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Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολογγίου του
ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του
συγγραφέα εκ µέρους του Τµήµατος.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην Πτυχιακή αυτή Εργασία, στα πρώτα δύο κεφάλαια κάναµε µία ιστορική αναδροµή στα
πρώτα είδη Συνεταιρισµών της Αρχαιότητας, του Μεσαίωνα καθώς και της Ελλάδας και
αναλύσαµε την εξέλιξη Ενώσεων αλλά και Μελών ανά τα χρόνια. Επίσης αναφερθήκαµε
γενικά στον ορισµό, το σκοπό και το συνολικό έργο τους δίνοντας έµφαση στην οργάνωση
και διοίκηση καθώς και στην ΠΑ.ΣΕ.ΓΕΣ. Στα ακόλουθα τρία κεφάλαια κάναµε µία πλήρη
αναφορά στον Αγροτικό Συνεταιρισµό Εορδαίας αναλύοντας τις γενικές διατάξεις, την
λειτουργία του, τα όργανα που λειτουργούν σε αυτόν και τέλος µιλήσαµε για τα µέλη του και
όσο συνεπάγεται η ιδιότητα αυτή. Στο τελευταίο κεφάλαιο πραγµατοποιήσαµε έρευνα πάνω
στους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηµατικότητα του Α.Σ. Εορδαίας τα
αποτελέσµατα της τα αναλύσαµε µέσω SPSS.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής αυτής εργασίας κάναµε µία ιστορική αναδροµή στα
Συνεταιριστικά σχήµατα στην αρχαιότητα και στις Συνεταιριστικές µορφές του Μεσαίωνα.
Έπειτα, αναφερθήκαµε στους πρώτους Συνεταιρισµούς αλλά και στις πρώτες Ενώσεις
Γεωργικών Συνεταιρισµών στην Ελλάδα. Τέλος αναλύσαµε την εξέλιξη τόσο του αριθµού
των Ενώσεων όσο και των µελών τους.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερθήκαµε γενικά περί Συνεταιρισµών επεξηγώντας τον
ορισµό, τον σκοπό, αλλά και το οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τους έργο. Στη
συνέχεια αναλύσαµε τις Συνεταιριστικές Αρχές και τη ∆οµή του Συνεταιριστικού Κινήµατος,
την οργανωτική συγκρότηση και διοίκηση πρωτοβάθµιων, δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων
Αγροτικών Συνεταιρισµών, την ΠΑ.ΣΕ.ΓΕΣ και τέλος την σχέση κράτους-συνεταιρισµών.
Μπαίνοντας στο τρίτο κεφάλαιο και µε τη χρήση πλέον του καταστατικού του Α.Σ.
Εορδαίας, αναφερθήκαµε στον ίδιο τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Εορδαίας. Πιο συγκεκριµένα
ξεκινήσαµε µε τις γενικές διατάξεις όπως η επωνυµία, η έδρα, ο σκοπός και οι
δραστηριότητες του Α.Σ. Εορδαίας. Έπειτα περάσαµε στην λειτουργία του αναλύοντας τις
εργασίες, τους κανόνες παραγωγής και εµπορίας και τους ειδικούς όρους ορισµένων
εργασιών. Κλείνοντας µιλήσαµε για τον έλεγχο και την οικονοµική διαχείριση, την έκτακτη
εισφορά και τα τηρούµενα βιβλία.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, µιλήσαµε αναλυτικά για όλα τα όργανα του Αγροτικού
Συνεταιρισµού Εορδαίας τα οποία και είναι η Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
και το Εποπτικό Συµβούλιο, αναφερόµενοι πιο συγκεκριµένα στην συγκρότηση, τις
αρµοδιότητες, τη συνεδρίαση, ψηφοφορία και απόφαση, τις αρµοδιότητες του Προέδρου και
τον Ταµία.
Στο πέµπτο κεφάλαιο της Πτυχιακής αυτής εργασίας αναφερθήκαµε στα µέλη του
Συνεταιρισµού. Πιο συγκεκριµένα µιλήσαµε για τις προϋποθέσεις εγγραφής, τους όρους
εισδοχής, στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µελών αλλά και στον τρόπο αποχώρησης
και διαγραφής µέλους. Κλείνοντας το κεφάλαιο αναφερθήκαµε στη συνεταιριστική µερίδα,
την ευθύνη του συνεταίρου για υποχρεώσεις του Συνεταιρισµού και στις υποχρεώσεις των
συνεταίρων προς τρίτους.
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο πραγµατοποιήθηκε έρευνα µε την χρήση ερωτηµατολογίου. Η
έρευνα πραγµατεύεται του παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηµατικότητα του ίδιου του
Αγροτικού Συνεταιρισµού Εορδαίας. ∆ιαχειριστήκαµε τα αποτελέσµατα µε χρήση
στατιστικού προγράµµατος µέσω του οποίου τα αναλύσαµε και τα συσχετίσαµε.

4

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ:
Α.Σ. Εορδαίας, ∆ιοικητικό
ΠΑΣΕΓΕΣ, επιχειρηµατικότητα

Συµβούλιο,

5

Γενική

Συνέλευση,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................................................................................................... 3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ............................................................................................................................... 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ................................................................................................. 6
ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................................................. 10
1. Ιστορική Αναδροµή .............................................................................................................. 11
1.1

Συνεταιριστικά σχήµατα στην Αρχαιότητα ............................................................ 11

1.2

Συνεταιριστικές µορφές στον Μεσαίωνα ................................................................ 12

1.3

Οι πρώτοι Συνεταιρισµοί στην Ελλάδα .................................................................. 13

1.3.1

« Κοινή Συντροφία Αµπελακιωτών » ................................................................ 13

1.3.2

Μετοχικό Γεωργικό Ταµείο Αλληλοβοήθειας Αλµυρού ................................... 15

1.4

2

Οι πρώτες Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών στην Ελλάδα ................................ 15

1.4.1

Εξέλιξη του αριθµού Ενώσεων (1915-1933) ..................................................... 15

1.4.2

Εξέλιξη του αριθµού Ενώσεων και των µελών τους (1933-1990)..................... 17

Γενικά περί Συνεταιρισµών .............................................................................................. 19
2.1

Ο ορισµός του συνεταιρισµού ................................................................................. 19

2.2

Ο σκοπός των συνεταιρισµών ................................................................................. 20

2.2.1

Το οικονοµικό έργο των συνεταιρισµών............................................................ 20

2.2.2

Το κοινωνικό έργο των συνεταιρισµών ............................................................. 21

2.2.3

Το πολιτιστικό έργο των συνεταιρισµών ........................................................... 22

2.3

Συνεταιριστικές Αρχές ............................................................................................ 23

2.4

∆οµή του συνεταιριστικού κινήµατος ..................................................................... 26

2.4.1

Πρωτοβάθµιοι Γεωργικοί Συνεταιρισµοί ........................................................... 28

2.4.2

Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών .................................................................. 28

2.4.3

Κοινοπραξίες και Κεντρικές Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών.................... 29

2.4.4

Συνεταιριστικές Εταιρείες .................................................................................. 29
6

2.4.5

Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών .................. 30

2.4.6

Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος............................................................................... 30

2.5
3

Αγροτικός Συνεταιρισµός Εορδαίας ................................................................................. 32
3.1

Γενικές ∆ιατάξεις .................................................................................................... 32

3.1.1

Επωνυµία – Έδρα – Περιφέρεια ........................................................................ 32

3.1.2

Σκοπός του Α.Σ. Εορδαίας ................................................................................. 32

3.1.3

∆ραστηριότητες του Α.Σ Εορδαίας .................................................................... 32

3.2

Η λειτουργία του Συνεταιρισµού ............................................................................ 33

3.2.1

Εργασίες Συνεταιρισµού .................................................................................... 33

3.2.2

Κανόνες παραγωγής και εµπορίας ..................................................................... 34

3.2.3

Ειδικοί όροι ορισµένων εργασιών ...................................................................... 34

3.3

4

Οργανωτική συγκρότηση και ∆ιοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ ......................................... 31

Έλεγχος – Οικονοµική ∆ιαχείριση .......................................................................... 34

3.3.1

Έλεγχος .............................................................................................................. 34

3.3.2

∆ιαχειριστική χρήση .......................................................................................... 35

3.3.3

∆ιαχειριστικό υπόλοιπο – Πλεόνασµα – Κέρδη ................................................ 36

3.3.4

Ειδικά αποθεµατικά κεφάλαια ........................................................................... 37

3.3.5

Έκτακτη Εισφορά............................................................................................... 37

3.3.6

Τηρούµενα Βιβλία .............................................................................................. 37

Όργανα του Α.Σ. Εορδαίας ............................................................................................... 38
4.1

Γενική Συνέλευση ................................................................................................... 38

4.1.1

Συγκρότηση – Ψήφοι ......................................................................................... 38

4.1.2

Αρµοδιότητες ..................................................................................................... 38

4.1.3

Σύγκληση – Απαρτία .......................................................................................... 39

4.1.4

Συνεδρίαση – Συζήτηση – Ψηφοφορία – Απόφαση .......................................... 39

4.2

∆ιοικητικό Συµβούλιο ............................................................................................. 41

7

4.2.1

Συγκρότηση και Λειτουργία .............................................................................. 41

4.2.2

Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου ............................................................ 41

4.2.3

Αρµοδιότητες Προέδρου .................................................................................... 42

4.2.4

Ταµίας ................................................................................................................ 43

4.2.5

Ευθύνη – Αποζηµίωση µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου ................................... 43

4.3

5

4.3.1

Γενικά ................................................................................................................. 43

4.3.2

Αρχαιρεσίες ........................................................................................................ 44

4.3.3

4.3.3 Ειδικές ∆ιατάξεις για τα Όργανα ∆ιοίκησης............................................. 45

Μέλη του Συνεταιρισµού – ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις .............................................. 46
5.1.1

6

Εποπτικό Συµβούλιο ............................................................................................... 43

Προϋποθέσεις και κωλύµατα εγγραφής ............................................................. 46

5.2

Όροι εισδοχής .......................................................................................................... 46

5.3

Απόκτηση της ιδιότητας του µέλους ....................................................................... 46

5.4

∆ικαιώµατα Μελών ................................................................................................. 47

5.5

Υποχρεώσεις Μελών ............................................................................................... 48

5.6

Αποχώρηση Μελών................................................................................................. 49

5.7

∆ιαγραφή Μέλους ................................................................................................... 49

5.8

∆ικαιώµατα εξερχόµενων µελών ............................................................................ 50

5.9

Συνεταιριστική µερίδα – ευθύνη ............................................................................. 50

5.9.1

Συνεταιρική µερίδα ............................................................................................ 50

5.9.2

Ευθύνη του συνεταίρου για υποχρεώσεις του Συνεταιρισµού........................... 52

5.9.3

Υποχρεώσεις των συνεταίρων προς τρίτους ...................................................... 52

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ..................................................................... 53
Μέθοδοι δειγµατοληψίας..................................................................................................... 53
Ερευνητική προσέγγιση – Συλλογή υλικού ......................................................................... 55
Πληθυσµός – Στόχος και τεχνική δειγµατοληψία ............................................................... 55

8

Αποτελέσµατα έρευνας ....................................................................................................... 56
Γενικά στοιχεία ................................................................................................................. 56
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...................................................................................................................... 97
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .................................................................................................................... 99
7

Ερωτηµατολόγιο: Οι Παράγοντες που επηρεάζουν την Αγροτική Επιχειρηµατικότητα

στον Α.Σ. .................................................................................................................................. 99

9

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η συνεργασία είναι θεµελιώδες χαρακτηριστικό της ζωής. Το θαύµα της ζωής συντελείται
χάρη στην εκτέλεση συγκεκριµένου έργου από κάθε όργανο και µέλος ενός ζωντανού
οργανισµού και προ παντός χάρη στον αδιάλειπτο συντονισµό όλων των λειτουργιών που
υπηρετούν την πραγµάτωση του στόχου της ζωής. Πλήρης και γενικευµένη οργανική
συνεργασία λοιπόν στο επίπεδο της ζωντανής µονάδας εξασφαλίζει την υγιή λειτουργία και
τη διάρκεια της ζωής.
Η συνεργασία από βιολογική ανάγκη στο επίπεδο του ατόµου επεκτάθηκε σε κοινωνική
ανάγκη και υποχρέωση. Έχει την αφετηρία της στην αγωνία της µοναχικής ζωής, της
αποµόνωσης. Γεννήθηκε από την ανάγκη του ανθρώπου για ασφάλεια. Η δε ασφάλεια
προέκυψε από τη στιγµή της αναγνώρισης της αµοιβαιότητας στο επίπεδο των δύο ατόµων
αρχικά. Στη συνέχεια η πράξη δίδαξε την αναγκαιότητα των µεγαλυτέρων αριθµών. Έτσι, οι
µικρές οµάδες πρέπει να πλησίασαν στις όµοιες τους και µε τη θέληση ή µε τη βία να
συγκρότησαν τις µικρές ή µεγάλες κοινωνίες.
Κατά τον Αριστοτέλη ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον, δηλαδή είναι συνεργαζόµενη µε τις
όµοιες της ύπαρξη. Στον Εκκλησιαστή της Παλαιάς ∆ιαθήκης γράφεται ότι “Ευτυχέστεροι
και εξυπηρετικότεροι για τον εαυτό τους είναι οι δύο από τον ένα, διότι αν πέσουν ο ένας θα
τρέξει να σηκώσει τον σύντροφό του’’
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1. Ιστορική Αναδροµή
1.1 Συνεταιριστικά σχήµατα στην Αρχαιότητα
Κατά την Αρχαιότητα είναι δύσκολο να εντοπισθούν συνεταιριστικά σχήµατα, καθότι η
σχετική πολιτική και κοινωνική δοµή δεν επέτρεπαν την δηµιουργία τέτοιων συνασπισµών.
Στα τότε µοναρχικά ή δικτατορικά καθεστώτα, όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος δεν ήταν
ελεύθερος και στην οικονοµική ζωή έπαιξε κάποιο ρόλο µόνον ως σκλάβος. Ίσως θα έπρεπε
να τονιστεί εδώ ότι και αν ακόµα ιστορικά έχουν ανακαλυφθεί κάποια συνεταιριστικά
σχήµατα, αυτά τα δηµιουργούσαν οι πολίτες εξαναγκασµένοι από την εξουσία, και όχι µε τη
δική τους βούληση, προκειµένου να εξυπηρετήσουν και πάλι τα συµφέροντα της εξουσίας
και όχι βέβαια τα δικά τους.
Λόγου χάρη, από νεότερες έρευνες εντοπίστηκαν στην αρχαία Αίγυπτο "Συντεχνίες"
τεχνιτών, συνεταιριστικού περίπου χαρακτήρα, µε την διαφορά όµως ότι αυτές προήλθαν
µετά από κρατική πίεση. Επίσης παρόµοια σχήµατα διαπιστώθηκαν και στο γεωργικό τοµέα
της αρχαίας Αιγύπτου και Βαβυλώνας, µε κάποιες µορφές οµαδικών αµπελώνων και
οπωρώνων.
Μια πιο ουσιώδη συνεταιριστική µορφή κατά την εποχή εκείνη και στην ίδια περιοχή ίσως
αποτελούν οι νοµαδικοί κτηνοτρόφοι των Ιουδαίων, οι λεγόµενοι Ρεκιαβίτες.
Στην αρχαία Ελλάδα, στην οποία λέγεται ότι το συλλογικό πνεύµα ήταν αναπτυγµένο,
εντοπίζονται ιστορικά κάποιοι Σύλλογοι ονοµαζόµενοι "Θίασοι" και "Οργεώνες" οι οποίοι
πρέπει να λειτουργούσαν κάτω από κάποια συνεταιριστική µορφή και ως ενταφιαστικοί
συλλογικοί φορείς. Επίσης κατά τον 6ο π.χ. αιώνα λειτουργούσαν και οι Ερανικοί Σύλλογοι,
οι οποίοι από προαιρετικές εισφορές συγκέντρωναν χρήµατα και βοηθούσαν τα µέλη τους
όταν αυτά βρίσκονταν σε ανάγκη.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι κατά την Αρχαιότητα το δικαίωµα για
συσσωµάτωση το είχε ως αποκλειστικό προνόµιο µία µόνο τάξη των πολιτών, οι λεγόµενοι
"ευπατρίδες". Αυτοί αναγνώριζαν µόνο το θεσµό του κοινού αίµατος και της θρησκείας και
µε τα κοινά αυτά χαρακτηριστικά ενσωµατώνονταν σε "Φατρίες" η σε "Φυλές" και
συγκροτούσαν την "Πόλη", δηλαδή το Κράτος. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονταν η
δηµιουργία µιας "Πόλης", όπου τα µέλη της, οι πολίτες, ήταν στενά δεµένοι µεταξύ τους και
πειθαρχούσαν σ' ένα δικό τους τρόπο ζωής για το καλό και την πρόοδο της φυλής. Είναι
µεγάλης και αναµφισβήτητης σηµασίας, πάντα στο ίδιο σηµείο, να επιστήσουµε την προσοχή
τόσο του αναγνώστη, όσο και κάθε ενδιαφερόµενου πάνω στο παρακάτω γεγονός: Η
επέκταση του δικαιώµατος για συσσωµάτωση και σε άλλες τάξεις πολιτών, οι οποίοι
συνδέονταν µεταξύ τους µε τον δεσµό του κοινού τόπου και του κοινού συµφέροντος,
πραγµατοποιήθηκε επί Σόλωνα κατά τον 6ο π.χ. αιώνα, γεγονός το οποίο οδήγησε στη
δηµιουργία µιας "Πολιτείας διαλλαγής", δηλαδή της ∆ηµοκρατίας. Αποτέλεσµα της
επέκτασης αυτής ήταν µεταξύ άλλων και η δηµιουργία των παραπάνω συλλογικών σχηµάτων
που αναφέραµε. Πρέπει ακόµα να σηµειωθεί ότι η αναγνώριση του δικαιώµατος της
συσσωµάτωσης σε όλους τους πολίτες από τον Σόλωνα αποτελεί και την πρώτη νοµοθετική
αναγνώριση στον κόσµο, της Αρχής της προσωπικής ελευθερίας του ατόµου, η οποία είναι
µια από τις βασικές Αρχές του σύγχρονου Συνεργατισµού.
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Η ∆ηµοκρατία λοιπόν, από την εποχή του Σόλωνα ακόµα, άνοιξε το δρόµο για την ανάπτυξη
των τεσσάρων µορφών της ελληνικής σωµατειακής ιδέας, δηλαδή της θρησκευτικής, της
πολιτικής, της στρατιωτικής και της οικονοµικής, µε βάση την αυτονοµία και την ισότητα, οι
οποίες αποτέλεσαν από τότε και τα πρωταρχικά θεµέλια του ελληνικού πολιτισµού.

1.2 Συνεταιριστικές µορφές στον Μεσαίωνα
Τα κοινωνικά-πολιτικά συστήµατα που επικρατούσαν κατά τον Μεσαίωνα στα διάφορα
κράτη, όπως ο φεουδαρχισµός, η δουλοπαροικία και γενικά οι µοναρχίες, δεν επέτρεπαν
στους υπηκόους τους την δηµιουργία κάποιων αυτόνοµων συνεταιριστικών συνασπισµών. Σε
ορισµένες χώρες της Ευρώπης και σε όποιους επαγγελµατικούς τοµείς υπήρχαν κάποια
περιθώρια ελευθερίας, εκεί συναντάµε ορισµένες µορφές συνεργασίας, οι οποίες πράγµατι
αποτελούν προδροµικές καταστάσεις των σηµερινών συνεταιριστικών οργανώσεων.
Στα βαλκανικά κράτη η πιο διαδεδοµένη προσυνεταιριστική µορφή κατά τον Μεσαίωνα ήταν
η Ζάδρουγα. Η Ζάδρουγα δεν ήταν τίποτε άλλο από έναν "οικογενειακό συνεταιρισµό" µε
µέλη όλα τα άτοµα της µεγάλης πατριαρχικής οικογένειας, από τον παππού µέχρι και τον
δισέγγονο. Κάτω από την σκέπη του Πάτερ-Φαµίλια (παππού) λειτουργούσε η Ζάδρουγα.
Στην χώρα µας την εποχή εκείνη, ως παράλληλη µορφή της Ζάδρουγας
λειτουργούσε η «πάτρια» , το «τσελιγκάτο», τα «µιτάτα» και οι «σεµπριές».
Τα τσελιγκάτα1 είναι µια παραδοσιακή µορφή συνεργασίας των νοµάδων πληθυσµών του
ορεινού όγκου της Ελλάδας. Αντιπροσωπεύει ένα τρόπο ζωής των πληθυσµών που
ασχολούνται µε την κτηνοτροφία αιγοπροβάτων και µετακινούνται από τις πεδιάδες στα
βουνά και αντίστροφα, κάθε χρόνο, χωρίς να διαθέτουν µόνιµες εγκαταστάσεις.
Πυρήνα του τσελιγκάτου αποτελεί ένα µεγάλο ποίµνιο, µε το οποίο συνενώνουν τα
µικρότερα συνήθως ποίµνια τους οι λεγόµενοι σµίχτες. Επικεφαλής της οµάδας τίθεται ο
κάτοχος του µεγαλυτέρου ποιµνίου, που αποκαλείται τσέλιγκας, το υπόλοιπο κατανέµεται
µεταξύ των σµιχτών και του τσέλιγκα, ανάλογα µε τον αριθµό των ζώων που διαθέτει ο
καθένας.
Τα τσελιγκάτα είναι µια πρωτόγονη µορφή παραγωγικού και πιστωτικού συνεταιρισµού,
αφού τα µέλη τους συνενώνονται εισφέροντας το κεφάλαιο εκµετάλλευσης (τα ποίµνια και τα
ζώα φόρτου) και την εργασία τους, κατανέµοντας ανάλογα το τελικό προϊόν. ∆εν γίνεται
µεταποίηση προϊόντων µέσα στην οµάδα, αυτά πωλούνται στους εµπόρους. Εξ αυτών, οι
έµποροι του γάλακτος, εκτός από την τυροκοµική επιχείρηση, διαθέτουν συνήθως και
εµπορικό κατάστηµα, από το οποίο οι οικογένειες του τσελιγκάτου προµηθεύονται τα
απαραίτητα αγαθά έναντι ανοιχτού λογαριασµού.
Έτσι, µε τη συσπείρωση στο τσελιγκάτο, οι µεν µικροί κτηνοτρόφοι διασφαλίζονται έναντι
των φροντίδων εξεύρεσης βοσκοτόπων και της προµήθειας των καταναλωτικών αγαθών, οι
δε τσελιγκάδες επωφελούνται της εργασίας των πολλών σµιχτών προσφέροντας σε
αντιστάθµισµα το συντονιστικό έργο και τις καλές υπηρεσίες τους στις εξωτερικές σχέσεις
της οµάδας. Τα τσελιγκάτα αποτελούν µια αρκετά κλειστή οικονοµική και κοινωνική οµάδα.

1

Βλ. Γεώργιος Χρ. Δασκάλου, Αστικοί και Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, Αθήνα 1992, σελ. 45–47.
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Οι οικονοµικές σχέσεις τους µε την υπόλοιπη οικονοµία περιορίζονταν στο ελάχιστο
αναγκαίο, αφού διαβιούν υπό συνθήκες αυστηρής αυτάρκειας σχετικά µε την κατοικία, την
ένδυση, τη διατροφή.
Πρέπει να τονιστεί η διαφορά µεταξύ του τσελιγκάτου, που είναι ο συνήθης τρόπος
οργάνωσης των νοµάδων κτηνοτρόφων στον ελληνικό χώρο, από την πάτρια, που είναι
χαρακτηριστικό των κατοίκων του πρώην γιουγκοσλαβικού κράτους. Εκεί γεωργία και
κτηνοτροφία ασκούνται από µόνιµα εγκατεστηµένες σε ιδιόκτητες εκτάσεις µεγάλες
πατριαρχικές οικογένειες. Συνυπάρχουν και συνεργάζονται πολλές γενεές µαζί, µε κοινή
οικονοµία και ιδιοκτησία, όπου όλοι προσφέρουν σύµφωνα µε τις δυνατότητες, κατ' εντολή
του αρχηγού και καταναλώνουν ανάλογα µε τις ανάγκες. Είναι ένα κλειστό σύστηµα
συνεργασίας, στηριζόµενο στην εργασία των µελών του, που διαβιώνουν υπό συνθήκες
αυστηρής αυτάρκειας. Σε µικρή κλίµακα παρόµοιο σύστηµα παρατηρήθηκε και στον
Ελληνικό χώρο.
Εκτός από τα τσελιγκάτα διαδόθηκαν και διάφορες άλλες µορφές συνεργασίας µικρότερης
έκτασης όπως είναι τα µιτάτα και οι σεµπριές. Τα µιτάτα που είναι συνεργασία πολλών
κτηνοτρόφων στη διάρκεια µιας γαλακτοκοµικής περιόδου µε σκοπό την κοινή τυροκόµηση.
Οι σεµπριές είναι µορφή συνεργασίας µεταξύ µικρού αριθµού κτηνοτρόφων, µε ποικίλες
µορφές ανάλογα µε τις περιοχές. Επεκτείνονται από την απλή φύλαξη των ζώων µε τη σειρά
µέχρι τον αµοιβαίο δανεισµό ζώων εργασίας ή τη συγκρότηση κοινών ποιµνίων για ορισµένα
χρόνια µε ειδικές συµφωνίες.

