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Συνεταιριστικός Όμιλος Mondragon 
Αναφορές στις Βασικές συνεργατικές Αρχές και εταιρικές Αξίες 
 
Η οργάνωσή μας είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε. 
Δεν θα υπάρχει διάκριση με έρεισμα την θρησκεία, την πολιτική, την καταγωγή 
το εθνικό υπόβαθρο ή το φύλο 
 
Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα το οποίο υποδηλώνει μια δημοκρατική οργάνωση 
Ένα άτομο, μία ψήφος 
 
Η εργασία είναι ο κύριος φορέας μετασχηματισμού της κοινωνίας και γι’ αυτό ουσι-
αστικά αξίζει την διανομή του παραγόμενου πλούτου 
 
Η αξία του κεφαλαίου, αναγνωρίζεται ως το αναγκαίο εργαλείο για ανάπτυξη όμως 
πάντα είναι υποδεέστερο της εργασίας 
 
Η δημοκρατική ανάγκη της λειτουργίας ενός συνεταιρισμού, υποδηλώνει την συμμε-
τοχή των μελών στην διαχείριση της εταιρίας 
 
Με την αμοιβή της εργασίας σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητες του κάθε συ-
νεταιρισμού και βασισμένη στην αλληλεγγύη τόσο μέσα στην επιχείρηση όσο και στο 
κοινωνικό της περιβάλλον 
 
Προώθηση των συνεργασιών που προκύπτουν από  το συνολικό μέγεθος, την άντλη-
ση κερδών και την μεταφορά τους στα εργαζόμενα μέλη 
 
Κοινωνικός Μετασχηματισμός 
 
Με μια επιρροή στην κοινότητα μέσω της δημιουργίας νέων συνεταιριστικών θέσεων 
εργασίας και την υποστήριξη πρωτοβουλιών για την κοινότητα 
 
Αλληλεγγύη με όλους όσους εργάζονται για την κοινωνική δημοκρατία μοιραζόμενοι 
τους στόχους της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της ανάπτυξης που ενυπάρχουν στο 
διεθνές συνεταιριστικό κίνημα 
 
Με ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους να προορίζονται για συνεταιριστική και 
επαγγελματική εκπαίδευση 
 
Οι συνεταιρισμοί του Μοντραγκόν, προσδιορίζονται με αυτές τις αρχές μέσω των ε-
πιχειρηματικών αξιών τους 
 
Ως ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι θεωρούμε την εταιρία δικιά μας και βιώνουμε τα προ-
βλήματα και τις επιτυχίες της σαν πράγματα που μας επηρεάζουν προσωπικά 
 
Μια δέσμευση για την διοίκηση είναι η ουσία του συνεταιριστικού κοινωνικού επι-
χειρηματικού μοντέλου και εμπλέκει την συμμετοχή όλων στην διοίκηση, το κεφά-
λαιο και τα κέρδη 
 
Υποδηλώνει προσωπική ανάπτυξη σε αρμονία με την εταιρία την βελτίωση της τοπι-
κής κοινότητας όπου βρίσκεται η αλληλεγγύη μας και σεβασμό για το περιβάλλον 



 
Με μια περιεκτική σύλληψη από καινοτομίες που καλύπτει διοικητικά μοντέλα, δια-
δικασίες και προϊόντα 
 
Παρέχει αξία για τον πελάτη μας και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρή-
σεών μας 
 
Η κοινωνική δέσμευση του MCC 
 
Η κοινωνική δέσμευση της Συνεταιριστικής Επιχείρησης Μοντραγκόν βασισμένη 
στις δικές της αρχές και αξίες εκφράζεται ειδικά στην συνεχή δημιουργία θέσεων ερ-
γασίας 
 
Σαν αποτέλεσμα του επιχειρηματικού δυναμισμού της, σε βοήθεια για την συνεχή 
εξάσκηση και εκπαίδευση και σε μια σημαντική συνεισφορά στην τοπική ανάπτυξη 
και στην υποστήριξη των ιδρυμάτων 
 
