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Εισαγωγή

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) αποτελεί σημαντικό 
μέρος του παγκόσμιου οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθαι. Ο 
συνεταιριστικός τομέας, ειδικότερα, παρέχει το 10% της παγκόσμιας 

απασχόλησης, αριθμώντας τρία εκατομμύρια επιχειρήσεις4. Ο τομέας της 
ΚΑΛΟ προάγει έναν δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας και επενδύει συστηματικά 
και μακροπρόθεσμα στον άνθρωπο, καθώς εγγενής σκοπός του είναι η 
διατήρηση και δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας μέσω της 
επανεπένδυσης των κερδών στις επιχειρήσεις.

Η ΚΑΛΟ έχει αποδείξει ότι αποτελεί, διεθνώς και στην Ελλάδα, μια εναλλακτική 
και ανταγωνιστική μορφή οικονομικής οργάνωσης που παρουσιάζει υψηλά 
επίπεδα ανθεκτικότητας απέναντι σε κρίσεις και καλύτερο κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σύγκριση με άλλες εταιρικές μορφές που 
προτάσσουν τη μεγιστοποίηση της βραχυπρόθεσμης κερδοφορίας και που 
τροφοδοτούν την ανάπτυξη των εισοδηματικών ανισοτήτων.  

Ενδεικτικά:

Η ΚΑΛΟ αναγνωρίσθηκε στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ 
ως ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο στοχεύει σε μια νέα 
ισορροπία μεταξύ οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικο-
περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας5. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2021 το Ευρωπαϊκό 
Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία6. 

Η ισπανική κυβέρνηση παρουσίασε τον περασμένο Ιούνιο ένα φιλόδοξο 
επενδυτικό πρόγραμμα 800 εκατομμυρίων ευρώ για την κοινωνική 
οικονομία, αξιοποιώντας πόρους του Next Generation EU7.

5 Social and Solidarity Economy highlighted as an alternative model of growth in the UN 
Secretary General’s Report on “Socially just transition towards sustainable development: the 
role of digital technologies on social development and well-being of all” – UNTFSSE (unsse.org)
6 Commission presents Action Plan to boost the social economy and create jobs - Employment, 
Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu)
Social Economy Action Plan - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission 
(europa.eu)

7A decisive moment for the Social Economy - Social Economy Europe

4 Facts and figures, International Cooperative Alliance

https://unsse.org/2021/01/25/social-and-solidarity-economy-highlighted-as-an-alternative-model-of-growth-in-the-un-secretary-generals-report-on-socially-just-transition-towards-sustainable-development-the-role/
https://unsse.org/2021/01/25/social-and-solidarity-economy-highlighted-as-an-alternative-model-of-growth-in-the-un-secretary-generals-report-on-socially-just-transition-towards-sustainable-development-the-role/
https://unsse.org/2021/01/25/social-and-solidarity-economy-highlighted-as-an-alternative-model-of-growth-in-the-un-secretary-generals-report-on-socially-just-transition-towards-sustainable-development-the-role/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10117&furtherNews=yes#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10117&furtherNews=yes#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10117&furtherNews=yes#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10117&furtherNews=yes#navItem-1
https://www.socialeconomy.eu.org/2022/06/01/a-decisive-moment-for-the-social-economy/
https://www.ica.coop/en/cooperatives/facts-and-figures


Η αξιοποίηση στην Ελλάδα των σημαντικών ευκαιριών της ΚΑΛΟ για την 
οικονομία, την απασχόληση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιφερειακή 
και κοινωνική συνοχή καθιστά αναγκαία την εκπόνηση ολοκληρωμένης και 
φιλόδοξης Εθνικής Στρατηγικής για την ΚΑΛΟ, φέρνοντας σε διάλογο τις 
συνεταιριστικές και κοινωνικές επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, τους 
φορείς της παραγωγής, τους οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους 
αναπτυξιακούς φορείς, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα 
και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας. 