1.3 Οι πρώτοι Συνεταιρισµοί στην Ελλάδα
1.3.1

« Κοινή Συντροφία Αµπελακιωτών »

Η πρώτη ουσιαστική µορφή συνεταιρισµού εµφανίστηκε στην Ελλάδα την περίοδο της
τουρκοκρατίας. Κατά το έτος 1778 ο Γεώργιος Μαύρος (Σβάρτς) ενεπνεύσθει και ενέπνευσε
την συνένωση των βιοτεχνιών και την ίδρυση του πρώτου Συνεταιρισµού στον κόσµο που
ονοµάστηκε «Κοινή Συντροφία Αµπελακιωτών». Λειτούργησε µέχρι το 1811 όπου απέδωσε
εξαιρετικά αποτελέσµατα και αποτέλεσε τον πρόδροµο της ∆ιεθνούς Συνεταιριστικής
Κινήσεως. Ήταν γεωργικός, βιοµηχανικός και εµπορικός συνάµα Συνεταιρισµός.
Ο Συνεταιρισµός των Αµπελακίων χαρακτηρίζεται ως η πρώτη ειρηνική κοινωνική
επανάσταση στην Ευρώπη, η οποία προηγείται της αιµατηρής Γαλλικής κατά δέκα (10)
περίπου χρόνια. Τα υποκαταστήµατα βρίσκονταν στην Γερµανία (Λειψία, ∆ρέσδη,
Αµβούργο), Αυστρία (Βιέννη και Τεργέστη), Ουγγαρία (Βουδαπέστη), Ρωσία (Οδησσό),
Ολλανδία
(Άµστερνταµ),
Γαλλία
(Λυών),Αγγλία
(Λονδίνο)
και
Τουρκία
(Κωνσταντινούπολη). Οι λόγοι που επέβαλαν την ίδρυση της «Κοινής Συντροφίας» ήταν
κυρίως οι ακόλουθοι:
1) Η πληρωµή των φόρων που έπρεπε να καταβάλλουν οι Έλληνες στους Τούρκους
κατακτητές, δηµιούργησε την ανάγκη ίδρυσης του Συνεταιρισµού, διότι η «Συντροφία»
έδωσε την ιδέα της δίκαιης κατανοµής των κερδών και των ζηµιών ανάλογα µε την εργασία,
την παραγωγή και τα κεφάλαια κάθε συνεταίρου.
2) Οι Αµπελακιώτες πριν από το 1778 ασχολούνταν µε την παραγωγή ερυθρών νηµάτων
εργαζόµενοι κατ’ οίκον.
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Το ιδρυτικό καταστατικό της «Συντροφίας» δεν έχει διασωθεί, δύο µόνο καταστατικά µας
είναι γνωστά. Το ένα µε χρονολογία 1780 που είχε δηµοσιευθεί από τον Σπύρο Λάµπρου και
το δεύτερο το 1795. Τα κύρια σηµεία του καταστατικού είναι:
1) Το συµβούλιο που δέσµευε τους συνεταίρους ήταν ανανεώσιµο κάθε τρία (3) χρόνια .
2) Κανείς δεν µπορούσε να εργαστεί στη χώρα ή να αντιπροσωπεύσει την «Συντροφία» στο
εξωτερικό, αν δεν ήταν µέλος της Οµοσπονδιακής Κοινότητας. Τα πρόσωπα αυτά ήταν
γνωστά ως «επιστάτες» ή «προεστώτες».
3) Όλα τα όργανα του Συνεταιρισµού εκλέγονταν από τη Γενική Συνέλευση που την
αποτελούσαν όλοι οι κάτοικοι, πλούσιοι και φτωχοί, που είχαν συµπληρώσει το εικοστό
πρώτο (21) έτος της ηλικίας. Τα όργανα της Συντροφίας ήταν πέντε (5) επιτροπές: η
Εκτελεστική, η ∆ιοικούσα, η Γεωργική, η ∆ιευθύνουσα επί της βιοµηχανίας και η Επιτροπή
Ελέγχου.
Για να γίνει κανείς µέλος του Συνεταιρισµού, έπρεπε απαραιτήτως να καταθέσει το λιγότερο
πέντε χιλιάδες (5000) γρόσια και όχι ανώτερο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20000), για να µην
περιέλθει η διαχείριση του Συνεταιρισµού εκµετάλλευση στα χέρια λίγων κεφαλαιούχων.
Η επιτυχία του Συνεταιρισµού υπήρξε καταφανής. Τα κέρδη ήταν πάρα πολλά και µε το
άφθονο χρήµα που εισέρεε στα Αµπελάκια ιδρύθηκαν αρχοντικά, έγιναν έργα κοινής
ωφέλειας και το µορφωτικό επίπεδο έφτασε το Ευρωπαϊκό ύψος. Στους δρόµους των
Αµπελακίων ακούγονταν η Γαλλική, η Ιταλική, η Γερµανική γλώσσα και λειτουργούσε
θέατρο, ενδεικτικό της προόδου για τους χρόνους εκείνους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ιδρύθηκε
Ελληνοµουσείο όπου υπήρχε εργαστήριο Φυσικής Πειραµατικής και Εποπτικά Όργανα
∆ιδασκαλίας. ∆εν µπορούµε να παραβλέψουµε το γεγονός ότι στη Σχολή αυτή αποφοίτησε ο
Μέγας Εθνοµάρτυρας και Βάρδος της Ελευθερίας, Ρήγας Φεραίος. Όπως φαίνεται από το
συµφωνητικό που σώζεται και είχε υπογραφτεί στα Αµπελάκια στις 2 Φεβρουαρίου του 1804
οι Αµπελακιώτες βοήθησαν οικονοµικά τον Άνθιµο Γαζή για να εκδώσει το «Λεξικό της
Ελληνικής Γλώσσας».
Όµως υπήρξαν διάφοροι λόγοι που οδήγησαν τελικά στην διάλυση της «Κοινής Συντροφίας»
το 1811,οι κυριότεροι των οποίων ήταν οι εξής:
1) Ο φθόνος του Αλή – Πασά: όπου αύξησε τους φόρους της Κοινότητας µέχρι ανωτάτων
και δυσβάστακτων ορίων.
2) Οι Ναπολεόντειοι πόλεµοι: ο Συνεταιρισµός είχε καταθέσεις στην Τράπεζα της Βιέννης
το 1810 που έφτανε το ύψος των είκοσι (20) εκατοµµυρίων χρυσών φράγκων Όµως το
µεγάλο αυτό ποσό κατασχέθηκε από το Μέγα Ναπολέων, ως συνέπεια την χρεοκοπία του
Αυστριακού ∆ηµοσίου και την πτώχευση των τραπεζών. Αποτέλεσµα της χρεοκοπίας αυτής
ήταν η φυλάκιση του ιδρυτή του Συνεταιρισµού Γεωργίου Σβάρτς και ο θάνατός του στη
φυλακή της Βιέννης.
3) Η ανακάλυψη του ατµού: που έφερε πραγµατική επανάσταση στον βιοµηχανικό τοµέα
υπέρ των Άγγλων που χρησιµοποιούσαν ατµοκίνητες κλωστικές µηχανές σε αντίθεση µε τους
Αµπελακιώτες που εργαζόταν µε χειροκίνητες µηχανές.
4) Η πανούκλα του 1812: θέρισε κυριολεκτικά τους κατοίκους των Αµπελακίων, γεγονός
που εξανάγκασε πολλά δραστήρια µέλη του Συνεταιρισµού να εγκαταλείψουν την Κοινότητα
και να φύγουν στο εξωτερικό ή σε άλλα µέρη της Ελλάδας.
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Αναµφίβολα η συνεταιριστική αυτή κίνηση που άνθισε στα τέλη του 18ου αιώνα και
διήρκησε µέχρι τις πρώτες δύο δεκαετίες του 19ου αιώνα, αποτελεί πρόδροµο για τα
Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δεδοµένα και άνοιξε τον ορίζοντα για µια ανάπτυξη σε αυτόν τον
τοµέα στον Ελλαδικό χώρο.

1.3.2

Μετοχικό Γεωργικό Ταµείο Αλληλοβοήθειας Αλµυρού

Μια αξιόλογη συνεταιριστική κίνηση παρατηρήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Πρόκειται
2
για το Μετοχικό Γεωργικό Ταµείο Αλληλοβοήθειας Αλµυρού που ιδρύθηκε την Κυριακή 12
Νοεµβρίου 1900 µε πρωτοβουλία του γεωπόνου ∆ηµητρίου Γρηγοριάδη, καταγόµενου από
τη Σµύρνη και µε σπουδές στο Μονπελιέ Γαλλίας, διευθυντή της Κασσαβέτειας Γεωργικής
Σχολής Μαγνησίας και του δασκάλου της περιοχής Νικολάου Μιχοπούλου. Το καταστατικό
υπέγραψαν 48 άτοµα, εκλέγοντας την ίδια ηµέρα και το πρώτο διοικητικό συµβούλιο µε
πρόεδρο τον ∆.Γρηγοριάδη και γραµµατέα τον Ν.Μιχόπουλο.
Η καταβολή µετοχικού κεφαλαίου έγινε µε τη µορφή σιταριού στην περίοδο θερισµού 1901.
Εισέφεραν 35 παραγωγοί από τους 48, ποσότητα αξίας 1.000 δραχµών περίπου. Τον επόµενο
χρόνο κατά τον θερισµό συγκεντρώθηκαν εισφορές, σε σιτάρι πάλι, διπλάσιας αξίας και τα
µέλη έφθασαν στα 48. Κάθε χρόνο τα κεφάλαια του συνεταιρισµού µεγάλωναν καθώς και ο
αριθµός των µελών. Σε µια δεκαετία τα µέλη έφθασαν στα 87 και το µετοχικό κεφάλαιο στις
12.500 δραχµές περίπου. Το Μάιο του 1911 αγοράστηκε η πρώτη αλωνιστική µηχανή και
σύντοµα µια δεύτερη. Παράλληλα, πριν ακόµη συµπληρωθεί το πρώτο έτος λειτουργίας
άρχισε η χορήγηση δανείων στα µέλη και η παροχή τεχνικών συµβουλών για τον καθαρισµό
και απολύµανση των σπόρων, µε άµεσες αυξητικές επιπτώσεις στην παραγωγή.
Το 1908 προσαρµόστηκε το αρχικό καταστατικό, ώστε να τονιστεί ο συνεταιριστικός
χαρακτήρας και αντικαταστάθηκε στον τίτλο η λέξη Ταµείον µε τη λέξη Σύλλογος.
Ακολούθησε η προσαρµογή του καταστατικού στο νόµο 602 και η δηµοσίευση του ως
πρώτου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως «τιµής ένεκεν» υπό το νέο τίτλο «Γεωργικός
Πιστωτικός Συνεταιρισµός Αλµυρού Συν.Π.Ε.».

1.4 Οι πρώτες Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών στην Ελλάδα
1.4.1

Εξέλιξη του αριθµού Ενώσεων (1915-1933)

Η πρώτη ένωση γεωργικών συνεταιρισµών ιδρύθηκε το 1916 στην Καλαµάτα µε την
επωνυµία "Ένωσις Συνεταιρισµών Κεντρική Αγροτική Τράπεζα Καλαµών". Ακολούθησαν το
1918 η Γεωργική Συνεταιριστική Τράπεζα Πατρών και η Ένωση Σταφιδικών Συνεταιρισµών
Αιγιαλείας. Το 1920 ιδρύθηκε η Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα Ηλείας και το 1922 τρεις
ενώσεις στην Κορινθία, νοµό Σερρών και Τριφύλλια - Πυλία Γαργαλιάνων Μεσσηνίας. Στη
συνέχεια ο µέσος ετήσιος ρυθµός ίδρυσης ενώσεων µέχρι και το 1933 πλησίασε στις 7 µε
µέγιστο 15 ιδρύσεων το 1928. Έτσι το 1933 λειτουργούσαν 80 ενώσεις, που είχαν συνολικά

2

Βλ. Γεώργιος Χρ. Δασκάλου, Αστικοί και Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, Αθήνα 1992, σελ. 56-57.
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2.581 συνεταιρισµούς ως µέλη τους, ήτοι 32 µέλη ανά ένωση, ενώ άλλες 7 ενώσεις είχαν µεν
συσταθεί, αλλά δεν είχαν ακόµη αναπτύξει τη δράση τους.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη της επωνυµίας των 80 ενώσεων. Μπορεί να γίνει η
επόµενη οµαδοποίηση τους:
* Σχεδόν οι µισές ενώσεις (37) έχουν το στερεότυπο τίτλο "Ένωσις Γεωργικών
Συνεταιρισµών", συνοδευόµενο από το όνοµα του νοµού ή της επαρχίας ή της περιοχής, όπου
εκτείνεται η περιφέρεια τους.
* Η λέξη "Ένωσις" αντικαθίσταται από άλλον όρο στην "Οµοσπονδία" Γεωργικών
Συνεταιρισµών Θεσσαλονίκης (1924).
* Στην επωνυµία 10 ενώσεων δεν εµφανίζεται η λέξη "Ενωσις" αλλά δεσπόζει η λέξη
"Τράπεζα"
σε
διάφορους
συνδυασµούς,
όπως
Τράπεζα
Καπνοπαραγωγών
Αιτωλοακαρνανίας, Περιφερειακή Τράπεζα Χωρικών Γιαννιτσών, Γεωργική Συνεταιρική
Τράπεζα Ξάνθης, Κεντρική Σταφιδοκτηµατική Τράπεζα Αµαλιάδος, Κεντρική Αγροτική
Τράπεζα Αρηνοφυγαλίας κ.ο.κ. Στην επωνυµία 5 ενώσεων συνυπάρχουν οι λέξεις Ενωσις και
Τράπεζα, όπως Ενωσις Συνεταιρισµών Γεωργική Τράπεζα Σάµου, Ενωσις Γεωργικών
Συνεταιρισµών Κεντρική Αγροτική Τράπεζα Αξιουπόλεως.
Οι 9 από τις παραπάνω "Τράπεζες" είχαν την έδρα τους στους νοµούς Αχαΐας (2), Ηλείας (5),
Μεσσηνίας (2). Από τις 15 ενώσεις της κατηγορίας αυτής µόνο η Τράπεζα Καπνοπαραγωγών
3
Αιτωλοακαρνανίας ιδρύθηκε το 1931, δηλαδή µετά τη σύσταση της Αγροτικής Τράπεζας
Ελλάδας (1929), ενώ οι άλλες 14 προηγήθηκαν της Αγροτικής Τράπεζας.
* Το επίθετο "πιστωτικός", µόνο του ή µαζί µε το "Προµηθευτικός", εµφανίζεται στην
επωνυµία 13 ενώσεων.
* Στην επωνυµία 5 ενώσεων περιλαµβάνεται και η λέξη "πωλήσεως".
* Μια ένωση αποκαλείται "παραγωγική" (Πεζών Ηρακλείου Κρήτης).
* Τέλος το κύριο προϊόν που τις απασχολεί εµφανίζεται στην επωνυµία 8 ενώσεων:
Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Κιτροπαραγωγών Κρήτης, Οινοπαραγωγών Λευκάδας,
Οινοποιητικών Συνεταιρισµών Κολυµβαρίου, Καστελλίου, Κυδωνιάς Κρήτης, και Σταφιδική
Αιγιαλείας, Σταφιδική Χανίων.
Εµφανίζεται επίσης το κύριο προϊόν και σε 3 σταφιδικές τράπεζες (Σταφιδική Τράπεζα
Βοστίτσης, Σταφιδοκτηµατική Τράπεζα Αµαλιάδος, Σταφιδική Τράπεζα Μεσσηνίας) και
στην Τράπεζα Καπνοπαραγωγών Αιτωλοακαρνανίας.
Συµπερασµατικά, µε βάση την παραπάνω κατάταξη φαίνεται πως το σύνολο σχεδόν των
ενώσεων ασχολείται µε πιστωτικές και προµηθευτικές εργασίες. Λίγες είναι οι ενώσεις που
µεταποιούν και πωλούν τα προϊόντα τους.

3

Με το Ν. 5076/ 1931 απαγορεύθηκε η χρήση της λέξης «Τράπεζα » στην επωνυμία.
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1.4.2

Εξέλιξη του αριθµού Ενώσεων και των µελών τους (1933-1990)

Στο µετά το 1933 διάστηµα συνεχίστηκε η ίδρυση νέων ενώσεων µε µικρότερους ρυθµούς.
Πολλές ενώσεις συγχωνεύθηκαν ή διαλύθηκαν. Μέχρι και το 1940 όλοι οι σηµερινοί νοµοί
της χώρας είχαν σε λειτουργία από µία ή και περισσότερες ενώσεις. Εξαίρεση αποτελούν η
Κεφαλονιά (1945) και τα ∆ωδεκάνησα, όπου η ένωση ιδρύθηκε το 1948, δηλαδή ένα έτος
µετά την ένωση τους µε την Ελλάδα.
Ένα σηµαντικό άλµα στις 127 ενώσεις παρατηρείται το έτος 1946. Ο µέγιστος αριθµός
ενώσεων 139 σηµειώθηκε το 1968. Από το 1970 άρχισε η µείωση, για να φθάσει το 1982 ο
αριθµός των ενώσεων στις 132 και το 1987 στις 126, δηλαδή στα ίδια επίπεδα που ήταν πριν
30 χρόνια.
4

Ανάλογα µε το έτος ίδρυσης οι 139 ενώσεις που λειτουργούσαν το 1968 κατατάσσονται ως
εξής: Περίπου οι µισές (66) είχαν ιδρυθεί µέχρι και το 1933, ενώ άλλες 25 είχαν ιδρυθεί από
το 1934 µέχρι και 1939. Στο διάστηµα 1940-1945 ιδρύθηκαν 10 ενώσεις και οι υπόλοιπες 38
στο διάστηµα 1946-1968.
Οι ενώσεις συνεταιρισµών που ιδρύθηκαν µετά το 1940 ήταν ή µικρές επαρχιακές ενώσεις
όπως Βισαλτίας (1942), Νεµέας (1943), Αµυνταίου και Αµφίκλειας (1946), ∆ωρίδας (1947),
Βόνιτσας (1948), Αποκορώνου (1949), Τήνου (1951), Αλµωτίας (1951), ή ενώσεις µε
εξειδικευµένο αντικείµενο παραγωγής, όπως Αγελαδοτροφικών συνεταιρισµών Αττικής και
Βοιωτίας (1946), Θεσσαλονίκης (ΑΓΝΟ-1950), ∆υτικής Θεσσαλίας (1957), Φθιώτιδας
(1957), Γαλακτοκοµικών συνεταιρισµών ∆ράµας - Καβάλας (1959), Αργολίδας (1959),
Πτηνοτροφικών συνεταιρισµών Ελλάδας (1958), ∆ασικών συνεταιρισµών Κόνιτσας Μετσόβου (1952), Ευρυτανίας (1955), ∆υτικής Θεσσαλίας (Καλαµπάκα 1957),
Ρητινοσυλλεκτών Κορινθίας (1960), Ελαιουργικών συνεταιρισµών Στυλίδας (1949),
Φρουτοπαραγωγών Νάουσας (1965), Βερµίου (Σκύδρα - 1965).
Στους προηγούµενους αριθµούς δεν περιλαµβάνονται οι δύο ενώσεις αλιευτικών
συνεταιρισµών µε έδρα την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, διότι οι αλιευτικοί συνεταιρισµοί δεν
ανήκαν πάντοτε µέχρι το 1970 στην εποπτεία Υπουργείου Γεωργίας – Αγροτικής Τράπεζας
Ελλάδας.
Οι διαλύσεις των ενώσεων είναι σπάνιες, ενώ πιο συχνές είναι οι συγχωνεύσεις γειτονικών
ενώσεων. Έτσι, το 1935 συγχωνεύθηκαν η ένωση σταφιδικών συνεταιρισµών Αιγιαλείας µε
τη Σταφιδική Τράπεζα Βοστίτσης για να προκύψει η Παναιγιάλεια ένωση. Το 1973
συγχωνεύθηκαν οι ενώσεις Μεσολογγίου και Ναυπακτίας. Το 1979 η ένωση Σερρών
συγχωνεύθηκε µε την ένωση Σιδηροκάστρου που είχε ιδρυθεί το 1952 και τον ίδιο χρόνο
ιδρύθηκε µε έδρα την Αθήνα η ένωση γεωργικών συνεταιρισµών νήσων Κυκλάδων και
Αργοσαρωνικού από 19 συνεταιρισµούς 11 νησιών (Άνδρος - Κέα -Κύθνος - Φολέγανδρος Ίος - Ανάφη - Σίφνος - Σέριφος - Σίκινος - Μήλος -Κίµωλος).Τέλος το 1987 συγχωνεύθηκαν
οι 6 ενώσεις του νοµού Μεσσηνίας και ο αριθµός των ενώσεων σε πανελλήνια κλίµακα
διαµορφώθηκε σε 126.

4

Βλ. Γεώργιος Χρ. Δασκάλου, Αστικοί και Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, Αθήνα 1992, σελ. 463-465
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2 Γενικά περί Συνεταιρισµών
2.1 Ο ορισµός του συνεταιρισµού

Οι διαδοχικοί ελληνικοί νόµοι έδωσαν τους ακόλουθους ορισµούς για το συνεταιρισµό ή
ειδικότερα για το γεωργικό και αστικό συνεταιρισµό.
Συνεταιρισµός είναι εταιρεία µεταβλητού αριθµού συνεταίρων και κεφαλαίου, που αποβλέπει
στην προαγωγή της ιδιωτικής οικονοµίας εκάστου συνεταίρου µέσω της συνεργασίας τους.
Έχει την εµπορική ιδιότητα.
Γεωργικός συνεταιρισµός είναι ιδιότυπη εταιρεία µε µεταβλητό αριθµό συνεταίρων και
κεφαλαίου, που αποσκοπεί στην προστασία και προαγωγή της ιδιωτικής οικονοµίας των
συνεταίρων, µε τη συνεργασία τους και την από κοινού διαχείριση. Είναι νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου και έχει την εµπορική ιδιότητα.
Αγροτικός συνεταιρισµός είναι εκούσια ένωση αγροτών, µε σκοπό την οικονοµική,
κοινωνική και πολιτιστική τους ανάπτυξη, µε την ισότιµη συνεργασία και την αµοιβαία
βοήθεια των µελών, µέσα σε µια κοινή επιχείρηση. Είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
και έχει εµπορική ιδιότητα.
Αστικός συνεταιρισµός είναι εκούσια ένωση προσώπων µε οικονοµικό σκοπό. Αποβλέπει
στην οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των µελών και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους µε τη συνεργασία τους µέσα σε µια κοινή επιχείρηση, χωρίς την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγροτικής οικονοµίας. Έχει τη νοµική προσωπικότητα και
εµπορική ιδιότητα.
Στο σχέδιο κανονισµού του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16/11/1991 η
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία ορίζεται ως εταιρεία µε τη νοµική προσωπικότητα του
ιδιωτικού δικαίου, µε µεταβλητό αριθµό µελών και κεφαλαίου, που αποβλέπει στην
ικανοποίηση των αναγκών των µελών της και στην ανάπτυξη των οικονοµικών ή και
κοινωνικών δραστηριοτήτων τους, µε ευθύνη ίση µε το µετοχικό κεφάλαιο ή κάποιο
µεγαλύτερο ποσό οριζόµενο από το καταστατικό.
Από τους προηγούµενους ορισµούς προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά των
συνεταιρισµών: Ελεύθερη και εκούσια ίδρυση, ατοµική συµµετοχή στο κεφάλαιο και µη
περιορισµένος αριθµός µελών, ανάληψη δραστηριοτήτων για εξυπηρέτηση ανεξαρτήτων
ατόµων ή επιχειρήσεων, αλλά και δυνατότητα κοινής παραγωγικής επιχείρησης, κύριος
προσανατολισµός η διεξαγωγή εµπορικών πράξεων, διοίκηση και ευθύνες αποτελούν
αρµοδιότητα των συνεταίρων-µελών, το δικαίωµα ψήφου συνδέεται άµεσα µε τον άνθρωποµέλος και όχι µε το κεφάλαιο συµµετοχής του καθενός, ο οικονοµικός σκοπός είναι
κυρίαρχος, αλλά δεν παραγνωρίζεται και η συµβολή στην κοινωνική ανάπτυξη, η
αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη αποτελούν το συνδετικό ιστό.
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2.2 Ο σκοπός των συνεταιρισµών
Η φυσιογνωµία των συνεταιρισµών, οι αρχές βάσει των οποίων ιδρύονται και λειτουργούν
και οι στόχοι τους οποίους επιδιώκουν προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό το έργο που
επιτελούν και τις ωφέλειες που παρέχουν.
Πράγµατι, οι συνεταιρισµοί, σαν ένας ιδανικός οικονοµικοκοινωνικός θεσµός που είναι,
προσφέρουν όχι µόνο οικονοµικό αλλά και κοινωνικό και πολιτιστικό έργο και συνεπώς
ανάλογες θα είναι και οι ωφέλειες5 προς τα µέλη του και σ' ολόκληρη την κοινωνία.
2.2.1

Το οικονοµικό έργο των συνεταιρισµών

Το οικονοµικό έργο των συνεταιρισµών είναι το σπουδαιότερο έργο και είναι αποτέλεσµα της
οικονοµικής λειτουργίας τους. Το οικονοµικό έργο των συνεταιρισµών είναι πολυδιάστατο
και είναι συνέπεια της πολυσχιδούς οικονοµικής δραστηριότητας τους. Όµως, το είδος και το
µέγεθος αυτού του έργου των συνεταιρισµών σχετίζεται άµεσα µε το είδος και το µέγεθος
τους. Έτσι, αν ένας αγροτικός συνεταιρισµός είναι εµπορικός, τότε το οικονοµικό έργο που
προσφέρει είναι η συγκέντρωση των προϊόντων των παραγωγών µελών του, η τυποποίηση
και η συσκευασία τους, η διακίνηση και η πώληση τους. Φυσικά, ο όγκος αυτού του έργου
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το µέγεθος του συνεταιρισµού, δηλαδή από τον αριθµό των
µελών του, οι οποίοι υποτίθεται ότι διακινούν τα προϊόντα τους µέσω των συνεταιρισµών.
Η συνεργασία των πρωτοβάθµιων γεωργικών συνεταιρισµών σε ευρύτερο γεωγραφικό
επίπεδο, οδηγεί στη δηµιουργία των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών που αποτελούν τις
δευτεροβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις που είναι κατ’ εξοχήν οικονοµικές µονάδες, και
οι πιο πολλές είναι πολλαπλού σκοπού, γι' αυτό προσφέρουν πολλαπλό οικονοµικό έργο,
όπως είναι η προµήθεια και διάθεση γεωργικών εφοδίων, αγροτική πίστη, µεταποίηση και
εµπορία αγροτικών προϊόντων.
Παρακάτω παρουσιάζεται το οικονοµικό έργο που επιτέλεσαν οι αγροτικές συνεταιριστικές
οργανώσεις κάθε βαθµού κατά τα τελευταίο χρόνια:
1) Προµήθεια και διανοµή γεωργικών εφοδίων: Η προµήθεια των γεωργικών εφοδίων
(λιπάσµατα, φυτοφάρµακα σπόροι, ζωοτροφές, κλπ.) από τις βιοµηχανίες, τους εισαγωγείς ή
τους χονδρέµπορους που παράγουν, εισάγουν ή διακινούν χονδρικά αυτά τα εφόδια και η
διανοµή τους στους παραγωγούς είναι ένα σπουδαίο οικονοµικό έργο των συνεταιρισµών
γιατί συµβάλλει στην αύξηση κα βελτίωση της αγροτικής παραγωγής και συνεπώς στην
αύξηση του εισοδήµατος των παραγωγών.
2) Αγροτική Πίστη: Είναι γνωστό πως ο κυριότερος γεωργοπιστωτικός φορέας στη χώρα
µας είναι η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας (ΑΤΕ). Όµως, την τελική αγροτική πίστη,
δηλαδή τη διανοµή των δανείων στους ίδιους τους γεωργούς, την ασκούν βασικά οι
γεωργοσυνεταιριστικές οργανώσεις µε τη διαδικασία της αναχορήγησης των δανείων. Αυτό
συµβαίνει κυρίως γιατί έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα οι γεωργοί αφού σε κάθε χωριό
υπάρχουν ένας ή περισσότεροι συνεταιρισµοί. Επιπλέον, αυτό έχει ως συνέπεια να µειώνεται
το κόστος διάθεσης του χρήµατος στη γεωργία. Οι πιστωτικές εργασίες των
γεωργοσυνεταιριστικών οργανώσεων είναι µια από τις βασικές δραστηριότητες τους και µια

5

Βλ. Χρίστος Θ. Καμενίδης, Συνεταιρισμοί, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 108-120
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από τις κύριες πηγές εσόδων τους. Την αυτοτελή άσκηση της αγροτικής πίστης ανέλαβαν οι
γεωργοσυνεταιριστικές οργανώσεις για πρώτη φορά το έτος 1952.
3) Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων: Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις,
συνειδητοποιώντας την µεγάλη σπουδαιότητα της µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων για
τα εισοδήµατα των παραγωγών, πολύ νωρίς άρχισαν να ασχολούνται µε µεταποιητικές
δραστηριότητες κατασκευάζοντας σύγχρονες γεωργικές βιοµηχανίες στους περισσότερους
κλάδους σ' ολόκληρη σχεδόν τη Χώρα. Μεταξύ αυτών δεσπόζουν τα συνεταιριστικά
εργοστάσια µεταποίησης φρούτων και λαχανικών, τα εργοστάσια παστερίωσης γάλακτος, τα
τυροκοµεία, ελαιουργεία, οινοποιεία κ.α.
4) Εµπορία και εξαγωγές αγροτικών προϊόντων: Οι συνεταιριστικές οργανώσεις διακινούν
ένα σηµαντικό ποσοστό της όλης εθνικής παραγωγής σε προϊόντα όπως: ελαιόλαδο,
εσπεριδοειδή, ροδάκινα, βερίκοκα, φράουλες και άλλα πολλά. Σηµαντική είναι επίσης η
συµµετοχή των συνεταιρισµών στις εξαγωγές βασικών αγροτικών προϊόντων και συνεπώς
είναι µεγάλη η συµβολή τους στην οικονοµική ανάπτυξη.
5) Παροχή υπηρεσιών: Τα τελευταία χρόνια οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις
έκαναν την εµφάνιση τους σε διάφορους τοµείς υπηρεσιών, όπως π.χ. στην ασφάλιση, στη
διαφήµιση και στις µεταφορές.
Ως αποτέλεσµα του οικονοµικού έργου που επιτελούν οι αγροτικοί συνεταιρισµοί παρέχουν
τις παρακάτω σηµαντικές οικονοµικές ωφέλειες στα µέλη τους και σε ολόκληρη την
κοινωνία:











2.2.2

Βελτίωση της ποιότητας των παραγοµένων αγροτικών προϊόντων.
Αύξηση της ποσότητας πώλησης των αγροτικών προϊόντων των παραγωγών- µελών
των συνεταιρισµών.
Υψηλότερες γεωργικές τιµές στα προϊόντα που παράγουν οι παραγωγοί- µέλη.
Χαµηλότερες τιµές γεωργικών εφοδίων που προµηθεύονται µαζικά οι συνεταιρισµοί
και τα διανέµουν στα µέλη τους.
Παροχή δανείων στους παραγωγούς σε ποσό που χρειάζονται και έγκαιρα και σε
χαµηλότερο κόστος, διότι οι συνεταιρισµοί εγγυώνται στην Αγροτική Τράπεζα
Ελλάδος για τα δάνεια στους παραγωγούς.
∆ηµιουργία προστιθέµενης αξίας για όσα νωπά προϊόντα µεταποιούν οι
συνεταιριστικές βιοµηχανίες.
∆ιανοµή επιστρεφοµένων στους παραγωγούς από τα πλεονάσµατα που τυχόν πέτυχαν
οι συνεταιρισµοί λόγω αποδοτικής λειτουργίας τους.
Αύξηση του εισοδήµατος των παραγωγών, τόσο του ονοµαστικού όσο και του
πραγµατικού εισοδήµατος τους.
Αύξηση της απασχόλησης µελών της γεωργικής οικογένειας µε την εύρεση εργασίας
στα διάφορα συνεταιριστικά εργοστάσια ή διαλογητήρια- συσκευαστήρια.
Προάγουν τον ανταγωνισµό, οπότε τα εµπορικά περιθώρια µειώνονται και έτσι
επωφελούνται και οι παραγωγοί πετυχαίνοντας υψηλότερες γεωργικές τιµές και οι
καταναλωτές πετυχαίνοντας χαµηλότερες λιανικές τιµές.
Το κοινωνικό έργο των συνεταιρισµών