Παρόμοια, η εταιρία Μοντραγκόν παρέχει οικονομικούς πόρους για την επιχορήγηση 
της εκπαίδευσης και της προώθησης    
 
Αυτή η επιχορήγηση διαμοιράζεται σε διάφορα έργα κοινωνικής φύσης στα πεδία της 
εκπαίδευσης, της καινοτομίας και του πολιτισμού, σε προγράμματα συνεργασίας με 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, καλύπτοντας θέσεις  εργασίας για νέους, και άλλους 
σκοπούς 
 
 













 

Η δημιουργία του 1ου   συνεταιρισμού σε κάθε χώρα για όλο τον Κόσμο 
 

Η ελληνική παράδοση που ξεχάσαμε  

Ο Γάλλος Francois Louis Boulanger, ο οποίος έζησε στην Ελλάδα για περισσότερα από 30 χρό-
νια, και εργάστηκε ως αρχιτέκτονας στην υπηρεσία του Βασιλιά Όθωνα, όταν προσπάθησε να 
μεταφέρει το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα το οποίο ήδη έκανε τα πρώτα του βήματα στην 
Ευρώπη, έκπληκτος ανακάλυψε την μακριά συνεταιριστική παράδοση του τόπου μας, δήλωσε: 
«Εις τον Ελληνικό λαό είναι έμφυτο το αίσθημα της αδελφότητας του συνεταιρισμού…Η Ελλάδα θα 
πραγματοποιήσει οριστικά, υπό κράτος της ελευθερίας, ότι είχεν αρχίσει πριν από όλους τους λαούς 
κάτω από την δεσποτική εξουσία των Τούρκων…Τα βάρη κατανέμονταν ανάλογα με το έχειν του 
κάθε πολίτη…και δόθηκε η αφορμή για να γίνουν μεγάλοι παραγωγικοί συνεταιρισμοί, γεωργικοί, 
βιομηχανικοί και ναυτικοί… Αυτοί είχαν ως θεμέλιο την δίκαιη κατανομή των κερδών, ανάλογα με 
την γενόμενη εργασία…Ξεχώριζαν από πριν ένα ποσό ως αποθεματικό, για την εκπαίδευση των 
παιδιών για τα βοηθήματα προς τα ορφανά, τις χήρες και τους αρρώστους»1.   

 
Η λίστα πληροφοριών που ακολουθεί αναπαράχθηκε από το βιβλίο «Ιστορικό Λεξικό του Συ-
νεταιριστικού Κινήματος» του Jack  Shaffer, εκδόσεις The Scarecrow, Inc Lanham Md Lon-
don 1999, όπως παρουσιάστηκε στο περιοδικό Ανασκόπηση της Διεθνούς Συνεταιριστικής 
Συμμαχίας, τεύχος 51 Αυγούστου 2006 σελ. 6 http://www.ica.coop/publications/digest/51-
digest.pdf .  

 
Σημειώνουμε ότι εάν και η Ελλάδα αναφέρεται δεύτερη σε αυτή την λίστα με χρονιά ίδρυ-
σης του πρώτου  συνεταιρισμού στην Ελλάδα το 1780, αναφερόμενη προφανώς στο έτος ί-
δρυσης του συνεταιρισμού των Αμπελακίων ( εκτενή αναφορά στην επόμενη ενότη- τα ), χω-
ρίς να  είναι γνωστές άλλες προγενέστερες ημερομηνίες του έτους 1750 για την Γαλλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. 
 
Οι πρόδρομοι του συνεταιριστικού μοντέλου όπως ο Βρετανός  Ρόμπερτ Όουεν που γεννήθηκε 
το 1771 δημιούργησε την συνεταιριστική κοινότητα « Νέα Αρμονία» στις ΗΠΑ το 1815. Οι 
ιδέες του Βρετανού Γουίλιαμ Κίνγκ  ( 1786-1865 ) εφαρμόστηκαν το 1843 με την δημιουργία 
του καταναλωτικού συνεταιρισμό του Ροτσντέιλ, του Η.Β. ενώ η πρώτη εφαρμογή του συνε-
ταιριστικού μοντέλου  στην Γαλλία έγινε πολύ αργότερα από τον Λουίς Μπλάν που 
γεννήθηκε μόλις το 1813. Επίσης η ημερομηνία του έτους 1750 είναι πολύ προγενέστερη α-
κόμη και από την ημερομηνία γένεσης του θεωρητικού και πατέρα του συνεταιρισμού στην 
Γαλλία του Φουριέ που γεννήθηκε το 1772 
 
