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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σκοπός της πτυχιακής είναι να παρουσιαστεί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός  της Λευκάδας –

ΤΑΟΛ, κάνοντας απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων του συνεταιρισμού για τα έτη 

2010 - 2016 καθώς και των αριθμοδεικτών για την εξαγωγή συμπερασμάτων του οργανισμού.  

Για την πραγματοποίηση του σκοπού της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν οι ισολογισμοί των 

ετών 2010 - 2016 και το καταστατικό του συνεταιρισμού. 

Αναλύοντας τα παραπάνω συμπέρανα ότι ο οργανισμός βρίσκεται σε δυσμενή κατάσταση τα 

τελευταία έτη και τα ζημιογόνα αποτελέσματα της περιόδου 2010 - 2016 πρέπει να μειωθούν 

έτσι ώστε να καταστεί βιώσιμος. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

     

      Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει τον αγροτικό συνεταιρισμό της 

Λευκάδας – ΤΑΟΛ και να εμφανίσει τον τρόπο ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων 

του συνεταιρισμού για τα έτη 2010-2016 με αριθμοδείκτες για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

και λήψη των κατάλληλων μέτρων επιχειρηματικής πολιτικής από τα όργανά της. 

      Κρίθηκε ότι για να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον συνεταιρισμό , σε σχέση με 

το σκοπό αυτής της εργασίας, θα έπρεπε να προηγηθεί μια σύντομη ιστορική αναφορά για 

τους συνεταιρισμούς και του ίδιου και να παρουσιαστεί ο τρόπος οργάνωσης της λειτουργίας 

του. Για αυτό το περιεχόμενο της εργασίας χωρίστηκε σε τρία κεφάλαια. 

     Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εννοιολογική προσέγγιση στους συνεταιρισμούς. Ο 

συνεταιρισμός ορίζεται ως εταιρία η οποία έχει κεφάλαιο μεταβλητό, αποτελείται από 

συνεταίρους των οποίων ο αριθμός είναι επίσης μεταβλητός και επιδιώκει με τη συνεργασία 

των συνεταίρων την προαγωγή της ιδιωτικής οικονομίας καθενός από αυτούς.      Γίνεται 

επίσης αναφορά στα χαρακτηριστικά, στο σκοπό και στην ιστορική εξέλιξη του καθώς και 

στο νομικό πλαίσιο. 

     Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ιστορική αναδρομή στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας 

από την δημιουργία του μέχρι και σήμερα και παρουσιάζονται επίσης ο τρόπος οργάνωσης 

και λειτουργίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λευκάδας σύμφωνα με το καταστατικό του, 

το οποίο είναι συντεταγμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4384/2016 και άλλες διατάξεις 

του ΦΕΚ Α78/26.4.2016 

     Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η οικονομική ανάλυση των ισολογισμών για τα έτη 2010-2016 

με απεικόνιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεσμάτων ανά έτος καθώς και  

με την απεικόνιση πινάκων των αριθμοδεικτών ρευστότητας, δραστηριότητας, 

αποδοτικότητας και βιωσιμότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

1.1 Ορισμός του συνεταιρισμού 

     Από τους θεωρητικούς του συνεργατισμού πολλοί απέφυγαν να διατυπώσουν οποιοδήποτε 

ορισμό, αναγνωρίζοντας ότι κανένας ορισμός δεν είναι απαλλαγμένος από αδυναμίες. Άλλοι 

έδωσαν ορισμούς χωρίς, όμως, να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Η ποικιλομορφία του θεσμού 

αυτού και τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν καθιστούν την περιγραφή του δυσχερή. Όμως, 

το γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε ένας παγκόσμια αποδεκτός όρος δεν σημαίνει ότι 

ο Συνεταιρισμός είναι μια έννοια απροσδιόριστη. Έχει θεμελιώδεις αρχές και ένα σύνολο 

κανόνων κοινά αποδεκτών. Γι’ αυτό υπάρχει ποικιλία ορισμών. Στους ορισμούς αυτούς δεν 

υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές, καθένας, προβάλει ή τονίζει ένα ή περισσότερα από τα 

χαρακτηριστικά του συνεταιρισμού (Παπαγεωργίου, 2004). 

     Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο περί Συνεταιρισμών (Νόμος 602/1915) ορίζεται ότι: «Ο 

Συνεταιρισμός είναι εταιρία η οποία έχει κεφάλαιο μεταβλητό, αποτελείται από συνεταίρους 

των οποίων ο αριθμός είναι επίσης μεταβλητός και επιδιώκει με τη συνεργασία των 

συνεταίρων την προαγωγή της ιδιωτικής οικονομίας καθενός από αυτούς» (Καμενίδης 1998). 

     Η Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση (ICA) στο παγκόσμιο συνέδριο, που οργάνωσε στο 

Μάντσεστερ το 1995, ως συνεταιρισμός ορίζει: «κάθε αυτόνομη και εθελοντική ομάδα 

προσώπων με σκοπό την ικανοποίηση κοινών τους οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών αναγκών και προσδοκιών μέσω μιας κοινής ιδιόκτητης και με δημοκρατικό 

τρόπο διοικούμενης επιχείρησης» (Παπαγεωργίου, 2004). 

     Σύμφωνα με τον συνεταιριστή Θεόδωρο Τζωρτζάκη: «Ο Συνεταιρισμός είναι όργανο 

αυτοβοήθειας ασθενών οικονομικά προσώπων, δημιουργούμενος με την ένωση των μικρών 

κατά μέρος δυνάμεων σε μια μεγάλη ομοειδή δύναμη, που τίθεται στη διάθεση του καθενός 

για την καλύτερη άσκηση της επαγγελματικής και οικιακής του οικονομίας». 

     Σύμφωνα με τον καθηγητή Δ. Καλιτσουνάκη: «Ο συνεταιρισμός αποτελεί ελεύθερη και 

ισότιμη τοπική προσωπική ένωση ασθενών οικονομικά ατόμων, προς αυτοβοήθεια με την 

από κοινού διεξαγωγή επιχειρήσεως, από την οποία ωφελούνται ανάλογα με την συναλλαγή 

τους αυτή» (Καμενίδης 1998). 

     Γενικά, ο συνεταιρισμός υποδηλώνει μια συγκεκριμένη μορφή συνεργασίας μεταξύ 
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ανθρώπων που στοχεύουν σε ένα κοινό σκοπό, επιδιώκοντας συνειδητά, συστηματικά και 

μέσω της κοινής προσπάθειας, προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών στα 

πλαίσια μιας αυτοπροσδιοριζόμενης συνεργασίας. Ο συνεταιρισμός δεν είναι ούτε αμιγής 

οικονομική μονάδα, όπως π.χ. είναι οι κεφαλαιακές εταιρίες, ούτε είναι αμιγής κοινωνική 

οργάνωση, όπως είναι τα διάφορα κοινωνικά ιδρύματα. Αντίθετα, είναι ένας μικρός 

οικονομικοκοινωνικός θεσμός που αποβλέπει ταυτόχρονα στη βελτίωση της οικονομικής 

κατάστασης και στην εξύψωση της κοινωνικής και πολιτιστικής θέσης των μελών του 

(Καμενίδης, 2001). 

 

1.2 Κατηγορίες , χαρακτηριστικά και σκοπός των συνεταιρισμών 

 

1.2.1 Κατηγορίες συνεταιρισμών 

     

      Οι κατηγορίες των συνεταιρισμών διαφέρουν από χώρα σε χώρα ανάλογα με τη δομή της 

οικονομίας, τους παραγωγικούς τομείς και ανάλογα με την ανάπτυξη του συνεργατισμού στις 

επιμέρους κατευθύνσεις. 

     Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία των συνεταιρισμών με τις διαφορετικές κατευθύνσεις 

αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των σχετικών αναγκών. Η γενική διάκριση των 

συνεταιρισμών γίνεται βάσει των κάτωθι κριτηρίων (Κορρές, 1999): 

 

• Βάσει των πληθυσμιακών ομάδων που εξυπηρετούν: Με το συγκεκριμένο κριτήριο 

διακρίνουμε τους συνεταιρισμούς σε αστικούς, ημι-αστικούς και αγροτικούς 

συνεταιρισμούς.  

• Με βάση το χώρο δραστηριοποίησής τους διακρίνουμε τους συνεταιρισμούς σε 

τοπικούς ( είτε πρωτοβάθμιους), περιφερειακούς (είτε δευτεροβάθμιους), εθνικούς 

(είτε τριτοβάθμιους) και τέλος σε διεθνείς συνεταιρισμούς. 

• Με βάση το κύριο αντικείμενό τους, διακρίνουμε τους συνεταιρισμούς σε 

προμηθευτικούς, εμπορικούς και παραγωγικούς. 

• Με βάση τον τρόπο ίδρυσής τους διακρίνουμε τους συνεταιρισμούς σε ελεύθερους 

και αναγκαστικούς. 

 



8 
 

Οι δύο κύριες κατηγορίες των συνεταιρισμών είναι οι αγροτικοί και οι αστικοί συνεταιρισμοί.  

1. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί διακρίνονται σε:  

  

• Πιστωτικούς συνεταιρισμούς με επιδίωξη την εξεύρεση κεφαλαίων για τη 

δανειοδότηση των μελών τους.  

• Προμηθευτικούς συνεταιρισμούς με κύρια επιδίωξη την πώληση των προϊόντων τους 

και την εξασφάλιση καλύτερων δυνατών όρων κατά τη διάθεση των προϊόντων των 

μελών τους.  

• Παραγωγικούς συνεταιρισμούς που προωθούν τη συνεργασία των μελών τους σε μία 

είτε περισσότερες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Μάλιστα, ως παραγωγικοί 

συνεταιρισμοί χαρακτηρίζονται οι ολιγάριθμοι συνεταιρισμοί ομαδικής καλλιέργειας 

και εκτροφής ζώων που προέρχονται από τη συνένωση των εκμεταλλεύσεων των 

μελών σε μία κοινή εκμετάλλευση.  

• Οι συνεταιρισμοί διαφόρων σκοπών που περιλαμβάνονται κυρίως οι μελισσοκομικοί 

συνεταιρισμοί ή συνεταιρισμοί εξαγοράς και ενοικίασης γης.  

• Οι αλιευτικοί συνεταιρισμοί που προϋποθέτουν ομαδική εργασία και διεύθυνση των 

συνεταιρισμών.  

 

2. Ενώ οι αστικοί συνεταιρισμοί διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

 

• Καταναλωτικοί συνεταιρισμοί που επιδιώκουν να δώσουν μεγαλύτερη αγοραστική 

δύναμη στο εισόδημα των μελών τους, προμηθεύοντας τα με αγαθά και υπηρεσίες σε 

καλύτερη ποιότητα και σε χαμηλότερη τιμή  

• Επαγγελματοβιοτεχνικοί συνεταιρισμοί, όπου οι επαγγελματίες και οι βιοτέχνες 

ιδρύουν συνεταιρισμούς που στην απλούστερη μορφή τους αναλαμβάνουν τον 

εφοδιασμό των μελών τους σε πρώτες ύλες είτε προϊόντα που χρειάζονται για την 

άσκηση των επαγγελμάτων τους, υποκαθιστώντας έτσι το ιδιωτικό εμπόριο και 

αποφεύγοντας τις επιβαρύνσεις διαμεσολάβησης  

• Οικοδομικοί συνεταιρισμοί που επιδιώκουν την από κοινού αγορά γης και την από 

κοινού κατασκευή κατοικιών για τα μέλη που καταθέτουν για το σκοπό αυτό τις 

οικονομίες τους στο συνεταιρισμό.  

• Συνεταιρισμοί εργατών, όπου τα μέλη μπορούν να είναι εργαζόμενοι και 

επιχειρηματίες ταυτόχρονα και που προσφέρουν το κεφάλαιο του συνεταιρισμού και 
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την εργοδοσία τους για παραγωγή προϊόντων και διάθεσή τους στην αγορά έτσι ώστε 

στη διαδικασία αυτήν να μην περιλαμβάνονται τρίτοι.  

 

1.2.2 Χαρακτηριστικά συνεταιρισμών 

   

     Η εγγραφή ενός μέλους σε έναν συνεταιρισμό σημαίνει την παράλληλη αποδοχή του 

καταστατικού και επομένως την ανάληψη των υποχρεώσεων που έχουν και τα υπόλοιπα μέλη 

του. Σύμφωνα με τη Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση, οι αρχές που έθεσαν τη συνάρτηση του 

συνεταιρισμού και ως εκ τούτου τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού είναι τα κάτωθι (Κορρές, 

1999): 

• Το κεφάλαιο που προμηθεύουν τα μέλη του αμείβεται με σταθερό επιτόκιο.  

• Οι συνεταιριστικές οργανώσεις πρέπει να είναι δημοκρατικοί οργανισμοί και να 

κατευθύνονται από πρόσωπα εκλεγόμενα είτε οριζόμενα με τρόπο αποδεκτό από τα 

μέλη και υπόλογο σε αυτά. Δηλαδή, υπάρχει η αρχή «κάθε μέλος, μία ψήφος».  

• Η διαχείριση θα γίνεται από την αιρετή διοίκηση και από μία περιοδικά ελεγχόμενη 

επιτροπή.  

• Ένα προκαθορισμένο ποσοστό από τα κέρδη θα χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς.  

• Οι συνεταιριστικές οργανώσεις για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των 

συμμετεχόντων σε αυτές πρέπει να συνεργάζονται ενεργά με άλλους συνεταιρισμούς 

τόσο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, όσο και σε διεθνές.  

