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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Στόχος της εργασίας  αυτής είναι να παρουσιάσει την οργάνωση και 

λειτουργία του Αγροτουριστικού, Βιοτεχνικού και Οικοτεχνικού Συνεταιρισµού  

“Αιτωλική Γη”. Αφορµή για την παρούσα µελέτη στάθηκε φυσικά, το ζωηρό 

ενδιαφέρον µου για την αξιοσηµείωτη κοινωνική και πολιτιστική συνεισφορά του 

συνεταιρισµού στην κωµόπολη του Θέρµου Αιτωλοακαρνανίας. Έτσι, επιχειρείται η 

σκιαγράφηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του συνεταιρισµού, καθώς και της 

διοικητικής του δοµής.  

Αρχικά, µέσα από µια βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται η σταχυολόγηση 

των  σηµαντικότερων ορισµών που έχουν δοθεί για τους συνεταιρισµούς. Στην 

συνέχεια, παρουσιάζονται τα διάφορα είδη συνεταιρισµών και συγκεκριµένα: οι 

αστικοί, οι αγροτικοί και οι οικοδοµικοί. Μετά από αυτή τη συνοπτική εισαγωγή, 

ακολουθεί η επιµέρους αναφορά στον συνεταιρισµό ‘Αιτωλική Γη’. Το 2
ο
 κεφάλαιο, 

συνεπώς, περιλαµβάνει µερικές Γενικές διατάξεις που αφορούν στη σύσταση, την 

επωνυµία και την έδρα του συνεταιρισµού, ενώ παράλληλα αποτυπώνονται και οι 

βασικότερες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων του σκοπού 

σύστασης του συνεταιρισµού και των δικαιωµάτων – υποχρεώσεων των µελών.  Στο 

επόµενο κεφάλαιο, καταγράφονται τα ζητήµατα της συνεταιρικής µερίδας και 

ευθύνης, όπως οι υποχρεώσεις των συνεταίρων προς το συνεταιρισµό και προς 

τρίτους. Επιπρόσθετα, το 4
ο
 κεφάλαιο περιλαµβάνει τα όργανα του συνεταιρισµού, τα 

οποία είναι: η Γενική συνέλευση, το ∆ιοικητικό συµβούλιο και το Εποπτικό 

συµβούλιο. Η εργασία ολοκληρώνεται µε την περιγραφή της πορείας του 

συνεταιρισµού η ‘Αιτωλική Γη’ και των µελλοντικών σχεδίων, όπως αυτά 

επισηµαίνονται από τα µέλη του συνεταιρισµού.  

Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες µου  στον 

καθηγητή µου, κύριο Χρήστο Τσουραµάνη για την άψογη συνεργασία, την 

καθοδήγηση και την εµπιστοσύνη που µου επέδειξε. Τέλος, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω και τις γυναίκες – µέλη του συνεταιρισµού για την στήριξη, τη βοήθειά 

τους και την παροχή πληροφοριών κατά την συγγραφή της εργασίας αυτής.     
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1ο  Κεφάλαιο : «Εισαγωγικά στοιχεία για την έννοια του 

συνεταιρισμού» 

 

  1.1. «Διάφοροι ορισμοί που έχουν δοθεί» 

 

Σύµφωνα µε τους θεωρητικούς, δεν είναι καθόλου εύκολο όσο και αν 

προσπαθεί κανείς να περιλάβει σε έναν ορισµό όλες τις πτυχές ενός 

συνεταιρισµού.  Για αυτό το λόγο, θα παραθέσουµε µερικούς από τους ορισµούς 

που έχουν δοθεί τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους συγγραφείς, σε µια 

απόπειρα να προσεγγίσουµε καλύτερα την έννοια του συνεταιρισµού.  

∆ύο από τους µεγάλους Έλληνες θεωρητικούς που ασχολήθηκαν µε την 

έννοια του συνεταιρισµού είναι ο ∆.  Καλιτσουνάκης  και ο Θ. Τζωρτζάκης.  Ο 

πρώτος από τους προαναφερθέντες συγγραφείς οριοθετεί τον συνεταιρισµό ως 

εξής: «Συνεταιρισµός είναι ελευθέρα και ισότιµος  τοπική προσωπική  ένωσις 

ασθενών οικονοµικώς ατόµων, προς αυτοβοήθειαν δι’ από κοινού διεξαγωγής 

επιχειρήσεως εξ ης ωφελούνται αναλόγως της µετ αυτής συναλλαγής των». Ο Θ. 

Τζωρτζάκης αν και ταυτίζεται µε τον προηγούµενο στο πρώτο τµήµα του ορισµού 

ενός συνεταιρισµού, συµπληρώνει: «Ο συνεταιρισµός είναι όργανον αυτοβοήθειας 

ασθενών οικονοµικώς προσώπων, δηµιουργούµενος δια της ενώσεως των µικρών 

κατά µέρος δυνάµεων αυτών εις µίαν µεγάλην οµοειδή δύναµιν , τιθεµένην εις την 

διάθεσιν έκαστου δια την   καλυτέραν άσκησιν της επαγγελµατικής και    οικιακής 

οικονοµίας» (Kαλιτσουνάκης, Τζωρτζάκης στο Μαριάδης, 2003: 360).   

Παρατηρούµε, εποµένως, πως κοινό στοιχείο των ανωτέρων ορισµών είναι η 

συνένωση αδύνατων οικονοµικά ατόµων µε σκοπό την υποβοήθηση στη 

διεξαγωγή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.             

Σε αυτό το σηµείο, είναι  σηµαντικό  να παραθέσουµε τις απόψεις των 

Άγγλων θεωρητικών: «Συνεταιρισµός είναι µια επιχειρηµατική οργάνωση , η οποία 

υπηρετεί πρώτα έναν οικονοµικό και στη συνέχεια έναν κοινωνικό σκοπό.  Είναι 

ακόµη ένα αναγνωρισµένο νοµικό πρόσωπο στο οποίο αναγνωρίζονται τα ίδια 

δικαιώµατα και οι ίδιες εξουσίες , όπως αναγνωρίζονται  τα ίδια δικαιώµατα και οι 
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ίδιες εξουσίες και σε ένα άτοµο η σε µια εταιρία ,αλλά διέπεται συνήθως από έναν 

διαφορετικό νόµο […] » (Μαριάδης, 2003 : 364) . Φυσικά υπάρχει κάποια 

διαφορά από τις ιδιωτικοοικονοµικές επιχειρήσεις, στο ότι κατέχεται και 

ελέγχεται από εκείνους που ασκούν την επιχειρηµατική δραστηριότητα.  
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1.2.  «Είδη συνεταιρισμών» 

 

1.2.1.    «Αστικοί συνεταιρισμοί» 

 

   Σε αυτό το σηµείο η µελέτη µας θα επικεντρωθεί στους αστικούς 

συνεταιρισµούς. Αρχικά, ο αστικός συνεταιρισµός αποτελεί µια εκούσια ένωση 

προσώπων που προσβλέπει σε οικονοµικό όφελος και στοχεύει, µέσα από τη 

συνεργασία των µελών του, στην οικονοµική , κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξή 

τους. Παράλληλα, στα πλαίσια της άσκησης της κοινής αυτής επιχείρησης 

επιδιώκεται η βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου, η βελτίωση της ποιότητας ζωής 

τους. Οι αστικοί συνεταιρισµοί διακρίνονται στα παρακάτω είδη : α) Παραγωγικοί, β) 

Καταναλωτικοί, γ) Προµηθευτικοί, δ) Πιστωτικοί, ε) Μεταφορικοί και στ) 

Τουριστικοί. Ας σηµειωθεί, βέβαια, πως η διάκριση αυτή είναι ενδεικτική, καθώς θα 

µπορούσαµε να εντοπίσουµε και άλλες κατηγορίες αστικών συνεταιρισµών πέραν 

των προαναφερθεισών. 