Το κοινωνικό έργο ή οι κοινωνικές ωφέλειες που προσφέρουν οι συνεταιρισµοί είναι
αποτέλεσµα της αποδοτικής οικονοµικής λειτουργίας τους και συµβάλλει στη βελτίωση της
κοινωνικής θέσης των µελών τους.
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Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότερες κοινωνικές ωφέλειες που παρέχουν οι συνεταιρισµοί:
• Αγορά προϊόντων από όλους τους παραγωγούς ακόµη και από εκείνους που βρίσκονται
στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές και έχει ως συνέπεια την αύξηση του κόστους λειτουργίας
τους. Αυτό το αποφεύγουν οι ιδιώτες έµποροι γιατί θα µειωθούν τα κέρδη τους και το κράτος
δεν µπορεί να το κάνει γιατί το απαγορεύουν οι Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Ολική και όχι εκλεκτική αγορά των προϊόντων, δηλαδή οι συνεταιρισµοί αγοράζουν όλη
την ποσότητα προϊόντων που παράγουν οι παραγωγοί και όχι µόνο ορισµένες ποσότητες από
ορισµένες ποιότητες που κάνουν συνήθως οι ιδιώτες έµποροι.
• ∆ίκαιες τιµές απολαµβάνουν οι παραγωγοί στα προϊόντα που διαθέτουν µέσω των
συνεταιρισµών τους, δηλαδή ότι ποιότητα παράγουν και διαθέτουν ανάλογη τιµή παίρνουν,
κάτι που δεν γίνεται εύκολα στους ιδιώτες εµπόρους. Έτσι, ο Συνεταιρισµός εφαρµόζει
κοινωνική δικαιοσύνη ανάµεσα στα µέλη του.
• Ίση µεταχείριση µελών σε κάθε λειτουργία του Συνεταιρισµού, όπως π.χ. συγκέντρωση ή
µεταποίηση προϊόντων, διανοµή γεωργικών εφοδίων.
• Παράγουν και προσφέρουν αγνά και ανόθευτα προϊόντα και έτσι συµβάλλουν στη
διαφύλαξη της υγείας των καταναλωτών.
• Όχι απόκρυψη προϊόντων σε περιόδους κρίσεων ή ελλείψεων, έργο που κυρίως
προσφέρουν οι καταναλωτικοί συνεταιρισµοί και έτσι συντελούν στην καλύτερη διατροφή
των ανθρώπων.
• ∆ικαιότερη κατανοµή τον εθνικού εισοδήµατος ανάµεσα στους πολίτες µιας χώρας µε
την αύξηση του εισοδήµατος την κατά κανόνα χαµηλοεισοδηµατικών γεωργών χάρη στα
αυξηµένα εισοδήµατα που πετυχαίνουν οι συνεταιρισµοί για τα µέλη τους.
• Οικονοµική ενίσχυση αρρώστων και δωρεάν χορήγηση τροφίµων σε φτωχές οικογένειες.
2.2.3

Το πολιτιστικό έργο των συνεταιρισµών

Οι Συνεταιρισµοί προσφέρουν επίσης σηµαντικό πολιτιστικό έργο στα µέλη τους και σ'
ολόκληρη την Κοινωνία, όπως:
1. Εκπαίδευση για την ανύψωση του µορφωτικού τους επιπέδου και τον καλύτερο τρόπο
ζωής των µελών των Συνεταιρισµών χάρη στα σεµινάρια και διαλέξεις που κάνουν ή χάρη
στο περιοδικό ή στα ενηµερωτικά φυλλάδια που εκδίδουν.
2. Προστασία του περιβάλλοντος µε την παραµονή τους στα χωριά και την καλλιέργεια
δένδρων και φυτών που προστατεύουν το έδαφος και το πράσινο και εµπλουτίζουν το
περιβάλλον µε καθαρό αέρα.
3. Οικονοµική ενίσχυση αγοράς εποπτικών µέσων διδασκαλίας σε Σχολεία, Γυµνάσια και
Λύκεια.
4. ∆ηµιουργία παιδικού θεάτρου για τη ψυχαγωγία των παιδιών, όπως έκαναν οι Αγροτικές
Συνεταιριστικές Εκδόσεις (ΑΣΕ).
5. Οικονοµική Ενίσχυση Συνεδρίων, όπως έκανε ο Καταναλωτικός Συνεταιρισµός
"ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ" Αθηνών προς το Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικής Οικονοµίας που
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στο Γεωργικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, στις 23-24 Νοεµβρίου
1990.
6. Υποτροφίες σε παιδιά συνεταιρισµένων αγροτών όπως έκανε η Συνεταιριστική Ένωση
Καπνοπαραγωγών Ελλάδας (ΣΕΚΕ) για πολλά χρόνια και ιδιαίτερα σε 20 περιόδους
φτώχειας οπότε ήταν δύσκολο να σπουδάσει κανείς. Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνταν για
τους κλάδους της Γεωπονίας, της Κτηνιατρικής, της ∆ασολογίας και των Οικονοµικών
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Επιστηµών που έχουν άµεση σχέση µε την γεωργική παραγωγή. Οι επιστήµονες αυτοί
απετέλεσαν και αποτελούν ακόµη τον πυρήνα ανάπτυξης των Συνεταιρισµών στη Χώρα µας.

2.3 Συνεταιριστικές Αρχές
Πολλοί αντιλαµβάνονται τις αρχές ως χαλύβδινες εντολές6 οι οποίες πρέπει να
ακολουθούνται κατά γράµµα. Κατά µια έννοια αυτό είναι αληθές κατά το ότι οι αρχές θα
έπρεπε να δίνουν το µέτρο αναφοράς. Κατά µια άλλη έννοια θα έπρεπε να περιορίζουν,
ακόµη και να απαγορεύουν, ορισµένες ενέργειες και να ενθαρρύνουν άλλες.
Οι αρχές όµως είναι κάτι περισσότερο από εντολές. Είναι επίσης οδηγοί για να κρίνεται η
συµπεριφορά και για να λαµβάνονται αποφάσεις. ∆εν αρκεί να τίθεται το ερώτηµα αν ένας
συνεταιρισµός ακολουθεί το γράµµα των αρχών. Αυτό που είναι σηµαντικό να γνωρίζει
κανείς είναι αν ακολουθεί το πνεύµα τους, αν το όραµα που κάθε αρχή µεταφέρει, ατοµικά ή
συλλογικά, αποτυπώνεται στις καθηµερινές δραστηριότητες του συνεταιρισµού. Από αυτή
την άποψη, οι αρχές δεν είναι ένας τετριµµένος κατάλογος προς περιοδική και πανηγυρική
αναθεώρηση. Είναι πλαίσια ενεργοποίησης, κινητοποιεί παράγοντες, µέσο των οποίων οι
συνεταιρισµοί µπορούν να πάρουν στα χέρια τους το µέλλον.
Οι αρχές, που αποτελούν την καρδιά των συνεταιρισµών, δεν είναι ανεξάρτητες η µια από
την άλλη. Συνδέονται σε µια ευαίσθητη ισορροπία. Όταν µία αγνοείται, όλες υποβαθµίζονται.
Οι συνεταιρισµοί δεν πρέπει να κρίνονται αποκλειστικά µε βάση µια από τις αρχές. Πρέπει να
αποτιµώνται από το πόσο σωστά τηρούν τις αρχές στο σύνολο τους.
Στη ∆ιακήρυξη του 1995 αναφέρονται επτά αρχές. Εθελοντική και ελεύθερη συµµετοχή,
δηµοκρατικός έλεγχος των συνεταιρισµών, οικονοµική συµµετοχή των µελών, αυτονοµία και
ανεξαρτησία, εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση, συνεργασία µεταξύ συνεταιρισµών
και ενδιαφέρον για την κοινότητα. Οι πρώτες τρεις αρχές στην ουσία τους αναφέρονται στην
εσωτερική δυναµική, που είναι τυπική για κάθε συνεταιρισµό. Οι τέσσερις τελευταίες
επηρεάζουν τόσο την εσωτερική λειτουργία όσο και τις εξωτερικές σχέσεις των
συνεταιρισµών.
1. Εθελοντική και ελεύθερη συµµετοχή: Οι συνεταιρισµοί είναι εθελοντικές οργανώσεις,
ανοιχτές σε όλα τα άτοµα που µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και
επιθυµούν να αποδεχθούν τις ευθύνες του µέλους, χωρίς διακρίσεις φύλου, φυλής,
κοινωνικής θέσης, πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Αναλυτικότερα, η αρχή αυτή
λέει τα εξής:
α) Η συµµετοχή ενός ατόµου σε συνεταιρισµό είναι εθελοντική, δηλαδή προϊόν δικής του
θέλησης και απόφασης και όχι άλλων.
β) Η είσοδος ενός ατόµου σε συνεταιρισµό, στον οποίο θέλει να γίνει µέλος, είναι ελεύθερη
και δυνατή χωρίς διακρίσεις ή τεχνητά εµπόδια.
γ) Η ελευθερία εισόδου στους συνεταιρισµούς συνοδεύεται ταυτόχρονα και από την
ελευθερία εξόδου από τους συνεταιρισµούς, µε ορισµένους βέβαια περιορισµούς.

6

Βλ. Συνεταιριστικές Αρχές για τον 21ο αιώνα του Dr. Ian Mac Pherson, Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών

και Μελετών, Δεκέμβριος 1995, σελ. 16-17.
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Οι έννοιες της "εθελοντικής " και "ελεύθερης" συµµετοχής είναι συναφείς, όµως δεν είναι
ταυτόσηµες. Έτσι, η έννοια της "εθελοντικής" συµµετοχής αναφέρεται στο άτοµο, δηλαδή
στη συµπεριφορά του υποψηφίου µέλους προς τον συνεταιρισµό. Αντίθετα, η έννοια της
"ελεύθερης" συµµετοχής αναφέρεται στον συνεταιρισµό, δηλαδή στη συµπεριφορά του
συνεταιρισµού7 προς τα υποψήφια µέλη.
Γενικά, η αρχή της εθελοντικής συµµετοχής βασίζεται στην αυτοβοήθεια και η αρχή της
ελεύθερης συµµετοχής βασίζεται στην αλληλοβοήθεια (αλληλεγγύη) των µελών του
συνεταιρισµού και εκφράζει το αλτρουιστικό πνεύµα του συνεργατισµού, αφού το
συνεταιριστικό κεφάλαιο που το δηµιούργησαν τα παλιά και τα τωρινά µέλη του
συνεταιρισµού µε την επιτυχηµένη λειτουργία του, το θέτουν στη διάθεση και των νέων
µελών.
2. ∆ηµοκρατικός Έλεγχος των συνεταιρισµών: Οι συνεταιρισµοί είναι δηµοκρατικές
οργανώσεις, που διοικούνται και ελέγχονται από τα µέλη τους, τα οποία συµµετέχουν ενεργά
στη διαµόρφωση της πολιτικής τους και στη λήψη των αποφάσεων. Ο δηµοκρατικός έλεγχος
των συνεταιρισµών εκφράζεται και υλοποιείται κυρίως µε τους εξής τρόπους:
 Με τη διοίκηση των συνεταιρισµών από αιρετά όργανα.
 Με την ισοψηφία στο δικαίωµα λήψης αποφάσεων, δηλαδή µε την ισότητα στις
ψηφοφορίες, «ένας άνθρωπος µία ψήφος».
 Με την πλειοψηφία στη λήψη αποφάσεων, που είναι βασική αρχή της δηµοκρατίας.
3. Οικονοµική συµµετοχή των µελών: Τα µέλη συµµετέχουν ισότιµα και διαχειρίζονται
δηµοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισµού. Αυτό σηµαίνει ότι όσα άτοµα θέλουν να
γίνουν µέλη ενός συνεταιρισµού καταβάλλουν χρήµατα (συνεταιριστική µερίδα) για να
δηµιουργήσουν το κεφάλαιο του συνεταιρισµού και έτσι να µπορέσει ακώλυτα να
λειτουργήσει.
Είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα του συνεταιρισµού είναι ότι η οικονοµική
συµµετοχή των µελών στους συνεταιρισµούς είναι ισότιµη, δηλαδή όλα τα µέλη ενός
συνεταιρισµού καταβάλλουν το ίδιο ακριβώς χρηµατικό ποσό, όση είναι η αξία της
συνεταιριστικής µερίδας, αφού για να γίνει κάποιος µέλος ενός συνεταιρισµού παίρνει µια
και µόνο συνεταιριστική µερίδα. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί η ισότητα και η
δικαιοσύνη ανάµεσα στα µέλη του συνεταιρισµού.
4. Αυτονοµία και ανεξαρτησία των συνεταιρισµών: Οι συνεταιρισµοί είναι αυτόνοµες
οργανώσεις και ανεξάρτητες από το κράτος, τα κόµµατα κι άλλους φορείς. Πιο αναλυτικά, η
αρχή αυτή λέει τα εξής:
• Οι συνεταιρισµοί είναι αυτόνοµες οικονοµικές οργανώσεις αυτοβοήθειας και αλληλεγγύης,
που λειτουργούν µ' ευθύνη των µελών τους.
• Οι συνεταιρισµοί είναι ανεξάρτητοι από το κράτος8, τα κόµµατα και άλλους φορείς, τόσο
στη διοίκηση όσο και στη λειτουργία τους.
Η αυτονοµία και ανεξαρτησία των συνεταιρισµών αναφέρεται: (α) Στη διοίκηση του
Συνεταιρισµού. (β) Στην λειτουργία του Συνεταιρισµού (γ) Στον έλεγχο του Συνεταιρισµού.
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Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης
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Κυβέρνηση ή δημόσιους οργανισμούς
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Η αρχή αυτή έχει µεγάλη σηµασία για την ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήµατος, γιατί:
1. Σφυρηλατείται το πνεύµα αλληλεγγύης ανάµεσα στα µέλη του συνεταιρισµού, και
2. ενθαρρύνεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τα υπαλληλικά στελέχη του να επινοήσουν
µεθόδους και συστήµατα αποδοτικής οργάνωσης και λειτουργίας των συνεταιρισµών για να
ωφελήσουν στο µέγιστο τα µέλη.
5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση: Οι συνεταιρισµοί θα πρέπει να παρέχουν
εκπαίδευση στα αιρετά και υπαλληλικά στελέχη τους καθώς και στα µέλη τους και
πληροφόρηση στο κοινό για συνεταιριστικά και άλλα θέµατα, για να παίρνουν σωστότερες
αποφάσεις και έτσι οι συνεταιρισµοί να λειτουργούν αποδοτικότερα προς όφελος όλων.
Μεταξύ άλλων η συνεταιριστική εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση πρέπει να
περιλαµβάνει τα εξής γνωστικά αντικείµενα:
o Συνεταιριστικές αρχές
o Συνεταιριστική νοµοθεσία
o Οργάνωση και διοίκηση συνεταιρισµών
o Ωφέλειες των συνεταιρισµών
o Αδυναµίες των συνεταιρισµών
o Συνεταιριστική ανάπτυξη
o Βασικές οικονοµικές έννοιες
o Στοιχεία Μάρκετινγκ τροφίµων και άλλων προϊόντων
o Ποιοτικός προσδιορισµός προϊόντων
o Υγιεινή διατροφή.
6. Συνεργασία µεταξύ συνεταιρισµών: Η συνεργασία µεταξύ συνεταιρισµών επιβάλλεται
για να αυξάνεται ο συνολικός όγκος των εργασιών τους, οπότε ισχυροποιείται η
διαπραγµατευτική τους δύναµη και δηµιουργούνται "οικονοµίες µεγέθους" στις διάφορες
οικονοµικές δραστηριότητες τους και έτσι λειτουργούν αποδοτικότερα. Το βασικό
πλεονέκτηµα της συνεργασίας µεταξύ των συνεταιρισµών είναι η αύξηση του συνολικού
όγκου των εργασιών των συνεργαζοµένων συνεταιρισµών, που αναλύεται στα εξής επί
µέρους πλεονεκτήµατα:
o Ισχυροποιείται η διαπραγµατευτική δύναµη των συνεταιρισµών.
o Πετυχαίνουν "οικονοµίες µεγέθους" στις διάφορες δραστηριότητες τους.
o Καθίσταται δυνατή η κατασκευή γεωργικών βιοµηχανιών ή άλλων εγκαταστάσεων
σύγχρονων και πολυδάπανων.
o Ενθαρρύνεται η απασχόληση εξειδικευµένων στελεχών στους Συνεταιρισµούς, που
συνήθως είναι υψηλόµισθοι.
o Μπορεί να αναληφθεί η έκδοση περιοδικού ή άλλου εντύπου υψηλής στάθµης, που
συνήθως είναι πολυδάπανη.
7. Το ενδιαφέρον για την κοινότητα: Οι συνεταιρισµοί πρέπει να ενδιαφέρονται για την
ανάπτυξη της κοινότητας µέσα στην οποία λειτουργούν. Το ενδιαφέρον των συνεταιρισµών
για τις κοινότητες αναλύεται σε:
o Απασχόληση µελών της Κοινότητας, µε τη δηµιουργία παραγωγικών µονάδων (αγροτικών,
βιοτεχνικών.)
o ∆ιατήρηση καθαρού φυσικού ή αστικού περιβάλλοντος της Κοινότητας, ανάλογα αν
είναι αγροτική ή αστική.
o Σεβασµός του κοινωνικού περιβάλλοντος της Κοινότητας, µε προγράµµατα επίλυσης
κοινωνικών προβληµάτων, όπως είναι τα ναρκωτικά, ο αλκοολισµός, κ. ά.
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Οι κύριοι στόχοι της αρχής "ενδιαφέρον για την Κοινότητα" είναι οι εξής:
1. Η βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης των µελών του συνεταιρισµού, αφού είναι
ταυτόχρονα και µέλη της Κοινότητας.
2. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των µελών και του κοινού, αφού αποτελούν µέλη της
Κοινότητας.
3. Η ανάπτυξη της κοινότητας µέσα στην οποία λειτουργεί ο Συνεταιρισµός, αφού η
ανάπτυξη της Κοινότητας επηρεάζει την ανάπτυξη του συνεταιρισµού.

2.4 ∆οµή του συνεταιριστικού κινήµατος
Οι γεωργικοί συνεταιρισµοί είναι οργανωµένοι και λειτουργούν σε τρεις (3) βαθµίδες ή
επίπεδα. Αυτή η δοµή του αγροτοσυνεταιριστικού κινήµατος στην Ελλάδα παρουσιάζεται
στο παρακάτω διάγραµµα µε τη µορφή µιας πυραµίδας. Τα βέλη στο διάγραµµα
υποδηλώνουν την κατεύθυνση της οργάνωσης του συνεταιριστικού κινήµατος, ενώ δίνεται
και ο αριθµός των συνεταιριστικών οργανώσεων σε κάθε βαθµίδα Στη βάση της πυραµίδας
βρίσκονται οι πρώτοι βαθµού γεωργικοί συνεταιρισµοί, που αποτελούν και τη βάση του όλου
συστήµατος λειτουργίας του αγροτοσυνεταιριστικού κινήµατος.
Η συνεργασία των πρωτοβάθµιων γεωργικών συνεταιρισµών σε ευρύτερο γεωγραφικό
επίπεδο οδηγεί στη δηµιουργία των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών. Οι Ενώσεις µε τη
σειρά τους συνεργάζονται τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο για να
σχηµατίσουν τριτοβάθµιες Κεντρικές Ενώσεις. Οι συνεταιριστικές οργανώσεις έχουν το
δικαίωµα για την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών τους να ιδρύσουν µεταξύ τους, σε
συνεργασία µε την Αγροτική Τράπεζα ή µε τρίτους, εµπορικές εταιρίες ή Κοινοπραξίες. Οι
κοινοπραξίες και οι εταιρίες που αναπτύσσουν εξειδικευµένες δραστηριότητες συνδέονται µε
την πυραµίδα και λειτουργούν σε όλες τις βαθµίδες των συνεταιρισµών.
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Η πυραµίδα του συνεταιριστικού κινήµατος9

9

Πηγή: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση Πεπραγμένων 1981, Στοιχεία του 1980
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2.4.1

Πρωτοβάθµιοι Γεωργικοί Συνεταιρισµοί

Οι πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί δηµιουργούνται στον τόπο απασχόλησης και κατοικίας των
αγροτών και τα µέλη τους είναι φυσικά πρόσωπα, αν και νοµικά είναι δυνατή η συµµετοχή
νοµικών προσώπων - αγροτικών επιχειρήσεων, µε εξαίρεση τις εµπορικές επιχειρήσεις. Οι
δραστηριότητες των πρωτοβάθµιων συνεταιρισµών περιορίζονται κυρίως στα όρια ενός
δήµου ή µίας κοινότητας, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η επέκταση των δραστηριοτήτων τους
σε περισσότερους δήµους ή κοινότητες. Κατά πολλές περιπτώσεις είναι δυνατό στον ίδιο
δήµο ή την ίδια κοινότητα να λειτουργούν περισσότεροι από ένας συνεταιρισµοί µε τις ίδιες
δραστηριότητες10
Οι πιστωτικοί συνεταιρισµοί που λειτουργούν πρέπει να θεωρηθούν σαν συνεταιρισµοί
πολλαπλών δραστηριοτήτων, γιατί παράλληλα µε τις πιστωτικές εκτελούν και άλλες
εργασίες, όπως π.χ. προµηθευτικές και παραγωγικές. Ένας π.χ. πιστωτικός συνεταιρισµός
µπορεί να διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις και να ασχολείται µε την επεξεργασία και
µεταποίηση γεωργικών προϊόντων, προµήθεια γεωργικών εφοδίων, αποθήκευση και εµπορία
γεωργικών προϊόντων. Το τελευταίο αυτό φαινόµενο, δηλαδή του πολλαπλού σκοπού των
γεωργικών συνεταιρισµών, δυσκολεύει την περιγραφή της δοµής του συνεταιριστικού
κινήµατος. Ενδεικτικά, οι πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί µπορούν να χωριστούν στις εξής
κατηγορίες:
• πολλαπλού σκοπού,
• πώλησης,
• παραγωγής και επεξεργασίας11,
• διάφορων σκοπών.
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία των κρατικών υπηρεσιών που εποπτεύουν τους
συνεταιρισµούς σε ολόκληρη τη χώρα λειτουργούν σήµερα περίπου 8.400 συνεταιρισµοί.
Από τους συνεταιρισµούς αυτούς 7.255 λειτουργούν στον αγροτικό τοµέα και περίπου 1150
στον αστικό τοµέα. Από τους αστικούς συνεταιρισµούς οι 300 περίπου είναι οικοδοµικοί.
Ο συνολικός αριθµός των µελών των αγροτικών συνεταιρισµών είναι 934.820 και των
αστικών περίπου 100.000 χιλ. Από τα τελευταία στοιχεία προκύπτει ότι η οικονοµία ενός
σηµαντικού ποσοστού του συνολικού πληθυσµού της χώρας συνδέεται µε τους
συνεταιρισµούς.
2.4.2

Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών

Οι πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί συνεργάζονται µεταξύ τους σε ευρύτερο γεωγραφικό επίπεδο
και ενώνονται για να σχηµατίσουν τις 126 Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών που υπάρχουν
σήµερα στη χώρα µας. Η εξυπηρέτηση πολλαπλών σκοπών των Ενώσεων είναι ένα
χαρακτηριστικό, όπως συµβαίνει και στους πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς, αφού µόνο ένας
µικρός αριθµός Ενώσεων από το σύνολο επιδιώκουν ένα µοναδικό σκοπό που καθορίζεται
από το καταστατικό τους. Οι δευτεροβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις µπορούν να
χωριστούν στις εξής κατηγορίες:

10

Ομοειδείς συνεταιρισμοί

11

Είναι μεταποιητικοί συνεταιρισμοί και διαθέτουν τουλάχιστον μια μικρή βιομηχανική εγκατάσταση.
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• Γεωργικών συνεταιρισµών πολλαπλών δραστηριοτήτων.
• ∆ασικών συνεταιρισµών.
• Οινοποιητικών συνεταιρισµών.
• Ελαιουργικών συνεταιρισµών.
• Συνεταιρισµών παραγωγής οπωροκηπευτικών προϊόντων.
• Γαλακτοκοµικών συνεταιρισµών.
• Συνεταιρισµών αγελαδοτρόφων.
• Σταφιδικές.
• Πτηνοτροφικές.
• Προµηθευτικών και πώλησης.
• Αλιευτικών και ιχθυοτροφικών
2.4.3

Κοινοπραξίες και Κεντρικές Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών

Τόσο οι Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών όσο και οι πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί έχουν τη
δυνατότητα να συγκροτούν κοινοπραξίες µεταξύ τους ή µε τη συµβολή τρίτων σε
περιφερειακή και εθνική κλίµακα. Οι κοινοπραξίες αυτές είναι επίσης συνεταιριστικές
οργανώσεις δευτέρου βαθµού και σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία στον τοµέα της αγροτικής
οικονοµίας υπάρχουν 19 κοινοπραξίες συνεταιριστικών οργανώσεων.
Οι δευτεροβάθµιες Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών κάτω από την ανάγκη συντονισµού
των δραστηριοτήτων τους - γεωγραφικοί παράγοντες και απαιτήσεις της εµπορίας συνεργάζονται για να σχηµατίσουν τις τριτοβάθµιες Κεντρικές Ενώσεις Γεωργικών
Συνεταιρισµών. Έτσι έχουν δηµιουργηθεί οχτώ (8) Κεντρικές Ενώσεις πολλαπλού σκοπού
και άλλες που ασχολούνται ειδικά µε την εµπορία ενός η περισσότερων γεωργικών
προϊόντων µε ή χωρίς επεξεργασία. ∆ιευκρινίζεται εδώ ότι τα µέλη των τριτοβάθµιων
Κεντρικών Ενώσεων είναι οι περισσότερες δευτεροβάθµιες Ενώσεις λόγω της πολλαπλής
συµµετοχής και λιγοστοί πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί που µπορεί να µετέχουν απευθείας
στις τριτοβάθµιες Κεντρικές Ενώσεις.
2.4.4

Συνεταιριστικές Εταιρείες

Οι κάθε είδους συνεταιριστικές εταιρείες έχουν ιδρυθεί από συνεταιριστικές οργανώσεις µε
την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) ή εξωσυνεταιριστικούς φορείς στη βάση της
µεγαλύτερης επιχειρηµατικής ευελιξίας. Συνολικά υπάρχουν σήµερα 63 συνεταιριστικές
εταιρείες που χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
• Ανώνυµες Εταιρείες Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Α.Τ.Ε.
• Ανώνυµες Εταιρείες Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Α.Τ.Ε ή Θυγατρικών Εταιρειών της
Α.Τ.Ε και Τρίτων.
• Ανώνυµες Εταιρείες Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Αµιγείς και Θυγατρικές.
• Ανώνυµες Εταιρείες Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Τρίτων (χωρίς συµµετοχή της
Α.Τ.Ε).
• Οµόρρυθµες
• Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης.
• Κοινοπραξίες Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Α.Τ.Ε.
• Άτυπες Κοινοπραξίες – Συνεργασίες Συνεταιριστικών Οργανώσεων Αµιγείς ή µε την Α.Τ.Ε
ή Τρίτους.
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2.4.5

Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών

Η Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών βρίσκεται στην κορυφή
του όλου συνεταιριστικού κινήµατος και τυπικά αποτελεί, το ανώτερο συνδικαλιστικό
όργανο των συνεταιριστικών οργανώσεων.
Τα µέλη της είναι οι εκατόν δεκατέσσερις (114) Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών και
συνεργάζεται µε είκοσι πέντε (25) αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που λειτουργούν σε
µορφή Κεντρικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΕΣΕ), Κοινοπραξιών Αγροτικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ) και συνεταιριστικών εταιρειών. Σύµφωνα µε το
καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ, οι Ε.Π.Ε. δεν µπορούν να είναι µέλη της.
Αντιµετωπίζοντας ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον, εντός του
οποίου καλούνται να λειτουργήσουν τα µέλη της, η ΠΑΣΕΓΕΣ σχεδιάζει αποτελεσµατικές
πολιτικές µε σκοπό τους παρακάτω στρατηγικούς στόχους:
1. Ανάπτυξη και διάδοση των αρχών του συνεργατισµού σε εθνικό επίπεδο.
2. Αποτελεσµατικό συντονισµό στην ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των
Συνεταιριστικών Οργανώσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
3. Αποτελεσµατική αντιπροσώπευση των Συνεταιριστικών Οργανώσεων εντός και εκτός
Ελλάδος.
Στα πλαίσια των παραπάνω στρατηγικών στόχων η ΠΑΣΕΓΕΣ δραστηριοποιείται στα
ακόλουθα πεδία:
• Σχεδιασµός και ανάπτυξη του Ελληνικού Αγροτικού Συνεταιριστικού κινήµατος.
• Μελέτη των προβληµάτων των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και των φυσικών µελών
τους, υπόδειξη λύσεων και στήριξη των Συνεταιριστικών Οργανώσεων στην ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων τους.
• Προσφορά συµβουλευτικών υπηρεσιών στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις µέλη της σε
θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, εκπόνησης µελετών
και ερευνών και σύναψης συµβάσεων.
• Σχεδιασµός και εφαρµογή του αγροτικού συνεταιριστικού εκπαιδευτικού προγράµµατος σε
ετήσια βάση.
2.4.6

Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος

Τόσο η εποπτεία των πρωτοβάθµιων γεωργικών συνεταιρισµών, όσο και ο διοικητικόςδιαχειριστικός έλεγχος γίνονται από το κράτος (Υπουργείο Γεωργίας). Η αρµοδιότητα αυτή
παραχωρήθηκε στην Α.Τ.Ε. από την εποχή της ίδρυσης της (1929). Μέσα στα πλαίσια της
εφαρµογής της αγροτικής πολιτικής της κυβέρνησης, τα εποπτικά όργανα της Α.Τ.Ε.
παρευρίσκονται σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων και των
διοικητικών συµβουλίων, που πραγµατοποιούνται στη διάρκεια του χρόνου, τόσο στους
πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς, όσο και, στις ενώσεις και τις Α.Ε. στις οποίες συµµετέχει η
Α.Τ.Ε.
Όργανα της Α.Τ.Ε. επεξεργάζονται καταστατικά, κανονισµούς και αποφάσεις (προτάσεις) για
ίδρυση ή εκούσια διάλυση συνεταιρισµών και υποβάλλουν µηνύσεις κατά οργάνων
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συνεταιρισµών για διάφορες διαχειριστικές ανωµαλίες µετά από το σχετικό διαχειριστικό
έλεγχο.
Ξέχωρα από τη χρηµατοδότηση συνεταιρισµών µετά από γνωµάτευση των αρµόδιων
οργάνων της η Α.Τ.Ε., τελευταία, δραστηριοποιείται σε ένα ευρύτερο φάσµα πεδίων δράσης
στον αγροτικό τοµέα, π.χ. τραπεζικές εργασίες εισαγωγών-εξαγωγών και συναλλάγµατος,
ασφαλίσεις αγροτών µέσω των συνεταιρισµών µε ασφάλιση όλων σχεδόν των περιπτώσεων
(καλλιεργητικά δάνεια, αγορά µηχανηµάτων, κατασκευή εγκαταστάσεων).