Μια στρατηγική για την ΚΑΛΟ θα μπορούσε να συγκροτηθεί στη βάση των 
ακόλουθων βασικών αξόνων:
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1. Την ανάπτυξη του τομέα της ΚΑΛΟ με όρους συνεταιριστικού οικοσυστήματος

2. Τη μεταφορά της αρμοδιότητας της ΚΑΛΟ από το Υπουργείο Εργασίας στο 
      Υπουργείο Ανάπτυξης

3. Τη διαμόρφωση ενιαίας συνεταιριστικής νομοθεσίας

4. Την υλοποίηση μιας φιλόδοξης πολιτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης

5. Τη θέσπιση πλαισίου και ισχυρών κινήτρων μεταβίβασης επιχειρήσεων 
    σε εργαζομένους

6. Την ανάπτυξη δυναμικού συνεταιριστικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

1. Ανάπτυξη του Συνεταιριστικού Οικοσυστήματος

Σήμερα οι συνεταιρισμοί στην Ευρώπη και τον κόσμο αναπτύσσονται ως χωρικά 
εμπεδωμένα οικοσυστήματα. Συγκροτούν αλυσίδες αξίας και συστήματα καινοτομίας, 
αναπτύσσουν χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, φορείς 
κατάρτισης, κέντρα για την ίδρυση και υποστήριξη συνεταιριστικών εγχειρημάτων 
κ.ο.κ. Διαμορφώνουν έτσι το ευρύτερο κοινωνικό κεφάλαιο, μπολιάζοντας την 
κοινωνία με τις αξίες του συνεταιριστικού κινήματος. Η πολιτική ανάπτυξης του 
συνεταιριστικού κινήματος στην Ελλάδα πρέπει λοιπόν να είναι πολιτική ολιστικής 
ανάπτυξης με όρους «οικοσυστήματος»:

- ενισχύοντας τις δομές στήριξης της ΚΑΛΟ, με επικαιροποίηση του ρόλου και του 
αντικειμένου τους

- διαμορφώνοντας το θεσμικό πλαίσιο για πιστωτικούς συνεταιρισμούς των 
συνεταιρισμών και για δευτεροβάθμιους συνεταιρισμούς και συνεταιρισμούς με 
πολλαπλές κατηγορίες μελών
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- επενδύοντας στη συνεταιριστική εκπαίδευση και κατάρτιση

- αναγνωρίζοντας το κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
   των συνεταιρισμών στις δημόσιες συμβάσεις. 

2. Ενίσχυση πλαισίου διαμόρφωσης, άσκησης και 
συντονισμού δημόσιων πολιτικών για την ΚΑΛΟ 

Το υφιστάμενο πλαίσιο περιορίζει την ΚΑΛΟ σε εργαλείο κοινωνικής/
προνοιακής πολιτικής το οποίο απευθύνεται σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες 
με αποτέλεσμα να προσεγγίζεται ως υπολειμματικό τομέα της οικονομίας και 
όχι ως ισότιμο θεσμικό πόλο του οικονομικού συστήματος.   

Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Εργασίας στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης:

θα επιτρέψει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων δημόσιων 
πολιτικών, κινήτρων και εργαλείων με ισχυρό αναπτυξιακό πρόσημο, 
συμβατών με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού, 
που θα καταστήσουν την ΚΑΛΟ ισότιμο μοχλό βιώσιμης, δίκαιης και 
ανθεκτικής ανάπτυξης και θα ενισχύσουν την ικανότητά της να προωθεί 
δράσεις οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού στο σύνολο των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων

θα επιτρέψει την επίτευξη των αναγκαίων συνεργειών και συντονισμών 
μεταξύ φορέων και τομέων πολιτικής στο ευρύτερο πεδίο της οικονομίας 
(τομέας ανάπτυξης και επενδύσεων, χρηματοδότηση, φορολογική 
πολιτική, χρηματοπιστωτικός τομέας, κ.λπ.) καθώς και με άλλους τομείς 
που συνδέονται άμεσα με την ΚΑΛΟ, όπως της εργασίας, της αγροτικής 
ανάπτυξης, της ενέργειας, της υγείας, του περιβάλλοντος και της παιδείας 
(έρευνα & καινοτομία, κατάρτιση, εκπαίδευση).