    Αναφορικά µε την ίδρυση ενός αστικού συνεταιρισµού, απαιτείται η 

ύπαρξη δύο αναγκαίων συνθηκών. Συγκεκριµένα, η σύνταξη ενός καταστατικού και 

ύστερα η καταχώρηση του καταστατικού στο µητρώο συνεταιρισµών του 

Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα. Ως έδρα ορίζεται ένας 

δήµος ή µια κοινότητα του ελληνικού κράτους.  Επιπρόσθετα, το καταστατικό θα 

πρέπει να υπογράφεται από 15 τουλάχιστον πρόσωπα.  Σε ό,τι αφορά τα µέλη ενός 

αστικού συνεταιρισµού µπορούν να είναι είτε ενήλικα άτοµα είτε ακόµη δήµοι ή 

κοινότητες. Τα µέλη των Α.Σ. διακρίνονται σε: α) ιδρυτικά β) επιγενόµενα. Η 

απόκτηση της ιδιότητας του µέλους  για την πρώτη κατηγορία πραγµατοποιείται µετά 

την έγκριση του καταστατικού και την καταχώριση του στα σχετικά µητρώα του 

Ειρηνοδικείου. Εν αντιθέσει, τα επιγενόµενα είναι εκείνα τα άτοµα που έχουν την 

δυνατότητα να γίνουν µέλη µετά την σύσταση του συνεταιρισµού, ύστερα από την 

υποβολή γραπτής αίτησης προς το ∆.Σ.. 

      Ολοκληρώνοντας, η δηµιουργία του αστικού συνεταιρισµού 

επισφραγίζεται µε τις εισφορές των συνεταίρων. Το ποσό  που θα καταβάλει ο κάθε 

συνέταιρος  ονοµάζεται συνεταιρική µερίδα. Η συνεταιρική µερίδα είναι 

υποχρεωτική και διακρίνεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1) είναι ίση για 
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όλους και αδιαίρετη 2) δεν µπορεί να κληρονοµηθεί ούτε να κληροδοτηθεί 3) η 

µεταβίβασή της γίνεται µόνο σε συνέταιρο και 4) δεν κατάσχεται στην περίπτωση 

που υπάρχουν χρέη από συνεταίρους προς τρίτους.        

 

1.2.2.  «Αγροτικοί συνεταιρισμοί» 

 

      Σε αυτή την ενότητα, θα γίνει µνεία στην έννοια του αγροτικού 

συνεταιρισµού, η σύσταση του οποίου εναπόκειται στην αυτόνοµη και εθελούσια 

ένωση των προσώπων – εν δυνάµει µελών.  Αποτέλεσµα της αµοιβαίας υποβοήθησης 

των ατόµων θα είναι η οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή 

τους,  µέσω µιας συνιδιοκτήτης επιχείρησης. Κάποια είδη αγροτικών συνεταιρισµών 

είναι οι οικοτεχνικοί, οι αγροτουριστικοί, οι µελισσοκοµικοί, καθώς και οποιοιδήποτε 

άλλοι συνεταιρισµοί, των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν την αγροτική 

οικονοµία. 

        Ας επισηµάνουµε στο σηµείο αυτό πως τα µέλη ενός αγροτικού 

συνεταιρισµού µπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια εξυπηρετεί την 

επίτευξη των ανωτέρω σκοπών τους. Έχουν  το δικαίωµα να ιδρύουν 

υποκαταστήµατα, παραρτήµατα ή γραφεία στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, 

καθώς και  να δηµιουργούν κοινές επιχειρήσεις µε καταναλωτικούς, άλλους 

συνεταιρισµούς, κοινωφελείς οργανισµούς και συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων 

χωρών.    

          Ως έδρα ενός αγροτικού συνεταιρισµού ορίζεται στο καταστατικό του  

ο δήµος ή η κοινότητα του ελληνικού κράτους, στην οποία είναι εγκατεστηµένη η 

διοίκησή του, χαρακτηριστικό που διέπει, όπως είδαµε,  και τους αστικούς 

συνεταιρισµούς.  Παράλληλα, από το καταστατικό ορίζεται  και η περιφέρεια του 

αγροτικού συνεταιρισµού. Το στοιχείο αυτό είναι σηµαντικό κατά τη χρήση της 

επωνυµίας, γιατί η επωνυµία ενός αγροτικού συνεταιρισµού οφείλει να διακρίνεται 

από την επωνυµία άλλων αγροτικών συνεταιρισµών  που έχουν την  ίδια περιφέρεια 

και τον ίδιο σκοπό. ∆εν θα παραλείψουµε να σηµειώσουµε πως η χρήση της 

επωνυµίας άπτεται υποχρεωτικά των συναλλαγών και οφείλει να εκφράζει τα 

αντικείµενα της δραστηριότητας του συνεταιρισµού. 
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        Αναφορικά µε τις προϋποθέσεις  σύστασης ενός αγροτικού 

συνεταιρισµού, ας υπογραµµίσουµε πως προσιδιάζουν σε εκείνες ενός αστικού 

συνεταιρισµού σχετικά µε την σύνταξη και καταχώρηση του καταστατικού. Η 

διαφοροποίηση αφορά στην ανάγκη να υπογραφεί το καταστατικό λειτουργίας από 

εφτά µέλη. Τα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν σε ένα καταστατικό προκειµένου να 

κριθεί έγκυρο είναι τα εξής:  

α) το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο και ο τόπος κατοικίας των ιδρυτικών 

µελών. 

β) η επωνυµία, η έδρα και η περιφέρεια του συνεταιρισµού. 

γ) ο σκοπός και οι δραστηριότητές του. 

δ) οι όροι εγγραφής , αποχώρησης και διαγραφής των µελών, αλλά και οι 

υποχρεώσεις τους . 

ε) το ύψος της συνεταιρικής µερίδας (συγκεκριµένα, ο τρόπος µε τον οποίο 

προσδιορίζεται ο αριθµός των υποχρεωτικών µερίδων, η καταβολή τους και η 

διαδικασία απόδοσής τους σε περίπτωση αποχώρησης).  

στ) η έκταση της ευθύνης των µελών. 

ζ) οι προϋποθέσεις σύγκλισης και λήψης αποφάσεων από την Γενική 

Συνέλευση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,  που αποτελούν τα όργανα διοίκησης. 

η) τα ποσοστά επί των πλεονασµάτων χρήσης για την δηµιουργία 

αποθεµατικών.        

θ) η χρονική διάρκεια του συνεταιρισµού. 

ι) ο ορισµός προσωρινού ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο οποίος θα συµβάλει 

ώστε  να τηρηθούν οι νόµιµες διαδικασίες για την έγκριση  καταστατικού και τη 

δηµιουργία της πρώτης Γενικής Συνέλευσης. 

ια) ο τρόπος ορισµού των ελεγκτών. 

ιβ) οι όροι λύσης και εκκαθάρισης του συνεταιρισµού. 
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Επίσης, ένα φυσικό πρόσωπο προκειµένου να καταστεί µέλος ενός αγροτικού 

συνεταιρισµού θα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

Α) να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 

Β) να απασχολείται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής 

οικονοµίας. 

Γ) να πληρεί τους όρους του καταστατικού. 

∆) να αποδέχεται τη χρησιµοποίηση των υπηρεσιών του συνεταιρισµού. 

     Έκτος από την ένταξη ενός φυσικού προσώπου µπορεί και ένα νοµικό 

πρόσωπο να γίνει µέλος  ενός   αγροτικού  συνεταιρισµού,  εφόσον αυτό  

προβλέπεται από το καταστατικό. 

       Κάθε µέλος είναι υποχρεωµένο, παράλληλα, να καταβάλει την 

συνεταιρική µερίδα, γεγονός που αποτελεί µια αναγκαία συνθήκη για τη σύσταση του 

αγροτικού συνεταιρισµού. Έναν ορισµό που θα µπορούσαµε να αποδώσουµε στην 

έννοια της «συνεταιρικής µερίδας» είναι: το ελάχιστο χρηµατικό ποσό συµµέτοχης 

κάθε µέλους στο κεφάλαιο του συνεταιρισµού.  

      Μετά την απαρίθµηση των προϋποθέσεων σύστασης του αγροτικού 

συνεταιρισµού, σηµαντικό για την εικόνα του είναι το προσωπικό που τον 

στελεχώνει, όπως άλλωστε και για την εικόνα κάθε επιχείρησης. Το προσωπικό 

διακρίνεται σε :  

Α) τακτικό, το οποίο καλύπτει διαρκείς ανάγκες και διορίζεται σε θέσεις που 

προβλέπονται από τον κανονισµό λειτουργίας του συνεταιρισµού.  

Β)µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου που καλύπτει ειδικές, έκτατες, 

εποχιακές ανάγκες του συνεταιρισµού.    