2.5 Οργανωτική συγκρότηση και ∆ιοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ
Η κορυφαία οργάνωση του Αγροτικού Συνεταιριστικού Κινήµατος αποτελείται απ' όλες τις
Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών της χώρας. Έχει την έδρα της στην Αθήνα και γραφεία
στη Θεσσαλονίκη και στις Βρυξέλλες. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί επίσης Κέντρο
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Εθνικής Εµβέλειας και Νέο Συνεδριακό Κέντρο, για την
αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση των στόχων της και την εξυπηρέτηση των µελών της.
∆ιοικείται από 21µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο µε τη σειρά του εκλέγει πενταµελές
προεδρείο. Με εισήγηση του προεδρείου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει το γενικό
διευθυντή, ο οποίος έχει την ευθύνη της διοικητικής, οικονοµικής και διαχειριστικής
λειτουργίας της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Το προεδρείο και ο γενικός διευθυντής υποστηρίζονται από ένα ευέλικτο σχήµα διοικητικής
οργάνωσης το οποίο αποτελείται αφ’ ενός µεν από µόνιµους υπαλλήλους υψηλής
εξειδίκευσης και ανωτάτης κατάρτισης, αφετέρου δε από εξωτερικούς ειδικούς
επιστηµονικούς συνεργάτες συµβούλους.
Να σηµειωθεί πως στις ∆ιοικήσεις των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων όλων των
βαθµών, αλλά και της ΠΑΣΕΓΕΣ, συµµετέχουν και εκπρόσωποι του προσωπικού των
αντίστοιχων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.
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3 Αγροτικός Συνεταιρισµός Εορδαίας
3.1 Γενικές ∆ιατάξεις
3.1.1

Επωνυµία – Έδρα – Περιφέρεια

Σήµερα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Εορδαίας λειτουργεί µε την επωνυµία
«Αγροτικός Συνεταιρισµός Εορδαίας» και συνοπτικά (Α.Σ. Εορδαίας). Για τις συναλλαγές
του Συνεταιρισµού µε την αλλοδαπή χρησιµοποιείται η επωνυµία του Συνεταιρισµού στην
αγγλική γλώσσα ως : «AS EORDAIAS».Ο Συνεταιρισµός έχει για περιφέρεια τη γεωγραφική
περιοχή, η οποία ορίζεται από τα διοικητικά όρια του ∆ήµου Εορδαίας όπου και
δραστηριοποιείται.
3.1.2

Σκοπός του Α.Σ. Εορδαίας

Ο Συνεταιρισµός αποσκοπεί, µε την ισότιµη συνεργασία και την αµοιβαία βοήθεια των
συνεταίρων µελών του στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή
τους, µέσω µιας συνιδιοκτήτης και δηµοκρατικά διοικούµενης επιχείρησης.
Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισµός αναπτύσσει οποιεσδήποτε
δραστηριότητες, µε τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσµα της παραγωγής, µεταποίησης και
εµπορίας των αγροτικών προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων, προµήθειας και εµπορίας
γεωργικών εφοδίων, καθώς και της κατασκευής, προµήθειας και εµπορίας µέσων αγροτικής
παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών.
3.1.3

∆ραστηριότητες του Α.Σ Εορδαίας

Οι δραστηριότητες του Α.Σ. Εορδαίας ενδεικτικά είναι οι εξής :
• Η επεξεργασία, µεταποίηση και εµπορία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων,
µέσω της οµάδας παραγωγών
• Η πρακτόρευση στην περιφέρειά του, Οργανισµών ασφάλισης ή αγροτικής
παραγωγής και κεφαλαίου
• Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα µέλη.
• Η δηµιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων, για την προµήθεια στα µέλη
καταναλωτικών αγαθών
• Η εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων αγροτικής οδοποιίας.
• Η παρέµβαση και η λήψη κάθε µέτρου προστασίας των αγροτικών προϊόντων των
µελών του και τρίτων.
• Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης.
• Η ίδρυση και λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων, η ανάπτυξη του υποτουρισµού,
του κοινωνικού τουρισµού και αγροτοτουριστικών εργασιών.
• Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής κατάστασης
των µελών του και του βιοτικού τους επιπέδου.
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3.2
3.2.1

Η λειτουργία του Συνεταιρισµού
Εργασίες Συνεταιρισµού

Ο Συνεταιρισµός για την πραγµατοποίηση του σκοπού του αναπτύσσει οποιαδήποτε
δραστηριότητα, που προβλέπεται από το καταστατικό και κάθε άλλη, που θα αποφασίσει η
Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε το καταστατικό και µέσα στα όρια του νόµου.
Η Γενική Συνέλευση εκδίδει εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Συνεταιρισµού, ο οποίος
καθορίζει ενδεικτικά :
1. Τους όρους λειτουργίας του Συνεταιρισµού.
2. Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συνεταίρων ως προς τη χρήση των
εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και των υπηρεσιών του Συνεταιρισµού.
3. Ότι κάθε µέλος θα υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας σχετικά µε την καλλιεργούµενη
έκταση και τον προβλεπόµενο όγκο παραγωγής κατά ποικιλία.
4. Τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων, τις ποικιλίες που πρόκειται να καλλιεργηθούν ή
να αποµακρυνθούν καθώς και τις µεθόδους καλλιέργειας.
5. Κριτήρια ποιότητας και µεγέθους ανάλογα µε τον προορισµό των προϊόντων.
6. Τις κυρώσεις για αθέτηση των υποχρεώσεων των συνεταίρων και την διαδικασία
επιβολής τους, και
7. Τις λεπτοµέρειες της τήρησης των λογαριασµών στην περίπτωση αναγνώρισης του
Συνεταιρισµού, ως Οµάδας Παραγωγών.
Οι παραπάνω κανονισµοί µπορεί να περιλάβουν διατάξεις, που να υποχρεώνουν τα µέλη στην
εφαρµογή κοινών κανόνων στην παραγωγή και στην εµπορία των προϊόντων τους, στην
τοποθέτηση στην αγορά ολοκλήρωσης ή µέρους της παραγωγής τους και κάθε άλλη διάταξη
που θα χρειάζεται, για την αναγνώριση του Συνεταιρισµού ως Οµάδας Παραγωγών και
γενικά για την εφαρµογή των κανονισµών της Ε.Ε.
Ο Συνεταιρισµός διεξάγει τις εργασίες του µε δικές του υπηρεσίες. Μπορεί όµως να
χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες άλλων Αγροτικών Συνεταιρισµών ή και τρίτων. Το ∆.Σ. στις
περιπτώσεις αυτές ορίζει την αποζηµίωση ή την αµοιβή για την χρησιµοποίησή τους αυτή
στη διεξαγωγή των εργασιών του Συνεταιρισµού.
Ο Συνεταιρισµός µπορεί µε απόφαση του ∆.Σ. να επεκτείνει τις εργασίες του και γενικά να
παρέχει αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται στα µέλη του και προς πρόσωπα που δεν είναι
µέλη του Συνεταιρισµού, µε τους όρους που το ίδιο το ∆.Σ. θα καθορίζει. Σε καµιά όµως
περίπτωση οι όροι αυτοί δεν µπορεί να είναι ευνοϊκότεροι από τους όρους που ισχύουν για τα
µέλη του. Τρίτοι, που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του Συνεταιρισµού δεν έχουν κανένα
δικαίωµα πάνω στα αποτελέσµατα της χρήσης.
Ο Συνεταιρισµός ανεξάρτητα προς την παροχή των υπηρεσιών του προς µη µέλη µπορεί µε
απόφαση του ∆.Σ. να παρέχει γενικά τις υπηρεσίες του και να αναλαµβάνει την ενέργεια
εργασιών για λογαριασµό του ∆ηµοσίου, ή και κάθε άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων και των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
και Εταιρειών τους κάθε µορφής, µε αµοιβή. Επίσης, η απόφαση του ∆.Σ. µπορεί να
αναπτύσσει ορισµένες δραστηριότητες σχετιζόµενες µε την εφαρµογή της γεωργικής και
κοινωνικής πολιτικής του κράτους ή και των κανονισµών της Ε.Ε. µε αµοιβή, εφόσον ήθελαν
ανατεθεί σ αυτόν.
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Η διαχείριση προϊόντων ή υπηρεσιών εκ µέρους του Συνεταιρισµού µπορεί να γίνεται είτε εξ
ονόµατος και για λογαριασµό του Συνεταιρισµού µε προκαθορισµένους όρους για τα µέλη.
3.2.2

Κανόνες παραγωγής και εµπορίας

Οι παραγωγοί, µέλη του Συνεταιρισµού υποβάλλουν δηλώσεις σχετικά µε την
καλλιεργούµενη έκταση, τον προβλεπόµενο όγκο παραγωγής καθώς και τις ποσότητες που
έχουν πράγµατι συγκοµιστεί. Ο Συνεταιρισµός παραλαµβάνει τα προϊόντα, που
προσκοµίζονται από τα µέλη, αφού προηγηθεί έλεγχος από τα αρµόδια όργανά του της
ποιότητας, της καλής κατάστασης των προϊόντων, ώστε αυτά να είναι κατάλληλα για την
κατά προορισµό χρήσης τους. Ο Συνεταιρισµός θεσπίζει ελάχιστα κριτήρια ποιότητας,
µεγέθους, συσκευασίας, παρουσίασης και σήµανσης, ανάλογα µε τον προορισµό των
προϊόντων και βοηθά τα µέλη του µε σκοπό την ορθή εφαρµογή των κανόνων που επιβάλλει.
3.2.3

Ειδικοί όροι ορισµένων εργασιών

Προµήθειες αναγκαιούντων ειδών.
•

Ο Συνεταιρισµός προµηθεύεται και διαθέτει στα µέλη του πρώτες ύλες, ζώα και κάθε
είδους παραγωγικά εφόδια ή καταναλωτικά αγαθά, χρήσιµα για τις ανάγκες των
εκµεταλλεύσεων ή της οικιακής οικονοµίας τους.

•

Τα είδη αυτά µπορεί ο Συνεταιρισµός να τα διαθέτει και προς πρόσωπα που δεν είναι
µέλη του Συνεταιρισµού, µε όρους που καθορίζει το ∆.Σ.

∆άνεια προς το Συνεταιρισµό
Τα δάνεια, που χορηγούνται στο Συνεταιρισµό για διάφορους γεωργικούς σκοπούς
συνάπτονται για το ∆.Σ. µέσα στα όρια, που έχει θέσει η Γενική Συνέλευση, ανάλογα
µε τις ανάγκες του Συνεταιρισµού. Τα δάνεια αυτά παρακολουθούνται σε ειδικούς
λογαριασµούς και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διενέργεια άλλων
εργασιών ή για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους χορηγούνται.

3.3 Έλεγχος – Οικονοµική ∆ιαχείριση
3.3.1

Έλεγχος

Ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονοµικός έλεγχος του Αγροτικού Συνεταιρισµού
διενεργείται από δύο τουλάχιστον ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές σύµφωνα µε τα άρθρα 36
επ. του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τα άρθρα 45 επ. του ν.
3604/2007. ∆εν µπορεί να οριστούν ελεγκτές µέλη και υπάλληλοι του Συνεταιρισµού.
Οι ελεγκτές και ισάριθµοι αναπληρωτές τους ορίζονται από την προηγούµενη τακτική Γενική
Συνέλευση του Συνεταιρισµού, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσεως, οι οποίοι
ορίζονται από το καταστατικό. Η αµοιβή των ελεγκτών ορίζεται µε την απόφαση ορισµού
τους ή από το καταστατικό. Οι ελεγκτές µπορεί να επαναδιορίζονται, όχι όµως για
περισσότερες από πέντε συνεχείς χρήσεις και υποχρεούνται να υποβάλλουν το πόρισµα
ελέγχου στο ∆.Σ. του Συνεταιρισµού και στην Εποπτική Αρχή, το αργότερο είκοσι ηµέρες
πριν από τη Γενική Συνέλευση.
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Οι ελεγκτές υποβάλλουν το πόρισµα του ελέγχου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Συνεταιρισµού, το οποίο υποχρεούται να το ανακοινώσει στην πρώτη µετά τον έλεγχο Γενική
Συνέλευση των µελών του. Αντίγραφο του πορίσµατος υποβάλλουν οι ελεγκτές στην
Εποπτική Αρχή.
Το ∆.Σ. υποχρεούται να καλεί εγγράφως τον ελεγκτή πέντε ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση
της Γενικής Συνέλευσης, για να παρίσταται σε αυτήν. Ο ελεγκτής υποχρεούται να παρίσταται
στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση του ζητηθεί.
Αν από το πόρισµα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί πράξεις, που
τιµωρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή των άλλων ειδικών ποινικών νόµων, οι
ελεγκτές υποχρεούνται µέσα σε δέκα ηµέρες να υποβάλλουν το πόρισµά τους ή τη σχετική
έκθεσή τους στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή και να αναφέρουν στον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων τις παραβάσεις του νόµου ή του καταστατικού.
Οι ελεγχόµενοι έχουν υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση των ελεγκτών κατάλληλο χώρο, όλα
τα βιβλία και τα στοιχεία και να παρέχουν κάθε πληροφορία που χρειάζεται ο ελεγκτής για
την εκτέλεση του έργου του. Οι ελεγκτές δικαιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
να ελέγχουν τα βιβλία, τους λογαριασµούς και κάθε άλλο στοιχείο της συνεταιριστικής
οργάνωσης που κρίνεται χρήσιµο για την πλήρη και επιτυχή εκτέλεση του έργου τους.
Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως :
 Τη νοµιµότητα των αποφάσεων και των πράξεων των θεσµικών οργάνων του
Συνεταιρισµού.
 Τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές και οι κανόνες της λογιστικής
επιστήµης.
 Την οικονοµική κατάσταση του Συνεταιρισµού, που προκύπτει από τον έλεγχο των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, τα στοιχεία του ισολογισµού, του λογαριασµού
«Αποτελέσµατα Χρήσης» και των προσαρτηµάτων. Στο πόρισµα πρέπει να
προσδιορίζεται η πορεία της οικονοµικής κατάστασης του Συνεταιρισµού στο πλαίσιο
των καταστατικών του σκοπών και των ετήσιων προγραµµάτων δράσης τους.
 Η διαχειριστική τάξη, όσον αφορά τη νοµιµότητα και στην ουσιαστική σκοπιµότητα
των δαπανών και αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση ατασθαλιών, καταχρήσεων ή
άλλων παραβάσεων και τον εντοπισµό των υπευθύνων.
Οι ελεγκτές, µε αίτησή τους προς το ∆.Σ., µπορεί να ζητήσουν τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, αναφέροντας σε αυτήν τα προς συζήτηση θέµατα. Το ∆.Σ. συγκαλεί
υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση µέσα σε ένα µήνα, από την υποβολή της αίτησης µε
θέµατα τα αναφερόµενα στην αίτηση.
3.3.2

∆ιαχειριστική χρήση

Η διαχειριστική χρήση δεν µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερους από δώδεκα µήνες.
Εξαιρετικώς η πρώτη διαχειριστική χρήση µπορεί να ορίζεται για χρονικό διάστηµα µέχρι
είκοσι τέσσερις µήνες.
Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα βιβλία του Συνεταιρισµού, ενεργείται η απογραφή
της περιουσίας του και καταρτίζονται Ισολογισµός και ο Λογαριασµός «Αποτελέσµατα
Χρήσης », που υποβάλλονται από το ∆.Σ. στην πρώτη µετά το τέλος της χρήσης τακτική
Γενική Συνέλευση µαζί µε τις αναγκαίες επεξηγηµατικές εκθέσεις και τις εκθέσεις
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λογοδοσίας για τα πεπραγµένα του έτους, που έληξε και εντός των προθεσµιών που
καθορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Το ∆.Σ. συντάσσει πρόγραµµα δράσης και ανάπτυξης του Συνεταιρισµού για την επόµενη
χρήση, το οποίο συνοδεύεται από Προϋπολογισµό ∆απανών και το υποβάλλει για έγκριση
στη Γενική Συνέλευση.
Η πρόταση για τη µη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Ισολογισµού, του Λογαριασµού
Αποτελεσµάτων Χρήσης και του προγράµµατος δράσης, πρέπει να είναι ειδικά
αιτιολογηµένη.
Ο ισολογισµός και οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, δηµοσιεύονται κατ’ έτος, σε µία
ηµερήσια εφηµερίδα η οποία εκδίδεται στο νοµό που εδρεύει ο Συνεταιρισµός, δηλαδή στο
Νοµό Κοζάνης, µέσα σε προθεσµία είκοσι ηµερών τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία
σύγκλισης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία τα εγκρίνει.
3.3.3

∆ιαχειριστικό υπόλοιπο – Πλεόνασµα – Κέρδη

Αν από τα ακαθάριστα έσοδα αφαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, οι ζηµιές, οι αποσβέσεις
και οι τόκοι των υποχρεωτικών και των προαιρετικών µερίδων, το υπόλοιπο που αποµένει
αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαµβάνει
πλεονάσµατα και κέρδη. Τα πλεονάσµατα προέρχονται από τις συναλλαγές του
Συνεταιρισµού µε τα µέλη του. Το πέραν του πλεονάσµατος υπόλοιπο λογίζεται ότι
προέρχεται από τις συναλλαγές µε τρίτους και συνιστά κέρδη.
Από τα πλεονάσµατα, πριν από την αφαίρεση ποσού για τις προαιρετικές µερίδες, κρατείται
ποσοστό δέκα τοις εκατό για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Η κράτηση αυτή παύει
να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεµατικό φθάσει στο ύψος του συνολικού ποσού
των υποχρεωτικών µερίδων των µελών του Συνεταιρισµού και επαναφέρεται εάν το τακτικό
αποθεµατικό υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών µερίδων των µελών.
Το µέρος των πλεονασµάτων, που µεταφέρεται στο τακτικό αποθεµατικό λογίζεται ως
ισόποση εισφορά των µελών.
Το υπόλοιπο των πλεονασµάτων, που αποµένει µετά την κράτηση της προηγούµενης
παραγράφου, διατίθενται για την :
1. Ανάπτυξη του Συνεταιρισµού,
2. Απόδοση στα µέλη ανάλογα µε τις συναλλαγές τους µε το Συνεταιρισµό και
3. Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα µέλη.
Τα ποσά της περίπτωσης β΄ της προηγούµενης παραγράφου µπορεί, µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, να παραµείνουν στο Συνεταιρισµό ως εξατοµικευµένες έντοκες καταθέσεις των
µελών. Το επιτόκιο που καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή καθορίζεται µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης και δεν µπορεί να υπερβαίνει το επιτόκιο δανεισµού του Συνεταιρισµού
από τις τράπεζες.
Στο τακτικό αποθεµατικό περιέρχονται :
 Τα κέρδη όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, µετά τη φορολόγησή τους.
 Η κράτηση της παραγράφου 2.
 Τα έσοδα που περιέρχονται στο Συνεταιρισµό από χαριστική αιτία και
 Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν.
36

Στο έκτακτο αποθεµατικό και ειδικά αποθεµατικά περιέρχονται πλεονάσµατα χρήσεως εκτός
τακτικού αποθεµατικού, σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3.3.4

Ειδικά αποθεµατικά κεφάλαια

Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισµού µε απόφασή της µπορεί, µετά τις κρατήσεις για
τακτικό και έκτακτο αποθεµατικό και για τις προαιρετικές µερίδες, να διαθέτει από το
καθαρό πλεόνασµα της διαχειριστικής χρήσης ποσοστό για το σχηµατισµό έκτακτου η και
ειδικών αποθεµατικών κεφαλαίων, που προορίζονται για την εξυπηρέτηση ειδικών σκοπών.
Στα ειδικά αποθεµατικά κεφάλαια περιέρχεται και κάθε έκτακτη εισφορά των συνεταίρων,
που επιβάλλεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για ορισµένο σκοπό.
Η Γενική Συνέλευση µπορεί µε απόφασή της να µεταβάλλει το σκοπό της χρησιµοποίησης
των ειδικών αποθεµατικών ή να αποφασίσει την κατάργησή τους. Στην τελευταία περίπτωση
ορίζεται και η τύχη του υφιστάµενου κεφαλαίου.
3.3.5

Έκτακτη Εισφορά

Εάν ο Συνεταιρισµός δεν µπορεί να πληρώσει τις οφειλές που έχουν λήξει ή εάν διαπιστωθεί
κατά τη σύνταξη του Ισολογισµού ότι το Παθητικό υπερβαίνει το Ενεργητικό κατά το ένα
τρίτο του συνολικού ποσού, της ευθύνης όλων των µελών, το ∆.Σ. είναι υποχρεωµένο να
συγκαλέσει αµέσως τη Γενική Συνέλευση µε θέµα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα µέλη
του.
Το ∆.Σ. στην παραπάνω περίπτωση υποβάλει στη Γενική Συνέλευση Ισολογισµό και έκθεση
για την περιουσιακή κατάσταση του Συνεταιρισµού και προτείνει το ποσό της έκτακτης
εισφοράς, που πρέπει να καταβάλουν τα µέλη. Για να επιβληθεί η έκτακτη εισφορά στα µέλη,
πρέπει η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει µόνο µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία των
άρθρων 21 και 23 του Καταστατικού.
3.3.6

Τηρούµενα Βιβλία

Ο Συνεταιρισµός τηρεί τα βιβλία, που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων,
καθώς και τα παρακάτω, θεωρηµένα από το Ειρηνοδικείο Πτολεµαΐδας :
• Βιβλίο µητρώου µελών
• Βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του ∆.Σ.
• Βιβλίο απογραφής και Ισολογισµού
• Βιβλίο περιουσίας του Συνεταιρισµού, στο οποίο αναγράφονται τα περιουσιακά
στοιχεία που αποκτά και κατέχει ο Συνεταιρισµός.

37

4 Όργανα του Α.Σ. Εορδαίας
4.1 Γενική Συνέλευση
4.1.1

Συγκρότηση – Ψήφοι

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο Όργανο του Συνεταιρισµού και απαρτίζεται από
όλα τα µέλη του, που έχουν εγγραφεί στο µητρώο του και διατηρούν την ιδιότητα του µέλους.
Στη Γενική Συνέλευση µετέχουν όλα τα µέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες
οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Συνεταιρισµό.
Τα µέλη µετέχουν στη Γενική Συνέλευση και εξασκούν τα δικαιώµατα, που έχουν ως
συνεταίροι για τις υποθέσεις του Συνεταιρισµού. Κάθε µέλος έχει µία ψήφο. Συνεταίρος που
έχει πρόσθετες υποχρεωτικές µερίδες µπορεί να διαθέτει περισσότερες της µίας ψήφους και
µέχρι τρείς.
Τα µέλη του ∆.Σ. δικαιούνται να µετάσχουν στην ψηφοφορία για τα θέµατα της απαλλαγής
από την ευθύνη τους, µόνο µε τις ψήφους που διαθέτουν τα ίδια. Τα νοµικά πρόσωπα
συµµετέχουν στην Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισµού δια του νοµίµου εκπροσώπου τους
ή από ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
4.1.2

Αρµοδιότητες

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέµα, για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρµόδιο
Όργανο.
Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν :
 Η τροποποίηση του καταστατικού.
 Η συγχώνευση ή µεταποίηση ή παράταση της διάρκειας και η διάλυση του
Συνεταιρισµού.
 Η εκλογή και η ανάκληση των µελών του ∆.Σ. και των αντιπροσώπων σε
Συνεταιριστικές Οργανώσεις ανώτερου βαθµού.
 Η έγκριση του Ισολογισµού και του Λογαριασµού «Αποτελέσµατα Χρήσης», και ο
καθορισµός του τρόπου διάθεσης των πλεονασµάτων χρήσης.
 Η µεταβολή του ύψους των συνεταιρικών µερίδων.
 Η επιβολή εισφοράς στα µέλη του Συνεταιρισµού και η επιβάρυνσή τους από τυχόν
ζηµιές.
 Η έγκριση του προγράµµατος επιχειρηµατικής δράσης και ανάπτυξης του
Συνεταιρισµού και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός.
 Η έγκριση του ετήσιου Προϋπολογισµού Εσόδων και Εξόδων.
 Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των µελών του ∆.Σ.
 Η ψήφιση Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και του Κανονισµού Υπηρεσιακής
Κατάστασης Προσωπικού.
 Η απόφαση για την αγορά, την ανέγερση, την υποθήκευση, την ανταλλαγή και την
πώληση ακινήτων του Συνεταιρισµού.
 Η απόφαση για την επιδίωξη αναγνώρισης του Συνεταιρισµού ως Οµάδας
Παραγωγών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τις οµάδες παραγωγών.
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 Ο ορισµός των ελεγκτών για την επόµενη οικονοµική χρήση και ο καθορισµός τη
αµοιβής τους.
 Ο καθορισµός του ανώτατου ποσού και των όρων για τα δάνεια που µπορεί να
συνάψει ο Συνεταιρισµός ή να χορηγήσει στα µέλη του.
 Η απόφαση για συµµετοχή του Συνεταιρισµού σε κοινές επιχειρήσεις, σε νοµικά
πρόσωπα του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα, σε κοινωφελείς Οργανισµούς, σε
επιχειρήσεις Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Συλλογικές Αγροτικές
Οργανώσεις, και η αποχώρησή του από αυτές.
 Η απόφαση για κάθε άλλο θέµα, που ειδικές διατάξεις του νόµου ή του καταστατικού
ορίζουν αρµόδια τη Γενική Συνέλευση.
4.1.3

Σύγκληση – Απαρτία

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆.Σ. σε τακτική συνεδρίαση µια φορά κάθε χρόνο.
Η Συνέλευση πραγµατοποιείται πάντοτε στην έδρα του Συνεταιρισµού µέσα σε έξι το πολύ
µήνες από την λήξη της χρήσης. Η πρόσκληση περιέχει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης,
τον τόπο και την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης και
γνωστοποιείται στα µέλη του Συνεταιρισµού µε την αποστολή της τουλάχιστον δέκα ηµέρες
πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
Το ∆.Σ. µπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση του Α.Σ. Εορδαίας, όταν συντρέχει
θέµα ειδικά προβλεπόµενο από το καταστατικό ή όταν η έκτακτη σύγκλιση επιβάλλεται από
το συµφέρον του Συνεταιρισµού κατά την κρίση του Συµβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση µετά από αίτηση του 1/5 των
µελών του Α.Σ..Η αίτηση υποβάλλεται στο ∆.Σ. και σε αυτήν αναφέρονται οι λόγοι της
έκτακτης σύγκλισης και τα προς συζήτηση θέµατα. Αν το ∆.Σ. αρνηθεί ή αδρανήσει να
συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση µέσα σε είκοσι ηµέρες από την υποβολή της αίτησης,
τα παραπάνω µέλη συγκαλούν απ’ ευθείας µόνα τους τη Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι
παρόντα µέλη του Συνεταιρισµού που έχουν δικαίωµα ψήφου τα οποία εκπροσωπούν πλέον
το µισό του όλου αριθµού των ψήφων. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη
της συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την
ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και µε τα ίδια θέµατα της αρχικής ηµερήσιας
διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει οποιοσδήποτε και αν είναι
ο αριθµός των εκπροσωπούµενων σε αυτήν ψήφων.
4.1.4