• Η συμμετοχή των μελών σε μία συνεταιριστική οργάνωση θα πρέπει να είναι 

εθελοντική. 

• Πλεονάσματα και αποταμιεύσεις που προέρχονται από τις δραστηριότητες της 

οργάνωσης, θα πρέπει να διανέμονται με τρόπο που να αποφεύγεται οποιαδήποτε 

ωφέλεια του ενός σε βάρος του άλλου. 

 

1.2.3 Σκοπός των συνεταιρισμών 

      

     Κύριος σκοπός των συνεταιρισμών είναι η ευημερία των μελών τους, δηλαδή η 

ταυτόχρονη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής θέσης τους. Στους 

κύριους σκοπούς του συνεταιρισμού ανήκουν οι παρακάτω (Καμενίδης, 1998):  
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• Προσφορά περισσότερων υπηρεσιών στα μέλη του (η προμήθεια γεωργικών εφοδίων, 

η παραγωγή, η μεταποίηση και διάθεση αγροτικών προϊόντων καθώς και η παροχή 

πιστωτικών και ασφαλιστικών εργασιών).   

• Προσφορά καλύτερων υπηρεσιών στα μέλη του (η αγορά από γεωργούς όλης της 

διαθέσιμης ποσότητας των προϊόντων τους, άμεση πληρωμή των γεωργών με την 

πώληση των προϊόντων τους και παροχή καλύτερων εγγυήσεων στα προϊόντα) 

• Προσφορά διαφόρων υπηρεσιών στα μέλη τους στο ελάχιστο δυνατό κόστος. 

• Διαφύλαξη της υγείας των καταναλωτών.  

• Εξασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης στα μέλη του.  

• Ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου των μελών του.  

 

 

 1.3 Ιστορική εξέλιξη των συνεταιρισμών 

 

     Οι πρώτες μορφές συνεργασίας υπήρξαν στην αρχαία Βαβυλώνα, στην Κίνα και στις 

Ινδίες, στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη μεταξύ γεωργών, τεχνιτών, εμπόρων ή 

θρησκευτικών ομάδων με σκοπό την επιδίωξη κοινών στόχων (Κλήμης, 1985).  

     Κατά την περίοδο του Βυζαντίου, του Μεσαίωνα μέχρι και τη Γαλλική Επανάσταση 

αναπτύχθηκαν οι συντεχνίες, οι οποίες αποτελούσαν ομοιοεπαγγελματικές ενώσεις που 

απέκτησαν σημαντική οικονομική και κοινωνική δύναμη.  

     Ουσιαστικά, οι συντεχνίες ήταν υπεύθυνες αρχικά για την επιβολή κανόνων τιμιότητας 

στο επάγγελμα και για την εξυπηρέτηση των μελών τους. Ωστόσο, αργότερα μεταλλάχτηκαν 

σε κλειστά σωματεία που μονοπωλούσαν τη δυνατότητα εργασίας και με τη μεγάλη δύναμη 

τους επέβαλαν με αυτόν τον τρόπο όρους στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Μάλιστα, η 

συνεργασία στον αγροτικό χώρο σημειώθηκε στη Ρωσία, στο Μεξικό, στη Σερβία, στην 

Ελλάδα καθώς και σε άλλες βαλκανικές χώρες. 

     Στην κατεύθυνση αυτήν, η οικονομική και κοινωνική αστάθεια μετά το 18ο αιώνα 

συντέλεσαν στην ανάπτυξη προβληματισμού αναφορικά με τις απαραίτητες λύσεις που 

έπρεπε να δοθούν. Ως εκ τούτου, ξεκίνησαν πρωτοβουλίες των αδύναμων οικονομικά για τη 

συγκέντρωση κεφαλαίων ως μια μορφή συνεργατισμού. Υπό αυτήν την έννοια αναπτύχθηκαν 

συνεταιριστικά παντοπωλεία που προμήθευαν φθηνότερα είδη στα μέλη του συνεταιρισμού. 

Πρόκειται για πρότυπο που ξεκίνησε να καθιερώνεται από το 19ο αιώνα, αντικατέστησε τις 



11 
 

παραδοσιακές μορφές συνεταιρισμού και ουσιαστικά καθιέρωσε το συνεταιρισμό σύγχρονης 

μορφής.  

     Ως αφετηρία του συνεταιρισμού σύγχρονου συνεταιρισμού θεωρείται ο συνεταιρισμός της 

μικρής αγγλικής πόλης Ροτσντέιλ που στηρίχτηκε ολοκληρωτικά στην αυτενέργεια των 

μελών και χωρίς εξωτερική βοήθεια και κατεύθυνση. Πρόκειται για συνεταιρισμό που 

ξεκίνησε ως συνεταιρισμός καταναλωτών ενώ αργότερα εξελίχτηκε σε συνεταιρισμό 

πολλαπλού σκοπού με οικονομικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Την ίδια περίοδο και σε άλλες 

χώρες αναπτύχθηκαν συνεταιρισμοί με ανάλογα αντικείμενα δράσης και κοινούς σκοπούς 

(Παπαγεωργίου, 2004).  

     Ως προς την ιστορική εξέλιξη του θεσμού στην Ελλάδα, πρέπει να τονισθεί πως η ιδέα της 

συντεχνίας και του συνεταιρισμού έχει βαθιές ρίζες στον τόπο μας. Από την μυκηναϊκή εποχή 

αναφέρονται μονάδες εργασίας καραβομαραγκών, υλοτόμων, θαλασσινών ναυτίλων, 

ειδικευμένων στο γνέσιμο του μαλλιού ως και ομάδα χαλκέων. Στα αρχαϊκά και κλασσικά 

χρόνια οι συντεχνίες και οι συνεταιρισμοί γνωρίζουν άνθιση. Στην Αθήνα οι συνεταιρισμοί 

είχαν πλήρη ελευθερία λειτουργιάς και δραστηριοτήτων. 

     Στους βυζαντινούς χρόνους ατονεί η ύπαρξη συντεχνιών και η έννοια τους γίνεται 

πολυκύμαντη και ασαφής. Τον 7ο και 9ο αιώνα η συλλογική φορολογική ευθύνη των αγροτών 

κτηνοτροφών αναφέρεται σε κοινά συνεταιριστικά χωράφια, βοσκοτόπια, αροτήρες, και 

ίππους τα όποια με την ανάπτυξη της φεουδοποιήσεις περιορίζονται αρκετά. 

     Στην διάρκεια της τουρκοκρατίας αναβιώνουν οι συνεταιρισμοί. Τουρκικά έγραφα της 

περιόδου 1697-1715 μαρτυρούν την ύπαρξη τους (“Συνεταιρισμός Χριστιανών 

Βυρσοδεψών”, “Αλατοποιοί Σπιναλόγκας”, “Συνεταιρισμός Ελαιοτριβείων”). 

     Αργότερα το 1777, στα Αμπελάκια της Θεσσαλίας δημιουργείται η πρώτη “Κοινή 

Συντρόφια”. Ήταν ένας συνεταιρισμός εμπόρων, τεχνιτών και εργατών κατασκευής κόκκινων 

νημάτων από βαμβάκι. Είναι ο πρώτος συνεταιρισμός που ιδρύθηκε με οικονομικό και 

εργασιακό σύμφωνο(το πρώτο το 1780 και το δεύτερο το 1795). Στα 30 χρόνια ζωής του 

(1780-1811) ο συνεταιρισμός έφτασε να έχει 6000 μελή και προξένησε μεγάλη εντύπωση 

στην Ευρώπη. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι ο πρώτος Ευρωπαϊκός συνεταιρισμός που 

εμφανίστηκε στην Αγγλία με την ονομασία “ROCHDALE” που αναφέρθηκε παραπάνω ήταν 

65 χρόνια αργότερα το 1844. 

     Τον 18ο αιώνα ο ελλαδικός χώρος ζούσε συνθήκες εξαθλίωσης, αναπτύχτηκαν και 

λειτούργησαν θεσμοί συνεργασίας με διαφορές μορφές ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής 

κοινωνίας “Μετοχικός Γεωργικός Συν/σμος Αλμυρού”, η προμηθευτική ”Εταιρία του 



12 
 

Εργατικού Λάου - Αυτοβοήθεια” στην Αθήνα και ο συνεταιρισμός “Συγκομιδή” στην 

Λευκάδα. 

     Το 1905 ιδρύθηκε ο πρώτος νομοθετημένος γεωργικός συνεταιρισμός στις Αχαρνές 

Κρήτης με διάταγμα της Κρητικής Πολιτείας με ονομασία “Σωματείο πωλήσεως οίνου 

Αχαρνών”. Η ανάπτυξη του ελληνικού συνεταιρισμού ήρθε το 1914 με την ψήφιση του ν.602 

περί γεωργικών συνεταιρισμών. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες(αναλφαβητισμός, έλλειψη 

μέσων μεταφοράς, ανοργάνωτες αγροτικές μάζες κτλ.) ο ν.602 πέτυχε και δημιουργήθηκαν 

χιλιάδες πρωτοβάθμιοι γεωργικοί συνεταιρισμοί. (Κλήμης, 1985) 

     Μάλιστα, το έτος 1922 ο αριθμός των συνεταιρισμών έφτασε τους 1.815. Το 1923 

είχαμε την απαλλοτρίωση από την κυβέρνηση Πλαστήρα. Διανεμήθηκαν στους αγρότες 

18.129.263 στρέμματα γης και προστέθηκαν πάνω από 300.000 ατομικοί ιδιοκτήτες γης. 

Κατά την τριετία 1923-1926 ιδρύθηκαν 2.018 αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώ το 1931 έφτασαν 

τους 3.347 πρωτοβάθμιους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις 85 περιφερειακές ενώσεις. 

Τέλος, το 1936 ο αριθμός αυξήθηκε και άλλο και έφτασε τους 3.967, από τους οποίους το 

79% ήταν κυρίως πιστωτικοί. 

     Κατά την μεταπολεμική εποχή, το ελληνικό συνεταιριστικό κίνημα ισχυροποιήθηκε 

αισθητά. Ευνοήθηκε από την διανομή των μεγάλων γαιοκτησιών στους ακτήμονες κατά το 

πρώτο μισό του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα την εποχή του μεσοπολέμου. Έτσι η ελληνική 

αγροτική οικονομία απέκτησε μια δομή στην οποία κυριαρχούσε η μικρή ιδιοκτησία και η 

οικογένεια ως μονάδα παραγωγής. 

     Σημαντικός σταθμός στην εξέλιξη του συνεταιριστικού κινήματος ήταν το έτος 1929 όπου 

είχαμε την ανάπτυξη ενός δικτύου γεωτεχνικής στήριξης και επενδυτικών πιστώσεων που 

ανέλαβε κυρίως η «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος»  

     Η ανάγκη για συντονισμό και υποβοήθηση οδήγησε στην δημιουργία των ενώσεων 

συνεταιρισμών κατά νομούς η περιφέρεις και το 1935 ιδρύεται με έδρα την Αθήνα η 

Πανελληνιά Συνομοσπονδία Ενώσεων Συνεταιρισμών(ΠΑΣΕΓΕΣ) (Αβδελίδης, 1986). 

     Αργότερα κατά το έτος 1947 έχουμε τη ίδρυση της πρώτης συνεταιριστικής οργάνωσης, 

της ΣΕΚΕ Α.Ε. η οποία ασχολείται με την εμπορία καπνού. Στη συνέχεια τη ίδια πορεία 

ακολούθησαν και άλλες συνεταιριστικές επιχειρήσεις όπως είναι η ΣΕΒΑΘ Α.Ε. που 

δραστηριοποιείται στη μεταποίηση οπωροκηπευτικών, η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. στην εμπορία 

ελαιόλαδου, οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις, (ΚΕΣΠΥ) στη διαχείριση 

πολλαπλασιαστικού υλικού και σπόρων, η ΣΕΚΑΠ Α.Ε. για τη βιομηχανική παραγωγή 

προϊόντων καπνού, κτλ. 

     Από το 1982 και μετά παρατηρείται κάθε χρόνο ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των 
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κρατικών επιχορηγήσεων προς τους συνεταιρισμούς. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η αύξηση 

των δανείων που χορήγησε η ΑΤΕ προς τους συνεταιρισμούς. Το έτος 1989, οι πολιτικές 

αλλαγές και οι αλλαγές των κυβερνήσεων είχαν ως αποτέλεσμα τη διόγκωση των χρεών των 

συνεταιρισμών. 

      

     Τέλος, το 2012 αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο για τους συνεταιρισμούς καθώς η νομοθεσία 

περί αυτών τροποποιήθηκε για άλλη μια φορά και το νέο καταστατικό ορίζει την κατάργηση 

των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών και την μετατροπή αυτών σε πρωτοβάθμιους 

Αγροτικούς Συνεταιρισμούς ή Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Σκοπός του μέτρου είναι η 

μείωση του αριθμού των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνεταιρισμών ο οποίος ήταν 

πολύ υψηλός σε σχέση με ανάγκες των αγροτών και τη ζήτηση στην αγορά. Έτσι, οι αδρανείς 

Ενώσεις καταργούνται και οι υπόλοιπες συγχωνεύονται δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας. 

Για το πόσο αποδοτικό είναι τελικά αυτό το μέτρο θα μπορούμε να μιλήσουμε σε λίγα 

χρόνια. 

