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Πεπίλητη
Οη επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο (εθεμήο θαη Κ.ΑΛ.Ο) αλαπηχζζνπλ
νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηδηψθνληαο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζηφρνπο, ε δε
νηθνλνκηθή ηνπο νξγάλσζε αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Δηδηθφηεξα, ελψ ε απνηχπσζε ηεο ινγηζηηθήο εηθφλαο ησλ επηρεηξήζεσλ Κ.ΑΛ.Ο ηαπηίδεηαη
κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη θνηλσληθέο ηνπο ππεξεζίεο δελ είλαη
δπλαηφλ λα απνηππσζνχλ κε ρξεκαηηθέο αμίεο.
Ωο εθ ηνχηνπ ζηελ παξνχζα κειέηε αλαδεηείηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ελφο θαηάιιεια
πξνζαξκνζκέλνπ θαη ηθαλνχ ινγηζηηθνχ-δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν είλαη δπλαηφ
λα εθαξκνζηεί ζηηο επηρεηξήζεηο Κ.ΑΛ.Ο., πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεη έγθαηξα θαη έγθπξα
ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο επηρείξεζεο ηφζν γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο φζν θαη γηα
ηε κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηεο έξγνπ.
Ζ εξγαζία αλαπηχζζεηαη ζε ζπλνιηθά πέληε κέξε εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην κέξνο αλαθέξεηαη
ζηελ εηζαγσγηθή ελφηεηα ηεο εξγαζίαο. ην δεχηεξν κέξνο γίλεηαη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε
ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ηνπο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ηα
πξνβιήκαηά ηνπο, θαζψο θαη ησλ αξρψλ ηεο δηνηθεηηθήο θαη θνηλσληθήο ινγηζηηθήο. Σν ηξίην
κέξνο αλαθέξεηαη ζηε κεζνδνινγηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο επηρείξεζεο Κ.ΑΛ.Ο. κε
ηελ επσλπκία «Σν Παγθάθη». ην ηέηαξην κέξνο ζα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο
ελφο ζρεδίνπ δηνηθεηηθήο θαη θνηλσληθήο ινγηζηηθήο πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο
αλσηέξσ επηρείξεζεο θαη ηέινο ζην πέκπην κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο.
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« Application of Social and Managerial Accounting Methods, and
Social Impact Measurement in a Social and Solidarity Economy
Business: Application in the Civil Society “Pangaki”»

Christos Triantafyllopoulos

Abstract
Social and solidarity economy (hence S.S.E.) businesses develop economic activities in order
to pursue economic and social objectives, while their economic organization follows the
regulations of private enterprises. More specifically, while the business accounts of S.S.E.
businesses are reflected in the exact same way of private ones, their social services cannot be
reflected in monetary values.
As such the current study seeks the introduction of a suitably adapted and appropriate
accounting/ managerial system, which can be used by S.S.E. businesses in order to notify the
business partners, in a timely and valid manner, about the financial standing of the business
and measure the social work performed.
This paper is presented in five parts of which the first part is an introduction to the study.
The second part is a theoretical approach to issues concerning cooperatives, civil societies,
their problems as well as the principles of managerial and social accounting. The third part
studies through a methodological approach the S.S.E. business “Pangaki”. The fourth part
investigates the possibility of applying a managerial and social accounting system adapted to
the needs of the aforementioned business. Finally, the fifth part presents the conclusions of
the paper.
Keywords: S.S.E., Cooperative, Civil society, Social Accounting, Managerial Accounting

Πηπρηαθή / Γηπισκαηηθή Δξγαζία

vi

Τξηαληαθπιιόπνπινο Χξήζηνο, Δθαξκνγή Μεζόδσλ Κνηλσληθήο
& Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο θαη Μέηξεζεο Κνηλσληθνύ Αληηθηύπνπ
ζε Δπηρείξεζε Κνηλσληθήο Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο.):
Δθαξκνγή ζηνλ Αζηηθό Σπλεηαηξηζκό «Τν Παγθάθη»

Περιεχόμενα
Πεξίιεςε ................................................................................................................................... v
Περιεχόμενα ............................................................................................................................ vii
1. Δηζαγσγή ............................................................................................................................... 1
2. Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε. ................................................................................................. 4
2.1 Δλλνηνινγηθνί Οξηζκνί ησλ πλεηαηξηζκψλ & ε ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε. ....................... 4
2.1.1 Θεκειηψδεηο πλεηαηξηζηηθέο Αξρέο......................................................................... 4
2.1.2 Ηζηνξηθφ Θεζκηθφ Πιαίζην ζηελ Διιάδα ................................................................. 6
2.2. Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ησλ Αζηηθψλ πλεηαηξηζκψλ ......................................... 8
2.2.1. Ζ έλλνηα ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ. .................................................................................. 9
2.2.2. Ηζηνξηθή Δμέιημε ησλ αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ Διιάδα ................................. 9
2.3 πλεηαηξηζηηθέο Παξεθθιίζεηο θαη Πξνβιήκαηα .......................................................... 10
2.3.1. Δμσηεξηθέο Παξεκβάζεηο ζηνπο πλεηαηξηζκνχο .................................................. 11
2.3.2. πλεηαηξηζηηθέο Παξεθθιίζεηο............................................................................... 11
2.3.3. Απνθπγή Δμσηεξηθψλ Παξεκβάζεσλ θαη Δζσηεξηθψλ Παξεθθιίζεσλ ............... 12
2.4 Έλλνηα θαη αληηθείκελν ηεο Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο. ................................................... 14
2.4.1. Οξηζκφο θαη ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο. ................................. 14
2.4.2 Αληηθείκελν ηεο Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο ............................................................... 15
2.5 Έλλνηα θαη Αληηθείκελν ηεο Κνηλσληθήο Λνγηζηηθήο ................................................... 16
2.5.1 Οξηζκφο θαη Ηζηνξηθή Δμέιημε ηεο Κνηλσληθήο Λνγηζηηθήο .................................. 16
2.5.2 Αληηθείκελν ηεο Κνηλσληθήο Λνγηζηηθήο. .............................................................. 17
2.6 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα. ................................................................................................ 19
3. Μεζνδνινγία Έξεπλαο ......................................................................................................... 21
3.1. Δξεπλεηηθφο ζθνπφο θαη κεζνδνινγηθά εξεπλεηηθά εξγαιεία ..................................... 21
4. Αλάιπζε θαη Απνηειέζκαηα. .............................................................................................. 24
4.1. Δξεπλεηηθή Γηαδηθαζία................................................................................................. 24
4.1.1. Δξεπλεηηθή Γηαδηθαζία ζπλεληεχμεσλ «εηο Βάζνο».............................................. 24
4.1.2. Δξεπλεηηθή Γηαδηθαζία ζπλεληεχμεσλ «Πξφζσπν κε Πξφζσπν» ........................ 28
4.2 Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ ............................................................................................. 36
4.2.1 Απνηειέζκαηα Δξεπλεηηθήο Γηαδηθαζίαο .............................................................. 36
4.2.2. Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ θαη Δξεπλεηηθέο Πξνηάζεηο ........................................ 38
5.πκπεξάζκαηα ...................................................................................................................... 45
Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο ....................................................................................................... 50
Παξάξηεκα Α: «Γειηίν Παξαγγειηψλ» ................................................................................... 55
Παξάξηεκα Β: «Ζκεξήζην Γειηίν» ......................................................................................... 56
Παξάξηεκα Γ: «Μεληαίν Έληππν Οηθνλνκηθήο – Γηαρεηξηζηηθήο ........................................... 57
Παξαθνινχζεζεο»................................................................................................................... 57

Πηπρηαθή / Γηπισκαηηθή Δξγαζία

vii

Τξηαληαθπιιόπνπινο Χξήζηνο, Δθαξκνγή Μεζόδσλ Κνηλσληθήο
& Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο θαη Μέηξεζεο Κνηλσληθνύ Αληηθηύπνπ
ζε Δπηρείξεζε Κνηλσληθήο Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο.):
Δθαξκνγή ζηνλ Αζηηθό Σπλεηαηξηζκό «Τν Παγθάθη»

1. Διζαγυγή
Οη επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο δξαζηεξηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη απνβιέπνπλ
πιελ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηφρσλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ θνηλσληθνχ
νθέινπο ησλ πνιηηψλ.
Οη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο ζεζπίζηεθαλ κε ηνλ Νφκν 4430/2016, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί
ε δηάρπζε ηεο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο ζε φινπο ηνπο δπλαηνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ παξαγσγηθψλ
εγρεηξεκάησλ απηνδηαρείξηζεο θαη θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ο αλσηέξσ λφκνο, κε
ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ξεηψλ δηαηάμεσλ, νξίδεη ζηελ ππνπαξάγξαθν δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο σο μερσξηζηή θαηεγνξία επηρείξεζεο Κ.ΑΛ.Ο. Ο
αζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο δηέπεηαη απφ εηδηθφ θαζεζηψο δηνίθεζεο πιελ φκσο ε ιεηηνπξγία ηνπ
θαη, θπξίσο, ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζή ηνπ δελ δηαθέξεη απφ ηηο ινηπέο εηαηξείεο ηνπ
εκπνξηθνχ λφκνπ. Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη εληφο ησλ άκεζσλ ή έκκεζσλ ζηφρσλ ηνπ
αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη θαη ε επίηεπμε θνηλσληθνχ νθέινπο, ζεσξείηαη αλαγθαία ε
απνηχπσζε ηνπ νθέινπο απηνχ ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ζηε ινγηζηηθή απνηχπσζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Σνχην δηφηη έσο ζήκεξα δελ έρνπλ απνηππσζεί αληίζηνηρνη θαλφλεο
ηήξεζεο θαη απεηθφληζεο ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο
ηνπο θαηαζηάζεηο. Με ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε αλάδεημε αλαγθαηφηεηαο ηήξεζεο
αληίζηνηρσλ εληχπσλ θαη δηεξεπλψληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα ηέηνηα
δηαδηθαζία. Αθνινχζσο κεηά ηε ζεσξεηηθή δηαηχπσζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία, πξφθεηηαη λα κειεηεζεί, σο
πεξίπησζε, κηα επηρείξεζε Κ.ΑΛ.Ο., κε ηε δεκφζηα γλσζηή επσλπκία «Σν Παγθάθη». Ζ
έξεπλα απηή απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
έιιεηςε ελφο εηδηθνχ ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο, ζην νπνίν ζα απνηππψλνληαη ηφζν
ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα φζν θαη ε κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ αληηθηχπνπ.
Δηδηθφηεξα, ε παξνχζα κειέηε εξεπλά ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο δηνηθεηηθήο
θαη θνηλσληθήο ινγηζηηθήο ζηνλ αλσηέξσ αζηηθφ ζπλεηαηξηζκφ. Αληηθείκελν ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απηνχ είλαη θπξίσο ε παξνρή
ππεξεζηψλ θαθελείνπ, δειαδή ε παξνρή αγαζψλ θαη πξντφλησλ ζε πειάηεο εληφο ηεο
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επηρείξεζεο. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ηελ θχξηα πεγή εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο απηήο.
Γεληθά αλαθέξεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο Κ.ΑΛ.Ο. ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ινγηζηηθψλ
αξρείσλ, ζηνηρείσλ θαη θαηαζηάζεσλ φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
Κεθαιαίνπ 2 ηνπ Νφκνπ 4308/2014 πεξί Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΦΔΚ 251/2411/2014).
ηε κειέηε πξφθεηηαη λα δηεξεπλεζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ ηήξεζε
ησλ αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξνηχπσλ ζηελ νηθνλνκηθή επηδίσμε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ
λα θαηαγξάςεη, λα κεηξήζεη θαη λα πιεξνθνξήζεη ηα κέιε ηνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ
θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ηνπ έξγνπ, ην νπνίν θαη απνηειεί κέξνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ
ζηφρσλ. Γεληθά αλαθέξεηαη φηη νη ζπλεηαηξηζκνί επηδηψθνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ηελ νηθνλνκηθή απνηχπσζε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ ζηα
ινγηζηηθά θαη νηθνλνκηθά ηνπο έληππα. Ζ ππνρξέσζε απηή ζπλαληά πξνβιήκαηα θαη
δπζρέξεηεο πνπ γεληθά εληνπίδνληαη είηε ζην εμσηεξηθφ λνκηθφ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ είηε ζε αδπλακίεο, παξαβιέςεηο θαη αζηνρίεο πνπ απνξξένπλ απφ ην ίδην ην πεδίν
ηεο θνηλσληθήο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο.
Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη δηαρεηξηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, εξεπλάηαη ε
αμηνπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε δηνηθεηηθή
θαη θνηλσληθή ινγηζηηθή. Δηδηθφηεξα ε θνηλσληθή ινγηζηηθή δχλαηαη λα παξέρεη ζηνπο
δηνηθεηέο ησλ επηρεηξήζεσλ ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη
πξνθεηκέλνπ απηνί (νη δηνηθεηέο) λα επηηχρνπλ ην βέιηηζην σθέιηκν ππέξ ηεο επηρείξεζεο
απνηέιεζκα. πγθεθξηκέλα ε θνηλσληθή ινγηζηηθή εζηηάδεηαη ζηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο
πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα
βνεζήζεη ηε δηνίθεζή ηεο λα ιάβεη νξζνινγηθέο απνθάζεηο.
Με ηε κειέηε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ «Σν Παγθάθη» επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζνχλ ηα
πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ αληηκεησπίδεη ν ζπλεηαηξηζκφο θαηά ηελ εθαξκνγή ινγηζηηθψλ ή θαη
δηαρεηξηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Λνγηζηηθήο θαη εηδηθφηεξα
ηεο δηνηθεηηθήο θαη θνηλσληθήο ινγηζηηθήο, κέζσ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφ λα
πιεξνθνξνχληαη άκεζα θαη έγθπξα ηα κέιε γηα ηελ επίηεπμε ή κε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
θνηλσληθψλ ηνπο ζηφρσλ.
ηελ παξνχζα κειέηε πηνζεηείηαη ε κεζνδνινγία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πεξηπηψζεσλ, ε
νπνία αθνινπζεί ηε κεζνδνινγηθή πξαθηηθή ηεο ζπλέληεπμεο «εηο βάζνο». πγθεθξηκέλα,
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πξνθξίλεηαη ε κνξθή ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, ε νπνία απνζθνπεί ζηε βέιηηζηε
αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο, ε νπνία ζηελ παξνχζα
έξεπλα είλαη ηα κέιε ηνπ ππφ κειέηε αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ.
Ζ παξνχζα κειέηε δηαξζξψλεηαη ζε ζπλνιηθά ηέζζεξα θεθάιαηα. πγθεθξηκέλα:
Σν δεχηεξν θεθάιαην δηαξζξψλεηαη ζε ζπλνιηθά πέληε ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα
αλαθέξεηαη ζηνπο ελλνηνινγηθνχο νξηζκνχο θαη ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ.
Ζ δεχηεξε αλαθέξεηαη ζηνλ νξηζκφ θαη ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ.
ηελ ηξίηε ελφηεηα θαηαγξάθνληαη ηα γεληθά πξνβιήκαηα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, θαη ηδηαίηεξα
εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά θαη δηαρεηξηζηηθά δεηήκαηα. ηελ ηέηαξηε θαη
πέκπηε ελφηεηα αλαθέξνληαη νη βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο θαη νη ζηφρνη ηεο δηνηθεηηθήο θαη
θνηλσληθήο ινγηζηηθήο αληίζηνηρα. Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο κε
ηελ αλσηέξσ κεζνδνινγηθή εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε
εξεπλεηηθή εξγαζία θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ελψ ζην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο
εξγαζίαο δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο
ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ.
Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο αμηνπνηήζεθε δηεζλήο θαη εζληθή βηβιηνγξαθία,
ειεθηξνληθέο δηαδηθηπαθέο πεγέο, θαζψο θαη δεπηεξεχνπζεο πεγέο πνπ αμηνπνηήζεθαλ απφ
δεκνζηεπκέλεο επηζηεκνληθέο κειέηεο.
Σέινο, γεληθά αλαθέξεηαη φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ζηε ινγηζηηθή θαη νηθνλνκηθή
απνηχπσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, παξαηεξείηαη
έιιεηκκα ηεο απνηχπσζεο ησλ θνηλσληθψλ ηνπο απνηειεζκάησλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ θαη
πξνο φθεινο ηεο άκεζεο ελεκέξσζεο ησλ κειψλ, ζεσξείηαη αλαγθαίν λα αμηνπνηεζεί
αληίζηνηρν ινγηζηηθφ ζχζηεκα ή θαη δηαρεηξηζηηθά έληππα, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην θελφ
θαη λα απνηππσζεί ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο παξέκβαζήο ηφζν ζηελ
νηθνλνκία φζν θαη γεληθφηεξα ζηελ θνηλσλία.
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2. Βιβλιογπαθική Δπιζκόπηζη.
2.1 Δννοιολογικοί Οπιζμοί ηυν Σςνεηαιπιζμών & η ιζηοπική ηοςρ εξέλιξη.
Καηαξράο είλαη ζθφπηκν λα απνζαθεληζηεί ε έλλνηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ. Γεληθά ν
ζπλεηαηξηζκόο απνηειεί κηα επηρείξεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ν νπνίνο ηδξχεηαη θαη ειέγρεηαη
απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ (ηθληψηεο,1990 ; Parnell,2000). Σα ζπλεηαηξηζκέλα κέιε
αξρηθά επηδηψθνπλ ηελ ακνηβαία κεηαμχ ηνπο νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία (ηθληψηεο,1990),
πξνθεηκέλνπ, κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, λα απνιαχζνπλ ηζφηηκα θαη ηα
ζπλαθφινπζα θνηλσληθά νθέιε (Parnell,1990). Δηδηθφηεξα ζην Παγθφζκην πλεηαηξηζηηθφ
πλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1995, ε θνηλή απφθαζε ησλ ζπλέδξσλ φξηδε φηη
ζπλεηαηξηζκφο νλνκάδεηαη ε «απηόλνκε θαη εζεινληηθή έλσζε πξνζώπσλ ε νπνία εμππεξεηεί
ηηο θνηλέο ηνπο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αλάγθεο θαη επηδηώμεηο κέζσ ηεο
θνηλήο ηδηνθηεζίαο κηαο δεκνθξαηηθά ειεγρόκελεο επηρείξεζεο». («Guidance Notes to the Cooperative Principles», 2015) Αλαιπηηθφηεξα, νη ζχλεδξνη απνδέρηεθαλ φηη νη ζπλεηαηξηζκνί
ηδξχνληαη απφ ηδηψηεο θαη απνηεινχλ νξγαλψζεηο απηνβνήζεηαο. Οη ζπλεηαηξηζηηθέο απηέο
νξγαλψζεηο ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο αγνξάο θαη απνθαζίδνπλ απηφλνκα θαη δεκνθξαηηθά,
πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπο (Fonteneau, Neamtan, Qanuama,
Morais, & De Pootrer, 2010). Σέινο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί επηά (7) ζπλνιηθά ζεκειηψδεηο
αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ.
2.1.1 Θεμελιώδειρ Σςνεηαιπιζηικέρ Απσέρ
πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε ηεο Γηεζλήο πλεηαηξηζηηθήο πκκαρίαο
(«Guidance Notes to the Co-operative Principles», 2015)νη αλσηέξσ επηά ζεκειηψδεηο αξρέο
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη νη αθφινπζεο:
1ε: Δζεινληηθή θαη ειεχζεξε ζπκκεηνρή: Οη ζπλεηαηξηζκνί είλαη νξγαλψζεηο πνπ ηδξχνληαη
εζεινληηθά απφ ηα κέιε ηνπο, αλεμάξηεηα απφ θπιεηηθή, πνιηηηθή, ζξεζθεπηηθή ή άιιε
δηάθξηζε. Σα κέιε αλαιακβάλνπλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη απνδέρνληαη ηηο
φπνηεο απνξξένπζεο, απ’ απηήλ ηελ αλάιεςε, επζχλεο.
2ε: Γεκνθξαηηθή δηνίθεζε: Σα κέιε εθιέγνπλ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην βαζηδφκελα ζηε
δεκνθξαηηθή αξρή γλσζηή σο «έλα άηνκν, κία ςήθνο», ειέγρνπλ θάζε εθιεγκέλν φξγαλν
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ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ελψ ε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απνηειεί ην αλψηαην
απνθαζηζηηθφ ηνπ φξγαλν.
3ε: Οηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ: Σα κέιε ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζην νηθνλνκηθφ
θεθάιαην ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Σα φπνηα πιενλάζκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο
ηνπ δηαηίζεληαη, κεηαμχ άιισλ επηινγψλ, είηε ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ είηε αλαινγηθά
ζηα κέιε ηνπ.
4ε: Απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία: Οη ζπλεηαηξηζκνί είλαη νξγαληζκνί απηφλνκνη θαη
απηνζπληεξνχκελνη. Σα κέιε ηνπο είλαη ππνρξεσκέλα λα πξνζηαηεχνπλ ηηο αλσηέξσ αξρέο
ζε θάζε νηθνλνκηθή ή ρξεκαηνπηζησηηθή ζπλαιιαγή ηνπο.
5ε: Δθπαίδεπζε, πξαθηηθή εμάζθεζε θαη πιεξνθφξεζε: Οη ζπλεηαηξηζκνί πξνάγνπλ θαη
πξνσζνχλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ηφζν ησλ εθιεγκέλσλ ή κε κειψλ ηνπο φζν θαη
ησλ κειψλ ηεο ηνπηθήο ή επξχηεξεο θνηλσλίαο, έρνληαο σο ζηφρν ηε δηάδνζε ησλ
ζπλεηαηξηζηηθψλ αξρψλ.
6ε: πλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ: Οη ζπλεηαηξηζκνί κέζσ ηεο ακνηβαίαο κεηαμχ
ηνπο ζπλεξγαζίαο επηδηψθνπλ αθελφο κελ ηε βειηίσζε ησλ παξνρψλ ηνπο, αθεηέξνπ δε
πξνάγνπλ ηε ζπλεηαηξηζηηθή ηδέα ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν.
7ε: Δλδηαθέξνλ γηα ηελ θνηλφηεηα: Οη ζπλεηαηξηζκνί πξνάγνπλ ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο
ηνπηθήο ή επξχηεξεο θνηλσλίαο.
Οη αξρέο απηέο πξνάγνπλ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο αμίεο ηεο απηνβνήζεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο,
κέζσ ησλ νπνίσλ ηα κέιε εγθαηαιείπνπλ ηελ αηνκηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο
θαη επηιέγνπλ ηε ζπιινγηθή πξαθηηθή θαη δξάζε. Σνχην πξνσζεί απηνδίθαηα ηηο αξρέο θαη ηηο
αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο ελψ πξνάγεη επίζεο ηελ εληηκφηεηα
θαη ηελ εηιηθξίλεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ κειψλ.
Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη αλσηέξσ επηά ζεκειηψδεο αξρέο θαη ηα πξναλαθεξζέληα
δηεζλή ζπλεηαηξηζηηθά φξγαλα δελ έρνπλ λνκνζεηηθή ππφζηαζε θαη ηζρχ. Αληίζεηα, ε
αλσηέξσ λνκηθή ηζρχ ελαπφθεηηαη δπζηπρψο ζηα αξκφδηα λνκνζεηηθά φξγαλα ηεο θάζε
ρψξαο μερσξηζηά, ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα εηζάγνπλ λνκνζεηήκαηα ηα νπνία δελ επλννχλ
απαξαίηεηα ηελ ζπλεηαηξηζηηθή αλάπηπμε (Karakas, 2019). Σνχην ππνρξεψλεη ηα κέιε ησλ
ζπλεηαηξηζκψλ λα ηεξνχλ ηνπο ζεζπηζκέλνπο θαλφλεο ησλ ρσξψλ ηνπο έζησ θαη αλ απηέο
δελ ηαπηίδνληαη απφιπηα κε ηηο πξνηεηλφκελεο ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο ησλ δηεζλψλ
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ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγάλσλ (Κνξξέο, 1999). ρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα νη Fontaneau et al.
(2010) επηζεκαίλνπλ φηη ζε ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη ζπλεηαηξηζκνί
πθίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθά λνκηθά θαζεζηψηα, δηφηη αλάινγα κε ηε ρψξακέινο ραξαθηεξίδνληαη είηε σο εκπνξηθέο ή αζηηθέο εηαηξείεο είηε εηαηξείεο νπνηαζδήπνηε
άιιεο λνκηθήο κνξθήο. Δπίζεο είλαη δπλαηφλ ζε θάπνηεο ρψξεο λα απνπζηάδεη εηδηθφηεξε
ζπλεηαηξηζηηθή λνκνζεζία (Parnell, 1990).
2.1.2 Ιζηοπικό Θεζμικό Πλαίζιο ζηην Δλλάδα
ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, πάλησο, ε χπαξμε ζπλεηαηξηζηηθψλ δνκψλ εληνπίδεηαη ρξνληθά
ήδε πξηλ απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο (Η Διιεληθή Γεσξγία,1978) Ζ ίδξπζε
ζπλεηαηξηζηηθψλ δνκψλ απνξξέεη απφ ηελ αλάγθε ησλ αδχλακσλ νηθνλνκηθά πνιηηψλ λα
αληηκεησπίζνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαζθάιεηα, ηνλ θφβν θαη ηελ παξαγσγηθή
αβεβαηφηεηα (Θενδσξνχδεο,2016). ηε βηβιηνγξαθία (Κιήκεο,1985) αλαθέξνληαη πιήζνο
ζπλεηαηξηζηηθψλ εγρεηξεκάησλ, κε δηαθνξεηηθέο λνκηθέο κνξθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο, ηα
νπνία είραλ ηδξπζεί έσο ην 1915. πγθεθξηκέλα ηδξχζεθαλ λαπηηθνί θαη γεσξγηθνί
ζπλεηαηξηζκνί, αιιειαζθαιηζηηθά εξγαηηθά ρξεκαηνπηζησηηθά θαη κεηνρηθά ηακεία, θαζψο
θαη άιινη παξαγσγηθνί θαη θαηαλαισηηθνί ζπλεηαηξηζκνί. Οη πξνζπάζεηεο απηέο νδήγεζαλ
ζηε δηεμαγσγή ηνπ 1νπ Γεσξγηθνχ πλεδξίνπ ηνπ 1901 ελψ θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν,
εθπξφζσπνη πνιηηηθψλ θνκκάησλ ππφζρνληαλ ηε λνκηθή θαηνρχξσζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ
ζεζκνχ. Απνηέιεζκα ησλ εμειίμεσλ απηψλ ππήξμε ε ζέζπηζε ηνπ πξψηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ
λνκνζεηήκαηνο, ην έηνο 1915, κε ηνλ Ν. 602 «Πεξί ζπλεηαηξηζκψλ». Ο λφκνο απηφο ζε αδξέο
γξακκέο επέηξεπε ηελ ίδξπζε αζηηθψλ, αζθαιηζηηθψλ, πηζησηηθψλ, πξνκεζεπηηθψλ,
παξαγσγηθψλ θαη άιισλ κνξθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. ηφρνο ηνπ Νφκνπ ήηαλ ν πεξηνξηζκφο ηνπ
εθκεηαιιεπηηθνχ ξφινπ ησλ κεζαδφλησλ, ε θαηαπνιέκεζε ηεο ηνθνγιπθίαο, αιιά θαη ηεο
εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαηψλ θαη αγξνηψλ (Γξνζνπνχινπ, 1989). Καηφπηλ ηνπ αλσηέξσ
λφκνπ αθνινχζεζαλ πιήζνο λνκηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ κε ζεηηθέο ή αξλεηηθέο γηα ηνπο
ζπλεηαηξηζκνχο ζπλέπεηεο. Ωο ζεηηθφ γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο λνκνζέηεκα αλαθέξεηαη ν Ν.
921/1979, ν νπνίνο πηνζέηεζε ηηο δηεζλείο ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο θαη ηε ζπλεηαηξηζηηθή
λνκνζεζία φπσο απηέο είραλ ζεζπηζηεί θαη εθαξκνζηεί ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΟΚ.
Αξλεηηθφ γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο λνκνζέηεκα ππήξμε ε ςήθηζε ηνπ Ν. 1541/85, ν νπνίνο
εηζήγαγε αιιαγέο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηνπ ζεζκηθνχ ζπλεηαηξηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη έδηλε ηε
δπλαηφηεηα ζηα θφκκαηα λα παξεκβαίλνπλ ζηηο ζπλεηαηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο (Γνπβίηζα,
2016).
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Πξνθεηκέλνπ λα ζεξαπεπζνχλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ην έηνο 1993
ζεζκνζεηήζεθε ν Ν. 2169, ν νπνίνο ξχζκηζε ζεηηθά ηηο εζσηεξηθέο νξγαλσηηθέο θαη
εθινγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ (Κνξξέο, 1999). Οη κεηαγελέζηεξνη λφκνη.
2169/1993 θαη 2181/1994 φξηδαλ φηη νη Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο θαη νη
Κνηλνπξαμίεο ηνπο είλαη εθνχζηεο (νηθεηνζειείο) ελψζεηο πξνζψπσλ θαη ιεηηνπξγνχλ σο
Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) κε εκπνξηθή ηδηφηεηα. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζθνπψλ ηνπο, είλαη δπλαηφλ λα ζπλεξγάδνληαη κε λνκηθά πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ
δηθαίνπ, ζπλεηαηξηζκνχο ή θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.)
(Παπαγηάλλεο, 1995). Αθνινχζεζε ν Ν. 2810/2000 ν νπνίνο, πηνζεηψληαο ηνπο Δπξσπατθνχο
θαλφλεο δηθαίνπ πεξί ζπλεηαηξηζκψλ, εηζήγαγε ξπζκίζεηο πνπ πξνσζνχζαλ ηνλ
επηρεηξεκαηηθφ ραξαθηήξα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, αθνχ ηνπο εμνκνίσλε κε ηηο θνηλέο εκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο. Απνζθνπνχζε, θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην παγθνζκηνπνηεκέλν
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (Γνπβίηζα, 2016).
Δληφο ηνπ αλσηέξσ παγθνζκηνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο, ην 2010, ε Διιάδα, εμαηηίαο ηεο
αδπλακίαο ηεο λα εμππεξεηήζεη ην δεκφζην ρξένο, πξνζέθπγε ζηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο ηνπ
Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπξσπατθήο
Σξάπεδαο, ζηνρεχνληαο ζηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ηεο ρψξαο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
ζηφρνπ απηνχ, εθηφο ησλ άιισλ, ζεζκνζέηεζε θαη ηνλ Ν. 4019/2011, ν νπνίνο αλαθεξφηαλ
ζηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα εηζάγνληαο, κεηαμχ άιισλ, ηηο
ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ππφ ηε κνξθή Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
(ΚΟΗΝ..ΔΠ.) (Αδάκ,2012). Ο δηάδνρνο Ν. 4430/2016 αλαθέξεηαη ζηελ Κνηλσληθή θαη
Αιιειέγγπα Οηθνλνκία θαη επηρεηξεί λα απαιείςεη ζεζκηθά θελά ηνπ πξνεγνχκελνπ Ν.
4019/2011. Με ηνλ ελ ιφγσ λφκν εηζάγνληαη, κεηαμχ άιισλ, θαλφλεο ζρεηηθνί κε ηα
εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά ζέκαηα, ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ θαη θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ
ελψ πξνβιέπεηαη ππφ πξνυπνζέζεηο επέιηθην δηνηθεηηθφ ζρήκα. Σέινο, θαζνξίδνληαη
θπξψζεηο θαη πξφζηηκα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξεζεί θαηαζηξαηήγεζε ησλ ξπζκίζεψλ
ηνπ (Μπαηάθεο, 2016).
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Δληφο ηνπ αλσηέξσ Νφκνπ (4430/2016) πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ
πνπ, εθφζνλ πινηξνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ
απηνχ, εληάζζνληαη ζηνπο θνξείο Κ.ΑΛ.Ο.