Συνεδρίαση – Συζήτηση – Ψηφοφορία – Απόφαση

Στην έναρξη της συνεδρίασης η Συνέλευση εκλέγει από τα µέλη της Πρόεδρο και
Γραµµατέα, ως και Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία µέλη. Μέχρι την εκλογή
του, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ή αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος
ή το µεγαλύτερο σε ηλικία µέλος του ∆.Σ., που παρίσταται ή αν δεν παρίσταται κανένα, ένας
από τους παλαιότερους συνεταίρους που υποδεικνύεται από την πλειοψηφία των παρόντων.
Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που παίρνονται κρατούνται πρακτικά από το Γραµµατέα,
υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Γραµµατέα και τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Η
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Συνέλευση µπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις µόνο πάνω στα θέµατα που
αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη που περιέρχονται στην πρόσκληση.
Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και µυστικές. Οι φανερές
µπορεί να γίνουν µε έγερση των µελών ή µε ανύψωση των χεριών ή µε ονοµαστική κλήση,
ποτέ όµως µε βοή. Οι µυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε µε ψηφοδέλτια υπό την
εποπτεία και τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα
εφόσον είναι οµοιόµορφα και δεν περιλαµβάνουν σηµεία ή φράσεις άσχετες µε το θέµα, που
παραβιάζουν κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής τη µυστικότητα της ψηφοφορίας.
Ψηφοφορία, που αφορά σε εκλογή του ∆.Σ. του Συνεταιρισµού ή αντιπροσώπων του
Συνεταιρισµού σε άλλες Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις, στις οποίες συµµετείχε ή σε
θέµατα εµπιστοσύνης προς τη διοίκηση ή απαλλαγή από ευθύνη των µελών του ∆.Σ. σε
έγκριση Ισολογισµού και Απολογισµού και του Πίνακα Αποτελεσµάτων Χρήσης καθώς και
σε προσωπικά θέµατα είναι µυστική και γίνεται πάντοτε µε ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία πάνω
στα άλλα θέµατα είναι φανερή.
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει κατά τις ψηφοφορίες να αποµακρύνονται από την αίθουσα
ψηφοφορίας πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. Ειδικά τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται
να παραβρίσκονται κατά τον χρόνο της αποσφράγισης των ψηφοδελτίων και καταµέτρησης
µέχρι και την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων.
Η απόφαση της Γ.Σ. πάνω στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπουµένων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία
επαναλαµβάνεται και εάν υπάρχει και νέα ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται. Οι αποφάσεις
της Γ.Σ. Είναι υποχρεωτικές για όλα τα µέλη του Συνεταιρισµού, έστω και αν διαφωνούν ή
είναι απόντα.
Η Γ.Σ. αποφασίζει µε αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που
εκπροσωπούνται σε αυτήν, για την διάλυση του Συνεταιρισµού, για τη µεταβολή του σκοπού
του, για τη συγχώνευσή του µε άλλο Συνεταιρισµό, για την µετατροπή του, την τροποποίηση
του καταστατικού και για κάθε άλλο θέµα, όπου το ήδη υπάρχων καταστατικό ή ο νόµος
απαιτεί αυξηµένη πλειοψηφία.
Αν τα µέλη του ∆.Σ. δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθεί ο Ισολογισµός, ο
Απολογισµός και ο Πίνακας Αποτελεσµάτων Χρήσης, η Γ.Σ. στην ίδια συνεδρίαση, µετά την
ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών, αποφασίζει για την ανάκληση ή µη των µελών του ∆.Σ.
και για την εκλογή νέου ∆.Σ. Αν τα µέλη του ∆.Σ. ανακληθούν, η Γ.Σ. στην ίδια συνεδρίαση
εκλέγει προσωρινό ∆.Σ., το οποίο υποχρεούται µέσα σε προθεσµία είκοσι ηµερών να
συγκαλέσει Γ.Σ. των µελών του Συνεταιρισµού µε θέµα την εκλογή νέου ∆.Σ.
Η Γ.Σ. αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία για τα θέµατα που αφορούν:
1. αρχαιρεσίες
2. απαλλαγή από την ευθύνη των µελών του ∆.Σ.
3. έγκριση του ισολογισµού, απολογισµού και του πίνακα αποτελεσµάτων χρήσης
4. προσωπικά θέµατα
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4.2 ∆ιοικητικό Συµβούλιο
4.2.1

Συγκρότηση και Λειτουργία

Η ∆ιοίκηση του Συνεταιρισµού ασκείται από το ∆.Σ., που αποτελείται από επτά µέλη. Τα
µέλη του ∆.Σ. εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία από τα φυσικά
πρόσωπα που είναι µέλη του Α.Σ. Η διάρκεια της θητείας του ∆.Σ. είναι τέσσερα χρόνια. Οι
σύµβουλοι είναι επανεκλέξιµοι και ανακαλούνται ελευθέρως από τη Γ.Σ.
Το ∆.Σ. µετά την εκλογή του, το αργότερο µέσα σε πέντε ηµέρες συνέρχεται και συγκροτείται
σε σώµα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα και τον Ταµία. Την
πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο Σύµβουλος που πλειοψήφησε. Η κατανοµή των αξιωµάτων
γίνεται µε µυστική ψηφοφορία.
Σύµβουλοι που λόγω διαρκούς κωλύµατος απέχουν από τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από πέντε µήνες ή που αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν σε πέντε
συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του Συµβούλου.
Το ∆.Σ. συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και µπορεί να ορίσει τακτές
ηµέρες συνεδρίασης. Συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο
όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον µέλη του ∆.Σ. µε έγγραφη αίτηση. Σε περίπτωση άρνησης
ή παράλειψης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, σύµφωνα µε την αίτηση, το ∆.Σ.
συγκαλείται µε πρόσκληση, που υπογράφουν δύο µέλη.
Στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. δεν µπορούν να παραβρίσκονται άλλα µέλη του Συνεταιρισµού
εκτός από:

•
•

υπηρεσιακά στελέχη
συνεταίροι ή εµπειρογνώµονες ή ειδικοί σύµβουλοι που προσκαλούνται από το ∆.Σ.

Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, σε
καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί τα παρόντα µέλη να είναι λιγότερα από τέσσερα. Το ∆.Σ.
αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Μέλος του ∆.Σ. δεν µπορεί να
ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέµατα που αφορούν στον ίδιο, στη σύζυγο ή σε συγγενείς
του, εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, µέχρι και του δευτέρου βαθµού.
4.2.2

Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Το ∆.Σ. εκπροσωπεί τον Συνεταιρισµό δικαστικά και εξώδικα. Την εκπροσώπησή του αυτή
µπορεί να την αναθέτει στον Πρόεδρο ή στον Γενικό ∆ιευθυντή. Είναι αρµόδιο να
αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την διοίκηση του Συνεταιρισµού, την διαχείριση της
περιουσίας και των υποθέσεών του και την επιδίωξη του σκοπού του. Το ∆.Σ. µπορεί ακόµα,
µε απόφασή του να ορίζει τον Γενικό ∆ιευθυντή και µε απόφασή του καθορίζονται τα
δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και οι αρµοδιότητες του Γενικού ∆ιευθυντή. Τέλος µπορεί να
συγκροτεί επιτροπές, γνωµοδοτικές ή να προσλαµβάνει ειδικούς επιστηµονικούς συµβούλους
για την επιβοήθηση του έργου του.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο:
1. Θέτει σε εφαρµογή τις αποφάσεις της Γ.Σ. και φροντίζει για την εκτέλεσή τους.
2. Συγκαλεί της τακτικές και τις έκτακτες Γ.Σ. και καθορίζει τα θέµατα που θα
συζητηθούν σ’ αυτές.
3. Καταρτίζει τον Ισολογισµό και τον Απολογισµό του Συνεταιρισµού και συντάσσει
πρόγραµµα εργασιών του επόµενου έτους.
4. Αποφασίζει για την εγγραφή νέων µελών και τη διαγραφή µελών σύµφωνα µε τις
διατάξεις του καταστατικού.
5. Αποφασίζει για την αποδοχή καταθέσεων των µελών και την παροχή δανείων σε αυτά
µέσα στα όρια του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ.
6. Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα της ∆ιοίκησης και λειτουργίας του Συνεταιρισµού
και ορίζει το ανώτατο χρηµατικό ποσό, που ο ταµίας µπορεί να κρατάει στο ταµείο
του για τα έξοδα αυτά.
7. Αποφασίζει για την αγορά µηχανηµάτων, εργαλείων, σκευών και λοιπών κινητών
περιουσιακών στοιχείων και παντός αγαθού αναλώσιµου ή όχι για τις ανάγκες του
Συνεταιρισµού και των µελών του.
8. Επεξεργάζεται και υποβάλει για έγκριση στη Γ.Σ. τον Εσωτερικό Κανονισµό
Λειτουργίας του Συνεταιρισµού ως και τον Κανονισµό Καταστάσεως Προσωπικού.
9. Προσλαµβάνει και απολύει το υπαλληλικό, υπηρετικό, εργασιακό και εργατοτεχνικό
προσωπικό του Συνεταιρισµού.
10. Ασκεί την πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του Συνεταιρισµού κατά τους όρους
του Κανονισµού του Προσωπικού και του νόµου.
11. Προσλαµβάνει τον Γενικό ∆ιευθυντή. Η πρόσληψη γίνεται µετά από προκήρυξη, που
δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο Τύπο.
12. Το ∆.Σ. ορίζει τους εκπροσώπους στις Εταιρίες.
4.2.3

Αρµοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει τις εξής αρµοδιότητες:
• Φροντίζει για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών του Συνεταιρισµού
• Προωθεί ή πραγµατοποιεί τις αποφάσεις του ∆.Σ. και φροντίζει για την εκτέλεση των
εργασιών του Συνεταιρισµού, σύµφωνα µε το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ.
και ευθύνεται για την ακριβή τήρησή τους.
• Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ∆.Σ.
• Ενηµερώνεται αρµοδίως για την επιχειρηµατική πορεία του Συνεταιρισµού.
• Φροντίζει µαζί µε τον Ταµία να συνταχθούν οι µηνιαίες καταστάσεις του Ταµείου
καθώς και ο Ισολογισµός, ο Λογαριασµός Αποτελεσµάτων του έτους και να
υποβληθούν στην κρίση του ∆.Σ.
• Συγκαλεί το ∆.Σ. σε τακτικές και έκτακτες Συνεδριάσεις και φροντίζει για την
αποστολή των προσκλήσεων για τις Γ.Σ.
• Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ∆.Σ.
• Εκθέτει την κατάσταση του Συνεταιρισµού και τη δράση του ∆.Σ. στην τακτική Γ.Σ.
• ∆ίνει προς την Εποπτεύουσα Αρχή και του Ελεγκτές όλες τις πληροφορίες που
ζητούνται από αυτούς.

42

4.2.4

Ταµίας

Ο Ταµίας ενεργεί την ταµειακή εργασία σύµφωνα µε το καταστατικό, τον κανονισµό
λειτουργίας και τις αποφάσεις του ∆.Σ. Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα:
• Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωµή µε βάση την εντολή του Προέδρου και κάνει τις
απαραίτητες εξοφλήσεις κατά τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του
Συνεταιρισµού.
• Εκτελεί κάθε σχετική προς την υπηρεσία του απόφαση του ∆.Σ.
• Φυλάσσει το περιεχόµενο του Ταµείου, τα χρηµατόγραφα και τα αποδεικτικά
έγγραφα.
• Συντάσσει τις µηνιαίες καταστάσεις του Ταµείου και καταρτίζει µε το Λογιστή ή το
Γραµµατέα τον ετήσιο Ισολογισµό.
• ∆ίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο ∆.Σ.
• Καταθέτει σε λογαριασµό καταθέσεων του Συνεταιρισµού κάθε ποσό που υπερβαίνει
τις τρέχουσες ανάγκες του Συνεταιρισµού στο Υποκατάστηµα της Τράπεζας
Πειραιώς, µε την οποία και συναλλάσσεται.
• Με απόφαση του ∆.Σ. µπορεί τα καθήκοντα του Ταµία να ανατεθούν σε υπάλληλο
του Συνεταιρισµού ή στον Γενικό ∆ιευθυντή. Στην περίπτωση του Α.Σ. Εορδαίας
χρέη Ταµία εκτελεί ο Λογιστής του Συνεταιρισµού.
4.2.5

Ευθύνη – Αποζηµίωση µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Τα µέλη της διοίκησης του Α.Σ. Εορδαίας δεν δικαιούνται µισθό ή αµοιβή για τις υπηρεσίες
που προσφέρουν. ∆ικαιούνται, όµως. Έξοδα κίνησης και παράστασης αποκλειστικά για του
σκοπούς του Συνεταιρισµού. Με απόφαση της Γ.Σ., ύστερα από εισήγηση του ∆.Σ., καθορίζει
το ύψος των εξόδων κίνησης και παράστασης.
Τα µέλη του ∆.Σ. ευθύνονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 914 επ. του Αστικού Κώδικα για
κάθε ζηµιά που προκάλεσαν µε υπαιτιότητά τους στο Συνεταιρισµό κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους. Οι αξιώσεις του Συνεταιρισµού παραγράφονται µετά από τρία έτη, εκτός
αν πρόκειται για ζηµία από δόλο, οπότε και παραγράφονται µετά από δέκα έτη.

4.3 Εποπτικό Συµβούλιο
4.3.1

Γενικά

Σύµφωνα µε τις διατάξεις για την εκλογή του ∆.Σ. εκλέγεται και τριµελές εποπτικό
συµβούλιο του Α.Σ., το οποίο απαρτίζεται από φυσικά πρόσωπα-µέλη του Α.Σ. που έχουν
ισόχρονη θητεία µε τα άλλα µέλη του ∆.Σ.
Το Ε.Σ. µετά την εκλογή του, το αργότερο µέσα σε πέντε µέρες συνέρχεται και συγκροτείται
σε σώµα εκλέγοντας κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των συγκροτούντων την απαρτία µελών του,
τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα. Την πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο Σύµβουλος που
πλειοψήφησε. Η κατανοµή αξιωµάτων γίνεται µε µυστική ψηφοφορία. Σύµβουλοι που λόγω
διαρκούς κωλύµατός τους απέχουν από τις συνεδριάσεις του Ε.Σ. για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο από πέντε µήνες ή δεν προσήλθαν σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις του,
θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του Συµβούλου.
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Το Ε.Σ. συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Ελέγχει τις πράξεις του ∆.Σ. και
υποβάλει σχετική ετήσια έκθεση προς τη Γ.Σ., την οποία κοινοποιεί προς την Εποπτική Αρχή.
4.3.2

Αρχαιρεσίες

Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του ∆.Σ. και των αντιπροσώπων στη Γ.Σ. και στο
συνέδριο της ΠΑΣΕΓΕΣ διενεργούνται από τριµελή εφορευτική επιτροπή. Στις εκλογές του
Α.Σ. Εορδαίας για την ανάδειξη των µελών του ∆.Σ., των αντιπροσώπων στη Γ.Σ. και στο
συνέδριο της ΠΑΣΕΓΕΣ προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής αρµόδιος δικαστικός
λειτουργός, ο οποίος διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Κοζάνης.
Η εκλογή διενεργείται µε µυστική ψηφοφορία και µε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο
αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά τα ονόµατα των υποψηφίων. Η δήλωση υποψηφιότητας
κατατίθεται εγγράφως στο γραφείο του Συνεταιρισµού τρείς µέρες πριν την ηµέρα των
εκλογών. Ο αριθµός των σταυρών προτίµησης δεν ορίζεται από το καταστατικό µεγαλύτερος
του µισού του όλου αριθµού των µελών, µε αποτέλεσµα τα ψηφοδέλτια που περιέχουν
αριθµό σταυρών µεγαλύτερο από τον οριζόµενο από το καταστατικό ή είναι χωρίς σταυρό να
θεωρούνται άκυρα.
Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρχει
ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά των
ψήφων που έλαβαν και καταλαµβάνουν κενούµενες θέσεις τακτικών µελών µέχρι τη λήξη της
θητεία τους. Αν κενωθεί θέση µέλους του ∆.Σ. και δεν υπάρχουν επιλαχόντα µέλη, το ∆.Σ.,
µε απόφαση των λοιπών µελών του εκλέγει στην κενή θέση µέλος του Συνεταιρισµού. Αν
παραιτηθεί η πλειοψηφία των µελών του ∆.Σ. διενεργούνται αρχαιρεσίες.
∆εν µπορεί να εκλεγεί µέλος στα όργανα διοίκησης του Α.Σ. Εορδαίας ή της ΠΑΣΕΓΕΣ
φυσικό πρόσωπο, το οποίο καταδικάσθηκε µε τελεσίδικη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για:
κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, παράβαση
καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεµπορία και εµπορία
ναρκωτικών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιοδήποτε από τα κωλύµατα αυτά το µέλος
εκπίπτει αυτοδικαίως από µέλος του οργάνου.
Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κωλύονται να εκθέσουν υποψηφιότητα για το αξίωµα
µέλους του ∆.Σ. ή αντιπροσώπου. Η Ε.Ε. µεριµνά για την διεξαγωγή των εκλογών. Το έργο
της αρχίζει από την ανακήρυξη των υποψηφίων µετά την διαπίστωση των προϋποθέσεων,
που προβλέπει το καταστατικό και ο νόµος. Βασικό έργο της είναι η διαπίστωση στο
πρόσωπο των ψηφοφόρων του δικαιώµατος του εκλέγειν.
Η Ε.Ε. φροντίζει για την έναρξη των εκλογών στον προγραµµατισµένο χώρο και χρόνο, για
την αδιάβλητη και ασφαλή διεξαγωγή τους, τη διαπίστωση του αποτελέσµατος και στο τέλος
την ανακήρυξη των εκλεγέντων. Κατά την πορεία των εκλογών κρίνει τις τυχόν
υποβαλλόµενες ενστάσεις ή άλλες διαφωνίες, που ανακύπτουν. Στο τέλος της διαδικασίας
συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα µέλη. Το σύνολο του εκλογικού
υλικού η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει µε πρακτικό στο ∆.Σ., το οποίο εκλέγεται.
Ανάκληση και ανακατανοµή αξιωµάτων των µελών του ∆.Σ. γίνεται κατόπιν αποφάσεως των
2/3 του συνόλου των µελών του.
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4.3.3

4.3.3 Ειδικές ∆ιατάξεις για τα Όργανα ∆ιοίκησης

Εισηγητής των θεµάτων στο ∆.Σ. είναι ο Πρόεδρος του Α.Σ. Εορδαίας ή ο νόµιµος
αναπληρωτής του ή άλλος σύµβουλος ή ο Γενικός ∆ιευθυντής ή υπάλληλος του
Συνεταιρισµού, που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό ∆ιευθυντή. Χρέη υπηρεσιακού
γραµµατέα σε όλα τα συλλογικά όργανα ∆ιοίκησης εκτελεί υπάλληλος του Συνεταιρισµού,
που ορίζεται από το ∆.Σ.
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, που παίρνονται από το ∆.Σ. καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία
πρακτικών συνεδριάσεων, που τηρούνται για το καθένα χωριστά. Τα πρακτικά κάθε
συνεδρίασης υπογράφονται από τα µέλη που ήταν παρόντα σε αυτή. Οι σύµβουλοι δεν
µπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, µπορούν όµως να
ζητήσουν να αναγραφεί η άποψή τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν µε τη λήψη απόφασης.
Η άρνηση κάποιου συµβούλου να υπογράψει τα πρακτικά ισοδυναµεί µε παραίτηση.
Τα βιβλία των πρακτικών, προτού να χρησιµοποιηθούν, θεωρούνται από το Ειρηνοδικείο
Πτολεµαΐδας. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα πρακτικών του ∆.Σ. επικυρώνονται από τον κατά
χρόνο της έκδοσης τους από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. ή το νόµιµο αναπληρωτή του.
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5 Μέλη του Συνεταιρισµού – ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις
5.1.1

Προϋποθέσεις και κωλύµατα εγγραφής

Μέλη του αγροτικού συνεταιρισµού µπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που έχουν πλήρη
ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολούνται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της
αγροτικής οικονοµίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του συνεταιρισµού,
πληρούν τους όρους του καταστατικού του και αποδέχονται να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες
του. Επίσης, µέλος ΑΣ µπορεί να γίνει άλλος ΑΣ, ο οποίος θα µπορεί να κατέχει µόνο µια
συνεταιρική µερίδα. Το σύνολο των συνεταιρικών µερίδων που µπορεί να κατέχονται από ΑΣ
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνόλου των κατεχοµένων από µέλη – φυσικά πρόσωπα
συνεταιρικών µερίδων.
∆εν µπορεί να γίνει µέλος του Συνεταιρισµού όποιος:
α) Αντιστρατεύεται µε οποιονδήποτε τρόπο τα συµφέροντα του Συνεταιρισµού.
β) Τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση ή έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα εκ
δόλου ή πληµµέληµα, σε βάρος της περιουσίας Αγροτικού Συνεταιρισµού.

5.2 Όροι εισδοχής
Τα πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του προηγούµενου υποκεφαλαίου, για να
εγγραφούν στο Συνεταιρισµό πρέπει να υποβάλουν έγγραφη αίτηση στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Συνεταιρισµού. Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο, ή την
επωνυµία, το πατρώνυµο, το επάγγελµα ή τη δραστηριότητα και την κατοικία, ή την έδρα
καθώς και τη δήλωση του υποψήφιου µέλους ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του
καταστατικού, ότι έχει τις προϋποθέσεις του καταστατικού για να γίνει µέλος του
Συνεταιρισµού και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύµατα, από αυτά που
προβλέπονται από το νόµο και τα οποία αποκλείουν την εγγραφή του στο Συνεταιρισµό.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της αίτησης
σε χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός από την υποβολή της. Αποδοχή της αίτησης µετά από
την λήψη απόφασης για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης και µέχρι την έναρξη και το τέλος των
εργασιών της δεν επιτρέπεται.
Σε περίπτωση που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απορρίψει την αίτηση ή παραλείψει να πάρει
απόφαση, το υποψήφιο µέλος µπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη τακτική Γενική
Συνέλευση, η οποία επιλαµβάνεται του αιτήµατος και αποφασίζει οριστικά.

5.3 Απόκτηση της ιδιότητας του µέλους
Η συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από την ηµεροµηνία της απόφασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, που δέχεται την αίτηση του, που διατάσσει την
εγγραφή και µε την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει καταβάλει την συνεταιριστική
µερίδα ή το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση, σύµφωνα µε το Άρθρο 14
(Συνεταιριστική Μερίδα) του καταστατικού του Συνεταιρισµού.
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Τα ιδρυτικά µέλη αποκτούν την ιδιότητα του µέλους από την καταχώρηση του Καταστατικού
στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισµών, που τηρείται στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο και
µε την προϋπόθεση ότι κατέβαλαν την συνεταιριστική µερίδα (Άρθρο 14 του καταστατικού).
Με την απόκτηση τη ς συνεταιριστικής ιδιότητας το µέλος εγγράφεται στο Βιβλίο Μητρώου
των Μελών.

5.4 ∆ικαιώµατα Μελών
Τα µέλη του Συνεταιρισµού δικαιούνται:
1. Να συµµετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις του.
2. Να εκλέγονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και αντιπρόσωποι σε άλλες συλλογικές
αγροτικές οργανώσεις.
3. Να συνιστούν και να συµµετέχουν στις Οµάδες Παραγωγών του Αγροτικού
Συνεταιρισµού και λοιπές µορφές συλλογικής δράσης του Συνεταιρισµού.
4. Να συµµετέχουν στις συγκαλούµενες συσκέψεις, για θέµατα του Συνεταιρισµού ή των
µελών της.
5. Να συµµετέχουν σε συνελεύσεις, σεµινάρια και συνέδρια στο εσωτερικό και
εξωτερικό, που υιοθετεί ο Συνεταιρισµός.
6. Να ζητούν µε αίτησή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο πληροφορίες σχετικά µε την
πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισµού. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να
πάρει τις σχετικές πληροφορίες στην πρώτη µετά την υποβολή της αίτησης Γενική
Συνέλευση των µελών.
7. Να ζητούν µε αίτησή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και να παίρνουν αντίγραφα των
πρακτικών της γενικής συνέλευσης, του ισολογισµού και του λογαριασµού κερδών
και ζηµιών. Τα αντίγραφα αυτά χορηγούνται στο µέλος σε προθεσµία ενός µηνός το
αργότερο από την υποβολή της αίτησης και εφόσον ο ενδιαφερόµενος καταβάλει την
σχετική δαπάνη.
8. Να λαµβάνουν, µε αίτηση τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, γνώση του περιεχοµένου
των ατοµικών τους λογαριασµών και των αποφάσεων του Συνεταιρισµού. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να αρνηθεί την
γνωστοποίηση του περιεχοµένου των αποφάσεων, για τις εµπορικές δραστηριότητες
του Συνεταιρισµού, αν από την γνωστοποίησή τους πιθανολογείται βλάβη των
συµφερόντων του Συνεταιρισµού. Στην περίπτωση αυτή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
υποχρεούται να φέρει το θέµα για την λήψη οριστικής απόφασης στην πρώτη Γενική
Συνέλευση των µελών.
9. Να συµµετέχουν στην διανοµή των πλεονασµάτων της διαχειριστικής χρήσης και στο
προϊόν εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης.
10. Να συµµετέχουν στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του Συνεταιρισµού, να
χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις του.
11. Η εθελοντική εργασία που παρέχουν τα µέλη του Αγροτικού Συνεταιρισµού προς το
Συνεταιρισµό τους, ανάλογα µε τις ανάγκες του, δεν θεωρείται ότι παρέχεται στα
πλαίσια σχέσης εξαρτηµένης εργασίας. Ο Συνεταιρισµός εκδίδει αποδείξεις δαπάνης
για την καταβαλλόµενη αµοιβή της προσωπικής εργασίας που παρέχεται από τα µέλη
του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων (ΚΒΣ), ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού που καταβάλλεται και
εφόσον ο δικαιούχος δεν είναι επιτηδευµατίας από άλλη αιτία.
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5.5 Υποχρεώσεις Μελών
Οι συνεταίροι υποχρεούνται να παραµείνουν µέλη του Συνεταιρισµού τουλάχιστον για τρία
(3) χρόνια και αναλαµβάνουν την υποχρέωση εγγραφής στην Οµάδα Παραγωγών του
Συνεταιρισµού για την ελάχιστη χρονική περίοδο, που απαιτούν οι κοινοτικοί κανονισµοί.
Κάθε µέλος του Συνεταιρισµού κοινοποιεί την τυχόν αποχώρησή του γραπτώς έξι (6) µήνες
πριν την αποχώρησή του. Αποχώρηση είναι δυνατή πριν την λήξη της τριετίας µόνο ένεκα
σπουδαίου λόγου κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Τα µέλη του Συνεταιρισµού υποχρεούνται:
α) Να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισµού
Λειτουργίας του Συνεταιρισµού της Οµάδας Παραγωγών, τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού.
β) Να συµµετέχουν ενεργά και να συνεργάζονται στη λειτουργία και τις δραστηριότητες του
Συνεταιρισµού, να υπερασπίζονται και να εξυπηρετούν τα συµφέροντα του Συνεταιρισµού
και να µη προβαίνουν σε πράξεις που µπορούν να βλάψουν τα συµφέροντά του ή τα
συµφέροντα των συνεταίρων, ως µελών του Συνεταιρισµού.
γ) Να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον νόµο, τις διατάξεις του
καταστατικού καθώς και τους κανονισµούς του Συνεταιρισµού – Οµάδας Παραγωγών.
δ) Να µην ανταγωνίζονται τον Συνεταιρισµό, στον οποίο είναι µέλη.
ε) Να παραδίδουν στον Συνεταιρισµό, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του
Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας, την παραγωγή τους, που προορίζεται για το εµπόριο,
για το οποίο η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την κοινή εµπορία ύστερα από µεταποίηση ή
όχι.
στ) Να δηλώνουν στον Συνεταιρισµό µέσα σε προθεσµίες, που καθορίζει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µε απόφασή του, την παραγωγή που προορίζεται για πώληση των προϊόντων, της
οποίας τη συγκέντρωση έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
ζ) Να εφαρµόζουν τους κανόνες παραγωγής και ποιότητας, που θεσπίζεται για κάθε προϊόν,
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
η) Να δέχονται και να διευκολύνουν τα Όργανα του Συνεταιρισµού, που είναι αρµόδια για
τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων παραγωγής και ποιότητας.
θ) Να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις, που επιβάλλονται από τον Συνεταιρισµό – Οµάδα
Παραγωγών
ι) Να εµπορεύονται τα προϊόντα τους µέσω του Συνεταιρισµού.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τα µέλη µπορεί να απαλλάσσονται µερικά ή ολικά από
την υποχρέωση για παράδοση της παραγωγής τους στον Συνεταιρισµό, εφόσον :
• Έχουν αντικειµενική αδυναµία ή άλλους σοβαρούς λόγους.
• Πριν από την ένταξή τους στον Συνεταιρισµό είχαν συνάψει αποδεδειγµένα
συµβάσεις πώλησης των προϊόντων τους σε τρίτους, εφόσον ο Συνεταιρισµός έχει
ενηµερωθεί έγκαιρα για την διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές
λεπτοµέρειες της σύµβασης.
• Ο Συνεταιρισµός αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόµενη παραγωγή.
Συνεταίρος, που αδικαιολόγητα δεν δηλώνει την παραγωγή του έγκαιρα στο Συνεταιρισµό ή
κάνει ανακριβή δήλωση και δεν προσκοµίζει την παραγωγή του στις εγκαταστάσεις του
Συνεταιρισµού ή στο χώρο, που ο Συνεταιρισµός ορίζει ή διαθέτει την παραγωγή του µερικά
ή ολικά σε άλλους φορείς χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Συνεταιρισµού :

48

•

•

Υπόκειται στην πληρωµή ποινικής ρήτρας που αποφασίζεται από το ∆Σ,
υπολογιζόµενη επί της αξίας κάθε κιλού προϊόντος, που δεν παραδίδεται. Το ακριβές
ποσό της ποινικής ρήτρας προσδιορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατά τη λήψη της
σχετικής απόφασης για την κοινή εµπορία του σχετικού προϊόντος.
Μπορεί να διαγραφεί µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία επιβάλλει
ταυτόχρονα και ποινική ρήτρα.

