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Ρερίλθψθ 

 

Θ παροφςα μελζτθ, υιοκετϊντασ μια ποιοτικι προςζγγιςθ, ςτοχεφει ςτθν 

κατανόθςθ των διαφορετικϊν τφπων ςχζςεων διοργανωτικισ ςυνεργαςίασ που 

αναπτφςςονται ςτουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, που δραςτθριοποιοφνται ςτο 

νομό Αχαΐασ.  

Ωσ μεκοδολογικι προςζγγιςθ εφαρμόςτθκε θ εκνογραφικι μζκοδοσ με 

ςυμμετοχικι παρατιρθςθ και ωσ εργαλεία ςυλλογισ δεδομζνων χρθςιμοποιικθκαν 

οι εκνογραφικζσ μθ δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ. 

Μετά από ανάλυςθ των δεδομζνων διαφαίνεται ότι τα διοργανωτικά δίκτυα των 

αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν ζχουν παίξει κεμελιϊδθ ρόλο ςτθν ανάπτυξθ αυτισ τθσ 

δραςτθριότθτασ, μζςω οριηόντιων και κάκετων δικτφων και ςυνεργαςίασ με 

τρίτουσ.  

Κατά ςυνζπεια θ ορκι λειτουργιά των δικτφων των αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν  

μπορεί να ςυντελζςει ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ του αγροδιατροφικοφ κλάδου, τόςο 

ςε τοπικό όςο και διεκνζσ επίπεδο. 

 

 

 

 

 

Λζξεισ κλειδιά: βιϊςιμθ ανάπτυξθ, αγροδιατροφικόσ κλάδοσ, αγροτικόσ 

ςυνεταιριςμόσ,  κοινωνικό κεφάλαιο 
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Abstract 

Adopting a qualitative approach, this study aims to understand the different types of 

organizational cooperation relationships that growing in agricultural cooperatives 

operating in the prefecture of Achaia. 

The ethnographic method with participant observation was applied as a 

methodological approach and ethnographic unstructured interviews were used as 

data collection tools. 

After analysing the data, we conclude that the organisational networks of 

agricultural cooperatives have played a fundamental role in the development of this 

activity, through horizontal and vertical networks and cooperation with third parties. 

Consequently, the proper functioning of agricultural cooperative networks can 

contribute to the sustainable development of the agri-food sector, both locally and 

internationally. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: sustainable development, agri-food sector, agricultural cooperative, 

social capital 
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ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Ο παγκόςμιοσ αγροδιατροφικόσ τομζασ ζχει να αντιμετωπίςει οξείεσ προκλιςεισ 

τθν επομζνθ δεκαετία. Οι τελευταίεσ γεωπολιτικζσ εξελίξεισ ιρκαν να  

επιβεβαιϊςουν τθν παγκόςμια επιςιτιςτικι αναςφάλεια κακϊσ ο τομζασ καλείτε να 

κρζψει 40% περιςςότερουσ ανκρϊπουσ ζωσ το 2050. Ταυτόχρονα κα πρζπει να 

μειϊςει ςθμαντικά το περιβαλλοντικό του αποτφπωμα και να προςαρμοςτεί ςτισ 

ραγδαίεσ αλλαγζσ των καταναλωτικϊν προτφπων.  

Οι τελευταίεσ εξελίξεισ ζρχονται για μία ακόμα φορά να καταδείξουν τθν τεράςτια 

ςθμαςία του αγροδιατροφικοφ τομζα, αφοφ δίχωσ αυτόν ςτθν ουςία τίποτα άλλο 

δεν μπορεί να λειτουργιςει ανεξάρτθτα. Τόςο λοιπόν θ πολιτεία, όςο και ο 

αγροτικόσ κόςμοσ οφείλουν να προςτατεφςουν τθν ποικιλόμορφθ και δυναμικι 

αγροτικι μασ κλθρονομιά. Μια κλθρονομιά που προζρχεται από μια ιςτορία 

ςυνεργαςίασ χιλιάδων ετϊν μεταξφ φφςθσ και ανκρϊπινθσ κοινωνίασ, που τθν 

διακρίνει ζνα  πνεφμα ςυλλογικότθτασ.  

Το ςυλλογικό αυτό πνεφμα βρίςκει ζκφραςθ μζςα από τον κεςμό του 

ςυνεταιριςμοφ. Το πνεφμα τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ αλλθλεγγφθσ που αναπτφςςεται 

μζςω του ςυγκεκριμζνου κεςμοφ μπορεί να αποτελζςει κινθτιρια δφναμθ για τθν 

βιωςιμότθτα των αγροτικϊν κοινοτιτων και κατ’ επζκταςθ για τθν ευθμερία μιασ 

χϊρασ. Άλλωςτε πρόκειται για μια πολιτιςμικι εξζλιξθ, αφοφ κάκε τι που 

περιβάλλει τθν δραςτθριότθτα των μελϊν είναι μια μορφι πολιτιςμοφ που 

χαρακτθρίηεται από ζννοιεσ, ιδζεσ και αξίεσ. 

Τονίηεται ότι ο κεςμόσ του ςυνεταιριςμοφ είναι ζνασ από τουσ δυναμικότερουσ ςτον 

τομζα τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και λαμβάνοντασ υπόψθ πωσ οι αγροτικοί 

ςυνεταιριςμοί είναι οι βαςικοί μοχλοί ςτισ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ των τροφίμων, 

χρειάηεται να τυγχάνουν ιδιαίτερθσ μζριμνασ. Στα πλαίςια αυτά, και κακϊσ οι 

νεότερεσ ςυνκικεσ προβάλλουν τθν επιτακτικι ενίςχυςθ του αγροτικοφ τομζα, 

Διεκνείσ, Ευρωπαϊκοί οργανιςμοί και οι κυβερνιςεισ των κρατϊν ςυνεργάηονται για 

τον επανακακοριςμό των παγκόςμιων νζων ςτρατθγικϊν εμπεριζχοντασ καινοτόμεσ 

πρακτικζσ που κα μποροφν να εφαρμοςτοφν  ςε διεκνζσ, Ευρωπαϊκό, περιφερειακό 
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και τοπικό επίπεδο για τθν κοινωνικι ανκεκτικότθτα, τθν βιωςιμότθτα και τθν 

ευθμερία των πολιτϊν. 

Θ ςυλλογι  των εμπειρικϊν ευρθμάτων και πλθροφοριϊν μπορεί να αξιοποιθκεί για  

δραςτθριότθτεσ  που προςανατολίηονται ςτθν εξυπθρζτθςθ  του γενικοφ και 

ςυλλογικοφ ςυμφζροντοσ.       
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Αϋ ΜΕΟΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΡΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΘΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΘΝ ΒΙΩΣΙΜΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ &  Θ ΑΤΗΕΝΤΑ 2030 ΤΟΥ ΟΘΕ  

1.1 Θ Ατηζντα 2030 & οι 17 Στόχοι Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ του ΟΘΕ   

Το 2015  οι παγκόςμιοι θγζτεσ ενζκριναν ομόφωνα τθν Ατηζντα 2030 των Θνωμζνων 

Εκνϊν για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ. Θ υιοκζτθςθ των 17 ςτόχων τθσ Βιϊςιμθσ 

Ανάπτυξθσ (SDGs) με τουσ 169 υπό-ςτόχουσ τουσ, επιδιϊκουν ζναν κόςμο 

δικαιότερο, ειρθνικό και ευθμεροφντα ςε ζναν υγιι πλανιτθ. 

 Οι 17 ςτόχοι τθσ Ατηζντασ 2030 των Θνωμζνων Εκνϊν για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ 

είναι οι κάτωκι:  

Στόχοσ 1: Μθδενικι Φτϊχεια - Δίνουμε τζλοσ ςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ φτϊχειασ, 

παντοφ. 

 Στόχοσ 2: Μθδενικι Ρείνα - Δίνουμε τζλοσ ςτθν πείνα, πετυχαίνουμε τθν 

επιςιτιςτικι αςφάλεια, βελτιϊνουμε τθ διατροφι και τθ βιϊςιμθ γεωργία. 

Στόχοσ 3: Καλι Υγεία και Ευθμερία - Διαςφαλίηουμε μία ηωι με υγεία και 

προάγουμε τθν ευθμερία για όλουσ, ςε όλεσ τισ θλικίεσ.  

Στόχοσ 4: Ροιοτικι Εκπαίδευςθ - Διαςφαλίηουμε τθν ελεφκερθ, ιςότιμθ και ποιοτικι 

εκπαίδευςθ προάγοντασ τισ ευκαιρίεσ για δια βίου μάκθςθ.  

Στόχοσ 5: Λςότθτα των Φφλων - Επιτυγχάνουμε τθν ιςότθτα των φφλων και τθν 

χειραφζτθςθ όλων των γυναικϊν και των κοριτςιϊν.  

Στόχοσ 6: Κακαρό Νερό και Αποχζτευςθ - Διαςφαλίηουμε τθ διακεςιμότθτα και τθ 

βιϊςιμθ διαχείριςθ του νεροφ και των εγκαταςτάςεων υγιεινισ για όλουσ. 

 Στόχοσ 7: Οικονομικι και Κακαρι Ενζργεια - Διαςφαλίηουμε τθν πρόςβαςθ ςε 

οικονομικι, αξιόπιςτθ, βιϊςιμθ και ςφγχρονθ ενζργεια για όλουσ. 
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Στόχοσ 8: Αξιοπρεπισ Εργαςία και Οικονομικι Ανάπτυξθ - Ρροάγουμε τθ διαρκι, 

βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ οικονομικι ανάπτυξθ, τθν πλιρθ και παραγωγικι 

απαςχόλθςθ και αξιοπρεπι εργαςία για όλουσ.  

Στόχοσ 9: Βιομθχανία, Καινοτομία και Υποδομζσ - Οικοδομοφμε ανκεκτικζσ 

υποδομζσ, προάγουμε τθν ανοιχτι και βιϊςιμθ βιομθχανοποίθςθ και 

ενκαρρφνουμε τθν καινοτομία. 

Στόχοσ 10: Λιγότερεσ Ανιςότθτεσ - Μειϊνουμε τθν ανιςότθτα εντόσ και μεταξφ των 

χωρϊν.  

Στόχοσ 11: Βιϊςιμεσ Ρόλεισ και Κοινότθτεσ - Δθμιουργοφμε αςφαλείσ, 

προςαρμοςτικζσ βιϊςιμεσ πόλεισ και ανκρϊπινουσ οικιςμοφσ, χωρίσ αποκλειςμοφσ.  

Στόχοσ 12: Υπεφκυνθ Κατανάλωςθ και Ραραγωγι - Διαςφαλίηουμε τθ βιϊςιμθ 

κατανάλωςθ και μεκόδουσ παραγωγισ.  

Στόχοσ 13: Δράςθ για το Κλίμα - Αναλαμβάνουμε άμεςθ δράςθ για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και των ςυνεπειϊν τθσ. 

 Στόχοσ 14: Ηωι ςτο Νερό - Ρροςτατεφουμε και χρθςιμοποιοφμε με βιϊςιμο τρόπο 

τουσ ωκεανοφσ, τισ κάλαςςεσ και τουσ καλάςςιουσ πόρουσ για βιϊςιμθ ανάπτυξθ.  

Στόχοσ 15: Ηωι ςτθ Στεριά - Ρροωκοφμε τθ βιϊςιμθ χριςθ των χερςαίων 

οικοςυςτθμάτων και δαςϊν, καταπολεμοφμε τθν ερθμοποίθςθ, αναςτρζφουμε τθν 

υποβάκμιςθ του εδάφουσ και τθσ βιοποικιλότθτασ.  

Στόχοσ 16: Ειρινθ, Δικαιοςφνθ και Λςχυροί Κεςμοί - Ρροάγουμε τισ ειρθνικζσ και 

χωρίσ αποκλειςμοφσ κοινωνίεσ, παρζχουμε πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ για όλουσ και 

οικοδομοφμε αποτελεςματικοφσ κεςμοφσ ςε όλα τα επίπεδα.  

Στόχοσ 17: Συνεργαςία για τουσ Στόχουσ - Ενιςχφουμε τα μζςα εφαρμογισ και 

ανανεϊνουμε τθν Ραγκόςμια Συνεργαςία για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ.1 

                                                           
1https://gslegal.gov.gr/wpcontent/uploads/2016/12/17%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%9F%CE%99%CE%92%CE%99%C
E%A9%CE%A3%CE%99%CE%9C%CE%97%CE%A3%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3-
1.pdf 
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Στο πλαίςιο του 2ου ςτόχου ςυναντικθκαν διεκνείσ  και  Ευρωπαϊκοί  οργανιςμοί 

κακϊσ και οι κυβερνιςεισ των κρατϊν για τον επανακακοριςμό  παγκόςμιων 

ςτρατθγικϊν εμπεριζχοντασ καινοτόμεσ πρακτικζσ που κα μποροφν να 

εφαρμοςτοφν  ςε διεκνζσ, Ευρωπαϊκό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τθν  

οικοδόμθςθ βιϊςιμων ςυςτθμάτων γεωργίασ και τροφίμων ςε ζνα ςυνεχζσ 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

 

1.2 Ρολιτικζσ τθσ Ε.Ε. για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ & θ Ευρωπαϊκι Ρράςινθ 

Συμφωνία 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι ςτόχοι τθσ Ατηζντασ αποτελοφν τθν κεντρικι 

ςυνιςτϊςα τθσ Ευρωπαϊκισ Ρράςινθσ ςυμφωνίασ, θ οποία παρζχει το πλαίςιο των 

προγραμμάτων βιϊςιμθσ ανάκαμψθσ και ανάπτυξθσ για όλα τα κράτθ μζλθ.    

Θ Ευρωπαϊκι Ρράςινθ Συμφωνία2 είναι μια δζςμθ πρωτοβουλιϊν πολιτικισ, με 

ςκοπό να κζςει τθν Ε.Ε. ςε τροχιά προσ μια πράςινθ μετάβαςθ και απϊτερο ςκοπό 

τθν επίτευξθ κλιματικισ ουδετερότθτασ ζωσ το 2050. Στόχο ζχει τον 

μεταςχθματιςμό τθσ Ε.Ε. ςε μια δίκαιθ και ευθμεροφςα κοινωνία με ςφγχρονθ και 

ανταγωνιςτικι οικονομία. Υπογραμμίηοντασ τθν ανάγκθ για μια ολιςτικι και 

διατομεακι προςζγγιςθ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ κα ςυμβάλουν όλοι οι ςχετικοί 

τομείσ πολιτικισ. Θ δζςμθ περιλαμβάνει αλλθλζνδετεσ πρωτοβουλίεσ που 

καλφπτουν το κλίμα, το περιβάλλον, τθν ενζργεια, τισ μεταφορζσ, τθ βιομθχανία, τθ 

γεωργία και τθ βιϊςιμθ χρθματοδότθςθ. 

Τα οφζλθ από τθν εφαρμογι τθσ Ευρωπαϊκισ Ρράςινθσ Συμφωνίασ είναι πολλαπλά 

για τθν βελτίωςθ τθσ υγείασ και τθσ ευθμερίασ όλων των πολιτϊν και των 

μελλοντικϊν γενεϊν παρζχοντασ κακαρό αζρα και νερό, υγιζσ ζδαφοσ, 

ανακαινιςμζνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, υγιεινά και οικονομικά προςιτά 

τρόφιμα, περιςςότερεσ δθμόςιεσ μεταφορζσ, κακαρότερθ ενεργεία και τεχνολογικι 

καινοτομία, προϊόντα με μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ που μποροφν να 

επιςκευάηονται, να ανακυκλϊνονται και να επαναχρθςιμοποιοφνται, μελλοντικά 

                                                           
2 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/green-deal/
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βιϊςιμεσ κζςεισ εργαςίασ, τθν κατάρτιςθ ςε δεξιότθτεσ για τθ μετάβαςθ ςε μια 

ανταγωνιςτικι και ανκεκτικι βιομθχανία ςε παγκόςμιο επίπεδο. 

Στισ 29 Λουλίου 2021 τζκθκε ςε ιςχφ ο Ευρωπαϊκόσ νόμοσ για το κλίμα3 με ςτόχο να 

διαςφαλιςτεί ότι όλεσ οι πολιτικζσ τθσ Ε.Ε. κα ςυμβάλουν ςτον ςτόχο αυτό με τθν 

ενεργι ςυμμζτοχθ όλων των τομζων τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ. Ο 

Ευρωπαϊκόσ νόμοσ για το κλίμα κζτει νομικζσ δεςμεφςεισ και υποχρεϊςεισ ςτα 

κράτθ μζλθ και ςτα κεςμικά όργανα τθσ Ε.Ε. για τθν επίτευξθ του ςτόχου ςε εκνικό 

επίπεδο. 

 

1.3  Στρατθγικζσ τθσ Ε.Ε. για τθν οικοδόμθςθ των βιϊςιμων ςυςτθμάτων γεωργίασ  

Άμεςα ςυνδεμζνεσ ςτρατθγικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ρράςινθσ Συμφωνίασ με τθν 

γεωργία είναι θ ςτρατθγικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν βιοποικιλότθτα ζωσ το 

2030 και θ Στρατθγικι Farm to Fork. Οι δυο ςτρατθγικζσ  είναι αλλθλοενιςχυόμενεσ 

και ζχουν ςτόχο να επαναφζρουν ςε επαφι τθν φφςθ με τον άνκρωπο, ενιςχφοντασ 

τθ ςυνεργαςία μεταξφ των αγροτϊν, των επιχειριςεων και των καταναλωτϊν για 

ζνα βιϊςιμο μζλλον.  

Τον Μάιο του 2020 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι παρουςίαςε τθ ςτρατθγικι «Στρατθγικι 

Farm to Fork»4 ωσ μια από τισ βαςικζσ δράςεισ ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ  

Ρράςινθσ Συμφωνίασ. Σκοπόσ τθσ ςτρατθγικισ είναι θ μετατόπιςθ του τρζχοντοσ 

ςυςτιματοσ τροφίμων προσ ζνα βιϊςιμο μοντζλο, ςυμβάλλοντασ ταυτόχρονα ςτθν 

επίτευξθ τθσ κλιματικισ ουδετερότθτασ ζωσ το 2050. Οι κφριοι ςτόχοι τθσ 

ςτρατθγικισ είναι: θ εξαςφάλιςθ επάρκειασ κρεπτικϊν και οικονομικά προςιτϊν 

τροφϊν ςε όλο τον κόςμο, θ μείωςθ ςτο μιςό τθσ χριςθσ φυτοφαρμάκων και 

λιπαςμάτων, θ αφξθςθ τθσ ζκταςθσ που αφιερϊνεται για τθ βιολογικι γεωργία, θ 

προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ κατανάλωςθσ τροφίμων και υγιεινισ διατροφισ, θ μείωςθ 

τθσ ςπατάλθσ τροφίμων, θ καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ 

των τροφίμων και θ βελτίωςθ τθσ καλισ διαβίωςθσ των ηωϊν.  

                                                           
3
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1119 

4
 https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf 
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Τον Νοζμβριο του 2021 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εντόπιςε υπάρχουςεσ ελλείψεισ ςτθ 

ςτρατθγικι και πρότεινε ενζργειεσ για τθν βελτίωςθ τθσ ετοιμότθτασ ςε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Για τον λόγο αυτό θ Επιτροπι δθμιοφργθςε τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό 

Ετοιμότθτασ και Αντιμετϊπιςθσ Κρίςθσ Επιςιτιςτικισ Αςφάλειασ.  

Θ ςτρατθγικι τθσ Ε.Ε. για τθν βιοποικιλότθτα με ορίηοντα ζωσ  το 2030 αποτελεί 

ζνα μακροχρόνιο ςχζδιο για τθν προςταςία τθσ φφςθσ και τθν αναςτροφι τθσ 

υποβάκμιςθσ των οικοςυςτθμάτων. Θ ςτρατθγικι περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνεσ 

δράςεισ όπωσ θ δθμιουργία ευρφτερου δικτφου προςτατευόμενων περιοχϊν ςτθν 

ξθρά και κάλαςςα και τθν διεφρυνςθ των προςτατευόμενων περιοχϊν μζςω του 

δικτφου Natura5.  

Μζροσ τθσ ςτρατθγικισ είναι οι χϊρεσ τθσ Ε.Ε. να εφαρμόςουν μζτρα για τθν 

αποκατάςταςθ των υποβακμιςμζνων οικοςυςτθμάτων, ιδίωσ εκείνων με τισ 

περιςςότερεσ δυνατότθτεσ δζςμευςθσ και αποκικευςθσ άνκρακα. Ωσ μζροσ του 

ςχεδίου θ επιτροπι πρότεινε τον νόμο για τθν αποκατάςταςθ τθσ φφςθσ.6  

Βαςιςμζνθ ςτθν ςτρατθγικι για τθν βιοποικιλότθτα ζωσ το 2030 είναι θ νζα δαςικι  

ςτρατθγικι για το 20307 με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ ποςότθτασ και τθσ ποιότθτασ 

των δαςϊν τθσ Ε.Ε. και τθν ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ, τθσ αποκατάςταςθσ και τθσ 

ανκεκτικότθτασ τουσ, ζτςι ϊςτε τα δάςθ να ςυνεχίςουν να επιτελοφν τισ 

κοινωνικοοικονομικζσ τουσ λειτουργιζσ και να εξαςφαλίςουν ηωντανζσ τισ αγροτικζσ 

περιοχζσ. 

Για τθν ενίςχυςθ τθσ ςτρατθγικισ για τθν βιοποικιλότθτα με ορίηοντα το 2030 και 

τθσ ςτρατθγικισ Farm to Fork ςυνεργάηονται με τθν Ε.Ε. οκτϊ διεκνείσ εκελοντικοί 

οργανιςμοί.  

                                                           
5 Το Natura 2000 είναι ζνα οικολόγο δίκτυο προςτατευόμενων περιοχϊν, που δθμιουργικθκε για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

επιβίωςθσ των οικοτόπων και των πιο πολφτιμων ειδϊν τθσ Ευρϊπθσ. Θ Ελλάδα περιλαμβάνει ςτον Εκνικό τθσ κατάλογο 265 

Τοποκεςίεσ Κοινοτικισ Σθμαςίασ (ΤΚΣ) ςφμφωνα με τθν οδθγία 92/43 τθσ ΕΕ και ζχει κθρφξει 207 Ειδικζσ Ρροςτατευόμενεσ 

Ηϊνεσ (ΗΕΡ) ςφμφωνα με τθν Οδθγία 79/409 τθσ ΕΕ. 

6 https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/nature-restoration-law_en 
7 https://environment.ec.europa.eu/strategy/forest-strategy_en 
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- Ο «Food is never waste»8 εργάηεται για τθ μείωςθ τθσ απϊλειασ και τθσ ςπατάλθσ 

τροφίμων δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν χρθματοοικονομικι και οικονομικι βιωςιμότθτα. 

- Ο «Healthy Diets from Sustainable Food Systems for Children & all»9  μζςω του 

ςχεδίου δράςθσ του επιδιϊκει τθν επιτάχυνςθ μιασ ουςιαςτικισ αφξθςθσ των 

αποτελεςματικϊν ενεργειϊν  για τθν προϊκθςθ τθσ υγιεινισ διατροφισ. 

- Ο «School Meals Coalition»10 υποςτθρίηει τισ κυβερνιςεισ και τουσ εταίρουσ  να 

βελτιϊςουν και να αποκαταςτιςουν τα ςχολικά γεφματα, ζτςι ϊςτε κάκε παιδί να 

ζχει τθν ευκαιρία να λάβει, ζνα κρεπτικό και υγιεινό γεφμα ςτο ςχολείο. 

- Ο Συναςπιςμόσ «Aquatic and Blue Foods»11  ςτόχο ζχει τθν αξιοποίθςθ των 

βιϊςιμων μπλε και υδρόβιων τροφίμων (ψάρια, οςτρακοειδι, υδρόβια φυτά και 

φφκια που ςυλλζγονται θ καλλιεργοφνται ςε γλυκά νερά και καλάςςια ςυςτιματα) 

ζτςι ϊςτε να ςυμβάλουν ςτον τερματιςμό του υποςιτιςμοφ και ςτθ δθμιουργία 

κετικϊν, δικαίων και ανκεκτικϊν ςυςτθμάτων τροφίμων.  

- Ο οργανιςμόσ «Agro-ecology»12 εςτιάηει ςτθν υποςτιριξθ τθσ καινοτομίασ 

κάνοντασ χριςθ τθσ διεκνοφσ και τοπικισ γνϊςθσ. Από τον Απρίλιο του 2022 ςτα 

μζλθ του περιλαμβάνονται 34 χϊρεσ και 65 οργανιςμοί (αγροτικζσ  οργανϊςεισ, 

ερευνθτικοί οργανιςμοί και μζλθ  τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν). 

- Ο Συναςπιςμόσ «Zero Hunger»13 ςτθρίηει επενδφςεισ που ζχουν αποδεδειγμζνα 

κετικά αποτελζςματα ςτα μζςα διαβίωςθσ των μικρϊν αγροκτθμάτων, όπωσ 

ςυμμετοχι ςε οργανϊςεισ αγροτϊν, υπθρεςίεσ επζκταςθσ για τισ αγρότιςςεσ, 

επαγγελματικά προγράμματα για νζουσ τθσ υπαίκρου. 

- Ο Συναςπιςμόσ «Fighting food crises along the Humanitarian-Development-Peace 

nexus» ζχει εντοπίςει και προωκεί βαςικζσ προςεγγίςεισ και πρωτοβουλίεσ για τθν 

                                                           
8 https://borgenproject.org/the-food-is-never-waste-coalition/ 
9
 https://www.who.int/initiatives/food-systems-for-health/the-coalition-of-action-on-healthy-diets-

from-sustainable-food-systems-for-children-and-all 
10

 https://schoolmealscoalition.org/ 
11

 https://foodsystems.community/emerging_coalition/the-coalition-for-aquatic-blue-foods/ 
12

 https://agroecology-coalition.org/ 
 
13

 https://foodsystems.community/commitment_to_action/zero-hunger-coalition/ 
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ενίςχυςθ  τθσ ανκεκτικότθτασ των ςυςτθμάτων τροφίμων που προάγουν τθν ειρινθ 

και τθν ςτακερότθτα. 