2.2. Εννοιολογικοί προζδιοριζμοί ηων Αζηικών Σσνεηαιριζμών
Ζ ζχζηαζε ησλ αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, πιένλ ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, πξνβιέπεηαη θαη ζηνλ
ελ ηζρχ Ν. 1667/1986. Απηή ε λνκηθή πξφβιεςε ηνπ αλσηέξσ λφκνπ ζρεηηθά κε ηνπο
αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε
ζπνπδαηφηεηα ηεο αλσηέξσ δηαθξηηήο ζπλεηαηξηζηηθήο κνξθήο (ηνπ αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ),
είλαη αλαγθαίν λα δηαηππσζεί ν νξηζκφο θαη ε έλλνηα ηνπ, φπσο απηά έρνπλ επηθξαηήζεη ηφζν
ζην πθηζηάκελν εζληθφ φζν θαη δηεζλέο ζεζκηθφ πιαίζην.
πγθεθξηκέλα νη Αζηηθνί πλεηαηξηζκνί νη νπνίνη εληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν
4430/2016 ζηνπο θνξείο Κ.ΑΛ.Ο. απνζθνπνχλ ζηε ζπιινγηθή θαη θνηλσληθή σθέιεηα. Ζ
θνηλσληθή σθέιεηα ελλνηνινγηθά πξνζδηνξίδεηαη σο «ε εμππεξέηεζε θνηλσληθώλ αλαγθώλ
ηνπηθνύ ή επξύηεξνπ ραξαθηήξα κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο κέζα από
δξαζηεξηόηεηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ή παξνρήο θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ γεληθνύ ζπκθέξνληνο ή
θνηλσληθήο έληαμεο» (Ν. 4430, αξ. 2, παξ. 3). Ωο ζπιινγηθή σθέιεηα νξίδεηαη ε ¨από θνηλνύ
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ κειώλ ηνπ θνξέα Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο
κέζα από ηελ δηακόξθσζε ηζόηηκσλ ζρέζεσλ παξαγσγήο ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ ζηαζεξήο θαη
αμηνπξεπνύο εξγαζίαο, ηελ ζπκθηιίσζε πξνζσπηθήο, νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο¨.
(Ν. 4430, αξ. 2, παξ. 2)
Ο αλσηέξσ λφκνο απνηειεί έηεξν λνκνζέηεκα ζρεηηθά κε ηνπο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο.
πγθεθξηκέλα ν ελ ηζρχ λφκνο 1667/1986 νξίδεη φηη αζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο είλαη ε ¨εθνύζηα
έλσζε πξνζώπσλ κε νηθνλνκηθό ζθνπό, ε νπνία ρσξίο λα αλαπηύζζεη δξαζηεξηόηεηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο απνβιέπεη ηδίσο ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ησλ
κειώλ ηνπ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπο¨. (Ν.1667, αξ.1, παξ. 1). Πιένλ απηψλ
νξίδεηαη φηη νη ηνκείο δξάζεο ησλ αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ κπνξνχλ λα είλαη παξαγσγηθνί,
θαηαλαισηηθνί, πξνκεζεπηηθνί, πηζησηηθνί, κεηαθνξηθνί θαη ηνπξηζηηθνί (Ν. 1667, αξ.1, παξ.
2). εκεηψλεηαη φηη ηα παξαπάλσ λνκνζεηήκαηα πηνζεηνχλ ην ζχλνιν ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ
αξρψλ φπσο απηέο αλαγλσξίδνληαη ηφζν απφ ηηο δηεζλείο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο φζν
θαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο Γηεζλνχο πλεηαηξηζηηθήο πκκαρίαο (ηθληψηεο, 1990).
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πγθεθξηκέλα, ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1667, αλαθέξεηαη φηη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ
Αζηηθνχ πλεηαηξηζκνχ απαηηείηαη ζπλεξγαζία, έηζη ψζηε ν ζπλεηαηξηζκφο λα επηηχρεη ηνλ
ζθνπφ ηνπ. Αληίζεηα, ηφζν ζηηο ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο ηεο Γηεζλνχο πλεηαηξηζηηθήο
πκκαρίαο φζν θαη ζηνλ Ν. 602/1915 ρξεζηκνπνηνχληαη αληίζηνηρα νη φξνη ζπλεξγαηηθέο
αξρέο θαη ζπλεξγαηηθή ζύκπξαμε εξγαδνκέλσλ. (ηθληψηεο,1990,ζει 22) Σνχην αλαδεηθλχεη
ηελ ελλνηνινγηθή ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί αλάκεζα ζηνπο φξνπο «ζπλεξγαηηζκόο» θαη
«ζπλεξγαζία».
2.2.1. Η έννοια ηος ζςνεπγαηιζμού.
Αλαιπηηθφηεξα ε έλλνηα ηνπ ζπλεξγαηηζκνύ εζηηάδεηαη ζηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν δξάζεο ηεο
νκάδαο (ηθληψηεο, 1990), ε νπνία απνζθνπεί ζηε βειηίσζε πξσηίζησο ηεο νηθνλνκηθήο θαη
αθνινχζσο ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ηνπ αλζξψπνπ (Μαξηάδεο, 2012). Απηφ ζεκαίλεη φηη, γηα
ηα κέιε ησλ αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε ζπλεξγαηηθή πξαθηηθή απνηειεί απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο λα επηηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο
ζηφρνπο ηνπο (ηθληψηεο, 1990). εκεηψλεηαη φηη ζηα ζπλεξγαηηθά εγρεηξήκαηα ε
πξναλαθεξζείζα έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δελ είλαη
απαξαίηεηα επηζπκεηή, είλαη φκσο αλαγθαία. Σνχηε ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ φξσλ
ζπλεξγαηηζκόο θαη ζπλεξγαζίαο απνηεινχλ πεδίν ηφζν ζεσξεηηθήο φζν θαη ζεζκηθήο
ζχγρπζεο. πγθεθξηκέλα, ε ζεσξεηηθή ζχγρπζε αλαθέξεηαη ζηελ επηξξνή δχν θπξίαξρσλ
ηδενινγηθψλ ξεπκάησλ ή ζρνιψλ, ηεο ξεαιηζηηθήο θαη ηεο αλαηξεπηηθήο. Όζνλ αθνξά ηελ
ζεζκηθή ζχγρπζε, απηή αλαθέξεηαη ζηελ θνηλή δξάζε ησλ κειψλ ελφο ζπλεξγαηηθνχ
εγρεηξήκαηνο –δξάζε πνπ πξνυπνζέηεη ηε ζχζηαζε ελφο δηαθξηηνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ-, ην
νπνίν δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί βαζηδφκελν ζηνπο θαλφλεο θαη ζηηο αξρέο ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ. Ζ
δηάθξηζε απηή δηαθνξνπνηεί ηνλ αζηηθφ ζπλεηαηξηζκφ απφ άιια λνκηθά πξφζσπα ηνπ
θνηλσληθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ησλ ηδξπκάησλ, ησλ εξγαηηθψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ ζσκαηείσλ ή θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Σνκέα
(ηθληψηεο, 1990).
2.2.2. Ιζηοπική Δξέλιξη ηυν αζηικών ζςνεηαιπιζμών ζηην Δλλάδα
ηελ αλσηέξσ ζεσξεηηθή αλαδήηεζε εληνπίδεηαη ε πξνζπάζεηα ησλ νηθνλνκηθά αδχλακσλ
αλζξψπσλ λα επηηχρνπλ ηελ ζεζκνζέηεζε θαη αθνινχζσο ηελ ίδξπζε ησλ πξψησλ αζηηθψλ
ζπλεηαηξηζκψλ. Ζ πξνζπάζεηά ηνπο απηή αξρηθά απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ πξνθεηκέλνπ αθνινχζσο λα απνιαχζνπλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε.
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πγθεθξηκέλα νη Κνληνγεψξγνο & εξγάθε, (2015) αλαθέξνπλ φηη ην έηνο 1915, κε ηελ ηζρχ
ηνπ Ν. 602/1915, ηδξχζεθαλ πιήζνο ζπλεξγαηηθψλ εγρεηξεκάησλ κε παξαγσγηθέο θπξίσο
δξαζηεξηφηεηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαδείγκαηα ηνπ ζπλεξγαηηθνχ πθαληεξίνπ
αιακίλνο, ηεο ζπλεξγαηηθήο έλσζεο μπινπξγψλ θαη νηθνδφκσλ Λακίαο θαη ηέινο ηεο
ζπλεξγαηηθήο έλσζεο εξγαηψλ ιηκέλνο Πεηξαηψο Αθνινχζσο, κεηαμχ ησλ εηψλ 1915 έσο θαη
1920, ηδξχζεθαλ ζπλνιηθά δηαθφζηνη (200) ζπλεηαηξηζκνί. Δθηφο απφ ηνπο παξαγσγηθνχο
ηνκείο, ηα ζπλεξγαηηθά εγρεηξήκαηα επεθηάζεθαλ θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ, φπσο ήηαλ ην ζπλεξγαηηθφ θαξκαθείν ζηνλ Πεηξαηά θαη ν ζπλεξγαηηθφο
θαηαλαισηηθφο ζπλεηαηξηζκφο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηε Θεζζαινλίθε. ηα επφκελα έηε ε
αχμεζε ηεο ίδξπζεο αζηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζπλδέζεθε θπξίσο κε ηελ
πξνζπάζεηα ησλ αδχλακσλ νηθνλνκηθά αλζξψπσλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε αλαγθαία
αγαζά ή είδε πξψηεο αλάγθεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη έσο ην 1924 ηδξχζεθαλ ζπλνιηθά
866

αζηηθνί,

παξαγσγηθνί,

θαηαλαισηηθνί,

πξνκεζεπηηθνί

ή

θαη

ζπγθνηλσληαθνί

ζπλεηαηξηζκνί.
Αληίζεηα, ζηαζηκφηεηα αλάπηπμεο ησλ αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ παξαηεξείηαη ζε εθείλεο ηηο
ηζηνξηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο είηε ε πνιηηεία είηε νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη ή νη
ππάιιεινη εκθαλίδνληαη αδηάθνξνη. Μηα ηέηνηα αδηαθνξία εθ κέξνπο ησλ νηθνλνκηθά
αδχλακσλ αλζξψπσλ εμεγείηαη είηε απφ ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ
πφιεσλ, είηε απφ ηελ επηινγή ηνπο λα ηδξχζνπλ θαηαλαισηηθνχο, θαη φρη παξαγσγηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο (Κιήκεο, 1985).
Οη δπζθνιίεο ίδξπζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ γεληθά, αιιά θαη ησλ αζηηθψλ
ζπλεηαηξηζκψλ εηδηθφηεξα, απνηεινχλ αληηθείκελν ηδηαίηεξεο ζεσξεηηθήο έξεπλαο. ηνηρεία
φζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο απηέο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.