•

5.6

Αποχώρηση Μελών

Τα µέλη του Συνεταιρισµού δεν µπορούν να αποχωρήσουν από αυτόν πριν περάσει το
υποχρεωτικό χρονικό διάστηµα των τριών (3) ετών, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
Για την αποχώρηση απαιτείται έγγραφη αίτηση του µέλους προς το Συνεταιρισµό πριν από
έξι (6) τουλάχιστον µήνες. Μέχρι τη χρονολογία της αποχώρησης εξακολουθεί το µέλος, που
ζήτησε να αποχωρήσει, να έχει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των άλλων µελών και να
µετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις. Όµως, από την ηµέρα υποβολής της αίτησης θεωρείται ότι
παραιτήθηκε από τυχόν αξιώµατα, που κατείχε σε όργανα Συνεταιρισµού ή σε άλλη
συλλογική αγροτική οργάνωση, στην οποία µετέχει ο Συνεταιρισµός.
Το µέλος που ζήτησε την αποχώρηση από τον Συνεταιρισµό µπορεί να την ανακαλέσει µε
έγγραφη δήλωσή του προς το Συνεταιρισµό µέχρι τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας, που η
αποχώρησή του γίνεται οριστική. Επανάκτηση των αξιωµάτων που κατείχε αποκλείεται.

5.7 ∆ιαγραφή Μέλους
Με αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διαγράφεται µέλος του
Συνεταιρισµού, όταν :
• ∆εν έχει πλέον τις προϋποθέσεις εγγραφής .
• Τεθεί υπό δικαστική συµπαράσταση.
• Αρνείται χωρίς λόγο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στο
Συνεταιρισµό και δεν εφαρµόζει τις διατάξεις του καταστατικού, του νόµου, του
εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
• Ανταγωνίζεται το Συνεταιρισµό, στον οποίο είναι µέλος.
• Βλάπτει από πρόθεση τα συµφέροντα του Συνεταιρισµού και ιδίως µε την άσκηση
κάθε δραστηριότητας, η οποία στρέφεται εναντίον των οικονοµικών ή ηθικών
συµφερόντων του Συνεταιρισµού.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πριν από την απόφασή του περί διαγραφής συνεταίρου, τάσσει σε
αυτόν δεκαήµερη προθεσµία για παροχή εξηγήσεων και άρση του λόγου διαγραφής, αν
συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Κατά της απόφασης διαγραφής επιτρέπεται προσφυγή του διαγραφέντος στη Γενική
Συνέλευση. Τη διαγραφή στη Γενική Συνέλευση εισηγείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που
υποχρεούται όπως και η Γενική Συνέλευση να ακούσει προηγουµένως το υπό διαγραφή
µέλος.
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Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους που διαγράφεται, επέρχεται µε την κοινοποίηση της
απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.
Στα µέλη, που διαγράφονται για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν επιστρέφονται οι
υποχρεωτικές µερίδες.
Σε περίπτωση θανάτου µέλους του Συνεταιρισµού, ο κληρονόµος ή όταν υπάρχουν
περισσότεροι κληρονόµοι, αυτός που υποδείχθηκε µε έγγραφη συµφωνία τους, εφόσον έχει
τις προϋποθέσεις του νόµου και του καταστατικού να γίνει µέλος, υπεισέρχεται σε όλα τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του µέλους που πέθανε. Η δήλωση-αίτηση του κληρονόµου
για τη συνέχιση στο πρόσωπό του της συνεταιριστικής ιδιότητας του µέλους που πέθανε,
υποβάλλεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4)
µηνών από την ηµεροµηνία θανάτου του µέλους.
Αν δεν υποδειχθεί, η ονοµαστική αξία της µερίδας, όπως τυχόν έχει προσαυξηθεί ή µειωθεί
ανάλογα, όταν υπάρχει ζηµία, αποδίδεται στους κληρονόµους στο τέλος της χρήσης.

5.8 ∆ικαιώµατα εξερχόµενων µελών
Ο συνέταιρος, που εξέρχεται από τον Συνεταιρισµό, δεν µπορεί να ζητήσει την εκκαθάρισή
του, ούτε έχει καµία απαίτηση ή αξίωση πάνω στην περιουσία του. ∆ικαιούται µόνο στην
επιστροφή της υποχρεωτικής συνεταιρικής του µερίδας ή µερίδων, που καταβλήθηκαν απ’
αυτόν καθώς και το µέρος από το καθαρό πλεόνασµα της ετήσιας διαχείρισης, αν υπάρχει,
που δικαιούνται στο τέλος της χρήσης που εξήλθε, αφού αφαιρεθούν και στις δυο
περιπτώσεις οι ζηµιές των προηγούµενων χρήσεων και οι κρατήσεις για τα αποθεµατικά
κεφάλαια, που προβλέπονται από το νόµο για το καταστατικό.
Η απόδοση της συνεταιριστικής µερίδας και του δικαιώµατος από το πλεόνασµα της χρήσης
γίνεται µέσα σε ένα χρόνο από την ηµεροµηνία που το µέλος, σύµφωνα µε το νόµο, έχασε τη
συνεταιριστική του ιδιότητα όχι όµως νωρίτερα από έξι (6) µήνες από αυτή.
Αν µέχρι την οριστική έξοδο του µέλους αποφασιστεί η επιβολή εισφοράς στα µέλη, η
απόφαση εφαρµόζεται και σε εκείνους, που έχουν ζητήσει να αποχωρήσουν.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πάντοτε παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την εξασφάλιση των
απαιτήσεων του Συνεταιρισµού έναντι των συνεταίρων, που αποχωρούν ή διαγράφονται
καθώς και για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών τους απέναντι στον Συνεταιρισµό.

5.9 Συνεταιριστική µερίδα – ευθύνη
5.9.1

Συνεταιρική µερίδα

Κάθε µέλος συµµετέχει στον Συνεταιρισµό υποχρεωτικά µε µία υποχρεωτική συνεταιρική
µερίδα και έχει µία ψήφο.
Το συνεταιρικό κεφάλαιο είναι κατ’ ελάχιστο 30,000.00 ευρώ, (σύµφωνα µε το νόµο
4015/2011). Η υποχρεωτική συνεταιρική µερίδα ορίζεται σε πεντακόσια (500) Ευρώ. Η
συνεταιρική µερίδα καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις.
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Η συνεταιρική µερίδα είναι αδιαίρετη, ονοµαστική, αµεταβίβαστη για όλους τους
συνεταίρους. Τα µέλη µπορούν να αποκτήσουν πρόσθετες υποχρεωτικές µερίδες µε
καταβολή της αξίας της καθεµιάς, ανάλογα µε το ύψος των συναλλαγών τους µε το
Συνεταιρισµό. Ειδικότερα, στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης καταρτίζεται πίνακας των
µελών στον οποίο αναγράφεται το ύψος των συναλλαγών κάθε µέλους µε το Συνεταιρισµό
και υπολογίζεται ο µέσος όρος. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στα γραφεία του Συνεταιρισµού
τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
Κάθε τρία χρόνια αθροίζονται τα ποσά των συναλλαγών κάθε µέλους και υπολογίζεται ο
συνολικός µέσος όρος τριετίας για το σύνολο των µελών του Συνεταιρισµού. Τα µέλη που
πραγµατοποίησαν συναλλαγές διπλάσιες του µέσου όρου µπορούν να αποκτήσουν δύο
πρόσθετες υποχρεωτικές µερίδες και µία πρόσθετη ψήφο. Τα µέλη που πραγµατοποίησαν
συναλλαγές πενταπλάσιες και άνω, µπορούν να αποκτήσουν πέντε πρόσθετες υποχρεωτικές
µερίδες και δύο πρόσθετες ψήφους. Η αξία των πρόσθετων υποχρεωτικών µερίδων
καταβάλλεται εντός έτους. Σε περίπτωση που µία επόµενη τριετία δικαιολογεί µικρότερο
αριθµό µερίδων και ψήφων από την προηγούµενη, η αξία των πρόσθετων υποχρεωτικών
µερίδων, που είχαν αποκτηθεί δεν επιστρέφεται στο µέλος αλλά διατηρείται στο όνοµα του
µέλους.
Οι υποχρεωτικές µερίδες είναι έντοκες. Ο τόκος επί της αξίας της µερίδας θα υπολογίζεται µε
επιτόκιο το οποίο θα καθορίζει κατ’ έτος η Γενική Συνέλευση των µελών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Ο τόκος θα καταβάλλεται από το Συνεταιρισµό στα µέλη
ανά έτος, από το ταµείο του Συνεταιρισµού ή θα πιστώνεται στα µέλη.
Τα µέλη, οι εργαζόµενοι στο Συνεταιρισµό και τρίτοι µπορεί να αποκτήσουν προαιρετικές
µερίδες. Το ύψος της προαιρετικής µερίδας ορίζεται σε πεντακόσια ευρώ. Οι προαιρετικές
µερίδες επιστρέφονται στους δικαιούχους, είτε µε πρωτοβουλία του Συνεταιρισµού, είτε µε
αίτηση των κατόχων εντός εξαµήνου από την υποβολή της αίτησης. Οι προαιρετικές µερίδες
έχουν τα εξής προνόµια :
• Συµµετοχή κατά προτεραιότητα στα πλεονάσµατα, µε τη διανοµή στις προαιρετικές
µερίδες ποσοστού των πλεονασµάτων ανάλογου µε την ποσοστιαία συµµετοχή των
προαιρετικών µερίδων στο άθροισµα υποχρεωτικών και προαιρετικών µερίδων.
• Καταβολή τόκου, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
• Σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης του Συνεταιρισµού, οι προαιρετικές µερίδες
εξοφλούνται πριν από τις υποχρεωτικές.
Σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισµού τα µέλη του θεωρούνται πιστωτές για το ποσό
των υποχρεωτικών συνεταιρικών µερίδων που έχουν καταβάλει. Αυτές αποδίδονται µετά την
εξόφληση όλων των άλλων υποχρεώσεων του Συνεταιρισµού.
Η αύξηση ή η µείωση του ύψους της συνεταιρικής µερίδας γίνεται µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
Η µεταβίβαση των συνεταιρικών µερίδων είναι δυνατή µόνο µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Συνεταιρισµού, σε άλλα µέλη του Συνεταιρισµού ή σε πρόσωπο, που έχει τις
προϋποθέσεις του καταστατικού του Συνεταιρισµού.
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Απαγορεύεται στον Συνεταιρισµό :
• Να αγοράζει ή να δέχεται σαν ενέχυρο τις µερίδες των µελών του.
• Να επιστρέφει τη συνεταιρική µερίδα στα µέλη του, αν αυτά δεν έχουν αποχωρήσει.
5.9.2

Ευθύνη του συνεταίρου για υποχρεώσεις του Συνεταιρισµού

Η ευθύνη, των µελών του Συνεταιρισµού για τις υποχρεώσεις του προς τρίτους είναι
επικουρική και η έκτασή της ορίζεται περιορισµένα µέχρι του δεκαπλάσιου του ποσού της
υποχρεωτικής µερίδας.
Η επικουρική ευθύνη των συνεταίρων απέναντι στους δανειστές του Συνεταιρισµού γεννάται
µόνο εφόσον οι δανειστές δεν ικανοποιηθούν από τα περιουσιακά στοιχεία του
Συνεταιρισµού ή των εγγυητών.
Οι συνεταίροι ευθύνονται µε τον ίδιο παραπάνω τρόπο και µετά την έξοδό τους από το
Συνεταιρισµό για υποχρεώσεις, που δηµιουργήθηκαν όταν ήταν µέλη ή για προηγούµενες
υποχρεώσεις, τις οποίες αποδέχτηκαν κατά την εγγραφή τους.
Η ευθύνη των συνεταίρων παύει οπωσδήποτε, όταν περάσει ένας χρόνος από το πέρας της
πτώχευσης ή της εκκαθάρισης του Συνεταιρισµού, εκτός αν ασκήθηκε εναντίον τους αγωγή
µέσα στο έτος.
∆εν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση κατά των µελών και των µελών των Οργάνων του
Συνεταιρισµού για υποχρεώσεις του Συνεταιρισµού προς τρίτους και προς το ∆ηµόσιο καθώς
και για τις υποχρεώσεις µεταξύ µελών και Συνεταιρισµού.
5.9.3

Υποχρεώσεις των συνεταίρων προς τρίτους

Οι δανειστές µέλους του Συνεταιρισµού δεν έχουν κανένα δικαίωµα επί της περιουσίας του
Συνεταιρισµού ή των πλεονασµάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών µερίδων υποχρεωτικών ή
προαιρετικών για οφειλές του µέλους προς αυτούς.
∆εν υπόκειται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικών µέτρων για τις οφειλές των
συνεταίρων προς τρίτους :
 Το αντάλλαγµα για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων, που έχουν παραχωρηθεί
στο Συνεταιρισµό,
 Τα προϊόντα της παραγωγής των µελών, που παραδόθηκαν στο Συνεταιρισµό για
πώληση ή διάθεση στην αγορά αυτούσια ή µετά από τη µεταποίηση ή επεξεργασία
και
 Το τίµηµα των παραπάνω προϊόντων.
∆εν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του Συνεταιρισµού ως τρίτου :
 χρηµάτων, που έχουν ληφθεί από πιστωτικά Ιδρύµατα ως δάνειο για λογαριασµό
µέλους του ή προορίζονται ως δάνειο προς αυτό, έστω και αν τα χρήµατα αυτά
τηρούνται στους λογαριασµούς του Συνεταιρισµού επ’ ονόµατι του µέλους και
 απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισµού προς τα µέλη του.
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6 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται αρχικά το δείγµα της έρευνας, το µέγεθος του δείγµατος, ο
πληθυσµός, η διαδικασία συλλογής των δεδοµένων καθώς και η ερευνητική προσέγγιση.
Επίσης, περιγράφεται το στατιστικό πακέτο που χρησιµοποιήθηκε για την παρουσίαση και
την ανάλυση των δεδοµένων και αναφέρονται οι περιορισµοί της έρευνας.

Μέθοδοι δειγµατοληψίας
Η δειγµατοληψία αφορά τη λήψη ενός τµήµατος από κάποιο ευρύτερο σύνολο. Γενικά, η
δειγµατοληψία θεωρείται επιτυχής όταν η επιλογή του δείγµατος παράγει αποτελέσµατα,
δείκτες και µετρήσεις που είναι γενικεύσιµα και όσο το δυνατόν ακριβέστερα, δηλαδή
βρίσκονται πιο κοντά στις αντίστοιχες παραµέτρους του ευρύτερου συνόλου, δηλαδή του
πληθυσµού (∆αφέρµος Β., 2011).
∆ιακρίνονται δύο είδη δειγµατοληψίας. Η δειγµατοληψία µε πιθανότητα (probability
sampling) και η δειγµατοληψία χωρίς πιθανότητα (non probability sampling).
Η δειγµατοληψία µε πιθανότητα γίνεται σύµφωνα µε τους νόµους των πιθανοτήτων, είναι
ελεγχόµενη ως προς τις παραµέτρους της και δίνει τη δυνατότητα να γενικευτούν τα
συµπεράσµατα που εξάγονται από ένα δείγµα, γι αυτό και δίνει επιπλέον την δυνατότητα να
υπολογίσουµε και το σφάλµα εκτίµησης (της γενίκευσης).
Η δειγµατοληψία χωρίς πιθανότητα γίνεται σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η
δειγµατοληψία µε πιθανότητα ή όταν ενδιαφέρει να γίνει γρήγορα µια εφαρµογή της έρευνας,
λόγου χάρη µια πιλοτική έρευνα. Τα αποτελέσµατα µιας έρευνας που έχει γίνει µε
δειγµατοληψία χωρίς πιθανότητα δεν είναι γενικεύσιµα (αφορούν δηλαδή µόνο τη
συγκεκριµένη µελέτη στο συγκεκριµένο δείγµα) ούτε µπορούµε να υπολογίσουµε το σφάλµα
εκτίµησης και ως εκ τούτου πρέπει να τα χρησιµοποιούµε σωστά.
Στις µεθόδους δειγµατοληψίας πιθανοτήτων υπάγονται:


Απλή τυχαία δειγµατοληψία (simple random sampling): Επιλογή ενός
τυχαίου δείγµατος ορισµένου µεγέθους από τον πληθυσµό. Χαρακτηριστικό
της µεθόδου αυτής είναι ότι κάθε µέλος του πληθυσµού έχει την ίδια
πιθανότητα επιλογής στο δείγµα (αµερόληπτη επιλογή).



Συστηµατική δειγµατοληψία (Systematic sampling): Μέθοδος επιλογής
δείγµατος εναλλακτικής τυχαίας δειγµατοληψίας. Επίσης, προϋποθέτει την
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αρχειοθέτηση των µονάδων του πληθυσµού, αλλά δεν απαιτεί την αρίθµηση
τους.


∆ειγµατοληψία κατά στρώµατα (Stratified sampling): Σε αυτόν τον τύπο
δειγµατοληψίας λαµβάνουµε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα επιβάλλοντας
ορισµένους περιορισµούς στη σύνθεσή του.



∆ειγµατοληψία κατά οµάδες (Cluster sampling): ∆ειγµατοληψία µε βάση
κάποιες λειτουργικές οµάδες στις οποίες ανήκουν τα µέλη ενός πληθυσµού
(για παράδειγµα οι µαθητές ενός σχολείου ταξινοµούνται κατά εκπαιδευτική
περιφέρεια, σχολείο, τάξη και τµήµα).



∆ειγµατοληψία κατά στάδια (Multi-stage sampling): Παραλλαγή της
δειγµατοληψίας κατά οµάδες. Χρησιµοποιείται ευρέως σε έρευνες στο χώρο
της εκπαίδευσης όπως και η δειγµατοληψία κατά οµάδες. Είναι ιδιαίτερα
χρήσιµη όταν δεν υπάρχει κατάλογος των µελών του πληθυσµού και όταν η
πρόσβαση στα µέλη του πληθυσµού δεν µπορεί να είναι άµεση.

Στις µεθόδους δειγµατοληψίας «µη πιθανοτήτων» υπάγονται:


Συµπτωµατική δειγµατοληψία (ή δειγµατοληψία ευκολίας): ∆ηµιουργείται ένα
είδος εθελοντικού δείγµατος, καθώς συµµετέχουν σε αυτό όσοι είναι άµεσα
προσβάσιµοι και πρόθυµοι να συµµετάσχουν. Η επιλογή του ερευνητή είναι πολύ
µικρή (για παράδειγµα µπορεί να απορρίψει κάποιους που δεν πληρούν κάποια
χαρακτηριστικά)



∆ειγµατοληψία σκοπιµότητας: Σε αυτήν την περίπτωση ο ερευνητής συλλέγει ένα
δείγµα τα µέλη του οποίου θεωρεί ότι είναι περισσότερο σηµαντικά για την
συγκεκριµένη έρευνα. Υπάρχει δηλαδή κάποια σκοπιµότητα για την επιλογή του κάθε
µέλους στο δείγµα.



∆ειγµατοληψία χιονοστιβάδας: Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για την
µελέτη περιθωριοποιηµένων οµάδων στις οποίες υπάρχει δυσκολία.



Η ποσοστιαία δειγµατοληψία: Ο ερευνητής επιλέγει ένα δείγµα όµοιο προς τον
πληθυσµό µε βάση διάφορα προκαθορισµένα χαρακτηριστικά ελέγχου. Αυτά τα
χαρακτηριστικά ελέγχου είναι συνήθως δηµογραφικά.



∆ειγµατοληψία

διαστάσεων:

Αποτελεί

µια

επέκταση

της

ποσοστιαίας

δειγµατοληψίας. Οι διάφορες διαστάσεις που θεωρούνται σηµαντικές σε µια έρευνα
(που ίσως έχουν αναδεχθεί από δοκιµαστική εργασία) ενσωµατώνονται στη
δειγµατοληπτική διαδικασία µε τέτοιον τρόπο, ώστε να συµπεριληφθεί τουλάχιστον
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ένας αντιπρόσωπος από κάθε πιθανό συνδυασµό αυτών των παραγόντων ή
διαστάσεων.
Στην παρούσα έρευνα επιλέγει ως καταλληλότερη µέθοδος η συµπτωµατική
δειγµατοληψία. Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν σε έναν αριθµό ατόµων, τα οποία προέρχονταν
από τον επαγγελµατικό χώρο του Αγροτικού Συνεταιρισµού (Α.Σ.) της Εορδαίας και ήταν
πρόθυµα να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο της έρευνας. Στο εξής όταν αναφερόµαστε
στον Αγροτικό Συνεταιρισµό θα χρησιµοποιείται η συντοµογραφία Α.Σ.

Ερευνητική προσέγγιση – Συλλογή υλικού
Για την εξαγωγή της έρευνας, όπως αναφέρθηκε, καταλληλότερη µέθοδος συλλογής
πρωτογενών στοιχείων κρίθηκε η µέθοδος της συµπτωµατικής δειγµατοληψίας µέσω
προσωπικού ερωτηµατολογίου. Το ερωτηµατολόγιο που δόθηκε ήταν σύντοµο, ευκολονόητο
και απλά δοµηµένο ώστε να βοηθήσει στην εξαγωγή των επιθυµητών συµπερασµάτων.
Στο ερωτηµατολόγιο, ο σκοπός της έρευνας ήταν αρκετά σαφής, δηλαδή η εξαγωγή
συµπερασµάτων από ερωτήσεις που αφορούν τον Α.Σ Εορδαίας, οι οποίες αναλύονται
εκτενώς παρακάτω. Φυσικά υπήρχε η πληροφόρηση πως οι πληροφορίες που δόθηκαν από
τους ερωτηθέντες θα χρησιµοποιούνταν ανώνυµα κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων.

Βασικές εργασίες που διεκπεραιώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας:


Ορισµός στόχου - σκοπού έρευνας



Σύνταξη ερωτηµατολογίου και συλλογή από τους ερωτηθέντες



Έλεγχος της σωστής συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων



∆ηµιουργία της κατάλληλης βάσης δεδοµένων για το λογισµικό στατιστικής
επεξεργασίας SPSS



Εισαγωγή και επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας



Σύνταξη και παρουσίαση της έκθεσης των αποτελεσµάτων

Πληθυσµός – Στόχος και τεχνική δειγµατοληψία
Στην Στατιστική ενδιαφερόµαστε πολλές φορές να βγάλουµε συµπεράσµατα τα οποία
αναφέρονται σε µια οµάδα ατόµων ή αντικειµένων. Η οµάδα αυτή ονοµάζεται στατιστικός
πληθυσµός (για συντοµία πληθυσµός). Κάθε στοιχείο του πληθυσµού ονοµάζεται στατιστική
µονάδα (για συντοµία οµάδα).
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Ο πληθυσµός της έρευνας µας ήταν τα άτοµα τα οποία ήταν άµεσα προσβάσιµα στον Α.Σ.
Εορδαίας και ήταν πρόθυµα να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο της έρευνας.

Όσον

αφορά την µέθοδο της δειγµατοληψίας επιλέχθηκε η µέθοδος της συµπτωµατικής
δειγµατοληψίας που σκοπό είχα να καλύψει όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά τον υπό
εξέταση πληθυσµό.
Αρχικά πραγµατοποιήθηκε σύνταξη του ερωτηµατολογίου και η σωστή συµπλήρωση από
51 ερωτηθέντες στον επαγγελµατικό χώρου του Α.Σ, όπως προαναφέρθηκε και οι οποίοι
αποτέλεσαν τον πληθυσµό της έρευνας. Ακολούθησε η δηµιουργία της κατάλληλης βάσης
δεδοµένων για το λογισµικό στατιστικής επεξεργασίας SPSSγια την καταχώρηση και
επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας καθώς και την ανάλυσή τους. Τα αποτελέσµατα
παρουσιάζονται παρακάτω.
Τέλος, όσον αφορά τους περιορισµούς της έρευνας, οι συµµετέχοντες ήταν 51 άτοµα από
τον Α.Σ. Επιπλέον, τα ερωτηµατολόγια που δόθηκαν για τη συλλογή, επεξεργασία και
εξαγωγή συµπερασµάτων προέρχονταν από τον Νοµό Κοζάνης και συγκεκριµένα την πόλη
της Πτολεµαΐδας και εποµένως η έρευνα δεν πραγµατοποιήθηκε σε πανελλήνιο επίπεδο.

Αποτελέσµατα έρευνας
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έρευνα µε
βάση τη δοµή του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε. Αρχικά αναλύονται κάποια
περιγραφικά στατιστικά και µε βάση τα διαγράµµατά τους εξάγονται τα αποτελέσµατα.

Γενικά στοιχεία
Κατανοµή κατά φύλο
Το φύλο των συµµετεχόντων της έρευνας αποτελεί ποιοτική µεταβλητή, η οποία
εκφράστηκε από χαρακτηριστικά και έννοιες που δεν αποδίδονται µε αριθµούς. Για τη
γραφική

απεικόνιση

των

ποιοτικών

µεταβλητών

χρησιµοποιούνται

τα

BarCharts

(Ραβδογράµµατα) και τα PieCharts (Πίτες). Για την ποιοτική µεταβλητή φύλο
χρησιµοποιήθηκε το διάγραµµα της πίτας.
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ΦΥΛΟ
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

ΓΥΝΑΙΚΑ

17

33,3

33,3

33,3

ΑΝ∆ΡΑΣ

34

66,7

66,7

100,0

Total

51

100,0

100,0

Πίνακας 1: Πίνακας συχνοτήτων για τη µεταβλητή φύλο

∆ιάγραµµα 1: Πίτα για τη µεταβλητή φύλο

Από τον Πίνακα 1 των συχνοτήτων παρατηρούµε ότι από το σύνολο των 51 ερωτηθέντων
της έρευνας οι 17 είναι γυναίκες και οι 34 άντρες. Το πεδίο ValidPercent αποτυπώνει το
πραγµατικό ποσοστό των αντρών και των γυναικών του δείγµατος διότι µπορεί κάποιος που
ερωτήθηκε να µην συµπλήρωσε τη συγκεκριµένη ερώτηση του ερωτηµατολογίου. Από τον
πίνακα συχνοτήτων και από το ∆ιάγραµµα 1 για τη µεταβλητή φύλο γίνεται αντιληπτό πως οι
άντρες που συµµετείχαν στην έρευνα είναι περισσότεροι και αποτελούν το 66,7% της
κατανοµής έναντι του 33,3% των γυναικών (Βλ. Πίνακα 1, ∆ιάγραµµα 1).
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Επίπεδο σπουδών
Το επίπεδο σπουδών αποτελεί µια ποιοτική µεταβλητή και διακρίθηκε στις κατηγορίες
Γυµνάσιο, Λύκειο και Πανεπιστηµιακές σπουδές (ΑΕΙ/ΤΕΙ).
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1

2,0

2,0

2,0

ΛΥΚΕΙΟ

7

13,7

13,7

15,7

ΑΕΙ / ΤΕΙ

43

84,3

84,3

100,0

Total

51

100,0

100,0

Πίνακας 2: Πίνακας συχνοτήτων για τη µεταβλητή «επίπεδο σπουδών»

∆ιάγραµµα 2: ∆ιάγραµµα για τη µεταβλητή «επίπεδο σπουδών»
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Από τον Πίνακα 2 των συχνοτήτων παρατηρούµε ότι από το σύνολο των 51 ερωτηθέντων
της έρευνας οι περισσότεροι, 43, συνέχισαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, δηλαδή είναι
κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ. Το ποσοστό αυτών των ατόµων, όπως παρατηρείται από το
∆ιάγραµµα 2 αποτελεί το 84,31% του συνόλου. Ακολουθούν τα 7 άτοµα µε ποσοστό 13,72%
τα οποία έφτασαν στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση και στην τελευταία θέση ανήκουν τα
άτοµα µε ποσοστό 1,96% τα οποία σταµάτησαν τη φοίτηση στο γυµνάσιο (Βλ. Πίνακα 2,
∆ιάγραµµα 2).