     

1.4 Συνεταιριστικές αξίες και αρχές 

     Συνεταιριστικές αρχές ή Συνεταιριστικοί κανόνες ονομάζονται οι κατευθυντήριες οδηγίες 

Για να χαρακτηριστεί μια οικονομική μονάδα ως συνεταιρισμός θα πρέπει να λειτουργήσει 

με βάση τις συνεταιριστικές αρχές. Οι αρχές αυτές καθορίζονται από την Διεθνή 

Συνεταιριστική Ένωση (International Cooperative Alliance - ICA) και ισχύουν για όλες τις 

χώρες του κόσμου, γι’ αυτό θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε ως Διεθνείς 

Συνεταιριστικές Αρχές. 

     Οι Συνεταιριστικές αρχές από τη φύση τους δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, καθώς δεν 

είναι αποφάσεις κανενός διεθνούς διοικητικού οργάνου (πχ. ΟΗΕ) αλλά είναι δημιουργία των 

συνεταιριστικών οργανώσεων των κρατών - μελών της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης. 

Σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου οι συνεταιριστικές αρχές παίρνουν τη μορφή κανόνων 

δικαίου καθώς συμπεριλαμβάνονται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο νόμο, τον Συνεταιριστικό 

Νόμο.  

     Οι άνθρωποι δίνουν μεγάλη σημασία στις Συνεταιριστικές αρχές και έτσι οι συνεταιρισμοί 

αποκτούν μια μαζικότητα. Αυτό γιατί μέσα στις αρχές αυτές ενσωματώνονται οι υψηλές 

ανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας και της 

αλληλεγγύης και όλες αυτές μαζί συνιστούν τις Συνεταιριστικές Αξίες (Παπαγεωργίου, 

2004). 
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     Οι διεθνείς συνεταιριστικές αρχές διατυπώθηκαν για πρώτη φορά άτυπα στον πρώτο 

καταναλωτικό συνεταιρισμό του Ροτσντέϊλ (Rochdale) της Αγγλίας το 1844.  

     Η πρώτη όμως επίσημη διατύπωση των αρχών έγινε από τη Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση 

στο Συνέδριο του Παρισιού το 1937. Στη συνέχεια το 1966 έγινε η πρώτη αναδιάρθρωση στο 

Συνέδριο της Βιέννης και ακολούθησε το 1995 η δεύτερη στο Συνέδριο του Μάντσεστερ. 

 

Συνεταιριστικές Αρχές του Συνεταιρισμού Ροτσντεϊλ (1984):  

 

• Αμοιβή Κεφαλαίου με σταθερό επιτόκιο  

• Προμήθεια ανόθευτων προϊόντων στα μέλη  

• Ακριβής ζύγιση και μέτρηση των πωλούμενων προϊόντων  

• Πώληση τοις μετρητοίς και σε τιμές αγοράς  

• Δίκαιη διανομή των κερδών στα μέλη  

• Δημοκρατικός έλεγχος των συνεταιρισμών  

• Διαχείριση συνεταιρισμών από αιρετές διοικήσεις 

• Εκπαίδευση μελών 

• Συχνή παρακολούθηση των οικονομικών των συνεταιρισμών 

• Θρησκευτική και πολιτική ουδετερότητα     

 

Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές του Συνεδρίου του Παρισιού (1937):  


• Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή  

• Δημοκρατικός Έλεγχος  

• Αναλογική επιστροφή πλεονασμάτων  

• Περιορισμένη Αμοιβή κεφαλαίου  

• Πολιτική και θρησκευτική ουδετερότητα  

• Συναλλαγές τοις μετρητοίς  

• Εκπαίδευση των μελών  
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Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές του Συνεδρίου της Βιέννης (1966):  

 

• Εθελοντική και Ελεύθερη Συμμετοχή  

• Δημοκρατικός Έλεγχος  

• Περιορισμένη Αμοιβή Κεφαλαίου  

• Δίκαιη διανομή πλεονασμάτων  

• Συνεταιριστική Εκπαίδευση  

• Συνεργασία μεταξύ των Συνεταιρισμών  

 

Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές του Συνεδρίου του Μάντσεστερ (1995):  

 

• Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή  

• Δημοκρατικός έλεγχος συνεταιρισμών  

• Οικονομική Συμμετοχή των μελών  

• Αυτονομία και ανεξαρτησία των συνεταιρισμών  

• Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση  

• Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών  

• Ενδιαφέρον για την κοινότητα                               (Καμενίδης, 1998) 

 

 

1.5  Νομικό Πλαίσιο των Συνεταιρισμών και η εξέλιξή του 

 

• Ν. 602/1915 

      

     Το 1915 εκδίδεται ο Ν. 602/1915, ο οποίος είναι ο πρώτος ελληνικός νόμος περί 

συνεταιρισμών. Νομοθέτημα που ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων συνεταιρισμών, ενώ 
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παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στις λειτουργούσες - υπό άλλες νομικές μορφές - 

συνεταιριστικές οργανώσεις να αποκτήσουν τη νομική προσωπικότητα του συνεταιρισμού. 

Βασικός στόχος του νομοθέτη είναι ο μετασχηματισμός της ελληνικής κοινωνίας, και 

συγκεκριμένα η βελτίωση της θέσης των ευάλωτων κοινωνικών τάξεων, μέσα από την 

ανάπτυξη των συνεταιρισμών. Ειδικότερα, η ίδρυση προμηθευτικών, παραγωγικών ή 

καταναλωτικών συνεταιρισμών δύναται να οδηγήσει στην κατάργηση των μεσαζόντων που 

αισχροκερδούν σε βάρος των άνω ομάδων. Κατόπιν πολλαπλών τροποποιήσεων, ο Ν. 

602/1915 ισχύει μέχρι το 1979, αποτελώντας έναν από τους μακροβιότερους ελληνικούς 

συνεταιριστικούς νόμους με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη του αγροτικού κυρίως 

συνεταιριστικού κινήματος. (Κασσαβέτη, 2005) 

 

• Ν. 921/1979      

 

     Στα χρόνια της μεταπολίτευσης κατοχυρώνεται το δικαίωμα των συνεταιρισμών στο αρ. 

12.5 του Συντάγματος του 1975 που κατοχυρώνει το ατομικό δικαίωμα σύστασης 

συνεταιρισμών, με τις επιμέρους συνιστώσες του (ελευθερία προσχώρησης-αποχώρησης, 

διαμόρφωσης σκοπού και καταστατικού) και διατήρησης τους έναντι του κράτους, το οποίο 

υποχρεούται να απέχει. Ειδικότερα σύμφωνα με το αρ. 12.4 «οι γεωργικοί και αστικοί 

συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του 

καταστατικού τους, και προστατεύονται και εποπτεύονται από το Κράτος, που είναι 

υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή τους». (Χρυσόγονος, 2006) 

     Ο νομοθέτης θεσπίζει τον Ν. 921/1979, ένα νέο και εξειδικευμένο νομοθέτημα που διέπει 

την οργάνωση και λειτουργία των γεωργικών συνεταιρισμών. Η θέσπιση του Ν. 921/1979  

➢ Αφορά αποκλειστικά τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και θεσπίστηκε κατόπιν 

απαίτησης του αγροτικού κόσμου για βελτίωση του Νόμου 602/1915  

➢ Επιτρέπει τους γεωργικούς συνεταιρισμούς να «αναλάβουν κάθε δραστηριότητα που 

ανάγεται στα πλαίσια του γεωργικού επαγγέλματος και προβλέπεται από το 

καταστατικό τους για την εξυπηρέτηση και προαγωγή της ιδιωτικής οικονομίας και 

την εξύψωση του κοινωνικού, επαγγελματικού και πολιτιστικού επιπέδου των 

γεωργών – μελών τους»  

➢ Για τη σύσταση του γεωργικού συνεταιρισμού απαιτούνται τουλάχιστον δέκα άτομα, 

όμως για τη σύσταση και δεύτερου συνεταιρισμού στο ίδιο χωριό απαιτούνται 100 

άτομα  
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➢ Επιτρέπει (δεν απαγορεύει) την ύπαρξη περισσότερων από έναν γεωργικών 

συνεταιρισμών σε ένα χωριό ή περισσότερων από μία Ένωση Γεωργικών 

Συνεταιρισμών σε έναν Νομό.  

➢ Μέλη συνεταιρισμού – φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών που ασκούν τη γεωργία ως 

κύριο ή ως δευτερεύον επάγγελμα  

➢ Ύψος συνεταιριστικής μερίδας τουλάχιστον 5000 δρχ. και σε ακριτικές περιοχές – 

νησιά 2500δρχ.  

 

 

• Ν. 1541/1985 

 

     Την δεκαετία του ’80 επιδιώκεται η θέσπιση μιας νέας νομοθεσίας περί αγροτικών 

συνεταιρισμών. Ο τότε ισχύον συνεταιριστικός νόμος 921/1979 αρχικά τροποποιείται με τον 

Ν. 1257/1982, εν συνεχεία καταργείται με τον Ν. 1541/1985 που αποτελεί τον νέο νόμο-

πλαίσιο περί αγροτικών συνεταιρισμών, που ρυθμίζει την σύσταση, την λειτουργία και την 

οργάνωσή τους. (Κασσαβέτη, 2005) 

 

➢ Αφορά τις «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις»  

➢ Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί μπορούν να αναλάβουν οποιαδήποτε δραστηριότητα που 

αποσκοπεί στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη  

➢ Για τη σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον πενήντα άτομα και μόνο για την σύσταση 

συνεταιρισμού ειδικού σκοπού, ο ελάχιστον αριθμός ιδρυτικών μελών είναι είκοσι.  

➢ Δεν απαιτείται ίδρυση και δεύτερου αγροτικού συνεταιρισμού στο ίδιο χωριό ή 

δεύτερης ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών στον ίδιο νομό. Σε όσα χωριά υπάρχουν 

περισσότεροι από ένας συνεταιρισμοί και σε όσους νομούς περισσότερες από μία 

Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών συγχωνεύονται. Από τον κανόνα υπάρχουν 

εξαιρέσεις όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.  

➢ Μέλη συνεταιρισμού φυσικά πρόσωπα που διακρίνονται σε τακτικά και ειδικά μέλη. 

Δεν επιτρέπεται σε νομικά πρόσωπα να γίνουν μέλη  

➢ Ύψος συνεταιριστικής μερίδας τουλάχιστον 25.000 δρχ, και σε ειδικές περιοχές 10.000 

δρχ.  

➢ Για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου 

χρησιμοποιείται το σύστημα των συνδυασμών και δικαίωμα εκλογής έχουν μόνον τα 

τακτικά μέλη  
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➢ Η εκπροσώπηση των μελών του συνεταιρισμού στις γενικές συνελεύσεις είναι μόνο 

αυτοπρόσωπη. Απαγορεύεται η εξουσιοδότηση.  

 

• Ν. 2169/1993 

 

     Η εφαρμογή του Ν. 1541/1985 δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από αυτά που 

κλήθηκε να λύσει, με σημαντικότερο ίσως τον άκρατο κομματισμό των συνεταιριστικών 

διοικήσεων για τον λόγο αυτό τέθηκε ως ανάγκη η αντικατάστασή του με ένα νέο γενικό 

νόμο περί αγροτικών συνεταιρισμών.  

     Ο Ν. 2169/1993 και βασικό χαρακτηριστικό του νόμου αυτού είναι η θέσπιση γενικών κι 

όχι λεπτομερειακών κανόνων, συμπορευόμενων με τις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές 

(Κασσαβέτη, 2005). 



➢ Αφορά αποκλειστικά τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και αντικατέστησε τον νόμο 

1541/1985  

➢ Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις μπορούν να αναλάβουν οποιαδήποτε 

δραστηριότητα για την επίτευξη του σκοπού τους, δηλαδή:  

▪ Παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων  

▪ Παραγωγή και προμήθεια των γεωργικών εφοδίων  

▪ Κατασκευή και προμήθεια των μέσων αγροτικής παραγωγής και βιοτικής ανάγκης  

➢ Για τη σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον (20) άτομα  

➢ Οι εκλογές για ανάδειξη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου διεξάγονται με 

ενιαία ψηφοδέλτιο  

 

• Ν. 2810/2000 

      

     Με την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του πρώτου συνεταιρισμού, εκδίδεται ο 

Ν.2810/2000 περί αγροτικών συνεταιρισμών. Ο νομοθέτης λαμβάνει υπόψη εγχώριους 

κανόνες περί συνεταιρισμών (το αρ. 12.5 του ισχύοντος Συντάγματος του 1975/86), 

ευρωπαϊκούς κανόνες (το Σχέδιο Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού), όπως και 

διεθνή κείμενα (τις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές και τις εκθέσεις περί συνεταιρισμών του 

ΟΗΕ). Βασική επιδίωξη του Ν. 2810/2000 είναι η πρόταξη του επιχειρηματικού χαρακτήρα 

του συνεταιρισμού, που επιβάλλει την ισότιμη νομοθετική μεταχείριση του με τις λοιπές 

εμπορικές επιχειρήσεις. (Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων, 2000) 
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➢ Αφορά τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και παρουσιάζει εξέλιξη βασικών 

σημείων της νομοθεσίας για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.  

 

➢ Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του νόμου 2810/2000 αναφέρεται ο ορισμός του 

συνεταιρισμού ως εξής: «Η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση (Α.Σ.Ο.) είναι 

αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την 

αμοιβαία βοήθεια των μελών της, την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη 

και προαγωγή τους μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης 

επιχείρησης.  Οι Α.Σ.Ο. αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη 

των σκοπών τους στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού τους».  