- Ο Συναςπιςμόσ «Sustainable Productivity Growth for Food Security and Resource 

Conservation»14 εργάηεται με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ αγροτικισ παραγωγικότθτασ 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. 

 

1.4  Κοινι Αγροτικι Ρολιτικι (ΚΑΡ) 2023-2027 

Θ κοινι Αγροτικι Ρολιτικι είναι θ ενοποιθμζνθ πολιτικι για τθν γεωργία των 

κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  Είναι  μια εταιρικι ςχζςθ μεταξφ κοινωνίασ 

και γεωργίασ που διαςφαλίηει ςτακερό εφοδιαςμό τροφίμων, προςτατεφει το 

ειςόδθμα των αγροτϊν, προςτατεφει το περιβάλλον και διατθρεί τισ αγροτικζσ 

περιοχζσ ηωντανζσ. Φζτοσ θ ΚΑΡ ζκλειςε 60 χρόνια από τθν κζςπιςθ τθσ. Ζνασ από 

τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ τθσ ΚΑΡ, ιταν θ διαςφάλιςθ τθσ επιςιτιςτικισ αςφάλειασ 

μετά τον Δεφτερο Ραγκόςμιο Ρόλεμο. Ραράλλθλοι ςτόχοι ιταν θ αφξθςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ, θ ςτακεροποίθςθ των αγορϊν, θ εξαςφάλιςθ τθσ 

διακεςιμότθτασ των τροφίμων ςε λογικζσ τιμζσ και θ εξαςφάλιςθ δίκαιου βιοτικοφ 

επιπζδου ςτουσ αγρότεσ. 

Με τθν πάροδο των χρόνων θ ΚΑΡ εξελίχτθκε ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ 

μεταβαλλόμενεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ και ςτισ απαιτιςεισ και ανάγκεσ των 

αγροτϊν. Τον Λοφνιο του 2018 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι υπζβαλε νομοκετικζσ 

προτάςεισ για τθν νζα ΚΑΡ 2023-2027. Οι προτάςεισ ςυνιςτοφςαν μια 

αποτελεςματικότερθ πολιτικι ςτθν οποία κα ενςωματϊνονταν οι φιλοδοξίεσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ρράςινθσ Συμφωνίασ. Ταυτόχρονα θ κάκε χϊρα τθσ Ε.Ε. είχε τθν 

δυνατότθτα να διαμορφϊςει ζνα εκνικό ςτρατθγικό ςχζδιο πάνω ςτουσ δζκα 

βαςικοφσ ςτόχουσ το όποιο κα περιλάμβανε τισ εκνικζσ ανάγκεσ τθσ. 

Θ νζα ΚΑΡ διαμορφϊκθκε πάνω ςε δυο πυλϊνεσ. Ο Ρυλϊνασ Λ αφορά τισ άμεςεσ 

ενιςχφςεισ και τισ ταμειακζσ παρεμβάςεισ ανά τομείσ γεωργικϊν προϊόντων δθλαδι  

ςτθρίηει τουσ νζουσ αγρότεσ με τθ μορφι άμεςων ενιςχφςεων και μζτρων,  

                                                           
14

 https://www.usda.gov/oce/sustainability/spg-coalition 
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ςυςτινοντασ να υπόκεινται ςτθ ςυμμόρφωςθ κανόνων για τθν εφαρμογι  

περιβαλλοντικϊν ςτόχων.  Ο Ρυλϊνασ ΛΛ αφορά τισ ενζργειεσ και τισ ενιςχφςεισ τθσ 

αγροτικισ ανάπτυξθσ. Στισ 2 Δεκεμβρίου 2021 εγκρίκθκε επίςθμα θ ςυμφωνία για 

τθ μεταρρφκμιςθ τθσ ΚΑΡ και από τθν 1θ Λανουαρίου 2023 αναμζνεται να 

εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ.  

Θ νζα Κοινι Αγροτικι Ρολιτικι εγγυάται τθν επίτευξθ του δεφτερου ςτόχου τθσ 

Ατηζντασ 2030 «Δίνουμε τζλοσ ςτθν πείνα, πετυχαίνουμε τθν επιςιτιςτικι αςφάλεια, 

βελτιϊνουμε τθ διατροφι και προάγουμε τθ βιϊςιμθ αγροτικι παραγωγι», 

ταυτόχρονα ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων 1 (εξάλειψθ τθσ φτϊχιασ), του 

ςτόχου 8 (αξιοπρεπισ εργαςία και οικονομικι ανάπτυξθ),  του ςτόχου 12 

(υπεφκυνθ παράγωγθ και κατανάλωςθ) και του ςτόχου 15 (ηωι ςτθν ςτεριά). Θ νζα 

ΚΑΡ επικεντρϊνεται ςτουσ παρακάτω δζκα ςτόχουσ με ςκοπό τθν κοινωνικι, 

περιβαλλοντικι και οικονομικι βιωςιμότθτα ςτθ γεωργία και τισ αγροτικζσ 

περιοχζσ.    

- Υποςτιριξθ του βιϊςιμου αγροτικοφ ειςοδιματοσ και τθσ ανκεκτικότθτασ του 

γεωργικοφ τομζα ςε ολόκλθρθ τθν Ε.Ε., προκειμζνου να ενιςχυκεί θ 

μακροπρόκεςμθ επιςιτιςτικι αςφάλεια, θ γεωργικι ποικιλομορφία, και οικονομικι 

βιωςιμότθτα τθσ γεωργικισ παραγωγισ. 

-Ενίςχυςθ του προςανατολιςμοφ προσ τθν αγορά και αφξθςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων τόςο βραχυπρόκεςμα όςο και 

μακροπρόκεςμα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεγαλφτερθσ εςτίαςθσ ςτθν ζρευνα, 

τθν τεχνολογία και τθν ψθφιοποίθςθ. 

-Βελτίωςθ τθσ κζςθσ των αγροτϊν ςτθν αλυςίδα αξίασ. 

-Συμβολι ςτον μετριαςμό και τθν προςαρμογι τθσ κλιματικισ αλλαγισ, με τθ 

μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου και τθν ενίςχυςθ τθσ δζςμευςθσ 

άνκρακα, κακϊσ και με τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ ενζργειασ. 

-Ρροϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και αποτελεςματικισ διαχείριςθσ φυςικϊν 

πόρων όπωσ το νερό, το ζδαφοσ και ο αζρασ, μεταξφ άλλων και με τθ μείωςθ τθσ 

χθμικισ εξάρτθςθσ. 
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-Συμβολι ςτθν αναςτροφι τθσ απϊλειασ βιοποικιλότθτασ, ενίςχυςθ και διατιρθςθ 

των οικότοπων και των φυςικϊν τοπίων. 

-Ρροςζλκυςθ και ςτιριξθ νζων αγροτϊν και διευκόλυνςθ τθσ βιϊςιμθσ 

επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ. 

-Ρροϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ ανάπτυξθσ, τθσ ιςότθτασ των φφλων, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθ γεωργία, τθσ κοινωνικισ 

ζνταξθσ και τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ, κακϊσ και τθσ κυκλικισ 

βιοοικονομίασ και τθσ βιϊςιμθσ δαςοκομίασ. 

-Βελτίωςθ τθσ ανταπόκριςθσ τθσ γεωργίασ τθσ Ε.Ε. ςτισ απαιτιςεισ τθσ κοινωνίασ 

για υγιεινά τρόφιμα, ςυμπεριλαμβανομζνων  κρεπτικϊν τροφίμων που παράγονται 

με βιϊςιμο τρόπο, μείωςθ τθσ ςπατάλθσ τροφίμων, κακϊσ και βελτίωςθ τθσ καλισ 

διαβίωςθσ των ηϊων και καταπολζμθςθ τθσ μικροβιακισ αντοχισ. 

-Εκςυγχρονιςμό τθσ γεωργίασ και των αγροτικϊν περιοχϊν μζςω τθσ προϊκθςθσ 

και τθσ ανταλλαγισ γνϊςεων, τθσ καινοτομίασ και ψθφιοποίθςθσ, ενκαρρφνοντασ 

τθν υιοκζτθςι τουσ από τουσ αγρότεσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

2.1  Ρροϊκθςθ των Κοινωνικϊν και Αλλθλζγγυων Οικοςυςτθμάτων 

Στο πνεφμα τθσ ςυνεργαςίασ του 17ου ςτόχου τθσ Ατηζντασ 2030 ο Ραγκόςμιοσ 

Οργανιςμόσ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (ΟΟΣΑ)15 το 2020 ςυνζςτθςε  

τθν παγκόςμια δράςθ «Ρροϊκθςθ των Κοινωνικϊν και Αλλθλζγγυων 

Οικοςυςτθμάτων» με ςκοπό τθν διεκνοποίθςθ των κοινωνικϊν επιχειριςεων, τθν 

ενίςχυςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ και οικοδόμθςθσ ικανοτιτων για τθν προϊκθςθ 

εκνικϊν και τοπικϊν οικοςυςτθμάτων και τθν προϊκθςθ τθσ ανταλλαγισ γνϊςεων 

ςε διεκνζσ επίπεδο. Θ δράςθ εςτίαηε ςε δυο κρίςιμουσ μοχλοφσ πολιτικισ, ςτο 

νομικό πλαίςιο και ςτθν μζτρθςθ του κοινωνικοφ αντίκτυπου.  

Το νομικό πλαίςιο ζχει ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθν προβολι, τθν αναγνϊριςθ και τθν 

ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ οικονομίασ, ο γενικόσ ςτόχοσ είναι θ 

ενθμζρωςθ προςαρμοςμζνων μζτρων και πολιτικϊν που κα υποςτθρίηουν τθν 

ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ.  

Οι οργανιςμοί κοινωνικισ οικονομίασ κζτουν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

ηθτιματα ςτο επίκεντρο του επιχειρθματικοφ τουσ μοντζλου δίνοντασ 

προτεραιότθτα ςτον κοινωνικό αντίκτυπο ζναντι ςτθ μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ. 

Ραρόλα αυτά δεν υπάρχει ακόμα μια κακολικι αποδεκτι προςζγγιςθ για τθν 

μζτρθςθ του. Θ ανάγκθ προςδιοριςμοφ πολιτικϊν και μεκοδολογιϊν που κα 

προςδιορίηουν το κοινωνικό αντίκτυπο μπορεί να βοθκιςει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ 

αξίασ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και ςτθν παρουςίαςθ νζων ευκαιριϊν.    

Στισ 10 Λουνίου 2022 ο ΟΟΣΑ με πρόταςθ τθσ Τοπικισ Επιτροπισ Απαςχόλθςθσ και 

Οικονομικισ Ανάπτυξθσ16 ενζκρινε τθν ςφςταςθ θ οποία  πρωτοπορεί ςε νζα 

επιχειρθματικά μοντζλα, παρζχοντασ βαςικζσ υπθρεςίεσ, ςυμβάλλοντασ ςε μια 

δίκαιθ, πράςινθ και ψθφιακι μετάβαςθ, δθμιουργϊντασ νζεσ κοινότθτεσ και 

προςελκφοντασ νζουσ ανκρϊπουσ. Θ ςφςταςθ βαςίηεται ςτα παρακάτω εννζα 

                                                           
15

 Home page - OECD 
16

https://www.oecd.org/cfe/leed/social-economy/social-economy-recommendation/  

https://www.oecd.org/
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δομικά ςτοιχεία τα οποία μποροφν να ςυμβάλουν ςε διεκνζσ, εκνικό, τοπικό 

επίπεδο ςτα οικοςυςτιματα κοινωνικισ οικονομίασ. 

Τα εννζα δομικά ςτοιχειά τθσ Σφςταςθσ για τθν «Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα 

Οικονομία και τθν Κοινωνικι Καινοτομία» είναι τα κάτωκι:  

1. Ρροϊκθςθ  τθσ κουλτοφρασ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ. Σκοπόσ τθσ αρχισ είναι  

να ενκαρρφνει τισ χϊρεσ να προωκιςουν τθν εμφάνιςθ και τθν διερεφνθςθ των 

πρωτοβουλιϊν τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν για τθν ενίςχυςθ του τοπικοφ κοινωνικοφ 

κεφαλαίου. 

2. Δθμιουργία υποςτθρικτικϊν κεςμικϊν πλαιςίων. Σκοπόσ τθσ αρχισ είναι ο 

ςυντονιςμόσ πολιτικϊν των κυβερνθτικϊν υπθρεςιϊν ςε όλα τα επίπεδα 

διακυβζρνθςθσ (εκνικό περιφερειακό τοπικό), ο οποίοσ μπορεί να λάβει τθ μορφι 

μιασ εκνικισ πολίτικθσ, ενόσ ςχεδίου δράςθσ ι ενόσ ειδικοφ προγράμματοσ. 

3. Σχεδιαςμόσ εκνικϊν νομικϊν και κανονιςτικϊν πλαιςίων. Λδιαίτερα ςθμαντικό 

αντίκτυπο για τθν προβολι, τθν αναγνϊριςθ, τθν αξιοπιςτία, τθν ανάπτυξθ τθσ 

κοινωνικισ οικονομίασ είναι τα νομικά και ρυκμιςτικά πλαίςια που το περιβάλλουν. 

Ο κφριοσ ςτόχοσ των νομικϊν πλαιςίων για τθν κοινωνικι οικονομία είναι να 

περιλάβουν ςτο νόμο οριςμοφσ, ςτόχουσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τουσ 

οργανιςμοφσ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ.   

4.Υποςτιριξθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθ χρθματοδότθςθ. Θ πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ 

είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ παράγοντασ για να ευδοκιμιςει και να αναπτυχκεί θ 

κοινωνικι οικονομία. Αυτι θ αρχι ςυνιςτά ςτισ κυβερνιςεισ να δθμιουργιςουν 

τουσ μθχανιςμοφσ που απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ τθσ πρόςβαςθσ ςε 

χρθματοδότθςθ. 

5. Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθ δθμόςια και ιδιωτικι αγορά - ενίςχυςθ δεξιοτιτων 

και υποςτιριξθ επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ. Αυτι θ αρχι ςυνιςτά  ςτισ κυβερνιςεισ 

να διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ αγορζσ επιλζγοντασ να  

προμθκεφονται αγακά ι υπθρεςίεσ από οργανιςμοφσ κοινωνικισ οικονομίασ που 
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διακζτουν εξειδίκευςθ ςτθν παροχι του απαιτοφμενου κοινωνικοφ ι 

περιβαλλοντικοφ οφζλουσ. 

6. Ενίςχυςθ δεξιοτιτων και υποςτιριξθ επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ. Θ πρόςβαςθ ςε 

δεξιότθτεσ και θ υποςτιριξθ τθσ επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ αποτελεί κεντρικό 

μοχλό πολιτικισ για τθν ςτιριξθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ. Οι οργανιςμοί 

κοινωνικισ οικονομίασ ενδζχεται να μθν ζχουν όλθ τθν απαραίτθτθ τεχνογνωςία και 

ικανότθτεσ να λειτουργιςουν και να αναπτυχτοφν με οικονομικά βιϊςιμο τρόπο. 

Μποροφν να επωφελθκοφν από τθν εκπαίδευςθ, τθν κακοδιγθςθ και τθν 

ςυμβουλευτικι ςε όλα τα ςταδία ανάπτυξθσ τουσ.  

7. Ενκάρρυνςθ τθσ μζτρθςθσ και τθσ παρακολοφκθςθσ των επιπτϊςεων. Ο ςκοπόσ 

των οργανιςμϊν και οντοτιτων τθσ κοινωνικισ οικονομίασ είναι να επιδιϊξουν 

κοινωνικοφσ ςτόχουσ και με αυτό τον τρόπο να δθμιουργιςουν κοινωνικό 

αντίκτυπο, είτε για τθν κοινωνία γενικά, είτε για το περιβάλλον και τισ 

ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ ςτόχουσ.    

8. Υποςτιριξθ τθσ παράγωγθσ δεδομζνων. Αυτι θ αρχι ςυνιςτά ςτισ κυβερνιςεισ να 

υποςτθρίξουν τθν παράγωγθ αξιόπιςτων δεδομζνων και ςτοιχείων κακϊσ και 

ςφςταςθ επιςιμων εκνικϊν μθτρϊων που κα προςδιορίηουν χωριςτά αυτοφσ τουσ 

οργανιςμοφσ. 

9. Ενκάρρυνςθ τθσ κοινωνικισ καινοτομίασ. Αυτι θ αρχι ςυνιςτά ςτισ χϊρεσ να 

προωκιςουν τθν κοινωνικι καινοτομία ωσ μζςο για τθν απελευκζρωςθ του 

πλιρουσ δυναμικοφ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ. Θ ςυγκεκριμζνθ αρχι μπορεί να 

επιτευχκεί:   

-Με τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ καινοτομίασ ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο, 

ςυμπεριλαμβανόμενων των παραγόντων που βοθκοφν τθν ανάδυςθ και τθν 

κλίμακα των οικοςυςτθμάτων κοινωνικισ καινοτομίασ.  

-Με τθν κζςπιςθ πολιτικϊν και τθν  αξιολόγθςθ τουσ μζςω των οποίων, κα 

περιλαμβάνονται μζτρα από τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ (με ςτόχο τθν δθμιουργία μιασ 
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αγοράσ για κοινωνικζσ καινοτομίεσ) και μζτρα από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ (με 

ςτόχο τθν αφξθςθ  του αρικμοφ και τθσ ποιότθτασ των κοινωνικϊν καινοτομιϊν). 

-Με τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ καινοτομίασ, μζςω κερμοκοιτίδων, κζντρων 

ικανοτιτων, κατάρτιςθ και ςυνεργαςία με δθμόςιεσ αρχζσ και ιδρφματα 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  

-Με τθν αξιοποίθςθ του δυναμικοφ τθσ κοινωνικισ καινοτομίασ για τθν ενίςχυςθ 

τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ και τθσ ανκεκτικότθτασ των περικωριοποιθμζνων και 

περιφερειακϊν περιοχϊν. 

-Με τθν αξιοποίθςθ υφιςτάμενων δικτφων ςτισ κοινότθτεσ για τθν υποςτιριξθ τθσ 

κοινωνικισ καινοτομίασ.  

-Ενκάρρυνςθ τθσ κοινωνικισ καινοτομίασ για τθν προϊκθςθ κοινωνικϊν και 

βιϊςιμων πρακτικϊν ςφμφωνα με τθν ατηζντα των Στόχων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ.  

-Εξετάηοντασ  τθν κοινωνικι καινοτομία ςτο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ πολίτικθσ 

καινοτομίασ για τθ πράςινθ ανάπτυξθ και τθν ψθφιοποίθςθ. 

-Υποςτθρίηοντασ τθν κοινωνικι καινοτομία για τθ μείωςθ των αρνθτικϊν 

εξωτερικϊν επιπτϊςεων των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ανάμεςα ςε εταίρουσ  

και φορείσ  τθσ κοινωνικισ οικονομίασ. 

 

2.2  Κοινωνικι οικονομία  

Θ ιδζα τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ εμφανίςτθκε ςτθν Ευρϊπθ το πρϊτο μιςό του 

19ου αιϊνα.  Πταν ςε πολλζσ χϊρεσ οι άνκρωποι τθσ εργατικισ τάξθσ γνϊριςαν 

επιδείνωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ λόγω τθσ επζκταςθσ του βιομθχανικοφ 

καπιταλιςμοφ. Τότε εκπρόςωποι των αγροτϊν και των εργατϊν πιραν τθν 

πρωτοβουλία και ξεκίνθςαν ομάδεσ αυτοβοικειασ όπωσ ςυνεταιριςμοφσ και 

ομάδεσ αμοιβαίου οφζλουσ που ιταν ανεξάρτθτεσ από τθν παραδοςιακι 

φιλανκρωπία των ευκατάςτατων πολιτϊν. Οριςμζνα παραδείγματα αυτϊν είναι ο 
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Robert Owen και θ Rochdale Society of Equitable Pioneers ςτθν Αγγλία, οι 

ςυνεταιριςμοί Raiffeisen ςτθν Γερμανία, ο Charles Fourier και Philippe Buched ςτθ 

Γαλλία και οι Stanslaw Staszic και Waclaw Blizinski ςτθν Ρολωνία.  

Ο όροσ «Κοινωνικι Οικονομία» δεν ζχει ζνα περιεχόμενο κοινά αποδεκτό από όλεσ 

τισ χϊρεσ. Ωσ ςυνϊνυμα ςυχνά χρθςιμοποιοφνται οι όροι «Τρίτοσ τομζασ», «Τρίτο 

ςφςτθμα», «Μθ κερδοςκοπικόσ τομζασ», «Ρλουραλιςτικι οικονομία», «Αλλθλζγγυα 

οικονομία». Θ κοινωνικι οικονομία περιλαμβάνει ζνα τεράςτιο ςφνολο οντοτιτων 

δθμοκρατικά οργανωμζνων, με διαφορετικι νομικι μορφι, με ςκοπό τθν 

ικανοποίθςθ των μελϊν τουσ και τθν παραγωγι αγακϊν χωρίσ κερδοςκοπικό 

ςκοπό. Θ κοινωνικι οικονομία είναι ζνασ ποικίλοσ τομζασ που ενϊνεται με κοινζσ 

αρχζσ, άξιεσ και χαρακτθριςτικά όπωσ: θ υπεροχι των ανκρϊπων και του 

κοινωνικοφ ςτόχου ζναντι του κεφαλαίου, ο δθμοκρατικόσ ζλεγχοσ από τα μζλθ, θ 

εκελοντικι και ανοιχτι ζνταξθ, ο ςυνδυαςμόσ των ςυμφερόντων των μελϊν και τθσ 

κοινωνίασ, θ υπεράςπιςθ και εφαρμογι των αρχϊν τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ 

υπευκυνότθτασ, θ  αυτόνομθ διαχείριςθ και ανεξαρτθςία από τισ δθμοςιζσ αρχζσ, θ 

επανεπζνδυςθ του πλεονάςματοσ για τθν επίτευξθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 

Θ κοινωνικι οικονομία αποτελείται από μια ποικιλία επιχειριςεων και οργανιςμϊν 

όπωσ ςυνεταιριςμοφσ, ιδρφματα, ςωματεία ι αλλθλεγγφεσ οργανϊςεισ. Θ 

κοινωνικι χρθςιμότθτα αυτϊν των φορζων πθγάηει από τισ αξίεσ και τισ αρχζσ, που 

βαςίηονται ςτον άνκρωπο και ςτθν κοινότθτα και παράγονται μζςω πρακτικϊν 

ςυνεργαςίασ και  αλλθλεγγφθσ. Ωσ κοινωνικι οικονομία κα μποροφςε να οριςτεί ο 

τομζασ μεταξφ κράτουσ και αγοράσ, που κζτει και εκπλθρϊνει οικονομικοφσ και 

κοινωνικοφσ ςκοποφσ βαςιηόμενοσ ςτισ αρχζσ τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ αειφορίασ 

και του οποίου ο τελικόσ ςτόχοσ δεν είναι θ διανομι κζρδουσ (Φεφζσ, 2021). 
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2.3 Κοινωνικι καινοτομία 

Θ κοινωνικι καινοτομία είναι θ διαδικαςία ανάπτυξθσ λφςεων για πιεςτικά 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά ηθτιματα για τθν υποςτιριξθ τθσ κοινωνικισ 

προόδου με πιο αποδοτικό, αποτελεςματικό και βιϊςιμο τρόπο. Συμβαίνει όταν: i) 

Ραρζχονται νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ που βελτιϊνουν τθν ποιότθτα ηωισ των 

ατόμων και των κοινοτιτων και ii) Εφαρμόηονται νζεσ διαδικαςίεσ ζνταξθσ ςτθν 

αγορά εργαςίασ, νζεσ ικανότθτεσ και γνϊςεισ, νζεσ κζςεισ εργαςίασ, νζεσ μορφζσ 

ςυμμετοχισ και νζα μοντζλα ωσ διαφορετικά ςτοιχεία που το κακζνα ςυμβάλλει 

ςτθ βελτίωςθ τθσ κζςθσ των ατόμων ςτο εργατικό δυναμικό» (ΟΟΣΑ, 2010). 

 

Θ κοινωνικι καινοτομία κα μποροφςε να αποτελεί μια νζα, αποδοτικι, 

αποτελεςματικι και βιϊςιμθ λφςθ ςε ζνα κοινωνικό πρόβλθμα, είτε μια υπάρχουςα 

λφςθ, τθσ οποίασ όμωσ θ δθμιουργοφμενθ αξία προκφπτει πρωταρχικά για τθν 

κοινωνία παρά για τα επιμζρουσ άτομα (Phills et al., 2008). Κοινωνικι καινοτομία 

μπορεί να είναι ζνα προϊόν, μια παραγωγι, μια διαδικαςία ι τεχνολογία, αλλά 

μπορεί να είναι επίςθσ μια αξία, μια ιδζα, νομοκεςία, ζνα κοινωνικό κίνθμα, μια 

παρζμβαςθ ι κάποιοσ ςυνδυαςμόσ των παραπάνω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΑΧΕΣ & ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΥ    

3.1  Συνεταιριςμόσ  

Υπάρχουν διάφορεσ μορφζσ δραςτθριότθτασ ςτον τομζα τθσ  κοινωνικισ οικονομίασ 

ωςτόςο θ δυναμικότερθ μορφι κεωρείται ο ςυνεταιριςμόσ λόγω των 

χαρακτθριςτικϊν των αρχϊν και αξιϊν που το διζπουν. Κάποιου τφπου 

ςυνεταιριςτικι προςπάκεια αςκείται από πολλοφσ πολιτιςμοφσ από αρχαιότατων 

χρόνων (Κινά, Ελλάδα, Αίγυπτοσ κ.α.). Θ Rochdale Society of Equitable Pioneers 

(1844) κεωρείται ωσ το πρότυπο τθσ ςφγχρονθσ ςυνεταιριςτικισ επιχείρθςθσ. 