3. Διαμόρφωση ενιαίας συνεταιριστικής νομοθεσίας

Σε αντίθεση με τα ισχύοντα σε άλλες εταιρικές μορφές, όπως π.χ. στις ανώνυμες ή 
στις ομόρρυθμες εταιρίες, όπου ισχύει ένας γενικός νόμος που διέπει καταρχήν 
όλες τις εταιρίες, ο συνεταιριστικός θεσμός διέπεται από ένα πλήθος ειδικών 
νόμων με αλληλεπικαλυπτόμενες και αντικρουόμενες μεταξύ τους διατάξεις 
(π.χ. αστικοί, αγροτικοί, μελισσοκομικοί ή δασικοί συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ, 
ΚΟΙΣΠΕ, πιστωτικοί συνεταιρισμοί, ενεργειακές κοινότητες κ.λπ.).
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Συνέπεια αυτού, η πολυδιάσπαση της συνεταιριστικής νομοθεσίας, η οποία:

α) περιπλέκει τη μελέτη του πεδίου, τη χάραξη δημόσιων πολιτικών και την 
εφαρμογή τους

β) έχει μεταφερθεί στο ίδιο το πεδίο, ενισχύοντας τις επιμέρους διαιρέσεις του, 
εμποδίζοντας τις ευρύτερες διασυνεταιριστικές συνεργασίες και διασπώντας 
εντέλει την κοινή συνεταιριστική ταυτότητα8 (μπορεί, για παράδειγμα, ένας 
αγροτικός συνεταιρισμός να είναι και ενεργειακός;)

γ) καθιστά αρμόδια διαφορετικά υπουργεία και εποπτικές αρχές ανά τύπο 
συνεταιρισμού, με αποτέλεσμα η στατιστική καταγραφή των συνεταιρισμών 
στο σύνολό τους να είναι αδύνατη και οι δημόσιες πολιτικές που τους αφορούν 
να χαράσσονται χωρίς να υπάρχει σαφής εικόνα για τον συνεταιριστικό τομέα 
συνολικά.

Οι συχνές μεταβολές της συνεταιριστικής νομοθεσίας

Σε αντίθεση με το σταθερό θεσμικό πλαίσιο για τις ομόρρυθμες και ανώνυμες 
εταιρίες9, το νομικό τοπίο για τους συνεταιρισμούς, πέραν του ότι είναι 
κατακερματισμένο, είναι και διαρκώς μεταβαλλόμενο με τη συχνή εισαγωγή 
ειδικών συνεταιριστικών νόμων, την τροποποίησή τους ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα και, τέλος, την αντικατάστασή τους από νεότερους νόμους, όπως 
επιβεβαιώνεται με τον προσφάτως ψηφισθέντα ν. 4673/2020 περί αγροτικών 
συνεταιρισμών σε αντικατάσταση του ν. 4384/2016.

Οι συχνές μεταβολές στη νομοθεσία που διέπει τους επιμέρους τύπους 
συνεταιρισμών:

8  Η συνεταιριστική ταυτότητα αποκρυσταλλώθηκε στο Συνέδριο του Μάντσεστερ το 1995 από τη 
Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού ορισμού, καθώς και 
κοινών αξιών και αρχών για το συνεταιριστικό κίνημα στο σύνολό του. 

δημιουργούν νομική αβεβαιότητα και ανασφάλεια στους διοικούμενους

καθιστούν τις προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες μια πιο ασφαλή 
επιλογή, όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη εξετάζουν ποια νομική μορφή θα 
προσλάβει το εγχείρημά τους.

9  Ενδεικτικά, οι διατάξεις περί ομόρρυθμων εταιριών του Εμπορικού Κώδικα, που τέθηκε σε ισχύ 
01.01.1879, αντικαταστάθηκαν μόλις το 2012 με τον ν. 4072/2012.