 

➢ Ουσιαστικά, ο ορισμός είναι σχεδόν ταυτόσημος με τον ορισμό που περιέχεται στη 

Δήλωση της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης για την Ταυτότητα των 

Συνεταιρισμών και έτσι δίνεται λύση στο πρόβλημα της πολυμορφίας των ορισμών 

για τους συνεταιρισμούς που υπήρχαν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και Διεθνώς.  

 

➢ «Για τη σύσταση του αγροτικού συνεταιρισμού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού 

και η υπογραφή από επτά μέλη τουλάχιστον, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 5 του νόμου καθώς και η έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο της έδρας του 

συνεταιρισμού». Με βάση το συγκεκριμένο άρθρο γίνεται αντιληπτό ότι χρειάστηκαν 

είκοσι χρόνια αναφορικά με τη θέσπιση του ελάχιστου αριθμού ιδρυτικών μελών των 

αγροτικών συνεταιρισμών, ώστε να διαλυθούν οι ψευδαισθήσεις ότι με τον καθορισμό 

μεγάλου αριθμού ιδρυτικών μελών αποφεύγεται η πολυδιάσπαση και δημιουργούνται 

μεγάλοι συνεταιρισμοί.  

 

➢ Μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που έχουν 

πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολούνται σε οποιονδήποτε κλάδο ή 

δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες 

του συνεταιρισμού, πληρούν τους όρους τους καταστατικού και αποδέχονται να 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό μπορεί να 

γίνουν μέλη του συνεταιρισμού νομικά πρόσωπα που έχουν ως καταστατικό σκοπό 

την άσκηση επιχείρησης αγροτικής παραγωγής, η οποία εξυπηρετείται από τις 

δραστηριότητες του συνεταιρισμού.  
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• Ν. 4015/2011 

 

     Ο Ν. 4015/2011 “θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές 

οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – οργάνωση της εποπτείας 

του Κράτους", τροποποιεί σε αρκετά σημεία την υφιστάμενη αγροτική συνεταιριστική 

νομοθεσία. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιχειρεί δια του Ν. 4015/2011 μια 

αναδιάρθρωση της ελληνικής γεωργίας, τομέας-κλειδί για την έξοδο της χώρας από την 

κρίση. Ο νόμος αυτός στην εισηγητική του έκθεση κάνει μνεία των σημαντικότερων 

προβλημάτων του αγροτικού συνεταιριστικού κινήματος. (Υπουργείο Γεωργίας και 

Τροφίμων,2011) 

 

➢ Πέρα από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ο Ν.4015/2011 προβλέπει νέες μορφές 

και θεσμούς συλλογικής αγροτικής επιχειρηματικής δράσης, μέσα από τους οποίους 

επιδιώκεται η σταθεροποίηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων, η προστασία του 

αγροτικού εισοδήματος και τέλος η σύνδεση του παραγωγού με τον καταναλωτή. 

 

➢ Στην κατηγορία των αγροτικών συλλογικών οργανώσεων εντάσσονται, πέρα από τους 

αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι ομάδες παραγωγών και οι αγροτικές εταιρικές 

συμπράξεις. 

 

➢ Κατάργηση του δευτέρου και τρίτου βαθμού στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, 

διατηρώντας μόνο τον πρώτο βαθμό.  

 

➢ Απαιτούμενος αριθμός μελών για την ίδρυση ενός συνεταιρισμού αυξάνει από τα επτά 

(7) στα είκοσι (20) πρόσωπα. 

 

➢ Το κεφάλαιο ανέρχεται στα 30.000 ευρώ 

 



21 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΤΑΟΛ) 

 

2.1 Ιστορική αναδρομή του ΤΑΟΛ 

 

     Η αμπελοκαλλιέργεια στην Λευκάδα παίρνει μεγάλη έκταση μετά το 1870, ως συνέπεια 

της καταστροφής στην Γαλλία. Έτσι η ζήτηση αυξάνει την παράγωγη(από 1.220.512 οκάδες 

το 1800 σε 4.425.000 οκάδες το 1892) και την τιμή του λευκαδίτικου κρασιού και το καθιστά 

ως το σπουδαιότερο προϊόν του νησιού. 

     Η οινική κρίση που ξεσπά το 1892 σε όλες τις αμπελουργικές περιοχές , στην Λευκάδα 

είναι τεράστια και συνεχώς επεκτεινόμενη μέχρι το 1908-1910. Ο περονόσπορος κατέστρεψε 

τα αμπέλια και αυτόματα σταμάτησαν οι εξαγωγές προς Ιταλία και Γαλλία , με τους 

παραγωγούς να είναι σε δεινή οικονομική θέση. Αυτό είχε ως συνέπεια την αντίδραση των 

παραγωγών κάνοντας μαχητικά συλλαλητήρια ζητώντας την λύση των προβλημάτων τους, τα 

οποία αντιμετωπίστηκαν με καταστολή και με τη δύναμη των όπλων από την πλευρά του 

κράτους. 

     Έτσι με την ψήφιση του ν.602/1914 «περί συνεταιρισμών», άρχισαν να ιδρύονται στα 

χωριά της Λευκάδας την περίοδο 1915-1916 οι πρώτοι επίσημοι πρωτοβάθμιοι 

συνεταιρισμοί(«Συν/σμος Άγιου Πέτρου», «Συν/σος Σφακιωτών», «Συν/σμος Καρυάς», 

«Συν/σμος Λαζαράτων»). Έτσι το 1915 ιδρύθηκε ο δευτεροβάθμιος συνεταιρισμός με την 

επωνυμία  «ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΥΝΗΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ή «ΤΑΟΛ». Ο 

δευτεροβάθμιος  συνεταιρισμός αυτός είναι η πρώτη ένωση συνεταιρισμών της Ελλάδας και 

αποτελούσε ένωση ειδικού σκοπού για τους σταφυλοπαραγωγούς. Στόχος της ένωσης ήταν η 

ενίσχυση  του εισοδήματος των σταφυλοπαραγωγών και η προστασία τους από τους 

έμπορους και τους δανειστές τους, που προσπαθούσαν να τους εκμεταλλευτούν. 

Πρωτεργάτης στους αγώνες των παραγώγων ήταν ο Πέτρος-Φίλλιπος Πανάγος(Γιατρός και 

Βουλευτής Λευκάδος) ο όποιος ίδρυσε το «ΤΑΟΛ» και υποστήριξε θερμά την λειτουργιά του 

στα πρώτα βήματα του. 

     Η στάση και ο ρόλος της πολιτείας σε σχέση με τις δραστηριότητες του «ΤΑΟΛ» είναι 

σημαντικοί. Η διοίκηση ελέγχει και παρακολουθεί στενά κάθε δραστηριότητα του Ταμείου 

διορίζοντας στα διοικητικά όργανα εκπροσώπους του κρατικού μηχανισμού. Η 

προβλεπόμενη από τα βασιλικά διατάγματα και τους νομούς διαδικασία έλεγχου του Ταμείου 

υλοποιήθηκε από την δημόσια διοίκηση αλλά αυτό δεν οδήγησε το «ΤΑΟΛ» στην ανάπτυξη, 
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το καθήλωσε σε μια μονίμως περιορισμένη λειτουργιά, απορρίπτοντας κάθε αναπτυξιακή 

δαπάνη (περικοπή προϋπολογισμού και κονδυλίων για υποδομές)`η αξιόλογη πρόταση 

(ίδρυση Γεωργικής σχολής στη Λευκάδα, σύσταση μετοχικής οινοποιητικής εταιρίας με 

συμμέτοχη του Ταμείου) από την μεριά του «ΤΑΟΛ», ώσπου τελικά φτάνει στο σημείο 

αναστολής των λιγοστών του δραστηριοτήτων γύρω στα τέλη της δεκαετίας του ‘20. 

(Φέτσης, 2006) 

     Μετά τους 2 παγκόσμιους πολέμους και τον εμφύλιο γύρω στο 1952 αρχίζει η ανασύνταξη 

του «ΤΑΟΛ». Τότε δόθηκε η δυνατότητα και σε άλλες αγροτικές ομάδες (ελαιοπαραγωγοί, 

κτηνοτρόφοι, αλιείς) να ενταχτούν στους ήδη υπάρχοντες πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς κ 

έτσι το «ΤΑΟΛ» από ένωση ειδικού σκοπού γίνεται ένωση γενικού σκοπού και παίρνει την 

ονομασία «Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Λευκάδος ‘ΤΑΟΛ’». Με βάση το ν.1541/1985 

είχε πάρει την ονομασία «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λευκάδας ‘ΤΑΟΛ’» και 

αποτελούσε το δευτεροβάθμιο όργανο 42 πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών με 2.850 φυσικά 

μελή. 

     Οι μεγάλες επενδύσεις που έγιναν στη δεκαετία του ’80 και στηριχτήκαν σε δανεισμό από 

την ΑΤΕ έφεραν το «ΤΑΟΛ» στα τέλη τις δεκαετίας του ’90 σε πολύ δυσχερή οικονομική 

κατάσταση, η οποία ξεπεράστηκε εν μέρη με τη ρύθμιση των χρεών της στην ΑΤΕ(διαγραφή 

τόκων, επιχορήγηση Ελληνικού Δημόσιου, πώληση περιουσιακών στοιχείων και 

αναχρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων χρεών με μακροπρόθεσμο δάνειο). 

     Από το 2013 και μετά με βάση το ν.4015/2011 η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 

Λευκάδας ΤΑΟΛ μετατράπηκε και μετονομάστηκε ως  «Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδος 

ΤΑΟΛ». Η μετατροπή αυτή έγινε με την συγχώνευση των 22 πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών-

μελών της ένωσης σε ένα πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό. Το Μάιο του 2017 έγινε τροποποίηση 

στο καταστατικό του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4384/2016 και πήρε την σημερινή του 

ονομασία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΑΟΛ». (Αρχείο ΤΑΟΛ) 

 

2.2 Το καταστατικό του ΤΑΟΛ 

 
     Το καταστατικό του αγροτικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΑΟΛ» είναι 

συντεταγμένο με τις διατάξεις του ν.4384/2016 « Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές 

συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α78/26.4.2016). 
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 Με το καταστατικό αυτό καθορίζονται: 

• Η σύσταση, η επωνυμία και η έδρα(πόλη της Λευκάδας) 

• Η χρονική διάρκεια(100ετη) 

• Η περιφέρεια δραστηριοποίησης(Νομός Λευκάδος και οι περιφέρειες των 

συνεταιρισμών Πλαγιάς και Περατιάς του νομού Αιτολ/νιας) 

• Ο σκοπός: Σκοπός του είναι η ισότιμη συνεργασία και η αμοιβαία βοήθεια των 

μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη και προαγωγή 

τους, μέσω μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. 

• Οι δραστηριότητες: Αναπτύσσει δραστηριότητες με τις οποίες καλύπτει 

ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών, 

κτηνοτροφικών, μελισσοκομικών, αλιευτικών και γενικά καταναλωτικών 

προϊόντων. 

• Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών 

• Η συνεταιριστική μερίδα και η ευθύνη των μελών 

• Τα όργανα του συνεταιρισμού(Γενική συνέλευση, Διοικητικό συμβούλιο και 

Εποπτικό συμβούλιο) και οι αρμοδιότητες τους 

• Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων 

• Η λειτουργιά 

• Ο έλεγχος και η οικονομική διαχείριση 

• Τα τηρούμενα βιβλία 

• Η λύση και η εκκαθάριση 

 

2.3 Διοικητικά Όργανα 

     Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού και απαρτίζεται από 

τα μέλη του τα οποία έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

Όταν τα μέλη ξεπεράσουν τα 500 τότε γίνονται εκλογές και ορίζονται αντιπρόσωποι(1 

αντιπρόσωπος για 25 μέλη) για την Γενική συνέλευση και η θητεία τους διαρκεί 4 χρόνια. 

Σήμερα στην Γενική Συνέλευση υπάρχουν 68 αντιπρόσωποι που εκπροσωπούν τα 1715 μέλη 

του συνεταιρισμού.  Η Γενική συνέλευση συγκαλείται 1 φορά το χρόνο από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 
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     Η Διοίκηση του συνεταιρισμού ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται 

από 7 μέλη. Τα μέλη αυτά εκλέγονται στην Γενική συνέλευση και έχουν θητεία 4 χρόνια. Το 

διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του, το αργότερο σε 5 μέρες συνέρχεται και 

συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον 

Ταμία. 

     Σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται και το 

Εποπτικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται και αυτό από μέλη-αντιπροσώπους του 

συνεταιρισμού. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου είναι 3, ένα από τα οποία εκλέγεται ως 

πρόεδρος του. 

     Το Εποπτικό Συμβουλίου παρακολουθεί και εποπτεύει την κανονική (μέσα στα όρια του 

νόμου, του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης) λειτουργία του 

συνεταιρισμού και να ελέγχει τη νομιμότητα και την σκοπιμότητα των πράξεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ελέγχει επίσης κάθε 

δαπάνη και υποβάλει σχετική ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση, την οποία 

κοινοποιεί και προς την Εποπτική Αρχή του ΥΠΑΑΤ. Συνεδριάζει 1 φορά στους 2 μήνες 

στην έδρα του συνεταιρισμού κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή των μελών του. 