Χρόνια εµπειρίας
Τα χρόνια εµπειρίας αποτελούν µια ποιοτική µεταβλητή και είναι χωρισµένα σε οµάδες.
Οι οµάδες αυτές είναι ίσων διαστηµάτων και ακολουθούν µια διαβάθµιση από 1 έτος έως και
τα 35 έτη.

Χρόνια εµπειρίας
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1-5

2

3,9

3,9

3,9

6-10

3

5,9

5,9

9,8

11-15

4

7,8

7,8

17,6

16-20

14

27,5

27,5

45,1

21-25

12

23,5

23,5

68,6

26-30

8

15,7

15,7

84,3

31-35

8

15,7

15,7

100,0

Total

51

100,0

100,0

Πίνακας 3: Πίνακας συχνοτήτων για τη µεταβλητή χρόνια εµπειρίας
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∆ιάγραµµα 3: ∆ιάγραµµα για τη µεταβλητή χρόνια εµπειρίας

Από τον ραβδόγραµµα των χρόνων εµπειρίας γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι τα µεγαλύτερα
ποσοστά, 27,45% και 23,52% εµφανίζουν τα άτοµα µε χρόνια εµπειρίας που ανήκουν στις
οµάδες 16-20 και 21-25, αντίστοιχα. Από τον Πίνακα 3 των συχνοτήτων παρατηρείται ότι τα
άτοµα αυτά είναι 14 και 12, αντίστοιχα. Ακολουθούν µε ίδια ποσοστά, 15,67%, τα άτοµα µε
χρόνια εµπειρίας 26-30 και 31-35. Τα άτοµα αυτά είναι 8 στην κάθε οµάδα µε βάση τον
Πίνακα 3, ενώ µικρότερα ποσοστά, 7,84%, 5,88% και 3,92% εµφανίζουν τα άτοµα µε 11-15
χρόνια εµπειρίας, 6-10 και 1-5 χρόνια, αντίστοιχα(Βλ. Πίνακα 3, ∆ιάγραµµα 3).
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Θέση στον Α.Σ.
Η θέση που έχει ένα άτοµο στον Α.Σ ανήκει και αυτή στις ποιοτικές µεταβλητές της
έρευνας. Ανάλογα µε τη θέση διακρίνονται οι κατηγορίες ∆ιευθυντής, Πρόεδρος, Στέλεχος
και Μέλος.

Θέση στον Α.Σ.
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1

2,0

2,0

2,0

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

1

2,0

2,0

3,9

ΣΤΕΛΕΧΟΣ

23

45,1

45,1

49,0

ΜΕΛΟΣ

26

51,0

51,0

100,0

Total

51

100,0

100,0

Πίνακας 4: Πίνακας για τη µεταβλητή Θέση στον Α.Σ

∆ιάγραµµα 4: ∆ιάγραµµα για τη µεταβλητή θέση στον Α.Σ
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Με βάση τον Πίνακα 4 των συχνοτήτων καθώς και του ραβδογράµµατος του
∆ιαγράµµατος 4 συµπεραίνουµε ότι από τα 51 άτοµα στο σύνολο τα 26 είναι µέλη του Α.Σ.
και τα 23 είναι στελέχη. Στον Α.Σ επίσης, υπάρχει ένας διευθυντής και ένας πρόεδρος (Βλ.
Πίνακα4, ∆ιάγραµµα 4).
Στη συνέχεια, οι συµµετέχοντες απάντησαν σε διάφορες ερωτήσεις σχετικά µε την
εµπειρία τους στον Α.Σ, τις εργασιακές τους σχέσεις µε τα άλλα µέλη, τη στάση τους ως προς
την επιχειρηµατικότητα, τη φορολόγηση κτλ. Όλες οι ακόλουθες µεταβλητές είναι τακτικές
(ordinal) καθώς υπάρχει µια διαβάθµιση στις απαντήσεις σε µια κλίµακα από καθόλου έως
πάρα πολύ. Η πρώτη ερώτηση αφορά την εµπειρία και αν αυτή θεωρείται σηµαντικός
παράγοντας για να δουλέψει κάποιος σε έναν Α.Σ.

Πιστεύεται πως η εµπειρία είναι σηµαντικός παράγοντας για να δουλέψεις σε έναν Συνεταιρισµό;
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

ΚΑΘΟΛΟΥ

1

2,0

2,0

2,0

ΛΙΓΟ

4

7,8

7,8

9,8

ΑΡΚΕΤΑ

11

21,6

21,6

31,4

ΠΟΛΥ

25

49,0

49,0

80,4

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

10

19,6

19,6

100,0

Total

51

100,0

100,0

Πίνακας 5: Πίνακας συχνοτήτων για το εάν η εµπειρία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τον
Α.Σ
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∆ιάγραµµα 5: ∆ιάγραµµα για το εάν η εµπειρία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τον Α.Σ

Με βάση τον Πίνακα 5 τα περισσότερα άτοµα, 25, απάντησαν ότι η εµπειρία αποτελεί
πολύ σηµαντικό παράγοντα. Ακολουθούν τα 11 άτοµα που απάντησαν αρκετά και τα 10
άτοµα που απάντησαν πάρα πολύ. Τέλος, 4 άτοµα απάντησαν λίγο και 1 άτοµο απάντησε
καθόλου. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων που απάντησαν πολύ συγκεντρώνει το
49,02% του συνόλου, όπως παρατηρείται από το ∆ιάγραµµα 5(Βλ. Πίνακα 5, ∆ιάγραµµα 5).
Στη συνέχεια, οι συµµετέχοντες στην έρευνα απάντησαν στην ερώτηση αν πρέπει να
υπάρχουν καθορισµένες εργασιακές σχέσεις στον επαγγελµατικό τους χώρο, ώστε να υπάρχει
ισορροπία ανάµεσα στην εξουσία και την υπευθυνότητα.
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Θεωρείται πως πρέπει αν υπάρχουν καθορισµένες εργασιακές σχέσεις ώστε να υπάρχει ισορροπία
ανάµεσα στην εξουσία και την υπευθυνότητα;
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

ΛΙΓΟ

2

3,9

3,9

3,9

ΑΡΚΕΤΑ

6

11,8

11,8

15,7

ΠΟΛΥ

19

37,3

37,3

52,9

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

24

47,1

47,1

100,0

Total

51

100,0

100,0

Πίνακας 6: Πίνακας συχνοτήτων για το εάν πρέπει να υπάρχουν καθορισµένες εργασιακές
σχέσεις µε στόχο την ισορροπία ανάµεσα στην εξουσία και την υπευθυνότητα

∆ιάγραµµα 6: ∆ιάγραµµα για το εάν πρέπει να υπάρχουν καθορισµένες εργασιακές σχέσεις µε
στόχο την ισορροπία ανάµεσα στην εξουσία και την υπευθυνότητα
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Με βάση τον Πίνακα 6, τα περισσότερα άτοµα, 24, απάντησαν ότι η εµπειρία αποτελεί
πάρα πολύ σηµαντικό παράγοντα. Ακολουθούν τα 19 άτοµα που απάντησαν πολύ. Τέλος, 6
άτοµα απάντησαν αρκετά και 2 άτοµα απάντησαν λίγο. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων
που απάντησε πάρα πολύ συγκεντρώνει το 49,02% του συνόλου, όπως παρατηρείται από το
∆ιάγραµµα 6. Ακολουθεί το 37,25% το οποίο πιστεύει ότι η εµπειρία είναι πολύ σηµαντικός
παράγοντας, το 11,76% που πιστεύει ότι είναι αρκετά σηµαντική και το 3,92% το οποίο
θεωρεί ότι είναι λίγο σηµαντική (Βλ. Πίνακα 6, ∆ιάγραµµα 6).
Στην επόµενη ερώτηση οι συµµετέχοντες στην έρευνα απάντησαν στο εάν είναι
προτεραιότητά τους η δηµιουργία στρατηγικών στον Α.Σ. Εορδαίας.

Είναι προτεραιότητά σας η δηµιουργία στρατηγικών στον Α.Σ. Εορδαίας;
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

ΑΡΚΕΤΑ

13

25,5

25,5

25,5

ΠΟΛΥ

18

35,3

35,3

60,8

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

20

39,2

39,2

100,0

Total

51

100,0

100,0

Πίνακας 7:Πίνακας συχνοτήτων για το εάν είναι προτεραιότητα η δηµιουργία στρατηγικών
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∆ιάγραµµα 7: Πίνακας συχνοτήτων για το εάν είναι προτεραιότητα η δηµιουργία στρατηγικών

Από τον Πίνακα 7 των συχνοτήτων προκύπτει ότι τα περισσότερα άτοµα απάντησαν ότι
πάρα πολύ είναι προτεραιότητά τους η δηµιουργία στρατηγικών. Το ποσοστό αυτό µε βάση
το ραβδόγραµµα του ∆ιαγράµµατος 7 ανέρχεται σε 39,22% του συνόλου. Ακολουθεί το
35,29% µε απάντηση «πολύ» και µε βάση τον Πίνακα 7 18 άτοµα και τέλος, τα 13 άτοµα, µε
ποσοστό 25,49% που απάντησαν «αρκετά». Παρατηρείται ότι οι απαντήσεις «λίγο» και
«καθόλου» δεν εµφανίζονται (Βλ. Πίνακα 7, ∆ιάγραµµα 7).
Ακολουθεί η ερώτηση σχετικά µε το αν πιστεύουν πως η θετική στάση στην
επιχειρηµατικότητα τους κάνει επιρρεπείς στο ρίσκο.
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Πιστεύετε πως η θετική στάση στην επιχειρηµατικότητα σας κάνει επιρρεπή στο ρίσκο;
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

ΚΑΘΟΛΟΥ

1

2,0

2,0

2,0

ΛΙΓΟ

5

9,8

9,8

11,8

ΑΡΚΕΤΑ

27

52,9

52,9

64,7

ΠΟΛΥ

17

33,3

33,3

98,0

1

2,0

2,0

100,0

51

100,0

100,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
Total

Πίνακας 8: Πίνακας συχνοτήτων για το εάν πιστεύουν ότι η θετική στάση στην
επιχειρηµατικότητα τους κάνει επιρρεπείς στο ρίσκο

∆ιάγραµµα 8: ∆ιάγραµµα για το εάν πιστεύουν ότι η θετική στάση στην επιχειρηµατικότητα τους
κάνει επιρρεπείς στο ρίσκο

67

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 8 ότι τα περισσότερα άτοµα και συγκεκριµένα 27
απάντησαν «αρκετά» στην ερώτηση για το αν πιστεύουν ότι η θετική στάση στην
επιχειρηµατικότητα τους κάνει επιρρεπείς στο ρίσκο. Το αντίστοιχο ποσοστό, όπως
παρατηρείται από το ραβδόγραµµα του ∆ιαγράµµατος 8 ανέρχεται σε 52,94%. ∆εύτερο
µεγαλύτερο ποσοστό, 33,33%, εµφάνισε η απάντηση «πολύ», την οποία επέλεξαν 17 άτοµα.
Ακολουθεί η απάντηση «λίγο» που επέλεξαν 5 άτοµα µε ποσοστό 9,80%. Τέλος, τα
µικρότερα ποσοστά και όµοια, 1,96%, εµφάνισαν οι απαντήσεις «πάρα πολύ» και
«καθόλου». (Βλ. Πίνακα 8, ∆ιάγραµµα 8).
Η επόµενη ερώτηση αφορά την ακεραιότητα και την αµοιβαία εµπιστοσύνη και
συγκεκριµένα αν παίζουν µεγάλο ρόλο στην ικανοποίηση από τη συλλογική δουλειά.

Η ακεραιότητα και η αµοιβαία εµπιστοσύνη παίζουν µεγάλο ρόλο στην ικανοποίηση από τη συλλογική
δουλειά;
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

4

7,8

7,8

7,8

ΠΟΛΥ

20

39,2

39,2

47,1

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

27

52,9

52,9

100,0

Total

51

100,0

100,0

ΑΡΚΕΤΑ

Πίνακας 9: Πίνακας συχνοτήτων για το εάν πιστεύουν ότι η ακεραιότητα και η αµοιβαία
εµπιστοσύνη παίζουν µεγάλο ρόλο στην ικανοποίηση από τη συλλογική δουλειά
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∆ιάγραµµα 9: ∆ιάγραµµα για το εάν πιστεύουν ότι η ακεραιότητα και η αµοιβαία εµπιστοσύνη
παίζουν µεγάλο ρόλο στην ικανοποίηση από τη συλλογική δουλειά

Με βάση τον Πίνακα 9 παρατηρούµε ότι οι απαντήσεις στη συγκεκριµένη ερώτηση ήταν
«πάρα πολύ», «πολύ» και «αρκετά», τις οποίες επέλεξαν 27 άτοµα, 20 και 4 άτοµα,
αντίστοιχα. Η πρώτη επιλογή εµφάνισε ποσοστό 52,94%, η δεύτερη επιλογή 39,21% και η
τρίτη 7,84%, όπως παρατηρείται από το ∆ιάγραµµα 9. Επίσης, βλέπουµε ότι οι υπόλοιπες
απαντήσεις, δηλαδή, «λίγο» και «καθόλου» δεν επιλέχθηκαν(Βλ. Πίνακα 9, ∆ιάγραµµα 9).
Όσον αφορά την ακόλουθη ερώτηση, οι ερωτηθέντες απάντησαν πως οι σχέσεις µε τα
άλλα µέλη του Α.Σ. συµβάλλουν στη συλλογική εργασία και τη συµµετοχή στις αποφάσεις
που λαµβάνονται.
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Πιστεύετε πως οι σχέσεις µε τα άλλα µέλη του Συνεταιρισµού συµβάλουν στη συλλογική εργασία και τη
συµµετοχή στις αποφάσεις που λαµβάνονται;
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1

2,0

2,0

2,0

ΑΡΚΕΤΑ

13

25,5

25,5

27,5

ΠΟΛΥ

12

23,5

23,5

51,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

25

49,0

49,0

100,0

Total

51

100,0

100,0

ΛΙΓΟ

Πίνακας 10:Πίνακας συχνοτήτων για το εάν πιστεύουν πως οι σχέσεις µε τα άλλα µέλη του Α.Σ.
συµβάλλουν στη συλλογική εργασία και τη συµµετοχή στις αποφάσεις που λαµβάνονται

∆ιάγραµµα 10: ∆ιάγραµµα για το εάν πιστεύουν πως οι σχέσεις µε τα άλλα µέλη του Α.Σ.
συµβάλλουν στη συλλογική εργασία και τη συµµετοχή στις αποφάσεις που λαµβάνονται
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Πιο συγκεκριµένα από τον Πίνακα 10 παρατηρούµε ότι η απάντηση «πάρα πολύ» στο
ερώτηµα αυτό, επιλέχθηκε από 25 άτοµα, η απάντηση «αρκετά» από 13 άτοµα, η απάντηση
«πολύ» από 12 άτοµα, ενώ «λίγο» απάντησε 1 άτοµο. Από το αντίστοιχο ραβδόγραµµα, το
ποσοστό της απάντησης «πάρα πολύ» ανέρχεται σε 49,02%, ακολουθούν τα ποσοστά 25,49%
και 23,53% για τις επιλογές «αρκετά» και «πολύ», αντίστοιχα και το ποσοστό 1,96% για την
απάντηση «λίγο» (Βλ. Πίνακα 10, ∆ιάγραµµα 10).
Στην ερώτηση αν ο Α.Σ. Εορδαίας παρέχει επισκέψεις σε επιτυχηµένους επιχειρηµατίες
του κλάδου ή σχέσεις µε άλλους Συνεταιρισµούς, τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται
παρακάτω.

Ο Α.Σ. Εορδαίας σας παρέχει επισκέψεις σε επιτυχηµένους επιχειρηµατίες του κλάδου ή σχέσεις µε
άλλους Συνεταιρισµούς;
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

ΚΑΘΟΛΟΥ

6

11,8

11,8

11,8

ΛΙΓΟ

6

11,8

11,8

23,5

ΑΡΚΕΤΑ

24

47,1

47,1

70,6

ΠΟΛΥ

11

21,6

21,6

92,2

4

7,8

7,8

100,0

51

100,0

100,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
Total

Πίνακας 11: Πίνακας συχνοτήτων για το εάν ο Α.Σ. Εορδαίας παρέχει επισκέψεις σε
επιτυχηµένους επιχειρηµατίες του κλάδου ή σχέσεις µε άλλους συνεταιρισµούς
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∆ιάγραµµα 11:∆ιάγραµµα για το εάν ο Α.Σ. Εορδαίας παρέχει επισκέψεις σε επιτυχηµένους
επιχειρηµατίες του κλάδου ή σχέσεις µε άλλους συνεταιρισµούς

Με βάση τον Πίνακα 11 των συχνοτήτων 24 άτοµα από το σύνολο των 51 ατόµων
απάντησαν «αρκετά» στη συγκεκριµένη ερώτηση. Το αντίστοιχο ποσοστό, σύµφωνα µε το
∆ιάγραµµα 11 είναι 47,06%. Το δεύτερο µικρότερο ποσοστό, 21,57% εµφάνισε η επιλογή
«πολύ» των 11 ατόµων. Ίδιο ποσοστό, 11,76% (6 ατόµων), εµφάνισαν οι επιλογές «λίγο» και
«καθόλου» και τέλος, 7,84% συγκέντρωσε η απάντηση «πάρα πολύ» 4 ατόµων. (Βλ. Πίνακα
11, ∆ιάγραµµα 11).
Παρακάτω, οι συµµετέχοντες στην έρευνα απάντησαν στην ερώτηση αν πιστεύουν πως
επικρατεί µια αρνητική στάση στην επιχειρηµατικότητα λόγω της έλλειψης οικονοµικών
κεφαλαίων και των κυµαινόµενων τιµών στην αγροτική παραγωγή.
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Πιστεύετε πως λόγω της έλλειψης οικονοµικών κεφαλαίων και των κυµαινόµενων τιµών στην αγροτική
παραγωγή επικρατεί µια αρνητική στάση στην επιχειρηµατικότητα;
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

ΑΡΚΕΤΑ

16

31,4

31,4

31,4

ΠΟΛΥ

25

49,0

49,0

80,4

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

10

19,6

19,6

100,0

Total

51

100,0

100,0

Πίνακας 12: Πίνακας συχνοτήτων για το εάν πιστεύουν ότι λόγω της έλλειψης των
οικονοµικών κεφαλαίων και των κυµαινόµενων τιµών στην αγροτική παραγωγή επικρατεί µια
αρνητική στάση στην επιχειρηµατικότητα

∆ιάγ
ραµµα 12: ∆ιάγραµµα για το εάν πιστεύουν ότι λόγω της έλλειψης των οικονοµικών κεφαλαίων
και των κυµαινόµενων τιµών στην αγροτική παραγωγή επικρατεί µια αρνητική στάση στην
επιχειρηµατικότητα
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Με βάση τον Πίνακα 12 των συχνοτήτων παρατηρούµε ότι 25 ερωτηθέντες απάντησαν
«πολύ», 16 απάντησαν «αρκετά» και οι υπόλοιποι 10 απάντησαν «πάρα πολύ». Τα
αντίστοιχα ποσοστά µε βάση το ∆ιάγραµµα 12 είναι 49,02%, 31,37% και 19,61%. Οι
ερωτηθέντες δεν επέλεξαν τις απαντήσεις «λίγο» και «καθόλου» (Βλ. Πίνακα 12, ∆ιάγραµµα
12).
Ακολουθεί η ερώτηση σχετικά µε τον ανταγωνισµό στην αγορά διάθεσης των προϊόντων
τους. Παρακάτω περιγράφονται τα αποτελέσµατα.

Υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός στην αγορά διάθεσης των προϊόντων σας:
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

4

7,8

7,8

7,8

ΠΟΛΥ

13

25,5

25,5

33,3

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

34

66,7

66,7

100,0

Total

51

100,0

100,0

ΑΡΚΕΤΑ

Πίνακας 13: Πίνακας συχνοτήτων για το εάν πιστεύουν ότι υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός
στην αγορά διάθεσης των προϊόντων
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∆ιάγραµµα 13: ∆ιάγραµµα για το εάν πιστεύουν ότι υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός στην αγορά
διάθεσης των προϊόντων
Από τον Πίνακα 13 συµπεραίνουµε ότι τα περισσότερα άτοµα και συγκεκριµένα 34
απάντησαν «πάρα πολύ» στο αν πιστεύουν ότι υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός στην αγορά
διάθεσης των προϊόντων τους. Το ποσοστό αυτό από το ∆ιάγραµµα 13 προκύπτει ότι είναι
66,67%. Το 25,49% (13 άτοµα) του συνόλου απάντησε «πολύ», ενώ το µικρότερο ποσοστό
(7,84%) εµφάνισε η επιλογή «αρκετά» των 4 ατόµων (Βλ. Πίνακα 13, ∆ιάγραµµα 13).
Οι συµµετέχοντες της έρευνας πιστεύουν πως η αστάθεια των πολιτικών στους τοµείς της
γεωργίας επηρεάζει την επιχειρηµατικότητα στον Α.Σ. Εορδαίας. Συγκεκριµένα οι
απαντήσεις τους παρουσιάζονται παρακάτω.
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Πιστεύετε πως η αστάθεια των πολιτικών στους τοµείς της γεωργίας επηρεάζει την επιχειρηµατικότητα
στον Α.Σ. Εορδαίας;
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

ΛΙΓΟ

1

2,0

2,0

2,0

ΑΡΚΕΤΑ

6

11,8

11,8

13,7

ΠΟΛΥ

20

39,2

39,2

52,9

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

24

47,1

47,1

100,0

Total

51

100,0

100,0

Πίνακας 14: Πίνακας συχνοτήτων για το εάν πιστεύουν ότι η αστάθεια των πολιτικών στους
τοµείς της γεωργίας επηρεάζει την επιχειρηµατικότητα στον Α.Σ. Εορδαίας

∆ιάγραµµα 14: ∆ιάγραµµα για το εάν πιστεύουν ότι η αστάθεια των πολιτικών στους τοµείς της
γεωργίας επηρεάζει την επιχειρηµατικότητα στον Α.Σ. Εορδαίας
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Από τον Πίνακα 14 και το ∆ιάγραµµα 14 προκύπτει ότι τα περισσότερα άτοµα, 24 µε
ποσοστό 47,05% απάντησαν «πάρα πολύ». Ακολουθούν τα 20 άτοµα µε ποσοστό 39,22%
που απάντησαν «πολύ», τα 6 άτοµα (11,76%) µε την επιλογή «αρκετά» και τέλος, ένα άτοµο
(1,96%) το οποίο απάντησε «λίγο» (Βλ. Πίνακα 14, ∆ιάγραµµα 14).
Όσον αφορά τη φορολόγηση των Συνεταιρισµών τα αποτελέσµατα που προέκυψαν
αναλύονται παρακάτω.

Πιστεύετε πως η φορολόγηση των Συνεταιρισµών είναι ξεκάθαρη:
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

2

3,9

3,9

3,9

ΑΡΚΕΤΑ

35

68,6

68,6

72,5

ΠΟΛΥ

10

19,6

19,6

92,2

4

7,8

7,8

100,0

51

100,0

100,0

ΛΙΓΟ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
Total

Πίνακας 15: Πίνακας συχνοτήτων για το εάν πιστεύουν πως η φορολόγηση των Συνεταιρισµών
είναι ξεκάθαρη
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∆ιάγραµµα 15: ∆ιάγραµµα για το εάν πιστεύουν πως η φορολόγηση των Συνεταιρισµών είναι
ξεκάθαρη

Τα περισσότερα άτοµα και συγκεκριµένα 35 απάντησαν «αρκετά» στην ερώτηση αν
πιστεύουν πως η φορολόγηση των Συνεταιρισµών είναι ξεκάθαρη, όπως παρατηρείται από
τον Πίνακα 15. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι 68,63% µε βάση το ∆ιάγραµµα 15. Ακολουθεί η
απάντηση «πολύ» µε 10 άτοµα και ποσοστό 19,61%, η απάντηση «πάρα πολύ» µε 4 άτοµα
και ποσοστό 7,84% και τέλος η απάντηση «λίγο» των 2 ατόµων µε ποσοστό 3,93% (Βλ.
Πίνακα 15, ∆ιάγραµµα 15).
Όσον αφορά τις ραγδαίες αλλαγές στους ελληνικούς κανονισµούς και αν δηµιουργούν
προβλήµατα στους εµπορικούς κανονισµούς στο εξωτερικό οι απαντήσεις ακολουθούν.

78

Οι ραγδαίες αλλαγές στους ελληνικούς κανονισµούς σας δηµιουργούν προβλήµατα στους εµπορικούς
κανονισµούς στο εξωτερικό;
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

2

3,9

3,9

3,9

ΑΡΚΕΤΑ

23

45,1

45,1

49,0

ΠΟΛΥ

19

37,3

37,3

86,3

7

13,7

13,7

100,0

51

100,0

100,0

ΛΙΓΟ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
Total

Πίνακας 16: Πίνακας συχνοτήτων για το εάν πιστεύουν ότι οι ραγδαίες αλλαγές στους
ελληνικούς κανονισµούς δηµιουργούν προβλήµατα στους εµπορικούς κανονισµούς στο
εξωτερικό

∆ιάγραµµα 16: Πίνακας συχνοτήτων για το εάν πιστεύουν ότι οι ραγδαίες αλλαγές στους
ελληνικούς κανονισµούς δηµιουργούν προβλήµατα στους εµπορικούς κανονισµούς στο
εξωτερικό
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Από τον Πίνακα 16 παρατηρείται ότι 23 άτοµα απάντησαν «αρκετά» στη συγκεκριµένη
ερώτηση. Το αντίστοιχο ποσοστό, µε βάση το ∆ιάγραµµα 16 ανέρχεται σε 45,10%. Την
απάντηση «πολύ» επέλεξαν 19 άτοµα µε ποσοστό 37,25%. Λιγότερα άτοµα, 7 µε ποσοστό
13,72% επέλεξαν «πάρα πολύ» και ακόµη λιγότερα, 2 άτοµα µε ποσοστό 3,92% απάντησαν
«λίγο» (Βλ. Πίνακα 16, ∆ιάγραµµα 16).
Στη συνέχεια, οι ερωτηθέντες απάντησαν αν πιστεύουν πως η επιχειρηµατική εµπειρία
συµβάλλει στην άνοδο του Α.Σ. Εορδαίας.