Πρόταση θέσπισης γενικού νόμου περί συνεταιρισμών

Για τους παραπάνω λόγους, προκρίνεται η θέσπιση ενός γενικού συνεταιριστικού 
νόμου, ως ένα προτεινόμενο μοντέλο ενοποίησης και κωδικοποίησης του 
συνόλου των συνεταιριστικών νόμων. 

Ο γενικός αυτός νόμος θα κατοχυρώνει με τις διατάξεις του:

- την υιοθέτηση του διεθνούς ορισμού περί συνεταιρισμών και των 
συνεταιριστικών αξιών και αρχών

- τη σύσταση όλων των συνεταιρισμών με την ίδια διαδικασία και τους ίδιους 
όρους και προθεσμίες, μειώνοντας τον ελάχιστο αριθμό μελών

- την υπαγωγή όλων των συνεταιρισμών στην ίδια εποπτική αρχή και σε έναν 
έλεγχο προσαρμοσμένο στη συνεταιριστική επιχείρηση από ειδικευμένους 
ελεγκτές

- τη διακριτή φορολογική μεταχείριση των συνεταιρισμών ως επιχειρήσεων όταν 
δεν προσανατολίζονται στην επίτευξη και διανομή κέρδους

- τη δυνατότητα δημιουργίας δευτεροβάθμιων συνεταιρισμών και συνεταιρισμών 
με διαφορετικές κατηγορίες μελών

- τη δυνατότητα δημιουργίας δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων ενώσεων με 
μέλη ομοειδείς ή μη συνεταιρισμούς και σύστασης Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας 
Ενώσεων Συνεταιριστικών Οργανώσεων, που θα εκπροσωπεί το συνεταιριστικό 
κίνημα στο σύνολό του.

Η θέσπιση  ενός γενικού νόμου περί συνεταιρισμών μπορεί να αμβλύνει τις 
παραπάνω παθογένειες της συνεταιριστικής νομοθεσίας για τους εξής λόγους:
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θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τον νομοθέτη, ο οποίος θα κληθεί 
να λαμβάνει κάθε φορά υπόψη του τις γενικές αυτές διατάξεις και να 
παρεμβαίνει νομοθετικά μόνο όπου και όταν κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή 
αποκλίσεων ή ειδικότερων διατάξεων από τις γενικής εφαρμογής διατάξεις, 
οφείλοντας να αιτιολογήσει κάθε φορά τη νομοθετική του παρέμβαση στην 
εισηγητική έκθεση του νόμου
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θα αποτρέψει τη θέσπιση κανόνων που ήδη προβλέπονται στον γενικό αυτό 
νόμο και άρα θα μειώσει τον όγκο των παραγόμενων διατάξεων

θα λειτουργήσει ως βάση εναρμόνισης των ειδικών συνεταιριστικών νόμων, 
όπου –σε εξαιρετικές περιπτώσεις– αυτοί θα χρειάζονται.

4. Πολιτική συνεταιριστικής εκπαίδευσης

Η Σύσταση 193/2002 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, η οποία δεσμεύει και τη 
χώρα μας, στο τμήμα 8(ε) ορίζει ότι οι εθνικές πολιτικές θα πρέπει να προωθούν 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση των συνεταιριστικών αρχών και πρακτικών 
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία.

Σε αντίστοιχη κατεύθυνση κινούνται και οι Κατευθυντήριες Γραμμές των 
Ηνωμένων Εθνών για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος 
για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών (2001), που στο τμ. 20 παροτρύνουν τις 
εθνικές κυβερνήσεις να μεριμνήσουν υπέρ της συνεταιριστικής εκπαίδευσης 
με δύο τρόπους:

α) συμπεριλαμβάνοντας τους συνεταιρισμούς σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
που διατίθενται για άλλες μορφές επιχειρήσεων,

β) ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας τις εξειδικευμένες συνεταιριστικές σπουδές, 
ιδίως στην τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση.