 

 

2.4 Οργανώσεις και επιτροπές  

     Ο  Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας «ΤΑΟΛ» για την πληρέστερη εκπλήρωση των 

σκοπών του συμμετέχει ως μέλος: 

• Στην Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών 

(ΠΑΣΕΓΕΣ) 

• Στην Κεντρική Οργάνωση Σταφυλοπαραγωγικών Οργανώσεων Ελλάδας 

(ΚΕΟΣΕ) 

• Στην Κεντρική Συνεταιριστική Οργάνωση Ελαιοπαραγωγών Ελλάδας 

(ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ) 

• Στην Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου 

• Στην Συνεταιριστική Ασφαλιστική 

Στις ενώσεις αυτές εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο, που εκλέγεται στην 

Γενική Συνέλευση, και καταβάλει και ετήσια εισφορά. 

     Επίσης συμμετέχει και στις: 
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• Επιτροπή Νέων Αγροτών 

• Επιτροπή Αγροτικού Εξηλεκτρισμού 

• Επιτροπή Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων 

• Επιτροπή Παιδείας 

• Επιτροπή Καθορισμού Γεωργικού Εισοδήματος 

• Επιτροπή Αλιέων 

• Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

• Κτηνιατρική Επιτροπή 

 
 

2.5 Προβλήματα του ΤΑΟΛ 

 
 

     Τα μεγαλύτερα προβλήματα του “ΤΑΟΛ” είναι ότι δεν μπορεί να έχει άμεση παρέμβαση 

στα προϊόντα ,η έλλειψη υποδομών και ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα ρευστότητας. Δηλαδή 

δεν μπορεί να πάει και να πάρει από τους αγρότες τα προϊόντα τους καθώς δεν έχει πλέον τις 

μονάδες επεξεργασίας που θα έπρεπε για να παράγει προϊόντα και η έλλειψη ρευστότητας τα 

κάνει όλα αυτά πιο δύσκολα διότι χωρίς χρήματα είναι δύσκολο να ξεπεράσει τα προβλήματα 

του. 

     Επίσης το “ΤΑΟΛ” δεν στηρίζεται θερμά από τα μέλη του. Από το ΄90 και μετά έχει 

αποστασιοποιηθεί από τους αγρότες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δηλαδή το 

ανάποδο από ότι έκανε στο παρελθόν. Αυτό δημιουργεί παράπονα, ανησυχία, έλλειψη 

εμπιστοσύνης και οργάνωσης από την πλευρά των αγροτών και αυτό ήταν αποτέλεσμα της 

μεγάλης έμφασης που δόθηκε στον τουρισμό και όχι στην παραγωγή τα τελευταία 30 χρόνια. 

     Για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα η Διοίκηση έχει βάλει ως στόχο να βρει τα 

χρήματα ώστε να φτιαχτούν 2 εργοστάσια, των οποίων οι εγκαταστάσεις υπάρχουν και 

πρέπει να εκσυγχρονιστούν. Το ένα επεξεργασίας ελιάς και το άλλο οίνου ώστε να ξεκινήσει 

πάλι η τυποποίηση των προϊόντων. 
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                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

     Χρηματοοικονομική ανάλυση του συνεταιρισμού 

 

3.1 Γενικά 

       Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών 

καταστάσεων ( ισολογισμός , αποτελέσματα χρήσης) του συνεταιρισμού με αριθμοδείκτες , 

για τα έτη 2010-2016 . Επιλέχτηκαν  εκείνοι οι αριθμοδείκτες που κρίθηκαν ότι είναι οι 

βασικοί και γενικότερης  χρησιμότητας , γιατί παρουσιάζουν καλύτερα τη στατική και 

δυναμική εικόνα του συνεταιρισμού. Επειδή δεν είναι διαθέσιμοι αντίστοιχοι αριθμοδείκτες 

άλλων συνεταιρισμών , όπως και του κλάδου συνολικότερα , άμεσες συγκρίσεις δεν είναι 

δυνατές. 

          Επιπλέον , οι ιδιαιτερότητες των οικονομικών καταστάσεων του συνεταιρισμού θα 

καθιστούσαν δύσκολη, ίσως και επικίνδυνη , την σύγκριση και την ασφαλή εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την λήψη των κατάλληλων μέτρων. Οι ιδιαιτερότητες αυτές, που δεν 

είναι άμεσα ορατές, είναι οι παρακάτω : 

 

1) Στα καθαρά πάγια περιλαμβάνονται τα γήπεδα και τα κτίρια - τεχνικά έργα σε τιμές 

κτίσης , ενώ η πραγματική τους αξία είναι πολλαπλάσια. 

2) Στα καθαρά πάγια περιλαμβάνονται γήπεδα – οικόπεδα , τα οποία έχουν εκχωρηθεί 

στην ΑΤΕ , με την σύμβαση ρύθμισης παλαιοτέρων χρεών , για την πώληση και 

πλήρη διαγραφή των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του συνεταιρισμού προς αυτή. 

Συνεπώς , τα πάγια αυτά και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στην ΑΤΕ τυπικά 

υφίστανται. 

3) Στις απαιτήσεις ( χρεώστες διάφοροι ) περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από τους 

σταφυλλο-παραγωγούς ανεπίδεκτες είσπραξης , που μελλοντικά θα διαγραφούν με 

αντίστοιχη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων και συνεπώς των ιδίων κεφαλαίων του 

συνεταιρισμού. 

4) Ο συνεταιρισμός δραστηριοποιείται στην μεταποίηση, το εμπόριο και τις υπηρεσίες.  

Στον ισολογισμό τα στοιχειά όλων των δραστηριοτήτων εμφανίζονται ενιαία. 

Συνεπώς οι αριθμοδείκτες δεν εμφανίζουν  πάντοτε  την σωστή εικόνα. Επίσης, δεν 
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μπορεί να εξαχθούν ειδικοί αριθμοδείκτες για την μεταποίηση  (εντάσεως κεφαλαίου 

), για το εμπόριο ( εντάσεως αποθεμάτων ) και για τις υπηρεσίες (εντάσεως εργασίας 

), επειδή αρκετοί λογαριασμοί των οικονομικών καταστάσεων είναι δύσκολο να 

διαχωριστούν. 

 

       Είναι συνεπώς σαφές ότι , αν ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των οικονομικών 

καταστάσεων του συνεταιρισμού , οι αριθμοδείκτες θα είναι διαφορετικοί από τους 

χρησιμοποιουμένους στην παρούσα ανάλυση και τα συμπεράσματα και μέτρα πολιτικής ίσως 

διαφορετικά. Αυτό μπορεί να αποκατασταθεί εάν παράλληλα με τα ελληνικά 

χρησιμοποιούνται και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Έτσι θα επαλειφθούν πολλές από τις 

ιδιαιτερότητες με την τακτοποίηση των αντίστοιχων λογαριασμών ( πάγια , απαιτήσεις , 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , λογαριασμοί αποτελεσμάτων , ίδια κεφάλαια ). Με αυτή την 

έννοια η παρούσα ανάλυση , που στηρίζεται στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις του 

συνεταιρισμού, μπορεί να μην αποδίδει πλήρως την πραγματικότητα, υποδεικνύει όμως με 

ένα τρόπο προσέγγισης για τον εντοπισμό και επίλυση των προβλημάτων. Πάντως , όπου 

είναι δυνατόν , καταβάλλεται προσπάθεια να ληφθούν υπόψη και οι ιδιαιτερότητες. 

 

3.2 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (ανά έτος)  

       

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥNΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

  

   

  

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31/12/2010 κατά λειτουργία - Ατομικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

  

   

  

Σημείωση  1/1/-31/12/10 1/1-31/12/09 

  

   

  

Κύκλος εργασιών(καθαρός) 

  

1.501.765,75 1.465.856,95 

  

   

  

Κόστος πωλήσεων  

  

-1.219.073,21 -1.109.752,30 

Μικτό αποτέλεσμα 

  

282.692,54 356.104,65 

Λοιπά συνήθη έσοδα 

  

556.320,31 530.042,42 

  

  

839.012,85 886.147,07 

  

   

  

Έξοδα διοίκησης  

  

-133.651,97 -157.099,04 

Έξοδα διάθεσης 

  

-649.521,01 -677.387,16 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 

  

55.839,87 51.660,87 
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Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

  

3.622,62 115,26 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  

  

-62.279,95 -60.386,19 

Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (κέρδη-

ζημιές) 

  

-2.817,46 -8.610,06 

΄Εκτακτα και ανόργανα έσοδα  

  

11.318,65 12.254,89 

Έκτακτα κέρδη 

  

5.710,24 214,20 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 

  

151,38 11.180,20 

  

  

17.180,27 23.649,29 

΄Εκτακτα και ανόργανα έξοδα  

  

-3.784,01 -1.399,68 

Έκτακτες ζημιές 

  

-26,60 -214,20 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 

  

-5.003,98 -9.149,80 

  

  

-8.814,59 -10.763,68 

Έκτακτα αποτελέσματα 

  

8.365,68 12.885,61 

  

   

  

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα      

(κέρδη) 

  

5.548,22 4.275,55 

  

   

  

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 

  

91767,55 70991,48 

Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 

  

-91767,55 -70991,48 

  

   

  

Καθαρά αποτελέσματα ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 

(κέρδη) 

  

5.548,22 4.275,55 

          

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥNΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

  

   

  

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31/12/2011 κατά λειτουργία - Ατομικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

  

   

  

Σημείωση  1/1/-31/12/11 1/1/-31/12/10 

  

   

  

Κύκλος εργασιών(καθαρός) 

  

1.603.432,56 1.501.765,75 

  

   

  

Κόστος πωλήσεων  

  

-1.241.997,15 -1.219.073,21 

Μικτό αποτέλεσμα 

  

361.435,41 282.692,54 

Λοιπά συνήθη έσοδα 

  

449.955,05 556.320,31 

  

  

811.390,46 839.012,85 

  

   

  

Έξοδα διοίκησης  

  

-123.594,07 -133.651,97 

Έξοδα διάθεσης 

  

-558.217,31 -649.521,01 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 

  

129.579,08 55.839,87 
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Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

  

124,47 3.622,62 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  

  

-74.271,06 -62.279,95 

Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (κέρδη-

ζημιές) 

  

55.432,49 -2.817,46 

΄Εκτακτα και ανόργανα έσοδα  

  

10.099,19 11.318,65 

Έκτακτα κέρδη 

  

0,00 5.710,24 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 

  

6.399,51 151,38 

  

  

16.498,70 17.180,27 

΄Εκτακτα και ανόργανα έξοδα  

  

-393,96 -3.784,01 

Έκτακτες ζημιές 

  

0,00 -26,60 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 

  

-2.706,95 -5.003,98 

  

  

-3.100,91 -8.814,59 

Έκτακτα αποτελέσματα 

  

13.397,79 8.365,68 

  

   

  

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα      

(κέρδη) 

  

68.830,28 5.548,22 

  

   

  

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 

  

75984,86 91767,55 

Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 

  

-75984,86 -91767,55 

  

   

  

Καθαρά αποτελέσματα ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 

(κέρδη) 

  

68.830,28 5.548,22 

          

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥNΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

  

   

  

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31/12/2012 κατά λειτουργία - Ατομικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

  

   

  

Σημείωση  1/1/-31/12/12 1/1-31/12/11 

  

   

  

Κύκλος εργασιών(καθαρός) 

  

1.558.618,72 1.603.432,56 

  

   

  

Κόστος πωλήσεων  

  

-1.225.071,01 -1.241.997,15 

Μικτό αποτέλεσμα 

  

333.547,71 361.435,41 

Λοιπά συνήθη έσοδα 

  

314.740,55 449.955,05 

  

  

648.288,26 811.390,46 

  

   

  

Έξοδα διοίκησης  

  

-135.225,35 -123.594,07 

Έξοδα διάθεσης 

  

-538.624,18 -558.217,31 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 

  

-25.561,27 129.579,08 
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Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

  

468,12 124,47 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  

  

-79.558,91 -74.271,06 

Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (κέρδη-

ζημιές) 

  

-104.652,06 55.432,49 

΄Εκτακτα και ανόργανα έσοδα  

  

7.581,11 10.099,19 

Έκτακτα κέρδη 

  

0,00 0,00 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 

  

2.196,62 6.399,51 

  

  

9.777,73 16.498,70 

΄Εκτακτα και ανόργανα έξοδα  

  

-7.625,98 -393,96 

Έκτακτες ζημιές 

  

-8.018,07 0,00 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 

  

-5.193,00 -2.706,95 

  

  

-20.837,05 -3.100,91 

Έκτακτα αποτελέσματα 

  

-11.059,32 13.397,79 

  

   

  

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα    (ζημιές) 

  

-115.711,38 68.830,28 

  

   

  

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 

  

93992,41 75984,86 

Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 

  

-93992,41 -75984,86 

  

   

  

Καθαρά αποτελέσματα ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 

(ζημιές) 

  

-115.711,38 68.830,28 

          

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥNΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

  

   

  

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31/12/2013 κατά λειτουργία - Ατομικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

  

   

  

Σημείωση  1/1/-31/12/13 1/1-31/12/12 

  

   

  

Κύκλος εργασιών(καθαρός) 

  

1.629.397,81 1.558.618,72 

  

   

  

Κόστος πωλήσεων  

  

-1.261.366,41 -1.225.071,01 

Μικτό αποτέλεσμα 

  

368.031,40 333.547,71 

Λοιπά συνήθη έσοδα 

  

416.109,27 314.740,55 

  

  

784.140,67 648.288,26 

  

   

  

Έξοδα διοίκησης  

  

-94.326,95 -135.225,35 

Έξοδα διάθεσης 

  