Ρρωτεργάτεσ του ςφγχρονου ςυνεταιριςμοφ είναι ο Robert Owen (1771–1858)   

(κοινωνικόσ μεταρρυκμιςτισ και ζνασ από του ιδρυτζσ του ουτοπικοφ ςοςιαλιςμοφ 

και του ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ) και ο Dr.William King (1786-1865) υποςτθρικτισ 

του ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ και εκδότθσ τθσ εφθμερίδασ «The Co-operator».  

Οι  ςυνεταιριςμοί δθμιουργοφνται με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν των μελϊν 

τουσ και επικεντρϊνεται ςτθν δθμιουργία των οφελϊν των μελϊν και όχι ςτισ 

αποδόςεισ των επενδυτϊν. Οι κφριεσ διαφορζσ μεταξφ των ςυνεταιριςμϊν και των 

κεφαλαιοκρατικϊν επιχειριςεων που ευνοοφν το κζρδοσ των επενδυτϊν είναι: 

 Θ λιψθ αποφάςεων βαςίηεται ςτον κανόνα "ζνα μζλοσ, μια ψιφοσ" . Θ διανομι 

του πλεονάςματοσ κανονικά είναι ανάλογθ με τθν χριςθ των υπθρεςιϊν του 

ςυνεταιριςμοφ που πραγματοποιεί το κάκε μζλοσ. Θ ονομαςτικι αξία των μεριδίων 

δεν απεικονίηει τθν αυξανόμενθ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων. Το μζλοσ δεν 

είναι μόνο ιδιοκτιτθσ αλλά και χριςτθσ (πελάτθσ, προμθκευτισ ι υπάλλθλοσ) του 

ςυνεταιριςμοφ. Το κεφάλαιο των μεριδίων είναι μεταβλθτό, ςε περίπτωςθ 

διάλυςθσ, εφαρμόηεται θ αρχι τθσ μθ-διανομισ (ι τθσ περιοριςμζνθσ διανομισ) 

των περιουςιακϊν ςτοιχείων.17 

Θ πραγματικι αξία του ςυνεταιριςμοφ ζγκειται ςτο ότι δεν μοιάηει με τουσ άλλουσ 

τφπουσ επιχειριςεων, με ςυνζπεια να μθν μπορεί να κατθγοριοποιθκεί ωσ μία εξ 

                                                           
17

 Συνεταιριςτικό Εγχειρίδιο για τισ Οργανϊςεισ Εργαηομζνων (dos.gr) 

https://www.diktio-kapa.dos.gr/wp-content/uploads/2014/04/egxiridioGR.pdf
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αυτϊν. Είναι οντότθτα διακριτι, που παίηει το δικό τθσ ρόλο ςε ζνα ςφςτθμα 

αλλθλεξάρτθςθσ με το δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα οικονομίασ. Θ μεγάλθ διαφορά 

του από τισ άλλεσ επιχειρθματικζσ οντότθτεσ οφείλεται ςτθ διπλι του φφςθ. Στουσ 

ςυνεταιριςμοφσ ςυνυπάρχουν θ επιχειρθματικότθτα και θ κοινωνικι αναμόρφωςθ 

(Φεφζσ, 2021). 

3.2  Αρχζσ & άξιεσ του Συνεταιριςμοφ   

Θ διαςφάλιςθ του δικαιϊματοσ των ατόμων να εκφράηονται και να μοιράηονται τισ 

απόψεισ και τισ ιδζεσ τουσ, κακϊσ και θ δυνατότθτα να ςυνεργάηονται και να 

εκφράηουν, να προωκοφν, να διεκδικοφν και να υπεραςπίηονται ςυλλογικά τισ 

κοινζσ τουσ ιδζεσ, αποτελεί κεμζλιο λίκο των δθμοκρατικϊν κοινωνιϊν. Είναι θ 

βάςθ για τθ διαςφάλιςθ και τθν προϊκθςθ τθσ άςκθςθσ των υπόλοιπων 

δικαιωμάτων τουσ μζςα ςε ζνα κράτοσ και βρίςκονται ςτθν καρδιά μιασ υγιοφσ 

δθμοκρατίασ.18  

Το ιδεολογικό υπόβακρο του ςυνεταιριςμοφ βρίςκεται ςε ςυνάρτθςθ με τισ αρχζσ 

και άξιεσ που διζπουν τουσ φορείσ τθσ κοινωνικιs οικονομίασ. Αξίεσ όπωσ θ 

υπζροχθ των ανκρϊπων και του κοινωνικοφ ςτόχου ζναντι του κεφαλαίου, ο 

δθμοκρατικόσ ζλεγχοσ από τα μζλθ, θ εκελοντικι και ανοιχτι ζνταξθ, ο ςυνδυαςμόσ 

των ςυμφερόντων των μελϊν και τθσ κοινωνίασ, θ υπεράςπιςθ και εφαρμογι των 

αρχϊν τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ υπευκυνότθτασ, θ αυτόνομθ διαχείριςθ και 

ανεξαρτθςία από τισ δθμοςιζσ αρχζσ και θ επανεπζνδυςθ του πλεονάςματοσ για 

τθν επίτευξθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ.  

Θ διεκνισ Συνεταιριςτικι Συμμαχία19 είναι ο παγκόςμιοσ διαχειριςτισ τθσ Διλωςθσ 

για τθ Συνεταιριςτικι Ταυτότθτα20 θ οποία περιζχει τον οριςμό του ςυνεταιριςμοφ, 

τισ άξιεσ των ςυνεταιριςμϊν και τισ επτά ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ. 

                                                           
18 http://www.civiced.org/pdfs/books/ElementsOfDemocracy/Elements_Subsection3.pdf 
19 Θ διεκνισ Συνεταιριςτικι Συμμαχία19 ( International Cooperative Alliance)(ICA) ιδρφκθκε το 1895 και είναι από τουσ 
παλαιότερουσ κ μεγαλφτερουσ  μθ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ. Αποτελείται από 1 διςεκατομμφριο μζλθ ςυνεταιριςμϊν ςτον 
πλανιτθ, με ςυνολικά 318 οργανιςμοφσ από 112 χϊρεσ από όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ. Από τθν Ελλάδα τα μζλθ που 
ςυμμετζχουν είναι θ ομοςπονδία Φαρμακοποιϊν Ελλάδασ (ΟΣΦΕ) και το δίκτυο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ (ΚΑΡΑ) 
20 https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity 
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Σφμφωνα με τθν διεκνι Συνεταιριςτικι Συμμαχία21 (ICA) «Ο ςυνεταιριςμόσ είναι μια 

αυτόνομθ ζνωςθ προςϊπων που ενϊνονται εκελοντικά για να καλφψουν τισ κοινζσ 

οικονομικζσ, κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ ανάγκεσ και φιλοδοξίεσ τουσ μζςω μιασ 

κοινισ ιδιοκτθςίασ και δθμοκρατικά ελεγχόμενθσ επιχείρθςθσ». 

Θ ςυμμζτοχθ ωσ μζλοσ ςε ζναν ςυνεταιριςμό προχποκζτει τθν γνϊςθ των αρχϊν 

και αξιϊν πάνω ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται θ φιλοςοφία τθσ φπαρξθσ και λειτουργίασ 

του. «Οι ςυνεταιριςμοί ςτθρίηονται ςτισ αξίεσ τθσ αυτοβοικειασ, τθσ αυτευκφνθσ, 

τθσ δθμοκρατίασ, τθσ ιςότθτασ, τθσ ιςοτιμίασ και τθσ αλλθλεγγφθσ. Ακολουκϊντασ 

τθν παράδοςθ των πρωτεργατϊν, τα μζλθ των ςυνεταιριςμϊν ςτθρίηονται ςτισ 

θκικζσ αξίεσ τθσ εντιμότθτασ, τθσ διαφάνειασ, τθσ κοινωνικισ υπευκυνότθτασ και 

τθσ φροντίδασ για τουσ άλλουσ»22 

[Αυτοβοικεια ςθμαίνει τθν ανάλθψθ πρωτοβουλίασ από τουσ ίδιουσ τουσ 

ςυνεταίρουσ για τθν αντιμετϊπιςθ και λφςθ των προβλθμάτων τουσ και τθ 

βελτίωςθ τθσ κατάςταςισ τουσ («ςυν Ακθνά και χείρα κίνει»).  

Αυτευκφνθ ςθμαίνει τθν ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ από τον ίδιο τον ςυνεταιριςμό για 

τθ διαχείριςθ των υποκζςεϊν του και τθν οικονομικι του απόδοςθ, χωρίσ να 

βαςίηεται ςε ενιςχφςεισ ι προνομιακι μεταχείριςθ. 

Δθμοκρατία ςθμαίνει τθν προτεραιότθτα του ανκρϊπινου παράγοντα, του 

ςυνεταίρου, και τθ δεφτερθ μοίρα μπροςτά ς’ αυτόν τθσ οικονομικισ λειτουργίασ 

και του κεφαλαίου. 

 Ιςότθτα ςθμαίνει τθν ίςθ μεταχείριςθ όλων των ςυνεταίρων ςτθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων και ςτισ ςυναλλαγζσ με τον ςυνεταιριςμό, χωρίσ διάκριςθ λόγω 

κρθςκείασ, χρϊματοσ, φυλισ, οικονομικισ κατάςταςθσ ι άλλων χαρακτθριςτικϊν. 

Θ αλλθλεγγφθ είναι θ κορωνίδα των αξιϊν και θ κατάλθξι τουσ. Οι ςυνεταίροι 

υποτάςςουν το ςτενό ατομικό τουσ ςυμφζρον προσ χάριν του κοινοφ ςυμφζροντοσ.  

Θ εντιμότθτα ςτισ ςυναλλαγζσ με το ςυνεταιριςμό, όπωσ και ςτισ ςυναλλαγζσ του 

ςυνεταιριςμοφ με τρίτουσ, είναι κεμελιϊδθσ αρχι, διότι ςε διαφορετικι περίπτωςθ 
                                                           
21 https://www.ica.coop/en/about-us/international-cooperative-alliance 
22 https://www.ica.coop/sites/default/files/basic-page-attachments/ica-bylaws17112017english-1532978942.pdf 
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κα κλονιηόταν θ εμπιςτοςφνθ ςτο κεςμό και κα οδθγοφςε ςτθν απαξίωςθ και 

διάλυςι του.  

Θ διαφάνεια είναι απαραίτθτθ, αφοφ ο ςυνεταιριςμόσ αποτελεί ςυνεχϊσ 

αντικείμενο ελζγχου από τα μζλθ του, τα οποία δικαιοφνται να ενθμερϊνονται και 

να ελζγχουν τα πεπραγμζνα του. 

Θ κοινωνικι υπευκυνότθτα είναι κεμελιϊδθσ επιλογι του ςυνεταιριςμοφ. Οι 

ςυνεταίροι, όντασ οι ίδιοι μζλθ μιασ κοινωνίασ, δεν μποροφν να δρουν εισ βάροσ 

τθσ, αλλά αντίκετα προσ το ςυμφζρον τθσ, ϊςτε να καρπωκοφν κι αυτοί τα οφζλθ 

τθσ.  

Τζλοσ, θ φροντίδα για τουσ άλλουσ είναι φυςικι προζκταςθ τθσ αξίασ τθσ 

αλλθλεγγφθσ. Θ φροντίδα αυτι κατευκφνεται όχι μόνο ςτουσ ςυνεταίρουσ, αλλά και 

ςτα υπόλοιπα μζλθ τθσ κοινωνίασ.] (Φεφζσ, 2021). 

Οι ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ είναι οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ με τισ οποίεσ οι 

ςυνεταιριςμοί κζτουν ςε εφαρμογι τισ άξιεσ τουσ.   

1θ Αρχι: Εκελοντικι και ελεφκερθ ςυμμετοχι. Οι ςυνεταιριςμοί είναι εκελοντικζσ 

οργανϊςεισ, ανοικτζσ ςε όλα τα πρόςωπα που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τισ 

υπθρεςίεσ τουσ και επικυμοφν να αποδεχκοφν τισ ευκφνεσ του μζλουσ, χωρίσ 

διακρίςεισ φφλου, κοινωνικοφ επιπζδου, φυλισ, πολιτικϊν πεποικιςεων ι 

κρθςκείασ. 

 Θ αρχι αυτι ονομάηεται και «αρχι τθσ ανοικτισ πόρτασ» (open door principle) 

ακριβϊσ για να τονίςει τθ δυνατότθτα κακενόσ να γίνει μζλοσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ, 

αν κεωρεί ότι εξυπθρετοφνται τα ςυμφζροντα του. Για αυτό ακριβϊσ ο 

ςυνεταιριςμόσ είναι εκελοντικι ζνωςθ προςϊπων, δεν νοείται, δθλαδι, θ 

υποχρεωτικι ςυμμετοχι κάποιου ς’ ζνα ςυνεταιριςμό, είτε λόγω μονοπωλιακισ 

κζςθσ του ςυνεταιριςμοφ, είτε διότι θ ςυμμετοχι ς’ αυτόν ςυνεπάγεται οριςμζνα 

προνόμια, που δεν μπορεί ν’ απολαφςει κάποιοσ ωσ μθ μζλοσ. Δεφτερθ εκδιλωςθ 

τθσ αρχισ τθσ ανοικτισ πόρτασ είναι θ ελεφκερθ ζξοδοσ του μζλουσ από το 

ςυνεταιριςμό, δθλαδι θ οικειοκελισ αποχϊρθςθ με τθ δικι του ελεφκερθ 

απόφαςθ. Αν κάποιο μζλοσ κεωριςει ότι θ παραμονι του ςε κάποιο ςυνεταιριςμό 
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δεν εξυπθρετεί ι βλάπτει τα ςυμφζροντά του είναι ελεφκερο ν’ αποχωριςει, αφοφ 

πρϊτα τακτοποιιςει τισ τυχόν εκκρεμότθτζσ του με τον ςυνεταιριςμό. Αναγκαςτικι 

αποχϊρθςθ μπορεί να υπάρξει, π.χ., αν κάποιοσ ζχαςε τθν ιδιότθτα του γεωργοφ, 

οπότε δεν μπορεί να είναι μζλοσ αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ (Φεφζσ, 2021). 

2θ Αρχι: Δθμοκρατικι διοίκθςθ εκ μζρουσ των μελϊν. Οι ςυνεταιριςμοί είναι 

δθμοκρατικζσ οργανϊςεισ διοικοφμενεσ από τα μζλθ τουσ, τα οποία ςυμμετζχουν 

ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ πολιτικισ τουσ και ςτθ λιψθ των αποφάςεων. Άνδρεσ 

και γυναίκεσ που προςφζρουν υπθρεςίεσ ωσ αιρετοί εκπρόςωποι είναι υπόλογοι 

ςτα μζλθ. Στουσ πρωτοβάκμιουσ ςυνεταιριςμοφσ τα μζλθ ζχουν ίςα δικαιϊματα 

ψιφου (κάκε μζλοσ μία ψιφο) και ςτουσ ςυνεταιριςμοφσ ανωτζρου βακμοφ. 

Θ αρχι αυτι διακρίνει ςαφϊσ τον ςυνεταιριςμό από τισ άλλεσ επιχειρθματικζσ 

μορφζσ. Ο ςυνεταιριςμόσ αποδίδει πρωταρχικό ρόλο ςτον παράγοντα μζλοσ και όχι 

ςτο κεφάλαιο, που το μζλοσ κατζχει με τθ μορφι μερίδων. Κάκε μζλοσ ζχει μία 

ψιφο ανεξάρτθτα από τθν οικονομικι του ςυμμετοχι ςτον ςυνεταιριςμό. Ο 

ςυνεταιριςμόσ είναι κεςμόσ κατεξοχιν ανκρωποκεντρικόσ (Φεφζσ, 2021). 

3θ Αρχι: Οικονομικι ςυμμετοχι των μελϊν. Τα μζλθ ςυμμετζχουν ιςότιμα και 

διαχειρίηονται δθμοκρατικά το κεφάλαιο του ςυνεταιριςμοφ. Ζνα μζροσ 

τουλάχιςτον από το κεφάλαιο αυτό αποτελεί ςυνικωσ τθν κοινι περιουςία του 

ςυνεταιριςμοφ. Τα μζλθ, ςυνικωσ, απολαμβάνουν περιοριςμζνθ αποηθμίωςθ ι 

κακόλου για το κεφάλαιο που κατακζτουν για να γίνουν μζλθ. Τα μζλθ διακζτουν 

τα πλεονάςματα για οποιονδιποτε ι για όλουσ από τουσ ακόλουκουσ ςκοποφσ: α) 

Ανάπτυξθ του ςυνεταιριςμοφ, ενδεχομζνωσ με τθ δθμιουργία αποκεματικϊν, από 

τα οποία μζροσ, τουλάχιςτον, κα είναι αδιανζμθτα, β) Απόδοςθ ςτα μζλθ ανάλογα 

με τισ ςυναλλαγζσ τουσ με το ςυνεταιριςμό και γ) Υποςτιριξθ άλλων 

δραςτθριοτιτων που εγκρίνονται από τα μζλθ.  

4θ Αρχι: Οι ςυνεταιριςμοί είναι αυτόνομεσ οργανϊςεισ αυτοβοικειασ, 

διοικοφμενεσ από τα μζλθ τουσ. Εάν ςυνάπτουν ςυμφωνίεσ με άλλουσ φορείσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των κυβερνιςεων, ι αντλοφν κεφάλαια από εξωτερικζσ 

πθγζσ, είναι ς' αυτό ελεφκεροι, ακολουκϊντασ κανόνεσ που διαςφαλίηουν τθ 

δθμοκρατικι διοίκθςθ από τα μζλθ και διατθροφν τθ ςυνεταιριςτικι αυτονομία. Θ 
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4θ αρχι περιγράφει κάτι που είναι μεν αυτονόθτο για τουσ ςυνεταιριςμοφσ, όχι, 

όμωσ και για τθν Ελλθνικι αντίλθψθ. Οι ςυνεταιριςμοί είναι επιχειριςεισ, που 

δρουν μζςα ς’ ζνα ανταγωνιςτικό περιβάλλον. Επιδιϊκοντασ να επωφελθκεί κάκε 

μζλοσ του από τα πλεονεκτιματα τθσ μεγάλθσ επιχείρθςθσ απολαμβάνει 

ςυγκεκριμζνο μερίδιο αγοράσ αποςπϊντασ το από τουσ ανταγωνιςτζσ του, 

ςυμβάλλοντασ με τον τρόπο αυτό ςτθν ιςορροπία τθσ αγοράσ και τθν αποφυγι 

ςχθματιςμοφ μονοπωλίων ι ολιγοπωλίων. 

Θ υγιισ οικονομικι κατάςταςθ του ςυνεταιριςμοφ είναι εκ των ων ουκ άνευ για τθ 

διατιρθςθ τθσ ανεξαρτθςίασ του. Πςο καλφτερθ είναι θ οικονομικι του κζςθ, τόςο 

μεγαλφτερθ και θ ιςχφσ και επιρροι του ςτθν αγορά. Θ προχπόκεςθ αυτι ςθμαίνει 

ότι ο ςυνεταιριςμόσ δεν αποκλείει ςυνεργαςία με κυβερνθτικοφσ ι άλλουσ 

δθμοςίουσ φορείσ - κάτι τζτοιο, άλλωςτε, κα ιταν αδιανόθτο για μια επιχείρθςθ. Θ 

τυχόν ςυνεργαςία του αυτι, όμωσ, πρζπει να γίνεται επί ίςοισ όροισ με τισ άλλεσ 

επιχειριςεισ και με ςυγκεκριμζνουσ προκακοριςμζνουσ κανόνεσ για το ζργο ι τισ 

υπθρεςίεσ που κα προςφζρει ο ςυνεταιριςμόσ και, φυςικά, με τθν απόδοςθ τθσ 

αμοιβισ του γι’ αυτό. Αυτονόθτο επίςθσ ςτοιχείο είναι θ πολιτικι ανεξαρτθςία του 

ςυνεταιριςμοφ. Ο ςυνεταιριςμόσ δεν μπορεί να ςχετίηεται με κάποιο κόμμα ι 

πολιτικι παράταξθ, αφοφ από τθ φφςθ του ςυγκεντρϊνει μζλθ ανεξάρτθτα από 

πολιτικζσ πεποικιςεισ. Θ προςκόλλθςθ ςε κάποια πολιτικι παράταξθ δθμιουργεί 

φατριαςμό και διάςπαςθ μεταξφ των μελϊν και, ςυνεπϊσ, τθν αναπόφευκτθ 

διάλυςθ του ςυνεταιριςμοφ. Αυτό ςυνζβθ ςτο ελλθνικό ςυνεταιριςτικό κίνθμα με 

ςυνζπεια τθν απαξίωςι του ςτο κοινωνικό ςφνολο και τθν ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ 

των ςυνεταίρων (Φεφζσ, 2021). 

5θ Αρχι: Εκπαίδευςθ, πρακτικι εξάςκθςθ και πλθροφόρθςθ. Οι ςυνεταιριςμοί 

παρζχουν εκπαίδευςθ και πρακτικι εξάςκθςθ ςτα μζλθ τουσ, ςτα αιρετά μζλθ τθσ 

διοίκθςθσ, ςτα διευκυντικά ςτελζχθ και ςτουσ υπαλλιλουσ, ϊςτε να μποροφν να 

ςυμβάλλουν αποτελεςματικά ςτθν ανάπτυξθ των ςυνεταιριςμϊν τουσ. Ραρζχουν 

πλθροφόρθςθ ςτο κοινό - ιδιαίτερα ςτουσ νζουσ και ςτουσ διαμορφωτζσ τθσ κοινισ 

γνϊμθσ - ςχετικά με τθ φφςθ και τα οφζλθ τθσ ςυνεργαςίασ. Συχνά το περιεχόμενο 

και θ αξία τθσ αρχισ αυτισ δεν γίνονται αντιλθπτά ςτθ χϊρα μασ. Πμωσ, πζραν των 

οικονομικϊν ωφελθμάτων, πρωταρχικι ςθμαςία για τον ςυνεταιριςμό ζχει θ 
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βελτίωςθ του ανκρϊπου ωσ προςωπικότθτα. Θ οικονομικι ωφζλεια είναι το 

απαραίτθτο μζςο για τον ςκοπό αυτό. Ζχει ιδθ τονιςτεί ότι ο ςυνεταιριςμόσ, ωσ 

πρακτικι εφαρμογι του ςυνεργατιςμοφ, βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνεσ αξίεσ και 

αρχζσ. Χωρίσ τθ γνϊςθ τουσ δεν ζχει νόθμα θ ςυμμετοχι ςτο ςυνεταιριςμό, αφοφ 

αυτι κα είναι ευκαιριακι ι υπαγορευόμενθ από ςτενά ατομικά ςυμφζροντα. 

Ακόμα ςθμαντικότερο είναι οι αξίεσ του ςυνεταιριςμοφ να αναγνωρίηονται και να 

μεταδίδονται και ςτο ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο και όχι μόνο ςτα μζλθ του. 

Άλλωςτε, ςτόχοσ του ςυνεταιριςμοφ είναι θ προςζλκυςθ όςο το δυνατόν 

περιςςότερων μελϊν (πάντοτε ςτα πλαίςια που επιβάλλει θ λογικι), γιατί ζτςι 

επιτυγχάνει ευχερζςτερα τουσ ςκοποφσ του (Φεφζσ, 2021). 

6θ Αρχι: Συνεργαςία μεταξφ ςυνεταιριςμϊν. Οι ςυνεταιριςμοί υπθρετοφν με τθ 

μζγιςτθ αποτελεςματικότθτα τα μζλθ τουσ και ιςχυροποιοφν τθ ςυνεταιριςτικι 

κίνθςθ, όταν ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ δια μζςου οργανϊςεων τοπικοφ, εκνικοφ, 

περιφερειακοφ και διεκνοφσ επιπζδου. Θ 6θ Αρχι κεωρείται ςθμαντικι για τθν 

επιτυχία και τθν επιβίωςθ των ςυνεταιριςμϊν και μπορεί να πάρει τισ εξισ τρεισ 

βαςικζσ μορφζσ ςτθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία: α) Διαςυνεταιριςτικι ςυνεργαςία, θ 

οποία αφορά τθ ςυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν ςυνεταιριςμϊν, με διαφορετικό 

ςκοπό ι δραςτθριότθτα, που εδρεφουν ςτθν ίδια περιοχι, β) Διατοπικι 

ςυνεργαςία, θ οποία αφορά τθ ςυνεργαςία μεταξφ ςυνεταιριςμϊν με ίδιο ςκοπό ι 

δραςτθριότθτα, που βρίςκονται ςε διαφορετικζσ περιοχζσ και γ) Συνδυαςμόσ των 

δφο παραπάνω ςυνεργαςιϊν, θ οποία ςυνεργαςία γίνεται τόςο διαςυνεταιριςτικά 

όςο και διατοπικά, δθλαδι μεταξφ ςυνεταιριςμϊν διαφορετικοφ ςκοποφ ι 

δραςτθριότθτασ, που βρίςκονται ςε διαφορετικζσ περιοχζσ. Μζςω των 

ςυνεργαςιϊν αυτϊν αυξάνεται ο ςυνολικόσ όγκοσ εργαςιϊν, κάτι που ιςχυροποιεί 

τουσ ςυνεταιριςμοφσ (Κοντογεϊργοσ & Σεργάκθ, 2015). 

7θ Αρχι: Ενδιαφζρον για τθν κοινότθτα. Οι ςυνεταιριςμοί εργάηονται για τθ 

βιϊςιμθ ανάπτυξθ των κοινοτιτων τουσ με πολιτικζσ που εγκρίνονται από τα μζλθ 

τουσ. Οι ςυνεταιριςμοί εργάηονται για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ των κοινοτιτων τουσ 

μζςω πολιτικϊν που εγκρίνονται από τα μζλθ τουσ, επειδι οι ίδιοι προζρχονται από 

τισ κοινότθτεσ ςτισ οποίεσ αςκοφν τισ επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ 

(Ica.coop, 2015). Για τθν πρζςβευςθ αυτισ τθσ Αρχισ τίκενται οριςμζνοι ςτόχοι 
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όπωσ: α) Θ βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ κατάςταςθσ των μελϊν, τα οποία ταυτόχρονα 

είναι και μζλθ τθσ κοινότθτασ, β) Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των μελϊν και του 

κοινοφ, αφοφ αποτελοφν μζλθ τθσ κοινότθτασ, γ) Θ ανάπτυξθ τθσ κοινότθτασ μζςα 

ςτθν οποία λειτουργεί ο ςυνεταιριςμόσ, αφοφ θ ανάπτυξθ τθσ κοινότθτασ επιδρά 

ςτθν ανάπτυξθ του ςυνεταιριςμοφ και των μελϊν του (Κοντογεϊργοσ & Σεργάκθ, 

2015).  