   

1.2.3.  «Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί» 

  

       Στην τελευταία ενότητα αυτής της περιληπτικής εισαγωγής στα είδη και 

τις ιδιότητες των συνεταιρισµών, θα αναφερθούµε στην έννοια του οικοδοµικού 

συνεταιρισµού, κύριος σκοπός του οποίου είναι η εξασφάλιση των µελών  µε την 

παροχή σε αυτά κατοικίας σε αστικές ή παραθεριστικές περιοχές. Επιπρόσθετα, ένας 
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οικοδοµικός συνεταιρισµός µπορεί να αποσκοπεί στην αναµόρφωση και ανάπλαση 

κατοικηµένων περιοχών προς όφελος µόνο των µελών του. 

      Οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί δύναται να διακρίνονται σε δύο βασικές 

κατηγορίες: α)  στους αστικούς, που στοχεύουν στην απόκτηση από τα µέλη τους 

κύριας κατοικίας, εφόσον δεν διαθέτουν τέτοια στον τόπο της µόνιµης διαµονής τους 

και β) στους παραθεριστικούς, οι οποίοι, όπως προκύπτει και από την ονοµασία τους, 

επιδιώκουν την απόκτηση από τα µέλη τους παραθεριστικής κατοικίας, υπό την 

προϋπόθεση πως δεν έχουν µία τέτοια κατοικία στην κατοχή τους. Μπορούµε, 

συνεπώς, να συµπεράνουµε πως απώτερος σκοπός ενός οικοδοµικού συνεταιρισµού 

είναι η ανάπλαση των οικείων περιοχών.  

      Η εξασφάλιση της κατοικίας για τα µέλη του οικοδοµικού συνεταιρισµού 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί:  

Α) µε παραγωγή κατοικιών από ενιαίο κατασκευαστικό φορέα  

Β) µε διανοµή αυτοτελών οικοπέδων για την ανέγερση κατοικιών από τα µέλη 

τους 

Γ) µε απ’ ευθείας αγορά ετοίµων κατοικιών 

∆) µε συνδυασµό όλων των παραπάνω περιπτώσεων.      

    

        Ο δήµος ή η κοινότητα, στην οποία είναι εγκατεστηµένη η διοίκησή του 

και συνιστά το κέντρο των δραστηριοτήτων του αποτελεί την έδρα του οικοδοµικού 

συνεταιρισµού.  Η επωνυµία του οικοδοµικού συνεταιρισµού θα πρέπει να δηλώνει 

φυσικά, το σκοπό του και να περιλαµβάνει υποχρεωτικά ολογράφως τη φράση 

«περιορισµένης ευθύνης».   

      Σχετικά µε τις απαραίτητες ενέργειες για την κίνηση της διαδικασίας 

σύστασης ενός οικοδοµικού συνεταιρισµού, αυτή µπορεί να γίνει: 

Α) από το δήµο ή κοινότητα είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από αίτηση 25 

τουλάχιστον ατόµων είτε µε έγγραφο του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

Β) απευθείας από τους ενδιαφερόµενους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σύσταση 

του οικοδοµικού συνεταιρισµού  πραγµατοποιείται µόνο όταν ακολουθηθεί η τυπική 

διαδικασία που προβλέπεται από το νόµο (ά.4&2,I-III), µε απόφαση που υπουργού 
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ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, η οποία στην συνέχεια δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Σε αυτή την απόφαση θα πρέπει να περιέχονται: 

α) η έδρα και η επωνυµία του Ο.Σ. 

β) ο σκοπός που επιδιώκει και ο αριθµός των µελών, 

γ) το µέγεθος της αρχικής συνεταιρικής µερίδας και η έκταση της ευθύνης των 

µελών του, 

δ) ο αριθµός των άρθρων του καταστατικού  

ε) ο δήµος ή η κοινότητα στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται  η έκταση 

ή οι κατοικίες για τη στεγαστική εξυπηρέτηση των µελών του. 

     Εν συνεχεία, το καταστατικό καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγγραφο, όπου 

αναφέρεται η ηµεροµηνία σύνταξης, και το οποίο πρέπει να φέρει την υπογραφή των 

µελών. Στο καταστατικό θα πρέπει να περιλαµβάνεται υποχρεωτικά: 

α)  η επωνυµία του  

β) η έδρα του  

γ) ο επιδιωκόµενος σκοπός και η κατηγορία  

δ) Τα ονοµατεπώνυµα, πατρώνυµα και οι διευθύνσεις κατοικίας  των µελών 

του συνεταιρισµού 

ε) η διάρκεια του Σ 

ζ) ο καθορισµός του κεφαλαίου και οι πόροι του Σ 

η) οι όροι συµµετοχής, αποχώρησης των µελών, όπως και τα δικαιώµατα και 

οι υποχρεώσεις τους 

θ) ο τρόπος οργάνωσης  και διοίκησης, καθώς και τα όργανα διοίκησης  

ι) Το ύψος της αρχικής συνεταιρικής µερίδας και ο τρόπος καταβολής της  

ια) οι όροι διάλυσης του συνεταιρισµού . 

    Τα µέλη του οικοδοµικού συνεταιρισµού, είτε φυσικά ενήλικα πρόσωπα 

είτε νοµικά πρόσωπα, είναι υποχρεωµένα να εξυπηρετούν τα συµφέροντα του 

συνεταιρισµού. Ένα πρόσωπο µπορεί να χάσει τη δυνατότητα να γίνει µέλος του 

οικοδοµικού συνεταιρισµού αν α) υπήρξε µέλος άλλου Ο.Σ. και διαγράφηκε, επειδή 

δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του, β) έχει την ιδιότητα µέλους άλλου Ο.Σ. της ίδιας 
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κατηγορίας και γ) βρίσκεται υπό δικαστική συµπαράσταση. Τέλος, η συνεταιρική 

µερίδα, δηλαδή το ποσό συµµετοχής κάθε µέλους στον Ο.Σ. είναι δυνατόν να 

καταβληθεί σε τρείς µορφές:   

Α) χρηµατικό ποσό  

Β) τµήµα εδάφους  

Γ) κτίριο ή τµήµα κτιρίου ή δανδισµός των παραπάνω.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[14] 

 

2
ο
  κεφάλαιο : «Γενικές διατάξεις που αφορούν το συνεταιρισµό 

Αιτωλική Γή»  

 

    2.1. «Σύσταση-επωνυμία- έδρα» 
         

         Μετά τη σταχυολόγηση των σηµαντικότερων δεδοµένων που αφορούν 

στην οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση και µελέτη των συνθηκών σύστασης ενός 

συνεταιρισµού, θα εξειδικεύσουµε την αναφορά µας στον γυναικείο συνεταιρισµό 

του ∆ήµου Θέρµου, «Αιτωλική Γη».  Ο συνεταιρισµός αυτός έχει συσταθεί ως 

Αγροτουριστικός Συνεταιρισµός µε την ακόλουθη επωνυµία «Αγροτουριστικός, 

Βιοτεχνικός και Οικοτεχνικός Συνεταιρισµός», µε τον διακριτικό τίτλο «Αιτωλική 

Γη» και µε έδρα το ∆ήµο Θέρµου του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. Ας σηµειωθεί πως 

ο συνεταιρισµός έχει περιφέρεια τη γεωγραφική περιοχή όπου δραστηριοποιούνται τα 

µέλη του. Εν προκειµένω, ορίζεται από τα διοικητικά όρια της περιοχής του Θέρµου.  

Πρόκειται για ένα συνεταιρισµό που αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και 

ασκεί εµπορική ιδιότητα. Υπογραµµίζεται πως όταν ο συνεταιρισµός 

πραγµατοποιήσει συναλλαγές µε το εξωτερικό η επωνυµία του θα πρέπει να αποδοθεί 

σε πιστή µετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.  

 

 

2.2. «Σκοπός και δραστηριότητες» 
 

      Ο συνεταιρισµός «Αιτωλική Γή» αποσκοπεί , µε γνώµονα 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. Η επίτευξη των σκοπών του 

συνεταιρισµού θα καταστεί δυνατή µέσα από τις ακόλουθες  δυναµικές που µπορεί να 

αναπτύξει : 

   α) Η υποστήριξη της συνεταιριστικής δράσης των µελών του,  των οποίων 

οι εργασίες  έχουν ευρεία κλίµακα στο κλάδο του αγροτουρισµού ,της τυποποίησης 

και της συσκευασίας αγροτικών προϊόντων θα προάγει την ιδιωτική οικονοµία των 
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συνεταίρων. Πολύ ενδιαφέρων, επίσης,  είναι και ο κλάδος παραγωγής και 

διακίνησης ειδών χειροτεχνίας και οικοτεχνίας. 

