
Μ
ερ

ικ
ο
ί 
α
ρι
θμ

ο
ί 

D
es

ig
n:

 te
rr

e-
lu

ne
 –

 C
G

 S
C

O
P 

/ i
llu

st
ra

tio
n:

 P
os

su
m

 In
te

ra
ct

iv
e 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

22.959.600 
ΜΜΕ στην Ε.Ε. 
 

450.000 
ΜΜΕ µεταβιβάζονται κάθε 
χρόνο 
 

46.000 
ΜΜΕ ετησίως θα 
µπορούσαν να 
µετατραπούν σε  
 
καινούργιους και 
βιώσιµους 
συνεταιρισµούς 
εργαζοµένων 
(σύµφωνα µε εκτιµήσεις στο πλαίσιο του 
έργου TransfertoCOOPS) 
 

 
 
 

 
 

 
 
Δώστε τα ηνία στους συνεταιρισµούς! Ανακαλύψτε τις πρακτικές 
που εφαρµόζονται στην Ε.Ε. για τη µεταβίβαση των ΜΜΕ 
σε συνεταιρισµούς εργαζοµένων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω  
ιστοσελίδα, όπου θα βρείτε πληροφορίες για τη µεταβίβαση  
της επιχείρησής σας σε συνεταιρισµό εργαζοµένων καθώς  
και τους εθνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται  
προς αυτή την κατεύθυνση στην Ε.Ε.: 
www.transfertocoops.eu 
 
Τον συντονισµό του εν λόγω ευρωπαϊκού έργου έχουν αναλάβει 
η Γενική Συνοµοσπονδία των Συνεταιρισµών Εργαζοµένων στη Γαλλία 
 (CG Scop) και ο οργανισµός «Cooperatives Europe», οι οποίοι θα σας  
βοηθήσουν να επικοινωνήσετε µε τον αρµόδιο εθνικό φορέα της χώρας  
σας και να λάβετε περαιτέρω υποστήριξη:  
transfertocoops@coopseurope.coop 

transfertocoops@coopseurope.coop 

 
 

 
	  

SOME  EXAMPLES OF WORKER COOPERATIVES IN FRANCE
	  

	  
 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε χρόνο, περίπου 450.000 
επιχειρήσεις µεταβιβάζονται σε καινούργιους ιδιοκτήτες και περισσότεροι από 
δύο εκατοµµύρια υπάλληλοι αποκτούν καινούργιους εργοδότες (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2011). Οι συνεταιρισµοί συνιστούν σηµαντικό τµήµα της οικονοµίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αριθµούν περισσότερα από 127 εκατοµµύρια µέλη, 
περισσότερες από 130.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις και πάνω από 4,3 
εκατοµµύρια εργαζοµένους. Ο δε ετήσιος κύκλος εργασιών τους ανέρχεται 
σχεδόν σε 990 δισεκατοµµύρια ευρώ (Cooperatives Europe, 2015)*. 
Η µεταβίβαση της επιχείρησής σας σε συνεταιρισµό εργαζοµένων έχει 
περισσότερα πλεονεκτήµατα από όσα φαντάζεστε. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας  
www.transfertocoops.eu 
 
*Ο οργανισµός «Cooperatives Europe » συνιστά µια κοινή πλατφόρµα 
συνεταιρισµών στην Ευρώπη. 
 

Μεταβίβαση της επιχείρησης 
σε συνεταιρισµό εργαζοµένων 
 
Έχετε σκεφτεί µήπως τα ικανότερα άτοµα για τη 
διοίκηση της επιχείρησής σας απασχολούνται ήδη 
σε αυτήν; 
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Ποιες συγκεκριμένες αλλαγές επιφέρει αυτή η πολιτική; 

Πλησιάζει ο καιρός της συνταξιοδότησής σας; 

Εµπιστευτείτε την 
επιχείρησή σας στους 
υπαλλήλους σας! 
 

Είστε πολλοί εσείς οι υπάλληλοι  
που επιθυµείτε να αναλάβετε τη διεύθυνση 
της επιχείρησης στην οποία εργάζεστε; 

Ώρα να γίνετε 
επιχειρηµατίας 
συνεταιρισµού! 
 
 

Με αυτόν τον τρόπο: 
>θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στην επιχείρηση 
στην οποία εργάζεστε και θα διατηρηθεί η τεχνογνωσία 
σας 
>θα επενδύσετε σε ένα συλλογικό και δηµοκρατικό  
έργο

Ανακαλύψτε όλα τα οφέλη από τη µεταβίβαση µιας ΜΜΕ 
σε συνεταιρισµό εργαζοµένων
 
 

Ένα συλλογικό έργο 
Ο συνεταιρισµός εργαζοµένων 
αποτελεί συνεταιριστική επιχείρηση 
στην οποία οι εργαζόµενοι 
συνιστούν την πλειοψηφία. Οι εν 
λόγω επιχειρήσεις εξυπηρετούν τα 
µέλη τους και διοικούνται από τους 
εργαζόµενους σε αυτές. 

Δηµοκρατική διακυβέρνηση 
Οι εργαζόµενοι-µέλη λαµβάνουν 
αποφάσεις, µέσω ψηφοφορίας, για 
σηµαντικά ζητήµατα στις γενικές 
συνελεύσεις, σύµφωνα µε την αρχή «ένα 
πρόσωπο, µία ψήφος», ανεξάρτητα από το 
ύψος του µετοχικού κεφαλαίου που 
κατέχουν. 

 

Μεταβίβαση της επιχειρήσης σας σε συνεταιρισµό εργαζοµένων: 

Η διαδικασία της µεταβίβασης της επιχείρησης σε συνεταιρισµό εργαζοµένων περιλαµβάνει διάφορα σηµαντικά στάδια, όπως την ανάλυση της επιχείρησης και τη νοµική σύστασή της. 

	  

ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
(οι εργαζόµενοι 
ενηµερώνονται εκ των 
προτέρων) 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
(χρηµατοοικονοµική 
ανάλυση, κοινωνικός 
έλεγχος, τίµηµα 
επιχείρησης  κ.τ.λ.) 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ 
ΟΜΑΔΑΣ (υποστήριξη από 
το άτοµο που κάνει τη 
µεταβίβαση κ.τ.λ.) 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
(σύνταξη του καταστατικού της 
εταιρείας, άµεση µετατροπή, 
εξαγορά των µετοχών του ατόµου  
που µεταβιβάζει την επιχείρηση 
κ.τ.λ.) 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ισότιµη κατανοµή κερδών 
Τα κέρδη κατανέµονται ισότιµα στους 
συνεταιρισµούς εργαζοµένων. Αντί να 
ανταµείβουν τους εξωτερικούς 
επενδυτές, οι εν λόγω συνεταιρισµοί 
κατανέµουν τα κέρδη µεταξύ των µελών 
τους, που είναι, κυρίως, οι εργαζόµενοι 
σε αυτούς. 

 

Προτεραιότητα καθίσταται η 
βιωσιµότητα της επιχείρησης 
Τα αποθεµατικά κερδών συνιστούν τα 
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. 
Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η 
ισότητα µεταξύ των µετόχων της 
επιχείρησης και διασφαλίζεται η 
βιωσιµότητά της. 