Οι Συνεταιριςτικζσ Αρχζσ δεν είναι ανεξάρτθτεσ θ μία από τθν άλλθ, αλλά ςτθρίηουν 

και ενιςχφουν θ μία τθν άλλθ. Πταν τθροφνται και εφαρμόηονται όλεσ οι Αρχζσ κατά 

τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ ςυνεταιριςτικισ επιχείρθςθσ, θ εν λόγω 

ςυνεταιριςτικι επιχείρθςθ κα γίνει ιςχυρότερθ και πιο βιϊςιμθ (Ica.coop, 2015). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4    

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

4.1  Ιςτορικι εξζλιξθ του κοινωνικοφ κεφαλαίου  

Σαν ζννοια το κοινωνικό κεφάλαιο εμφανίςτθκε πρϊτθ φορά από τον Alexis de 

Tocqueville το 1832. Σφμφωνα με τον Alexis de Tocqueville ο ατομικιςμόσ που 

προκαλείται αρκετζσ φορζσ ςε δθμοκρατικζσ κοινωνίεσ, μπορεί να αντιμετωπιςκεί 

με τθν επαναςφςταςθ των κοινωνικϊν δεςμϊν, χωρία τθν κεςμικι παρζμβαςθ. Για 

πρϊτθ φορά ο όροσ κοινωνικό κεφάλαιο χρθςιμοποιικθκε από τον παιδαγωγό 

Dewey το 1902, με ςκοπό τθ χριςθ τθσ εποικοδομθτικισ κριτικισ για τθ βελτίωςθ 

ςυγκεκριμζνων καταςτάςεων. ο ίδιοσ Dewey ςυντζλεςε για τθν δθμιουργία των 

πρϊτων κοινωνικϊν οργανϊςεων (Farr, 2004). 

Στισ αρχζσ του 20ου αιϊνα ο όροσ του κοινωνικοφ κεφαλαίου αναφζρκθκε και από 

τον L. Hanifan (1916), ο οποίοσ προςπάκθςε να ενιςχφςει τθ ςυνεργαςία και τθ 

ςυμμετοχι μζςα από οργανϊςεισ ςτισ κοινότθτεσ. Χρθςιμοποιικθκε, μόνο 

κεωρθτικά  από τον G. Loury,  μζςα από το βιβλίο του με τίτλο «Μία δυναμικι 

κεωρία των φυλετικϊν ειςοδθματικϊν διαφορϊν» (1977), ςτο οποίο δθλϊνει πωσ 

τα άτομα ζχουν διαφορετικά επίπεδα κοινωνικοφ κεφαλαίου και το πϊσ ο κακζνασ 

το αξιοποιεί οδθγεί και ςε διαφορετικό αποτζλεςμα κάκε φορά (Ροφποσ, 2010).  

Το 1960, ο Durkheim αςχολικθκε με τθ ςθμαςία που ζχουν οι ενδιάμεςοι 

ςφνδεςμοι και ενϊςεισ, μεταξφ του κράτουσ και του κάκε ατόμου. Το πολιτιςμικό 

μόρφωμα τθσ κοινωνικισ ηωισ του ατόμου φανερϊνει τθν επιρροι των κοινωνικϊν 

καταβολϊν, τόςο ςτα χαρακτθριςτικά τθσ ςυμπεριφοράσ κάκε ατόμου, όςο και ςτα 

χαρακτθριςτικά τθσ προςαρμογισ του ςε διάφορεσ καταςτάςεισ (Durkheim, 1960). 

Το 1977, ο Max Weber αναφζρει πωσ οι  μθ οικονομικοί  παράγοντεσ  επιδροφν ςτθ 

διαδικαςία παραγωγισ και ςχετίηονται με τουσ κοινωνικοφσ παράγοντεσ. Ο Max 

Weber δε διατφπωςε κάποιο ςαφι οριςμό για το κοινωνικό κεφάλαιο αλλά  

επιςιμανε πωσ θ ανάπτυξθ τθσ εμπιςτοςφνθσ δεν οφείλεται μόνο ςτο άτομο αλλά 

και ςτθν αναγκαςτικι κοινωνικι του ςυμμόρφωςθ (Woolcock, 1998).  



 

34 
 

Το 1978 ο Karl Marx, ςτθν προςπάκεια ανάλυςθσ του για τθν καπιταλιςτικι 

κοινωνία και τισ ςχζςεισ που υπάρχουν μεταξφ των κοινωνικϊν τάξεων όςον αφορά 

ςτθν οργάνωςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ αλλά και του κοινωνικοφ 

καταμεριςμοφ, ανζφερε πωσ το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί μια κοινωνικι ςχζςθ 

και προςδιορίηει τον άνκρωπο ωσ άτομο με βάςθ το ςφνολο των κοινωνικϊν του 

ςχζςεων (Μαρξ, 1978). 

 Το 1997 ο Fukuyama επιςιμανε πωσ το κοινωνικό κεφάλαιο δθμιουργείται από τθν 

φπαρξθ τθσ εμπιςτοςφνθσ μζςα ςτισ, οποιαςδιποτε μορφισ, κοινωνικζσ ομάδεσ, 

ενϊ οι Kawachi et al.(1997) τθν ίδια χρονιά όριςαν το κοινωνικό κεφάλαιο ωσ κοινό 

χαρακτθριςτικό των δικτφων μιασ κοινότθτασ, που με τθ ςυλλογικότθτα επιτυγχάνει 

τουσ ςτόχουσ ανάπτυξθσ. 

 Εν κατακλείδι το 2001 ο Woolcock, διατφπωςε πωσ το κοινωνικό κεφάλαιο είναι 

ζνα ςφνολο ςχζςεων, δικτφων και ομάδων, που ςυμμορφϊνονται βάςει οριςμζνων 

κανόνων, οι οποίοι τουσ βοθκοφν να δράςουν ςυλλογικά. 

 

4.2 Οριςμόσ του κοινωνικοφ κεφαλαίου  

Ραρά τθν ζντονθ εμφάνιςθ τθσ ζννοιασ, ακόμθ δεν ζχει δοκεί ζνασ κοινά αποδεκτόσ 

οριςμόσ, που να προςδιορίηει επακριβϊσ το κοινωνικό κεφάλαιο (Τςοφνθσ & 

Σαράφθσ, 2016). Θ Χριςτοφόρου (2015) παρουςιάηει το κοινωνικό κεφάλαιο ωσ 

ζναν ευρφ όρο που καλφπτει τισ κοινωνικζσ νόρμεσ και τα δίκτυα που διευκολφνουν 

τθ ςυλλογικι δράςθ προσ τθν επιδίωξθ και εξυπθρζτθςθ ενόσ αμοιβαίου οφζλουσ. 

Ραρά ταφτα μζχρι ςιμερα ζχουν διατυπωκεί τρεισ οριςμοί από τρεισ μεγάλουσ 

κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ (Pierre Bourdieu, James Coleman και Robert Putnam) 

ςτουσ οποίουσ βαςίηεται θ επιςτθμονικι αναφορά του κοινωνικοφ κεφαλαίου.    

Ο Bourdieu ιταν ο πρϊτοσ που προςπάκθςε να δϊςει ζναν πλιρθ οριςμό για το 

κοινωνικό κεφάλαιο, ςτο πλαίςιο τθσ αποδοκιμαςίασ τθσ οικονομικισ κεωρίασ με 

πυρινα τα υλικά αγακά, χωρίηοντασ το κοινωνικό κεφάλαιο ςε τζςςερισ κατθγορίεσ: 

το οικονομικό, το πολιτιςμικό, το ςυμβολικό και το κοινωνικό (Ροφποσ, 2010). 
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Σφμφωνα, λοιπόν, με τον Bourdieu (1986) «κοινωνικό κεφάλαιο είναι το ςφνολο των 

πραγματικϊν ι των ςυμβολικϊν πόρων, οι οποίοι ςυνδζονται με πολλαπλά δίκτυα, 

που διατθροφνται ςτο χρόνο και ςυςχετίηονται εν πολλοίσ με κεςμοκετθμζνεσ 

ςχζςεισ αμοιβαίασ αποδοχισ και αναγνϊριςθσ». Εν ςυνεχεία το 2001 ιρκε να 

ςυμπλθρϊςει ςτον οριςμό του πωσ το κοινωνικό κεφάλαιο ςχετίηεται με τισ 

κοινωνικζσ διαςυνδζςεισ και πολλζσ φορζσ μετατρζπεται ςε οικονομικό. Επιπλζον, 

κεωρεί πωσ είναι ζνα ατομικό αγακό, κακϊσ μεμονωμζνα τα άτομα επωφελοφνται 

από τθ διαςφνδεςθ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςε κοινωνικζσ ομάδεσ. 

Με τον Bourdieu, ιρκε ςφμφωνοσ και ο Coleman (1988) ο όποιοσ  αναφζρει πωσ 

«το κοινωνικό κεφάλαιο ορίηεται από τθ λειτουργία που επιτελεί και δεν ςυνιςτά 

μια ενιαία οντότθτα, αλλά μια ποικιλία οντοτιτων με δφο κοινά χαρακτθριςτικά τα 

οποία αποτελοφνται από κάποια κοινωνικι δομι και διευκολφνουν τισ ενζργειεσ 

των ατόμων που υπάγονται ςε αυτά, είτε αυτά είναι ξεχωριςτά άτομα είτε 

ςυλλογικοί φορείσ». Ο Coleman ςυνάμα διαχωρίηει τισ παραμζτρουσ που 

απαρτίηουν το κοινωνικό κεφάλαιο ςε τρεισ: τθν εμπιςτοςφνθ, τθν πλθροφόρθςθ 

και τισ κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ και κυρϊςεισ. Θ πρϊτθ παράμετροσ αςχολείται με 

τθν εμπιςτοςφνθ που αναπτφςςεται εντόσ των κοινωνικϊν δικτφων και μεταξφ των 

μελϊν τουσ, που βοθκά ςτθν ομαλι λειτουργία τουσ. Θ δεφτερθ ςχετίηεται με τθ 

μετάδοςθ και τθ ροι των πλθροφοριϊν τόςο ανάμεςα ςτα μζλθ του ίδιου δικτφου, 

όςο και ανάμεςα ςε διαφορετικά δίκτυα. Τζλοσ, θ τρίτθ παράμετροσ, αυτι των 

κανονιςτικϊν ρυκμίςεων και των κυρϊςεων, αφορά ςτον κακοριςμό 

ςυμπεριφορϊν που πρζπει να ακολουκιςουν τα μζλθ του κάκε δικτφου (Coleman, 

1988). Σε αντίκεςθ με τουσ οριςμοφσ που όριςαν οι Bourdieu και Coleman ζρχεται ο 

οριςμόσ του Putnam. Σφμφωνα με τον Putnam «το κοινωνικό κεφάλαιο είναι ζνα 

ςφνολο χαρακτθριςτικϊν που αφοροφν ςτθν φπαρξθ δικτφων ςτθν κοινότθτα 

(community networks), ςτθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτα κοινά (civic engagement), 

ςτθν καλλιζργεια ιςχυρισ τοπικισ ταυτότθτασ (civic identity), κακϊσ και ςτθν 

ανάπτυξθ εμπιςτοςφνθσ και ανταποδοτικότθτασ ανάμεςα ςτα μζλθ μιασ ομάδασ ι 

τθσ κοινότθτασ» (Putnam et al., 1993). Ο Κονιόρδοσ (2006) ςθμειϊνει πωσ το 

κοινωνικό κεφάλαιο, με βάςθ τον Putnam, αποτελεί ςτοιχείο ζνωςθσ που επθρεάηει 
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τθν κοινωνικι ςυνοχι αλλά και τθ λειτουργία των δθμοκρατικϊν κεςμϊν τθσ 

κοινωνίασ. 

Στθν παροφςα μελζτθ υιοκετείται ωσ οριςμόσ του κοινωνικοφ κεφαλαίου αυτόσ που 

κακιζρωςε ο Putnam, κακϊσ οι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί αποτελοφν οργανωμζνεσ 

ομάδεσ, που βαςίηονται ςτθ ςυμμετοχικότθτα, ςτθ ςυλλογικότθτα και ςτθν 

ανάπτυξθ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των μελϊν, ενϊ μζςω τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ 

βοθκοφν τθν τοπικι κοινωνία. 

 

4.3 Διαςτάςεισ  του κοινωνικοφ κεφαλαίου  

 

Το κοινωνικό κεφάλαιο παρζχει μια ςειρά από κετικζσ επιδράςεισ και 

πλεονεκτιματα ςτισ κοινωνικζσ ομάδεσ, τισ ςυλλογικζσ οργανϊςεισ, ςτα κοινωνικά 

δίκτυα και ςτισ κοινωνικζσ δράςεισ, μζςω των διαςτάςεϊν του. Συμβάλλει ςτθν 

ενκάρρυνςθ των ατόμων να προςαρμοςτοφν ςτισ διάφορεσ ςυνκικεσ και να 

δράςουν ςυλλογικά για τθν αντιμετϊπιςθ κοινωνικοοικονομικϊν  και πολιτιςμικϊν  

ηθτθμάτων. Οι  βαςικζσ διαςτάςεισ  του κοινωνικοφ κεφαλαίου  είναι οι κάτωκι: 

 

[Αμοιβαιότθτα: Ρραγματοποίθςθ ενεργειϊν από τθν πλευρά του ατόμου προσ 

όφελοσ άλλων, με τθν προςδοκία ότι κάποια ςτιγμι κα υπάρξει ανταπόδοςθ 

(Edwards, 2004; Cox, 2000; Onyx & Bullen, 2000).  

Κοινωνικι ςυμμετοχι: Σχζςεισ μεταξφ μελϊν τθσ κοινότθτασ και τθσ οικογζνειασ 

(οριηόντιεσ) κακϊσ και μεταξφ κοινοτιτων και κεςμικϊν φορζων (κάκετεσ) (Putnam, 

1993; Cox, 2000; Attwood et al., 2003). 

Εμπιςτοςφνθ: Ρεποίκθςθ ότι οι άλλοι είτε κα αντιδράςουν υποςτθρικτικά απζναντι 

ςε κάποια πρωτοβουλία ι τουλάχιςτον δε κα τθν υπονομεφςουν (Field, 2004; 

Woolcock, 2001; Fukuyama, 1995).   

Αίςκθςθ αςφάλειασ: Αίςκθςθ ςυνοχισ ςτα πλαίςια τθσ κοινότθτασ θ οποία 

ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι του ατόμου ςτισ δραςτθριότθτζσ τθσ (Carcach & Huntley, 

2002; Putnam, 2000; Kawachi & Kennedy, 1997). 

Ανοχι ςτθ διαφορετικότθτα: Ανοχι απζναντι ςτουσ άλλουσ ανεξάρτθτα 

βιολογικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν διαφορϊν, θ οποία διευκολφνει τθν 



 

37 
 

ανάπτυξθ των δικτφων, τον εμπλουτιςμό των απόψεων και τον πλουραλιςμό τθσ 

ζκφραςθσ (Onyx & Bullen, 2000). 

Κοινωνικζσ νόρμεσ και αξίεσ: Κοινωνικά πρότυπα και ευρζωσ κοινζσ πολιτιςτικζσ 

πεποικιςεισ, κακϊσ και οι επιπτϊςεισ τουσ ςτθ λειτουργία τθσ κοινωνίασ 

γενικότερα (Grootaert & Bastelaer, 2002). 

Κοινότθτα: Συνδυαςμζνο αποτζλεςμα τθσ εμπιςτοςφνθσ, τθσ ςυμμετοχισ ςε δίκτυα, 

των κανόνων και τθσ αμοιβαιότθτασ (Putnam, 1993). 

Ρρόδραςθ: Λκανότθτα του ατόμου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ προκειμζνου να 

αλλάξει τισ πτυχζσ του περιβάλλοντόσ του προχωρϊντασ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων 

του (Pujol et al., 2005;)] (Τςοφνθσ & Σαράφθσ, 2016). 

 

 

4.4 Το Κοινωνικό Κεφάλαιο ςτουσ ςυνεταιριςμοφσ  

Μζςα ςε ζναν αγροτικό ςυνεταιριςμό θ ανάπτυξθ του κοινωνικοφ κεφαλαίου 

κακορίηει ςθμαντικό ρόλο για τθν βιωςιμότθτα , τθν ανάπτυξθ και τθν πρόοδό του. 

Το κοινωνικό κεφάλαιο ςτουσ ςυνεταιριςμοφσ γίνεται αντιλθπτό μζςα από τα 

χαρακτθριςτικά τθσ εμπιςτοςφνθσ, τθσ αμοιβαιότθτασ, τθσ δζςμευςθσ και τθσ 

ενεργοφσ ςυμμετοχισ των μελϊν του (Κοντογεϊργοσ & Σεργάκθ, 2015). Ραρακάτω 

αναλφονται αυτά τα ςτοιχεία. 

Εμπιςτοςφνθ των μελϊν προσ τον ςυνεταιριςμό: Θ εμπιςτοςφνθ των μελϊν προσ 

τον ςυνεταιριςμό ςχετίηεται με τθν αντίλθψθ που ζχουν τα μζλθ πωσ ο 

ςυνεταιριςμόσ με τον τρόπο λειτουργίασ του αποςκοπεί ςτο μεγαλφτερο όφελοσ 

προσ αυτοφσ. Επίςθσ, θ εμπιςτοςφνθ των μελϊν προσ τον ςυνεταιριςμό προωκεί 

τθν πίςτθ των μελϊν του προσ αυτόν. Τα μζλθ δε ςκζφτονται καχφποπτα για τισ 

αποφάςεισ που λαμβάνει θ διοίκθςθ, κακϊσ τθν εμπιςτεφονται. Με τον τρόπο αυτό 

οι αποφάςεισ λαμβάνονται γριγορα και χωρίσ πολφπλοκα εμπόδια (Knop, 2007). Θ 

εμπιςτοςφνθ μεταξφ των μελϊν ενόσ ςυνεταιριςμοφ, όπωσ και μεταξφ τθσ 

διοίκθςθσ, επιδρά κετικά ςτισ ςυλλογικζσ δράςεισ διότι ζχει αντίκτυπο και ςτθ 

ςυνοχι τθσ ομάδασ (Bakucs et al., 2007). 
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Ενεργόσ  ςυμμζτοχθ:  Θ ενεργόσ ςυμμετοχι των μελϊν ςτον ςυνεταιριςμό είναι 

πολφ ςθμαντικι και περιλαμβάνει τθ ςυνεταιριςτικι κουλτοφρα, τθν ανοιχτι 

επικοινωνία μεταξφ των μελϊν και τθσ διοίκθςθσ, τθν εμπιςτοςφνθ των μελϊν προσ 

τθ διοίκθςθ του ςυνεταιριςμοφ, τθν εμπλοκι τουσ με ηθτιματα του ςυνεταιριςμοφ 

και τθν επικυμία τουσ για ςυμμετοχι ςε αυτά (Verhees et al., 2015). 

  Θ επικυμία των μελϊν να είναι ενεργοί μζςα ςτον ςυνεταιριςμό πθγάηει από τθν 

ανάγκθ τουσ να αςχολθκοφν με τθ διακυβζρνθςθ του ςυνεταιριςμοφ μζςω 

ςυνεδριάςεων, επιτροπϊν κ.λπ.. Συηθτοφν επίςθσ με τθ διοίκθςθ για τισ προςδοκίεσ 

που ζχουν για τον ςυνεταιριςμό τουσ, δίνοντασ τουσ ζτςι πλθροφορίεσ για το τι 

επικυμοφν να λάβουν από τον ςυνεταιριςμό (Κοντογεϊργοσ & Σεργάκθ, 2015). 

 Θ εμπλοκι των μελϊν ςτισ υποκζςεισ του ςυνεταιριςμοφ προχποκζτει τθν φπαρξθ 

ενδιαφζροντοσ για τα ςυνεταιριςτικά κζματα, αλλά και τθ ςτενι ςχζςθ μεταξφ των 

μελϊν και του ςυνεταιριςμοφ. Με αυτόν τον τρόπο προωκείται από τα ίδια τα μζλθ 

θ ςυλλογικι δράςθ (Swoboda et al., 2009) 

Συνεταιριςτικι κουλτοφρα: Θ ςυνεταιριςτικι κουλτοφρα ςχετίηεται με το κατά 

πόςο το κάκε μζλοσ ταυτίηει τισ ςυνεταιριςτικζσ αξίεσ και αρχζσ με τισ δικζσ του 

προςωπικζσ αξίεσ. Συνικωσ, όταν θ παραπάνω ταφτιςθ υπάρχει ςε μεγάλο βακμό 

είναι αυξθμζνθ και θ ενεργόσ ςυμμετοχι, κακϊσ τα μζλθ κεωροφν πωσ είναι 

υποχρζωςι τουσ να παίρνουν μζροσ ςτισ υποκζςεισ του ςυνεταιριςμοφ (Van Vugt et 

al., 2000). 

Ανοικτι επικοινωνία: θ ανοικτι επικοινωνία μεταξφ τθσ διοίκθςθσ και των μελϊν 

αυξάνει τθν ανταπόκριςθ τθσ διοίκθςθσ ςτισ επικυμίεσ των μελϊν, ενϊ τα μζλθ 

ενθμερϊνονται για τθν κάκε κίνθςθ του ςυνεταιριςμοφ, κάτι που αυξάνει τθν 

εμπιςτοςφνθ απζναντι ςε αυτόν (Burt, 1997). Θ ελλιπισ επικοινωνία από τθν άλλθ 

είναι πιο διαδεδομζνθ αιτία για τθ μθ επιτυχθμζνθ εξζλιξθ του ςυνεταιριςμοφ 

(Baseman, 2012). Πταν μεταξφ των μελϊν του ςυνεταιριςμοφ και τθσ διοίκθςθσ 

υπάρχει ανοικτι επικοινωνία και διαφάνεια, ο ςυνεταιριςμόσ αποτρζπει τισ 

καιροςκοπικζσ ςυμπεριφορζσ εισ βάροσ του, αλλά και από τθν αβεβαιότθτα που 

κρφβει θ αγορά (Uzzi, 1996). Θ ανοικτι επικοινωνία, όπωσ αναφζρκθκε και για τθ 

ςυνεταιριςτικι κουλτοφρα, βοθκά ςτο να κακιερωκοφν κοινοί ςτόχοι οι οποίοι 
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προάγουν τθ ςυλλογικι δράςθ των ενδιαφερομζνων (Κοντογεϊργοσ & Σεργάκθ, 

2015). 

Αμοιβαιότθτα: θ αμοιβαιότθτα αποτελεί ζνα χαρακτθριςτικό τθσ ανκρϊπινθσ 

ςυμπεριφοράσ, που αφορά τθν προςδοκία πωσ όταν υποςτεί ζνα κόςτοσ για να 

ωφελθκεί κάποιοσ άλλοσ, μελλοντικά κα ωφελθκεί αντίςτοιχα και ο ίδιοσ. Θ 

αμοιβαιότθτα είναι ζνα πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο των ςυλλογικϊν δράςεων, αφοφ 

μζςω αυτισ τα μζλθ εξαςφαλίηουν ςυνεχόμενα οφζλθ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 

ομάδεσ ι οργανϊςεισ. Θ αμοιβαιότθτα είναι ζνα ιςχυρό όπλο για τθν ενδυνάμωςθ 

των ςυλλογικϊν δράςεων (Fitzgerald, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΓΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΙ  

5.1 Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί  

Από τα πρϊτα χρόνια εμφάνιςθσ του κεςμοφ των ςυνεταιριςμϊν εμφανιςτικαν και  

οι πρϊτοι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί. Ο ςκοπόσ  των μελϊν ιταν να ςυνεργαςτοφν για 

να μπορζςουν να επιβιϊςουν ζναντι ςτισ μεγάλεσ επιχειριςεισ με τισ οποίεσ είχαν 

ςχζςεισ αγοροπωλθςίασ. Για τον λόγο αυτό ζνωςαν τθν αγοραςτικι τουσ δφναμθ 

για να επιτφχουν απζναντι ςτουσ προμθκευτζσ τουσ χαμθλότερεσ τιμζσ και να 

αυξιςουν τισ πωλιςεισ τουσ για τθν κοινι αντιμετϊπιςθ των μεγάλων δυνάμεων 

τθσ αγοράσ (Christensen, 1983). 

Οι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί, όπωσ και όλοι οι ςυνεταιριςμοί  χαρακτθρίηονται από 

τθ διττι τουσ φφςθ: είναι ταυτόχρονα μια επιχείρθςθ αλλά και μια κοινωνικι ομάδα 

(μελϊν). Ζνα ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό των αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν είναι ο 

κεντρικόσ ρόλοσ που διαδραματίηει ςε αυτοφσ θ ιδιότθτα του μζλουσ και θ 

ςυμμετοχικι δθμοκρατικι διοίκθςθ τθσ κοινόκτθτθσ επιχείρθςθσ. 

Συγκεκριμζνα, οι ςυνεταιριςμοί είναι οι μόνεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ ανικουν 

ςτουσ (ενεργοφσ) χριςτεσ τουσ (μζλθ), ελζγχονται από τα (ενεργά) μζλθ τουσ και 

ωφελοφν πρωταρχικά αυτά τα (ενεργά) μζλθ.  