 
(Απόσπασμα από την έκδοση ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΤΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ Δίκτυο ΚΑΠΑ)  

                                                             

1 Αστικοί και Γεωργικοί Συνεταιρισμοί Γεώργιος Χρ. Δασκάλου σελ. 61 



1750 Γαλλία, Ηνωμ. Βασίλειο, ΗΠΑ 
1780 Ελλάδα 
1794 Αυστρία 
1806 Ιταλία 
1808 Λουξεμβούργο 
1816 Πολωνία, Ελβετία 
1825 Ρωσία 
1838 Ισπανία 
1839 Μεξικό 
 1843 Ιαπωνία 
1844 Ισλανδία 
1845 Γερμανία,  Σλοβακία 
1847 Βραζιλία 
1848 Βέλγιο 
1850 Ουγγαρία, Σουηδία 
1851 Δανία, Νορβηγία, Σλοβενία 
1852 Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία 
1859 Αυστραλία, Ιρλανδία 
1860 Λετονία,  Ολλανδία 
1861 Καναδάς 
1863 Βουλγαρία, Τουρκία 
1869 Λιθουανία 
1870 Φινλανδία, Γιουγκοσλαβία 
1871 Πορτογαλία 
1875 Αργεντινή 
1876 Ονδούρα 
1878 Ισραήλ (Παλαιστίνη) 
1881 Νέα Ζηλανδία 
1893 Ουζμπεκιστάν 
1898 Εσθονία 
1900 Ινδία 
1910 Αλγερία 
1902 Νότια Αφρική, Ζιμπάμπουε 
1903 Βενεζουέλα 
1904 Χιλή, Πακιστάν 
1905 Μπαγκλαντές, Μιανμάρ, Τυνησία 
1906 Γουατεμάλα, Σρι Λάνκα 
1907 Κορέα 
1908 Αίγυπτο, Ινδονησία, Κένυα 
1909 Κύπρος, Ουρουγουάη 
1910 Νιγηρία, Φιλιππίνες 
1912 Κίνα, Ελ Σαλβαδόρ, Ταϊβάν, Βιετ νάμ 
1913 Μαυρίκιος, Ναμίμπια, Ουγκάντα 
1914 Νικαράγουα, Ζάμπια 
1915 Λιβύη 
1916 Κολομβία, Σενεγάλη, Τρινιντάντ & 
Τομπάκο 
1917 Ταϊλάνδη 
1919 Ισημερινός, Μάλι, Περού 
1920 Κόστα Ρίκα, Μαλαισία, Πουέρτο 
Ρίκο, Σουρινάμ 
1921 Μπουρούντι, Μογγολία 
1922 Ιορδανία, Μαρόκο 