   β) ∆ιαφηµιστική προβολή και φυσικά, διακίνηση των αγροτικών προϊόντων 

που δηµιουργούν τα µέλη, των ειδών οικοτεχνίας και των αγροτουριστικών 

υπηρεσιών µε σκοπό τον εφοδιασµό της αγοράς . 

   γ) Συνεργασία µε αγροτουριστικούς, βιοτεχνικούς ή οικοτεχνικούς 

συνεταιρισµούς που επιδιώκουν την επίτευξη ανάλογων στόχων.  

   δ) Σύναψη δανείων µε απώτερη βλέψη την υποβοήθηση των ανωτέρω 

δραστηριοτήτων.   

    ε) Εκτέλεση κάθε φύσεως έργων και προγραµµάτων σχετικών µε τη 

διατήρηση του περιβάλλοντος, που αποτελεί ένα σηµαντικό ζήτηµα. Ως εκ τούτου ο 

συνεταιρισµός µπορεί και να συνεργαστεί µε άλλους συνεταιρισµούς της 

περιφέρειας.  

   στ)  Σύναψη συµφωνιών µε πελάτες και τρίτους για την προώθηση και 

πώληση των προϊόντων του. 

    ζ) ∆ιαδικτυακή ενηµέρωση (ή χρήση οποιουδήποτε άλλου µέσου 

επικοινωνίας) για την προώθηση των προϊόντων.  

   η) Παροχή συµβουλών και οδηγιών προς τα µέλη του αναφορικά µε τις προς 

εκτέλεση εργασίες. 

       Επιπρόσθετα, για την εκπλήρωση των σκοπών του ο συνεταιρισµός 

µπορεί να συµµετέχει  σε Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών και να συµπράττει σε 

κοινές επιχειρήσεις , νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα ή να 

συνδέεται µε κοινωφελείς  οργανισµούς  και µε συνεταιριστικές οργανώσεις .  

Ο συνεταιρισµός εκπροσωπείται στις επαγγελµατικές οργανώσεις ,οι 

συνιστώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 2732/1999 σε εθνικό επίπεδο από 

την ΠΑΣΕΓΕΣ, ή από άλλη αντιπροσωπευτική Συνεταιριστική Οργάνωση. 
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2.2.1.  «Πωλήσεις –αγορές του έτους 2014-2015» 

 

     Σε αυτό το υποκεφάλαιο, θα επιχειρηθεί µια παρουσίαση των εσόδων και εξόδων 

και, επιπλέον µια συγκριτική αποτίµηση των ετών 2014 και 2015.  Αναλυτικά, για τη 

χρονική περίοδο από 01-01-14 έως 31-12-14 ισχύουν τα παρακάτω:  

  Έσοδα: 

Περιγραφή:  ΠΡΟΙΟΝ ΛΑΝΙΚΩΣ 13%              καθαρή αξία περιόδου  23.929.99 € 

                        ΠΡΟΙΟΝ ΛΙΑΝΙΚΟΣ 23%             καθαρή αξία περιόδου   261.41 € 

                        ΠΡΟΙΟΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ  13%        καθαρή αξία περιόδου  1.748.49  € 

                        ΠΡΟΙΟΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ 23%         καθαρή αξία περιόδου 53,70 € 

                                                                                             Σύνολο  :       25.993,59    € 

  Έξοδα : 

      Περιγραφή:  ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕ/ΤΩΝ 13%                   καθαρή αξία περιόδου: 12,00 €        

                              ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕ/ΤΩΝ 23%                   καθαρή αξία περιόδου:  193,92  € 

                               ΑΓΟΡΕΣ   ΠΑΓΙΩΝ         23%                     καθαρή αξία περιόδου:337,50 € 

                               ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗ                καθαρή αξία περιόδου:  2.160,00 € 

                              ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΕΣ                   καθαρή αξία περιόδου:  43,68 € 

                              ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ                              καθαρή αξία περιόδου:4,490,40 € 

                             ΑΓΟΡΈΣ ΑΠΟ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ                 καθαρή αξία περιόδου :632,08 € 

                             ΑΠΟΣΒΡΣΕΙΣ                                                   καθαρή αξία περιόδου  :331,49€ 

                             ΑΓΟΡΈΣ ΕΜΠΟΡΙ $ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ           καθαρή αξία περιόδου :13.771,40 € 

                            ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ$ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ          καθαρή αξία   περιόδου  :716,59 € 

                           ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΗ-ΟΤΕ                                       καθαρή αξία περιόδου:821,21 € 

                           ΕΝΟΙΚΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ                    καθαρή αξία περιόδου :600,00 € 

                            ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ                                      καθαρή αξία περιόδου :  112,03 € 

                                                    Σύνολο :24,228,30 € 
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    Για τη χρονική περίοδο:  από 01-01-15 έως 31-12-15  

Έσοδα :  

   Περιγραφή:  ΠΩΛ.ΠΡΟΙΟΝ. ΛΙΑΝΙΚΩΣ 13%       καθαρή αξία περιόδου: 8.724,76 € 

                          ΠΩΛ. ΠΡΟΙΟΝ .ΛΙΑΝΙΚΩΣ 23%      καθαρή αξία περιόδου :13.705,55 € 

                           ΠΩΛ. ΠΡΟΙΟΝ. ΛΙΑΝΙΚΩΣ13%       καθαρή αξία περιόδου:190,30 € 

                            ΠΩΛ.ΠΡΟΙΟΝ. ΛΙΑΝΙΚΩΣ23%        καθαρή αξία περιόδου:  250,36 € 

                                                                                                        Σύνολο:22.870,97 €     

 Έξοδα : 

                           ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡ/ΤΩΝ 13%                     καθαρή αξία περιόδου :380,99 € 

                           ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡ/ΤΩΝ23%                        καθαρή αξία περιόδου:20,40 € 

                          ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ       καθαρή αξία περιόδου:2.160,00 € 

                         ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΕΣ                         καθαρή αξία  περιόδου: 36,69 € 

                         ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ                                   καθαρή αξία περιόδου: 3.554,01 € 

                        ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ                         καθαρή αξία περιόδου: 672,00 € 

                       ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡ$ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ                        καθαρή αξία περιόδου:8.348,85 € 

                       ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΤ $ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ                     καθαρή αξία περιόδου:1.814,07 € 

                       ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΗ- ΟΤΕ                                             καθαρή αξία περιόδου :1.342,01 € 

                      ΕΝΟΙΚΙΟ ΤΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ                            καθαρή αξία περιόδου: 1.200,00 € 

                       ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ                                             καθαρή αξία περιόδου:   118,11 € 

                                                                                                     Σύνολο: 19.647,13 € 

     

   Από τα παραπάνω διαφαίνεται πως τα έσοδα του συνεταιρισµού δεν αρκούν 

για τη συντήρηση του συνεταιρισµού  ή και επέκταση της δραστηριοποίησής του. 
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2.2.2.  « Επιχειρηματικές δραστηριότητες» 

 

        Λίγο µετά την δηµιουργία του συνεταιρισµού οι γυναίκες µέλη είχαν την 

επιθυµία να επεκτείνουν την επιχείρηση µε ένα επιπλέον µαγαζί κεντρικά της πόλης 

Θέρµου. Ο κυρίως σκοπός αυτού του µαγαζιού ήταν να προσφέρει καλύτερη 

πρόσβαση στους τουρίστες. Πιο συγκεκριµένα το εκθετήριο, που βρίσκεται κεντρικά 

της πόλης,   εγκαινιάστηκε στις 1 Αύγουστου του 2014.       

    Στον χώρο αυτόν υπάρχουν όλα τα παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού, χυλοπίτες, 

τραχανάς,  µαρµελάδες, λικέρ, καθώς και τοπικά γλυκά του τόπου µου. Για την 

δηµιουργία  του µικρού µαγαζιού τα µέλη έκαναν κάποιες αγορές. Αρχικά, 

αγοράστηκε ένα ψυγείο για την σωστή διατήρηση των γλυκών. Επίσης, σηµαντική 

αγορά ήταν και οι ξυλουργικές εγκαταστάσεις, δηλαδή ράφια για την τοποθέτηση 

των γλυκών .                 
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2.3.   «Τα μέλη του συνεταιρισμού : δικαιώματα και υποχρεώσεις» 
   

 

       Πριν γίνει αναλυτική αναφορά στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις των 

µελών του συνεταιρισµού, ας  αναφερθούµε στις προϋποθέσεις που υπάρχουν ώστε 

κάποιος να γίνει µέλος  . Αρχικά, µέλη του συνεταιρισµού µπορούν να γίνουν  φυσικά 

πρόσωπα, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

        Α) Να γίνει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία. 