Στην Ελλάδα η συνεταιριστική εκπαίδευση λογίζεται ως βασική έκφανση 
της μέριμνας που οφείλει το κράτος να επιδεικνύει για την ανάπτυξη των 
συνεταιρισμών, σύμφωνα με το άρ. 12, παρ. 4 του Συντάγματος.

Παρ’ όλα αυτά, σημειώνονται τα εξής:

Αποκλεισμός των συνεταιρισμών ως αντικείμενο διδασκαλίας και μελέτης 
στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδίως σε 
σχολές άρρηκτα συνδεδεμένες με το επιχειρείν, στις οποίες διδάσκεται 
μονοπωλιακά το κλασσικό μοντέλο επιχειρηματικότητας (π.χ. Νομικές 
Σχολές, Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικές Σχολές)

Το κλείσιμο της Γεωργικής Σχολής της ΠΑΣΕΓΕΣ με αντικείμενο την 
εκπαίδευση στελεχών για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και του ΤΕΙ 
Μεσολογγίου
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Απουσία κινήτρων και υποστηρικτικών μέτρων για τη συνεταιριστική 
εκπαίδευση (όπως, για παράδειγμα, η πρόβλεψη δημιουργίας 
αποθεματικών εκπαίδευσης στους συνεταιρισμούς, τα οποία θα εκπίπτουν 
της φορολόγησης).

Συνέπεια αυτών είναι:

- Το ευρύ κοινό να εξακολουθεί να αγνοεί τι είναι οι συνεταιρισμοί

- Η εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών, εργαζομένων και στελεχών τους 
να επαφίεται αποκλειστικά και μόνο στις ολιγάριθμες πρωτοβουλίες που 
λαμβάνουν ορισμένοι συνεταιρισμοί, βασιζόμενοι σε ίδιους πόρους

-  Οι δημόσιες υπηρεσίες να αντιμετωπίζουν τους συνεταιρισμούς με καχυποψία, 
θέτοντας ποικίλα εμπόδια στην ομαλή λειτουργία τους, λόγω αγνοίας του 
θεσμικού τους πλαισίου

- Οι ελεγκτές να διεξάγουν ελέγχους με οικονομικά μόνο κριτήρια, 
παραγνωρίζοντας την ιδιαίτερη φύση των συνεταιρισμών.

Για τους παραπάνω λόγους ,προτείνονται τα εξής μέτρα:

- Η συμπερίληψη των συνεταιρισμών στη διδακτέα ύλη όλων των βαθμίδων 
εκπαίδευσης

- Η επιδότηση σεμιναρίων για τις ιδιαίτερες ανάγκες των μελών, εργαζομένων 
και στελεχών των συνεταιρισμών

- Η συμμετοχή των συνεταιρισμών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, 
επιδοτούμενα και μη, στα οποία έχουν πρόσβαση οι συμβατικές επιχειρήσεις

- Η θέσπιση γενικής διάταξης περί αποθεματικών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τα οποία θα διατίθενται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν θα 
φορολογούνται

-   Η εισαγωγή προγραμμάτων συνεταιριστικής εξειδίκευσης των ελεγκτών 
(π.χ. με προσθήκη μαθημάτων συνεταιριστικής εκπαίδευσης στα προγράμματα 
επιμόρφωσης/εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών) και η παροχή κινήτρων για παρακολούθηση των ως άνω 
προγραμμάτων από τους ελεγκτές (π.χ. υποτροφίες ή μειωμένα δίδακτρα)

- Τέλος, η κατάρτιση στελεχών της δημόσιας διοίκησης, ιδίως όσων υπηρετούν 
σε υπηρεσίες κομβικής σημασίας για τους συνεταιρισμούς.
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5. Θέσπιση πλαισίου και κινήτρων για τη μεταβίβαση 
επιχειρήσεων σε εργαζομένους10 

Η αύξηση του αριθμού φορέων ΚΑΛΟ μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:

- Την ίδρυση «από το μηδέν» κοινωνικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
- Τη μετατροπή προσωπικών και κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων σε φορείς ΚΑΛΟ 
μέσα από τη μεταβίβαση επιχειρήσεων σε εργαζομένους.