2.3 Σςνεηαιπιζηικέρ Παπεκκλίζειρ και Πποβλήμαηα
Απφ ηα έσο ηψξα αλαγξαθφκελα ζπκπεξαίλεηαη φηη νη δπζρέξεηεο ή θαη ηα πξνβιήκαηα
ίδξπζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ εληνπίδνληαη ζε παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε
ζην εμσηεξηθφ, πνιηηηθφ ή νηθνλνκηθφ, πεξηβάιινλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ είηε ζε αδπλακίεο,
παξαβιέςεηο ή αζηνρίεο πξνεξρφκελεο απφ ην ίδην ην πεδίν (Gray & Kraenzle, 2002).
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2.3.1. Δξυηεπικέρ Παπεμβάζειρ ζηοςρ Σςνεηαιπιζμούρ
Αξρηθά, φζνλ αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, είλαη απαξαίηεην λα
επηζεκαλζεί πφζν ζεκαληηθέο είλαη νη θπβεξλεηηθέο, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, λνκνζεηηθέο
παξεκβάζεηο ηνπ. Δηδηθφηεξα ππήξμαλ ζεηηθέο λνκνζεηηθέο θπβεξλεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ
επέδξαζαλ πξνσζεηηθά ηφζν ζηελ ίδξπζε θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ φζν θαη
ζηελ αλάπηπμή ηνπο. Δλδεηθηηθά ππελζπκίδεηαη ν πξψηνο ζπλεηαηξηζηηθφο Ν. 602/1915, ν
νπνίνο ζέζπηζε ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη πξνψζεζε ην ζπλεηαηξηζηηθφ πλεχκα. Αληίζεηα,
φπσο πξναλαθέξζεθε, κεηαγελέζηεξεο λνκνζεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ίδηνπ λφκνπ
πξνθάιεζαλ πνιπλνκία θαη θαηαθεξκαηηζκφ ζην ζπλεηαηξηζηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην. Δπίζεο,
παξαηεξείηαη ε ζέζπηζε ζπλεηαηξηζηηθψλ λνκνζεηεκάησλ ηα νπνία παξέθθιηλαλ απφ ηηο
δηεζλείο ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ν Ν. 1541/1985, ζχκθσλα κε ηνλ
νπνίν επηηξάπεθε ε είζνδνο θαη ε παξέκβαζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζηηο ζπλεηαηξηζηηθέο
δηαδηθαζίεο. Σέινο, ελψ ε θεληξηθή δηνίθεζε αλαιάκβαλε ζεηηθέο γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο
λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο, ππφ ηελ πίεζε ηζρπξψλ αληηηηζέκελσλ πνιηηηθψλ ή νηθνλνκηθψλ
παξαγφλησλ, εληέιεη ηηο εγθαηέιεηςε (Γνπβίηζα, 2016).
Οη

αλσηέξσ

αληηηηζέκελνη

νηθνλνκηθνί

παξάγνληεο

εληνπίδνληαη

ζηα

ηζρπξά

θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα ησλ κεζαδφλησλ, εκπφξσλ ή βηνκεράλσλ, πνπ απεηινχληαη
απφ ηε ζεζκηθή θαη νηθνλνκηθή ζπλεηαηξηζηηθή αλάπηπμε. Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή ζηνπο
ζπλεηαηξηζκνχο ελψλνληαη, ζπκκεηέρνπλ θαη ζπλεξγάδνληαη κέιε πξνεξρφκελα απφ ηα
ρακειφηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο, πνπ θπξίσο επηδηψθνπλ
νηθνλνκηθή απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία (Gray & Kraenzle, 2002).
2.3.2. Σςνεηαιπιζηικέρ Παπεκκλίζειρ
Δθηφο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ πεξηγξάςακε θαη νη νπνίνη επηδξνχλ αξλεηηθά
ζηε ζπλεηαηξηζηηθή αλάπηπμε, ζεκαληηθφ θίλδπλν απνηειεί θαη ε παξέθθιηζε απφ
ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο θαη ζηφρνπο πνπ απνξξέεη απφ ηα ίδηα ηα κέιε («Conditions, attitudes
and structures of successful Pos and cooperatives», 2014). Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθά
παξαδείγκαηα απνκάθξπλζεο ησλ κειψλ απφ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο θαη ζηφρνπο.
Καηαξράο αλαθέξεηαη ε ίδξπζε ζπλεηαηξηζκψλ κε απνθιεηζηηθφ θίλεηξν ηε λνκηθά θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθά επηηξεπηή ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ εζληθνχο ή ππεξεζληθνχο
νξγαληζκνχο. Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί ε ίδξπζε ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ησλ νπνίσλ
παξαθηλήζεθαλ θαη ελζαξξχλζεθαλ απφ ηδησηηθά επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ερζξηθά πξνο
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ην ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα (Κιήκεο, 1985). Πέξα απφ ηέηνηεο παξεθθιίζεηο, ζηε
ζπλεηαηξηζηηθή ηζηνξία ειινρεχεη θαη ν θίλδπλνο ηεο ππεξβάιινπζαο ρξεκαηνδφηεζεο, αιιά
θαη ηεο νηθνλνκηθά άινγεο νηθνλνκηθήο επέθηαζεο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ (Αηηηνινγηθή Έθζεζε,
2016). Πιήζνο ζπλεηαηξηζκψλ, εθκεηαιιεπφκελνη ηέηνηνπ ηχπνπ ρξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο,
επελδχνπλ ζηελ επέθηαζε ηνπ θηηξηαθνχ ή κεραλνινγηθνχ ηνπο εμνπιηζκνχ αγλνψληαο ην
ζπλεηαηξηζηηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηε ζπλεηαηξηζηηθή ζπλείδεζε πνπ απνξξέεη απ’
απηφ. Σα ζπλεηαηξηζκέλα κέιε είλαη αλαγθαίν λα είλαη φρη κφλν ηθαλά αξηζκεηηθά αιιά θαη
γλσζηνινγηθά ή ζπλεηδεζηαθά επαξθψο θαηαξηηζκέλα, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ
επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2013). Σνχην εγείξεη
πεξαηηέξσ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ δηεπζπληψλ λα δηνηθήζνπλ ηνλ
ζπλεηαηξηζκφ, αιιά θαη ησλ γλψζεσλ ησλ κειψλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο ελαληηψλνληαη ζηε δηάδνζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θαη ζπλεξγαηηθνχ
πλεχκαηνο θαη ηεο αληίζηνηρεο πξαθηηθήο ηνπ, δηφηη –κεηαμχ άιισλ– πξνθαινχλ αθελφο κελ
ηελ επίθξηζε θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ ή ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, αθεηέξνπ δε ησλ
επηρεηξεκαηηψλ, νη νπνίνη επηξξίπηνπλ επζχλεο θπξίσο ζηνλ ζεζκφ θαη φρη ζηηο ιαλζάλνπζεο
επηινγέο ησλ κειψλ ηνπ («Conditions, attitudes and structures of successful Pos and
cooperatives», 2014). Οη ιαλζάλνπζεο επηινγέο ησλ ζπλεηαηξηζκέλσλ κειψλ εληνπίδνληαη
κεηαμχ άιισλ ζηελ παξέθθιηζε απφ ηηο αξρέο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ
ζπλεηαηξηζκψλ φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ (Parnell, 1990). Οη αλσηέξσ ιαλζάλνπζεο
επηινγέο θαη παξεθθιίζεηο απνηεινχλ πηζαλή αηηία ζχγρπζεο αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε πνπ
δηαηεξνχλ θαη αλαπηχζζνπλ κε πνιηηηθνχο ή ζπλδηθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. πγθεθξηκέλα,
ηα ζπλεηαηξηζκέλα κέιε, είηε απφ ακάζεηα είηε απφ ζχγρπζε, κπιέθνπλ ηε ζπλεηαηξηζηηθή
ηδέα θαη πξαθηηθή κε ηηο πνιηηηθέο ή ζπλδηθαιηζηηθέο επηινγέο ηνπο θαη πξνθαινχλ, θαη’
απηφλ ηνλ ηξφπν, ηελ απνδπλάκσζε, ηελ ππνηαγή θαη ηειηθά ηε δηάιπζε ηνπ
ζπλεηαηξηζηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο πξαθηηθήο ηνπ. Σνχηνο ν θίλδπλνο είλαη δπλαηφλ λα
απνθεπρζεί κφλν φηαλ ηα κέιε επηηχρνπλ ηε ζχδεπμε ηεο ζεσξεηηθήο ζπλεηαηξηζηηθήο
γλψζεο κε ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο πξαθηηθέο θαη εκπεηξίεο (Κιήκεο, 1985).
2.3.3. Αποθςγή Δξυηεπικών Παπεμβάζευν και Δζυηεπικών Παπεκκλίζευν
εκεηψλεηαη φηη ν αλσηέξσ θίλδπλνο ειαρηζηνπνηείηαη κε ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηεο
ζπλεηαηξηζηηθήο επνπηηθήο ππεξεζίαο, ε νπνία δχλαηαη λα ειέγρεη ην ζχλνιν ησλ

Πηπρηαθή / Γηπισκαηηθή Δξγαζία

12

Τξηαληαθπιιόπνπινο Χξήζηνο, Δθαξκνγή Μεζόδσλ Κνηλσληθήο
& Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο θαη Μέηξεζεο Κνηλσληθνύ Αληηθηύπνπ
ζε Δπηρείξεζε Κνηλσληθήο Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο.):
Δθαξκνγή ζηνλ Αζηηθό Σπλεηαηξηζκό «Τν Παγθάθη»
πξαγκαηνπνηεζέλησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ (Κνληνγεψξγνο & εξγάθε, 2015).
Δπηζεκαίλεηαη φηη απηή ε επνπηηθή ή ειεγθηηθή δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη ηε γλψζε θαη ηελ
εθαξκνγή ινγηζηηθψλ γλψζεσλ, αθνχ ην αληηθείκελφ ηεο είλαη ε νξζή θαη αθξηβήο
θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ινγαξηαζκψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
Δηδηθφηεξα, αλαθέξεηαη πσο νη ζπλεηαηξηζκνί δηαθέξνπλ απφ ηηο ινηπέο ηδησηηθέο ή δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο, δηφηη ηα κέιε ηνπο δχλαληαη λα είλαη ηαπηφρξνλα επελδπηέο, ηδηνθηήηεο,
πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηή ησλ ζπλεηαηξηδφκελσλ
κειψλ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ Τπεξεζία Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο DTI. ε έθζεζή ηεο
ε ηειεπηαία ζπκπεξαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα αληηκεησπίδνπλ
πνιχπινθεο πξνθιήζεηο, δηφηη εκπεξηέρνπλ ηφζν νηθνλνκηθά φζν θαη θνηλσληθά ή
πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ εζηηάδεηαη φρη κφλν ζηελ αλάγθε
γηα πξφζζεηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ ηνκέα (Doherty, 2009), αιιά θαη ζηελ
έιιεηςε νηθνλνκηθψλ δεμηνηήησλ πνπ παξαηεξείηαη ζε απηφλ. πγθεθξηκέλα ζε έγγξαθν ηνπ
Οξγαληζκνχ κε ηίηιν «Κνηλσληθή Δπηρείξεζε: ηξαηεγηθή γηα ηελ Δπηηπρία» (DTI, 2002)
αλαθέξνληαη νξηζκέλα είδε νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ κε ηα νπνία έξρεηαη αληηκέησπνο ν
ηνκέαο, φπσο είλαη ν θφβνο πηζαλήο δεκηνπξγίαο ρξένπο ην νπνίν ζπλδέεηαη, κεηαμχ άιισλ,
κε ηελ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ δεμηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ ηνκέα. Σν ελ ιφγσ έγγξαθν
επηθεληξψλεηαη ζηελ εμάιεηςε ηεο άγλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη
ηεο νηθνλνκηθήο θαη ινγηζηηθήο επηζηήκεο. Καηαιήγεη δε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ε απφθηεζε
νηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ γλψζεσλ απνζθνπεί λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε πιήζνπο
νηθνλνκηθψλ θαη κε πξνβιεκάησλ ηνπ ηνκέα. Δπίζεο, πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία εηδηθήο
ππεξεζίαο αληηθείκελν ηεο νπνίαο ζα είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ηνκέα ζε νηθνλνκηθά
ζέκαηα (Doherty, 2009).
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε αλάγθε λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα
ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα, θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηε ινγηζηηθή επηζηήκε. Σνχην δηφηη
αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο απηήο είλαη ε δεκηνπξγία, ε επηκέιεηα θαη ε επνπηεία ελφο
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πφξσλ ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ
(Φίιηνπ, 1984). Δηδηθφηεξα γηα ηνπο ζπλεηαηξηζηηθνχο νξγαληζκνχο, θιάδνη φπσο ε
Γηνηθεηηθή ή ε Κνηλσληθή Λνγηζηηθή έρνπλ εμέρνπζα ζεκαζία.
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2.4 Έννοια και ανηικείμενο ηηρ Γιοικηηικήρ Λογιζηικήρ.
2.4.1. Οπιζμόρ και ιζηοπική εξέλιξη ηηρ Γιοικηηικήρ Λογιζηικήρ.
Αξρηθά είλαη αλαγθαίν λα δηαηππσζεί ν νξηζκφο ηεο Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο φπσο απηφο
αλαθέξεηαη ζηελ εζληθή ή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία. Ο Παπαδέαο (2015) αλαθέξεη φηη
ζχκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Λνγηζηηθή Έλσζε, ην έηνο 1966, νξίζηεθε φηη Γηνηθεηηθή
Λνγηζηηθή είλαη «ε δηαδηθαζία εμαθξίβσζεο, κέηξεζεο θαη γλσζηνπνίεζεο νηθνλνκηθώλ
πιεξνθνξηώλ, πνπ επηηξέπεη λα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο θξίζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο νη
ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηώλ» (American Accounting Association, 1966). Μεηαγελέζηεξα ην
Chartered Institute of Management Accounting (CIMA) επίζεκα πηνζέηεζε ηνλ νξηζκφ φηη ε
Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή «απνβιέπεη ζηελ παξνρή πιεξνθόξεζεο γηα λα βνεζήζεη ηα ζηειέρε
ησλ νξγαληζκώλ λα πάξνπλ θαιύηεξεο απνθάζεηο». Σέινο, ε Γεκνπνχινπ-Γεκάθε (1999)
αλαθέξεηαη ζε έλαλ επξχηεξν απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο, σζηφζν παξφκνην, νξηζκφ ζχκθσλα
κε ηνλ νπνίν: «Η Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή κεηξά θαη αλαθέξεη ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη άιισλ
ηύπσλ πιεξνθόξεζε, πνπ έρεη σο πξσηαξρηθό ζθνπό λα βνεζήζεη ηνπο δηεπζύλνληεο ζηελ
εθπιήξσζε ησλ ζηόρσλ ηνπ νξγαληζκνύ». Οη νξηζκνί απηνί αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη
απνηππψλνπλ ηελ ηζηνξηθή αλάγθε δεκηνπξγίαο ηεο Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο σο έλαλ
δηαθξηηφ θιάδν ηεο ινγηζηηθήο.
Ηζηνξηθά ε Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή, σο δηαθξηηφο θιάδνο ηεο Λνγηζηηθήο, εκθαλίζηεθε ζηηο
αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. Καηά ηε ρξνληθή απηή πεξίνδν, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αληινχζαλ
θεθάιαηα απφ πιήζνο πξνκεζεπηψλ, ε έδξα ησλ νπνίσλ ήηαλ είηε εληφο ησλ εζληθψλ
ζπλφξσλ ηεο επηρείξεζεο είηε ζε ηξίηεο ρψξεο. Σνχην αλάγθαζε ηηο δαλεηνδνηνχκελεο
επηρεηξήζεηο λα ζπληάζζνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο εθζέζεηο ζρεηηθέο κε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε
ηεο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχνπλ ζηνπο επελδπηέο ηνπο ηε ρξεζηή δηαρείξηζε
ησλ δαλεηδφκελσλ απ’ απηνχο θεθαιαίσλ (Johnson & Kaplan, 1987). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη
φηη, εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, θαηά ην έηνο 1929, ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ζηηο
ελψζεηο ηνπο, επηρεηξείηαη ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο ζηνπο ηνκείο
ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο επνπηείαο ηνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη εθείλε ηε ρξνληά
πξνζειήθζεθαλ απφ ηνπο ζηαθηδηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο δεθαπέληε (15) εμεηδηθεπκέλνη
ππάιιεινη γηα λα επηκειεζνχλ εξγαζίεο πνπ άπηνληαλ ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο (Κιήκεο,
1985)
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Δπίζεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, φπσο, π.ρ., νη εηαηξείεο General Motors θαη General Electric,
αμίσλαλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχζαλ λα δεκνζηεχνπλ πέξαλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη εθζέζεηο κε πεξηερφκελν ζηνηρεία
δηνηθεηηθήο θχζεσο. Απηέο νη δηνηθεηηθέο εθζέζεηο ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία
ελφο μερσξηζηνχ θιάδνπ ηεο ινγηζηηθήο, ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο (Γεκνπνχινπ-Γεκάθε,
1999).
2.4.2 Ανηικείμενο ηηρ Γιοικηηικήρ Λογιζηικήρ
Οη ζρεηηθέο κε ηε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή εξγαζίεο επηθεληξψλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηε
ζπγθέληξσζε, κέηξεζε, αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο
επηρείξεζεο, έηζη ψζηε ηα ζηειέρε ηεο λα επηηχρνπλ ην βέιηηζην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Δηδηθφηεξα ζηε δηνηθεηηθή
ινγηζηηθή ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία ησλ θιάδσλ ηφζν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο,
φπσο, π.ρ., ηεο ινγηζηηθήο θφζηνπο (Διεπζεξίνπ, 2019), φζν θαη ζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ινγηζηηθέο εξγαζίεο φπσο είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε κέηξεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο
αγνξάο ζηελ νπνία απεπζχλνληαη (Γεκνπνχινπ-Γεκάθε, 1999).
Ζ αμηνπνίεζε ησλ δχν παξαπάλσ θιάδσλ ηεο ινγηζηηθήο απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο ή
δηνηθεηέο ησλ επηρεηξήζεσλ απνζθνπεί γεληθά ζηελ αλαπηπμηαθή δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο. Οη δηνηθεηέο ηεο επηρείξεζεο είλαη δπλαηφ, λα αμηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα
ησλ εξγαζηψλ ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο
ιήςεο ησλ απνθάζεψλ ηνπο, λα πξνγξακκαηίζνπλ νξζνινγηθφηεξα ηηο δηνηθεηηθέο θαη
νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη λα επηηχρνπλ ηελ θαζεκεξηλή εχξπζκε
δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία θαη έιεγρν ηεο επηρείξεζήο ηνπο (Γεκεηξάο & Μπάιιαο, 2009).
Αλαιπηηθφηεξα, ε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή, θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηαδνρηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο,
επηθεληξψλεηαη ηφζν ζηε ζπγθέληξσζε θαη θαηαρψξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο
επηρείξεζεο φζν θαη ζηνλ έιεγρν, ηελ αλάιπζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Δπίζεο, κε απηέο ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάςακε επηηπγράλεηαη ε
ηαρχηεξε θαη εγθπξφηεξε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, κε απνηέιεζκα νη δηνηθεηέο ησλ
επηρεηξήζεσλ λα ιακβάλνπλ ηηο βέιηηζηεο απνθάζεηο. Κη απηφ γηαηί ην ζχλνιν ησλ
επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο παξαγσγήο εμαξηψληαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο
ινγηζηηθήο γηα λα απνθηήζνπλ πιήξε γλψζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη κε θαηάζηαζήο

Πηπρηαθή / Γηπισκαηηθή Δξγαζία

15

Τξηαληαθπιιόπνπινο Χξήζηνο, Δθαξκνγή Μεζόδσλ Κνηλσληθήο
& Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο θαη Μέηξεζεο Κνηλσληθνύ Αληηθηύπνπ
ζε Δπηρείξεζε Κνηλσληθήο Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο.):
Δθαξκνγή ζηνλ Αζηηθό Σπλεηαηξηζκό «Τν Παγθάθη»
ηνπο. Ζ γλψζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηνπο δηνηθεηέο ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα
είλαη ζε ζέζε λα απνθαζίδνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηφζν γηα ηελ θνζηνιφγεζε φζν θαη γηα ηελ
ηηκνιφγεζε

ησλ

αγαζψλ

ή

ησλ

ππεξεζηψλ

πνπ

πξνζθέξνπλ.