1923 Ζαΐρ 
1924 Καμερούν 
1925 Σιγκαπούρη, Τανζανία 
1926 Κονγκό, Ιράν, Μαυριτανία 
1927 Μαρτινίκα 
1928 Γκάνα 
1929 Ρεϋνιόν 
1930 Ιράκ, Τζαμάικα, Νιγηρία 
 1931 Μπουρκίνα Φάσο, Γουινέα, Μαδα- 
γασκάρη, Σουαζιλάνδη, Τόγκο 
1932 Ακτή του Ελεφαντοστού, Γουαδε- 
λούπη 
1933 Γουιάνα,  Παλαιστίνη 
1936 Σιέρα Λεόνε 
1937 Αϊτή, Λίβανο 
1939 Βολιβία 
1940 Μπαρμπάντος, Άγιος Βικέντιος 
Γρεναδίνες 
1941 Κουβέιτ 
1942 Παραγουάη 
1943 Μπελίζ, Συρία 
1945 Αιθιοπία, Φίτζι 
1946 Αλβανία, Μπαχάμες, Ντομίνικα, 
Δομινικανή  Δημοκρατία, Λεσόθο, Μάλ- 
τα, Παπούα-Νέα Γουινέα, Αγία Λουκία 
1947 Μπενίν, Χονγκ Κονγκ, Σουδάν 
1949 Τσαντ 
1950 Γκάμπια, Νεπάλ, Νήσοι Σολομώ- 
ντος, Σομαλία 
1951 Κούβα 
1954 Καμπότζη, Παναμάς, 
Σαμόα 
1955 Νήσοι Κουκ 
1956 Κιριμπάτι, Ρουάντα, Τουβαλού Α- 
ντίγκουα 
1958 Γρενάδα, Υεμένη 
1959 Αργκουίλα, Άγιος Χριστόφορος  / 
Νέβις 
1960 Μικρονησία, Μονσερράτ 
1961 Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, 
Γκαμπόν, Σαουδική Αραβία, Σεϋχέλλες 
1964 Μποτσουάνα, Τόνγκα 
1965 Αφγανιστάν 
1967 Βανουάτου 
1969 Βερμούδες 
1970 Λιβερία 
1971 Γουινέα-Μπισάου 
1972 Νήσοι Καϊμάν, Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα 
1973 Κατάρ 
1975 Μπρουνέι 
1978 Λάος 
1984 Τορτόλα 
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Οι συνεταιρισμοί στον κόσμο σήμερα 
 

150 χρόνια μετά την δημιουργία του πρώτου σύγχρονου 
καταναλωτικού συνεταιρισμού του Rochdale, οι συνεταιρισμοί 
σε όλο τον κόσμο αριθμούν 1.000.000.000 μέλη  
 
Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις, παρέχουν πάνω από 
100.000.000 θέσεις εργασίας, 20% περισσότερες από αυτές 
που προσφέρουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 
 
Οι 300 μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον κόσμο 
κατά το 2009 παρά την ύφεση, παρουσίασαν αύξηση στην 
ανάπτυξη τους κατά 14%, αντιπροσωπεύοντας σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας ένα κύκλο εργασιών 1,1 τρις δολαρίων 

ίσο με αυτό της 10ης οικονομίας στον κόσμο, της Ισπανίας. Τα στοιχεία για το έτος 2010 αναφέ-
ρουν, παρά την ύφεση, αύξηση του κύκλου εργασιών στα 1,6 τρις δολάρια, ικανοποιώντας ταυτό-
χρονα και κοινωνικές ανάγκες των μελών. Για το έτος 2011 ο κύκλος εργασιών έφτασε στα 2 τρις 
δολάρια.  
 
Το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών από τον ΟΗΕ το 2012 είχε ως σκοπό την προώθηση της Συνεται-
ριστικής Εκπαίδευσης, την προσαρμογή των εθνικών συνεταιριστικών νομοθεσιών σύμφωνα με 
τις συνεταιριστικές αρχές και την δημιουργία συνεταιρισμών, ως τρόπο καταπολέμησης της κοι-
νωνικοοικονομικής Κρίσης. 
 
ΔΙΕΘΝΗ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ICA)  
 

Οι συνεταιρισμοί όλου του κόσμου εκπροσωπούνται από την 
Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA) 
 
Η ICA ιδρύθηκε το 1895, από το 1982 έχει την έδρα της στη 
Γενεύη, και είναι η μεγαλύτερη µη κυβερνητική οργάνωση 
στον κόσμο. Είναι ανεξάρτητος οργανισμός και ενώνει, 
αντιπροσωπεύει και εξυπηρετεί τα εθνικά και διεθνή 
συνεταιριστικά κινήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεργάζεται 
µε πολλούς διεθνείς οργανισμούς σε διάφορα θέματα, και έχει 
ειδικό συμβουλευτικό ρόλο στον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και σε τοπικές τράπεζες 
αναπτύξεως. Συμμετέχει επίσης σε διάφορα δίκτυα των 

Ηνωμένων Εθνών όπως είναι η Επιτροπή για την Προώθηση και την Ανάπτυξη των Συνεταιρι-
σμών (COPAC), η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), το Διεθνές Αγροδιατροφικό  Δίκτυο 
(IAFN) κ.λπ. 
 
Τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία ασχολείται η ICA είναι η προαγωγή και η υπεράσπιση των 
Συνεταιριστικών Αρχών για να διασφαλίζεται ο συνεργατικός χαρακτήρας των συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων, η κατάλληλη πληροφόρηση ατόμων και κυβερνήσεων, για την καλύτερη κατανόη-
ση του συνεταιριστικού επιχειρηματικού μοντέλου, η διαμόρφωση του κατάλληλου πολιτικού πε-
ριβάλλοντος για να διευκολύνεται η απρόσκοπτη ανάπτυξη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, η 
εξασφάλιση της αναγκαίας πληροφόρησης στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις με τη διοργάνωση 
συνεδρίων, σεμιναρίων κ.λ.π., η παροχή τεχνικής βοήθειας, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων και άλλα. 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεωρητικές σημειώσεις 
 
 
 
 
 
 
 
1. Κοινωνική Οικονομία ( Κώστας Λαμπρόπουλος) 
2. Βασικές Οικονομικές Έννοιες (Wikipedia) 
3. Ο Τρίτος Τομέας Έκθεση (CIRIEC)   
4. Μοντέλα Κοινωνικής Οικονομίας (Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
ΚΟΙΝΩΝ-ΟΙΚΟ) 
5. Η ανθεκτικότητα των συνεταιρισμών στην κρίση ( Δίκτυο 
ΚΑΠΑ)  



 



































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video 
 
 
 
 
 
 
 
Γενικά 
 
1. Ο Τρίτος Τομέας της οικονομίας 1/2 
Επιμέλεια-Παρουσίαση: Δρ. Κώστας Λαμπρόπουλος 
Διάρκεια 17:33 
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
1. Τί είναι η κοινωνική οικονομία; 
2. Τί είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις; 
3. Σε ποιους οικονομικούς κλάδους δραστηριοποιούνται οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις; 
4. Ποιες είναι οι διαστάσεις που έχει σήμερα η κοινωνική οικονομία στην 

Ευρώπη; 
5. Είναι σαφή τα όρια ανάμεσα στους τρεις τομείς της οικονομίας; 
6. 0 κοινωνικός τομέας έχει επίσης περιφερειακή διάσταση; 
7. Η θέση της εργατικής τάξης κατά την εκβιομηχάνιση. 
8. Ποιες είναι οι πρώτες εκφάνσεις της κοινωνικής οικονομίας; 
9. Ποιες ήταν οι οικονομικές συνέπειες με την δημιουργία των 

συνδικάτων; 
10. Ποια ήταν η επίπτωση από τη μεγάλη ανάπτυξη του 19ου έως τον 20ο 

αιώνα στην κοινωνική οικονομία; 
11. Πώς αντέδρασε το κράτος στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας; 
12. Ποια ήταν η επίπτωση από τη μεγάλη ανάπτυξη μετά τον β' παγκόσμιο 

πόλεμο στην κοινωνική οικονομία; 
13. Πώς σχετίζεται η κοινωνική οικονομία με την ταξική αλληλεγγύη; 



 
2. "H Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε 
Περιόδους Κρίσης" Παρουσίαση: Ολυμπία Κλήμη-Καμινάρη  
Διάρκεια 21:07 
 