-535.314,66 -538.624,18 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 

  

154.499,06 -25.561,27 
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Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

  

70,09 468,12 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  

  

-78.797,43 -79.558,91 

Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (κέρδη-

ζημιές) 

  

75.771,72 -104.652,06 

΄Εκτακτα και ανόργανα έσοδα  

  

8.028,79 7.581,11 

Έκτακτα κέρδη 

  

200,00 0,00 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 

  

140,43 2.196,62 

  

  

8.369,22 9.777,73 

΄Εκτακτα και ανόργανα έξοδα  

  

-935,48 -7.625,98 

Έκτακτες ζημιές 

  

-5.827,63 -8.018,07 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 

  

-319,00 -5.193,00 

  

  

-7.082,11 -20.837,05 

Έκτακτα αποτελέσματα 

  

1.287,11 -11.059,32 

  

   

  

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα    (κέρδη) 

  

77.058,83 -115.711,38 

  

   

  

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 

  

73074,39 93992,41 

Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 

  

-73074,39 -93992,41 

  

   

  

Καθαρά αποτελέσματα ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 

(κέρδη) 

  

77.058,83 -115.711,38 

          

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥNΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

  

   

  

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31/12/2014 κατά λειτουργία - Ατομικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

  

   

  

Σημείωση  1/1/-31/12/14 1/1/-31/12/13 

  

   

  

Κύκλος εργασιών(καθαρός) 

  

1.741.585,88 1.629.397,81 

  

   

  

Κόστος πωλήσεων  

  

-1.340.208,84 -1.261.366,41 

Μικτό αποτέλεσμα 

  

401.377,04 368.031,40 

Λοιπά συνήθη έσοδα 

  

291.279,62 416.109,27 

  

  

692.656,66 784.140,67 

  

   

  

Έξοδα διοίκησης  

  

-324.991,83 -94.326,95 

Έξοδα διάθεσης 

  

-425.135,89 -535.314,66 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 

  

-57.471,06 154.499,06 

  

   

  



32 
 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

  

12,86 70,09 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  

  

-77.406,63 -78.797,43 

Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (κέρδη-

ζημιές) 

  

-134.864,83 75.771,72 

΄Εκτακτα και ανόργανα έσοδα  

  

6.334,30 8.028,79 

Έκτακτα κέρδη 

  

0,00 200,00 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 

  

182,63 140,43 

  

  

6.516,93 8.369,22 

΄Εκτακτα και ανόργανα έξοδα  

  

-10.997,34 -935,48 

Έκτακτες ζημιές 

  

-8.960,70 -5.827,63 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 

  

-4.862,27 -319,00 

  

  

-24.820,31 -7.082,11 

Έκτακτα αποτελέσματα 

  

-18.303,38 1.287,11 

  

   

  

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα    (ζημιές) 

  

-153.168,21 77.058,83 

  

   

  

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 

  

185845,57 73074,39 

Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 

  

-185845,57 -73074,39 

  

   

  

Καθαρά αποτελέσματα ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 

(ζημιές) 

  

-153.168,21 77.058,83 

          

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥNΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

  

   

  

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31/12/2015 κατά λειτουργία - Ατομικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

  

   

  

Σημείωση  1/1/-31/12/15 1/1-31/12/14 

  

   

  

Κύκλος εργασιών(καθαρός) 

  

1.737.019,81 1.741.585,88 

  

   

  

Κόστος πωλήσεων  

  

-1.352.104,91 -1.340.208,84 

Μικτό αποτέλεσμα 

  

384.914,90 401.377,04 

Λοιπά συνήθη έσοδα 

  

160.975,47 291.279,62 

  

  

545.890,37 692.656,66 

  

   

  

Έξοδα διοίκησης  

  

-323.356,47 -324.991,83 

Έξοδα διάθεσης 

  

-407.993,46 -425.135,89 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 

  

-18.564,93 -24.820,31 

Λοιπά έσοδα και κέρδη  

  

17.244,84 6.516,93 
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Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 

  

-186.779,65 -75.774,44 

  

   

  

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

  

5,79 12,86 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  

  

-76.527,03 -77.406,63 

Αποτελέσματα προ φόρων 

  

-263.300,89 -153.168,21 

  

   

  

Φόροι εισοδήματος 

  

0,00 -1.136,56 

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους 

  

-263.300,89 -154.304,77 

          

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥNΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

  

   

  

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31/12/2015 κατά λειτουργία - Ατομικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

  

   

  

Σημείωση  1/1/-31/12/16 1/1/-31/12/15 

  

   

  

Κύκλος εργασιών(καθαρός) 

  

1.562.470,31 1.737.019,81 

  

   

  

Κόστος πωλήσεων  

  

-1.210.700,67 -1.352.104,91 

Μικτό αποτέλεσμα 

  

351.769,64 384.914,90 

Λοιπά συνήθη έσοδα 

  

241.555,28 160.975,47 

  

  

593.324,92 545.890,37 

  

   

  

Έξοδα διοίκησης  

  

-317.669,22 -323.356,47 

Έξοδα διάθεσης 

  

-356.924,60 -407.993,46 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 

  

-19.423,10 -18.564,93 

Λοιπά έσοδα και κέρδη  

  

6.232,54 17.244,84 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 

  

-94.459,46 -186.779,65 

  

   

  

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

  

10,22 5,79 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  

  

-80.555,56 -76.527,03 

Αποτελέσματα προ φόρων 

  

-175.004,80 -263.300,89 

  

   

  

Φόροι εισοδήματος 

  

0,00 0,00 

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους 

  

-175.004,80 -263.300,89 
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3.3 Αριθμοδείκτες  ρευστότητας  

 

           Οι αριθμοδείκτες γενικής και ειδικής ρευστότητας για τα έτη 2010-2016 δεν  κρίνονται 

πολύ ικανοποιητικοί, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα στην ροη των 

κεφαλαίων κίνησης για βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του 

συνεταιρισμού και μάλιστα αυτοί προοδευτικά ελαττώνονται.  

Παρότι έχουμε μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε αυτά τα έτη , εντοπίζουμε 

αντίστοιχη μείωση στο κυκλοφορούν ενεργητικό του συνεταιρισμού. Οι αυξομειώσεις στα 

αποθέματα , τις απαιτήσεις, τα διαθέσιμα και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

επηρεάζουν τους αριθμοδείκτες και την τάση τους για μείωση.  

         Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας δείχνει πόσες φορές το κυκλοφορούν ενεργητικό 

μια επιχείρησης καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, δηλαδή εάν είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει ανεπιθύμητες εξελίξεις στην ροή κεφαλαίων κίνησης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας τόσο καλύτερη, από πλευράς ρευστότητας, είναι η θέση 

της επιχείρησης την συγκεκριμένη στιγμή. 

 

      Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας          Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Ή κεφαλαίου κίνησης                             :   Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

 

 

   2010              2011               2012            2013          2014            2015            2016             

5199048          5172691        5065981       782080       716587       719002      732672 

3114664          3158588        3019466       2795886     2772462     3188034    3319439      

=1,67               = 1,63              = 1,67         = 0,28        = 0,25           =0,23         =0,22  
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Διάγραμμα 1  : Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας περιόδου 2010-2016 

 

 

 

           Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας δείχνει πόσες φορές τα ταχέως ρευστοποιήσιμα 

στοιχεία  του κυκλοφορούντος ενεργητικού ( διαθέσιμα + απαιτήσεις ) μια επιχείρησης 

καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της τη συγκεκριμένη στιγμή. Υπό κανονικές 

συνθήκες ( μη ύπαρξη επισφαλών ή ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων) , εάν ο 

αριθμοδείκτης αυτός είναι γύρω στην μονάδα θεωρείται ικανοποιητικός. 

 

 

         Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας  :     Διαθέσιμα + Απαιτήσεις  

                                                                        Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

 

 2010            2011              2012              2013           2014         2015        2016 

4576516      4692854       4622570        294669         317631     419500    421093 

3114664      3158588       3019466        2795886      2772462   3188034   3319439 

=1,47             = 1,48           = 1,53            = 0,10          = 0,11     =0,13      =0,12 
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Διάγραμμα 2  : Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας περιόδου 2010-2016   

 

        

         Και στους δύο αριθμοδείκτες ρευστότητας  παρατηρούμε ότι με το πέρασμα των ετών 

οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του συνεταιρισμού καλύπτονται με όλο και μικρότερο ποσό 

και αυτό οφείλεται στην συνεχόμενη μεγάλη αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

καθώς και στην σημαντική μείωση του ενεργητικού του συνεταιρισμού, δηλαδή μείωση στο 

κυκλοφορούν ενεργητικό, στα διαθέσιμα και τις απαιτήσεις του. Στους αριθμοδείκτες γενικής 

ρευστότητας τα ποσά είναι μεταξύ 1,67φορές και καταλήγει σε 0,22 φορές, ενώ στους 

αριθμοδείκτες ειδικής ρευστότητας τα ποσά είναι από 1,53 φορές έως 0,11 φορές. 

 

 

 

3.4 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας 

          Όλοι οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας για τα έτη 2010-2016 κρίνονται μη 

ικανοποιητικοί. Αυτό οφείλεται στην χαμηλή ανακύκλωση των αποθεμάτων, στην μεγάλη 

καθυστέρηση είσπραξης των απαιτήσεων και στην υποαπασχόληση των κεφαλαίων( κίνησης, 

ιδίων , συνολικών ). 
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          Από τα παρακάτω στοιχειά προκύπτει ότι απασχολούνται πολλά κεφάλαια για την 

στήριξη των πωλήσεων  αυτού του επιπέδου, δηλαδή η λειτουργιά δεν είναι αποτελεσματική 

και για αυτό θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Τα κατάλληλα μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν στην 

αύξηση του όγκου των πωλήσεων των καταστημάτων, στην μείωση ή και την ταχύτερη 

διάθεση των αποθεμάτων, στην μείωση ή και την ταχύτερη είσπραξη των απαιτήσεων και 

στην χρησιμοποίηση των κεφαλαίων με περισσότερη προσοχή. Έτσι θα εξοικονομηθούν 

πόροι που μπορεί να διαθέτουν προς άλλους καταστατικούς σκοπούς. 

         Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας των αποθεμάτων δείχνει πόσες φορές 

ανανεώθηκαν τα αποθέματα της επιχείρησης , σε σχέση με τις πωλήσεις της, μέσα στην 

χρήση. Γενικά όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός τόσο πιο αποτελεσματικά 

λειτουργεί η επιχείρηση. 

         Με το πέρασμα των ετών βλέπουμε αύξηση του αριθμοδείκτη κυκλοφορίας των 

αποθεμάτων και αυτό οφείλεται στην σταδιακή μείωση τους μέσου όρου των αποθεμάτων. 

Τα ποσά του αριθμοδείκτη αυτού είναι από 2,39 φορές έως 5,11 φορές στο διάστημα αυτό. 

 

 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων :    Καθαρές Πωλήσεις  

                                                                                                 Μέσος Όρος αποθεμάτων 

      

 

 

 

      2010          2011            2012          2013          2014           2015         2016 

   

 1501765     1603432     1558618    1629397     1741585    1737019    1562470 

   626449       551184       461623      265875        443182      349228        305540                                                                                              

  

  =2,39        =2,91           =3,37         =3,50           =3,93         =4,97          =5,11  
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Διάγραμμα 3  : Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων περιόδου 2010-2016 

 

 

 

 

        Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως των απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές 

εισπράχτηκαν οι απαιτήσεις, σε σχέση με τις πωλήσεις της, μέσα στην χρήση. Γενικά όσο 

μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί η επιχείρηση.  

     Στον αριθμοδείκτη αυτό παρατηρούμε ότι οι τιμές του είναι μεταξύ 0,33 μέχρι 6,38 που 

είναι και η υψηλότερη τιμή που συναντάμε και βρίσκεται στο έτος 2014. Από το 2010 έως 

και το 2013 οι τιμές είναι περίπου ίδιες, ενώ μετά βλέπουμε μια μεγάλη αυξομείωση στα 

επόμενα 3 χρόνια. Αυτό συμβαίνει διότι ενώ οι καθαρές πωλήσεις έχουν μικρές μεταβολές, ο 

μέσος όρος των απαιτήσεων στα έτη αυτά έχει μεγάλες και σημαντικές αλλαγές. 

 

 

 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων :       Καθαρές Πωλήσεις 

                                                                                        Μέσος Όρος απαιτήσεων 
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  2010         2011           2012          2013             2014          2015         2016 

 1501765     1603432    1558618     1629397     1741585     1737019   1562470  

 4569816     4582544    4605324     2420404       273093     335295      386659 

=0,33        =0,35            =0,34         =0,67            =6,38       =1,18        =4,04 

 

Διάγραμμα 4  : Αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων περιόδου 2010-2016 

 

 

 

    Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας του καθαρού κεφαλαίου κίνησης ( κυκλοφορούν 

ενεργητικό μείον τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) δείχνει πόσες φορές χρησιμοποιήθηκε το 

καθαρό κεφάλαιο κίνησης σε σχέση με τις πωλήσεις μιας επιχείρησης μέσα στην χρήση. 

Γενικά ένας υψηλός αριθμοδείκτης παρέχει ένδειξη ανεπάρκειας κεφαλαίων κίνησης , ενώ 

ένας χαμηλός αριθμοδείκτης παρέχει ένδειξη υπεραυξημένων κεφαλαίων κίνησης.  

      Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε ότι οι τιμές του αριθμοδείκτη είναι μεταξύ 0,79 έως -0,80 

φορές. Δηλαδή βλέπουμε μια μεγάλη μείωση που εμφανίζεται από το 2014-2016. Αυτό 

συμβαίνει διότι το καθαρό κεφάλαιο κίνησης μειώνεται σε μεγάλο βαθμό και μας δείχνει ότι 

οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του συνεταιρισμού είναι μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν 

ενεργητικό του . 
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Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού 

 κεφαλαίου κίνησης                                                        :   Καθαρές Πωλήσεις 

                                                                                            Καθαρό κεφάλαιο κίνησης 

 

 

 

 2010           2011          2012           2013            2014           2015           2016 

1501765   1603432    1558618      1629397      1741585     1737019      1562470 

2084384   2014103    2046515     -3019466     -2772462    -2469032     -2586767 

=0,72        =0,79          =0,76        = -0,80          = -0,84        =-0,70         =-0,60 

 

 

Διάγραμμα 5  : Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης 

περιόδου 2010-2016 

 

     

 

 

     Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων δείχνει πόσες φορές 

χρησιμοποιήθηκαν τα ιδία κεφάλαια της επιχείρησης, σε σχέση με τις πωλήσεις της, μέσα 

στην χρήση. Ένας υψηλός αριθμοδείκτης μαρτυρά μια ευνοϊκή κατάσταση στην  επιχείρηση 

και για αυτό πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με το σχετικά μικρό ύψος ιδίων κεφαλαίων 
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πράγμα που συνεπάγεται ότι μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα κέρδη. Από άποψη ασφαλείας 

όσο πιο μεγάλος τόσο πιο δυσμενής η θέση της οικονομικής μονάδος, αφού λειτουργεί 

βασιζόμενη στον δανεισμό, δηλαδή με ξένα κεφάλαια. 

     Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε ότι οι τιμές είναι μεταξύ 0,78 έως 0,25 φορές και 

αυτό γίνεται διότι έχουμε μια μικρή αυξομείωση των καθαρών πωλήσεων στα έτη αυτά και 

ταυτόχρονα έχουμε μεγαλύτερη αύξηση στα ίδια κεφάλαια του συνεταιρισμού μέχρι το 2012 

και έπειτα μια μικρή μείωση σε αυτά που επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα του αριθμοδείκτη. 

 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων :   Καθαρές Πωλήσεις 

                                                                                                 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 

 

 2010          2011           2012          2013           2014         2015          2016 

1501765   1603432    1558618     1629397     1741585    1737019    1562470 

2042381   2044050     2141841    6360518     6200698    5806518    5631813 

=0,73          =0,78          =0,72         =0,25         =0,28         =0,30       =0,28  

 

Διάγραμμα 6  : Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων περιόδου 2010-

2016 
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           Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού δείχνει πόσες φορές 

χρησιμοποιήθηκε το ενεργητικό της επιχείρησης , σε σχέση με τις πωλήσεις της, μέσα στην 

χρήση. Βλέποντας έναν χαμηλό αριθμοδείκτη καταλαβαίνουμε ότι η οικονομική μονάδα δεν 

πραγματοποιεί εντατική χρησιμοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων , πράγμα που 

σημαίνει ότι πρέπει να αυξήσει τον βαθμό χρησιμοποίησης αυτών ή να προβεί σε 

ρευστοποίηση μέρους των περιουσιακών της στοιχείων προκειμένου να πραγματοποιήσει τις 

πωλήσεις της. 

 

 

     Στο ακόλουθο διάγραμμα βάση των οικονομικών καταστάσεων οι τιμές του αριθμοδείκτη 

είναι 0,28 έως 0,17 φορές. Από το 2010 μέχρι και το 2012 οι αλλαγές είναι μικρές ενώ από το 

2013 και μετά παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος του συνόλου του ενεργητικού έχει μεγάλη 

αύξηση με αποτέλεσμα ο αριθμοδείκτης να μικραίνει. 

 

 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας                                            Καθαρές πωλήσεις  

κυκλοφορίας ενεργητικού :                              Μέσος Όρος συνόλου ενεργητικού  

 

   

 

  2010          2011           2012            2013           2014          2015          2016 

1501765    1603432    1558618      1629397      1741585     1737019    1562470 

5848015    5736851    5648027       7704771      9674868    9455019    9284790 

=0,25            =0,28         =0,27          =0,21          =0,18       =0,18          =0,17 
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Διάγραμμα 7  : Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού περιόδου 2010-2016 

 

 

 

3.5 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

     Όλοι οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας για τα έτη 2010-2016 είναι μη ικανοποιητικοί. 

Αυτό οφείλεται στο χαμηλό μικτό κέρδος εκμετάλλευσης (18,82% - 23,04%) που συνήθως 

δεν επαρκεί για να καλύψει τα έξοδα με συνέπεια τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης και 

συνακόλουθα τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης του συνεταιρισμού να κυμαίνονται από 

ελάχιστα θετικά (κέρδος 0,36% - 4,72%) σε έντονα αρνητικά (ζημίες 7,42% - 15,15%). 

     Στην συνέχεια παρουσιάζονται συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας του 

συνεταιρισμού για την περίοδο 2010 – 2016. 

 

     Ο αριθμοδείκτης μικτού κέρδους δείχνει το ποσοστό του μικτού κέρδους που επιτυγχάνει 

μια επιχείρηση από τις πωλήσεις της μέσα στην χρήση, δηλαδή δείχνει τη λειτουργική 

αποτελεσματικότητα και τη πολιτική τιμών της επιχείρησης. 

 

Αριθμοδείκτης μικτού κέρδους :  100 x  Μικτά κέρδη Εκμεταλλεύσεως 

                                                                  Καθαρές Πωλήσεις χρήσεως 
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 2010           2011              2012             2013              2014           2015         2016 

  282692      361435          333547          368031         401377      384914      351769 

1501765      1603432         1558618        1629397      1741585    1737019    1562470 

=18,82%     =22,54%         =21,40%      =22,58%      =23,04%    =22,16%    =22,51% 

 

Διάγραμμα 8  : Αριθμοδείκτης μικτού κέρδους περιόδου 2010-2014 

 

 

 

 

   Ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που 

επιτυγχάνει μια επιχείρηση από τις πωλήσεις της μέσα στην χρήση, δηλαδή δείχνει το κέρδος 

από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. 

      Στο διάγραμμα που ακολουθεί βλέπουμε συνεχώς αυξομειώσεις με θετικά και αρνητικά 

ποσοστά. Οι αλλαγές αυτές είναι μεγάλες και οφείλονται στην μεγάλη αλλαγή των καθαρών 

κερδών εκμεταλλεύσεως, καθώς παίρνει και αρνητικές τιμές που σημαίνει ότι υπάρχουν 

ζημίες σε κάποιες χρήσεις του συνεταιρισμού. 
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Αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους :       100 x  Καθαρά κέρδη Εκμεταλλεύσεως 

                                                                          Καθαρές πωλήσεις χρήσεως 

 

    2010         2011              2012            2013            2014            2015       2016 

    5548        68830           -115711       77058          -153168      -263300    -175004 

1501765     1603432        1558618      1629397       1741585    1737019    1562470 

=0,36%         =4,29%        =-7,42%        =4,72%       =-8,79%  =-15,15%    =-11,20% 

 

 

Διάγραμμα 9  : Αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους περιόδου 2010-2016 
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      Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης 

μέσα στην χρήση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός , τόσο πιο αποδοτικά για τα 

απασχολούμενα ίδια κεφάλαια λειτουργεί η επιχείρηση. 

       Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε ότι οι τιμές του αριθμοδείκτη αυτού είναι από 0,27% 

έως -5,40% που σημαίνει ότι ο συνεταιρισμός δεν λειτουργεί αποδοτικά για τα ίδια κεφάλαια. 

Αυτό γίνεται διότι έχουμε μεγάλη μείωση των καθαρών κερδών και αύξηση των ιδίων 

κεφαλαίων. 

 

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας  

ιδίων κεφαλαίων                              : 100x Καθαρά κέρδη Εκμεταλλεύσεως 

                                            Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 

 

 

   2010        2011            2012             2013           2014            2015        2016 

   5548        68830         -115711         77058        -153168     -263300    -175004 

2042381    2044050     2141841        6360518    6200698      5806518    5631813 

=0,27%      =3,36%        =-5,40%       =1,21%      =-2,47%     =-4,53%    =-3,10% 

 

 

Διάγραμμα 10  : Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων περιόδου 2010-2016 
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3.6 Αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας 

         

       Ο αριθμοδείκτης Iδια Κεφάλαια/ Συνολικά Κεφάλαια δείχνει ότι το σύνολο του 

ενεργητικού χρηματοδοτείται σε ποσοστό που κυμαίνεται από 35,28 %  έως 64,92 % με ίδια 

κεφάλαια. Θεαματική βελτίωση του αριθμοδείκτη αυτού , που σημαίνει μικρότερη εξάρτηση 

από ξένα κεφάλαια, μπορεί να επέλθει μόνο με τη μείωση των απαιτήσεων. 

      Ο αριθμοδείκτης Ίδια Κεφάλαια / Ξένα Κεφάλαια δείχνει ότι το ποσοστό των ιδίων 

κεφαλαίων κυμαίνεται από  55,42 % έως  188,34% των ξένων κεφαλαίων. Ο αριθμοδείκτης 

αυτός μπορεί να βελτιωθεί θεαματικά με την αναμενόμενη εξόφληση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων στην ΑΤΕ. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς την ΑΤΕ και οι υπόλοιπες 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους πιστωτές είναι πλήρως διασφαλισμένες και 

καλύπτονται από τα ίδια κεφάλαια. 

       Ο αριθμοδείκτης Ίδια Κεφάλαια / Καθαρά Πάγια δείχνει ότι ο συνεταιρισμός 

χρηματοδοτεί με ίδια κεφάλαια τις πάγιες επενδύσεις της σε ποσοστό που κυμαίνεται από   

390,10 % έως  70,78 % πράγμα που σημειώνεται ότι επιτεύχθηκε σταδιακά με την αύξηση 

των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της στην ΑΤΕ. Οι υπεραξίες που πιθανόν προκύψουν 

δεν αναμένεται να μεταβάλλουν αισθητά την εικόνα. 

      Ο αριθμοδείκτης Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Συνολικές Υποχρεώσεις δείχνει ότι 

σταδιακά οι συνολικές υποχρεώσεις του συνεταιρισμού καλύπτονται όλο και λιγότερο  από 

το κυκλοφορούν ενεργητικό ( από 141,13% έως 21,76% ). Με δεδομένη όμως τη χαμηλή 

ανακύκλωση των αποθεμάτων και τη καθυστέρηση είσπραξης των απαιτήσεων μάλλον αυτό 

είναι πολύ πιθανόν να ισχύει. 

       Ο αριθμοδείκτης Καθαρά Πάγια / Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δείχνει ότι οι 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του συνεταιρισμού προς τους πιστωτές της ( μόνο ΑΤΕ) όλο 

και λιγότερο καλύπτονται από τα καθαρά πάγια ( από 0,91 φορές σε 33,77  φορές ) , δηλαδή 

η ασφάλεια της ΑΤΕ όλο και αυξάνεται. Αυτό ισχύει, γιατί η ΑΤΕ έχει εγγράψει υποθήκες 

και προσημειώσεις σε όλα τα ακίνητα του συνεταιρισμού, των οποίων η εμπορική αξία είναι 

πολλαπλάσια της λογιστικής. 

       Ο αριθμοδείκτης καλύψεως τόκων από μακροπρόθεσμα κεφάλαια δεν είναι 

ικανοποιητικός , γιατί δεν υπάρχουν συνήθως τέτοια κέρδη εκμετάλλευσης προ φόρων και 

τόκων για την κάλυψή τους. Η ορθότερη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού 

είναι η βελτίωση των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας με τα σχετικά μέτρα που προτάχθηκαν. 
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      Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και 

βιωσιμότητας του συνεταιρισμού για την περίοδο 2010-2016. 

 

      Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια, δείχνει το ποσοστό των 

ίδιων κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση του συνολικού του 

ενεργητικού μιας επιχείρησης μέσα στην χρήση. Γενικά όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμοδείκτης αυτός τόσο λιγότερο εξαρτάται από τα ξένα κεφάλαια η επιχείρηση. 

     Στο παρακάτω διάγραμμα σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις βλέπουμε ότι ο 

αριθμοδείκτης αυτός έχει μια συνεχόμενη αύξηση και κυρίως από το έτος 2013 και μετά για 

τον λόγο ότι τα ίδια κεφάλαια του συνεταιρισμού αυξήθηκαν σε μεγαλύτερο ποσοστό σε 

σχέση με τα συνολικά κεφάλαια του. 

 

 

 

Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς  

συνολικά κεφάλαια                                   :  100 x  Ίδια Κεφάλαια 

                                                                               Συνολικά Κεφάλαια 

 

 

 

   2010              2011           2012             2013             2014           2015         2016 

2042381         2044050     2141841       6360518       6200698     5806518    5631813 

5788384        5685319      5610736        9798806       9550930    9369598    9199982 

=35,28%       =35,95%     = 38,17%       =64,91%      =64,92%    =61,97%    =61,21% 
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Διάγραμμα 11  : Εξέλιξη αριθμοδεικτών ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια  

περιόδου 2010-2016 

        

      

     Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς τα ξένα κεφάλαια δείχνει τη σχέση των ιδίων 

κεφαλαίων προς τα ξένα κεφάλαια ( βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) σε μια επιχείρηση 

μέσα στη χρήση. Δηλαδή δείχνει την ασφάλεια που παρέχει η επιχείρηση στους πιστωτές της. 