Μεταβιβάσεις: όχι μόνο για επιχειρήσεις σε καθεστώς πτώχευσης

Στη χώρα μας η συζήτηση για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων σε εργαζομένους 
επικεντρώθηκε, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, σε πολύπλοκες περιπτώσεις 
μεγάλων πτωχευμένων/εγκαταλελειμμένων επιχειρήσεων με αυξημένες οικονομικές 
δυσκολίες. Ως αποτέλεσμα, διαμορφώθηκε μια στρεβλή εικόνα σχετικά με το εύρος 
των αναγκών που η μεταβίβαση επιχειρήσεων μπορεί να εξυπηρετήσει. 

Η ανάληψη της ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης από τους εργαζομένους, με βάση τη 
διεθνή εμπειρία, μπορεί, ειδικότερα, να συμβεί σε όλα τα στάδια του κύκλου της:

- ως νεοφυής επιχείρηση

- στη φάση της ανάγκης για περαιτέρω ανάπτυξη

- πολύ συχνά στο στάδιο της διάδοχης κατάστασης και πώλησής της

- στη φάση που απαιτείται διάσωσή της από οικονομικές δυσκολίες.

Για παράδειγμα, λόγω της συνταξιοδότησης ολοένα και περισσότερων ιδιοκτητών 
οικογενειακών επιχειρήσεων και της απροθυμίας των παιδιών τους να συνεχίσουν 
την οικογενειακή επιχειρηματική δραστηριότητα, πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται 
χωρίς διάδοχη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν αγοραστές, οι εν λόγω 
επιχειρήσεις υποχρεώνονται να κλείσουν, με αποτέλεσμα να χάνονται θέσεις εργασίας 
και πολύτιμα στοιχεία, όπως η συσσωρευμένη γνώση και τεχνογνωσία (δηλαδή το 
άυλο κεφάλαιο της επιχείρησης), το πελατολόγιο, ο πάγιος εξοπλισμός, τα δίκτυα 
συνεργασίας και προμηθευτών, οι σχετικές αλυσίδες αξίας κ.λπ. 

10 Το ζήτημα αυτό τέμνεται με την ανάγκη για συνολική πολιτική στο κρίσιμο θέμα της επιχειρηματικής 
διαδοχής. 
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Επίσης, κάποιοι επενδυτές δεν είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν μια επιχείρηση, 
ακόμα και αν είναι κερδοφόρα και βιώσιμη, γιατί κρίνουν ότι η αποδοτικότητα δεν 
πληροί τα επιθυμητά κριτήρια κερδοφορίας. Η ίδια επιχείρηση, αντιθέτως, μπορεί 
να αποτελεί μια εξαιρετικά συμφέρουσα περίπτωση για τους εργαζομένους, καθώς 
διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας, παρέχοντάς τους μακροπρόθεσμες προοπτικές 
απασχόλησης. 

Σε άλλες περιπτώσεις, ιδιοκτήτες αποφασίζουν να αναστείλουν τη λειτουργία 
μιας επιχείρησης, είτε λόγω οικονομικών δυσκολιών (και πολύ πριν οδηγηθούν σε 
πτώχευση), είτε επειδή δεν επιτυγχάνονται τα προσδοκώμενα έσοδα, με αποτέλεσμα 
να αναζητούν ή να επικεντρώνονται σε άλλες πιο προσοδοφόρες δραστηριότητες. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ΚΑΛΟ μπορεί να αποτελέσει ένα προνομιακό 
εργαλείο για την κινητοποίηση των εργαζομένων στην κατεύθυνση της ανάληψης 
επιχειρηματικής δράσης, με στόχο τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης και τη 
βελτίωση των όρων εργασίας τους. 