3. Η ανθεκτικότητα των συνεταιρισμών σε περιβάλλον κρίσης 
Επιμέλεια-Παρουσίαση: Λουκάς Μπρέχας 
Διάρκεια 21:07 
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ  
1. Ποια η κατάσταση των συνεταιρισμών σε παλαιότερες κρίσεις; 
2. Ποια είναι η κατάσταση των συνεταιρισμών σήμερα; 
3. Σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται σήμερα οι συνεταιρισμοί; 
4  Παραδείγματα συνεταιρισμών σήμερα; 
5. Πώς οι «γνήσιες» συνεταιριστικές επιχειρήσεις βρίσκουν πόρους οι 
 οποίοι χρησιμοποιούνται για το κοινό όφελος; 
6. Το οικονομικό μοντέλο - 3η συνεταιριστική αρχή. 
7. Μια προσέγγιση της 3ης συνεταιριστικής αρχής. Παράδειγμα με έναν 
 καταναλωτικό συνεταιρισμό 
8. Ποιο είναι το κλειδί της επιτυχίας; Συνεταιριστική εκπαίδευση. 
9. Τί οφέλη δίνουν άλλα συνδικάτα στα μέλη τους με εργαλείο τους 
 συνεταιρισμούς; 
10. Τί μπορούν να κάνουν και τα ελληνικά συνδικάτα; 
11. Ποιος ο τρόπος προώθησης των συνεταιρισμών; 
 
 
Ευρωπαϊκά Παραδείγματα  
 
4. Together (CECOP-CICOPA) Διάρκεια  39:17 
 
5.  Ιστορία του Συνεταιριστικού Κινήματος στην χώρα των Βάσκων της 
Ισπανίας με αναφορές στο διεθνή συνεταιριστικό κίνημα και σύντομη περιγραφή 
των αξιών και των αρχών του. (Ισπανία)  
Διάρκεια 13:36 
 
6. Παρουσίαση των συνεταιρισμών του Ομίλου Mondragon. (Ισπανία) 
Διάρκεια 13:55 
 
 
Διεθνή Παραδείγματα  
 
7. Σύγχρονες μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων ( Καναδάς) 1/2 
Επιμέλεια-Παρουσίαση: Δρ. Γιώργος Ριζόπουλος 
Διάρκεια 22:4 
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
1. Τι είναι κοινωνική επιχείρηση; 



2. Κοινά χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων: στόχοι και 
 αξιολόγηση επιδόσεων. 
3. Κοινά χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων: συλλογική 
 ταυτότητα και λογική. 
4. Κοινά χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων: δημοκρατική 
 διακυβέρνηση και συνεργασία. 
5. Η εμπειρία του Κεμπέκ. 
6. Κοινωνικές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. 
7. Ταμείο Αλληλέγγυας Οικονομίας. 
8. Ταμείο Συνταξιοδότησης. 
9. Fondaction: Το Αποθεματικό Ταμείο Ανάπτυξης της Συνομοσπονδίας 
 των Εθνικών Συνδικάτων για τη Συνεργασία και την Απασχόληση. 
10.       Άλλοι οργανισμοί 
 
8. Σύγχρονες μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων ( Καναδάς) 2/2 
Επιμέλεια-Παρουσίαση: Δρ. Γιώργος Ριζόπουλος 
Διάρκεια 14:57 
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
1. Άλλες μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων. 
2. Συνεταιρισμοί εργαζομένων μετόχων. 
3. Συνεταιρισμοί χρηστών και συνεταιρισμοί κοινού ενδιαφέροντος. 
4. Συνεταιρισμοί μικροεπιχειρηματικής αλληλοβοήθειας. 
5. Τοπικά συστήματα συναλλαγών με τη δημιουργία εναλλακτικού 
 χρήματος. 
6. Αλληλέγγυα κεφάλαια. 
7. Αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις - Ισότιμο εμπόριο. 
8. Γενικές αρχές πολιτικής και λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων, 
9. Η παρουσίαση των αρχών των σύγχρονων μορφών των κοινωνικών 
 επιχειρήσεων. 
 