Γενικά θεωρείται ότι ο αριθμοδείκτης αυτός υπερβαίνει την μονάδα παρέχεται ασφάλεια 

στους πιστωτές, ενώ όταν πέφτει κάτω της μονάδας αρχίζει και περιορίζεται.  

     Από το έτος 2010-2014 παρατηρούμε μια συνεχή αύξηση που μας δείχνει ότι ο 

συνεταιρισμός παρέχει ασφάλεια στους πιστωτές του σε υψηλό βαθμό. Στα έτη 2015 και 

2016 βλέπουμε μια μικρή μείωση του ποσοστού αυτού που οφείλεται στην αύξηση των ξένων 

κεφαλαίων του. Ωστόσο τα αποτελέσματα παραμένουν ικανοποιητικά.  

 

 

Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων 

Προς Ξένα Κεφάλαια                        : 100 x Ίδια Κεφάλαια 

                                                                       Ξένα Κεφάλαια 
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   2010           2011           2012            2013           2014            2015        2016 

2042381     2044050      2141841       6360518     6200698    5806518    5631813 

3683868     3584135      3414839       3377902     3292155    3563079    3568169 

=55,42%   =57,03%     =62,72%     =188,29%   =188,34%   =162,96%   =157,84% 

                                         

 

Διάγραμμα 12  : Εξέλιξη αριθμοδεικτών ιδίων κεφαλαίων προς ξένα κεφάλαια  περιόδου 

2010-2016 

   

 

 

     Ο αριθμοδείκτης ίδια κεφάλαια προς τα καθαρά πάγια δείχνει το ποσοστό συμμετοχής των 

ιδίων κεφαλαίων στην χρηματοδότηση των παγίων επενδύσεων μιας επιχείρησης μέσα στην 

χρήση. Όταν ο αριθμοδείκτης αυτός είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας η χρηματοδότηση 

των παγίων γίνεται από τα ίδια κεφάλαια, ενώ όταν είναι μικρότερος της μονάδας, 

χρησιμοποιούνται και ξένα κεφάλαια. 

     Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρατηρούμε ότι από το 2010 έως το 2012 ο αριθμοδείκτης 

έχει ανοδική πορεία και είναι μεγαλύτερος της μονάδας που σημαίνει ότι η χρηματοδότηση 

των παγίων γίνεται από τα ίδια κεφάλαια. Από το 2013 έως το 2016 βλέπουμε μείωση και 

πτώση του αριθμοδείκτη κάτω της μονάδας, που σημαίνει ότι ο συνεταιρισμός θα πρέπει να 
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χρησιμοποιήσει και ξένα κεφάλαια για την χρηματοδότηση των παγίων. Αυτό συμβαίνει διότι 

στα έτη αυτά βλέπουμε σημαντική αύξηση των καθαρών παγίων του συνεταιρισμού. 

 

 

Αριθμοδείκτης  Ιδίων Κεφαλαίων προς Καθαρά Πάγια : 100x Ίδια Κεφάλαια 

                                                                                                    Καθαρά Πάγια 

 

2010                  2011                2012                2013             2014 

2042381           2044050          2141841         6360518       6200698 

523552              450122           482973           8940171       8759530 

=390,10%       =454,11%        =443,47%       =71,14%     =70,78% 

 

Διάγραμμα 13  : Εξέλιξη αριθμοδεικτών ιδίων κεφαλαίων προς καθαρά πάγια περιόδου 

2010-2016 
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      Ο αριθμοδείκτης του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις συνολικές υποχρεώσεις 

δείχνει το ποσοστό κάλυψης των συνολικών υποχρεώσεων από το κυκλοφορούν ενεργητικό 

μιας επιχείρησης μέσα στην χρήση. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός τόσο και η κάλυψη είναι 

μεγαλύτερη. 

     Σύμφωνα με τα στοιχεία του συνεταιρισμού παρατηρούμε ότι από το 2013-2016 ο 

αριθμοδείκτης αυτός έχει μια τεράστια μείωση γιατί το κυκλοφορούν ενεργητικό του 

μειώνεται αρκετά, ενώ οι συνολικές του υποχρεώσεις αυξομειώνονται αλλά σε μικρό βαθμό. 

 

 

 

 

 

 

Αριθμοδείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

Προς Συνολικές Υποχρεώσεις                            : 100 x Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

                                                                                         Συνολικές Υποχρεώσεις  

 

 

   

 

 

 

 

 2010           2011             2012             2013            2014            2015        2016 

 

5199048      5172691       5065981       782080         716587      719002     732672 

3683868      3584135      3414839        3377902      3292155    3563079    3568169 

=141,13%   = 144,32%    =148,35%      =23,15%   =21,76%   =20,18%    =20,53% 
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Διάγραμμα 14  : Εξέλιξη αριθμοδεικτών κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές 

υποχρεώσεις  περιόδου 2010-2016 

 

 

 

     Ο αριθμοδείκτης των καθαρών παγίων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δείχνει 

πόσες φορές οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καλύπτονται από τα καθαρά πάγια μιας 

επιχείρησης μέσα στη χρήση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός τόσο 

μεγαλύτερη ασφάλεια παρέχεται στους μακροχρόνιους πιστωτές. 

     Στο παρακάτω διάγραμμα θα δούμε πως διαμορφώνονται οι τιμές του αριθμοδείκτη αυτού 

και παρατηρούμε μια συνεχή αύξηση του, που σημαίνει ότι ο συνεταιρισμός παρέχει μεγάλη 

ασφάλεια στους πιστωτές του, γιατί οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του καλύπτονται από τα 

καθαρά πάγια του. Από το 2013 και μετά έχουμε μια σημαντική αύξηση που οφείλεται στην 

αύξηση των καθαρών παγίων του συνεταιρισμού καθώς οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του 

αυξομειώνονται αλλά σε μικρότερο βαθμό. 

 

 

Αριθμοδείκτης Καθαρών Παγίων  

Προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις :              Καθαρά Πάγια  

                                                                Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  
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2010               2011         2012            2013             2014          2015          2016 

523552        450122      482973        8940171       8759530    8584825   8400870 

569203        425547       395372        582016         519692     375045      24872 

=0,91             =1,05         =1,22          =15,36         =16,85      =22,89       =33,77 

 

 

 

Διάγραμμα 15  : Εξέλιξη αριθμοδεικτών καθαρών παγίων προς μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις  περιόδου 2010-2016 

 

 

 

 

 

     Ο αριθμοδείκτης καλύψεως των τόκων δείχνει πόσες φορές τα κέρδη ( προ φόρων και 

τόκων ) είναι μεγαλύτερα από τους τόκους των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων που 

χρησιμοποιούνται από μια επιχείρηση μέσα στην χρήση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμοδείκτης αυτός , τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια παρέχεται στους μακροπρόθεσμους 

πιστωτές. Στο διάγραμμα που θα ακολουθήσει παρατηρούμε ότι οι τιμές του αριθμοδείκτη 

αυτού είναι από  -2,44 έως  -0,02. Βλέπουμε ότι σε κάθε έτος έχουμε τεράστια αυξομείωση 

του αριθμοδείκτη αυτού  η οποία οφείλεται στις ζημίες που βγαίνουν στον συνεταιρισμό και 
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στην παράλληλη αύξηση των συνολικών του τόκων. Οι τιμές ωστόσο είναι αρνητικές που 

σημαίνει ότι ο αριθμοδείκτης αυτός κρίνεται μη ικανοποιητικός. 

 

Αριθμοδείκτης καλύψεως τόκων  : Καθαρά Κέρδη εκμ/σεως προ φόρων και τόκων 

                                                                          Σύνολο Τόκων 

 

2010           2011           2012          2013         2014          2015           2016 

-53109      -5317         -36620        -1669        -75774      -186779      -94459 

58657       74146         79090         78727        77393        76521        80545 

=-0,90      =-0,07         =-0,46        =-0,02       =-0,97       =-2,44        =-1,17 

 

 

Διάγραμμα 16  : Εξέλιξη αριθμοδείκτη καλύψεως τόκων περιόδου 2010-2016 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

     Στην διάρκεια των 100χρονων ιστορίας του το “ΤΑΟΛ” ανέπτυξε όλες τις δραστηριότητες 

που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους αγρότες του νησιού στην παραγωγή και διάθεση των 

προϊόντων τους. Στήριξε στο βαθμό που μπορούσε την πρωτογενή παραγωγή και 

δημιούργησε υποδομές στη μεταποίηση, στο εμπόριο και στις υπηρεσίες. Ήταν κοντά στους 

αγρότες ώστε να ξεπερνάνε τα όποια προβλήματα αντιμετώπιζαν. 

     Τις τελευταίες δεκαετίες οι  δραστηριότητες του έχουν μειωθεί σημαντικά, με τον 

αγροτικό τομέα της Ελλάδας να είναι σε φθίνουσα πορεία, κάτι που ξυπνάει μνήμες του 

παρελθόντος.  

     Πρέπει άμεσα να ξανά ξεκινήσει η πρωτογενή παραγωγή της Λευκάδας σε μεγαλύτερο 

βαθμό από τον σημερινό και βλέπουμε ότι οι συνεταιρισμοί στις μέρες μας είναι πιο 

σημαντικοί από ποτέ, τόσο στην οργάνωση όσο και στην διαχείριση του αγροτικού κόσμου. 

Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν και οι αγρότες και οι μικροπαραγωγοί οι οποίοι είναι αυτοί 

που πρέπει να κάνουν το μεγάλο βήμα και να στηρίξουν τον “ΤΑΟΛ”. Η ανάπτυξη θα έρθει 

μέσω της παραγωγής και των εξαγωγών. 

     Η Διοίκηση του “ΤΑΟΛ” θα πρέπει να μειώσει το κόστος παραγωγής και να βρει τα 

χρήματα που απαιτούνται για να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, για τον εκσυγχρονισμό των 

υποδομών του συνεταιρισμού έτσι ώστε να αλλάξει η εικόνα του συνεταιρισμού προς τους 

παραγωγούς. Πράγμα το οποίο θα οδηγήσει στο να κερδηθεί ξανά η εμπιστοσύνη ανάμεσα 

στα μελή του συνεταιρισμού. Αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει στην επίλυση των 

προβλημάτων και των αναγκών που έχουν αμφότεροι μέλη και συνεταιρισμός. 

     Τα ζημιογόνα αποτελέσματα της περιόδου 2010-2016 μπορούν να μειωθούν και ακόμα να 

μετατραπούν σε κέρδη, εάν παράλληλα με τα μέτρα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και 

της αποδοτικότητας ληφθούν μέτρα για την αξιοποίηση των αδρανών περιουσιακών 

στοιχείων του συνεταιρισμού, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα. Εάν συνεπώς παρθούν τα 

κατάλληλα μέτρα και αποδώσουν, η οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού θα βελτιωθεί 

και η βιωσιμότητα του μακροπρόθεσμα δεν θα επηρεαστεί από την επιδείνωση του 

γενικότερου οικονομικού συνόλου. 

 

 

 



57 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Καμενίδης, Χ. (2001). «Συνεταιρισμοί. Αρχές-Οικονομική-Πολιτική-Οργάνωση-Ανάπτυξη-

Νομοθεσία», Εκδόσεις Οίκος Αδερφών Κυριακίδη ΑΕ 

Αβδελίδης, Π. (1986). «Το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα», Εκδόσεις 

Παπαζήση 

Καμενίδης, Χ. (1998). «Συνεταιρισμοί» , Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη 

Κλήμης, Α. (1985). «Οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα», Εκδόσεις Πιτσιλός 

Κλήμης, Α. (1988). «Οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα», Εκδόσεις ΣΕΚΑΠ 

Κορρές, Γ. (1999). «Συνεργατισμός και οικονομική ανάπτυξη», Εκδόσεις Έλλην 

Χρυσόγονος,Κ (2006). «Ατομικά Και κοινωνικά δικαιώματα» , Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 

Παπαγεωργίου, Κ. (2004). «Βιώσιμη συνεταιριστική οικονομία» , Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ 

Φέτσης, Φ. (2006). «Τα πρώτα βήματα του ταμείου αμύνης οινοπαραγωγής Λευκάδας» , 

Εκδόσεις Ταδε Έφη 

Κασσαβέτη, Δ.(2005). «Συνεταιριστικοί θεσμοί» 

Κακαβούλης, Σ.(1986). «Οικονομικές καταστάσεις: ένα απαραίτητο εργαλείο της σύγχρονης 

διοίκησης» , Εκδόσεις Ιδίου 

Αρχείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Λευκάδας. (2016) Η ιστορία του συνεταιρισμού. 

Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο νόμου για τις «Αγροτικές 

Συνεταιριστικές Οργανώσεις» .(2011) 

Ανακτήθηκε από http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-

Nomothetikou-Ergou?law_id=bec88844-cf4a-41fd-b5b5-9cba8fb2393c 

Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Θεσμικό πλαίσιο 

για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την 

επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - Οργάνωση της εποπτείας του κράτους». 

(2000) 

    Ανακτήθηκε από http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-

340c4fb76a24/t-agrosyn-eis.pdf 

 

 

 

 

 



58 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2010-2016 

 

 



59 
 

 

 



60 
 

 

 

 



61 
 

 

 

 



62 
 

 

 

 



63 
 

 



64 
 

 



65 
 

 



66 
 

 