        Β) Να ασχολούνται µε τον κλάδο της οικοτεχνίας και χειροτεχνίας και να 

αποδέχονται τη χρήση των υπηρεσιών του Συνεταιρισµού. 

  Σε αυτό το σηµείο θα αναφέρουµε τα χαρακτηριστικά που δε δίνουν το 

δικαίωµα σε κάποιον να γίνει µέλος ενός συνεταιρισµού. Αυτά είναι: α) 

Αντιστρατεύεται µε οποιονδήποτε, β) Έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για 

κακούργηµα εκ δόλου ή πληµµέληµα, σε βάρος του συνεταιρισµού. 

    Σχετικά µε τα δικαιώµατα των µελών του συνεταιρισµού «Αιτωλική Γη», 

τα µέλη δικαιούνται τα έξης : 

1) Να συµµετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις. 

2)  Να συµµετέχουν στις συγκαλυµµένες συσκέψεις, για θέµατα 

του συνεταιρισµού ή των µελών του. 

3) Καθότι η ενηµέρωση και µετεξέλιξη είναι σηµαντική στις 

επιχειρήσεις, τα µέλη του συνεταιρισµού µπορούν να συµµετέχουν σε 

σεµινάρια στο εσωτερικό και στο  εξωτερικό. 

4) Τα µέλη µπορούν να ζητούν µε αίτηση στο διοικητικό 

συµβούλιο πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των   υποθέσεων του 

συνεταιρισµού. Το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις σχετικές 

πληροφορίες στην πρώτη, µετά την υποβολή της αίτησης, γενική συνέλευση 

των µελών.  

5) Μπορούν να ζητούν µε αίτηση τους στο διοικητικό συµβούλιο 

και να παίρνουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης , του 

ισολογισµού και του λογαριασµού κερδών  και ζηµιών.   Τα αντίγραφα αυτά 

χορηγούνται στο µέλος µέσα σε προθεσµία ενός µηνός το αργότερο, από την 
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υποβολή της αίτησης και, εφόσον ο ενδιαφερόµενος καταβάλει την σχετική 

δαπάνη. 

6) Να λαµβάνουν, µε αίτηση τους στο διοικητικό συµβούλιο, 

γνώση του περιεχοµένου των ατοµικών τους λογαριασµών και των 

αποφάσεων του συνεταιρισµού . Το  διοικητικό συµβούλιο µε την σειρά του 

µπορεί να αρνηθεί τη γνωστοποίηση του περιεχοµένου  των αποφάσεων για 

τις εµπορικές δραστηριότητες του συνεταιρισµού , αν  από τη γνωστοποίησή 

τους πιθανολογείται βλάβη των συµφερόντων του συνεταιρισµού. Στην 

περίπτωση αυτή, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να φέρει το θέµα για 

την λήψη οριστικής απόφασης  στην πρώτη γενική συνέλευση των µελών. 

7) Να συµµετέχουν στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του 

συνεταιρισµού, να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες και τα εγκαταστάσεις του. 

   Αφού ολοκληρώθηκε το κοµµάτι µε τα δικαιώµατα των µελών, ας 

περάσουµε στις υποχρεώσεις των µελών. Οι συνεταίροι υποχρεούνται να 

παραµείνουν µέλη του συνεταιρισµού τουλάχιστον για τρία χρόνια, ενώ κάθε 

µέλος του συνεταιρισµού κοινοποιεί την τυχόν αποχώρηση του γραπτώς έξι µήνες 

πριν την αποχώρηση του. Πιο συγκεκριµένα τα µέλη δεσµεύονται : 

Α) Να συµµορφώνονται πιστά µε τις διατάξεις του καταστατικού του 

εσωτερικού κανονισµού λειτουργιάς του συνεταιρισµού, τις αποφάσεις της 

γενικής  συνέλευσης και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού συµβουλίου του 

συνεταιρισµού. 

Β) Να συµµετέχουν ενεργά και να συνεργάζονται στη λειτουργία και στις 

δραστηριότητες του συνεταιρισµού, να υπερασπίζονται και να εξυπηρετούν τα 

συµφέροντα του συνεταιρισµού και να µη προβαίνουν σε πράξεις που µπορούν να 

βλάψουν τα συµφέροντα  του ή τα συµφέροντα των συνεταίρων, ως µελών του 

συνεταιρισµού. 

Γ) Να  εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το νόµο, τις 

διατάξεις του καταστατικού αυτού και τους κανονισµούς του συνεταιρισµού. 

∆) Να µην ανταγωνίζονται το συνεταιρισµό , στον οποίο είναι µέλη. 

Ε) Να παραδίδουν στο συνεταιρισµό, σύµφωνα µε τις ειδικότερες 

προβλέψεις του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας την παραγωγή τους, την 
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παράγωγη τους,  που προορίζεται για το εµπόριο, των προϊόντων για την όποια η 

γενική συνέλευση αποφάσισε την κοινή εµπορία. 

ΣΤ) Να δηλώνουν στο συνεταιρισµό µέσα σε προθεσµίες , που καθορίζει 

το διοικητικό συµβούλιο µε απόφαση 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 

θεσπίζονται 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) Πολύ σηµαντική είναι και η τήρηση όλων των υποχρεώσεων που 

επιβάλλονται από το συνεταιρισµό. 

Ι) Να εµπορεύονται την παραγωγή τους µέσω του συνεταιρισµού. 
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3ο  κεφάλαιο:  «Συνεταιρική μερίδα – ευθύνη» 

  

     3.1. «Συνεταιρική μερίδα» 

 

       Η δηµιουργία του συνεταιρισµού «Αιτωλική Γη» απαιτούσε και 

συνεταιρική µερίδα ,της οποίας τα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα : 

1) Κάθε µέλος συµµετέχει στο συνεταιρισµό υποχρεωτικά µε µία συνεταιρική 

µερίδα και έχει µια ψήφο. 

2) Η συνεταιρική µερίδα ορίζεται στα τριακόσια ευρώ για τα ιδρυτικά µέλη 

και για τα νέο εγγραφόµενα  µέλη. Η συνεταιρική µερίδα καταβάλλεται σε τρεις 

ισότιµες ετήσιες δόσεις. 

3) Η συνεταιρική µερίδα είναι ονοµαστική, αµεταβίβαστη, αδιαίρετη, και ίση 

για όλους τους συνεταίρους. 

4) Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισµού, τα µέλη του θεωρούνται 

πιστωτές για το ποσό της συνεταιρικής µερίδας που έχουν καταβάλει. Αυτή 

αποδίδεται µετά την εξόφληση όλων των άλλων υποχρεώσεων του συνεταιρισµού. 

5) Απαγορεύεται στο συνεταιρισµό : 

   Α) Να αγοράζει ή να δέχεται σαν ενέχυρο τη µερίδα των µελών του. 

  Β) Να επιστρέφει τη συνεταιρική µερίδα στα µέλη του, αν αυτά δεν έχουν 

αποχωρήσει. 

  Γ) Να κάνει δωρεά προς τα µέλη του τις οφειλόµενες από αυτά  δόσεις της 

µερίδας τους. 

6) Απαγορεύεται η εκχώρηση ή µεταβίβαση της συνεταιρικής µερίδας  σε 

συνεταίρους ή τρίτους. 
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3.2.  «Ευθύνη του συνεταίρου για υποχρεώσεις του συνεταιρισμού» 

 

      

    Η ευθύνη που µεταδίδει ο συνεταιρισµός και αντίστοιχα τα µέλη του 

αποτελεί την αντανάκλασή του στο κοινό και το στοιχείο που τον κατηγοριοποιεί ως 

ένα ζωντανό οργανισµό. Το αίσθηµα της ευθύνης εποµένως, είναι σηµαντικό για τις 

υποχρεώσεις του συνεταιρισµού.  Η ευθύνη των µελών για τις υποχρεώσεις  φαίνεται 

στα ακόλουθα σηµεία : 

α)  Αρχικά η ευθύνη των µελών του συνεταιρισµού για τις υποχρεώσεις του 

προς τρίτους είναι επικουρική. 

β) Η έκταση της ευθύνης αυτής ορίζεται περιορισµένα µέχρι του τριπλάσιου 

του ποσού της υποχρεωτικής µερίδας.  