Θ ιδιότθτα του μζλουσ εμπεριζχει τρεισ ςυμπλθρωματικζσ ιδιότθτεσ/αρχζσ, οι 

οποίεσ διακρίνουν τουσ ςυνεταιριςμοφσ από οποιαδιποτε άλλθ μορφι 

επιχείρθςθσ: α) Αρχι του χριςτθ-ιδιοκτιτθ (user-owner): τα μζλθ-χριςτεσ ενόσ 

ςυνεταιριςμοφ είναι ιδιοκτιτεσ του και αυτοί που παρζχουν τθ βαςικι 

χρθματοδότθςθ τθσ επιχείρθςθσ. β) Αρχι του χριςτθ-επιβλζποντα (user-control): τα 

μζλθ-χριςτεσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ είναι αυτοί που κατεξοχιν τον ελζγχουν (π.χ. 

εκλζγουν το διοικθτικό ςυμβοφλιο, λαμβάνουν ςθμαντικζσ αποφάςεισ ςτθ Γενικι 

Συνζλευςθ, εγκρίνουν ι όχι αλλαγζσ ςτθ δομι και τθ λειτουργία του). 
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 γ)Αρχι του χριςτθ-ωφελοφμενου (user-benefit): τα μζλθ-χριςτεσ είναι αυτοί που 

επωφελοφνται (ι ηθμιϊνονται) από τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ςυλλογικισ δράςθσ. Θ 

εφαρμογι ςτθν κακθμερινι πράξθ αυτϊν των τριϊν αλλθλζνδετων αρχϊν 

ςυνεπάγεται ότι  ο οργανιςμόσ λειτουργεί ςε πραγματικι ςυνεταιριςτικι βάςθ, 

εξαςφαλίηοντασ τθν ομαλι, απρόςκοπτθ επιδίωξθ των ςτόχων που ζχουν κζςει τα 

μζλθ.(Θλιόπουλοσ 2022).  

Ο αγροτικόσ ςυνεταιριςμόσ είναι ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ ςτον 

αγροδιατροφικό τομζα. Στθν Ευρϊπθ θ Copa23 εκπροςωπεί πάνω από 22 

εκατομμφρια Ευρωπαίουσ αγρότεσ και τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ ςε μια 

ςυνδυαςμζνθ προςπάκεια με τα μζλθ τθσ για τθν προϊκθςθ των βζλτιςτων 

ςυμφερόντων του γεωργικοφ τομζα μεταξφ των κεςμικϊν οργάνων τθσ Ε.Ε.  

 Θ Cogeca24 εκπροςωπεί τα γενικά και ειδικά ςυμφζροντα των Ευρωπαϊκϊν 

ςυνεταιριςμϊν αγροδιατροφισ, δαςοκομίασ και αλιείασ μεταξφ των κεςμικϊν 

οργάνων τθσ Ε.Ε. και άλλων κοινωνικοοικονομικϊν οργανϊςεων που ςυμβάλλουν 

ςτθ λιψθ Ευρωπαϊκϊν αποφάςεων. 

Θ Geopa-Copa25 είναι θ Ομάδα Εργοδοτϊν των Επαγγελματικϊν Αγροτικϊν 

Οργανϊςεων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  Δθμιουργικθκε το 1963 από τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι ςτο πλαίςιο τθσ ΚΑΡ και αςχολείται με τα κοινωνικά προβλιματα των 

εργαηομζνων ςτθ γεωργία. Θ ςυμφωνία του Μάαςτριχτ για τθν κοινωνικι πολιτικι 

(1992), που επικυρϊκθκε από τθ Συνκικθ του Άμςτερνταμ (1997), δθμιοφργθςε μια 

διαδικαςία διαβοφλευςθσ με τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ που εκπροςωποφν τουσ 

εργοδότεσ και τουσ εργαηομζνουσ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο και τουσ παρείχε 

πραγματικζσ εξουςίεσ για τθ διαπραγμάτευςθ ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ. Οι 

διατάξεισ αυτζσ (άρκρα 137 & 138) παρζμειναν αμετάβλθτεσ ζκτοτε και ορίηονται 

ςτα άρκρα 154 & 155 τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

(ΣΛΕΕ). 

                                                           
23

 https://www.copa-cogeca.eu/about-copa 
24

 https://www.copa-cogeca.eu/about-cogeca 
25

 https://www.copa-cogeca.eu/about-geopa 
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Στθν Copa & Cogeca οργανϊνονται ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ προκλιςεισ 

και τα ερωτιματα που κζτουν οι ευρωπαίοι φορείσ, επιτρζποντασ ςτουσ 

Ευρωπαίουσ αγρότεσ και ςυνεταιριςμοφσ να διατυπϊςουν τισ απόψεισ και τισ 

προτάςεισ τουσ ςχετικά με ζνα πλικοσ κεμάτων που επθρεάηουν άμεςα τουσ 

αγρότεσ ανεξάρτθτα από τθ γεωργικι τουσ δραςτθριότθτα.  Λειτουργοφν με βάςθ 

τισ δθμοκρατικζσ αρχζσ.  Πλοι οι κάτοχοι αξιωμάτων εκλζγονται από τα όργανα 

Copa ι Cogeca και αντίςτοιχα με τθ ςειρά τουσ από τα μζλθ των οργανϊςεων. 

Μζλοσ τθσ Copa & Cogeca από τθν Ελλάδα είναι θ GAIA Επιχειρείν που 

εκπροςωπείται από 72 Ελλθνικοφσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ.  

 

5.2 Θ ιςτορικι εξζλιξθ των αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν ςτθν  Ελλάδα  

Στθν Ελλάδα θ ανάπτυξθ των ςυνεταιριςμϊν κακυςτζρθςε λόγω τθσ οκωμανικισ 

κατάκτθςθσ που αςκοφςε κυριαρχία ςτον γεωγραφικό χϊρο τθσ ςθμερινισ 

Ελλάδασ. Ραρά ταφτα το 1778 μια ομάδα από τθν περιοχι τθσ Κεςςαλίασ «Θ κοινι 

Συντροφιά των Αμπελακίων» κατάφεραν να ςυναςπιςτοφν και να λειτουργιςουν το 

πρϊτο άτυπο αγροτικό ςυνεταιριςμό. Συνάμα δθμιουργικθκαν και άλλεσ άτυπεσ 

ομάδεσ όπωσ οι «Συνεταιριςμοί των Μαντεμοχωρίων Χαλκιδικισ», οι 

«Ναυτοςυντροφιζσ τθσ Φδρασ, των Σπετςϊν και των Ψαρϊν», ο «Συνεταιριςμόσ 

Μεταξοπαραγωγϊν τθσ Χίου», ο «Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ Αλμυροφ» κ.α. 

 Το Άρκρο 11 του Συντάγματοσ του 1864 όριςε το δικαίωμα του ςυνεταιρίηεςκαι: 

«Οι Ζλλθνεσ ζχουν το δικαίωμα να ςυνιςτοφν ενϊςεισ, τθρϊντασ τουσ νόμουσ του 

κράτουσ». Ο πρϊτοσ νομόσ περί αςτικϊν και αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν ψθφίςτθκε  

το 1915 επί κυβερνιςεωσ Ελευκερίου Βενιηζλου. Ο νόμοσ όριςε τθν ίδρυςθ του 

ςυνεταιριςμοφ από επτά μζλθ και τθν ςφςταςθ του καταςτατικοφ υπό τθν ζγκριςθ 

του Υπουργείου.  

Το 1917 ςτθν Καλαμάτα ιδρφκθκε θ πρϊτθ ζνωςθ ςυνεταιριςμϊν και το 1918 θ 

ζνωςθ ςταφιδικϊν ςυνεταιριςμϊν ςτο Αίγιο Αχαΐασ. Το 1929 με το νόμο 

Ν.4332/1929  ιδρφκθκε θ Αγροτικι Τράπεηα Ελλάδασ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ και 
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εξζλιξθ των αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν τθσ Ελλάδασ. Το 1935 ιδρφκθκε θ 

Ρανελλινιοσ Συνομοςπονδία Γεωργικϊν Συνεταιριςμϊν, θ οποία το 1936 

μετονομάςτθκε ςε Ρανελλινιοσ Συνομοςπονδία Ενϊςεων Γεωργικϊν 

Συνεταιριςμϊν (ΡΑΣΕΓΕΣ).  

Κατά τθν περίοδο του πολζμου 1940-1944 οι ςυνεταιριςμοί πρόςφεραν τθ 

διακζςιμθ περιουςία τουσ ςε κεφάλαια για τθν εκνικι άμυνα. Θ αναςυγκρότθςι 

τουσ άρχιςε με τον Νόμο 389/1945 (Ραπαγεωργίου, 2007). 

Τα πρϊτα χρόνια μετά τον πόλεμο, οι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί γνϊριςαν τεράςτια 

εξάπλωςθ, κυρίωσ οριηοντίωσ (ίδρυςθ πολλϊν πρωτοβάκμιων ςυνεταιριςμϊν) αλλά 

και κακζτωσ (ενϊςεισ, ςυντεχνίεσ). Από τθ δεκαετία του ’50 και ζπειτα οι αγροτικοί 

ςυνεταιριςμοί, αλλά και γενικότερα όλεσ οι κατθγορίεσ ςυνεταιριςμϊν 

διαδραμάτιςαν ςθμαντικό ρολό ςτθν οικονομικι πορεία τθσ χϊρασ όπωσ θ 

«ΕΛΑΛΟΥΓΛΚΘ», θ «ΣΕΚΑΡ», θ «ΣΕΒΑΚ», θ «ΔΩΔΩΝΘ» και θ «ΣΥΝΕΛ» 

(Κοντογεϊργοσ & Σεργάκθ, 2015). Από το 1979 ζωσ τϊρα κεςπίςτθκαν αρκετοί  

νόμοι ςχετικά με τθν ρφκμιςθ λειτουργιάσ των Συνεταιριςμϊν Ν. 227/73 (ο οποίοσ 

δεν εφαρμόςτθκε ποτζ) ακολοφκθςαν οι νόμοι Ν.921/1979, Ν.1541/1985, 

Ν.2169/1993, Ν.2810/2000, Ν.4015/2011, Ν. 4277/2014, Ν.4384/2016 και ο νόμοσ 

Ν. 4673/2020.   

Ρλζον τα πράγματα δεν ζχουν διαφοροποιθκεί ςθμαντικά κακϊσ υπάρχουν μελανά 

ςθμεία τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ λόγω λανκαςμζνων ενεργειϊν τθσ πολιτείασ. Τα 

λανκαςμζνα νομοκετιματα και θ πλθκϊρα τροποποιιςεων των νόμων 

αποκάρρυναν τθν εναςχόλθςθ των αγροτϊν με τουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ. Θ 

πολυνομία αυτι ιταν επιηιμια και ςε καμία περίπτωςθ δεν ςυμβαδίηει με τισ κοινζσ 

αρχζσ και αξίεσ, που κεςπίςτθκαν το 1995 με το ςυνζδριο τθσ Διεκνοφσ 

Συνεταιριςτικισ Ζνωςθσ. Εν κατακλείδι, οι αγρότεσ από τθν πλευρά τουσ λόγω 

αυτϊν των πολιτικϊν, αλλά και ςτθν προςπάκεια τουσ να αναηθτιςουν κάποιο 

μονιμότερο, ευκολότερο και ποιο εξαςφαλιςμζνο ειςόδθμα, ζκαναν ςτροφι ςε 

άλλεσ μορφζσ επιχειρθματικότθτασ.  
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Οι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί διακρίνονται ςε ελεφκερουσ, που περιλαμβάνουν τθν 

πλειοψθφία των ςυνεταιριςμϊν (προμθκευτικοί, παραγωγικοί, πιςτωτικοί, 

αλιευτικοί και διαφόρων ςκοπϊν) και ςε αναγκαςτικοφσ. Οι αναγκαςτικοί 

ςυνεταιριςμοί κακιερϊκθκαν νομοκετικά το 1992 για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν 

προβλθμάτων ςε οριςμζνουσ τομείσ τθσ οικονομίασ (προςταςία περιοχϊν, 

προςταςία προϊόντων). Οι πρϊτοι αναγκαςτικοί ςυνεταιριςμοί ιταν για τθν 

αποκατάςταςθ των ακτθμόνων καλλιεργθτϊν (ΑΣΑΑΚ) και για τθν προςταςία 

προϊόντων(Κιρασ και Λευκάδασ) (Ραπαγεωργίου, 2004). Οι αναγκαςτικοί 

ςυνεταιριςμοί ςτθν Ελλάδα είναι: ο αναγκαςτικόσ ςυνεταιριςμόσ κιτροπαραγωγϊν 

Κριτθσ, ο αναγκαςτικόσ ςυνεταιριςμόσ κροκοπαραγωγϊν Κοηάνθσ, ο αναγκαςτικόσ 

ςυνεταιριςμόσ οινοπαραγωγϊν Σάμου, ο αναγκαςτικόσ ςυνεταιριςμόσ 

οινοπαραγωγϊν Σαντορίνθσ, ο αναγκαςτικόσ ςυνεταιριςμόσ μαςτιχοπαραγωγϊν 

Χίου, αναγκαςτικοί ςυνεταιριςμοί διαχειρίςεωσ εξ αδιαιρζτου ςυνιδιοκτθτϊν 

δάςουσ, αναγκαςτικοί ςυνεταιριςμοί διαχειρίςεωσ ακίνθτθσ ςυνιδιοκτθςίασ και 

κοινισ χορτονομισ, αναγκαςτικοί ςυνεταιριςμοί εγγείων βελτιϊςεων (ΑΣΕΒ). 

 5.2 Ιςχφουςα νομοκεςία  

Ο Ν. 4673/202026 ορίηει ότι  θ εποπτεία επί των ΑΣ, αναγκαςτικϊν ςυνεταιριςμϊν 

και των Ενϊςεων τουσ, των ΑΕΣ, των Οργανϊςεων και Ομάδων παραγωγϊν και των 

Ενϊςεων τουσ και των Διεπαγγελματικϊν Οργανϊςεων αςκείται από το Υπουργείο 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων δια τθσ εποπτεφουςασ αρχισ Δ/νςθσ 

Οικονομικϊν Ελζγχων, Επικεϊρθςθσ και Συνεργατιςμοφ του Υπουργείου Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. 

Σφμφωνα με το Άρκρο 1 του Υπ’άρικμ.4673/2020 «Οι Αγροτικοί Συνεταιριςμοί (ΑΣ) 

είναι αυτόνομεσ εκελοντικζσ ενϊςεισ προςϊπων, οι οποίεσ ςυγκροτοφνται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και επιδιϊκουν τθν οικονομικι 

ανάπτυξθ και προαγωγι των μελϊν τουσ, μζςω μιασ ςυνιδιοκτιτθσ και δθμοκρατικά 

διοικοφμενθσ αγροτικισ ςυνεταιριςτικισ επιχείρθςθσ».  

                                                           
26

 https://www.e-nomothesia.gr/kat-agrotike-anaptukse/nomos-4673-2020-phek-52a-11-3-2020.html 
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1. Ωσ ΑΣ κεωροφνται ςυνεταιριςμοί, οποιουδιποτε κλάδου ι δραςτθριότθτασ ςτον 

τομζα τθσ αγροτικισ οικονομίασ, μεταξφ άλλων και οι αλιευτικοί, κτθνοτροφικοί, 

πτθνοτροφικοί, μελιςςοκομικοί, ςθροτροφικοί, αγροτουριςτικοί, αγροτοβιοτεχνικοί, 

οικοτεχνικοί και γυναικείοι. Οι δαςικοί ςυνεταιριςμοί και οι ενϊςεισ τουσ δεν 

εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.  

2. Οι ΑΣ είναι νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου και ζχουν εμπορικι ιδιότθτα. 

Αναπτφςςουν κάκε είδουσ δραςτθριότθτα για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τουσ ςτο 

πλαίςιο του νόμου και του καταςτατικοφ τουσ. 

3. Για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τουσ, οι ΑΣ μποροφν ενδεικτικά να ιδρφουν 

υποκαταςτιματα, παραρτιματα ι γραφεία ςτο εςωτερικό και το εξωτερικό, να 

ςυνιςτοφν νομικά πρόςωπα, να ςυμπράττουν ςε κοινζσ επιχειριςεισ με 

καταναλωτικοφσ ι άλλουσ ςυνεταιριςμοφσ, νομικά πρόςωπα του δθμόςιου ι 

ιδιωτικοφ τομζα, με κοινωφελείσ οργανιςμοφσ, με επιχειριςεισ Οργανιςμϊν 

Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, με ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ άλλων χωρϊν και με 

φυςικά ι νομικά πρόςωπα, μζςα ςτο πλαίςιο τθσ διακρατικισ ι/και τθσ 

διεπαγγελματικισ ςυνεργαςίασ.  

4. Σφμφωνα με το καταςτατικό τουσ και για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τουσ, οι ΑΣ 

μποροφν να παρζχουν, οι ίδιοι ι μζςω τρίτων νομικϊν προςϊπων, ςτα μζλθ – 

ςυνεταιριςτζσ του άρκρου 6, χρθματοδοτιςεισ με τθ μορφι πιςτϊςεων μζχρι του 

ποςοφ των είκοςι πζντε χιλιάδων (25.000) ευρϊ ςυνολικά για κάκε μζλοσ – 

ςυνεταιριςτι.  

Στθ ςυνζχεια παρατίκενται παράγραφοι άρκρων του νόμου που ςχετίηονται με τθν 

παροφςα εργαςία.  

Άρκρο 3 παρ.1 του Υπ’άρικμ.4673/2020 Ζδρα του ΑΣ: Είναι ο διμοσ, όπου είναι 

εγκατεςτθμζνθ θ διοίκθςι του και ορίηεται από το καταςτατικό. 

Άρκρο 4 παρ.1 του Υπ’άρικμ.4673/2020  Καταςτατικό του ΑΣ: Για τθ ςφςταςθ ΑΣ 

απαιτείται θ ςφνταξθ καταςτατικοφ και, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 2, θ 

υπογραφι του από δζκα (10) τουλάχιςτον πρόςωπα που ςυγκεντρϊνουν τισ 
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προχποκζςεισ του άρκρου 6, κακϊσ και θ υποβολι του με τθν αίτθςθ του άρκρου 

23 ςτθν εποπτεφουςα Αρχι του άρκρου 21 για τθν ζγκριςι του και τθν εγγραφι του 

ΑΣ ςτο Εκνικό Μθτρϊο Αγροτικϊν Συνεταιριςμϊν και άλλων ςυλλογικϊν φορζων 

του άρκρου 22 (ΕΜΑΣ). Το ιδρυτικό καταςτατικό ορίηει προςωρινό Διοικθτικό 

Συμβοφλιο το οποίο αποτελείται από τουλάχιςτον τρία (3) πρόςωπα από αυτά που 

το υπογράφουν, μεταξφ των οποίων ορίηει και τον Ρρόεδρό του. Ο αρικμόσ των 

μελϊν του προςωρινοφ Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι πάντοτε περιττόσ. 

Άρκρο 6 παρ.1 του Υπ’άρικμ.4673/2020  Μζλθ του ΑΣ: Μζλθ μπορεί να γίνουν 

φυςικά πρόςωπα, που ζχουν πλιρθ ικανότθτα για δικαιοπραξία, απαςχολοφνται ςε 

οποιονδιποτε κλάδο ι δραςτθριότθτα τθσ αγροτικισ οικονομίασ (ιδίωσ, τθ 

γεωργικι, τθν κτθνοτροφικι και τθν αλιευτικι παραγωγι) που εξυπθρετείται από 

τισ δραςτθριότθτεσ του ΑΣ, πλθροφν τουσ όρουσ του καταςτατικοφ του και 

αποδζχονται να χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ του (μζλθ – ςυνεταιριςτζσ). 

Άρκρο 8 παρ.1 του Υπ’άρικμ.4673/2020 Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ μελϊν 1. Τα 

δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των μελϊν προσ τον ΑΣ ορίηονται από το 

καταςτατικό, το οποίο πρζπει να περιζχει υποχρεωτικά διατάξεισ που ρυκμίηουν: α) 

Τθ ςυμμετοχι των μελϊν ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ του ΑΣ. β) Το δικαίωμα του 

εκλζγειν και εκλζγεςκαι. γ) Τθ ςυμμετοχι ςτθ διανομι των πλεοναςμάτων τθσ 

διαχειριςτικισ χριςθσ. δ) Τθ ςυμμετοχι του μζλουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ και τισ 

ςυναλλαγζσ του ΑΣ. ε) Το δικαίωμα πλθροφόρθςθσ του μζλουσ για τθν πορεία των 

υποκζςεων του ΑΣ και λιψθσ αντιγράφων ςχετικϊν εγγράφων. ςτ) Το ποςοςτό 

ετιςιασ παραγωγισ του που το κάκε μζλοσ - ςυνεταιριςτισ υποχρεοφται να 

παραδίδει ςτον ΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατϊτερο του εβδομιντα πζντε 

τοισ εκατό (75%), κακϊσ και τθν ποςότθτα εφοδίων, που το κάκε μζλοσ - 

ςυνεταιριςτισ οφείλει να προμθκεφεται από τον ΑΣ. Θ Γενικι Συνζλευςθ του ΑΣ 

αποφαςίηει κάκε χρόνο για το είδοσ και τον όγκο των προϊόντων, αυτοφςιων ι 

μεταποιθμζνων, που πρόκειται να εμπορευκεί ο ΑΣ.   

Άρκρο 11 του Υπ’άρικμ.4673/2020 Πργανα διοίκθςθσ των Αγροτικϊν 

Συνεταιριςμϊν Τα όργανα διοίκθςθσ των ΑΣ είναι: α) θ Γενικι Συνζλευςθ, β) το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο και γ) το Εποπτικό Συμβοφλιο. Εφόςον ο ΑΣ ζχει λιγότερα από 
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δζκα (10) μζλθ, Εποπτικό Συμβοφλιο ορίηεται μόνο αν προβλζπεται από το 

καταςτατικό. 

Άρκρο 34 παρ.1  Αγροτικζσ Εταιρικζσ Συμπράξεισ 1. Οι Αγροτικζσ Εταιρικζσ 

Συμπράξεισ είναι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (ΑΕ) ι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (ΕΡΕ) 

ι ιδιωτικζσ κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ (ΛΚΕ) που δραςτθριοποιοφνται ςε 

οποιονδιποτε κλάδο τθσ αγροτικισ οικονομίασ, τισ οποίεσ ςυνιςτοφν ΑΣ ι και άλλεσ 

ΑΕΣ, και ςτισ οποίεσ μποροφν να ςυμμετζχουν και μζτοχοι ι εταίροι– επενδυτζσ, 

φυςικά ι νομικά πρόςωπα. Οι μετοχζσ ι τα μερίδια των εταιρειϊν αυτϊν είναι 

πάντοτε ονομαςτικά. Σε κάκε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ μετοχϊν δικαίωμα 

προτίμθςθσ ζχουν οι ΑΣ και οι ΑΕΣ που ςυμμετζχουν ςτθν ΑΕΣ. Κανζνασ μζτοχοσ ι 

εταίροσ δεν μπορεί να αποκτιςει μετοχζσ ι μερίδια πζραν του είκοςι τοισ εκατό 

(20%) του ςυνολικοφ αρικμοφ των μετοχϊν ι μεριδίων τθσ ΑΕΣ και το ςφνολο των 

μετοχϊν ι μεριδίων που κατζχονται από μετόχουσ ι εταίρουσ – επενδυτζσ δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το ςαράντα τοισ εκατό (40%) του ςυνόλου των μετοχϊν ι 

μεριδίων που αντιςτοιχοφν ςτο καταβεβλθμζνο μετοχικό ι εταιρικό κεφάλαιο. Σε 

περίπτωςθ που οι μζτοχοι ι εταίροι είναι λιγότεροι από πζντε (5), κανζνασ μζτοχοσ 

ι εταίροσ δεν μπορεί να αποκτιςει μετοχζσ ι μερίδια πζραν του πενιντα τοισ εκατό 

(50%) του ςυνολικοφ αρικμοφ των μετοχϊν ι μεριδίων τθσ ΑΕΣ. ΟΛ ΑΕΣ εγγράφονται 

ςτο ΕΜΑΣ. 2. Κατά τα λοιπά, εφαρμόηονται, ανάλογα με τθ νομικι μορφι τθσ ΑΕΣ, 

οι νόμοι που διζπουν αντίςτοιχα τισ ΑΕ ι τισ ΕΡΕ ι τισ ΛΚΕ. Με τθν υπουργικι 

απόφαςθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 22 κακορίηονται τα ζγγραφα και τα 

δικαιολογθτικά που υποβάλλουν οι ΑΕΣ για τθν εγγραφι τουσ ςτο ΕΜΑΣ, τθν 

επικαιροποίθςθ αυτισ και τθ διαγραφι τουσ από αυτό. 
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Β.  ΜΕΟΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

6.1  Ερευνθτικόσ ςκοπόσ  

Ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ προζκυψε από ζνα ςφνολο παραγόντων. Θ προςωπικι 

επαφι τθσ ερευνιτριασ με το κεςμό των ςυνεταιριςμϊν τα τελευταία χρόνια  

οδιγθςαν ςτθν επιλογι αυτι. Στο νόμο Αχαΐασ δραςτθριοποιοφνται αρκετοί  

αγροτικοί ςυνεταιριςμοί οι οποίοι ςυντελοφν ςτθν βιωςιμότθτα τθσ τοπικισ 

κοινωνίασ. Ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι να διερευνθκεί ποια ςτοιχειά του 

κοινωνικοφ κεφαλαίου  είναι αυτά ςυνκζτουν τθν βιωςιμότθτα των ςυνεταιριςμϊν 

αυτϊν. Για τθν επίτευξθ του ςτόχου ακολουκικθκε θ διαδικαςία ςυλλογισ 

δεδομζνων και ανάλυςθσ αποτελεςμάτων που παρουςιάηεται κάτωκι.  