 
Παραδείγματα από Ελλάδα 
 
9. Ιστορία συνεταιριστικού κινήματος (Αμπελάκια) 
Επιμέλεια-Παρουσίαση: Λεωνίδας Μαρούδας 
Διάρκεια 24:54 
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ , 
1.  Πού οφείλεται η ιστορική φήμη της κοινότητας των Αμπελακίων; 
2. Η φήμη αυτή αιτιολογείται από τα πραγματικά γεγονότα; 
3. Ποιοί ήταν οι παράγοντες ανάπτυξης της κοινότητας των Αμπελακίων και 
 της κοινής συντροφιάς; 
4. Ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινής συντροφιάς; 
5. Με ποιο τρόπο επιτυγχάνονταν ο συμβιβασμός των διαφορετικών 
 συμφερόντων; 
6. Ποια ήταν τα αίτια της παρακμής της συνεταιριστικής εμπειρίας των 
 Αμπελακίων; 



7. Υπάρχουν διδάγματα για σήμερα από τη συνεταιριστική εμπειρία των 
 Αμπελακίων; 
 
10. Ο Τρίτος Τομέας της οικονομίας 2/2 
Επιμέλεια-Παρουσίαση: Δρ. Κώστας Λαμπρόπουλος 
Διάρκεια 12:50 
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
1. Ποια είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού τομέα στην Ελλάδα; 
2. Ποιοί είναι οι λόγοι για την υπανάπτυξη του κοινωνικού τομέα στην 

Ελλάδα; 
3. Κρατική ή κοινωνική διαχείριση; 
4. Η πρωτογενής και δευτερογενής διανομή και η τριτογενής αναδιανομή 

του εισοδήματος. 
5. Η κοινωνική μεταβίβαση και αναδιανομή του κέρδους από τις 

κερδοφόρες επιχειρήσεις του κοινωνικού τομέα. 
6. Πρώτη προτεραιότητα της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. 
7. Δεύτερη προτεραιότητα της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. 
8. Τρίτη προτεραιότητα της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. 
9. Τέταρτη προτεραιότητα της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. 
10.  Πέμπτη προτεραιότητα της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βιβλιογραφία – Υλικό 
 
 
 
 
 
 
 

1. Εκπαιδευτικό Υλικό, Σημειώσεις και Video, από το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Κοινωνική Οικονομία  του 
Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΝ.Ε.Π.) της 
Γ.Σ.Ε.Ε. 
2. Αποσπάσματα από το Βιβλίο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» του 
Δικτύου ΚΑΠΑ 
3.  Video του Συνεταιριστικού Ομίλου Mondagon και της 
Συνεταιριστικής Ένωσης Συνεταιρισμών εργαζομένων Ευρώπης 
(CECOP-CICOPA) με ελληνικούς υπότιτλους από το Δίκτυο 
Κ.Α.Π.Α.  
4.   Ομιλία της κα. Ολυμπίας Κλήμη-Καμινάρη, Καθηγήτριας 
Συνεταιριστικής Οικονομίας από την εκπομπή ΥΠΑΙΘΡΟΣ του 
κ. Γιάννη Σάρρου στο TV STAR Κεντρικής Ελλάδας   

 



 
 

Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο 
τον κόσμο είναι μέλη συνεταιρισμών  

Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις, παρέχουν πάνω από 100.000.000 
θέσεις εργασίας, 20% περισσότερες από αυτές που προσφέρουν οι 
πολυεθνικές επιχειρήσεις 
 
Οι 300 μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον κόσμο κατά 
το 2009 παρά την ύφεση, παρουσίασαν αύξηση στην ανάπτυξη 
τους κατά 14%, αντιπροσωπεύοντας σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας ένα κύκλο εργασιών 1,1 τρις δολαρίων ίσο με αυτό της 
10ης οικονομίας στον κόσμο, της Ισπανίας. Τα στοιχεία για το έτος 
2010 αναφέρουν, παρά την ύφεση, αύξηση του κύκλου εργασιών 
στα 1,6 τρις δολάρια, ικανοποιώντας ταυτόχρονα και κοινωνικές 
ανάγκες των μελών. Για το έτος 2011 ο κύκλος εργασιών έφτασε 
στα 2 τρις δολάρια.  
 
Το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών το 2012 από τον ΟΗΕ 
προωθεί την Συνεταιριστική Εκπαίδευση, την προσαρμογή των 
εθνικών συνεταιριστικών νομοθεσιών σύμφωνα με τις 
συνεταιριστικές αρχές και την δημιουργία συνεταιρισμών, ως 
τρόπο καταπολέμησης της κοινωνικοοικονομικής Κρίσης. 