γ) Στην περίπτωση που εισαχθεί ένα νέο µέλος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις 

του συνεταιρισµού, που αναλήφτηκαν πριν από την είσοδο του σε αυτόν. 

δ) Η επικουρική ευθύνη των συνεταίρων απέναντι στους δανειστές του 

συνεταιρισµού γεννάται µόνο εφόσον οι δανειστές δεν νιώθουν ικανοποιηµένοι από 

τα περιουσιακά στοιχεία του συνεταιρισµού ή των εγγυητών.    

ε) Οι συνεταίροι ευθύνονται και µετά την έξοδο τους από τον συνεταιρισµό 

για τις υποχρεώσεις,  που δηµιουργήθηκαν όταν ήταν µέλη ή για προηγούµενες 

υποχρεώσεις  τις οποίες αποδέχθηκαν κατά την εγγραφή τους. 

ζ)  Οι αξιώσεις τρίτων από την ευθύνη των µελών του συνεταιρισµού 

παραγράφονται µετά την πενταετίας από τη λήξη του έτους µέσα στο οποίο 

γεννήθηκαν.  

η) 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. 

θ) ∆εν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση κατά των µελών και των µελών των 

οργάνων του συνεταιρισµού για υποχρεώσεις του συνεταιρισµού προς τρίτους και 

προς το δηµόσιο, καθώς και για υποχρεώσεις µεταξύ και συνεταιρισµού.   
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3.3.  «Υποχρεώσεις των Συνεταίρων προς Τρίτους» 

 

Οι δανειστές  µέλους του συνεταιρισµού πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν έχουν κανένα 

δικαίωµα επί της περιουσίας του συνεταιρισµού ή των συνεταιρικών µεριδίων, 

υποχρεωτικών ή προαιρετικών για οφειλές του κάθε µέλους προς αυτούς.  

  ∆εν υπόκεινται δε κατάσχεση ή σε λήψη ασφαλιστικών µέτρων για οφειλές των 

συνεταίρων προς τρίτους: 

• Το αντάλλαγµα για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων, που έχουν 

παραχωρηθεί στο συνεταιρισµό. 

• ∆εύτερον τα προϊόντα της παραγωγής των µελών που παραδόθηκαν στο 

συνεταιρισµό για πώληση. 

∆εν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του συνεταιρισµού ως τρίτου : 

• ∆ηλαδή χρήµατα τα οποία έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ως 

δάνειο για λογαριασµό µέλους του έστω και αν τα χρήµατα αυτά 

τηρούνται στους λογαριασµούς του συνεταιρισµού επί ονόµατι του 

µέλους. 

• Τέλος απαιτήσεις για παροχές σε είδος του συνεταιρισµού  προς τα µέλη 

του. 
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4ο  Κεφάλαιο:  «Όργανα του συνεταιρισμού» 
 

    4.1.  « Γενική συνέλευση» 

  

        Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναφορά και ανάλυση στα όργανα του 

συνεταιρισµού, τα οποία είναι τρία: η Γενική συνέλευση, το ∆ιοικητικό συµβούλιο 

και τέλος το Εποπτικό συµβούλιο. Ας αρχίσουµε µε την Γενική συνέλευση. Η Γενική 

συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του συνεταιρισµού και απαρτίζεται από όλα 

τα µέλη του, τα οποία έχουν εγγραφεί στο µητρώο του και φυσικά διατηρούν την 

ιδιότητα του µέλους.  Για να συµµετέχουν τα µέλη σε αυτήν θα πρέπει να έχουν 

εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς τον συνεταιρισµό.  Κατά τη 

διάρκεια της Γενικής συνέλευσης, τα µέλη του συνεταιρισµού «Αιτωλική Γη» 

µπορούν να ενασκούν τα δικαιώµατα τους, που έχουν ως συνεταίροι για τις υποθέσεις 

του συνεταιρισµού. 

    Πολύ σηµαντικό στοιχείο είναι ότι το κάθε µέλος στην συνέλευση δικαιούται µια 

ψήφο, έκτος και αν έχει πρόσθετες υποχρεωτικές µερίδες, οπότε και µπορεί να 

διαθέτει περισσότερες της µίας χωρίς να υπερβεί το όριο των τριών. Η Γενική 

συνέλευση είναι αρµόδια για κάποια θέµατα στα οποία ανήκουν:  

α) η τροποποίηση του καταστατικού. 

β) η συγχώνευση ή µετατροπή ή παράταση της διαρκείας και η διάλυση του 

συνεταιρισµού. 

γ) η  εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των αντιπροσώπων σε 

Συνεταιριστικές οργανώσεις ανώτερου βαθµού. 

δ) η έγκριση του ισολογισµού και του λογαριασµού κα ο καθορισµός του τρόπου για 

θέσεις των πλεονασµάτων χρήσης . 

ε) η µεταβολή του ύψους των συνεταιριστικών µεριδίων. 

στ) η επιβολή εισφοράς στα µέλη του συνεταιρισµού.  

ζ) η επιβάρυνση των µελών από τυχόν ζηµίες. 
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     Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συµβούλιο σε τακτική 

συνεδρίαση µια φορά κάθε χρόνο. Η πρόσκληση περιέχει τα θέµατα , τον τόπο και 

την ηµεροµηνία  πραγµατοποίησης, αλλά και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.  

Όλα αυτά θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στο συνεταιρισµό   (10) ηµέρες πριν την 

έναρξη της συνεδρίασης. Η διαδικασία της γνωστοποίησης µπορεί και να µην 

πραγµατοποιηθεί, αν υπάρξει τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στο γραφείο του 

συνεταιρισµού «Αιτωλική Γη». Η διαδικασία της τοιχοκόλλησης απαιτεί να γίνει ένα 

πρακτικό που υπογράφεται από τον  πρόεδρο και το γραµµατέα του διοικητικού 

συµβουλίου του συνεταιρισµού.     

     Το ∆ιοικητικό συµβούλιο έχει το δικαίωµα να συγκαλέσει έκτατη γενική 

συνέλευση του συνεταιρισµού, όταν συντρέχει θέµα ειδικά προβλεπόµενο από το 

καταστατικό ή όταν η έκτατη σύγκληση κατά την κρίση του συµβουλίου θα επιφέρει 

θετικά αποτελέσµατα στο συµφέρον του συνεταιρισµού.   

     Η γενική συνέλευση οφείλει να αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία για θέµατα που 

αφορούν :  

α) Αρχαιρεσίες  

β) Απαλλαγή από την ευθύνη των µελών του διοικητικού συµβουλίου. 

γ) Έγκριση του ισολογισµού και του απολογισµού. 

δ) Προσωπικά θέµατα. 

     Η απόφαση της γενικής συνέλευσης πάνω στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 

υλοποιείται µε την απόλυτη πλειοψηφία των  σε αυτήν εκπροσωπουµένων ψήφων. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία φυσικά επαναλαµβάνεται και εάν υπάρχει και 

νέα ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι 

υποχρεωτικές για όλα τα µέλη του συνεταιρισµού, έστω και αν διαφωνούν ή είναι 

απόντα. 

        Υπάρχουν κάποια θέµατα για τα οποία η γενική συνέλευση αποφασίζει µε 

αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων και τα οποία είναι :  η διάλυση του 

συνεταιρισµού, η µεταβολή του σκοπού του, η συγχώνευσή  του µε άλλο 

συνεταιρισµό για την µετατροπή του, καθώς και η τροποποίηση του καταστατικού. 

Και φυσικά για όποιο άλλο ζήτηµα ο νόµος απαιτεί αυξηµένη πλειοψηφία.      
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       Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που λαµβάνονται κρατούνται πρακτικά από 

το Γραµµατέα, τα οποία στην συνέχεια υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη 

της Εφορευτικής Επιτροπής. Όσο αναφορά την διαδικασία τα ων ψηφοφοριών στις 

γενικές συνελεύσεις, αυτές διακρίνονται σε φανερές και µυστικές. Οι φανερές µπορεί 

να γίνουν µε έγερση των µελών ή µε ανυψώση των χεριών, 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 παραβιάζουν κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής τη 

µυστικότητα της ψηφοφορίας.   