 

6.2 Εφαρμογι μεκοδολογίασ  

Στθν παροφςα εργαςία εφαρμόςτθκε θ ποιοτικι μεκοδολογία ζρευνασ (Qualitative 

Research), διότι κρίνεται κατάλλθλθ για τθν μελζτθ των κοινωνικϊν φαινομζνων. Θ 

μζκοδοσ αυτι χρθςιμοποιείται ευρζωσ από τουσ ερευνθτζσ, οι οποίοι επικυμοφν  

να μελετιςουν ςε βάκοσ τθν πραγματικότθτα, ϊςτε να καταφζρουν να 

αντιλθφκοφν και να κατανοιςουν τθν δυναμικότθτα αυτισ (Τςιϊλθσ, 2017). Θ 

ανάπτυξθ και θ χριςθ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ, προκφπτει από τθν πολυπλοκότθτα 

τθσ ιδίασ τθσ κοινωνίασ. Άμεςα δθμιουργείται θ ανάγκθ για πιο εξατομικευμζνεσ 

ζρευνεσ όπου κα αναδεικνφεται θ υποκειμενικότθτα και θ ποικιλομορφία τθσ 

ςθμερινισ κοινωνίασ. Στθν ποιοτικι μεκοδολογία ζρευνασ προτείνεται θ 

προςζγγιςθ περίπλοκων κεμάτων και θ εξατομικευμζνθ μελζτθ τουσ που δεν είναι 

δυνατόν να ςχεδιαςτοφν με ζνα μακθματικό ςτατιςτικό μοντζλο. Με αυτό τον 

τρόπο, οι κεωρίεσ αναδφονται από τισ εμπειρικζσ μελζτεσ και τθν παρατιρθςθ ςε 

πραγματικζσ ςυνκικεσ (Uwe Flick, 2009). Μζςω τθσ ποιοτικισ ζρευνασ εξάγονται 

πιο ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα για εξειδικευμζνα κζματα που ανακφπτουν ςτθν 
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ςφγχρονθ κοινωνία που ηοφμε. Μζςω τθσ ποιοτικισ ζρευνασ μποροφμε να 

πραγματοποιιςουμε ζναν ευζλικτο ερευνθτικό ςχεδιαςμό, κακϊσ ο προςδιοριςμόσ 

του μεγζκουσ του δείγματοσ δεν κακορίηεται αποκλειςτικά πριν από τθν διεξαγωγι 

τθσ ζρευνασ (Μarsall, 1996). 

Ωσ μεκοδολογικι προςζγγιςθ εφαρμόςτθκε θ εκνογραφικι μζκοδοσ με 

ςυμμετοχικι παρατιρθςθ και ωσ εργαλεία ςυλλογισ δεδομζνων χρθςιμοποιικθκαν 

οι εκνογραφικζσ μθ δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ. Θ εκνογραφία χρθςιμοποιείται ςτθ 

μελζτθ απομακρυςμζνων κοινωνιϊν και κουλτοφρων κακϊσ και ςτθ μελζτθ 

κοινωνικϊν φαινομζνων που κεωροφνται γνωςτά αλλά προκφπτει θ κζαςθ τουσ  

από μια άλλθ οπτικι γωνία (Honer, 2004).  

Θ εκνογραφία αποτελεί μια μζκοδο όπου θ παρατιρθςθ και θ ςυμμζτοχθ 

περιλαμβάνονται ςε αυτι, αλλά ςυνάμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και άλλθ 

μεκοδολογία όπωσ οι ςυνεντεφξεισ. Το βαςικό πρόβλθμα για μια αποτελεςματικι 

ςυνζντευξθ με αξιόλογα αποτελζςματα είναι θ δθμιουργία μιασ ςυηιτθςθσ όπου ο 

ςυνεντευξιαηόμενοσ κα εκφράηει τισ εμπειρίεσ του με ςυςτθματικό τρόπο, ϊςτε 

αυτζσ να είναι αξιοποιιςιμεσ για τθν ζρευνα. Θ πραγματοποίθςθ αυτϊν των 

ςυνεντεφξεων δεν κακορίηεται από πριν, αλλά προκφπτει αυκόρμθτα, ςτουσ 

χϊρουσ που κα βρεκεί ο ερευνθτισ. 

6.3 Ερευνθτικά εργαλεία  

Συμμετοχικι παρατιρθςθ 

Θ ςυμμετοχικι παρατιρθςθ ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν κοινωνικι ανκρωπολογία (social 

anthropology). Σφμφωνα με τθν προςζγγιςθ τθσ εκνογραφίασ, οι ερευνθτζσ ηουν 

ανάμεςα ς’ αυτοφσ που μελετοφν, τουσ παρατθροφν, μιλοφν μαηί τουσ και 

παράγουν λεπτομερείσ πολιτιςτικζσ εκκζςεισ των κοινϊν τουσ πεποικιςεων, 

ςυμπεριφορϊν, αλλθλεπιδράςεων, και γεγονότων που διαμορφϊνουν τθν ηωι τουσ 

(Cunlife, 2010). Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ πραγματοποιικθκε πλιρθσ 

ςυμμετοχι μζςω τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ ερευνιτριασ ςτον υπό μελζτθ πλθκυςμό 

ςτουσ οποίουσ γνωςτοποιικθκε ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ. 
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Εκνογραφικι ςυνζντευξθ  

Σφμφωνα με τον Spradlley (1979) θ εκνογραφικι ςυνζντευξθ αποτελεί μια φιλικι 

ςυηιτθςθ όπου ο ερευνθτισ ειςάγει ςταδιακά νζα ςτοιχεία για να βοθκιςει τουσ 

ςυμμετζχοντεσ να εκφράςουν τελικά τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ. Εάν  ο ερευνθτισ 

βιαςτεί να ειςάγει νζα κζματα τότε ο ςυμμετζχοντασ μπορεί να δυςαναςχετιςει και 

να μθν είναι πλζον ςυνεργάςιμοσ. Ζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά των 

εκνογραφικϊν ςυνεντεφξεων είναι ότι διακζτουν ζνα ςυγκεκριμζνο φφοσ ςτθ 

ςυηιτθςθ προκειμζνου θ ςυηιτθςθ να είναι και ςυνζντευξθ.  Ζπειτα ο ερευνθτισ 

οφείλει να εξθγιςει τουσ λογοφσ τθσ ζρευνασ και τουσ λόγουσ που κρατάει  

ςθμειϊςεισ. Θ πραγματοποίθςθ των εκνογραφικϊν ςυνεντεφξεων δεν κακορίηεται 

από πριν, αλλά προκφπτει αυκόρμθτα, ςτουσ χϊρουσ που κα βρεκεί ο ερευνθτισ 

και κα ςυναντιςει ενδιαφζροντεσ ανκρϊπουσ (Uwe Flick, 2009). Θ δειγματολθψία 

ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι ςκόπιμθ, δειγματολθψία ζνταςθσ. Εδϊ θ 

λογικι τθσ δειγματολθψίασ είναι παρόμοια με αυτιν τθσ ακραίασ, όμωσ θ ζμφαςθ 

δεν είναι τόςο ςτο αςυνικιςτο του πράγματοσ αλλά ςτο να παρουςιαςτοφν 

πλθροφορίεσ τζτοιεσ ϊςτε να αναδειχκοφν ςθμαντικζσ όψεισ του φαινομζνου 

(Χριςτοδοφλου, 2021).  

Το δείγμα τθσ ζρευνασ αποτελείται από τα μζλθ των διοικθτικϊν ςυμβουλίων δυο 

αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν και μιασ ομάδασ παραγωγϊν. Τα μζλθ του διοικθτικοφ 

ςυμβοφλιου ενόσ ςυνεταιριςμοφ εκπροςωποφν το ςφνολο όλων των μελϊν. Το 

ςυγκεκριμζνο δείγμα κεωρικθκε ωσ κατάλλθλο και επαρκζσ ςτο να παρζχει τισ 

απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ. 

Ρριν τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυνζντευξθσ ακολουκικθκε το πρωτόκολλο 

αναφζροντασ το κείμενο το οποίο ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

(Creswell, 2011), ςτο οποίο αποτυπϊνεται το κζμα τθσ εργαςίασ, ο ςκοπόσ και ο 

ςτόχοσ για τον οποίο διεξάγεται θ ζρευνα. 

Οι ςυνεντεφξεισ λιφκθκαν με δια ηϊςθσ επαφι τθσ ερευνιτριασ με τα μζλθ των 

διοικθτικϊν ςυμβουλίων των αγροτικϊν ςχθμάτων ςτουσ χϊρουσ που 

δραςτθριοποιοφνται. Ρραγματοποιικθκε θχθτικι καταγραφι και μετεγγραφι για 

τθν εξαςφάλιςθ τθσ ακριβείασ και τθσ εγκυρότθτασ τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ 
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(Robson,2007). Τα προςωπικά δεδομζνα που ςυγκεντρϊκθκαν από τισ 

ςυνεντεφξεισ, παραμζνουν απόρρθτα και ςτθν αποκλειςτικι διάκεςθ τθσ 

ερευνιτριασ. 

 

6. 4 Μζκοδοσ ανάλυςθσ   

Για τθν ανάλυςθ των δεδομζνων εφαρμόςτθκε θ αφθγθματικι προςζγγιςθ. 

Συγκεκριμζνα, αρχικά πραγματοποιικθκε ο διαχωριςμόσ όλων των κομματιϊν που 

δεν είναι αφθγθματικά και θ τμθματοποίθςθ των κακαρϊν αφθγθματικϊν κείμενων 

(Shutze, 1983). Στθ ςυνεχεία, ακολουκικθκε θ δομικι περιγραφικι των 

περιεχόμενων κάνοντασ πιο ςυγκεκριμζνα τα διαφορετικά κομμάτια τθσ αφιγθςθσ. 

Ακολοφκθςε θ  αναλυτικι αφαίρεςθ όπου γίνεται επεξεργαςία των βιογραφικϊν 

αποςπαςμάτων τθσ αφιγθςθσ που αναφζρονται ςε κυρίαρχεσ εμπειρίεσ και φάςεισ 

τθσ ηωισ του ατόμου που αφθγείται (Shutze, 1983). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο     

Θ   ΕΥΥΤΕΘ ΡΕΙΟΧΘ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΑΣ   

7.1  Θ ευρφτερθ περιοχι και οι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί 

Ο νομόσ Αχαΐασ εκτείνεται ςτο βόρειο μζροσ του γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ τθσ 

Ρελοποννιςου και υπάγεται διοικθτικά ςτθν περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.  

Συνορεφει ανατολικά με τον νομό Κορίνκιασ, ςτα νότια με το νομό Αρκαδίασ και ςτα 

νοτιοδυτικά με τον νομό Θλείασ. Ο νομόσ Αχαΐασ ζχει ςυνολικι ζκταςθ 3274km2  

περιλαμβάνει  τον διμο Ρατρζων, τον διμο Αιγιαλείασ με ζδρα το Αίγιο, τον διμο 

Δυτικισ Αχαΐασ με ζδρα τθν Κάτω Αχαΐα, τον διμο Ερφμανκου με ζδρα τθν 

Χαλανδρίτςα και τον διμο Καλαβρφτων με ζδρα τα Καλάβρυτα.   

Το κλίμα τθσ Αχαΐασ είναι εφκρατο και μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ μεςογειακό ςτα 

παράκτια και θπειρϊτικο ςτο εςωτερικό και ορεινό τμιμα του νομοφ. Τα εδάφθ του 

είναι ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό ορεινά 60%, πεδινά 24% και θμιορεινά 16%. Το 

ςφνολο καλλιεργοφμενθσ γεωργικισ γθσ και αγρανάπαυςθσ ςτο νόμο Αχαΐασ  είναι 

608.186 ςτρζμματα27. Το κλίμα και το ζδαφοσ ευνοεί καλλιζργειεσ όλων των ειδϊν.  

Ρρωτεφουςα του νομοφ Αχαΐασ είναι θ Ράτρα. Με ιςτορία που χάνεται ςτα βάκθ 

των αιϊνων με πολυάρικμα αξιοκζατα, αρχαιολογικά μνθμεία, εκκλθςίεσ ιςτορικά 

κτίρια, πλατείεσ και μουςεία.  

Τα φυςικά αξιοκζατα όπωσ το ιςτορικό κλιμα του Ραυςανία θλικίασ 3000 ετϊν   

που εκφφεται ςτον οικιςμό Ραγκράτι ζρχεται να  κυμίςει τθν μεγάλθ παράδοςθ 

ςτθν καλλιζργεια αμπελιϊν ςτθν περιοχι τθσ Αχαΐασ. Άλλωςτε θ Ράτρα θ 

πρωτεφουςα του νομοφ Αχαΐασ ζχει άμεςα ςυνδεκεί με τισ εμπορικζσ και 

οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ αμπελουργικισ καλλιζργειασ και ειδικά τθσ 

ςταφίδασ κακϊσ τον 19ο αιϊνα ιταν ο τόποσ ςυγκζντρωςθσ του προϊόντοσ, και το 

λιμάνι τθσ το κατεξοχιν εξαγωγικό κζντρο για τθν εξαγωγι του προϊόντοσ εξοφ και θ 

ονομαςία «Λιμάνι τθσ ςταφίδασ». 

                                                           
27

 Σφμφωνα με τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) και τα αποτελζςματα τθσ Ετιςιασ Γεωργικισ Στατιςτικισ Ζρευνασ (ΕΓΕ),  

του ζτουσ 2019 https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPG06 
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Οι δρόμοι του κραςιοφ Αχαΐασ και Χελμοφ καλοφν το κόςμο να ανακαλφψει 

ενδιαφζρουςεσ διαδρομζσ με μαγευτικά τοπία από τουσ πρόποδεσ του Χελμοφ ζωσ 

τθν περιοχι τθσ Αιγιαλείασ με χαρακτθριςτικι  τθν διαδρομι από το Διακοπτό ζωσ 

τα Καλάβρυτα όπου διαςχίηοντασ το φαράγγι του Βουραϊκοφ, μπορεί κάποιοσ  να 

απολαφςει  μοναδικζσ εικόνεσ τθσ φφςθσ.  

Ρολλά είναι και τα επιςκζψιμα οινοποιϊα που προςφζρουν αγροτουριςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ γνωριμίασ, όπωσ θ οινοποιία Achaia clauss που ιδρφκθκε το 1861 

και είναι ζνα από τα πρϊτα  οινοποιϊα τθσ Ελλάδασ.   

Τα τελευταία χρόνια ςτθν περιοχι τθσ Αιγιαλείασ πραγματοποιοφνται πολιτιςτικζσ 

εκδθλϊςεισ με ζμπνευςθ από τθν παραγωγι  γεωργικϊν  προϊόντων με ςκοπό τθν 

ανάδειξθ τθσ περιοχισ και των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τθσ.   

Το φεςτιβάλ Ρριμαρόλια28 με ζδρα το Αίγιο Αχαΐασ είναι μια αςτικι μθ 

κερδοςκοπικι εταιρία που  ςυνιςτά μια ςειρά αξιόλογων πολιτιςτικϊν  δράςεων 

που ςυνδζουν τθν ιςτορικι ζρευνα και τισ εικαςτικζσ τζχνεσ εμπνζοντασ από τθν 

ιςτορία και τον πολιτιςμό τθσ  καλλιζργειασ  τθσ μαφρθσ ςταφίδασ.  

Θ Δθμοτικι Κοινωφελι Επιχείρθςθ Αιγιαλείασ –ΔΘ.Κ.ΕΡ.Α  μζςω του κεςμοφ 

«Οινοξζνεια»29 διοργανϊνει κάκε χρόνο πλοφςιεσ εκδθλϊςεισ πολιτιςμικοφ και 

γαςτρονομικοφ ενδιαφζροντοσ ςυνδεδεμζνεσ με τθν πλοφςια αμπελουργικι, 

οινολογικι  παραγωγι τθσ περιοχισ. 

Αρκετά γεωργικά προϊόντα  που παράγονται ςτθν Αχαϊκι γθ ζχουν ταυτοποιθκεί ωσ 

προϊόντα Ρροςτατευόμενθσ ονομαςίασ προζλευςθσ (ΡΟΡ) και Ρροςτατευόμενθσ 

Γεωγραφικισ Ζνδειξθσ (ΡΓΕ). Τα προϊόντα αυτά είναι: ΡΟΡ τυρί φζτα, ΡΟΡ 

Κορινκιακι ςταφίδα Βοςτίτςα, ΡΟΡ οίνοσ Μαυροδάφνθ Ρατρϊν, ΡΟΡ οίνοσ 

οδίτθσ Ρατρϊν, ΡΟΡ οίνοσ Μοςχάτο ίου Ρατρϊν, ΡΓΕ Οίνοσ πλαγιζσ Αιγιαλείασ, 

ΡΓΕ Οίνοσ  Ρλαγιζσ Ρετρωτοφ, ΡΓΕ οίνοι Αχαΐασ κ.α. 

Θ Αχαΐα ςυνεχίηει να ζχει να υψθλι  κζςθ ςτθν γεωργικι παραγωγι  και κεωρείται 

μια από τισ ςθμαντικότερεσ αμπελουργικζσ περιοχζσ ςτθν Ελλάδα κακϊσ 

                                                           
28

 https://primarolia.com/festivalprimarolia/ 
29

 https://oinoxeneia.gr/ 



 

54 
 

καλλιεργοφνται 76.558 ςτρ. αμπελιϊν εκ των οποίων  τα 29.918 ςτρ. είναι 

οινοποιιςιμεσ  ποικιλίεσ, και τα 45.510 ςτρ.  κορινκιακι ςταφίδα.30  Οι κυριότερεσ 

ποικιλίεσ οινοποιιςεων αμπελιϊν που καλλιεργοφνται ςτθν περιφζρεια Δυτικισ 

Ελλάδασ   είναι ο οδίτθσ –Αλεποφ, με ζκταςθ 45.464 ςτρ. ,θ Μαυροδάφνθ και το 

Μοςχάτο λευκό. Λδιαίτερθ αξία ςτα προϊόντα που παράγονται από τισ 

ςυγκεκριμζνεσ ποικιλίεσ είναι ότι ζχουν ταυτοποιθκεί ωσ προϊόντα ΡΟΡ31 και ΡΓΕ32. 

Τα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα του νομοφ Αχαΐασ αποδεικνφουν τον μεγάλο 

ςεβαςμό που δείχνουν οι κάτοικοι και οι αγρότεσ τθσ περιοχισ, κακϊσ θ 

καλλιζργεια τουσ κεωρείτε ηϊςθσ ςθμαςίασ για πολλζσ οικογζνειεσ. Το ςφνολο των 

δενδρϊδθ καλλιεργειϊν του νομοφ Αχαΐασ είναι 203.809 ςτρ., τθν μεγαλφτερθ 

ζκταςθ καλφπτουν τα ελαιόδεντρα με ζκταςθ 181.272 ςτρ.,  θ  παραγωγι του 

ελαιολάδου είναι  12.699 τόνουσ. 

Οι εκτάςεισ με εςπεριδοειδι  δζνδρα είναι 17.039 ςτρ., εκ των οποίων οι 15. 107 

ςτρ. είναι λεμονιζσ. Οι  εκτάςεισ με ακρόδρυα είναι  2.085 ςτρ, εκ των οποίων 1.741 

ςτρ. είναι καρυδιζσ. Οι εκτάςεισ με πυρθνόκαρπα είναι 1.643 ςτρ. εκ των οποίων  τα 

1.006 ςτρ. είναι κεραςιζσ  και οι εκτάςεισ με οπορωφόρα είναι  1.371 ςτρ.33  

Οι δραςτθριότθτεσ των αγροτϊν εκτόσ από τθν γεωργία ςυνδζονται και με τθν 

κτθνοτροφία. Στα ορεινά και θμιορεινά  τμιματα του νομοφ θ κτθνοτροφία είναι 

ιδιαίτερα αναπτυγμζνθ. Τα ηϊα που εκτρζφονται είναι ςτο ςφνολο  55.234, εκ των 

οποίων τα 36.593 είναι αμνοί και τα 13.593 είναι αίγεσ. Σθμαντικι είναι και θ 

παραγωγι  αιγοπρόβειου γάλακτοσ που φτάνει τουσ 55.234 τόνουσ.       

                                                           
30 Σφμφωνα με τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) και τα αποτελζςματα τθσ Ετιςιασ Γεωργικισ Στατιςτικισ Ζρευνασ (ΕΓΕ),  
του ζτουσ 2019 https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPG06 
 
31 Ωσ «ονομαςία προζλευςθσ» νοείται θ ονομαςία που ταυτοποιεί ζνα προϊόν:  
α) το οποίο κατάγεται από ςυγκεκριμζνο τόπο, περιοχι ι, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, χϊρα·  
β) του οποίου θ ποιότθτα ι τα χαρακτθριςτικά οφείλονται κυρίωσ ι αποκλειςτικά ςτο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που 
ςυμπεριλαμβάνει τουσ εγγενείσ φυςικοφσ και ανκρϊπινουσ παράγοντεσ· και  
γ) του οποίου όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγισ εκτελοφνται εντόσ τθσ οριοκετθμζνθσ γεωγραφικισ περιοχισ 
32 Γεωγραφικι Ζνδειξθ  
Ωσ «γεωγραφικι ζνδειξθ» νοείται θ ονομαςία που ταυτοποιεί ζνα προϊόν:  
α) το οποίο κατάγεται από ςυγκεκριμζνο τόπο, περιοχι ι χϊρα·  
β) του οποίου ζνα ςυγκεκριμζνο ποιοτικό χαρακτθριςτικό, θ φιμθ ι άλλο χαρακτθριςτικό μπορεί να αποδοκεί κυρίωσ ςτθ 
γεωγραφικι του προζλευςθ· και  
γ) του οποίου ζνα τουλάχιςτον από τα ςτάδια τθσ παραγωγισ εκτελείται εντόσ τθσ οριοκετθμζνθσ γεωγραφικισ περιοχισ. 
33 Σφμφωνα με τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) και τα αποτελζςματα τθσ Ετιςιασ Γεωργικισ Στατιςτικισ Ζρευνασ (ΕΓΕ),  
του ζτουσ 2019 https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPG06 
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 Σφμφωνα με τον κατάλογο των επικαιροποιθμζνων Αγροτικϊν Συνεταιριςμϊν  ζωσ 

20/05/202234 του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, ςτθν Ελλάδα 

δραςτθριοποιοφνται 1.114 Αγροτικοί Συνεταιριςμοί εκ των οποίων 45 ςτον νομό 

Αχαΐασ.  

Οι Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί ςτον νόμο Αχαΐασ είναι ο Ελαιοκομικόσ Αμπελουργικόσ 

Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ Ρατρϊν, θ  Ραναιγιάλειοσ Ζνωςθ Συνεταιριςμϊν Ανϊνυμθ 

Εταιρικι Σφμπραξθ ΑΕ, ο Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ Αγελαδοτρόφων Ρεριφζρειασ 

Ρατρϊν Σ.Ρ.Ε,  ο Αγροτικόσ Ελαιουργικόσ Συνεταιριςμόσ Βραχνεϊκων,  ο Α.Σ.  

Γρθγορίου, ο  Α.Σ.  Αρραβωνίτςασ, ο  Α.Σ.  Φοίνικα, ο  Α.Σ.  Βαλιμιτίκων,  ο Α.Σ. 

Τζμενθσ, Α.Σ. Ραραςκευισ,  ο Α.Σ.  Κρινθσ, ο  Α.Σ. Κουνίνασ, ο Α.Σ.  Σαλμενίκου,    ο 

Αρδευτικόσ Συνεταιριςμόσ  Αγίασ Σωτιρασ,  ο Α.Σ.  Κερφνειασ - Ν. Αχαΐασ, ο Α.Σ 

.Άλςουσ, ο Α.Σ. Μαμουςιάσ, ο Α.Σ. Μελλιςίων, ο Α.Σ.  Λάκκασ , ο  Α.Σ.  Βερίνου,  ο ΑΣ 

Αχλαδιάσ,  ο Α.Σ.  Σελίςςασ,  ο Α.Σ.  Δθμθτρόπουλου, ο  Α.Σ. Άγιοσ  Κωνςταντίνοσ, ο  

Α.Σ.  Δαφνϊν, ο  Α.Σ. Άνω Διακοπτοφ,  ο Α.Σ.  Καλεντηίου,  ο Α.Σ. οδοδάφνθσ, ο Α.Σ. 

Καμάρων,  ο Α.Σ. Σελιανίτικων,  ο ΑΣ Μυρόβρθςθσ,  ο Αγροτικόσ  Γαλακτοκομικόσ 

Συνεταιριςμόσ  Καλαβρφτων, ο  Αλιευτικόσ Συνεταιριςμόσ  Αράξου ο Άγιοσ Λωάννθσ,  

ο ΑΣ Λουςικϊν,  ο ΑΣ Καλαμιάσ, ο  ΑΣ Ακράτασ, ο  ΑΣ Κοφμαρι  Αιγίου, ο  ΑΣ 

Φραουλοπαραγωγϊν Βουπραςίου - θ Ιλιδα,  ο Αγροτικόσ  Γυναικείοσ 

Συνεταιριςμόσ  Καλαβρφτων, ο Αγροτικόσ Μελιςςοκομικόσ Συνεταιριςμόσ 

Καλαβρφτων, ο Αγροαλιευτικόσ Συνεταιριςμόσ Διμου Δυτικισ  Αχαΐασ ο Χρθςτάρασ,  

ο Αγροτικόσ Αλιευτικόσ Συνεταιριςμόσ Διμου Δυτικισ Αχαΐασ, θ Ραναιγιάλειοσ 

Αγροτικι Εταιρικι Σφμπραξθ- Ανϊνυμθ Εταιρία,  ο Αλιευτικόσ Συνεταιριςμόσ Διμου 

Λαριςςοφ Αχαΐασ  ο Άγιοσ Φανοφριοσ. 

Σφμφωνα με τθν Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ Αχαΐασ αυτι τθν 

περίοδο ςτθν Αχαΐα δραςτθριοποιοφνται 5 ομάδεσ παραγωγϊν (για το αιγοπρόβειο 

γάλα, για τα ςιτθρά, για  τα νωπά ςταφφλια, για το ελαιόλαδο και τισ   ελιζσ και για 

τισ ςταφίδεσ). 

                                                           
34

 
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/synergatismos/2020/katalogos_epikairopoihme
nos_eos200522.xls 
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7.2 Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί αναφοράσ  

Θ Ραναιγιάλειοσ Ζνωςθ Συνεταιριςμϊν Ανϊνυμθ Εταιρικι Σφμπραξθ ΑΕ. 