Δπηπιένλ

ζηηο

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη κε εξγαζίεο ε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ζηνηρείσλ. Δλδεηθηηθά σο παξάδεηγκα
αλαθέξεηαη φηη είλαη δπλαηφ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ ηα ζηνηρεία αλάκεζα ζην
πξνυπνινγηζκέλν θαη ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο αγνξάο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ.
Σέινο, ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο απνηειεί γηα ηνπο δηνηθεηέο ησλ
επηρεηξήζεσλ ζεκαληηθφ δηνηθεηηθφ εξγαιείν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ θαη ηπρψλ άιια
ελαιιαθηηθά ζρέδηα επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ηνπο (Γεκνπνχινπ-Γεκάθε, 1999). Ζ
ηθαλφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο λα παξέρεη ζηνπο δηνηθεηέο ησλ επηρεηξήζεσλ έγθπξε
πιεξνθφξεζε θαη επειημία ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαίλεηαη πσο είλαη ην
ζεκαληηθφ ηεο ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα.
Καηαιήγνληαο νθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα ζεσξεηηθά θαη ηα πξαθηηθά φξηα κεηαμχ
δηνηθεηηθήο θαη αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο είλαη δπζδηάθξηηα, επεηδή, ζε αληίζεζε κε ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή, ζηε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή ιακβάλνληαη ππφςε θαη κε
ρξεκαηηθέο αμίεο, νη νπνίεο απνηεινχλ αλαγθαηφηεηα φζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ
ηνπο δηνηθεηέο ησλ επηρεηξήζεσλ (Γεκνπνχινπ-Γεκάθε, 1999). Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη ν
θιάδνο ηεο Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο έρεη δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία
ελφο έηεξνπ θιάδνπ ηεο ινγηζηηθήο, ν νπνίνο νλνκάδεηαη Κνηλσληθή Λνγηζηηθή (Φίιηνπ,
1984).

2.5 Έννοια και Ανηικείμενο ηηρ Κοινυνικήρ Λογιζηικήρ
2.5.1 Οπιζμόρ και Ιζηοπική Δξέλιξη ηηρ Κοινυνικήρ Λογιζηικήρ
Ζ Κνηλσληθή Λνγηζηηθή νξίδεηαη σο ν θιάδνο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ
πνηνηηθήο θχζεσο ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη απνζθνπεί ζην λα βνεζήζεη θπξίσο ηνπο δηνηθεηέο ηεο νηθνλνκηθήο
κνλάδαο λα ιάβνπλ νξζέο απνθάζεηο (Καξαγηψξγνπ,1994) πγθεθξηκέλα ε θνηλσληθή
ινγηζηηθή δχλαηαη λα παξέρεη ηφζν ζηα κέιε φζν θαη ζηνπο δηνηθεηέο ησλ νηθνλνκηθψλ
νξγαληζκψλ θάζε, νηθνλνκηθήο θχζεο, πιεξνθνξία πξνθεηκέλνπ

λα ηνπο βνεζήζεη λα

ιάβνπλ ηηο θαηάιιειεο επηρεηξεκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο ππέξ ηεο
επηρείξεζεο. (Drury, 2012)
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Σοφτο διότι κυρίωσ οι διοικθτζσ των οικονομικϊν οργανιςμϊν γενικά φζρουν τθν ευκφνθ
τθσ λιψθσ των αποφάςεων του οικονομικοφ οργανιςμοφ. Οι αποφάςεισ αυτζσ είναι δυνατό
να επθρεάςουν αρνθτικά ι κετικά τθν οικονομικι κζςθ του οργανιςμοφ και κατ επζκταςθ
το κοινωνικό περιβάλλον εντόσ του οποίου δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ. Θ επιλογι των
ανωτζρω ορκϊν ι μθ αποφάςεων εν πολλοίσ κακορίηεται από τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ
που ζχουν οι υπεφκυνοι τθσ επιχείρθςθσ ςτισ πολυποίκιλεσ οικονομικζσ ι διαχειριςτικζσ
πλθροφορίεσ τθσ επιχείρθςθσ. (Weetman, n.d.)
Ζ αλσηέξσ θνηλσληθή επίπησζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ
δηθαηνινγεί θαη ηε ζεσξεηηθή επεμεξγαζία θαη ηε ζπκβνιή ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ κε
ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα, θαη εηδηθφηεξα κε ηελ θνηλσληθή ινγηζηηθή. πγθεθξηκέλα, ζην
έξγν ηνπ Μάξμ, κε ηίηιν Τν Κεθάιαην, ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε κεηέπεηηα δηακφξθσζε ηεο
θνηλσληθήο ινγηζηηθήο, ε αλάπηπμε ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδεηαη ρξνληθά κεηά ηνλ Β΄
Παγθφζκην Πφιεκν (Θενθαλίδεο, 1985). Απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν παξαηεξείηαη ε
δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνχην απνηειεί πξνλνκηαθφ
πεδίν αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο Λνγηζηηθήο αληηθείκελν ηεο νπνίαο είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαη
νξζνινγηθή ηαμηλφκεζε άπεηξσλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη δηαδηθαζηψλ (Retolara, J.
San-Jose, L. & Ruiz-Roqueni, M. 2016).
2.5.2 Ανηικείμενο ηηρ Κοινυνικήρ Λογιζηικήρ.
Δηδηθφηεξα, αληηθείκελν ηεο Κνηλσληθήο Λνγηζηηθήο απνηειεί ε επηρεηξεκαηηθή αλάιπζε θαη
ε ιχζε πξνβιεκάησλ θνηλσληθήο θχζεσο, σο εθ ηνχηνπ αλαδεηθλχεηαη ζε εθείλν ηνλ θιάδν
ηεο Λνγηζηηθήο πνπ επηρεηξεί λα ηελ εηζαγάγεη ζην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (Φίιηνπ,
1984). Σοφτο αναδεικνφει τθν ζπνπδαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο θνηλσληθήο ινγηζηηθήο ζηηο
επηρεηξήζεηο, δηφηη, κεηαμχ άιισλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ινγνδνζίαο ζηνπο κεηφρνπο ή ζε
ηξίηα ζρεηηδφκελα κε ηελ επηρείξεζε, θπζηθά ή λνκηθά, πξφζσπα. Δπηπξνζζέησο, ε
θνηλσληθή ινγηζηηθή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ αλαγλψξηζε θαη κέηξεζε ηφζν ηνπ
θνηλσληθνχ θφζηνπο φζν θαη ηνπ θνηλσληθνχ νθέινπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ αλάγνληαη ζε θνηλσληθφ ζεζκφ. Απηή ε δηάζηαζε ηεο ινγηζηηθήο έρεη
επηθξαηήζεη λα νλνκάδεηαη είηε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Λνγηζηηθή ή Λνγηζηηθή ησλ
Κνηλσληθψλ Τπεπζπλνηήησλ είηε Κνηλσληθή Διεγθηηθή ή Λνγηζηηθή γηα Κνηλσληθή
Απφδνζε ηνπ Δηαηξηθνχ Έξγνπ (Φίιηνπ, 1984).
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Δηδηθφηεξα, ν Henriques (2010) αλαθέξεη φηη ζε επίπεδν επηρείξεζεο ε θνηλσληθή ινγηζηηθή
επηηειεί ηηο εμήο εξγαζίεο:


Δπηιέγεη ηηο κεηαβιεηέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ.



πζηεκαηνπνηεί ην ζχλνιν ησλ ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα εθηηκήζεη ηελ

θνηλσληθή απφδνζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ έξγνπ.


Γεκνζηνπνηεί ηηο αλσηέξσ πιεξνθνξίεο ζην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ εληφο θαη

εθηφο επηρείξεζεο.


Καηεπζχλεη ηνπο δηεπζπληέο ηεο επηρείξεζεο λα αληηιεθζνχλ ηηο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο

ησλ απνθάζεψλ ηνπο θαη ηνπο ππνρξεψλεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νξζνινγηθά ηνπο θπζηθνχο
θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο.
Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ηεο θνηλσληθήο ινγηζηηθήο είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ ζε κηα
επηρείξεζε αθνινπζψληαο κηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ζπλίζηαηαη απφ νξηζκέλα
θξηηήξηα. Απηά, ζχκθσλα κε ηνλ Φίιην (1984), είλαη ηα εμήο:
1. Κνηλσληθνί ινγηζηηθνί δείθηεο. Δλδεηθηηθά νη δείθηεο απηνί αλαθέξνληαη:


ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ επηρείξεζε,



ζηε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ,



ζηελ πνζνηηθνπνίεζή ηνπο,



ζηνπο πηζαλνχο λένπο ζηφρνπο θαη ηέινο



ζηε κέηξεζε απφδνζεο ηνπ θνηλσληθνχ έξγνπ ηεο.

2. Πεδίν ελδηαθεξφλησλ ηεο επηρείξεζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα πεδία ηεο
απαζρφιεζεο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηελ θνηλσλία γεληθά θαη κε
ηελ ηνπηθή εηδηθφηεξα.
3. Δπξχηεξνη ζηφρνη ηεο ινγηζηηθήο κε πξννπηηθή ηελ άξηζηε θαη δίθαηε θαηαλνκή ησλ
πφξσλ. πγθεθξηκέλα:


βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ αμηνπνηψληαο ηνπο ελδνεπηρεηξεζηαθνχο
αλζξψπηλνπο, θπζηθνχο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο,
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ζέζπηζε ελδνεπηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε ζηφρν ηε ζπλερή εθηίκεζε ηνπ
θνηλσληθνχ έξγνπ ηεο επηρείξεζεο,



δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο
ηεο απφδνζεο.

4. Μέηξεζε ηεο θνηλσληθήο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο.
5. Κνηλσληθή επέλδπζε ηεο επηρείξεζεο. Γεκηνπξγία ελφο ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν
ζα απνηππψλεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο.

2.6 Δπεςνηηικά Δπυηήμαηα.
Απφ ηελ αλσηέξσ ζεσξεηηθή επεμεξγαζία ζρεηηθά κε ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ησλ αξρψλ
ηεο θνηλσληθήο θαη δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο δηαπηζηψλεηαη φηη ελψ νη ζπλεηαηξηζκνί
ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ακθίβνιν εάλ
εθαξκφδνπλ νηθνλνκηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο άπηνληαη ησλ θιάδσλ ηεο
δηνηθεηηθήο θαη θνηλσληθήο ινγηζηηθήο.
Ζ αλσηέξσ ζεσξεηηθή ακθηβνιία δεκηνπξγεί εξσηήκαηα ηα νπνία επηθεληξψλνληαη γεληθά
ζηηο νηθνλνκηθέο, θαη δηαρεηξηζηηθέο θπξίσο, δηαδηθαζίεο ηνπ ππφ έξεπλα αζηηθνχ
ζπλεηαηξηζκνχ.
πγθεθξηκέλα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα κεηαμχ άιισλ επηθεληξψλνληαη ζηελ :


δηεξεχλεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ,



δηεξεχλεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ,



δηεξεχλεζε ησλ κεζφδσλ παξαθνινχζεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο
επηρείξεζεο.



ζχλδεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηνπο ινγαξηαζκνχο
θνηλσληθνχ αληίθηππνπ θαη ηέινο,



υφιςτάμενθ μεκοδολογία ι τον τρόπο μζτρθςθσ του κοινωνικοφ αντικτφπου των
δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ.