   Όταν πραγµατοποιείται η διαδικασία της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή 

φροντίζει  να αποµακρύνονται  από την αίθουσα της ψηφοφορίας  πρόσωπα που δεν 

έχουν δικαίωµα ψήφου. Εδικά, τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται να παρευρίσκονται κατά 

την διαδικασία καταµέτρησης και της ανακοίνωσης των   αποτελεσµάτων.  

          

4.2 « Το Διοικητικό Συμβούλιο» 

 

      Ένα εξίσου σηµαντικό όργανο για τον συνεταιρισµό «Αιτωλική Γη» είναι το 

∆ιοικητικό συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό συµβούλιο αποτελείται από πέντε µέλη, που 

εκλέγονται µε ψηφοφορία τριών ειδών δηλαδή µε άµεση, καθολική και   µυστική 

ψηφοφορία από τα φυσικά πρόσωπα που είναι µέλη του συνεταιρισµού. Η διάρκεια 

της θητεία του ∆ιοικητικού συµβουλίου είναι τέσσερα χρόνια, και το αργότερο µέσα 

σε πέντε ηµέρες από την εκλογή του συγκροτείται σε σώµα εκλέγοντας στην πρώτη 

µετά την εκλογή του συνεδρίαση από τα µέλη του κατά απόλυτη πλειοψηφία των 

συγκροτούντων την απαρτία µελών του. 

   Το ∆ιοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει  ύστερα από πρόσκληση του προέδρου και 

µπορεί να ορίσει τακτές ηµέρες συνεδρίασης. Συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από 

τον Πρόεδρο, όταν το ζητούν δύο τουλάχιστον από τα µέλη του ∆ιοικητικού 

συµβουλίου µε έγγραφη αίτηση, η οποία περιέχει το σκοπό και τους λόγους 

σύγκλησης καθώς και την προτεινόµενη ηµεροµηνία σύγκλησης. Στην   περίπτωση 

όπου υπάρξει άρνηση ή παράλειψη από τον πρόεδρο να συγκαλέσει ∆ιοικητικό 
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συµβούλιο, σύµφωνα µε την αίτηση το ∆ιοικητικό συµβούλιο συγκαλείται µε 

πρόσκληση που υπογράφουν τρία µέλη.     

      Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού συµβουλίου δεν µπορούν να παραβρίσκονται 

άλλα µέλη του συνεταιρισµού «Αιτωλική Γη» εκτός από : υπηρεσιακά στελέχη, 

συνεταιρισµοί ή ειδικοί σύµβουλοι που προσκαλούνται από το ∆ιοικητικό συµβούλιο.  

Το ∆ιοικητικό συµβούλιο χαρακτηρίζεται από απαρτία όταν τα παρόντα µέλη είναι 

περισσότερα από τα απόντα, αλλά σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί τα παρόντα 

µέλη να είναι   λιγότερα από τρία. Το ∆ιοικητικό συµβούλιο αποφασίζει µε απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων µελών. Τα µέλη πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν κάποιος 

είναι µέλος του ∆ιοικητικού συµβουλίου δεν µπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του 

για θέµατα που αφορούν τον ίδιο.    

    Το ∆ιοικητικό συµβούλιο εκπροσωπεί το συνεταιρισµό «Αιτωλική Γή» όπως 

δικαστικά, έτσι και εξώδικα. Το ∆ιοικητικό συµβούλιο είναι  αρµόδιο να αποφασίζει 

για κάθε θέµα που αφορά τη διοίκηση του συνεταιρισµού , τη διαχείριση της   

περιουσίας και των υποθέσεών του και φυσικά την επιδίωξη του σκοπού του.  Πιο 

συγκεκριµένα:  

 Α) εφαρµόζει τις αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης . 

Β) συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές συνελεύσεις και καθορίζει τα θέµατα 

που θα συζητηθούν σε αυτές. 

  Γ) αποφασίζει για την εγγραφή νέων µελών και εξίσου για τη διαγραφή µελών. 

  ∆) καταγράφει τον ισολογισµό και τον απολογισµό του συνεταιρισµού «Αιτωλική 

Γη» και παράλληλα συντάσσει πρόγραµµα εργασιών του επόµενου έτους. 

  Ε) αποφασίζει για την αγορά µηχανηµάτων, εργαλείων, σκευών που θα 

διευκολύνουν την καθηµερινότητα των µελών- γυναικών. 

  Ζ) έχει το δικαίωµα να προσλαµβάνει και να απολύει το υπαλληλικό, υπηρετικό, 

εργατικό και εργασιακό προσωπικό του συνεταιρισµού. 

     Το ∆ιοικητικό συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να ορίσει Γενικό διευθυντή, 

στον οποίο να αναθέτει µε σύµβαση την µερική ή την ολική άσκηση εξουσιών και 

αρµοδιοτήτων του. Ένα  πολύ σηµαντικό στοιχείο είναι ότι µπορεί να συγκροτεί 
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επιτροπές γνωµοδοτικές ή να προσλαµβάνει ειδικούς επιστηµονικούς συµβούλους για 

την υποβοήθηση του έργου του. 

      Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού συµβουλίου έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

1) Οφείλει να φροντίζει για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών του 

συνεταιρισµού. 

2) Προωθεί ή πραγµατοποιεί τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού συµβουλίου και 

φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών του συνεταιρισµού. 

3) Επιβλέπει αν οι υποχρεώσεις του ∆ιοικητικού συµβούλιου έχουν υλοποιηθεί. 

4) Είναι απαραίτητο να ενηµερώνεται για την επιχειρηµατική πορεία του 

συνεταιρισµού. 

5) Με την βοήθεια του ταµία φροντίζει να συνταχθούν οι µηνιαίες καταστάσεις 

του ταµείου καθώς  και ο ισολογισµός , ο λογαριασµός αποτελεσµάτων του 

κάθε  έτους και στην συνέχεια να υποβληθούν στην κρίση του ∆ιοικητικού 

συµβουλίου. 

6) Εκθέτει την κατάσταση του συνεταιρισµού και την δράση του ∆ιοικητικού 

συµβούλιου στην τακτική Γενική συνέλευση. 

7)  Συγκαλεί το ∆ιοικητικό συµβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και 

φροντίζει  για την αποστολή των προσκλήσεών για τις Γενικές συνελεύσεις. 

 

Ο Ταµίας αναλαµβάνει κάθε είσπραξη και πληρωµή µε βάση την εντολή του 

προέδρου. Στην συνέχεια,  εκτελεί κάθε σχετική προς την υπηρεσία του απόφαση του 

∆ιοικητικού συµβουλίου, συντάσσει τις µηνιαίες καταστάσεις του ταµείου και 

καταρτίζει µε τον λογιστή τον ετήσιο ισολογισµό, αλλά και δίνει όλες τις αναγκαίες 

εξηγήσεις στο ∆ιοικητικό συµβούλιο. Τέλος, θα πρέπει να διακρίνεται από 

υπευθυνότητα, καθώς έχει στην ευθύνη του την φύλαξη του ταµείου και των 

αποδεικτικών εγγράφων. Με απόφαση του ∆ιοικητικού συµβούλιου µπορεί τα 

καθήκοντα του Ταµία να ανατεθούν σε υπάλληλο του συνεταιρισµού ή στον 

∆ιευθυντή. 

     Σε αυτό το σηµείο ας αναφέρουµε ονοµαστικά  τα όργανα  του 

συνεταιρισµού «Αιτωλική Γη» :  

 Πρόεδρος : Κουτσοκώστα Βασιλική 

Αντιπρόεδρος : Προιόνα Καλλιρόη 
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Ταµίας :Σύρρου Θεοδώρα  

Γραµµατέας :Κότσαλου Μαρία 

Α’ µέλος: ∆ηµητρίου Πηνελόπη 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού συµβουλίου ευθύνονται σύµµετρα για κάθε ζηµία 

που προκάλεσαν µε υπαιτιότητα τους στο συνεταιρισµό. 

 

4.3. « Το Εποπτικό Συμβούλιο» 

   

     Το τελευταίο όργανο του συνεταιρισµού είναι το εποπτικό συµβούλιο, 

µετά την εκλογή του οποίου εκλέγεται και τριµελές εποπτικό συµβούλιο του 

συνεταιρισµού. Αυτό απαρτίζεται από φυσικά πρόσωπα - µέλη που έχουν ισόχρονη 

θητεία µε τα µέλη του ∆ιοικητικού συµβουλίου. 

