CF & IOF
Α) Στους συνεταιρισμούς, υπάρχουν
φορολογικές απαλλαγές και ιδιαίτερο (διαφορετικό)
καθεστώς για τις δραστηριότητες και τις
συναλλαγές που γίνονται μεταξύ των μελών και
των συνεταιριστικών οργανώσεων.

Β) Οι εταιρίες, φορολογούνται κανονικά σε όλα,
σύμφωνα με τους Νόμους του Κράτους.

Presenter
Presentation Notes
  



16Τίτλος Ενότητας

Διαφορετικές προσωπικές σχέσεις  σε 
CF & IOF

Α) Στους συνεταιρισμούς:

Η σχέση των μελών με την κοινή επιχείρηση είναι
διαφορετική αφού ο πελάτης είναι ταυτόχρονα και
ιδιοκτήτης. Το προσωπικό των συνεταιρισμών,
εξυπηρετώντας τους πελάτες, εξυπηρετεί
ταυτόχρονα τους εργοδότες, (αυτό ΔΕΝ σημαίνει ότι
οι εξυπηρετούμενοι εργοδότες μπορούν να
ασκήσουν επί του προσωπικού οποιαδήποτε
εξουσία που δε διέρχεται μέσω των καθιερωμένων
ιεραρχικών διαύλων)
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17Τίτλος Ενότητας

Διαφάνεια σε CF & IOF
Α) Οι Συνεταιριστικές επιχειρήσεις, λόγω της συλλογικότητας της
ιδιοκτησίας, έχουν ανάγκη από αυξημένη διαφάνεια, γεγονός που
ενεργεί απαγορευτικά στην εφαρμογή ανορθόδοξων ή παράνομων
πρακτικών, έστω και αν κάτι τέτοιο θα εξυπηρετούσε τα επιχειρηματικά
της συμφέροντα.

Αυτό δε σημαίνει ότι οι συνεταιριστικές οργανώσεις είναι
απαλλαγμένες από παρατυπίες ή και παρανομίες.
Ο συνεταιρισμός, ως νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί και δεν έχει
συμφέρον να παραβαίνει υφιστάμενους κανόνες, διότι έναντι τρίτων θα
χρειαζόταν να αποφασίσει συλλογικά την παράβαση, ενώ έναντι των
μελών θα ισοδυναμούσε με εξαπάτηση των μελών από τους ιδιοκτήτες,
πράγμα άτοπο, αφού ιδιοκτήτες και πελάτες είναι τα ίδια πρόσωπα .
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18Τίτλος Ενότητας

Εσωτερικές διαφωνίες σε CF
Α) Στους συνεταιρισμούς: Σε αντίθεση προς τις ιδιωτικές

επιχειρήσεις, όπου και όταν διοικούνται από συλλογικό
όργανο, οι περιπτώσεις διάστασης απόψεων κατά τη
διαδικασία λήψεως αποφάσεων είναι περιορισμένες, στους
συνεταιρισμούς οι διαφωνίες μεταξύ μελών στη διοίκηση
είναι πιο συχνές, διότι υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία
δραστηριοτήτων και συμφερόντων των μελών. Ο ρόλος του
μάνατζερ στους συνεταιρισμούς καθίσταται συνεπώς
περισσότερο απαιτητικός, διότι οφείλει να επιδιώξει
συγκερασμό απόψεων και ταυτόχρονα ταχεία λήψη
αποφάσεων.
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19Τίτλος Ενότητας

Ο ρόλος της διοίκησης στο σχεδιασμό 
σε CF

Α) Στις Συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Αποτέλεσμα των
διαφορετικών στόχων των συνεταιρισμών είναι ότι η
αιρετή διοίκηση του συνεταιρισμού έχει πιο ενεργό
ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασμό, που αποτελεί πλαίσιο
για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων.