ηφρνο ησλ αλσηέξσ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ηεο αθφινπζεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο
είλαη ε παξνπζίαζε ελφο ελαιιαθηηθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ, ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
δηαρεηξηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ην νπνίν δχλαηαη λα
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ζπκβάιεη ζεηηθά ζηνπο θνηλσληθνχο θαη
επηρείξεζεο.
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3. Μεθοδολογία Έπεςναρ
3.1. Δπεςνηηικόρ ζκοπόρ και μεθοδολογικά επεςνηηικά επγαλεία
Όπσο πξναλαθέξζεθε ζθνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ δηνηθεηηθήο θαη
θνηλσληθήο ινγηζηηθήο ζηηο ινγηζηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ
«Σν Παγθάθη». Γεληθά αλαθέξεηαη φηη ε αμηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζεσξεηηθψλ θαη
πξαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθσζνχλ νη θαηάιιειεο εξεπλεηηθέο
ζπλζήθεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επηηφπηα έξεπλα πεξίπησζεο ζηνλ αζηηθφ
ζπλεηαηξηζκφ κε ηελ επσλπκία «Σν Παγθάθη»
Ο αλσηέξσ ζθνπφο είλαη δπλαηφ λα εξεπλεζεί κέζσ ηεο θάησζη κεζνδνινγηθά πξνηεηλφκελεο
πνηνηηθήο έξεπλαο ε νπνία πξνθξίλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εξεπλεηήο επηρεηξεί λα
αληιήζεη γλψζεηο (Ησζεθίδεο,2003) επηδηψθνληαο λα «αλαθαιύςεη ηηο απόςεηο ηνπ
εξεπλώκελνπ πιεζπζκνύ, εζηηάδνληαο ζηηο νπηηθέο γσλίεο ππό ηηο νπνίεο ηα άηνκα βηώλνπλ θαη
αηζζάλνληαη ηα γεγνλόηα» (Κεδξάθα, 2008). Ζ πνηνηηθή έξεπλα, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ
πεξηγξαθή, πξνθξίλεηαη έλαληη άιισλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ
ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηά ηεο. Μεηαμχ άιισλ, πιενλέθηεκα είλαη θαη ην φηη νη
απαληήζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ αληινχληαη άκεζα απφ ηα ππφ έξεπλα ππνθείκελα.
Σνχην είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δηφηη επηηξέπεη ζηνπο εξσηψκελνπο λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα
ηε γλψκε, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Δπηπιένλ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο
πξνηεηλφκελεο πνηνηηθήο έξεπλαο απνηειεί θαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ εξεπλεηή ζην
θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ησλ ππφ έξεπλα ππνθεηκέλσλ, δηφηη δηαζθαιίδεη ηελ
εγθπξφηεηα ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο έξεπλαο (Γαθέξκνο,
ηακαηάο, Κνπθνπξηηάθεο, & Υησηάθεο, 2011). Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη κηα ηέηνηα έξεπλα
επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα αιιειεπηδξά κε ηα ππφ έξεπλα ππνθείκελα κέζσ ησλ νπνίσλ
παξάγνληαη ή θαη αλαπαξάγνληαη ηα ππφ έξεπλα θνηλσληθννηθνλνκηθά εξεπλεηηθά θαηλφκελα
(Ησζεθίδεο, 2003).
Ζ θπζηθή παξνπζία ηνπ εξεπλεηή ζην πεδίν θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηα ππφ έξεπλα
ππνθείκελα ζπλίζηαηαη, σο κεζνδνινγηθή πξαθηηθή, ζηηο κειέηεο ή ζηηο έξεπλεο
πεξηπηψζεσλ (case studies), θαζψο, κέζσ ηεο κειέηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο,
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εξεπλάηαη θαη αλαιχεηαη έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν (Ησζεθίδεο, 2003). Δθηφο απηνχ, ε
αλσηέξσ κεζνδνινγηθή πξαθηηθή θξίλεηαη θαηάιιειε γηα κειέηεο πνπ έρνπλ έληνλν
δηεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα. Ο δηεξεπλεηηθφο ραξαθηήξαο ησλ κειεηψλ απηψλ είλαη δπλαηφλ λα
εζηηάδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζε νκάδεο αηφκσλ ή νξγαληζκψλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζχγρξνλα
ραξαθηεξηζηηθά θαη γεγνλφηα ζηα νπνία επηρεηξείηαη ε κειέηε θαη ε απνηίκεζή ηνπο. Ζ
κειέηε απηή είλαη δπλαηφλ λα εζηηάδεηαη ζην «ηη αθξηβώο ζπκβαίλεη» ζηνλ ππφ έξεπλα
πιεζπζκφ ή νξγαληζκφ. Σνχην είλαη ζεκαληηθφ πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηά ηεο λα είλαη
ηθαλά λα επαλαδηαηππψλνπλ ή λα ζέηνπλ λέα εξσηήκαηα ή θαη λα παξάγνπλ λέεο ηδέεο θαη
πξννπηηθέο. Σέινο, νη κειέηεο πεξίπησζεο απνζθνπνχλ ζηελ έξεπλα, ζπιινγή θαη αλάιπζε
ηεθκεξίσλ θαη αξρείσλ, ζηάδηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ είηε κέζσ ηεο
ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο είηε κέζσ ηεο πξνηεηλφκελεο ζπλέληεπμεο «εηο βάζνο»
(Καζηκάηε, 2002).
Αλαιπηηθφηεξα, ε αλσηέξσ πξσηνγελήο (primary) ζπκκεηνρή ηνπ εξεπλεηή ζην πεδίν
απνζθνπεί ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγηθήο πξαθηηθήο ηεο ζπλέληεπμεο, θαη εηδηθφηεξα
ηεο «εηο βάζνο» ζπλέληεπμεο, δηφηη κέζσ απηήο αλακέλεηαη λα δνζνχλ νπζηαζηηθέο θαη εηο
βάζνο θαηάιιειεο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. εκεηψλεηαη φηη ε «εηο
βάζνο» ζπλέληεπμε ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα, επεηδή
ζηνρεχεη ζηε ζπιινγή επηπιένλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο, ηηο απφςεηο, ηηο
ζηάζεηο θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Μεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ
ζπλεληεχμεσλ επηιέγεηαη ν ηχπνο ηεο ζπλέληεπμεο πξόζσπν κε πξόζσπν («face to face
interview»). Ζ ζπλέληεπμε απηή πξνυπνζέηεη, ηελ εηιηθξηλή θαη άκεζε ζρέζε εξεπλεηή θαη
εξσηψκελνπ. (Ησζεθίδεο, 2003). Ωο ηχπνο ζπλέληεπμεο επηιέγεηαη ε εκηδνκεκέλε
ζπλέληεπμε, κέζσ ηεο νπνίαο δηαζθαιίδεηαη ε επηπιένλ πξνζδνθψκελε εγθπξφηεηα ηνπ
εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Σνχην δηφηη ζηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε απνπζηάδνπλ νη
πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο, επεηδή απηή βαζίδεηαη ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο πάλσ ζηηο νπνίεο
αλαπηχζζεηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ εξσηψκελνπ (Ησζεθίδεο,
2003). Απφ ηελ επξχηεξε θαηεγνξία ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο επηιέγεηαη ε
εληνπηζκέλε ζπλέληεπμε, πνπ απνζθνπεί ζηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ
εκπεηξηψλ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο (Φίιηαο, 1998). ηελ παξνχζα έξεπλα ηελ νκάδα
απαξηίδνπλ ηα κέιε ηνπ ππφ εμέηαζε αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ.
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εκεηψλεηαη δε φηη, πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ ηα αλσηέξσ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα,
απαηηήζεθε ε έξεπλα πεδίνπ λα πινπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνλ ρψξν ηνπ ππφ
έξεπλα αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δε, ζπλνιηθά έληεθα (11) ζπλεληεχμεηο
(κία ζπλέληεπμε κε θάζε εξγαδφκελν μερσξηζηά). πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη νη εκεξνκελίεο
δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ: 5, 6, 7, 9, 14, 17, 20, 24 θαη 28 Μαξηίνπ 2019, θαζψο επίζεο
θαη ζηηο 3 θαη 8 Απξηιίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Δπηπιένλ απαηηήζεθε θαη ε παξνπζία ηνπ
εξεπλεηή ζε ζπλνιηθά δχν ζπλειεχζεηο: ηεο Πέκπηεο 28 Φεβξνπαξίνπ 2019, θαζψο θαη ζηε
ζπλέιεπζε ηεο Πέκπηεο 23 Μαΐνπ 2019.
Σέινο, επξεία ζπδήηεζε θαη νπζηαζηηθφο δηάινγνο δηεμήρζε κε ηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζηηο 4 Μαξηίνπ, 10 Απξηιίνπ θαη 21 Μαΐνπ.
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4. Ανάλςζη και Αποηελέζμαηα.
4.1. Δπεςνηηική Γιαδικαζία.
Αξρηθά αλαθέξεηαη φηη ε έξεπλα πεδίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνλ
ρψξν ηνπ ππφ έξεπλα αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, θάηη πνπ απνηέιεζε ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη
αλαγθαία επηινγή, δηφηη απηή ε εξεπλεηηθή πξαθηηθή επέηξεςε ηελ άκεζε πξφζβαζε ζηηο
έληππεο θαη πξνθνξηθέο εξεπλεηηθέο πεγέο. Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ε ακεζφηεηα ηεο
επηθνηλσλίαο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ηεο πξφζβαζεο ζε
θάζε ινγηζηηθφ ή άιιν αλαγθαίν γηα ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία έγγξαθν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
επηζεκαλζεί φηη ε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε
ζεηηθή νκφθσλε απφθαζε ησλ κειψλ ηνπ αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ ζηε ζπλέιεπζε ηεο 28εο
Φεβξνπαξίνπ 2019. ηε ζπλέιεπζε παξνπζηάζηεθε ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο,
θαζψο επίζεο θαη ε αλάγθε ζπκκεηνρήο φισλ ησλ κειψλ. Σνχην έγηλε απνδεθηφ απφ φια ηα
κέιε ηα νπνία αλέιαβαλ πξφζπκα λα πξνζθέξνπλ θάζε δπλαηή βνήζεηα. πγθεθξηκέλα,
εμνπζηνδφηεζαλ ηα ηξία κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο λα ελεξγήζνπλ ζεηηθά θαη λα
παξάζρνπλ θάζε δπλαηφ θαη πξφζθνξν κέζν γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλσηέξσ έξεπλαο.
εκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ ηξηκειήο επηηξνπή είλαη αηξεηή, ζπζηάζεθε δε, κε απφθαζε ηεο
γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ.
4.1.1. Δπεςνηηική Γιαδικαζία ζςνενηεύξευν «εις Βάθος»
ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ζηηο 4/3/2019, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε ζπλάληεζε
κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο. Δθ κέξνπο ηνπ εξεπλεηή ηέζεθαλ
εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε γεληθή λνκηθή θαη θνξνινγηθή εηθφλα ηνπ αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ.
Δηδηθφηεξα ηέζεθαλ πξνο ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηα αθφινπζα ζρεηηθά εξσηήκαηα:
1. Ζ λνκηθή κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
2. Ζ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα.
3. Καηεγνξία Λνγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ηξφπνο ηήξεζήο ηνπο.
4. Αξκνδηφηεηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο.
5. Δλεκέξσζε κειψλ ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο.
6. Καζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο εξγαδνκέλσλ.
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Αλαθνξηθά κε ηα αλσηέξσ εξσηήκαηα ζεκεηψλεηαη φηη ηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο
απάληεζαλ κε πξνζπκία.
Δηδηθφηεξα, ζην πξψην εξψηεκα δφζεθε ε απάληεζε φηη ν αζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο ηδξχζεθε
ην 2009 κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ ηνπ Ν. 1667/1986 «Πεξί αζηηθώλ
ζπλεηαηξηζκώλ». Πιήξεο ηίηινο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη: «Αζηηθφο πλεηαηξηζκφο γηα ηελ
Αιιειέγγπα Οηθνλνκία. Ο δξφκνο ΤΝ.ΠΔ», κε δηαθξηηηθφ ηίηιν: «Ο δξφκνο ηεο ΤΝ.ΠΔ».
εκεηψζεθε φηη ν δεκφζηα γλσζηφο ηίηινο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, «ην παγθάθη», είλαη ηίηινο ν
νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηελ πηλαθίδα πνπ είλαη αλαξηεκέλε πάλσ απφ ηελ πφξηα εηζφδνπ ηεο
επηρείξεζεο.
Ωο πξνο ην δεχηεξν εξψηεκα ηα κέιε ηεο επηηξνπήο απάληεζαλ φηη αληηθείκελν ηεο θχξηαο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο είλαη: «Άιιεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηε βειηίσζε
ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο». Πιένλ απηήο,
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έμη ζπλνιηθά δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο, αληηθείκελν ησλ
νπνίσλ είλαη ε άζθεζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εηδψλ θαθέ, θαθάν, δάραξεο, βηβιίσλ,
θαη ηέινο «Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαθελείν ρσξίο ηερληθά θαη κεραληθά παηρλίδηα».
Ζ ηειεπηαία δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ζπγθεληξψλεη θαη ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα
έζνδα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ δεπηεξεχνπζα απηή δξαζηεξηφηεηα
αλαθέξεηαη ζηελ πψιεζε αθεςεκάησλ, πνηψλ, κε καγεηξεπηνχ θαγεηνχ θαη άιισλ
ζπλαθψλ εηδψλ, ηα νπνία ζεξβίξνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε ηξαπεδνθαζίζκαηα ηεο
επηρείξεζεο.
Όζνλ αθνξά ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ηα κέιε ηεο επηηξνπήο δήισζαλ φηη
απηή, απνηέιεζε ζπλεηδεηή επηινγή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπλ ηελ επηδίσμή ηνπο γηα
ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη ζπιινγηθήο σθέιεηαο. Σνχην απνηέιεζε θαη βαζηθφ θίλεηξν
γηα ηελ επέθηαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ ζηηο ππφινηπεο δεπηεξεχνπζεο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. πγθεθξηκέλα, αλέθεξαλ φηη ε εκπνξία αθεςεκάησλ
απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ θησρψλ παξαγσγψλ νη
νπνίνη θαη παξάγνπλ ηα πξντφληα απηά. Σα αλσηέξσ πξντφληα, θαζψο επίζεο θαη ηα πξνο
πψιεζε βηβιία, είλαη ηνπνζεηεκέλα εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε δηαθξηηφ αιιά νξαηφ θαη
πξνζβάζηκν ζεκείν. Σέινο, αλέθεξαλ φηη, θαηά ηε δηθή ηνπο άπνςε, νη δεπηεξεχνπζεο
δξαζηεξηφηεηεο απνζθνπνχλ ζηελ επηηπρία ηεο θχξηαο, δειαδή ζηελ επηδησθφκελε
βειηίσζε ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πνηνηηθψλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπο.
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ρεηηθά κε ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα γλσζηνπνηήζεθε ζηνλ εξεπλεηή φηη γεληθά ε
ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαζψο θαη ε επίβιεςε ησλ θνξνινγηθψλ
θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, έρνπλ αλαηεζεί ζε εμεηδηθεπκέλν εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε
κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ινγηζηή. Ο ινγηζηήο, κεηαμχ άιισλ, αλαιακβάλεη ηελ νξζφηεηα θαη
πιεξφηεηα θαηαρψξεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηνηρείσλ ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ. εκεηψλεηαη φηη ε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ αλαθέξεηαη ζην επξέσο
γλσζηφ «Βηβιίν Δζφδσλ – Δμφδσλ» ηνπ απινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
πγθεθξηκέλα, ζηηο αλσηέξσ θαηαζηάζεηο θαηαρσξνχληαη αλά εκέξα, κήλα θαη έηνο ηα
ζπλνιηθά έζνδα θαη έμνδα ηεο επηρείξεζεο. Ωο έζνδα ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα «Γειηία
Ζκεξήζηαο Κίλεζεο (“Ε”)» ή νη απνδείμεηο ηνπ ηεξκαηηθνχ απνδνρήο θαξηψλ (POS). Ωο
έμνδα ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα «Σηκνιφγηα Πψιεζεο» αγαζψλ ή ιήςεο ππεξεζηψλ.
Γεληθά ζεκεηψλεηαη φηη ζε θάζε παξαζηαηηθφ είλαη ππνρξεσηηθή, κεηαμχ άιισλ, ε αλαγξαθή
ηεο εκεξνκελίαο ηνπ παξαζηαηηθνχ, ηεο επσλπκίαο ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο επίζεο θαη ην
είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ πψιεζεο. Πιένλ απηψλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ε
ζπλνιηθή αμία ησλ πξντφλησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ θνξνινγηθψλ ή άιισλ
θξαηήζεσλ θαη επηβαξχλζεσλ. Σα ζηνηρεία απηά θαηαρσξνχληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο
σο βεβαησκέλα θαη εθθαζαξηζκέλα αλεμάξηεηα απφ ηελ πιεξσκή ηνπο. Σνχην είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ δηφηη ηα θαηαρσξεκέλα ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ζηνηρεία λννχληαη σο
πιεξσκέλα αλεμάξηεηα απφ ηελ απαίηεζε εμφθιεζήο ηνπο. Πιένλ ηνπ βηβιίνπ απηνχ
ηεξείηαη δηαθξηηά θαη ε θαηάζηαζε κε ηνλ ηίηιν «Μεηξψν Παγίσλ». ηελ θαηάζηαζε απηή
θαηαγξάθνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ ηνπ
έηνπο πξνο φθεινο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Πιένλ ησλ αλσηέξσ δχν
ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θακία άιιε ζρεηηθή κε ηα νηθνλνκηθά ή ινγηζηηθά ζηνηρεία θαηάζηαζε
δελ ηεξείηαη ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ. Ωο πξνο ην δήηεκα ησλ πεγψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ, ηα κέιε ηεο επηηξνπήο απάληεζαλ φηη ηα έζνδα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ
πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ αλαθέξνληαη ζην θνξνινγηθφ κεηξψν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Ωο πξνο ηα έμνδα αλέθεξαλ
ελδεηθηηθά νξηζκέλεο θαηεγνξίεο εμφδσλ, φπσο πξνκεζεπηέο, ακνηβέο ηξίησλ (ινγηζηήο,
ζπληεξεηέο κεραλεκάησλ θ.ιπ.), ελνίθην, κηζζνδνζία, θφξνη/ηέιε, δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ή κε
έμνδα,

αγνξέο

παγίσλ

θαη

ησλ

απνζβέζεψλ

ηνπο.

Σν

ζχλνιν

ησλ

αλσηέξσ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο κέζσ ελφο εληχπνπ
πνπ παξαιακβάλνπλ απφ ηνλ ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο.
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Όζνλ αθνξά ην ηέηαξην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο,
αλέθεξαλ φηη απηέο είλαη ελδεηθηηθά ε επηθνηλσλία κε ηνλ ινγηζηή, ε παξαθνινχζεζε ησλ
εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο
πξνκεζεπηέο ή ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ θαζήθνλ
ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα
θάζε ζέκα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Γηα ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ, ινγνδνηνχλ ζηε
ζπλέιεπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
Όζνλ αθνξά ην πέκπην εξψηεκα, ηα κέιε απάληεζαλ φηη ε ελεκέξσζε ησλ ππφινηπσλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εβδνκαδηαίεο ηαθηηθέο ζπλειεχζεηο
ηνπο. Πιένλ ησλ ζπλειεχζεσλ γίλεηαη γλσζηφ θαη κε θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν δηφηη, θαηά
δήισζή ηνπο, ε επηθνηλσλία είλαη θαζεκεξηλή θαη άξηζηε. ρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο
ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο,
απάληεζαλ φηη απηφ βαζίδεηαη ζην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ ινγηζηή πξνο ηα
κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. πγθεθξηκέλα, ν ινγηζηήο παξαδίδεη ζηα κέιε ηεο
επηηξνπήο έλα κεληαίν έληππν κε ηνλ δηαθξηηφ ηίηιν «Έθζεζε Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ». ηελ
έθζεζε απηή απνηππψλεηαη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ εθάζηνηε κήλα.
Δλδεηθηηθά αλέθεξαλ φηη ζηελ έθζεζε πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί ησλ εζφδσλ, ησλ
πξνκεζεπηψλ, ησλ ακνηβψλ ηξίησλ, ησλ δηάθνξσλ εμφδσλ, θφξσλ, ηειψλ θαη ηέινο ηεο
κηζζνδνζίαο.
Καηά ηε γλψκε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο, ε αλσηέξσ έθζεζε παξνπζηάδεη δχν αδπλακίεο. Ζ
πξψηε αδπλακία είλαη φηη παξαιακβάλεηαη ζπλήζσο ην πξψην εηθνζαήκεξν ηνπ επφκελνπ
κήλα αλαθνξάο ηεο έθζεζεο. Σνχηε ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε απαγνξεχεη ζηα κέιε ηεο
επηηξνπήο –θαη θαη’ επέθηαζε ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ– λα
απνθηήζνπλ έγθαηξα ηελ πιήξε ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηνπ κήλα αλαθνξάο. Ζ αλσηέξσ
θαζπζηέξεζε δπζρεξαίλεη ην έξγν ηνπο, δηφηη δελ κπνξνχλ λα απνηηκήζνπλ εγθαίξσο ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ –απνηίκεζε πνπ είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ
λα πξνζαξκφζνπλ θαηάιιεια ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο ηνπο. Ζ
δεχηεξε αδπλακία αλαθέξεηαη ζηε κε απνηχπσζε νξηζκέλσλ αλαγθαίσλ, θαηά ηνπο ίδηνπο,
ινγηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ηξαπεδηθψλ δηαζεζίκσλ, απνζεκαηηθψλ,
πξνβιέςεσλ ή ησλ έθηαθησλ θηλδχλσλ. Δπίζεο, ηφληζαλ ηελ ειιηπή πιεξνθφξεζε ζε
ινγαξηαζκνχο ηδηαίηεξεο θνηλσληθήο αμίαο. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξζεθε ν ινγαξηαζκφο ησλ
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πξνκεζεπηψλ ζηνλ νπνίν θαηαρσξνχληαη εληαία φινη νη πξνκεζεπηέο αλεμάξηεηα εάλ
εληάζζνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ή ηξίην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Δπηπιένλ ζηνλ ινγαξηαζκφ απηφ
απνηππψλεηαη κφλν ε επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή θαη φρη ηα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ
πξνκεζεπφκελσλ αγαζψλ.
ην έθην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ηα κέιε ηεο επηηξνπήο αλέθεξαλ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα
θαζήθνληα ησλ εξγαδνκέλσλ: πγθεθξηκέλα αλέθεξαλ φηη θάζε εξγαδφκελνο ζηε βάξδηα
εξγαζίαο ηνπ αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, ηεο
επίβιεςεο ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηεο ηακεηαθήο ζπλαιιαγήο.
Δηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο επίβιεςεο ησλ πξνκεζεηψλ θάζε εξγαδφκελνο επηκειείηαη ηελ
παξαιαβή ησλ πξντφλησλ ειέγρνληαο ην αληίζηνηρν θνξνινγηθφ ζηνηρείν. Δπίζεο
θαηαβάιιεη ην ρξεκαηηθφ αληίηηκν ηνπ αλσηέξσ ζηνηρείνπ κε ηελ επηθχιαμε δηαθνξεηηθήο
κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίαο. Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα εμππεξέηεζεο πειαηψλ, αλαθέξζεθε φηη
θάζε εξγαδφκελνο θαηαγξάθεη ηηο παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ κε ηξφπν ηδηαίηεξα πξνζσπηθφ
θαη θηιηθφ πξνο ηνλ ίδην. Αλαιπηηθφηεξα ν εξγαδφκελνο θαηαγξάθεη ηηο παξαγγειίεο ζε
έληππν ηεο επηινγήο ηνπ, εθδίδεη ην αληίζηνηρν θνξνινγηθφ ζηνηρείν θαη αθνινχζσο
απνζχξεη ην αλσηέξσ έληππν ηεο παξαγγειίαο.
Ωο πξνο ηνλ ηνκέα ησλ ηακεηαθψλ εξγαζηψλ, θάζε εξγαδφκελνο εθδίδεη ηηο λφκηκεο
απνδείμεηο θαη επηκειείηαη ηηο ηακεηαθέο εηζξνέο ή εθξνέο. ην ηέινο ηεο εκέξαο έλαο εθ ησλ
εξγαδνκέλσλ ηεο ηειεπηαίαο βάξδηαο εθδίδεη ην «Γειηίν Ζκεξήζηαο Κίλεζεο» θαη ζπληάζζεη
έλα άηππν έγγξαθν κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Ζκεξήζην Έληππν». ην έληππν απηφ
θαηαγξάθνληαη ηα ζπλνιηθά εκεξήζηα έζνδα θαη έμνδα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Δηδηθφηεξα σο
έζνδα θαηαγξάθνληαη νη ηακεηαθέο εηζξνέο φπσο απηέο εκθαλίδνληαη ζην «Γειηίν
Ζκεξήζηαο Κίλεζεο», ελψ σο έμνδα απνηππψλνληαη ην ζχλνιν ησλ πιεξσκψλ ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ ζε ηξίηνπο
4.1.2. Δπεςνηηική Γιαδικαζία ζςνενηεύξευν «Ππόζυπο με Ππόζυπο»
Καηφπηλ ηεο αλσηέξσ ζπλάληεζεο, αθνινχζεζε ε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ νη νπνίεο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ μερσξηζηά κε ην θάζε κέινο.
Αξρηθά είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα γεληθά βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ
κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο εκπεηξία. Δηδηθφηεξα απφ ην ζχλνιν ησλ έληεθα (11) κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ηα ελλέα
(9) κέιε είλαη Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο, εθ ησλ νπνίσλ νη ηξεηο (3) έρνπλ
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κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εμεηδίθεπζεο ελψ ν έλαο (1) εμ απηψλ είλαη ππνςήθηνο δηδάθηνξαο.
εκεηψλεηαη φηη απφ ηα ελλέα κέιε παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ν έλαο εμ απηψλ είλαη
θάηνρνο πηπρίνπ νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο, ελψ νη ππφινηπνη είλαη δηάθνξσλ άιισλ
αθαδεκατθψλ εηδηθνηήησλ. Όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ησλ
κειψλ, αλαθέξεηαη φηη θαλείο εθ ησλ έληεθα (11) κειψλ δελ έρεη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε
ζέκαηα νηθνλνκηθήο ή δηαρεηξηζηηθήο θχζεο. Δπηπξφζζεηα πέληε (5) κέιε έρνπλ ζρεηηθή
εκπεηξία ζε επηζηηηζηηθά επαγγέικαηα, ελψ ηα ππφινηπα έμη (6) κέιε έρνπλ εκπεηξία ζε
δηαθνξεηηθνχο, απφ ηνλ επηζηηηζκφ, επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο.
Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ γεληθά ζηνηρεία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ηέζεθαλ πξνο
ηα κέιε ηα παξαθάησ νθηψ εξσηήκαηα:
1.

Ο ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ηήξεζεο ησλ παξαγγειηψλ.

2.

Ζ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ εκπνξεπκάησλ.

3.

Ζ γλψκε ηνπο γηα ηε ζχληαμε θαη ηήξεζε ηνπ εκεξήζηνπ εληχπνπ.

4.

Ζ γλψκε ηνπο γηα ηελ παξερφκελε ινγηζηηθή ππνζηήξημε.

5.

Ζ άπνςή ηνπο γηα ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο.

6.

Ζ γλψκε ηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο.

7.

Ζ ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ αληίθηππνπ ζηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο.

8.

Ζ άπνςή ηνπο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε.