Θ Ραναιγιάλειοσ Ζνωςθ Συνεταιριςμϊν Ανϊνυμθ Εταιρικι Σφμπραξθ ΑΕ.(Ρ.Ε.Σ.) 

εδρεφει ςτθν Ραλαιά Ε.Ο Κορίνκου Ρατρϊν 201, ςτο Αίγιο. Λδρφκθκε το 1935 ςτο 

Αίγιο Αχαΐασ  και ςυντελεςκεί δια τθσ ςυγχωνεφςεωσ τθσ Ζνωςθσ Σταφιδικϊν 

ςυνεταιριςμϊν(1918) και τθσ Σταφιδικισ Τράπεηασ Βοςτίτςθσ (1923). 

Το 1948 ιδρφεται το πρϊτο εργοςτάςιο ςταφίδασ ςτθν παραλία Αιγίου και αρχίηει θ 

επεξεργαςία και εξαγωγι τθσ Κορινκιακισ Σταφίδασ "Βοςτίτςα" ςτθν Ευρϊπθ 

κακϊσ και των εςπεριδοειδϊν και του ελαιολάδου τθσ περιοχισ. 

Το 1983 θ Ρ.Ε.Σ. κάνει τθν πρϊτθ προςπάκεια ςτθν Ελλάδα και αρχίηει επιτυχϊσ τθν 

καλλιζργεια, ςυςκευαςία και εξαγωγι Βιολογικισ Κορινκιακισ Σταφίδασ. Αργότερα, 

θ προςπάκειά τθσ επεκτείνεται ςτθν παραγωγι Ελαιολάδου και Εςπεριδοειδϊν 

Βιολογικισ καλλιζργειασ. 

Το 1990 ιδρφεται το νζο ςφγχρονο εργοςτάςιο ςταφίδασ ςτισ νζεσ ιδιόκτθτεσ 

εγκαταςτάςεισ ςτο οποίο, ζωσ και ςιμερα, ςυνεχίηεται θ επεξεργαςία και θ 

εξαγωγι ςτθν διεκνι αγορά τθσ  Κορινκιακισ Σταφίδασ "Βοςτίτςα". 

Φςτερα από ενζργειεσ τθσ Ρ.Ε.Σ., θ Κορινκιακι Σταφίδα "Βοςτίτςα" αναγνωρίςτθκε 

το 1998 ωσ προϊόν Ρροςτατευόμενθσ Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ (ΡΟΡ). 

Θ ΡΕΣ εξάγει Κορινκιακισ Σταφίδα με ποςοςτό περίπου 60% τθσ ςυνολικισ ετιςιασ 

Ελλθνικισ παραγωγισ. Επίςθσ,  διαχειρίηεται περίπου το 90% τθσ ανϊτερθσ 

ποιότθτασ Κορινκιακισ Σταφίδασ "Βοςτίτςα Ρ.Ο.Ρ." Οι βιομθχανικζσ 

δραςτθριότθτεσ αναπτφςςονται ςτο ςφγχρονο ιδιόκτθτο κτιριακό ςυγκρότθμα που 

περιλαμβάνει εργοςτάςια επεξεργαςίασ ςταφίδασ, ελαιολάδου και εςπεριδοειδϊν, 

και το κατάςτθμα αγροτικϊν εφοδίων. 

 Στθν Ρ.Ε.Σ. απαςχολοφνται περίπου 200 εξειδικευμζνα άτομα. Τα προϊόντα που 

παράγει θ Ραναιγιάλειοσ Ζνωςθ Συνεταιριςμϊν είναι θ Κορινκιακι ςταφίδα 

«Βοςτίτςα ΡΟΡ», θ Σουλτανίνα, ζνα mix από αποξθραμζνα φροφτα,  εξαιρετικό 
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παρκζνο ελαιόλαδο, εςπεριδοειδι, βιολογικά προϊόντα.   Τα προϊόντα τθσ εταιρίασ 

ελζγχονται ςυςτθματικά ςτα εργαςτιριά τθσ και πλθροφν προδιαγραφζσ 

αυςτθρότερεσ ακόμα και εκείνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ λειτουργία του 

εργοςταςίου ςταφίδασ είναι ςφμφωνθ με τα διεκνι ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ ISO 22000, ΛSO 9001, BRC, KOSHER και HALAL. 

Θ Ρ.Ε.Σ. αποτελεί μια από τισ ελάχιςτεσ μονάδεσ παραγωγισ και επεξεργαςίασ 

τροφίμων ςτθν χϊρα μασ που διακζτουν ςφγχρονα διαπιςτευμζνα Εργαςτιρια 

Ροιοτικοφ Ελζγχου με ISO 17025 όπου πραγματοποιοφνται πολφπλοκεσ χθμικζσ και 

άλλεσ αναλφςεισ όπωσ αναλφςεισ Ωχρατοξίνθσ Α και Υγραςίασ ςτισ ςταφίδεσ, 

Οξφτθτασ ςτο Ελαιόλαδο κ.ά. 

Οι παραγωγοί-μζλθ τθσ Ρ.Ε.Σ. ςυμβουλεφονται τουσ ειδικοφσ επιςτιμονεσ τθσ 

εταιρίασ ςτθ Βιολογικι Γεωργία ϊςτε να παράγουν 100% πιςτοποιθμζνα βιολογικά 

προϊόντα. Πλα τα βιολογικά προϊόντα τθσ ΡΕΣ ελζγχονται από εξειδικευμζνουσ 

γεωπόνουσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ καλλιζργειασ. Τα βιολογικά προϊόντα ελζγχονται 

και πιςτοποιοφνται από τθν ΔΘΩ. 

 Ζχει τμιμα ζρευνασ και ανάπτυξθσ ςτοχεφει τόςο ςτθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ 

των παραγόμενων προϊόντων όςο και ςτθν ζρευνα νζων μεκόδων για τθν 

παραγωγι νζων προϊόντων. Τα εργαςτιρια τθσ εταιρίασ είναι εξοπλιςμζνα με ότι 

πιο ςφγχρονο ζχει να επιδείξει μια εταιρία τροφίμων για τθν πραγματοποίθςθ 

αναλφςεων ποιοτικοφ ελζγχου των προϊόντων και τθν ζρευνα ανάπτυξθσ νζων 

προϊόντων. Θ ζρευνα ζχει οδθγιςει ςτθν παραγωγι νζων προϊόντων και 

διαδικαςιϊν, αλλά και ςτθν δθμιουργία επιςτθμονικισ γνϊςθσ που ζχει 

δθμοςιευκεί ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά. 

Το Τμιμα Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ ςυνεργάηεται με Ελλθνικά και Ευρωπαϊκά 

Λνςτιτοφτα Ερευνϊν ςε διάφορα προγράμματα. Ζνα από τα ςθμαντικότερα 

επιτεφγματα ιταν θ βιολογικι καλλιζργεια, θ οποία ξεκίνθςε τισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του 1980 με τθν καλλιζργεια, ςυςκευαςία και εξαγωγι τθσ Κορινκιακισ 

Σταφίδασ. 
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Θ Ρ.Ε.Σ ςυμμετζχει ςυνεχϊσ ςε πολλά προγράμματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 

τθσ ΓΓΕΤ ι άλλων Υπθρεςιϊν ςε ςυνεργαςία με Ελλθνικά, Βρετανικά και Γερμανικά 

Ρανεπιςτιμια και Ερευνθτικά Κζντρα. 

Ο Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ με τθν επωνυμία «Ο Ελαιοκομικόσ  Αμπελουργικόσ 

Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ Ρατρϊν»   

Ο Ελαιοκομικόσ  Αμπελουργικόσ Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ Ρατρϊν (ΕΑΑΣ)  με 

διακριτικό τίτλο «ΡΑΤΑΛΚΘ 1918» εδρεφει ςτθν Ράτρα ςτον νομό Αχαΐασ από το 

1918, θ οποία ςυντελζςκει δια τθσ ςυγχωνεφςεωσ 26 πρωτοβακμίων αγροτικϊν 

ςυνεταιριςμϊν μελϊν τθσ, με ςφςταςθ νζου αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ, ςε 

εφαρμογι του άρκρου 19 του ν.4015/2011. 

Οι εγκαταςτάςεισ του ςυνεταιριςμοφ από το 1956 βρίςκονται ςτθν οδό Ανκείασ 

ςτθν Ράτρα  και ςτθν οδό Μφρτου. Συμπεριλαμβάνονται δυο οινοποιία, ζνα 

εμφιαλωτιριο ςε μια ζκταςθ 46.500m2  και 1 πρατιριο λιανικισ πϊλθςθσ. Επίςθσ  

λειτουργεί υποκατάςτθμα ςτο διμο Δυτικισ Αχαΐασ . 

Ο Ελαιοκομικόσ Αμπελουργικόσ Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ Ρατρϊν ςυλλζγει 

ςταφφλια  διαφόρων ποικιλιϊν από αγρότεσ- παραγωγοφσ  τθσ ευρείασ περιοχισ 

τθσ Αχαΐασ και μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ οινοποίθςθσ παράγει οίνουσ ξθροφσ 

θμίξθρουσ, γλυκοφσ, θμίγλυκουσ ,λευκοφσ ρόηε και ερυκροφσ, παλαιωμζνουσ,  τουσ 

οποίουσ εμφιαλϊνει και διανζμει, προμθκεφει τόςο ςτθ εγχϊρια και διεκνι αγορά. 

Με το ςφγχρονο εξοπλιςμό τθσ, το εξειδικευμζνο προςωπικό ςτθν οινοποίθςθ  και 

γνϊμονα τθ μακρόχρονθ οινοποιθτικι τθσ παράδοςθ, θ “Ρατραϊκι 1918″ ζχει 

αποςπάςει ςθμαντικζσ διακρίςεισ ςε εγχϊριουσ και διεκνείσ διαγωνιςμοφσ. 

Εφαρμόηοντασ τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ και υγιεινισ τθσ Ευρωπαϊκισ και Ελλθνικισ 

Νομοκεςίασ, τθσ Ορκισ Βιομθχανικισ Ρρακτικισ (Good Manufacture Practice), Θ 

παραγωγικι διαδικαςία είναι πιςτοποιθμζνθ με ISO:9001 και ISO:22000 των 

ςυνεργαηόμενων πελατϊν και τισ προτάςεισ των κρατικϊν ελεγκτικϊν οργάνων, ο 

ΕΑΑΣ  ςυγκαταλζγεται ςιμερα ςτισ πλζον αξιόλογεσ και αξιόπιςτεσ οινοποιθτικζσ 

μονάδεσ τθσ Ελλάδασ. Από τον ςυνεταιριςμό παράγονται οι οίνοι: ποικιλίασ  

Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Μerlot, Μοςχάτο Ρατρϊν, Μοςχάτο Ρατρϊν 
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απεριτίφ, Μαυροδάφνθ Ρατρϊν παλαιωμζνθ Μαυροδάφνθ Ρατρϊν Επιδόρπιο 

κραςί Ελεγχόμενθσ Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ, οδίτθ, Δρυόσ Λευκό, ετςίνα. Εκτόσ 

τουσ οίνουσ  προμθκεφει και ελαιόλαδο. 

 Θ Ομάδα παραγϊγων35 Δυμαίων Άμπελοσ ΛΚΕ ςυςτάκθκε το 2018 από μια ομάδα 

παραγϊγων αμπελοκαλλιεργθτϊν ςτα Βεςκουκζϊκα Αχαΐασ και αποτελείται από 11 

μζλθ. Τα μζλθ παράγουν εκλεκτζσ οινοποιιςιμεσ και επιτραπζηιεσ ποικιλίεσ 

ςταφυλιϊν.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Συμφϊνα  με το άρκρο 37 Άρκρο παρ.2 του Υπ’άρικμ.4673/2020 2Οι οργανϊςεισ παραγωγϊν αποτελοφν αυτοτελείσ 

νομικζσ οντότθτεσ του ςυνεταιριςτικοφ ι εμπορικοφ δικαίου ι ςαφϊσ οριηόμενα μζρθ αυτϊν, με πλιρθ δι− καιοπρακτικι 
ικανότθτα, οι οποίεσ ςυγκροτοφνται, ανα− γνωρίηονται και λειτουργοφν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ενωςιακοφ δικαίου και 
τα ςυμπλθρωματικά εκνικά μζτρα εφαρμογισ του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΤΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ  

Οι αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ιςτορίασ τθσ 

Αχαϊκισ γθσ. Στθν Αχαΐα οι περιςςότερεσ οικογζνειεσ προζρχονται από ζνα χωριό 

και οι δραςτθριότθτεσ όπωσ του τρφγου και τθσ ςυγκομιδισ ελαιόκαρπων είναι 

ςχεδόν ςε όλουσ γνϊςτεσ. Οι περιςςότεροι αγρότεσ που αςχολοφνται με τθν 

γεωργία ςυνικωσ προζρχονται από οικογζνειεσ που ιδθ δραςτθριοποιοφνται ςε 

αυτό τον χϊρο.  

Θ ςυμμζτοχθ των μελϊν ςε ζναν ςυνεταιριςμό προζρχεται από τθν ανάγκθ να 

εξαςφαλίςουν οριςμζνα οφζλθ. Με άλλα λόγια, οι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί 

εξαςφαλίηουν τισ πρϊτεσ φλεσ ςε χαμθλζσ τιμζσ, παρζχουν τισ αναγκαίεσ υπθρεςίεσ 

ςε χαμθλό κόςτοσ, επθρεάηουν ευνοϊκά για τουσ παραγωγοφσ τισ τιμζσ διάκεςθσ 

των προϊόντων τουσ, κάνουν ειδικζσ προςφορζσ, εκπτϊςεισ, επιςτροφζσ 

πλεοναςμάτων κ.λπ.. Ρολλζσ είναι και οι περιπτϊςεισ όπου οι ςυνεταιριςμοί 

αναλαμβάνουν τθ μεταποίθςθ και τθν εμπορία ςθμαντικοφ ποςοςτοφ τθσ 

παραγωγισ, ςυμβάλλοντασ ςτθν τόνωςθ του ανταγωνιςμοφ προσ όφελοσ των 

παραγωγϊν των πρωτογενϊν προϊόντων (Κοντογεϊργοσ & Σεργάκθ, 2015). Είναι 

όμωσ μόνο τα παραπάνω οφζλθ ι παίηουν ρόλο και άλλοι παράγοντεσ για να 

ςυμμετζχει ζνασ αγρότθσ ωσ μζλοσ ςε ζναν αγροτικό ςυνεταιριςμό; 

Αναμφίβολα δεν μποροφμε να ξεφφγουμε από πρωταρχικά ηθτιματα όπωσ αν οι 

αποφάςεισ που λαμβάνει ζνα άτομο είναι όντωσ δίκεσ του ι αν αντίκετα 

προζρχονται από τισ επιρροζσ των άλλων. Οι αίτιεσ τθσ κοινωνικισ επιρροισ που 

αςκοφνται ςε κάκε άτομο μπορεί να είναι πολλζσ και ποικίλεσ, θ επιρροι τθσ 

ομάδασ πάνω ςε κακζνα από τα μζλθ τθσ είναι από τισ ιςχυρζσ και αποφαςιςτικζσ.  

Οι ρόλοι- ταυτότθτεσ ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ζννοιασ του εαυτοφ, βοθκοφν τα 

άτομα να δίνουν νόθμα και αξία ςτθν παρελκοφςα ςυμπεριφορά και κατευκφνουν 

τθ μελλοντικι ςυμπεριφορά. Ζτςι οι ρόλοι-ταυτότθτεσ παρακινοφν ι προκαλοφν 

ςυμπεριφορζσ που ζχουν νόθμα και είναι ςυνεπείσ με τθν ταυτότθτα. Ωσ κοινωνικά 
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κίνθτρα οι ρόλοι-ταυτότθτεσ αναγνωρίηονται κοινωνικά και ορίηονται από τθ δράςθ,  

εξυπθρετοφν ωσ ςφνδεςμοι μεταξφ τθσ ζννοιασ του εαυτοφ και τθσ κοινωνίασ. 

Σφμφωνα με τον Τηζνκινσ(2007), θ κοινωνικι ταυτότθτα χωρίηεται ςε ατομικι και 

ςυλλογικι. Θ πρϊτθ δίνει ζμφαςθ ςτισ διαφορζσ των ανκρϊπων, ενϊ θ ςυλλογικι 

ςτισ ομοιότθτεσ, με ςτόχο να ενωκοφν τα άτομα ςε ζνα ςφνολο και να διαχωριςτοφν 

από άλλεσ ςυλλογικότθτεσ.  Θ Easthope (2009) αναφζρει ότι θ ταυτότθτα δεν είναι 

ςτατικι παραπζμποντασ ςτισ αφθγιςεισ πολλϊν νεαρϊν από τουσ οποίουσ πιρε 

ςυνζντευξθ και οι οποίοι μιλοφςαν για ζνα «δυναμικό, ανοιχτό και θμιτελζσ ζργο». 

Θ ταυτότθτα (προςωπικι, εκνικι, ςυλλογικι κ.α.) ςτθρίηεται ςτθν αναδρομικι 

αφιγθςθ και ςτοχεφει ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ του υποκειμζνου. Θ 

Easthope (2009) ερευνϊντασ τισ μεταναςτευτικζσ εμπειρίεσ μιασ ομάδασ νεαρϊν 

ενθλίκων ςτθν Αυςτραλία υποςτθρίηει ότι θ κινθτικότθτα και ο τόποσ είναι βαςικά 

ςτοιχεία τθσ καταςκευισ τθσ ταυτότθτασ του ανκρϊπου με ςθμαντικζσ 

αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ τουσ.  

 Κοινωνικι Ταυτότθτα  

Ζνα μζλοσ από τθν Ρ.Ε.Σ. θλικίασ 47 ετϊν: 

Ωσ γζννθμα κρζμμα αγροτικισ και ςταφιδικισ οικογενείασ, από τότε που κυμάμαι 

τον εαυτό μου (3-4-5 ετϊν) είναι  να ςυμμετζχω ςτον τρφγο των αμπελιϊν,  ςτα 

αλϊνια να βοθκϊ τουσ γονείσ μου, τον πάππου μου, και όλθ τθν οικογζνεια.  Θ 

οικογζνεια  λειτουργοφςε και ςαν επιχείρθςθ, το αποτζλεςμα τθσ δουλειάσ μασ ζχει 

να κάνει και με το δζςιμο τθσ οικογζνειασ. Ολοκλθρϊνοντασ τθν εκπαίδευςθ και τισ 

ςτρατιωτικζσ μου υποχρεϊςεισ, από 20 χρονϊν επανιλκα και δραςτθριοποιικθκα  

ςτθ δουλειά του πατερά μου αυτι που ζμακα, αυτι που αγαπϊ και αυτι που ηω 

εγϊ τϊρα και θ οικογζνεια μου. Ωσ μζλοσ αγροτικισ οικογζνειασ δεν κα μποροφςα 

να μθν είμαι και  μζλοσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ. Από τότε είμαι μζλοσ του 

ςυνεταιριςμοφ τθσ  κοινότθτασ που ανικω  και από τθν ιδία χρόνια είμαι και μζλοσ 

τθσ ΠΕΣ. 

Θ ταυτότθτα προκφπτει από τα όμοια ςτοιχεία των υποκειμζνων μζςα ςε μία ομάδα 

αλλά παράλλθλα και από τα διαφορετικά ςτοιχεία. Επομζνωσ, τα άτομα 

αναγνωρίηονται ωσ όμοια, υπερτονίηουν μια ιδιότθτα ωσ κυρίαρχθ, κακιςτοφν τουσ 
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εαυτοφσ τουσ ςυμμζτοχουσ ςε μια ομάδα αλλά ταυτόχρονα αποςχίηονται από άλλεσ 

ομάδεσ με διαφορετικζσ ιδιότθτεσ και ςτοιχεία (Kehily, 2009). 

Ζνασ μζλοσ από τον Ε.Α.Α.Σ. ςτθν θλικία των 66 ετϊν:  

Εγϊ ξεκίνθςα να  αςχολοφμαι με τισ αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ από τθν θλικία των 

15 ετϊν.  Στθν αρχι αςχολικθκα με τα είδθ που είχε καλλιεργιςει θ οικογζνεια μου. 

Ζπειτα όταν μπικα πιο ενεργά δραςτθριοποιικθκα ςε καλλιζργειεσ που ευνοοφνται 

ςτθν  περιοχισ μασ. Δραςτθριοποιικθκα αρχικά ςτον τοπικό ςυνεταιριςμό του 

χωριοφ μου και ζπειτα ςτον ςυνεταιριςμό τθσ Πάτρασ. Ο λόγοσ που ικελα να 

ςυμμετάςχω αρχικά ςτον τοπικό ςυνεταιριςμό είναι τα οφζλθ που προςκομίηει ο 

κάκε ςυνεταιριςτισ, μζςα από τθν ςυνεργαςία μποροφμε να ζχουμε καλφτερθ τιμι 

ςτον προϊόν μασ και να μπορζςουμε να ςυνεχίςουμε να καλλιεργοφμε τα είδθ μασ. 

Οι ζφθβοι επθρεάηονται από τουσ ψυχοκοινωνικοφσ παράγοντεσ, οι όποιοι 

βρίςκονται ςε άμεςθ εξάρτθςθ με το περιβάλλον που μεγαλϊνουν.  Πποτε ο 

ζφθβοσ κα ζρκει πιο κοντά ςε επαγγζλματα και ρόλουσ που ςχετίηονται με αυτό, 

και  κα αποκτιςει μια αίςκθςθ κετικισ αυτοεκτίμθςθσ όταν ενταxκεί ςε μια από τισ 

ομάδεσ ταυτότθτασ τουσ. 

Ζνασ μζλοσ από τον Ε.Α.Α.Σ. ςτθν θλικία των 55 ετϊν:    

Από πολφ μικρι θλικία μου άρεςε να καλλιεργϊ και να παράγω, και κεωρϊ ότι οι 

άνκρωποι που παράγουν είναι ιδιαίτερα ωφζλιμοι για τθν κοινωνία μασ, μζςα από 

αυτι τθν δραςτθριότθτα νιϊκω δθμιουργικόσ . Στθ ςυνεχεία ζκανα μια διαπλάτυνςθ 

των δραςτθριοτιτων μου ςτισ αμπελοκαλλιζργειεσ και ςτθν κτθνοτροφία. 

Αποφάςιςα να ςυμμετζχω ςε ζναν ςυνεταιριςμό διότι πιςτεφω  ότι μπορϊ να 

εξαςφαλίςω καλφτερθ τιμι για τα προϊόντα μου. Ξεκίνθςα να είμαι ενεργό μζλοσ 

ςτον τοπικό ςυνεταιριςμό του χωρίου μου, ζπειτα ςτον ςυνεταιριςμό τθσ Πάτρασ 

και τϊρα μζλοσ τθσ διαπαγγελματικισ οργάνωςθσ κρζατοσ και κτθνοτροφίασ 

(ΕΔΟΤΟΚ).Τα τελευταία χρόνια λόγω των ςυγκυριϊν ζχουμε να αντιμετωπίςουμε 

πολλαπλά  ηθτιματα λόγω τθ αυξθμζνθσ τιμισ των  ειςροϊν κ.α. Εμείσ οι αγρότεσ 

δεν λειτουργοφμε ςαν ταχυδρόμοι του χριματοσ, ςυμμετζχουμε ςε ςυνεργατικά 
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ςχιματα προςπακϊντασ να διατθριςουμε καλι τιμι ςτα προϊόντα μασ προσ όφελοσ 

των καταναλωτϊν και  τθσ κοινωνίασ.  

Οι άνκρωποι αιςκάνονται τον ςυνεταιριςμό ωσ ζνα προςωπικό κεφάλαιο εξαιτίασ 

του ότι κεωροφν πωσ υπάρχει μια κοινι κουλτοφρα θ οποία ςυνδζεται μζςω του 

ανικειν ςτθν ίδια ομάδα, ενϊ ςε μια απολφτωσ εμπορευματοποιθμζνθ εταιρεία 

υπάρχει ανεξζλεγκτθ διαφοροποίθςθ των εταίρων. Θ ιδζα τθσ ταυτότθτασ είναι 

ςχεςιακι, εξελίςςεται και μεταβάλλεται κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του 

υποκειμζνου (Kehily, 2009). 

Ο πλθροφορθτισ μασ από  τθν ομάδα παραγωγϊν ςτθν θλικία των 48 ετϊν:  

Πάντα ικελα να ςυμμετζχω ςε ζναν ςυνεταιριςμό θ ςθμαςία τθσ ςυνεργαςίασ μζςω 

τθσ ομάδασ κα μασ ευνοοφςε, ειδικά ςτουσ δφςκολουσ καιροφσ που βριςκόμαςτε με 

ςκοπό να μπορζςουμε να πετφχουμε κάτι καλφτερο ςε οικονομικό επίπεδο (ειςροϊν 

και  εκροϊν). Ωςτόςο ςτο πλαίςιο ενόσ ερευνθτικοφ προγράμματοσ  μασ ζγινε θ 

πρόταςθ ςυνεργαςίασ από το Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο και από μια ιδιωτικι 

οινοποιία να ςυμμετζχουμε  ςε ζνα ερευνθτικό πρόγραμμα με ςκοπό τθν βελτίωςθ 

των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ποικιλίασ τθσ Μαυροδάφνθσ. Αυτό μασ ζδωςε 

το ζναυςμα για τθν ςφςταςθ τθσ ομάδασ. Θ καλλιζργεια τθσ  ποικιλίασ αυτισ 

ευνοείτε ςτα εδάφθ μασ όποτε οποιαδιποτε νζα ςυμβουλι –οδθγία που κα μασ 

δίνονταν από το επιςτθμονικό προςωπικό κα μποροφςε να ωφελιςει όλουσ τουσ 

αμπελοκαλλιεργθτζσ τθσ ευρείασ περιοχισ.   