Οφέλη για το κράτος

Το κράτος, από την πλευρά του, αποκομίζει οφέλη από τη συνέχιση της λειτουργίας 
των επιχειρήσεων: 

- οφέλη από τη διατήρηση των θέσεων εργασίας (και τη μη καταβολή επιδομάτων 
ανεργίας και άλλων κοινωνικών επιδομάτων)

- οφέλη με όρους φορολογικών και ασφαλιστικών εσόδων

- ευρύτερα αναπτυξιακά οφέλη από τη διατήρηση επενδυμένων κεφαλαίων στην 
οικονομία και τη λειτουργία επιχειρήσεων συνεταιριστικής μορφής που στηρίζονται 
σε κριτήρια βιωσιμότητας, συμπεριληπτικότητας και δημοκρατικής λειτουργίας

- οφέλη με όρους περιφερειακής συνοχής, όταν, για παράδειγμα, αντικείμενο 
μεταβίβασης αποτελούν επιχειρήσεις με σημαντική παρουσία στην τοπική 
οικονομία

- οφέλη με όρους κοινωνικής συνοχής, λόγω της συμβολής των φορέων της 
κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας στην καταπολέμηση των εισοδηματικών 
ανισοτήτων.
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Οι μεταβιβάσεις/εξαγορές επιχειρήσεων από εργαζομένους στη σημερινή 
οικονομική συγκυρία

Στη σημερινή οικονομική συγκυρία, η λειτουργία πολλών επιχειρήσεων τίθεται 
σε κίνδυνο, λόγω των σωρευτικών και συνδυαστικών επιπτώσεων της πανδημίας 
και της ενεργειακής κρίσης, κυρίως σε κλάδους που (α) υπήρξαν εκτεθειμένοι σε 
μεγαλύτερο βαθμό στα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και στις μετέπειτα 
επιπτώσεις τους (αδυναμία εξυπηρέτησης συσσωρευμένων χρεών, αποπληρωμή 
επιχορηγήσεων κ.λπ.) (β) παρουσιάζουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και (γ) 
δεν παρέχουν αγαθά/υπηρεσίες «πρώτης ανάγκης». 

Ο κίνδυνος σημαντικής αύξησης του αριθμού επιχειρήσεων που θα θέσουν 
τέρμα στις δραστηριότητές τους τελεί υπό εξέταση στη δημόσια συζήτηση 
λόγω της έναρξης της δημοσιονομικής προσαρμογής και της επιδείνωσης 
των οικονομικών συνθηκών και προοπτικών που ανακύπτουν από τη διεθνή 
ενεργειακή κρίση. 

Η έγκαιρη υποστήριξη της μεταβίβασης επιχειρήσεων, προτού αυτές περιέλθουν 
στο προβληματικό και δυσμενές στάδιο της πτώχευσης, αποκτά συνεπώς 
ιδιαίτερη σημασία για τη διατήρηση των αναπτυξιακών τους προοπτικών και για 
την οικονομία εν γένει. Η ΚΑΛΟ μπορεί να διαδραματίσει συνεπώς σημαντικό 
ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, εφόσον ληφθούν σχετικά μέτρα υποστήριξης.

Δημόσιες πολιτικές για την υποστήριξη των μεταβιβάσεων επιχειρήσεων 

Πολλά κράτη στην Ευρώπη και στον κόσμο υλοποιούν πολιτικές για την 
υποστήριξη της μεταβίβασης επιχειρήσεων σε εργαζομένους. Με βάση τη 
διεθνή εμπειρία, μια στρατηγική υποστήριξης της μεταβίβασης και μετατροπής 
επιχείρησης σε φορέα ΚΑΛΟ περιλαμβάνει τους ακόλουθους άξονες: 

Δημιουργία ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την υποστήριξη της 
μεταβίβασης επιχειρήσεων σε συνεταιρισμούς εργαζομένων και για την 
άρση νομικών, γραφειοκρατικών και άλλων εμποδίων