Ωο πξνο ην πξψην εξψηεκα αλαθέξεηαη γεληθά φηη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ κειψλ
παξαηεξείηαη ε ζπγγελήο πξνζέγγηζή ηνπο ζην αλσηέξσ δήηεκα. πγθεθξηκέλα, φια ηα κέιε
εθθξάζηεθαλ ζεηηθά γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνπλ θαη θαηαγξάθνπλ ηηο
παξαγγειίεο. Δηδηθφηεξα θάζε εξγαδφκελνο αλέθεξε έλαλ δηαθνξεηηθφ θαη ηδηαίηεξν
πξνζσπηθφ ηξφπν θαηαγξαθήο ησλ παξαγγειηψλ. Δπεζήκαλαλ φηη απηφ θξίλεηαη απφ ηνπο
ίδηνπο εχρξεζην θαη πξαθηηθφ, εμππεξεηεί δε ζηελ έθδνζε ησλ θνξνινγηθψλ απνδείμεσλ.
Σνχην δηφηη θάζε εξγαδφκελνο πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφδεημεο ππνινγίδεη ην θφζηνο ηεο
παξαγγειίαο γξήγνξα θαη αμηφπηζηα. Πιένλ απηνχ φια ηα κέιε επεζήκαλαλ φηη ε κνλαδηθή
αξλεηηθή ζπλέπεηα ηεο αλσηέξσ πξαθηηθήο εληνπίδεηαη θαηά ηελ αιιαγή ησλ βαξδηψλ.
πγθεθξηκέλα εζηηάζαλε ζην φηη θαηά ηελ αιιαγή ησλ βαξδηψλ ν επφκελνο εξγαδφκελνο πνπ
αλαιακβάλεη εξγαζία αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη κε επρέξεηα ηηο ζεκεηψζεηο ησλ παξαγγειηψλ
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ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ. Πξνθαιείηαη έηζη πξνζσξηλή ζχγρπζε, ε νπνία
απνθεχγεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ιφγσ ησλ άξηζησλ κεηαμχ ηνπο θνηλσληθψλ θαη
ζπλαδειθηθψλ ζρέζεσλ.
ην δεχηεξν εξψηεκα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πξνθχπηνπλ πνηθίιεο απφςεηο
θαη πξνζεγγίζεηο. Γεληθά αλαθέξεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ εζηίαζε ζηελ ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή, πιελ φκσο ρξνλνβφξα θαη απαηηεηηθή, εξγαζία ηεο παξαιαβήο ησλ πξψησλ
πιψλ. Σνχην δηφηη πξνυπνζέηεη ινγηζηηθέο γλψζεηο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. Όζνλ
αθνξά ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη νη έληεθα (11) εξγαδφκελνη αλέδεημαλ φηη ε
αλσηέξσ εξγαζία πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα παξάιιεισλ εξγαζηψλ αλαθέξνληαο
ελδεηθηηθά, κεηαμχ άιισλ, ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ έθδνζε ησλ θνξνινγηθψλ
απνδείμεσλ.
ρεηηθά κε ηελ απνθπγή ησλ αλσηέξσ παξάιιεισλ εξγαζηψλ, παξαηεξνχληαη δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο εθ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ηξία (3) κέιε ππνζηήξημαλ φηη
είλαη αδχλαην φια ηα κέιε λα γλσξίδνπλ ην ζχλνιν ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ. Αληίζεηα, θαηά ηε γλψκε ηνπο, είλαη νξζφ γηα ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο
εξγαζίεο λα απαζρνιείηαη έλαο εξγαδφκελνο αλά βάξδηα. Πιένλ απηψλ δχν (2) εξγαδφκελνη
ππνζηεξίδνπλ φηη ηελ εξγαζία ηεο παξαιαβήο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ
θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ δχλαηαη λα ηελ αλαιάβνπλ ηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, νη
νπνίνη κεηαμχ άιισλ αξκνδηνηήησλ έρνπλ αλαιάβεη θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο επηθνηλσλίαο κε
ηνλ ινγηζηή. Αθνινχζσο έμη (6) εξγαδφκελνη δήισζαλ φηη ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ
νθείιεη λα γλσξίδεη θαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
Όζνλ αθνξά ηελ αλσηέξσ θνηλή άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ, παξαηεξείηαη δηαθνξεηηθή
αηηηνιφγεζε. πγθεθξηκέλα ηξεηο (3) εμ απηψλ ππνζηήξημαλ φηη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ εληάζζεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηελ ηδηφηεηά
ηνπο σο κέιε ηνπ. Οη δχν (2) εξγαδφκελνη εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ε αλσηέξσ γλψζε
απνηειεί πξνυπφζεζε εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλέθεξαλ ηελ
αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ φπσο πεξηπηψζεηο αζζελείαο ή αηθλίδηαο απνπζίαο. Σέινο,
έλαο εξγαδφκελνο αλέθεξε φηη ε αλσηέξσ εξγαζία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δηφηη ζπλδέεηαη
κε ηνλ έιεγρν ηεο πνζφηεηαο, θαη θπξίσο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαιακβαλφκελσλ αγαζψλ.
Αθνινχζσο, ζρεηηθά κε ην ηξίην εξψηεκα, ην νπνίν αθνξά ηε ζχληαμε ηνπ Ζκεξήζηνπ
Δληχπνπ, νη απφςεηο ησλ κειψλ πνηθίιινπλ. πγθεθξηκέλα ζπλνιηθά ελλέα (9) κέιε
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Τξηαληαθπιιόπνπινο Χξήζηνο, Δθαξκνγή Μεζόδσλ Κνηλσληθήο
& Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο θαη Μέηξεζεο Κνηλσληθνύ Αληηθηύπνπ
ζε Δπηρείξεζε Κνηλσληθήο Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο.):
Δθαξκνγή ζηνλ Αζηηθό Σπλεηαηξηζκό «Τν Παγθάθη»
εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ην Ζκεξήζην Έληππν είλαη αλαγθαίν θαη ρξήζηκν. Πιένλ απηνχ
γεληθά ππνζηήξημαλ φηη ε ρξήζε ηνπ Δληχπνπ είλαη αλάγθε λα εκπινπηηζηεί θαη λα
ζπζηεκαηνπνηεζεί. Δηδηθφηεξα ηέζζεξηο (4) εθ ησλ ελλέα εξγαδνκέλσλ ππνζηήξημαλ φηη ην
αλσηέξσ νηθνλνκηθφ έληππν αληί λα απνζχξεηαη, χζηεξα απφ ηνλ εκεξήζην δηαρεηξηζηηθφ
έιεγρν, πξέπεη λα παξακέλεη σο ζηνηρείν ζηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη θαη’
επέθηαζε ζην ζχλνιν ησλ κειψλ. Αλαιπηηθφηεξα ηξεηο (3) εθ ησλ ηεζζάξσλ (4) αλσηέξσ
εξγαδνκέλσλ εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ε θχιαμή ηνπ έρεη δηηηή ζεκαζία θαη ρξεζηκφηεηα.
Αλέθεξαλ φηη ζην Ζκεξήζην Έληππν είλαη ρξήζηκν λα απνηππψλνληαη ηφζν νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο εκεξήζηεο ζπλαιιαγέο φζν θαη ηα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ
πξνκεζεπφκελσλ αγαζψλ ή πξντφλησλ. Καηά ηε γλψκε ηνπο, απηφ απνηειεί πξνυπφζεζε
πξνθεηκέλνπ ην αλσηέξσ έληππν λα απνηειέζεη νπζηαζηηθφ αληηθείκελν ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
θαη δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ. Ο έλαο (1) εθ ησλ ηεζζάξσλ κειψλ εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ζην
έληππν απηφ είλαη αλάγθε λα απνηππψλεηαη δηαθξηηά ν θνηλσληθφο αληίθηππνο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. Γχν (2) εθ ησλ ελλέα (9) εξγαδνκέλσλ πνπ εθθξάζηεθαλ
ζεηηθά γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ Ζκεξήζηνπ Δληχπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο
θαηέζεζαλ ελαιιαθηηθή πξφηαζε. πγθεθξηκέλα ππνζηήξημαλ φηη ηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο είλαη δπλαηφ λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιία πξνθεηκέλνπ ην αλσηέξσ έληππν λα
αμηνπνηεζεί πεξαηηέξσ. Αληίζεηα ηξεηο (3) εξγαδφκελνη εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ηα
εκεξήζηα έληππα είλαη ρξήζηκα πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ βαζηθφ ζηνηρείν ζχληαμεο ελφο
κεληαίνπ εληχπνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηφ λα απνηππψλνπλ έγθαηξα θαη έγθπξα ηελ
νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο Σα ππφινηπα δχν (2) εθ ησλ έληεθα (11) κειψλ ζεσξνχλ
φηη ην Ζκεξήζην Έληππν είλαη ρξήζηκν απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ εκεξήζην
ρξεκαηννηθνλνκηθφ έιεγρν, ελψ ε επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπ ρξήζεο επηβαξχλεη ηνλ
εξγαδφκελν κε εξγαζίεο ακθίβνιεο ρξεζηκφηεηαο.
ρεηηθά κε ην ηέηαξην εξψηεκα, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηε ινγηζηηθή ππνζηήξημε ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ απφ ηνλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, παξαηεξνχληαη δχν θνηλέο απφςεηο ησλ
εξγαδνκέλσλ. Ζ πξψηε θνηλή άπνςε ζρεηίδεηαη κε ηελ πθηζηάκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
ηδίσλ θαη ηνπ ινγηζηή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. ρεηηθά κε απηφ φινη νη εξγαδφκελνη δήισζαλ
ηφζν ηελ άξηζηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία φζν θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζε ζέκαηα πνπ
άπηνληαη ηνπ γλσζηνινγηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Αληίζεηα επεζήκαλαλ
φηη, ελψ ν ινγηζηήο δηαζέηεη ινγηζηηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία, εληνχηνηο αγλνεί ηηο αξρέο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ηελ επαθφινπζε ηδηαίηεξε πξνζέγγηζή ηνπο ζε δεηήκαηα
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Δθαξκνγή ζηνλ Αζηηθό Σπλεηαηξηζκό «Τν Παγθάθη»
επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη πξαθηηθήο. Ζ δεχηεξε θνηλή άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηίδεηαη
κε ηελ ηδενινγηθή ηνπο επηινγή, κέζσ ηεο νπνίαο γεληθά επηδηψθεηαη ε ζπλεξγαζία κε
λνκηθά πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο.
Σνχην θαηά ηελ δήισζε ησλ κειψλ επηρείξεζαλ λα ην εθαξκφζνπλ, αιιά θαηά ηε
δηεξεχλεζή ηνπο θαηέιεμαλ φηη ε αλσηέξσ επηινγή είλαη αδχλαηε. Σνχην δηφηη θαηφπηλ ηεο
έξεπλάο ηνπο παξαηήξεζαλ φηη δελ πθίζηαηαη θακία επηρείξεζε θνηλσληθήο αιιειέγγπαο
νηθνλνκίαο ε νπνία λα παξέρεη ινγηζηηθή ππνζηήξημε. Με βάζε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα, δχν
(2) εθ ησλ έληεθα (11) εξγαδνκέλσλ πξνηείλνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ
ηδηψηε ινγηζηή. Γηθαηνινγνχλ δε ηελ άπνςή ηνπο, ππνζηεξίδνληαο φηη δελ δηαθξίλνπλ θακία
ελαιιαθηηθή ιχζε. Αληίζεηα, έμη (6) εθ ησλ έληεθα (11) εξγαδνκέλσλ ππνζηήξημαλ ηελ
άπνςε φηη είλαη δπλαηφ λα ζπζηαζεί επηρείξεζε θνηλσληθήο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο κε
αληηθείκελν ηηο ινγηζηηθέο εξγαζίεο απφ πθηζηάκελα κέιε ηνπ ηνκέα. Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ
εθηίκεζή ηνπο, κέιε ή εξγαδφκελνη ελ ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο
νηθνλνκίαο είλαη δπλαηφ λα δηαζέηνπλ επηζηεκνληθή επάξθεηα ζηηο εηδηθφηεηεο ηεο
νηθνλνκηθήο ή ινγηζηηθήο επηζηήκεο. Σα αλσηέξσ κέιε ή εξγαδφκελνη ηνπ ηνκέα είλαη
δπλαηφ λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιία ζχζηαζεο επηρείξεζεο ηεο θνηλσληθήο αιιειέγγπαο
νηθνλνκίαο κε αληηθείκελν ηηο ινγηζηηθέο εξγαζίεο. Σνχην δηφηη πιένλ ηεο αλσηέξσ
θαηάιιειεο

επηζηεκνληθήο

γλψζεο

αλαγλσξίδνπλ

ηηο

δηνηθεηηθέο

ή

νηθνλνκηθέο

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηνκέα. Σέινο ζεκεηψλνπλ φηη ε πηζαλή έιιεηςε εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο
ησλ αλσηέξσ κειψλ είλαη δπλαηφ λα απνθηεζεί κέζσ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή
θαηάιιεισλ ζεκαηηθψλ ζεκηλαξίσλ. Γχν (2) εθ ησλ έληεθα (11) εξγαδνκέλσλ εμέθξαζαλ
ηελ άπνςε φηη ην ζχλνιν ησλ ινγηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ
είλαη ζθφπηκν λα αλαηεζεί ζην κέινο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ην νπνίν είλαη νηθνλνκηθφο
επηζηήκσλ. Σνχην δηφηη είλαη αλάγθε λα αμηνπνηεζεί ε επηζηεκνληθή ηνπ γλψζε πξνθεηκέλνπ
λα ζπκβάιεη ζηηο αλαγθαίεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εξγαζίεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Τπνζηεξίδνπλ
δε φηη, κέζσ ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηηο αλσηέξσ εξγαζίεο, είλαη δπλαηφ λα απνθηήζεη θαη ηελ
αληίζηνηρε επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Σέινο, ν εληέθαηνο εξγαδφκελνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ
εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη είλαη αλάγθε ν επηζηεκνληθά εμεηδηθεπκέλνο εξγαδφκελνο ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηξηκειή νκάδα ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο λα
απεπζπλζνχλ ζηνλ ινγηζηή πξνθεηκέλνπ κε ηελ ππνζηήξημή ηνπ λα αλαιάβνπλ κέξνο ησλ
εξγαζηψλ ηνπ.
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Δθαξκνγή ζηνλ Αζηηθό Σπλεηαηξηζκό «Τν Παγθάθη»
ρεηηθά κε ην πέκπην εξψηεκα, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε γλψκε ηνπο γηα ηα ζηνηρεία ηεο
νηθνλνκηθήο έθζεζεο πνπ παξαιακβάλνπλ απφ ηνλ ινγηζηή, θνηλή άπνςε φισλ ησλ
εξγαδνκέλσλ ήηαλ φηη απηή ζπκβάιιεη ειάρηζηα ηφζν ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απνηίκεζε
ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο, φζν θαη ζηνλ κειινληηθφ
πξνγξακκαηηζκφ ηνπο. Αλέθεξαλ φηη ηε κεληαία έθζεζε ηελ παξαιακβάλνπλ απφ ηνλ
ινγηζηή ην πξψην εηθνζαήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα αλαθνξάο ηεο έθζεζεο. ρεηηθά κε ηελ
αλσηέξσ θαζπζηεξεκέλε ρξνληθή απφθξηζε, ελψ δελ θαηαινγίδνπλ επζχλε ζηνλ ινγηζηή,
εληνχηνηο επηζεκαίλνπλ φηη πξνθαιείηαη πξφβιεκα ζηελ ελεκέξσζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηε
ζεηηθή ή αξλεηηθή ζέζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζηνλ κήλα αλαθνξάο ηεο έθζεζεο. Πιένλ απηνχ
φινη νη εξγαδφκελνη ππνζηήξημαλ φηη ζηελ έθζεζε δελ απνηππψλεηαη ην ζχλνιν ησλ
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ νη ίδηνη επηζπκνχλ, αληίζεηα απνπζηάδνπλ ινγαξηαζκνί πνπ είλαη
αλαγθαίνη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο θαη ηνλ θνηλσληθφ αληίθηππν πνπ νη ίδηνη επηζπκνχλ
λα απνηππψλεηαη. Δλδεηθηηθά αλέθεξαλ φηη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο, νη νπνίνη
απνηππψλνληαη ζηελ αλσηέξσ νηθνλνκηθή έθζεζε, δελ είλαη δπλαηφ λα δηαθξίλνπλ ρξήζηκα
θαη’ απηνχο ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, αλέθεξαλ ηα είδε, ηηο πνζφηεηεο ή ηελ πνηφηεηα ησλ
παξαιεθζέλησλ εηδψλ θαη πξντφλησλ. Δπίζεο, δελ απνηππψλνληαη κε δηαθξηηφ ηξφπν νη
πξνκεζεπηέο ηνπ ηξίηνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Σνχην, θαηά ηε γλψκε ηνπο, είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ, δηφηη κέζσ ηεο δηαθξηηήο θαηαγξαθήο ηνπο ζα επηηπγραλφηαλ ε απνηχπσζε ηνπ
θνηλσληθνχ αληηθηχπνπ, ν νπνίνο δελ είλαη νξαηφο θαη κεηξήζηκνο ζηελ αλσηέξσ νηθνλνκηθή
έθζεζε.
ρεηηθά κε ην έθην εξψηεκα, ην νπνίν αθνξά ηελ ελεκέξσζή ηνπο απφ ηελ νηθνλνκηθή
επηηξνπή, ηα κέιε νκφθσλα δήισζαλ απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη. Αξρηθά δήισζαλ φηη ηα
εθάζηνηε κέιε ηεο επηηξνπήο είλαη αηξεηά θαη αληηθαζίζηαληαη θπθιηθά απφ άιινπο
εξγαδφκελνπο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ πξαθηηθή απηή έρεη ηε ζπλέπεηα φινη νη
εξγαδφκελνη λα αλαιακβάλνπλ ηηο επζχλεο θαη ηα θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ απφ ην
αλσηέξσ φξγαλν, κε απνηέιεζκα λα αλαγλσξίδνπλ ηηο πξφζζεηεο ακηζζί ππνρξεψζεηο ηνπο.
Πιένλ απηνχ επεζήκαλαλ φηη ε ελεκέξσζε πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
είλαη έγθαηξε θαη νινθιεξσκέλε ελψ δηαθξίλεηαη ζε ηαθηηθή θαη έθηαθηε. Ζ ηαθηηθή
ελεκέξσζε δίλεηαη ζηηο εβδνκαδηαίεο ζπλειεχζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ελψ ε έθηαθηε
πξαγκαηνπνηείηαη κε θάζε γξαπηφ ή πξνθνξηθφ πξφζθνξν κέζν.

Πηπρηαθή / Γηπισκαηηθή Δξγαζία

33

Τξηαληαθπιιόπνπινο Χξήζηνο, Δθαξκνγή Μεζόδσλ Κνηλσληθήο
& Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο θαη Μέηξεζεο Κνηλσληθνύ Αληηθηύπνπ
ζε Δπηρείξεζε Κνηλσληθήο Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο.):
Δθαξκνγή ζηνλ Αζηηθό Σπλεηαηξηζκό «Τν Παγθάθη»
εκεηψλεηαη φηη απφ ην ζχλνιν ησλ έληεθα (11) εξγαδνκέλσλ νη έμη (6) ππνζηήξημαλ φηη
γεληθά ε νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη δπλαηφ λα αλαιάβεη έκκηζζα επηπιένλ εξγαζίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Αλαιπηηθφηεξα δχν (2) εθ ησλ έμη (6)
εξγαδνκέλσλ αλέθεξαλ φηη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη δπλαηφ λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο
ζρεηηθέο κε ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ αγαζψλ θαη πξντφλησλ. πγθεθξηκέλα πξνηάζεθε
λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο επίζεο θαη ηνπ
είδνπο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ παξαιεθζέλησλ πξντφλησλ. Οη ππφινηπνη ηέζζεξηο (4) εθ ησλ
έμη (6) εξγαδνκέλσλ ππνζηήξημαλ φηη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο είλαη δπλαηφ λα αλαιάβνπλ
πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ηε ζπζηεκαηηθφηεξε θαηαγξαθή ελφο εκεξήζηνπ εληχπνπ.
Πξφηεηλαλ δε ζην Ζκεξήζην Έληππν λα θαηαγξάθεηαη ε ρξεκαηηθή αμία ησλ εκπνξεπκάησλ,
θαζψο επίζεο θαη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο ηνπ πξνκεζεπηή. Ωο είδνο επηρείξεζεο αλέθεξαλ
ηελ έληαμή ηνπ ή κε ζηνλ ηξίην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο.
ρεηηθά κε ην έβδνκν εξψηεκα, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ θνηλσληθφ αληίθηππν ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηφληζαλ ηελ, θαηά ηελ
θξίζε ηνπο, ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζέκαηνο απηνχ. Όια ηα κέιε ππνζηήξημαλ φηη απφ ηηο
πξναλαθεξφκελεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο απνπζηάδεη ν θνηλσληθφο αληίθηππνο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Δηδηθφηεξα αλέθεξαλ φηη θαηά ηε
γλψκε ησλ ηδίσλ νη εγρξήκαηεο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο είλαη κέξνο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Σνχην δηφηη ε απνηχπσζε ηεο πιήξνπο
απεηθφληζεο ηεο αμίαο ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ πξνυπνζέηεη ηελ θαηαγξαθή θαη ησλ
θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ θαη ζρέζεσλ. Οη αμίεο απηέο είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθέο θαη θαηά ηε γλψκε ηνπο είλαη αλάγθε λα απνηππψλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή
έθζεζε. Ωο παξάδεηγκα αλέθεξαλ ηελ πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ απφ ηελ επηρείξεζε ηεο
θνηλσληθήο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο κε ηελ επσλπκία «πλΑιινηο». εκείσζαλ φηη απφ ηνλ
αλσηέξσ ζπλεηαηξηζκφ πξνκεζεχνληαη, κεηαμχ άιισλ, πξντφληα θαθέ, θαθάν ή άιισλ
αθεςεκάησλ πνπ πσινχλ ζηελ επηρείξεζή ηνπο. Σφληζαλ δε, φηη ε αγνξά θαη ε πψιεζε ησλ
αλσηέξσ πξντφλησλ εληζρχνπλ θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ηα κέιε ¨δχν¨ επηρεηξήζεσλ
Κ.ΑΛ.Ο. Πξψηνλ εληζρχνπλ ηελ επηρείξεζε ηεο θνηλσληθή αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο κε ηελ
επσλπκία «πλΑιινηο». Γεχηεξνλ εληζρχνπλ ρίιηεο δηαθφζηεο (1.200) νηθνγέλεηεο θησρψλ
ζπλεηαηξηζκέλσλ θαιιηεξγεηψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, νη νπνίνη παξάγνπλ ηα αλσηέξσ
πξνκεζεπφκελα πξντφληα. Δηδηθφηεξα αλέθεξαλ φηη νη αλσηέξσ νηθνγέλεηεο γεσξγψλ
θαιιηεξγνχλ πξντφληα θαθέ, θαθάν ή άιισλ αθεςεκάησλ κε ηξφπν θηιηθφ πξνο ην
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πεξηβάιινλ. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία επηβεβαηψλνπλ, θαηά ηε γλψκε ηνπο, ηελ άπνςή φηη ε
πψιεζε απηψλ ησλ πξντφλησλ είλαη αλάγθε λα θαηαγξάθεηαη ζηελ νηθνλνκηθή έθζεζε δηφηη,
κέζσ απηήο, παξάγεηαη νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ φθεινο. πγθεθξηκέλα κέζσ ηεο αλσηέξσ
πψιεζεο, ζηεξίδεηαη ν ζπλεηαηξηζκφο ¨πλΑιινηο¨, εληζρχνληαη νη ζπλεηαηξηζκέλνη θησρνί
θαιιηεξγεηέο θαη παξάγεηαη πεξηβαιινληηθφ φθεινο κέζσ ηνπ ηξφπνπ