Σημ. Ο ρόλος της αιρετής διοίκησης εκδηλώνεται μέσω
του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο εκφράζεται με
τις συλλογικές αποφάσεις του και όχι μέσω των επιμέρους
μελών του.
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Συνεταιρισμών
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21Τίτλος Ενότητας

Η Γενική Συνέλευση 
• Η γενική συνέλευση των μελών αποτελεί την ανώτατη εξουσία της

συνεταιριστικής οργάνωσης, αφού περιλαμβάνει το σύνολο των μελών και
οι αποφάσεις της εκφράζουν τη συλλογική βούληση.

• Το έργο της γενικής συνέλευσης θα μπορούσε να διακριθεί σε τρεις
ενότητες:

1. Ενημέρωση,
2. Συζήτηση,
3. Αξιολόγηση και εκλογή διοικητικού συμβουλίου (και ενδεχομένως

αντιπροσώπων σε φορείς που μετέχει η συνεταιριστική οργάνωση).

• Η αξιολόγηση του ΔΣ στο μονιστικό σύστημα ή του εποπτικού
συμβουλίου στο δυαδικό σύστημα καθώς και η εκλογή νέων οργάνων
αποτελούν τα σοβαρότερα από τα καθήκοντα των μελών της γενικής
συνέλευσης.
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Η Γενική Συνέλευση 
Ως ατελής εφαρμογή των δημοκρατικών διαδικασιών αξιολόγησης
θεωρούνται:

• Η δια βοής επανεκλογή των ίδιων μελών στο διοικητικό συμβούλιο,

• Ο περιορισμός του καταλόγου των υποψηφίων σε αριθμό ίσο με τον
αριθμό που πρόκειται να εκλεγεί,

• Η τοποθέτηση του θέματος των αρχαιρεσιών ως τελευταίου θέματος ενός
μακρού καταλόγου θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η μέθοδος της κόπωσης χρησιμοποιείται από οργανωμένες ομάδες πολλών
κατηγοριών συλλογικών οργάνων και συχνά καταφέρνουν να παίρνονται
αποφάσεις που στην πραγματικότητα υποστηρίζονται μόνο από μικρές
μειοψηφίες.
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23Τίτλος Ενότητας

Η Γενική Συνέλευση 
Η αξιολόγηση της καταλληλότητας υποψηφίων για εκλογή στη διοίκηση
συνεταιρισμού μπορεί σε κάποιο βαθμό να περιγραφεί με τη μορφή
κριτηρίων. Τα ερωτήματα στα οποία ένας ψηφοφόρος θα ήθελε να έχει
απαντήσεις, προκειμένου να αξιολογήσει έναν υποψήφιο θα ήταν:

1. Στάθμιση επιχειρηματικών ζητημάτων

2. Ηγετικές ικανότητες

3. Εργασιακά ήθη

4. Χαρακτήρας

5. Γνώση των συνεταιριστικών αρχών

Μέρος από αυτά (π.χ. γνώσεις και κατάρτιση) μπορούν να αποκτηθούν είτε
πριν από την ανάληψη καθηκόντων είτε και μετά. (εκπαίδευση)
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24Τίτλος Ενότητας

Το Διοικητικό Συμβούλιο
• Το ΔΣ αποτελεί μικρογραφία της γενικής συνέλευσης. Σ' αυτό

τοποθετούνται οι επιλεγόμενοι από τα μέλη ως οι καταλληλότεροι για
την προάσπιση και την προαγωγή των συμφερόντων της οργάνωσης

• Η εντολή της γενικής συνέλευσης προς το ΔΣ είναι να μεριμνήσει για την
καλύτερη δυνατή διαχείριση των υποθέσεων του συνεταιρισμού, μέσα
στο πλαίσιο που διαμορφώνουν η ισχύουσα νομοθεσία, το καταστατικό,
ο εσωτερικός κανονισμός και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

• Το ΔΣ ενεργεί μόνο ως σώμα.

• Το ΔΣ μπορεί, για την εκτέλεση της εντολής της γενικής συνέλευσης, να
αναθέσει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του σε υπαλληλικό στέλεχος
(γενικό διευθυντή ή διευθυντή, ανάλογα με το μέγεθος της
συνεταιριστικής οργάνωσης).

• Ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου, όπως και της γενικής συνέλευσης,
περιγράφεται στο καταστατικό.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο
Η σημασία του διοικητικού συμβουλίου για τη πορεία του συνεταιρισμού
είναι μεγάλη.

• «η μεγαλύτερη απειλή για την επιβίωση ενός συνεταιρισμού είναι το
διοικητικό του συμβούλιο» (Cropp, Β. 1996).

• Ο ίδιος συνεχίζει λέγοντας ότι «αν και είναι ευκολότερο για έναν
συνεταιρισμό να επιτύχει, όταν διαθέτει ικανό γενικό διευθυντή και
αδύναμο διοικητικό συμβούλιο παρά όταν έχει καλό διοικητικό
συμβούλιο και αδύναμο γενικό διευθυντή, ακόμη και ο άριστος γενικός
διευθυντής θα αποτύχει χωρίς τη στήριξη του διοικητικού συμβουλίου».
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Η μονιμότητα του Προσωπικού
• Τέτοιο καθεστώς δεν υπάρχει σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα και προφανώς

αυτό δε συνηγορεί στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των
συνεταιριστικών οργανώσεων.

• Σε πολλές περιπτώσεις οι συνεταιριστικές οργανώσεις έγιναν δέσμιες του
προσωπικού τους και το προσωπικό απέκτησε τη «δημοσιοϋπαλληλική»
νοοτροπία της ήσσονος προσπάθειας.

• Το καθεστώς αυτό δεν μπορεί να διατηρηθεί αλλά ούτε είναι δυνατό να
εφαρμοσθούν στους συνεταιρισμούς οι κανόνες που ισχύουν στις
συμβατικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηλαδή της ευχέρειας απολύσεων.

• Το σύστημα που πρέπει να αναζητηθεί οφείλει να εξασφαλίζει ευστάθεια
μεταξύ των καλώς εννοούμενων συμφερόντων των δύο μερών, να
προβλέπει δηλαδή περισσότερα οφέλη για το προσωπικό, όταν η
απόδοσή του οδηγεί την συνεταιριστική οργάνωση σε οικονομική
επιτυχία αλλά και να δίνει τη δυνατότητα περιορισμού του προσωπικού
σε περιόδους καχεξίας, όταν κινδυνεύει ακόμη και η επιβίωση της
συνεταιριστικής οργάνωσης.
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Η Αμοιβή του Γεν. Διευθυντή
Από τα σημαντικότερα θέματα για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

• Επικρατεί η νοοτροπία ότι οι γενικοί διευθυντές των συνεταιρισμών δεν
μπορούν να έχουν τις υψηλές αμοιβές που έχουν αντίστοιχα στελέχη σε
εταιρείες. Το πρόβλημα είναι οξύτερο στις περιπτώσεις των αγροτικών
συνεταιρισμών, όπου τα εισοδήματα των μελών είναι κατά κανόνα
χαμηλά και τα μέλη δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι είναι ανάγκη να
καταβάλουν υψηλές αποδοχές, αν επιθυμούν να έχουν μάνατζερ
αντίστοιχο εκείνων των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

• Αυτό για το οποίο πρέπει να πεισθούν τα μέλη είναι να μη συγκρίνουν τις
αποδοχές του μάνατζερ με τα δικά τους εισοδήματα αλλά με το όφελος
το οποίο θα προκύψει για τον συνεταιρισμό, άρα και για τα μέλη από τη
χρησιμοποίηση ικανού και πεπειραμένου μάνατζερ.
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Η Οργάνωση
Μιας Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Η σωστή οργάνωση μιας συνεταιριστικής επιχείρησης προϋποθέτει
την ύπαρξη μελετημένου οργανογράμματος, το οποίο θα λάβει υπόψη
τις ανάγκες και το σκοπό της και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην
κατάλληλη οργάνωση Διευθύνσεων, Τμημάτων κλπ., τα οποία θα πρέπει
να είναι ανάλογα με το μέγεθος της συνεταιριστικής οργάνωσης και τον
κύκλο εργασιών της (μικρός συνεταιρισμός λίγοι υπάλληλοι, μεγάλος
συνεταιρισμός ή βαθμίδα συνεταιριστικής οργάνωσης , μεγαλύτερος
όγκος εργασιών, άρα και μεγαλύτερος αριθμός τμημάτων, διευθύνσεων
κλπ. και περισσότεροι υπάλληλοι), για αποτελεσματικότερη λειτουργία.