     Μετά την εκλογή του, ακολουθείται η εξής διαδικασία: αρχικά το 

αργότερο µέσα σε πέντε  ηµέρες, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα εκλέγοντας 

στην πρώτη µετά την εκλογή του συνεδρίαση από τα µέλη του, κατά απόλυτη 

πλειοψηφία των µελών του, τον πρόεδρο και τον γραµµατέα. Την πρωτοβουλία 

συγκλήσεως έχει ο σύµβουλος που πλειοψήφησε. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης 

παραλείψεως,  η σύγκληση γίνεται από τον επόµενο, ενώ η κατανοµή αξιωµάτων 

γίνεται µε µυστική ψηφοφορία.  Τα ανώτερα αξιώµατα δεν συµπίπτουν στο ίδιο 

πρόσωπο. 

   Στην περίπτωση που οι σύµβουλοι διαρκώς απέχουν από τις συνεδριάσεις 

του Εποπτικού συµβούλιου για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από πέντε µήνες ή που 

αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις του Εποπτικού 

συµβουλίου, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του συµβούλου.  Οι 

συνεδρίες του Εποπτικού συµβούλιου γίνονται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. 

    Τέλος, µια ακόµη ιδιότητα του εποπτικού συµβουλίου είναι να ελέγχει τις 

πράξεις του διοικητικού συµβούλιου και υποβάλει σχετική ετήσια έκθεση προς τη 

γενική συνέλευση, την οποία κοινοποιεί προς την εποπτική αρχή.   

 

      Τα µελή του Εποπτικού συµβούλιου είναι τα εξής : 
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• ∆ρόσου Βασιλική 

• Τσαπατώρη  Παναγιώτα  

• Κολίωνη Κωνσταντίνα 

 

5ο  Κεφάλαιο:  «Η πορεία και τα σχέδια του συνεταιρισμού» 
 

     5.1. « Η πορεία του συνεταιρισμού « Αιτωλική Γη» 

     

        Σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο, θα αναφερθούµε  στην πορεία του 

συνεταιρισµού «Αιτωλική Γη».  Στην κωµόπολη Θέρµο Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 

2008 πραγµατοποιούνταν ένας κύκλος σεµιναρίων µε θέµα «Κοινωνική οικονοµία 

και επιχειρηµατικότητα». Ο στόχος των σεµιναρίων ήταν η δηµιουργία ενός 

Συνεταιρισµού. 

    Ο συνεταιρισµός ιδρύθηκε στις 22-08-2008 και αποτελούνταν από εννέα γυναίκες-  

µέλη,  που διέθεσαν 300 ευρώ ως συνεταιρική µερίδα. Ο συνεταιρισµός «Αιτωλική 

Γη» διαθέτει το εργαστήριο και ένα µικρό εκθετήριο στο Θέρµο. Τα µέλη 

ασχολούνται µε τη συγκοµιδή, επεξεργασία , κατασκευή και τυποποίηση 

παραδοσιακών γλυκών του κουταλιού, λικέρ, µαρµελάδων καθώς και τραχανά, 

χυλοπίτες. Ακόµη τα µέλη ασχολούνται µε τη παρασκευή  παραδοσιακών γλυκών της 

περιοχής όπως είναι : ο µπακλαβάς, το ραβανί, το αµυγδαλάτο ,το καρυδάτο και 

τέλος τους κουραµπιέδες, και φυσικά µην ξεχάσουµε τις παραδοσιακές πίτες . 

    Όλα τα εδέσµατα δηµιουργούνται στο χώρο του εργαστηρίου και η παρασκευή  

των προϊόντων γίνεται µε αγνά υλικά. Ο ∆ήµος Θέρµου και η τοπική κοινότητα όλη 

αυτή την προσπάθεια την εισέπραξαν θετικά και µε µία µατιά αισιοδοξίας για τη 

οικονοµία της κοινότητας . Τα µέλη του συνεταιρισµού είναι άπλες καθηµερινές 

γυναίκες που µε µεγάλο ζήλο ένωσαν τις δυνάµεις τους  και τις γνώσεις τους για να 

προσφέρουν ένα εξαίσιο αποτέλεσµα ώστε να ικανοποιήσουν τις γευστικές ανάγκες 

όχι µόνο των κατοίκων   της περιοχής Θέρµου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. 

Σηµαντικοί είναι οι καλοκαιρινοί µήνες, διότι η έλευση τουριστών συµβάλει στην 

οικονοµική ενίσχυση του συνεταιρισµού.       
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5.2 «Τα μελλοντικά σχέδια του συνεταιρισμού» 

 

     Οι γυναίκες του συνεταιρισµού επιδιώκουν ο συνεταιρισµός να µην µένει 

στάσιµος, αλλά να εξελίσσεται. Αρχικά, επιθυµούν  την  απόκτηση ενός µαγαζιού στο 

κέντρο του Θέρµου, όπου θα υπάρχει και το εργαστήριο και το εκθετήριο στον ίδιο 

χώρο.   Η απόκτηση ενός τέτοιου   µαγαζιού διευκόλυνε την καθηµερινότητα των 

γυναικών και θα ενίσχυε οικονοµικά τον συνεταιρισµό.  

  Τα δεδοµένα της εποχής αλλάζουν. Για αυτό  τα µέλη του συνεταιρισµού θα ήθελαν 

να εναρµονιστούν µε τη εποχή. Μια εύστοχη σκέψη είναι  η δηµιουργία µίας 

ηλεκτρονικής σελίδας που θα προσφέρει στους ενδιαφερόµενους  την  δυνατότητα να 

αγοράζουν όλα τα παραδοσιακά προϊόντα µέσω ίντερνετ. Σε αυτή την σελίδα θα ήταν 

σηµαντικό να παρουσιάζεται και η ιστορία της επιχείρησης. Ο συνεταιρισµός στην      

περιοχή του Θερµού ήδη συνεργάζεται µε επιχείρησης όπως ξενοδοχεία,    ένα 

περαιτέρω βήµα θα ήταν η συνεργασία µε άλλες επιχείρησης έκτος περιοχής. 

    Φυσικά πολύ σηµαντικό είναι να διατηρήσουν την ποιότητα των προϊόντων, όλα τα 

µέλη να συνεργάζονται συνεχώς προς όφελος της επιχείρησης για την σωστή 

διατηρήσει της  και την αξιοπιστία της.   Μία επιθυµία των γυναικών είναι να 

µπορέσουν να διατηρήσουν το µαγαζί κυρίως της οικονοµικής κατάστασης, διότι  

όλα τα δεδοµένα αλλάζουν συνεχώς.   
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Επίλογος 
  

     Μέσα  στο πλαίσιο αυτής της εργασίας µου δόθηκε η ευκαιρία να 

εµβαθύνω στο ζήτηµα των διαδικασιών σύστασης και δραστηριοποίησης  ενός 

συνεταιρισµού, και ειδικότερα να µελετήσω το συνεταιρισµό «Αιτωλική Γη». 

Αρχικά, έγινε µια προσέγγιση της έννοιας συνεταιρισµός και µία γενική αναφορά στα 

είδη και τις συνθήκες ύπαρξής του. Στην συνέχεια, η αναφορά µας εξειδικεύτηκε στο 

συνεταιρισµό «Αιτωλική Γη», καθώς βρίσκεται στην περιοχή που µεγάλωσα. 

   Μέσα από αυτή την εργασία γνώρισα καλύτερα τις συνθήκες στις  οποίες 

εργάζονται οι γυναίκες του συνεταιρισµού και αντιλήφθηκα τη δύσκολη και συνάµα 

πολύπλοκη καθηµερινότητά τους.  Παρατήρησα τον τρόπο σκέψης τους, κατανόησα 

τις αγωνίες τους και είδα πόσο δυσχερές είναι το έργο της συντήρησης µίας τέτοιας 

επιχείρησης στις σηµερινές οικονοµικές συνθήκες. Ο συνεταιρισµός «Αιτωλική Γη»  

αποτελεί µια ελπιδοφόρα επιχείρηση που βοηθά στην οικονοµική προαγωγή του 

τόπου και συντελεί στην κοινωνική επαφή και ενδυνάµωση του κοινωνικού ιστού της 

περιοχής του Θέρµου. 

  Στον µέλλον ελπίζω τέτοιοι συνεταιρισµοί να επιδοτούνται περισσότερα από 

την Πολιτεία, ώστε να ανθίζουν οικονοµικά, να διαθέτουν στέρεες βάσεις και να 

µπορούν να δραστηριοποιούνται εκτός από την χώρα µας και στο εξωτερικό.      
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