Πιστεύετε πως η επιχειρηµατική εµπειρία συµβάλλει στην άνοδο του Α.Σ. Εορδαίας;
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

ΑΡΚΕΤΑ

11

21,6

21,6

21,6

ΠΟΛΥ

20

39,2

39,2

60,8

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

20

39,2

39,2

100,0

Total

51

100,0

100,0

Πίνακας 17: Πίνακας συχνοτήτων για το εάν πιστεύουν πως η επιχειρηµατική εµπειρία
συµβάλλει στην άνοδο του Α.Σ. Εορδαίας
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∆ιάγραµµα 17: ∆ιάγραµµα για το εάν πιστεύουν πως η επιχειρηµατική εµπειρία συµβάλλει στην
άνοδο του Α.Σ. Εορδαίας

Με βάση τον Πίνακα 17 αλλά και το ∆ιάγραµµα 18,προκύπτει ότι 20άτοµα, µε ποσοστό
39,22%, απάντησαν «πάρα πολύ» στην ερώτηση αυτή. Επίσης, όµοιο ποσοστό εµφάνισε η
απάντηση «πολύ». Το µικρότερο ποσοστό, 21,57% και συγκεκριµένα 11 άτοµα, απάντησε
«αρκετά» (Βλ. Πίνακα 17, ∆ιάγραµµα 17).
Στην τελευταία ερώτηση, οι συµµετέχοντες στην έρευνα απάντησαν σε ποιο βαθµό είναι
ικανοποιηµένοι από τη δουλειά τους και οι απαντήσεις τους αναλύονται παρακάτω.
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Είστε ικανοποιηµένος από τη δουλεία σας;
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

4

7,8

7,8

7,8

ΑΡΚΕΤΑ

12

23,5

23,5

31,4

ΠΟΛΥ

29

56,9

56,9

88,2

6

11,8

11,8

100,0

51

100,0

100,0

ΛΙΓΟ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
Total

Πίνακας 18: Πίνακας συχνοτήτων για το εάν είναι ικανοποιηµένοι από τη δουλειά τους

∆ιάγραµµα 18: ∆ιάγραµµα για το εάν πιστεύουν πως η επιχειρηµατική εµπειρία συµβάλλει στην
άνοδο του Α.Σ. Εορδαίας
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Από τον Πίνακα 18 των συχνοτήτων παρατηρούµε ότι τα περισσότερα άτοµα, 29
συγκεκριµένα, απάντησαν πως είναι «πολύ» ικανοποιηµένα από τη δουλειά τους. Το
αντίστοιχο ποσοστό παρατηρείται από το ∆ιάγραµµα 18 ότι είναι 56,86%. Λιγότερα άτοµα,
12 µε ποσοστό 23,53% απάντησαν ότι είναι «αρκετά» ικανοποιηµένα. Ακόµη λιγότερα, 6
άτοµα µε ποσοστό 11,76% απάντησαν «πάρα πολύ» και τέλος, τα λιγότερα άτοµα, 4 µε
ποσοστό 7,84% απάντησαν «λίγο» (Βλ. Πίνακα 17, ∆ιάγραµµα 17).
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Στατιστικές Αναλύσεις
Για να διαπιστωθεί η ύπαρξη τυχόν συσχετίσεων µεταξύ των αποτελεσµάτων της έρευνας
εφαρµόζονται η µονόδροµη ανάλυση διακύµανσης (one-way ΑNOVA) και τα Τ-ανεξάρτητα
τεστ. Παρακάτω αναφέρονται µόνο τα αποτελέσµατα που έχουν στατιστική σηµασία, δηλαδή
τα αποτελέσµατα µονόδροµης ανάλυσης που το Pvalue είναι µικρότερο από την τιµή 0,05.
Αρχικά θα εξεταστούν οι συσχετισµοί όλων των απαντήσεων του δείγµατος σε σχέση µε
το επίπεδο εκπαίδευσης τους µε µονόδροµη ανάλυση διακύµανσης και έπειτα οι συσχετισµοί
των απαντήσεων ως προς το φύλο του δείγµατος µε Τ ανεξάρτητο τεστ. Τέλος για την κάθε
ανάλυση παρουσιάζεται το διάγραµµα µέσων τιµών του δείγµατος για να γίνει πιο αντιληπτός
ο συσχετισµός τους.
Στον πίνακα 2.1 εφαρµόζεται µονόδροµη ανάλυση διακύµανσης στην θέση που έχει κάθε
ερωτώµενος στον Α.Σ, σε σχέση µε το επίπεδο σπουδών.
Το δείγµα ως προς το επίπεδο σπουδών του διαχωρίζεται στα Γυµνάσιο, Λύκειο και ΑΕΙΤΕΙ. Όσον αφορά τη θέση που έχει στον Α.Σ διαχωρίζεται σε ∆ιευθυντής που έχει
καταγραφεί µε τον αριθµό ένα, Πρόεδρος που καταγράφηκε µε τον αριθµό δύο, στελέχη µε
τον αριθµό τρία και µέλη µε τον αριθµό τέσσερα. Όπως φαίνεται και είναι απολύτως
αναµενόµενο υπάρχει συσχετισµός ανάµεσα στην βαθµίδα εκπαίδευσης και τη θέση που
κατέχει το δείγµα (Sig=0,028 < 0,05)

ANOVA
Θέση στον Α.Σ.
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

2,860

2

1,430

Within Groups

17,767

48

,370

Total

20,627

50

F
3,863

Sig.
,028

Πίνακας 2.1- Μονόδροµη ανάλυση διακύµανσης στην θέση στον Α.Σ που κατέχει το δείγµα σε σχέση µε το επίπεδο
σπουδών.
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Στο ∆ιάγραµµα 2.1 αναπαριστώνται οι µέσες τιµές των θέσεων στον Α.Σ όπως έχουν
καταγραφεί σε σχέση µε τη βαθµίδα εκπαίδευσης. Όπως παρατηρείται, όσοι βρίσκονται στην
δεύτερη βαθµίδα, δηλαδή γυµνάσιο και λύκειο καταλαµβάνουν θέσεις µελών ενώ οι
υπόλοιπες θέσεις καταλαµβάνονται από το δείγµα της τρίτης βαθµίδας δηλαδή ΑΕΙ-ΤΕΙ.

∆ιάγραµµα 2.1.- Στον άξονα Υ αναπαριστώνται οι µέσες τιµές των απαντήσεων για τις θέσεις που κατέχει το
δείγµα στον Α.Σ µε απάντηση 1: ∆ιευθυντής, 2: Πρόεδρος, 3: Στέλεχος, 4: Μέλος, ενώ στον Χ άξονα είναι το
επίπεδο σπουδών του δείγµατος.

Παρακάτω στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζεται η µονόδροµη ανάλυση διακύµανσης της
ερώτησης «Πιστεύετε πως η θετική στάση στην επιχειρηµατικότητα σας κάνει επιρρεπή στο
ρίσκο;» σε σχέση µε το επίπεδο σπουδών του δείγµατος. Όπως φαίνεται το Sig.=0,016 <0,05
εποµένως υπάρχει συσχέτιση. Οι απαντήσεις καταγράφηκαν ως εξής : ένα – καθόλου, δύο – λίγο,
τρία – αρκετά, τέσσερα – πολύ, πέντε – πάρα πολύ.

85

ANOVA
Πιστεύετε πως η θετική στάση στην επιχειρηµατικότητα σας κάνει επιρρεπή στο ρίσκο;
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

4,628

2

2,314

4,481

,016

Within Groups

24,784

48

,516

Total

29,412

50

Πίνακας 2.2- Μονόδροµη ανάλυση διακύµανσης στο αν η θετική στάση στην επιχειρηµατικότητα κάνει κάποιον
επιρρεπή στο ρίσκο σε σχέση µε το επίπεδο σπουδών.

Πιο αναλυτικά, στο ∆ιάγραµµα 2.2 ο µέσος όρος του δείγµατος της εκπαιδευτικής βαθµίδας
του γυµνασίου βρίσκεται στο 3 και

όσο το δείγµα µεταβαίνει σε παραπάνω βαθµίδα

εκπαίδευσης δίνει µια θετικότερη απάντηση (µέσος όρος 3,3).

86

∆ιάγραµµα 2.2.- Στον άξονα Υ αναπαριστώνται οι µέσες τιµές των απαντήσεων για το αν η θετική στάση στην
επιχειρηµατικότητα κάνει κάποιον επιρρεπή στο ρίσκο, µε απάντηση : ένα – καθόλου, δύο – λίγο, τρία – αρκετά,
τέσσερα – πολύ, πέντε – πάρα πολύ. Ενώ στον Χ άξονα φαίνεται το επίπεδο σπουδών του δείγµατος.

Έπεται η ερώτηση αν η εµπειρία είναι σηµαντικός παράγοντας για να δουλέψει κάποιος
σε έναν συνεταιρισµό µε απαντήσεις ένα – καθόλου, δύο – λίγο, τρία – αρκετά, τέσσερα –
πολύ, πέντε – πάρα πολύ. Με Sig = 0,008 φαίνεται εµφανώς η συσχέτιση της απάντησης µε
το επίπεδο σπουδών (Πίνακας 2.3). Από το ∆ιάγραµµα 2.3 προκύπτει ότι στην πρώτη βαθµίδα
εκπαίδευσης, το γυµνάσιο, το δείγµα θεωρεί ότι η εµπειρία δεν αποτελεί καθόλου σηµαντικό
παράγοντα για να δουλέψει κάποιος σε συνεταιρισµό (µέσος όρος 1), οι δύο επόµενες
βαθµίδες συµφωνούν ότι η εµπειρία έχει µεγάλη σηµασία µε µέσο όρο 3,8.

ANOVA
Πιστεύεται πως η εµπειρία είναι σηµαντικός παράγοντας για να δουλέψεις σε έναν Συνεταιρισµό;
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

7,808

2

3,904

5,298

,008

Within Groups

35,369

48

,737

Total

43,176

50

Πίνακας 2.3- Μονόδροµη ανάλυση διακύµανσης στο αν η εµπειρία είναι σηµαντικός παράγοντας για να δουλέψει
κάποιος σε έναν Συνεταιρισµό σε σχέση µε το επίπεδο σπουδών.
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∆ιάγραµµα 2.3.- Στον άξονα Υ αναπαριστώνται οι µέσες τιµές των απαντήσεων για το αν η εµπειρία είναι σηµαντικός
µε απάντηση ένα – καθόλου, δύο – λίγο, τρία – αρκετά, τέσσερα –
πολύ, πέντε – πάρα πολύ. Ο Χ άξονας αναπαριστά το επίπεδο σπουδών του δείγµατος
παράγοντας για να δουλέψεις σε έναν Συνεταιρισµό

\

Στην ερώτηση αν η επιχειρηµατική εµπειρία συµβάλει στην άνοδο του Α.Σ. Εορδαίας,

όπου οι απαντήσεις οµαδοποιήθηκαν µε ένα – καθόλου, δύο – λίγο, τρία – αρκετά, τέσσερα –
πολύ, πέντε – πάρα πολύ(∆ιάγραµµα 2.4), φαίνεται ότι η απάντηση της ερώτησης αυτής
εξαρτάται από τη βαθµίδα σπουδών του δείγµατος (Sig.=0,016<0,05). Σύµφωνα µε το
∆ιάγραµµα 2.4όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο σπουδών του δείγµατος τόσο πιο µεγάλη
αντιλαµβάνεται τη συµβολή της επιχειρηµατικής εµπειρίας στην άνοδο και ανάπτυξη του
Α.Σ.
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ANOVA
Πιστεύετε πως η επιχειρηµατική εµπειρία συµβάλει στην άνοδο του Α.Σ. Εορδαίας;
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

4,628

2

2,314

4,481

,016

Within Groups

24,784

48

,516

Total

29,412

50

Πίνακας 2.4- Μονόδροµη ανάλυση διακύµανσης στο αν η επιχειρηµατική εµπειρία συµβάλει στην άνοδο του Α.Σ.
Εορδαίας σε σχέση µε το επίπεδο σπουδών.

∆ιάγραµµα 2.4.- Στον άξονα Υ αναπαριστώνται οι µέσες τιµές των απαντήσεων για το αν η επιχειρηµατική
εµπειρία συµβάλει στην άνοδο του Α.Σ. Εορδαίας µε απάντηση ένα – καθόλου, δύο – λίγο, τρία – αρκετά, τέσσερα
– πολύ, πέντε – πάρα πολύ. Ο Χ άξονας αναπαριστά το επίπεδο σπουδών του δείγµατος.
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Ακολουθούν ταt στατιστικά τεστ ανεξαρτησίας ως προς το φύλο. Σε αυτήν την
περίπτωση, για να απορρίψουµε την µηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι οι διακυµάνσεις του
δείγµατος στον εξεταζόµενο παράγοντα δεν διαφέρουν (Equal variances not assumed) θα
πρέπει το Sig(2-tailed) <0,05. Στον Πίνακα 2.5 παρουσιάζεται το t-test για το αν το δείγµα
θεωρεί ότι υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός στη διάθεση των προϊόντων του, µε απαντήσεις
ένα – καθόλου, δύο – λίγο, τρία –αρκετά, τέσσερα – πολύ, πέντε – πάρα πολύ. Όπως
προκύπτει, υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των απαντήσεων του δείγµατος και του φύλου του
(Sig(2tailed)=0,000<0,05). Ο γυναικείος πληθυσµός φαίνεται να αισθάνεται ότι υπάρχει
µεγαλύτερος ανταγωνισµός στην διάθεση των προϊόντων του στην αγορά µε µέση τιµή 4,9
από ότι ο αντρικός µε µέση τιµή 4,4 (∆ιάγραµµα 2.5).

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of

t-test for Equality of Means

Variances
F

Sig.

t

df

Sig. (2tailed)

Mean

Std. Error

95% Confidence Interval of the

Differenc Differenc
e

e

Difference
Lower

Upper

Equal
Υπάρχει µεγάλος
ανταγωνισµός
στην
διάθεσης

variances

38,544

,000

3,010

49

,004

,529

,176

,176

,883

3,954

45,324

,000

,529

,134

,260

,799

assumed

αγορά
των

προϊόντων σας:

Equal
variances not
assumed

Πίνακας 2.5–Tανεξάρτητο testστο αν υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός στην αγορά διάθεσης των προϊόντων σε
σχέση µε το φύλο.
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∆ιάγραµµα 2.5.- Στον άξονα Υ αναπαριστώνται οι µέσες τιµές των απαντήσεων για το αν υπάρχει ανταγωνισµός
στην διάθεση των προϊόντων του δείγµατος στην αγορά µε απάντηση ένα – καθόλου, δύο – λίγο, τρία – αρκετά,
τέσσερα – πολύ, πέντε – πάρα πολύ. Ο Χ άξονας αναπαριστά το φύλο.

Για το αν η αµοιβαία εµπιστοσύνη και η ακεραιότητα παίζουν µεγάλο ρόλο στην
ικανοποίηση από τη συλλογική δουλειά, το δείγµα απάντησε µε ένα – καθόλου, δύο – λίγο,
τρία –αρκετά, τέσσερα – πολύ, πέντε – πάρα πολύ φαίνεται και πάλι να µην ισχύει η µηδενική
υπόθεση, ότι δεν υπάρχει διαφορά στην διακύµανση των τιµών των απαντήσεων των ανδρών
και γυναικών, εποµένως υπάρχει συσχέτιση µε το φύλο (Πίνακας 2.6) (Sig 2tailed=0,00<0,05). O γυναικείος πληθυσµός φαίνεται να δίνει την απάντηση «πάρα πολύ» µε
µέσο όρο 4,94 ενώ ο αντρικός τείνει προς την απάντηση «πολύ» µε µέσο όρο 4,2(∆ιάγραµµα
2.6).
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Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of

t-test for Equality of Means

Variances
F

Sig.

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

95% Confidence Interval

tailed)

Difference

Difference

of the Difference
Lower

Upper

Equal

Η ακεραιότητα και η variances
αµοιβαία εµπιστοσύνη assumed

16,980

,000

4,550

49

,000

,735

,162

,411

1,060

5,898

46,706

,000

,735

,125

,484

,986

παίζουν µεγάλο ρόλο
στην ικανοποίηση από Equal
τη συλλογική δουλειά;

variances

not

assumed

Πίνακας 2.6-Τ ανεξάρτητο τεστ στο αν η ακεραιότητα και η αµοιβαία εµπιστοσύνη παίζουν µεγάλο ρόλο στην
ικανοποίηση από τη συλλογική δουλειά σε σχέση µε το φύλο.
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∆ιάγραµµα 2.6.- Στον άξονα Υ αναπαριστώνται οι µέσες τιµές για το αν η ακεραιότητα και η αµοιβαία
εµπιστοσύνη παίζουν µεγάλο ρόλο στην ικανοποίηση από τη συλλογική δουλειά µε απαντήσεις ένα – καθόλου,
δύο – λίγο, τρία – αρκετά, τέσσερα – πολύ, πέντε – πάρα πολύ. Ο Χ άξονας αναπαριστά το φύλο.
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Συµπεράσµατα
Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσµατα της έρευνας από το δείγµα των 51
ερωτώµενων από τον επαγγελµατικό χώρο του Α.Σ. της Εορδαίας. Έπειτα από την
επεξεργασία των στοιχείων και την ανάλυση των απαντηµένων ερωτηµατολογίων µε το
στατιστικό λογισµικό SPSS προκύπτουν τα παρακάτω συµπεράσµατα. Με βάση τα
δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος συµπεραίνουµε ότι:
 Το 66,7% του δείγµατος είναι άνδρες, ενώ το 33,3% είναι γυναίκες.
 Το 84,3% είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ/ΤΕΙ, το 13,7% είναι απόφοιτοι λυκείου και
το 2% είναι απόφοιτοι γυµνασίου.
 Το 27,5% ανήκει στην κατηγορία µε χρόνια εµπειρίας από 16 έως 20 έτη, το
23,5% έχει 16-20 χρόνια εµπειρίας, το 15,7% έχει 26-30 χρόνια εµπειρίας αλλά
και 31-35 χρόνια, το 5,9% έχει 6-10 χρόνια εµπειρίας και τέλος, το 3,9% έχει
από 1 έως 5 έτη εµπειρίας.
 26 άτοµα εµφανίζονται ως µέλη στον Α.Σ. Εορδαίας, 23 άτοµα είναι στελέχη, 1
άτοµο κατέχει τη θέση του προέδρου και 1 άτοµο τη θέση του διευθυντή.
Σύµφωνα µε τις ερωτήσεις που αφορούν την εµπειρία των ερωτώµενων από τον Α.Σ
Εορδαίας, τις σχέσεις τους µε τα άλλα µέλη, τη γενικότερη στάση τους ως προς το επάγγελµά
τους και άλλες ερωτήσεις προκύπτουν τα ακόλουθα:
 Όσον αφορά την εµπειρία τους και αν θεωρείται σηµαντικός παράγοντας για να
δουλέψει κάποιος στον Α.Σ. τα περισσότερα άτοµα απάντησαν από «αρκετά»
έως «πάρα πολύ».
 Σχετικά µε τον αν πρέπει να υπάρχουν καθορισµένες εργασιακές σχέσεις ώστε
να επιτυγχάνεται η ισορροπία ανάµεσα στην εξουσία και την υπευθυνότητα τα
περισσότερα άτοµα απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
 Στην ερώτηση αν είναι προτεραιότητά τους η δηµιουργία στρατηγικών οι
απαντήσεις που επιλέχθηκαν ήταν µόνο οι «αρκετά», «πολύ» και «πάρα πολύ».
 Στην ερώτηση αν η θετική στάση στην επιχειρηµατικότητα τους κάνει
επιρρεπείς στο ρίσκο, τα περισσότερα άτοµα απάντησαν «αρκετά».
 Στην ερώτηση αν η ακεραιότητα και η αµοιβαία εµπιστοσύνη παίζουν µεγάλο
ρόλο στην ικανοποίηση από τη συλλογική δουλειά οι απαντήσεις που δόθηκαν
ήταν µόνο «πάρα πολύ», «πολύ» και «αρκετά», µε µεγαλύτερο ποσοστό η
πρώτη απάντηση.
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 Στο αν πιστεύουν πως οι σχέσεις µε τα άλλα µέλη του Α.Σ. συµβάλλουν στη
συλλογική εργασία και τη λήψη αποφάσεων το µεγαλύτερο ποσοστό εµφάνισε η
απάντηση «πάρα πολύ» και το µικρότερο η απάντηση «λίγο».
 Σχετικά µε το αν ο Α.Σ. τους παρέχει επισκέψεις σε επιτυχηµένους
επιχειρηµατίες του κλάδου ή σχέσεις µε άλλους Συνεταιρισµούς το µεγαλύτερο
ποσοστό απάντησε «αρκετά».
 Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι λόγω της έλλειψης των οικονοµικών κεφαλαίων
και των κυµαινόµενων τιµών στην αγροτική παραγωγή επικρατεί µια αρνητική
στάση στην επιχειρηµατικότητα, τα περισσότερα άτοµα απάντησαν «πολύ», ενώ
δεν εµφανίστηκαν οι επιλογές «λίγο» και «καθόλου».
 Αναφορικά µε το αν υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός στην αγορά διάθεσης των
προϊόντων, το µεγαλύτερο ποσοστό απάντησε «πάρα πολύ», ενώ δεν υπήρχαν
απαντήσεις «λίγο» ή «καθόλου».
 Στην ερώτηση αν πιστεύουν πως η αστάθεια των πολιτικών στους τοµείς της
γεωργίας επηρεάζει την επιχειρηµατικότητα στον Α.Σ. τα περισσότερα άτοµα
απάντησαν «πάρα πολύ» και «πολύ».
 Σχετικά µε το αν η φορολόγηση των Συνεταιρισµών είναι ξεκάθαρη το
µεγαλύτερο ποσοστό µε διαφορά απάντησε «αρκετά».
 Στην ερώτηση αν οι ραγδαίες αλλαγές στους ελληνικούς κανονισµούς
δηµιουργούν προβλήµατα στους εµπορικούς κανονισµούς στο εξωτερικό, τα
περισσότερα άτοµα απάντησαν «αρκετά» και «πολύ».
 Όσον αφορά την επιχειρηµατική εµπειρία και αν συµβάλλει στην άνοδο του
Α.Σ. Εορδαίας, εµφανίστηκαν µόνο οι απαντήσεις «πάρα πολύ», «πολύ» και
«αρκετά», µε µεγαλύτερα ποσοστά οι δύο πρώτες απαντήσεις.
 Στην τελευταία ερώτηση για το αν είναι ικανοποιηµένοι από τη δουλειά τους, τα
περισσότερα άτοµα απάντησαν «πολύ», ενώ λιγότερα άτοµα απάντησαν «πάρα
πολύ» και «λίγο».
Από την ανάλυση των συσχετίσεων µε ανάλυση µονόδροµης διακύµανσης (one-way
ANOVA) και Τ-ανεξάρτητων τεστ για τη διαπίστωση ύπαρξης συσχετίσεων ανάµεσα στις
µεταβλητές της έρευνας προέκυψαν τα εξής:
 Όσον αφορά τη θέση στον Α.Σ. σε σχέση µε το επίπεδο σπουδών προέκυψε ότι
όσοι βρίσκονται στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση, δηλαδή γυµνάσιο και λύκειο
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καταλαµβάνουν θέσεις µελών ενώ οι υπόλοιπες θέσεις καταλαµβάνονται από το
δείγµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης δηλαδή ΑΕΙ-ΤΕΙ.
 Συσχέτιση προέκυψε µεταξύ της ερώτησης «Πιστεύετε πως η θετική στάση
στην επιχειρηµατικότητα σας κάνει επιρρεπή στο ρίσκο;» και του επιπέδου
σπουδών του δείγµατος. Πιο συγκεκριµένα, όσο το δείγµα µεταβαίνει σε
παραπάνω βαθµίδα εκπαίδευσης δίνει µια θετικότερη απάντηση.
 Επίσης, συσχέτιση εµφανίστηκε µεταξύ της ερώτησης «αν η εµπειρία είναι
σηµαντικός παράγοντας για να δουλέψει κάποιος σε έναν συνεταιρισµό» και
του επιπέδου σπουδών.
 Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο σπουδών του δείγµατος τόσο πιο µεγάλη
αντιλαµβάνεται την συµβολή της επιχειρηµατικής εµπειρίας στην άνοδο και
ανάπτυξη του Α.Σ. Στην πρώτη βαθµίδα εκπαίδευσης, το γυµνάσιο, το δείγµα
θεωρεί ότι δεν είναι καθόλου σηµαντικός παράγοντας η εµπειρία για να
δουλέψει κάποιος σε συνεταιρισµό (µέσος όρος 1), οι δύο επόµενες βαθµίδες
συµφωνούν ότι η εµπειρία έχει µεγάλη σηµασία.
 Η ερώτηση «αν η επιχειρηµατική εµπειρία συµβάλει στην άνοδο του Α.Σ.
Εορδαίας» εξαρτάται από την βαθµίδα σπουδών του δείγµατος και
συγκεκριµένα όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο σπουδών του δείγµατος τόσο πιο
µεγάλη αντιλαµβάνεται τη συµβολή της επιχειρηµατικής εµπειρίας στην άνοδο
και ανάπτυξη του Α.Σ.
 Ο γυναικείος πληθυσµός φαίνεται να αισθάνεται ότι υπάρχει µεγαλύτερος
ανταγωνισµός στην διάθεση των προϊόντων του στην αγορά από ότι ο αντρικός,
εφόσον για τις γυναίκες προέκυψε µεγαλύτερη µέση τιµή.
 Για το αν η αµοιβαία εµπιστοσύνη και η ακεραιότητα παίζουνε µεγάλο ρόλο
στην ικανοποίηση από τη συλλογική δουλειά προέκυψε ότι υπάρχει συσχέτιση
µε το φύλο. O γυναικείος πληθυσµός φαίνεται να δίνει την απάντηση «πάρα
πολύ» µε µέσο όρο, ενώ ο αντρικός τείνει προς την απάντηση «πολύ».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
7 Ερωτηµατολόγιο: Οι Παράγοντες που επηρεάζουν την
Αγροτική Επιχειρηµατικότητα στον Α.Σ.
Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν
την αγροτική επιχειρηµατικότητα στον Αγροτικό Συνεταιρισµό Εορδαίας. Οι απαντήσεις που
θα δοθούν είναι εµπιστευτικές και θα χρησιµοποιηθούν µόνο για τους στόχους της
συγκεκριµένης έρευνας. Απαραίτητη προϋπόθεση να συµπληρωθεί το ερωτηµατολόγιο από
τον ∆ιευθυντή, τον Πρόεδρο, τα στελέχη καθώς και τα µέλη του Α.Σ. Εορδαίας.
Φύλλο*
•

Άνδρας

•

Γυναίκα
Επίπεδο Σπουδών*

•

Γυµνάσιο

•

Λύκειο

•

ΑΕΙ / ΤΕΙ
Θέση στον Α.Σ. *

•

∆ιευθυντής

•

Πρόεδρος

•

Στέλεχος

•

Μέλος

Χρόνια εµπειρίας στη θέση που κατέχετε σήµερα*

Πιστεύεται πως η εµπειρία είναι σηµαντικός παράγοντας για να δουλέψεις σε έναν
Συνεταιρισµό;*

1
∆ιαφωνώ απόλυτα

2

3

4

5
Συµφωνώ απόλυτα
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Θεωρείται πως πρέπει αν υπάρχουν καθορισµένες εργασιακές σχέσεις ώστε να υπάρχει
ισορροπία ανάµεσα στην εξουσία και την υπευθυνότητα;*

1

2

3

4

5

∆ιαφωνώ απόλυτα

Συµφωνώ απόλυτα

Είναι προτεραιότητά σας η δηµιουργία στρατηγικών στον Α.Σ. Εορδαίας;*

1

2

3

4

5

∆ιαφωνώ απόλυτα

Συµφωνώ απόλυτα

Πιστεύετε πως η θετική στάση στην επιχειρηµατικότητα σας κάνει επιρρεπή στο ρίσκο;*

1

2

3

4

5

∆ιαφωνώ απόλυτα

Συµφωνώ απόλυτα

Η ακεραιότητα και η αµοιβαία εµπιστοσύνη παίζουν µεγάλο ρόλο στην ικανοποίηση από τη
συλλογική δουλειά;*

1

2

3

4

5

∆ιαφωνώ απόλυτα

Συµφωνώ απόλυτα

Πιστεύετε πως οι σχέσεις µε τα άλλα µέλη του Συνεταιρισµού συµβάλουν στη συλλογική
εργασία και τη συµµετοχή στις αποφάσεις που λαµβάνονται;*

1

2

3

4

5

∆ιαφωνώ απόλυτα

Συµφωνώ απόλυτα

Ο Α.Σ. Εορδαίας σας παρέχει επισκέψεις σε επιτυχηµένους επιχειρηµατίες του κλάδου ή
σχέσεις µε άλλους Συνεταιρισµούς;*

1

2

3

4

5

∆ιαφωνώ απόλυτα

Συµφωνώ απόλυτα

πως λόγω της έλλειψης οικονοµικών κεφαλαίων και των κυµαινόµενων τιµών στην αγροτική
παραγωγή επικρατεί µια αρνητική στάση στην επιχειρηµατικότητα;*

1
∆ιαφωνώ απόλυτα

2

3

4

5
Συµφωνώ απόλυτα
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Υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός στην αγορά διάθεσης των προϊόντων σας:*

1

2

3

4

5

∆ιαφωνώ απόλυτα

Συµφωνώ απόλυτα

Πιστεύετε πως η αστάθεια των πολιτικών στους τοµείς της γεωργίας επηρεάζουν την
επιχειρηµατικότητα στον Α.Σ. Εορδαίας;*

1

2

3

4

5

∆ιαφωνώ απόλυτα

Συµφωνώ απόλυτα

Πιστεύετε πως η φορολόγηση των Συνεταιρισµών είναι ξεκάθαρη:*

1

2

3

4

5

∆ιαφωνώ απόλυτα

Συµφωνώ απόλυτα

Οι ραγδαίες αλλαγές στους ελληνικούς κανονισµούς σας δηµιουργεί προβλήµατα στους
εµπορικούς κανονισµούς στο εξωτερικό;*

1

2

3

4

5

∆ιαφωνώ απόλυτα

Συµφωνώ απόλυτα

Πιστεύετε πως η επιχειρηµατική εµπειρία συµβάλει στην άνοδο του Α.Σ. Εορδαίας;*

1

2

3

4

5

∆ιαφωνώ απόλυτα

Συµφωνώ απόλυτα

Είστε ικανοποιηµένος από τη δουλεία σας;*

1
∆ιαφωνώ απόλυτα

2

3

4

5
Συµφωνώ απόλυτα
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