παξαγσγήο ησλ

αγαζψλ απηψλ. Δπηπιένλ αλέθεξαλ φηη γεληθά ηα αγαζά ή ηα πξντφληα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο
θνηλσληθήο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο πξνάγνπλ ην δίθαην εκπφξην θαη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ
ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ.
Ζ αλαθνξά ηνπ παξαδείγκαηνο απηνχ εληζρχεη ηελ, θαηά ηε γλψκε ηνπο, έιιεηςε
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ηεο αλσηέξσ νηθνλνκηθήο έθζεζεο. Ζ έιιεηςε εζηηάδεηαη ζηελ
απνπζία ηεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αμίαο, ελψ αληίζεηα πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά
θαη κφλν ζην ρξεκαηηθφ θφζηνο ζπλαιιαγήο. Σνχην, θαηά ηε γλψκε ηνπο, θξίλεηαη
απαξάδεθην θαη πξνηείλνπλ ηελ αλάδεημε ελαιιαθηηθήο νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Σέινο, δχν (2) εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ
αλέθεξαλ παιαηφηεξε πξφηαζή ηνπο ζε ζπλέιεπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. πγθεθξηκέλα
αλέθεξαλ φηη είραλ πξνηείλεη ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη πξντφλησλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν
απφ επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο.
ην φγδνν εξψηεκα, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάγθε πηζαλήο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηνπο ηνκείο ησλ νηθνλνκηθψλ ή ινγηζηηθψλ εξγαζηψλ,
ππήξμε δηρνγλσκία απφςεσλ. Δηδηθφηεξα, ηέζζεξηο (4) εθ ησλ έληεθα (11) εξγαδνκέλσλ
εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη δελ είλαη δπλαηφ φια ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ λα
αθνινπζήζνπλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε νηθνλνκηθφ ή
ινγηζηηθφ αληηθείκελν. Ζ αηηηνιφγεζε ηεο απφθαζήο ηνπο πνηθίιιεη αλά εξγαδφκελν.
πγθεθξηκέλα (2) εθ ησλ ηεζζάξσλ (4) εξγαδνκέλσλ εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη γηα ηελ
αλσηέξσ εθπαίδεπζε νθείινπλ λα κεξηκλήζνπλ κέιε ηα νπνία δηαζέηνπλ αληίζηνηρε
επηζηεκνληθή ή αθαδεκατθή επάξθεηα. Σα ππφινηπα δχν (2) εθ ησ ηεζζάξσλ (4)
εξγαδνκέλσλ εμέθξαζαλ αληηξξήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπο ζηα αλσηέξσ αληηθείκελα,
δηφηη είλαη απξφζπκνη λα θαηαξηηζηνχλ ζε νηθνλνκηθά ή ινγηζηηθά αληηθείκελα. Αληίζεηα,
ζπλνιηθά επηά (7) εθ ησλ έληεθα (11) εξγαδνκέλσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δήισζαλ πξνζπκία
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε αληίζηνηρα νηθνλνκηθά αληηθείκελα. Αλαιπηηθά, πέληε (5) εθ
ησλ επηά (7) κειψλ εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα ζπκκεηέρνπλ ζε φπνηα εθπαηδεπηηθή
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δηαδηθαζία έρεη σο αληηθείκελν ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή ή ηελ νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα ππφινηπα δχν (2) εθ ησλ ζπλνιηθά επηά (7) εξγαδνκέλσλ
πξνέβαιαλ αληηξξήζεηο σο πξνο ηνλ θνξέα εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο δελ επηζπκνχλ λα είλαη
απφ ηνλ θεθαιαηνπρηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο.

4.2 Ανάλςζη Αποηελεζμάηυν
4.2.1 Αποηελέζμαηα Δπεςνηηικήρ Γιαδικαζίαρ
ηε ζπλεδξίαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηεο 10εο Απξηιίνπ 2019 αλαθνηλψζεθε ζηα κέιε
ηεο ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ζπλεληεχμεσλ. πγθεθξηκέλα ζηε ζπλεδξίαζε
παξνπζηάζηεθαλ νξηζκέλεο γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ κειψλ. Οη
πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχζαλ θπξίσο ζηνηρεία ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκηθήο, δηνηθεηηθήο
θαη δηαρεηξηζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηα νπνία αλαδείρζεθαλ θαηά ηελ
εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ. πγθεθξηκέλα δηαπηζηψζεθε φηη ην ζχλνιν ησλ
κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πηνζεηνχλ θαη ηεξνχλ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο, επηδηψθνπλ δε λα
ηηο εθαξκφζνπλ απαξέγθιηηα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο θαη εξγαζηαθέο ηνπο πξαθηηθέο.
Δλδεηθηηθά, σο βέιηηζην παξάδεηγκα δηνηθεηηθήο ζπλεηαηξηζηηθήο πξαθηηθήο, παξαηεξείηαη ε
χπαξμε νηθνλνκηθνχ επνπηηθνχ νξγάλνπ, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ν έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Σνχην αλαδεηθλχεη ηνλ πςειφ
βαζκφ ζπλεηαηξηζηηθήο ζπλείδεζεο, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ησλ αξρψλ θαη
ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Δηδηθφηεξα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαίλεηαη φηη κέζσ ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ νηθνλνκηθψλ,
θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ.
Αληίζεηα κε ηα αλσηέξσ, ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο επηζεκάλζεθαλ νξηζκέλεο ιεηηνπξγηθέο
αδπλακίεο νη νπνίεο αλαδείρζεθαλ θαηά ηε δηελεξγεζείζα επηηφπηα έξεπλα. Οη αδπλακίεο
απηέο εζηηάδνληαη θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη εθπαίδεπζεο. Όζνλ
αθνξά ην δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, επηζεκάλζεθε φηη νη αδπλακίεο απηέο
επηθεληξψλνληαη ζηελ απνπζία εθαξκνγήο εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ ινγηζηηθψλ
πξαθηηθψλ, θαη εηδηθφηεξα ζηνπο θιάδνπο ηεο δηνηθεηηθήο θαη θνηλσληθήο ινγηζηηθήο. Όζνλ
αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, επηζεκάλζεθε ε έιιεηςε γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε νηθνλνκηθά θαη δηαρεηξηζηηθά δεηήκαηα. Σέινο, ζρεηηθά κε
ηα αλσηέξσ ζέκαηα, ιήθζεθε ε απφ θνηλνχ απφθαζε νη εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο λα
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θαηαηεζνχλ αξρηθά ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζπλεδξίαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηεο 21εο
Μαΐνπ 2019 θαη αθνινχζσο ζηελ επφκελε ζπλέιεπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
Γεληθά αλαθέξεηαη φηη απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία εληνπίζηεθαλ νξηζκέλεο αδπλακίεο
ζηελ νηθνλνκηθή θαη δηαρεηξηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, νη νπνίεο απνξξένπλ
θπξίσο απφ ηελ απνπζία αληίζηνηρσλ πξνβιέςεσλ ηνπ ελ ηζρχ Διιεληθνχ Λνγηζηηθνχ
Πξνηχπνπ (Δ.Λ.Π.). πγθεθξηκέλα ζην Δ.Λ.Π. δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε θνηλσληθψλ
ινγαξηαζκψλ θαη ε θαηαγξαθή αρξήκαησλ ζπλαιιαγψλ θαη αμηψλ. Σνχηε ε έιιεηςε
επηζεκαίλεηαη απφ ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ αλαθεξφκελνη ζηε κεληαία έθζεζε ηνπ
ινγηζηή. Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ, απφ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο
έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ηεξεί απζηεξά φιεο ηηο βέιηηζηεο, ζεσξεηηθέο θαη
δηαρεηξηζηηθέο, ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο. πγθεθξηκέλα, εθαξκφδεη ηηο
δεκνθξαηηθέο αξρέο ιήςεο απνθάζεσλ εηδηθά ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο παξαθνινχζεζεο θαη
ειέγρνπ. Απηφ αλαδεηθλχεηαη κέζσ ηεο θπθιηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ε νπνία αθνινχζσο ινγνδνηεί ζηε ζπλέιεπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ
γηα ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ηεο. Πιένλ απηνχ, φπσο ζεσξεηηθά επηζεκαίλεηαη, ε αλσηέξσ
ειεγθηηθή επηηξνπή γηα λα επηηχρεη ην ζηφρν ηεο πξνυπνζέηεη απφ ηα κέιε ηεο επαξθείο
γλψζεηο θαη εκπεηξία ζε ινγηζηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο. Ζ αλσηέξσ ζεσξεηηθή
εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζπζηήλεηαη λα πηνζεηεζεί απφ ην ζχλνιν ησλ
κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, δηφηη εληφο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
Ζ απφθηεζε ηέηνησλ γλψζεσλ πξνβιέπεηαη λα αληηκεησπίζεη ηηο αδπλακίεο πνπ θαηά ηελ
έξεπλα δηαπηζηψζεθαλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. πγθεθξηκέλα εληνπίζηεθαλ
δηαρεηξηζηηθέο αδπλακίεο πνπ εζηηάδνληαη:


ζηνλ ηξφπν θαηαγξαθήο ησλ παξαγγειηψλ,



ζηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη κέηξεζεο ησλ παξαιακβαλφκελσλ εκπνξεπκάησλ θαη
αγαζψλ,



ζηελ θαηαγξαθή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ αλά
εκέξα θαη κήλα,



ζηελ αληίζηνηρε κε ηελ αλσηέξσ θαηαγξαθή ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ
ζηνηρείσλ ησλ πξνκεζεηψλ,
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ζηελ

χπαξμε

ελφο

έληππνπ

ή

ειεθηξνληθνχ

ζπζηήκαηνο

ειέγρνπ

ηεο

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηέινο


ζηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ κειψλ ζε νηθνλνκηθά θαη
δηαρεηξηζηηθά ζέκαηα.

4.2.2. Ανάλςζη Αποηελεζμάηυν και Δπεςνηηικέρ Πποηάζειρ
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλσηέξσ αδπλακίεο, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο
εζσηεξηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα απνηππψλεη ηφζν ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή φζν θαη ηελ θνηλσληθή θαη

πεξηβαιινληηθή ιεηηνπξγία ηνπ

ζπλεηαηξηζκνχ. Σν νινθιεξσκέλν απηφ ζχζηεκα πξνηείλεηαη λα απνηειέζεη κηα βάζε
δεδνκέλσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ φπσο απηνί πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Δπηπιένλ ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο
πξνβιέπεηαη λα δηεπθνιχλεη ηα κέιε ζηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή ιήςε ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο απνθάζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηεο έξγνπ.
εκεηψλεηαη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλσηέξσ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη απιά,
θαηαλνεηά θαη επέιηθηα, πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα κε
εμεηδηθεπκέλα ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Δπηδίσμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα
είλαη ε:
1.

Καηαγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ

2.

Καηαγξαθή ηεο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ ζπλαιιαγψλ

3.

Καηαγξαθή ησλ θνηλσληθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλαιιαγψλ

4.

Μέηξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηεο έξγνπ

5.

Παξνρή έγθπξεο θαη έγθαηξεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πιεξνθφξεζεο

εκεηψλεηαη φηη ην αλσηέξσ δηαρεηξηζηηθφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη αδχλαην λα
αληηθαηαζηήζεη ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ηεξείηαη απφ ηνλ εμεηδηθεπκέλν ινγηζηή.
Πξνηείλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ απνηχπσζε νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη
πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία δελ πξνβιέπνληαη ζην ελ ηζρχ Λνγηζηηθφ θαη
Φνξνινγηθφ ζχζηεκα.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη αλσηέξσ ζηφρνη, πξνηείλεηαη ε εηζαγσγή ζπλνιηθά δχν
εζσηεξηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εληχπσλ, θαη ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο
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θαηαγξαθήο ησλ απνηππσκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ δχν εληχπσλ. Σα αλσηέξσ
έληππα θαη ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα είλαη δπλαηφ λα θαηαγξάςνπλ ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ
αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζηφρνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
Παξαθάησ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα δχν πξνηεηλφκελα έληππα θαη αθνινπζεί ην κεληαίν
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα νηθνλνκηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο παξαθνινχζεζεο:
Πξψην Έληππν («Γειηίν Παξαγγειηψλ»).
Δθεί ζα θαηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ηεο παξαγγειίαο ησλ πειαηψλ, απνζθνπεί δε ζηε ζπιινγή
θαη ζπγθέληξσζε φισλ ησλ πσιεζέλησλ πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Μέζσ ηνπ αλσηέξσ
δειηίνπ, επηδηψθεηαη ε θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαλαισζέλησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ
ηεο εκέξαο. Σν αλσηέξσ δειηίν ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα Α δηαθξίλεηαη ζε
ζπλνιηθά δχν κέξε.
ην πξψην κέξνο αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ δειηίνπ,
ν εξγαδφκελνο κε δηαθξηηφ αλψλπκν θσδηθφ, ν αξηζκφο ηνπ ηξαπεδνθαζίζκαηνο θαη ηέινο ε
εκεξνκελία.
ην δεχηεξν κέξνο αλαγξάθνληαη ζε μερσξηζηέο ζηήιεο: α) ην ζχλνιν ησλ πξνο δηάζεζε
εηδψλ θαη πξντφλησλ, β) ε αμία ηνπο, γ) ε παξαγγειζείζα πνζφηεηα θαη δ) ζεκεηψζεηο.
εκεηψλεηαη φηη ε αμία ησλ πξντφλησλ είλαη δπλαηφ λα παξαιεηθζεί δηφηη απηή αλαγξάθεηαη
αθελφο κελ ζηνλ ηηκνθαηάινγν ηεο επηρείξεζεο, αθεηέξνπ δε ζηελ απφδεημε ιηαληθήο
πψιεζεο. Αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα δηαρεηξηζηηθνχο ιφγνπο εκεξήζηνπ
ηακεηαθνχ ειέγρνπ.
Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ δειηίσλ πξνηείλεηαη λα ζπιιέγνληαη θαη λα θπιάζζνληαη ζε
δηαθξηηφ ρψξν ηεο επηρείξεζεο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ην έληππν κε ηα αλαγξαθφκελα ζ’
απηφ ζηνηρεία λα θαηαγξάθεηαη ζε ειεθηξνληθά κέζα αληίζηνηρσλ ειεθηξνληθψλ
πξνγξακκάησλ ή εθαξκνγψλ. ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία δηεπθνιχλεη ρξνληθά ηελ
ηακεηαθή δηαζηαχξσζε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζ’ απηφ ζηνηρείσλ.
θνπφο ηνπ εληχπνπ απηνχ είλαη:


Ζ ζπγθέληξσζε πξσηνγελψλ πνζνηηθψλ θαη πηζαλψο ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ



Ζ πξσηνγελήο κέηξεζε ησλ πνζνηηθψλ δηαζέζηκσλ εηδψλ
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Ο έιεγρνο ησλ εκεξήζησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ εάλ απνθαζηζηεί ε ηήξεζε ηεο
θαηαγξαθήο ηεο αμίαο ησλ εηδψλ

Γεχηεξν Έληππν («Ζκεξήζην Γειηίν»).
ην αλσηέξσ δειηίν πξνηείλεηαη ε θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζπλαιιαγψλ ηεο εκέξαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπο. πγθεθξηκέλα ην αλσηέξσ έληππν, φπσο θαίλεηαη ζην παξάξηεκα Β,
δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα ηκήκαηα:
ην πξψην θαηαγξάθεηαη ε επσλπκία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ε εκεξνκελία αλαθνξάο, ζην
δεχηεξν ηκήκα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εκεξήζησλ εμφδσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ,
δηαθξίλνληαη δε ζε ζπλνιηθά επηά (7) ζηήιεο. ηελ πξψηε ζηήιε κε ηνλ ηίηιν
πξνκεζεπηήο/επσλπκία αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νπνίνπ γηα ηνλ
ζπλεηαηξηζκφ απνηειεί ζηνηρείν θφζηνπο. ηε δεχηεξε ζηήιε κε ηελ επσλπκία «Κ.ΑΛ.Ο.»
αλαγξάθεηαη κε ζπκβνιηθφ ή ιεθηηθφ ηξφπν ε έληαμε ή κε ηνπ πξνκεζεπηή ηεο πξψηεο
ζηήιεο ζηηο επηρεηξήζεηο Κ.ΑΛ.Ο. ηελ ηξίηε ζηήιε κε ηελ επσλπκία «Δίδνο» αλαγξάθεηαη
ην είδνο ηνπ πξνκεζεπφκελνπ αγαζνχ, πξντφληνο ή ππεξεζίαο. ηελ ηέηαξηε ζηήιε κε ηελ
επσλπκία «Πνζφηεηα» αλαγξάθεηαη ζε αξηζκνχο, κε ηελ φπνηα κνλάδα κέηξεζήο ηνπο, ε
πξνκεζεπφκελε πνζφηεηα αγαζψλ. ηελ πέκπηε ζηήιε, κε ηελ επσλπκία «Πεξηβαιινληηθφ
Απνηχπσκα» αλαγξάθεηαη κε ζπκβνιηθφ ή ιεθηηθφ ηξφπν ε ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
φξσλ παξαγσγήο ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ. ηελ έθηε ζηήιε κε ηελ επσλπκία «Αμία»
αλαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή ρξεκαηηθή αμία ηνπ παξαιεθζέληνο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ. ηελ
ηειεπηαία γξακκή ηεο ζηήιεο απηήο, αζξνίδεηαη ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ απηήο ηεο ζηήιεο.
Σέινο ζηελ έβδνκε ζηήιε κε ηελ επσλπκία «Σξφπνο πιεξσκήο» αλαγξάθεηαη ν εγρξήκαηνο,
ειεθηξνληθφο ή άιινο, ηξφπνο πιεξσκήο ηνπ παξαζηαηηθνχ.
ην ηξίην ηκήκα ηνπ εληχπνπ κε ηελ επσλπκία «Ζκεξήζην Σακείν» αλαγξάθνληαη ηα
ζπλνιηθά εκεξήζηα έζνδα θαη έμνδα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, δηαθξίλεηαη δε ζε ζπλνιηθά πέληε
ζηήιεο. ηελ πξψηε ζηήιε κε ηίηιν «Ζκεξήζην Γειηίν» αλαγξάθνληαη ηα έζνδα φπσο απηά
πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξήζην δειηίν («Ε»). ηε δεχηεξε ζηήιε κε ηνλ ηίηιν «POS»
θαηαγξάθεηαη ην άζξνηζκα ησλ εηζπξάμεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ειεθηξνληθά κέζα. ηελ
ηξίηε ζηήιε, κε ηνλ ηίηιν «χλνιν Δζφδσλ», αζξνίδνληαη νη ηηκέο ηεο πξψηεο θαη ηεο
δεχηεξεο ζηήιεο. ηελ ηέηαξηε ζηήιε, κε ηνλ ηίηιν «χλνιν Δμφδσλ», κεηαθέξεηαη ην
άζξνηζκα ησλ εμφδσλ ηεο έθηεο ζηήιεο ηνπ πξνεγνχκελνπ ηκήκαηνο. Σέινο, ζηελ πέκπηε
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ζηήιε κε ηνλ ηίηιν «Γεληθφ χλνιν Ζκέξαο» αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ ζεηηθφ ή αξλεηηθφ
εκεξήζην ππφινηπν.
Σέινο ην ηέηαξην ηκήκα ηνπ εληχπνπ κε ηελ επσλπκία «Έιεγρνο» δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο
ζηήιεο. ηελ πξψηε ζηήιε κε ηνλ ηίηιν «Ολνκαηεπψλπκν» αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν
ηνπ εξγαδνκέλνπ πνπ θέξεη ηελ επζχλε ηνπ ηακεηαθνχ ειέγρνπ. ηε δεχηεξε, κε ηνλ ηίηιν
«Παξαηεξήζεηο», αλαγξάθνληαη νη φπνηεο παξαηεξήζεηο ηνπο θαηά ηνλ ηακεηαθφ ηνπο
έιεγρν. ηελ ηξίηε ζηήιε κε ηνλ ηίηιν «Τπνγξαθή» ππνγξάθνπλ ηελ νξζφηεηα ηνπ ειέγρνπ
ηνπο βεβαηψλνληαο ην ζχλνιν ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζην έληππν ζηνηρείσλ.
Ζ ηήξεζε ηνπ εληχπνπ απηνχ απνζθνπεί:


ζηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ηακεηαθψλ εκεξήζησλ
ζπλαιιαγψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ,



ζηε ζπζηεκαηηθή πνζνηηθνπνηεκέλε θαηαγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ,



ζηελ θαηαγξαθή ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ.