Στα τμήματα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια οι αρμοδιότητές
τους, για τη σωστότερη λειτουργία και για την ανάληψη ευθύνης από τα
συγκεκριμένα πρόσωπα.
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Με την κατάλληλη Τμηματοποίηση (οργανόγραμμα), Επιτυγχάνεται:

1. Αποκέντρωση στη διοίκηση της εταιρίας

2. Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (καθένας στο έργο του)

3. Ανάπτυξη πνεύματος πρωτοβουλίας (καλύτερη διεκπεραίωση των
εργασιών ανεξάρτητα από τα άλλα τμήματα).

4. Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας – Δυνατότητα για έλεγχο

5. Ταχύτερη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων που σχετίζονται με την
πολιτική της οργάνωσης, σε μικρότερο χρονικό διάστημα, και

6. Αποτελεσματικότερη πολιτική με την παραγωγικότερη αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων μέσων παραγωγής.

Γενικά μια σύγχρονη διοίκηση ενός συνεταιρισμού πρέπει να στηρίζεται στις
εξής τρεις βασικές αρχές για να είναι αποτελεσματικότερη:
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1. Έμφαση στην ανάπτυξη των ανθρώπινων σχέσεων μέσα στο
συνεταιρισμό και στο περιβάλλον του.

Οι καλές σχέσεις ανάμεσα στη διοίκηση και τους εργαζόμενους επιτυγχάνονται
με:

– Δίκαιη πολιτική αμοιβών του προσωπικού                 
– Αντικειμενική εξέλιξή του  και        
– Σαφή καθορισμό και περιγραφή του έργου του κάθε υπαλλήλου για να μην 

υπάρχει μετατόπιση ευθυνών.
Οι καλές σχέσεις με το περιβάλλον του συνεταιρισμού, το οποίο αποτελείται
κυρίως από τους συνεταίρους, εξαρτώνται από τις συχνές ή μη επαφές των
στελεχών του συνεταιρισμού με τους συνεταίρους, για τη σωστή καθοδήγησή
τους και την καλύτερη τεχνικοοικονομική οργάνωση της εκμετάλλευσής τους,
ώστε να έχουν αυξημένα οικονομικά αποτελέσματα, προς όφελος των ιδίων και
του συνεταιρισμού τους.

2. Πρόσληψη στελεχών με επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία.
Τα ενημερωμένα και έμπειρα στελέχη βοηθούν προς την κατεύθυνση της
βελτίωσης της αποδοτικότητας του συνεταιρισμού, προς όφελος όλων.

3. Εκπαίδευση του προσωπικού για παραγωγικότερη εργασία, γεγονός
που συντελεί στη σωστότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών-
μελών.
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Οργανόγραμμα ΕΑΣ 
Αμυνταίου
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Οργανόγραμμα ΕΑΣ 
Μυλοποτάμου
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Οργανόγραμμα ΕΑΣ 
Ηρακλείου
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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 31: http://www.monofatsi.gr

Εικόνα διαφάνειας 32: http://www.easamyntaiou.gr

Εικόνα διαφάνειας 33: http://www.mylopotamos.gr/synetairismos.php

Εικόνα διαφάνειας 34: http://www.easkavalas.gr/dioikisi-organogramma.html

Εικόνα διαφάνειας 35: http://www.agrunion.gr/

http://www.monofatsi.gr/
http://www.easamyntaiou.gr/
http://www.mylopotamos.gr/synetairismos.php
http://www.easkavalas.gr/dioikisi-organogramma.html
http://www.agrunion.gr/
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