Θεσμοθέτηση υποχρεώσεων ολοκληρωμένης και έγκαιρης ενημέρωσης 
των εργαζομένων από τους ιδιοκτήτες για την απόφαση αναστολής των 
εργασιών της επιχείρησης
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Δημιουργία Διεύθυνσης σε δημόσιο αναπτυξιακό φορέα (π.χ. Αναπτυξιακή 
Τράπεζα) με αποκλειστική αρμοδιότητα την υποστήριξη των μεταβιβάσεων 

Κινητοποίηση αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, επιμελητηρίων 
και συνδικαλιστικών οργανώσεων για την ενημέρωση των εργαζομένων 
σχετικά με τις δυνατότητες και διαδικασίες ανάληψης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας

Κατάρτιση δικαστικών υπαλλήλων και δικηγόρων σε θέματα εξαγοράς 
επιχειρήσεων από εργαζομένους, για να ξεπεραστούν προβλήματα που 
ανακύπτουν από την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους συνεταιρισμούς 
εργαζομένων και την έλλειψη ενημέρωσης για τα οφέλη των σχετικών 
μεταβιβάσεων

Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στους εργαζομένους από 
συμβουλευτικές εταιρείες και οργανισμούς κατάρτισης σε θέματα νομικής 
υποστήριξης, διοίκησης επιχειρήσεων, εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων, 
χρηματοδότησης κ.λπ. 

Χρηματοδότηση εξαγορών και επιχειρήσεων που έχουν μεταβιβαστεί:

Παροχή επιχορηγήσεων (π.χ. από τον Αναπτυξιακό Νόμο) και κρατικών 
εγγυήσεων

Συμμετοχή δημόσιων χρηματοπιστωτικών οργανισμών (π.χ. Αναπτυξιακή 
Τράπεζα) στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται και 
δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους

Προκαταβολή επιδομάτων ανεργίας σε εργαζομένους που συμμετέχουν σε 
εξαγορά και διάσωση επιχειρήσεων

Πρόβλεψη φοροαπαλλαγών για τις επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται σε 
εργαζομένους

Θέσπιση προσωρινού καθεστώτος συνεταιριστικής επιχείρησης, το οποίο 
επιτρέπει στους εργαζομένους να αναλάβουν τη διαχείριση της επιχείρησης, 
χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμα την πλειοψηφία του κεφαλαίου της 

Αναδιάρθρωση τυχόν χρεών της επιχείρησης που μεταβιβάζεται/
εξαγοράζεται.
 



6. Ανάπτυξη συνεταιριστικού χρηματοπιστωτικού 
συστήματος

Μερικές από τις ισχυρότερες τράπεζες στην Ευρώπη είναι συνεταιριστικές 
τράπεζες ή προέρχονται από αυτές. Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο κατέστησε 
ωστόσο δυσχερέστερες τις συνθήκες λειτουργίας τους διεθνώς. Από την άλλη, 
τόσο το πεδίο της ΚΑΛΟ όσο και η οικονομία έχουν ανάγκη χρηματοπιστωτικούς 
φορείς που θα κατανοούν, θα υπηρετούν και θα εφαρμόζουν τις συνεταιριστικές 
αρχές. 

Ακόμη και στις συνθήκες του αδύναμου ελληνικού συνεταιριστικού κινήματος, 
μία «Τράπεζα των Συνεταιρισμών» (ή ένας Πιστωτικός Συνεταιρισμός 
των Συνεταιρισμών) θα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα και προοπτικές 
βιωσιμότητας και ανταγωνιστικής λειτουργίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να διερευνηθεί η δυνατότητα ίδρυσης 
Συνεταιριστικής Τράπεζας, σε συνεργασία με το πλήθος των συνεταιριστικών 
εγχειρημάτων και με την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Τράπεζας, με κύριο 
σκοπό τη στήριξη των συνεταιριστικών εγχειρημάτων και της ΚΑΛΟ γενικότερα.
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