Θ ζννοια τθσ ταυτότθτασ, ειδικά ςτθν φςτερθ νεωτερικότθτα, ζχει μεγάλθ ςθμαςία 

για το υποκείμενο κακϊσ αυτό διακζτει περιςςότερεσ επιλογζσ από ότι ςτο 

παρελκόν. Στισ προθγοφμενεσ γενιζσ οι ταυτότθτεσ ιταν προκακοριςμζνεσ για τα 

υποκείμενα και θ κινθτικότθτα ςυνζβαινε ςε πολφ μικρότερο βακμό (Kehily, 2009). 

Ζκτοτε όμωσ, οι οικονομικζσ και κοινωνικζσ αλλαγζσ επθρζαςαν τθ φφςθ τθσ 

ταυτότθτασ και από εκεί που οι ταυτότθτεσ κακορίηονταν από τον τόπο γζννθςθσ 

και τθν κοινωνικι κζςθ των γονζων, τϊρα πια χαρακτθρίηονται από μεγαλφτερθ 

κινθτικότθτα και ροι (Easthope, 2009). 
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Συμπεραςματικά, οι βαςικζσ απόψεισ τθσ κεωρίασ τθσ κοινωνικισ ταυτότθτασ, 

υποςτθρίηουν μια ςχζςθ μεταξφ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ, γεωργικισ κλθρονομίασ, 

και ςτοιχείων όπωσ θ δθμιουργικι απόδοςθ, θ  καινοτομία και θ μεταφορά τθσ 

γνϊςθσ.  

Εμπιςτοςφνθ 

Μερικοί από τουσ τφπουσ εμπιςτοςφνθσ που διακρίνει ο Δεμερτηισ (2006) είναι οι 

εξισ: α) θ εμπιςτοςφνθ ςε ςυγκεκριμζνα πρόςωπα (μζλθ τθσ οικογζνειασ, φίλοι, 

ςυνάδελφοι), β) θ εμπιςτοςφνθ ςε κοινωνικοφσ ρόλουσ (γιατροί, δικθγόροι, 

κακθγθτζσ πανεπιςτθμίου), γ) θ εμπιςτοςφνθ ςε κεςμοφσ (εκκλθςία, δικαιοςφνθ, 

κυβζρνθςθ) και δ) θ εμπιςτοςφνθ ςτο ςφςτθμα και ςτθν κοινωνικι τάξθ ευρφτερα 

(π.χ. «εμπιςτεφομαι τθ χϊρα μου, εμπιςτεφομαι τθ δθμοκρατία»). Θ 2θ αρχι 

«Δθμοκρατικι διοίκθςθ εκ μζρουσ των μελϊν» αποτελεί μια  εκ των βαςικότερων 

ςυνεταιριςτικϊν αρχϊν.  

  Ο πλθροφορθτισ μασ από τθν Ρ.Ε.Σ.:   

Θ παναιγιάλειωσ ζνωςθ αποτελείται ςχεδόν από 6000 μζλθ και ςυνίςταται από 26 

πρωτοβάκμιουσ ςυνεταιριςμοφσ. Ο κάκε πρωτοβάκμιοσ ςυνεταιριςμόσ κάκε 4 

χρόνια διενεργεί εκλογζσ για τθν ανάδειξθ του διοικθτικοφ του ςυμβοφλιου και για  

τθν εκλογι ενόσ  αντιπρόςωπου για ςτθν ζνωςθ. Οι 26 αντιπρόςωποι των 

πρωτοβάκμιων ςυνεταιριςμϊν εκλεγοφν τα 7 μζλθ  του  διοικθτικοφ ςυμβουλίου  

τθσ ζνωςθσ, οι όποιοι είναι μόνο αγρότεσ!!. Τελειϊνουμε τθν εργαςία μασ ςτα 

κτιματα και ερχόμαςτε εδϊ, ςχεδόν ςε κακθμερινι βάςθ. Ζχουμε άριςτθ 

ςυνεργαςία με τον διευκυντι και με όλο το προςωπικό επίςθσ ζχουμε 

εξειδικευμζνο προςωπικό από κάκε ειδικότθτα γεωπόνουσ,  χθμικοφσ,  

επιςτθμονικό προςωπικό. 

Θ  εμπιςτοςφνθ μεταξφ των μελϊν ενόσ ςυνεταιριςμοφ, όπωσ και μεταξφ τθσ 

διοίκθςθσ επιδρά κετικά ςτισ ςυλλογικζσ δράςεισ, διότι ζχει αντίκτυπο και ςτθ 

ςυνοχι τθσ ομάδασ (Bakucs et al., 2007). Θ εμπιςτοςφνθ των μελϊν προσ τον 

ςυνεταιριςμό ςχετίηεται με τθν αντίλθψθ που ζχουν τα μζλθ πωσ ο ςυνεταιριςμόσ 

με τον τρόπο λειτουργίασ του αποςκοπεί ςτο μεγαλφτερο όφελοσ προσ αυτοφσ. 
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Αυξάνεται ζτςι θ ενεργόσ ςυμμετοχι των μελϊν ςτο ςυνεταιριςμό (Barraud – Didier 

et al., 2012). 

Ζνα μζλοσ από τον Ε.Α.Α.Σ.: 

Είμαι μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του ςυνεταιριςμοφ από το 2012. Εκείνθ τθν 

περίοδο ο ςυνεταιριςμόσ αντιμετϊπιςε το μεγαλφτερο πρόβλθμα για τθν 

βιωςιμότθτα του. Τότε παρά τισ δφςκολεσ ςυγκυρίεσ είπαμε κα προςπακιςουμε  να 

κρατιςουμε τον ςυνεταιριςμό μασ για όφελοσ όλων των παραγϊγων μασ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι.  

Τότε ωσ ρίςκο εμφανίηεται θ ιδία θ εμπιςτοςφνθ, υπό τθν ζννοια ότι το ρίςκο του 

εμπιςτεφεςκε υποκακιςτά τα πλείςτα όςα ρίςκα τθσ κοινωνικισ περιπλοκότθτασ, 

τθσ ενδεχομενικότθτασ, τθσ αβεβαιότθτασ και τθσ άγνοιασ (Sztompka, 1999:32). Δεν 

πρόκειται για τθν ανάλθψθ εμπιςτοςφνθσ παρά το ρίςκο, αλλά για το ρίςκο που 

εμπιςτεφεςκαι κακ’ αυτό (Δεμερτηισ 2006).   

Ζνα μζλοσ από τθν ομάδα παραγωγϊν:  

 Ο κόςμοσ δυςτυχϊσ ζχει απογοθτευκεί από τθν λειτουργία των παλιϊν  

ςυνεταιριςμϊν. Αν και  ο ίδιοσ ο παραγωγόσ ζχει τθν μεγαλφτερθ ευκφνθ τόςο για 

τθν επιτυχία των ςυνεταιριςμϊν όςο και για τθν αποτυχία τουσ. Εάν κάποιοσ δεν 

ψιφιηε, δεν ςυμμετείχε ςε ςυνελεφςεισ κτλ….  Αυτόσ είναι ζνασ λόγοσ για τθν 

αποτυχία τουσ. 

Σφμφωνα με τουσ Zwirner και Berger (2008), θ ςυμμετοχι αναφζρεται ςτθν 

εμπλοκι κοινοφ και ομάδων ςυμφερόντων ςτθ διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ 

(ομάδεσ ι μεμονωμζνοι πολίτεσ, φορείσ, ομάδεσ ςυμφερόντων, μθ κυβερνθτικζσ 

οργανϊςεισ κ.λπ.), με ςκοπό να επθρεάςουν μια απόφαςθ ι τθν ίδια τθ διαδικαςία 

λιψθσ αποφάςεων. Ο ςυνεταιριςμόσ διοικείται από αιρετοφσ, που είναι μζλθ του 

ςυνεταιριςμοφ και χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ του. Οι αιρετοί είναι υπόλογοι ςτα 

μζλθ, τα οποία ζχουν δικαίωμα και, ταυτόχρονα, υποχρζωςθ να ενθμερϊνονται για 

τα κζματα του ςυνεταιριςμοφ και να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ λιψθ αποφάςεων 

από τθ γενικι ςυνζλευςθ. Δεν νοείται ςυνεταιριςμόσ του οποίου τα μζλθ δεν 
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ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτζσ του και δεν ενδιαφζρονται για τον τρόπο 

διοίκθςισ του (Φεφζσ 2021). 

 Ο Δεμερτηισ (2006) υποςτθρίηει ότι θ νεολαία ςτθ χϊρα μασ χαρακτθρίηεται από 

αρνθτικό κοινωνικό κεφάλαιο και μειωμζνθ κοινωνικι εμπιςτοςφνθ. Μάλιςτα, 

υπάρχει μονομερισ εμπιςτοςφνθ ςτο πλαίςιο τθσ οικογζνειασ και ζντονθ δυςπιςτία 

ςτουσ τρίτουσ κακϊσ και περιοριςμζνθ κοινωνικι ςυμμετοχι. 

Ζνα μζλοσ από τον Ε.Α.Α.Σ.: 

Ζχουμε νζουσ ςτον ςυνεταιριςμό, κζλουμε να ζχουμε και περιςςότερουσ. Δυςτυχϊσ 

όλα αυτά που ζχουν γίνει ςτο παρελκόν τουσ ζχουν δθμιουργιςει μια αναςφάλεια. 

Οι νζοι πρζπει να αποκτιςουν πάλι εμπιςτοςφνθ ςτον κεςμό για να μπορζςει να 

υπάρξει και ανάπτυξθ και ςυνζχεια…. γιατί  αυτό κα είναι προσ όφελοσ και τθσ 

αγροτικισ κοινότθτασ και τθσ τοπικισ κοινωνίασ.  

Συμφϊνα με τθν 7θ ςυνεταιριςτικι αρχι  «Οι ςυνεταιριςμοί εργάηονται για τθ 

βιϊςιμθ ανάπτυξθ των κοινοτιτων τουσ με πολιτικζσ που εγκρίνονται από τα μζλθ 

τουσ». 

Ο πλθροφορθτισ μασ από τθν ΡΕΣ: 

Ηοφμε ςε μια πόλθ θ όποια ζχει πολλζσ ανάγκεσ ςε πολλά επίπεδα(…..) 

προςπακοφμε να βοθκιςουμε ςτο ζπακρο… τι να πω ακόμα και ςε ζναν αγροτικό 

δρόμο διότι εάν δεν ζχει εφκολθ πρόςβαςθ ο παραγωγόσ  κα υπάρξει πρόβλθμα και 

εμείσ προςπακοφμε να ζχουμε ςυνζχεια ςτθν καλλιζργεια μασ, ςτθν μαφρθ 

κορινκιακι ςταφίδα μασ.     

Για τον Gambetta (2000) θ εμπιςτοςφνθ αποτελεί ζνα είδοσ ςυμφωνίασ, ζνα 

ςυμβόλαιο. Τελικά, θ ζννοια τθσ εμπιςτοςφνθσ ςυνδζεται με το κατεκτθμζνο 

κοινωνικό κεφάλαιο του υποκειμζνου και κεωρείται ςθμαντικι αξία μζςα ςε μια 

κοινωνία. Μόλισ επιτευχκεί το επαρκζσ επίπεδο εμπιςτοςφνθσ, μπορεί να παραχκεί 

μια πικανι ςυνεργαςία. Σαφϊσ, όςο υψθλότερο είναι το επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 

τόςο μεγαλφτερθ είναι και θ πικανότθτα ςυνεργαςίασ. 
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Θ επόμενθ μζρα  

 Ο πλθροφορθτισ από τθν Ρ.Ε.Σ ςυνεχίηει: 

Θ ΠΕΣ τα τελευταία 15 χρόνια ςυνεργάηεται με πολλά  πανεπιςτιμια εντόσ και εκτόσ 

Ελλάδασ και ζχουν γίνει πολλζσ ζρευνεσ για τθν ανάδειξθ των ποιοτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν τθσ ςταφίδασ, για  τα  οφζλθ που ζχει ςτθν υγεία, (…)  το 

τελευταίο αφορά τθν ςυμπλθρωματικι νευροπροςτατευτικι δράςθ τθσ κορινκιακισ 

ςταφίδασ ωσ φυςικό ςυμπλιρωμα διατροφισ.  Τϊρα επενδφςαμε  και ςε ζνα 

ςφγχρονο  ελαιοτριβείο πρότυπο  (…….) και ξζρουμε ότι  κάκε προςπάκεια κάνουμε 

είναι ανταποδοτικι προσ τουσ παραγωγοφσ και για τθν υγεία των πολιτϊν.  

Θ ζρευνα και θ καινοτομία παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθ δθμιουργία ζξυπνθσ και 

βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, παράλλθλα αναπτφςςονται και νζεσ κζςεισ εργαςίασ. Θ  

ανάπτυξθ νζων προϊόντων, διεργαςιϊν και υπθρεςιϊν ενιςχφουν τθν 

παραγωγικότθτα, τθν ανταγωνιςτικότθτα και τελικά τθν ευθμερία.  

Ο πλθροφορθτισ μασ από τoν Ε.Α.Α.Σ.: 

Επενδφουμε ςτθν καλι ποιότθτα ςταφυλιϊν μασ και ςτισ ποικιλίεσ που ευδοκιμοφν 

ςτθν περιοχι μασ, το μοςχάτο και θ μαυροδάφνθ, και  είναι και ΠΟΠ και ΠΓΕ!!. 

Δίνουμε ιδιαίτερθ ςθμαςία ςε όλα τα ςτάδια τθσ οινοποίθςθσ από τθν παραλαβι 

των ςταφυλιϊν ζωσ τθν εμφιάλωςθ. Βζβαια ςε αυτό μασ ζχουν βοθκιςει πολφ και 

οι οινολόγοι μασ.   

 

Ο ςεβαςμόσ των γεωργικϊν παραδόςεων και τθσ πολιτιςτικισ  ποικιλομορφίασ  

ενιςχφει τθν αίςκθςθ πολιτιςτικισ υπθρθφάνειασ και προωκεί τθν πολιτιςτικι 

αναβίωςθ  των τοποκεςιϊν τθσ γεωργικισ κλθρονομιάσ. (Sun, Y.,Min,Q.,Shi, J.,and 

Jiand, Y.2011).   

Θ αναγνϊριςθ ενόσ προϊόντοσ ωσ ΡΟΡ (Ρροςτατευόμενθσ Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ) 

αποτελεί τθν ονομαςία που ταυτοποιεί ζνα προϊόν, το όποιο παράγεται από ςε 

ςυγκεκριμζνο τόπο, περιοχι του οποίου θ ποιότθτα θ τα χαρακτθριςτικά 

οφείλονται αποκλειςτικά ςτο γεωγραφικό περιβάλλον . Θ αναγνϊριςθ αυτοφ  του 

προϊόντοσ αποτελεί πλεονζκτθμα τόςο για τουσ παραγωγοφσ  όςο και για τουσ 

καταναλωτζσ. Επιτρζπει ςτουσ παραγωγοφσ  να εμπορεφονται καλυτζρα το προϊόν 



 

68 
 

αλλά διαςφαλίηει και ςαφι χαρακτθριςτικά ςτον καταναλωτι.  Οριςμζνεσ 

Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ κατάφεραν να χρθςιμοποιιςουν αυτά τα εργαλεία για να 

δθμιουργιςουν ιςχυρά ςυλλογικά ςιματα μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ ΡΟΡ, ενϊ ςε 

άλλεσ χϊρεσ υιοκετθκικαν διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ  (Rytkonen,& Gratzer, 2010).   

Θ  μετάβαςθ ςε ζνα δίκαιο, φιλικό περιβάλλον και ςφςτθμα αγροδιατροφισ, μπορεί   

να ζχει περιβαλλοντικά  κοινωνικά και οικονομικά οφζλθ  θ Ευρωπαϊκι  πράςινθ 

ςυμφωνία, μαηί με τθν νζα ΚΑΡ, κα προςφζρει νζεσ ευκαιρίεσ  ςε όλουσ του φορείσ  

εκμετάλλευςθσ ςτθν τροφικι αλυςίδα και ιδιαίτερα ςτουσ αγρότεσ.  

Ο πλθροφορθτισ μασ από τον Ε.Α.Α.Σ.: 

Βαςικό παράγοντα για τθν μετάβαςθ μασ … για τθν εφαρμογι τθσ πράςινθσ 

ςυμφωνίασ είναι και θ οικονομικι ενίςχυςθ και θ εκπαίδευςθ. Γιατί εάν δεν 

επιδοτθκεί ο αγρότθσ πωσ κα μπορζςει να ανταποκρικεί; Και θ εκπαίδευςθ ναι 

είναι αυτό που λείπει από τον αγροτικό κόςμο. Οι νζεσ πρακτικζσ όλα όςα κα πρζπει 

να ξζρουμε. Και είναι προτιμότερο να γίνονται δια ηϊςθσ ζτςι ϊςτε να μακαίνουν 

και οι νζοι και εμείσ οι παλιοί  που δεν ζχουμε τθν άνεςθ με τθν τεχνολογία. 

 

Το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν κατάρτιςθ και ςτθ δια βίου μάκθςθ είναι μια 

από τισ 20 αρχζσ του Ευρωπαϊκοφ Ρυλϊνα των κοινωνικϊν Δικαιωμάτων. Οι 

περιςςότεροι αγρότεσ δεν ζχουν παρακολουκιςει ποτζ κάποιο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα διότι δεν πραγματοποιοφνται ςε περιοχζσ που είναι απομακρυςμζνεσ. 

Οι αγρότεσ και δε οι κτθνοτρόφοι δεν ζχουν τθν δυνατότθτα να μετακινοφνται εκτόσ 

του χϊρου που δραςτθριοποιοφνται.  Θ  Εκπαίδευςθ  ςε όλουσ τουσ τομείσ  είναι 

απαραίτθτθ τόςο ςτισ βαςικζσ όςο και ςτισ νζεσ καλλιεργθτικζσ μεκόδουσ. Οι 

διαφορετικοί κοινωνικοί ρόλοι των ατόμων ζχουν ωσ ςυνζπεια τον άνιςο ζλεγχο 

των οικονομικϊν πόρων, τθν άνιςθ πρόςβαςθ ςε αγακά και υπθρεςίεσ και τθν 

απουςία κοινωνικισ αναγνϊριςθσ (Giddens, 2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9   ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ – ΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Συνοψίηοντασ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ διακρίνουμε πωσ οι ςχζςεισ που 

αναπτφςςονται ςτο άμεςο οικογενειακό περιβάλλον επθρεάηουν ιδιαίτερα  τθν 

πορεία του κάκε μζλουσ αγρότθ. Συγκεκριμζνα οι αγρότεσ που μεγαλϊνουν ςε 

αγροτικι οικογζνεια μακαίνουν από μικρι θλικία να λειτουργοφν ςυλλογικά και 

ςυνεργατικά. Επίςθσ ςζβονται τον τόπο που ζχουν μεγαλϊςει γιατί αναγνωρίηουν 

τθν ςυμβολι που ζχει για τθν επιβίωςθ τουσ. Αυτό τουσ δίνει το εφαλτιριο να 

ςυμμετάςχουν ςε ζνα ςυνεταιριςμό, και να κζλουν πάλι να λειτουργοφν ομαδικά 

γιατί ζτςι πιςτεφουν ότι κα επιτφχουν καλφτερα τουσ ςτόχουσ τουσ. 

Διαπιςτϊνουμε πωσ τα μζλθ των εν λόγω ςυνεταιριςμϊν, τα όποια αςχολοφνται 

δυναμικά με τουσ ςυνεταιριςμοφσ, βοθκοφν άμεςα τον ςυνεταιριςμό να υιοκετιςει 

τισ ςωςτζσ πρακτικζσ για τθν ομαλι και κετικι εξζλιξθ και λειτουργία τουσ.   

Οι ςυνεταιριςμοί παρζχουν τθν ευκαιρία για τθν ενεργό ςυμμζτοχθ όλων των  

μελϊν για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων που αφοροφν τον ςυνεταιριςμό ωσ ςφνολο. Με 

αυτό τον τρόπο προάγεται ο δθμοκρατικόσ διάλογοσ μεταξφ των μελϊν, ενϊ τθν 

ιδία ςτιγμι παράγονται πολλαπλοί χϊροι αλλθλεπιδράςεων και ςυνεργειϊν για τθν 

διαμόρφωςθ και εφαρμογι ρεαλιςτικϊν προτάςεων προσ όφελοσ του 

ςυνεταιριςμοφ. 

Επομζνωσ, κα μποροφςαμε να ποφμε πωσ τα δίκτυα που αναπτφςςονται εντόσ 

ςυνεταιριςμοφ (μεταξφ των μελϊν, μεταξφ μελϊν  και διοικθτικοφ προςωπικοφ) και 

εκτόσ ςυνεταιριςμοφ (ςυνεταιριςμοφ προσ μεταπωλθτζσ, ςυνεταιριςμοφ προσ 

πολίτεσ τοπικισ κοινωνίασ),και μεταξφ των ςυνεταιριςμϊν είναι ζνα αυτόνομο 

πεδίο δράςθσ ςτο οποίο αναπτφςςεται  θ δθμοκρατικι  λειτουργιά,  θ αλλθλεγγφθ 

και θ εμπιςτοςφνθ. 

Τα τελευταία χρόνια ςτθν Ελλάδα ιρκαμε αντιμζτωποι με τθν ςτοχοποίθςθ τόςο 

των ςυνεταιριςμϊν όςο και λοιπϊν φορζων τθσ κοινωνικισ οικονομίασ (Μ.Κ.Ο.) το 

οποίο ςτοίχιςε ςτθν αξιοπιςτία και ςτθν περικωριοποίθςθ των πολιτϊν από αυτοφσ 

τουσ κεςμοφσ. Ραρά ταφτα πολλοί από τουσ φορείσ αυτοφσ,  ανταποκρίκθκαν ςτισ 
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ανάγκεσ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ τόςο τθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ, όςο  και 

τθσ υγειονομικισ κρίςθσ που προιλκε από τθν πανδθμία Covid 19.    

Θ προϊκθςθ, θ ευαιςκθτοποίθςθ και θ εκπαίδευςθ του κοινοφ και των νζων προσ 

τουσ κεςμοφσ αυτοφσ κα ζχει πολλαπλά οφζλθ για τθν αντιμετϊπιςθ πολλϊν 

οικονομικϊν και κοινωνικϊν ηθτθμάτων.   

Θ εκπαίδευςθ των ατόμων ςτθ ςυνεταιριςτικι ιδζα κα πρζπει να παρζχεται από τα 

εκπαιδευτικά ςυςτιματα ςε όλεσ τισ βακμίδεσ και ςε όλα τα ακαδθμαϊκά γνωςτικά 

αντικείμενα.  Ζξαλλου ο William King  ζνασ από του πρϊτουσ υποςτθρικτζσ του 

ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ τόνιηε πωσ ο ςυνεταιριςμόσ εργάηεται για τθν 

καλλιζργεια τθσ ψυχισ και τον χαρακτιρα του ανκρϊπου, ενϊ το ςχολείο ζχει 

ςκοπό τθν καλλιζργεια του πνεφματοσ. Θ πρόταςι του ιταν, να διδάςκεται ο 

ςυνεταιριςμόσ ςτα ςχολεία για να μπορζςουν να καλυφκοφν τα κενά των ατόμων 

που δεν γνωρίηουν για αυτι τθν «Λδζα».  

Τα πρόςφατα γεγονότα υπογράμμιςαν τον ουςιαςτικό ρόλο που διαδραματίηει θ 

γεωργία ςτθν αντιμετϊπιςθ μεγάλων παγκόςμιων προκλιςεων όπωσ θ διαςφάλιςθ 

τθσ επιςιτιςτικισ αςφάλειασ.  Ρλζον απαιτοφνται  μεταςχθματιςτικζσ λφςεισ μζςω 

ςτοχευμζνων μζτρων πολίτικθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ του 

αγροδιατροφικοφ κλάδου, ο όποιοσ ταυτόχρονα καλείτε να ςυμβάλει ςτον 

μετριαςμό τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Θ  επζνδυςθ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και τθσ 

καινοτομίασ και ςτισ υποδομζσ είναι απαραίτθτθ για τθν βιωςιμότθτα του 

αγροδιατροφικοφ κλάδου, διαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα τθν παγκόςμια επιςιτιςτικι 

αςφάλεια και τθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων.   

Ο ευρφτεροσ κοινωνικόσ διάλογοσ και οι ςυλλογικζσ διεργαςίεσ ζπαιξαν και παίηουν 

ςθμαντικό ρολό ςτθν αντιμετϊπιςθ πολλϊν οικονομικϊν και κοινωνικϊν 

ηθτθμάτων. Θ δθμόςια ςυμμετοχι όλων των φορζων, όπωσ και των ανκρϊπων που 

αςχολοφνται με τισ αγροδιατροφικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν διαδικαςία ςχεδιαςμοφ 

ςτρατθγικϊν ςχεδίων  κα ενιςχφςει τθν  αντιπροςωπευτικότθτα, και  κα προβάλει 

τισ πραγματικζσ ανάγκεσ για τθν δθμιουργία των νζων ςτρατθγικϊν ςχεδίων. 
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Ο μόνοσ ρεαλιςτικόσ δρόμοσ για τθν επίτευξθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ είναι θ 

αφξθςθ του βακμοφ ςυνεργαςίασ ςε όλα τα επίπεδα και με όλουσ τουσ τρόπουσ.  

Θ αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των  παγκοςμίων προκλιςεων απαιτεί τόςο εκνικι 

όςο και διεκνι ςυνεργαςία. Θ επομζνθ μζρα πρζπει να μασ βρει ενωμζνουσ και 

ενωμζνεσ ςτθν προςπάκεια με ςτόχο τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Ζξαλλου όπωσ ζλεγε 

και  ο Άγγελοσ Σικελιανόσ  ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ  Ζλλθνεσ ποιθτζσ ςτο 

ποίθμα του «Μακρυγιάννθσ» 

 «Τι πια δεν είμαςτε ςτο «εγϊ», ωσ «Εςφ» μασ το ’πεσ, 

μα ςιμερα είμαςτε ςτο «εμείσ», κι ασ μαηωχτοφμε 

ς’ ζναν ςκοπόν, αν κζλουμε να φκιάςουμε χωριό και κόςμο!…» 
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