ηελ άκεζε θαη έγθπξε ελεκέξσζε ησλ κειψλ γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή εκεξήζηα απφδνζε ηνπ έξγνπ ηεο.

Σξίην Έληππν («Μεληαίν Έληππν Οηθνλνκηθήο-Γηαρεηξηζηηθήο Παξαθνινχζεζεο»).
ην αλσηέξσ έληππν πξνηείλεηαη ε θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζπλαιιαγψλ αλά εκέξα ηνπ εθάζηνηε κήλα αλαθνξάο. θνπφο ηνπ εληχπνπ είλαη ε
ζπλνπηηθή απεηθφληζε φισλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ Ζκεξήζηνπ Γειηίνπ. πγθεθξηκέλα ην πξνηεηλφκελν έληππν δηαθξίλεηαη ζε
δχν ηκήκαηα:
ην πξψην ηκήκα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ν κήλαο θαη ην έηνο θαη ηέινο
ν ηίηινο ηεο θαηάζηαζεο.
ην δεχηεξν ηκήκα θαηαγξάθνληαη ζε ζηήιεο ζπλνιηθά νθηψ (8) νκάδεο ινγηζηηθψλ
ινγαξηαζκψλ. πγθεθξηκέλα ζηελ νκάδα 1 «Έζνδα», θαηαρσξνχληαη ηα ηακεηαθά έζνδα.
ηελ νκάδα 2, «Σξαπεδηθνί Λνγαξηαζκνί», θαηαγξάθνληαη ηα έζνδα ηνπ POS θαη νη
πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. ηελ νκάδα 3,
«Πξνκεζεπηέο», θαηαρσξείηαη ε αμία ησλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί
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ζην φλνκα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ αλά επσλπκία θαη ζε μερσξηζηέο ζηήιεο αλά είδνο θαη
πεξηβαιινληηθήο σθέιεηαο. ε δηπιαλή απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζηήιε θαηαρσξείηαη δηαθξηηά
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο εληάζζεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο αιιειέγγπαο
νηθνλνκίαο. ηελ νκάδα 4, «Ακνηβέο Σξίησλ», θαηαρσξείηαη ε επσλπκία θαη ην πνζφ
πιεξσκήο θάζε εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε απφ ηνλ νπνίν ν ζπλεηαηξηζκφο έρεη ιάβεη ππεξεζία.
ηελ νκάδα 5, «Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ», θαηαρσξείηαη αλαιπηηθά αλά εξγαδφκελν ε κεληαία
κηζζνδνζία ηνπ, φπσο απηή ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο. ηελ νκάδα 6,
«Γηάθνξα Έμνδα», θαηαρσξείηαη θάζε έμνδν ηεο επηρείξεζεο πνπ αθνξά είηε ιεηηνπξγηθέο
δαπάλεο είηε άιια έμνδα. ηελ νκάδα 7, «Φφξνη – Σέιε – Αζθαιηζηηθέο Δηζθνξέο»,
θαηαγξάθνληαη φιεο νη πιεξσκέο πξνο ην δεκφζην ή ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ.
ηελ πιεξνθνξηαθή νκάδα 8, «Πάγηα», θαηαγξάθεηαη ην είδνο θαη ε αμία ηνπ εμνπιηζκνχ
ηεο επηρείξεζεο. Σέινο ζηελ ηειεπηαία γξακκή θαη ζηήιε ηνπ εληχπνπ απηνχ αζξνίδνληαη
ζπλνιηθά φινη νη ινγαξηαζκνί ησλ αλσηέξσ νκάδσλ αλαιπηηθά αλά εκέξα θαη είδνο εμφδνπ
ή εζφδνπ. Δπίζεο απεηθνλίδνληαη αλά εκέξα θαη κήλα ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία ηνπ θνηλσληθνχ
έξγνπ ηεο επηρείξεζεο.
Δηδηθφηεξα ε σθέιεηα ηνπ εληχπνπ απηνχ είλαη:


Ζ ζπλνπηηθή θαηαγξαθή θαη κέηξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζπλαιιαγψλ ηεο επηρείξεζεο.



Ζ ζπλνπηηθή θαηαγξαθή θαη κέηξεζε ηεο πνζνηηθνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο.



Ζ ζπλνπηηθή θαηαγξαθή θαη κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηεο έξγνπ



Ζ απφδνζε ησλ αλσηέξσ πιεξνθνξηψλ κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ θαη επαγσγηθφ..



Ζ

άληιεζε

έγθαηξσλ

θαη

έγθπξσλ

πιεξνθνξηψλ

γηα

ην

ζχλνιν

ηνπ

πξνβιέςεσλ

θαη

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηεο έξγνπ.


Ζ

δπλαηφηεηα

έγθαηξσλ

νηθνλνκηθψλ

θαη

θνηλσληθψλ

αληηκεηψπηζεο πηζαλψλ θηλδχλσλ.
πλνπηηθά ηα αλσηέξσ πξνηεηλφκελα έληππα επηηπγράλνπλ ην θαζέλα ηα εμήο:
1. Σν Γειηίν Παξαγγειηψλ


Σε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ παξαγγειηψλ ησλ πειαηψλ.
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Σε κέηξεζε ησλ αλσηέξσ παξαγγειηψλ αλά είδνο/πνζφηεηα/ρξεκαηηθή αμία.



Σνλ έιεγρν ησλ εκεξήζησλ ηακεηαθψλ εζφδσλ.

2. Σν Ζκεξήζην Οηθνλνκηθφ Έληππν


Σελ θαηαγξαθή θαη κέηξεζε ησλ παξαιακβαλφκελσλ εκπνξεπκάησλ θαη αγαζψλ.



Σελ θαηαγξαθή θαη πνζνηηθή κέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ αλά εκέξα θαη κήλα.



Σελ θαηαγξαθή θαη πνζνηηθή κέηξεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ
ζηνηρείσλ ησλ ζπλαιιαγψλ αλά εκέξα θαη κήλα.



Σνλ ηακεηαθφ έιεγρν ησλ εκεξήζησλ εμφδσλ.



Σνλ έιεγρν ησλ ζπλνιηθψλ εκεξήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ
ζπλαιιαγψλ.



Έγθπξεο θαη έγθαηξεο πιεξνθνξίεο ζηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη θαη’
επέθηαζε

ζην

ζχλνιν

ησλ

κειψλ

ηνπ

ζπλεηαηξηζκνχ

γηα

ηα

αλσηέξσ

ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη κε ζέκαηα.
3. Σν νινθιεξσκέλν Μεληαίν Οηθνλνκηθφ/Γηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα


Καηαγξαθή, κέηξεζε θαη έιεγρν ησλ κεληαίσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ
ινγαξηαζκψλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο.



Σνλ έγθαηξν έιεγρν ησλ αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ηελ νηθνλνκηθή
έθζεζε ηνπ ινγηζηή.



Σελ έγθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ
αζθαιή πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ζε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα.

Σέινο ηα αλσηέξσ πξνηεηλφκελα αξρεία παξνπζηάζηεθαλ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηεο 21εο Μαΐνπ 2019. Καηά ηελ παξνπζίαζε ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ
πξαγκαηνπνηήζεθε δηάινγνο, επηζεκάλζεθε δε φηη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ησλ εληχπσλ είλαη
επέιηθηα θαη δπλακηθά δειαδή δχλαληαη λα πξνζαξκνζηνχλ πεξαηηέξσ. Σέινο επηζεκάλζεθε
φηη ε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δελ πξνυπνζέηεη ηδηαίηεξεο γλψζεηο ινγηζηηθήο ή εκπεηξίαο
ζε αληίζηνηρεο εξγαζίεο. Ωο εθ ηνχηνπ ηα αλσηέξσ έληππα είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ αλεμάξηεηα απφ ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζή ηνπο ή ηε
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δηαρεηξηζηηθή εκπεηξία ηνπο. Σέινο απνθαζίζηεθε νη πξνηάζεηο απηέο λα θαηαηεζνχλ ζηε
ζπλέιεπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ηεο 23εο Μαΐνπ 2019.
ηε ζπλεδξίαζε απηή αλαθνηλψζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη κεηά ηηο
απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο ηα κέιε επηθπιάρζεθαλ γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο.
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5.Σςμπεπάζμαηα
Οη αζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί απνηεινχλ νηθνλνκηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην
ζχλνιν ησλ ηξηψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, δειαδή ζηνλ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη
ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Γεληθά αλαθέξεηαη φηη ε λνκνζεζία αληηκεησπίδεη ηνπο
αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο φπσο θάζε άιιε νηθνλνκηθή κνλάδα ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ ηνκέα,
ηδηαίηεξα

φζνλ

αθνξά

δεηήκαηα

νηθνλνκηθψλ,

δηαρεηξηζηηθψλ

θαη

θνξνινγηθψλ

ππνρξεψζεψλ ηνπο. Αληίζεηα, νη αζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο ινηπέο
θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ απνθάζεψλ ηνπο ζε δηνηθεηηθά
ζέκαηα. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή έγθεηηαη θπξίσο ζηνλ δεκνθξαηηθφ ηξφπν ιήςεο ησλ
απνθάζεψλ ηνπο, θαζψο ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπο αλαγλσξίδεη κία ςήθν ζην θάζε κέινο,
αλεμάξηεηα απφ ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ηνπ. Σνχην δηφηη νη ζπλεηαηξηζκνί γεληθά θαη ζπλεπψο
θαη νη αζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί εθ ηνπ λφκνπ 4430/2016 εθαξκφδνπλ ηε δεκνθξαηηθή πξαθηηθή
δηνίθεζεο απνζθνπψληαο, κεηαμχ άιισλ, ζηε γεληθφηεξε θνηλσληθή σθέιεηα, ζηε βηψζηκε
αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία.
Ωο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ αξρψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο ηήξεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαη θνηλσληθψλ ηνπο ζηφρσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζηελ επηρείξεζε Κ.ΑΛ.Ο «Σν
Παγθάθη». Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ θνηλσληθνχ απηνχ θνξέα αλέξρεηαη ζε έληεθα (11)
κέιε νη νπνίνη είλαη θαη εξγαδφκελνη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
Ζ έξεπλα εζηίαζε ζηελ ηήξεζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ αξρψλ απφ ηα κέιε ηνπ, πξνθεηκέλνπ
λα αλαδεηρζνχλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ
αλσηέξσ αξρψλ, ζηηο νηθνλνκηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο ηνπο εξγαζίεο.
ηνλ αζηηθφ ζπλεηαηξηζκφ ¨Σν Παγθάθη¨ παξαηεξείηαη φηη ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ ηεξνχλ
ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο αλαιακβάλνληαο ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο θαη ηηο
απνξξένπζεο απ΄ απηέο επζχλεο ηνπο (1ε ζπλεηαηξηζηηθή αξρή).
Απφ ηελ έξεπλα ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ, ε νπνία εζηίαζε ηδηαίηεξα ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ
ιεηηνπξγία πξνθχπηεη φηη :


Γηαηεξεί ηελ νηθνλνκηθή ηνπ απηνλνκία θαη απηνηέιεηα δηφηη νη πεγέο εζφδσλ ηνπ
πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζσ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο
(4ε ζπλεηαηξηζηηθή αξρή).
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Δπηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ αλάπηπμε, θπξίσο, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε
έηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο (6ε ζπλεηαηξηζηηθή
αξρή).



Απνζθνπεί, κέζσ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ ελίζρπζε αδχλακσλ
νηθνλνκηθά νκάδσλ ή θαη παξαγσγψλ. Σνχην επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπλεηδεηήο
επηινγήο ησλ κειψλ λα πξνκεζεχνληαη αγαζά, πξντφληα θαη ππεξεζίεο απφ ηηο
αλσηέξσ νκάδεο. Πξνο απφδεημε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο έξγνπ, επηδηψθνπλ ηελ
θαηαγξαθή απηήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο επηινγήο ζηα νηθνλνκηθά θαη
δηαρεηξηζηηθά έληππα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ (7ε ζπλεηαηξηζηηθή αξρή).



Σεξεί ηε ζπλεηαηξηζηηθή αξρή ηεο δεκνθξαηηθήο δηνίθεζεο. Δηδηθφηεξα γηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα επηζεκαίλεηαη ε ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία αηξεηήο θαη
αλαθιεηήο επνπηηθήο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ε νπνία ινγνδνηεί ζηε ζπλέιεπζε (2ε
ζπλεηαηξηζηηθή αξρή).

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο απηήο ζηνλ
θνξέα θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο «Σν Παγθάθη», νη αλσηέξσ πξαθηηθέο ησλ
κειψλ είλαη αδχλαην λα θαηαγξαθνχλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
Σνχην δηφηη ε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ην ελ ηζρχ Διιεληθφ Φνξνινγηθφ θαη Λνγηζηηθφ
ρέδην δελ πξνβιέπεη ηελ ηήξεζε θνηλσληθψλ ινγαξηαζκψλ. Ζ αλσηέξσ έιιεηςε πξνθαιεί
ηηο εμήο γεληθέο θαη εηδηθφηεξα δηαρεηξηζηηθέο αδπλακίεο ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ:


Καηά ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ αγλννχληαη νη θνηλσληθνί ζθνπνί θαη
νη ζηφρνη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο αθνινπζνχλ ηε
ζπλήζε πξαθηηθή, φπσο θαη ζε θάζε άιιν νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ εθφζνλ ν ινγηζηήο
ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ησλ ελ ηζρχ θνξνινγηθψλ θαη ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ,
αδπλαηψληαο λα θαηαλνήζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο κηαο
επηρείξεζεο εληαγκέλεο ζηελ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία.



Γελ απνηππψλεηαη ζηηο πιεξνθνξηαθέο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ην ζχλνιν ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ. Σνχην έρεη σο ζπλέπεηα ηε ζπλαθφινπζε
έιιεηςε πιεξνθφξεζεο ησλ κειψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
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Απνπζηάδνπλ ηα θαηάιιεια νηθνλνκηθά θαη δηαρεηξηζηηθά έληππα, ζηα νπνία ζα
απνηππψλεηαη ην ζχλνιν ησλ αλαγθαίσλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηψλ ινγαξηαζκψλ.

Ζ αλσηέξσ αδπλακία ηήξεζεο θαηάιιεισλ νηθνλνκηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ εληχπσλ ζηνλ
ζπλεηαηξηζκφ ζπλδέεηαη θαη κε ηηο εγγελείο αδπλακίεο ηνπ πεδίνπ γεληθά, αιιά θαη ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ εηδηθφηεξα. πγθεθξηκέλα:


Απνπζία εμεηδηθεπκέλεο επηρείξεζεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο κε
αληηθείκελν ηελ παξνρή ινγηζηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ εξγαζηψλ.



Οη εξγαδφκελνη ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ δελ έρνπλ αληίζηνηρε γλψζε ή εκπεηξία ζε ζέκαηα
ινγηζηηθψλ ή θαη δηαρεηξηζηηθψλ εξγαζηψλ, σο εθ ηνχηνπ αδπλαηνχλ λα απνηππψζνπλ
ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο πξσηνβνπιίαο.



Οη εξγαδφκελνη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δελ έρνπλ ιάβεη θαηάιιειε εθπαίδεπζε ή
θαηάξηηζε ζε αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο εξγαζίεο (5ε ζπλεηαηξηζηηθή αξρή).

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ «εμσηεξηθψλ» θαη «εζσηεξηθψλ» αδπλακηψλ είλαη δπλαηφ λα
αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ ζεσξεηηθψλ ινγηζηηθψλ γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ,
νη νπνίεο άπηνληαη ησλ ηνκέσλ ηεο δηνηθεηηθήο θαη θνηλσληθήο ινγηζηηθήο.
πγθεθξηκέλα ε Γηνηθεηηθή Λνγηζηή απνζθνπεί:


ζηε ζπγθέληξσζε, κέηξεζε, αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο,



ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε θάζε δηαζέζηκνπ νηθνλνκηθνχ ή άιινπ πφξνπ ηεο
επηρείξεζεο,



ζηελ έγθαηξε πξφβιεςε θαη επέιηθηε δηνηθεηηθή απφθαζε ησλ ππεπζχλσλ ηεο
επηρείξεζεο.

Όζνλ αθνξά ηελ Κνηλσληθή Λνγηζηηθή, απηή απνζθνπεί:


ζηε ζπιινγή, ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ θαηαγξαθή, ηελ απεηθφληζε θαη παξνπζίαζε ησλ
ζπλνιηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ,



ζηε κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο θαη νθέινπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο,



ζηε κέηξεζε θαη ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ.
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ηνπο θνξείο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, φπσο θαη ζηνλ θνξέα πνπ απνηέιεζε
κειέηε πεξίπησζεο, πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηνχλ εμεηδηθεπκέλεο ινγηζηηθέο κέζνδνη κε ηελ
αμηνπνίεζε ελφο

ελαιιαθηηθνχ

ινγηζηηθνχ-δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ, ζην νπνίν ζα

απνηππψλνληαη φρη κφλν νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αμίεο, φπσο ζε θάζε εκπνξηθή επηρείξεζε,
αιιά ζα θαηαγξάθεηαη θαη ζα κεηξάηε θαη ην θνηλσληθφ ηνπο έξγν.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ απηνχ πξνηείλεηαη ε ρξήζε δχν δηαρεηξηζηηθψλ εληχπσλ, ηα
ζηνηρείσλ

ησλ

νπνίσλ

θαηαρσξνχληαη

ζε

έλα

ηξίην

έληππν

ή

ειεθηξνληθφ

νηθνλνκηθφ/δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν εκπεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία ησλ αλσηέξσ
εληχπσλ κε ηξφπν αλαιπηηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ.
Ζ ρξήζε ησλ αλσηέξσ εληχπσλ θαη εληέιεη ηνπ νηθνλνκηθνχ/δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο
επηηπγράλεη ηελ:


Καηαγξαθή, ηαμηλφκεζε θαη κέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζπλαιιαγψλ ηεο επηρείξεζεο.



Καηαγξαθή, ηαμηλφκεζε θαη πξνζκέηξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ
ησλ αλσηέξσ ζπλαιιαγψλ.



Καηαγξαθή, ηαμηλφκεζε θαη κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ αληηθηχπνπ ησλ ζπλαιιαγψλ
ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.



Παξνπζίαζε, κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ θαη επαγσγηθφ, ηνπ ζπλφινπ ησλ αλσηέξσ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, πνζνηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.



Έγθπξε θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ αλά εκέξα θαη
κήλα γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Σνχην απνηειεί ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ ζηνηρείν δηφηη επηηξέπεη ζηα κέιε λα ιακβάλνπλ ηηο φπνηεο
επηρεηξεκαηηθέο ηνπο απνθάζεηο άκεζα.

Ζ ρξήζε θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ νινθιεξσκέλνπ ειεθηξνληθνχ δηαρεηξηζηηθνχνηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ελψ δελ πξνυπνζέηεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία ζε
δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο φκσο ε αλσηέξσ γλψζε θαη θαηάξηηζε θξίλεηαη αλαγθαία θαη
απαξαίηεηε. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε θαηάιιειε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ησλ κειψλ
ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη ινγηζηηθήο επηζηήκεο, θαζψο επίζεο θαη ηεο θαηάξηηζήο
ηνπο ζε εξγαζίεο νηθνλνκηθψλ γλψζεσλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ ηθαλνηήησλ. Σνχην θξίλεηαη
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αλαγθαίν δηφηη ε ζχδεπμε ηεο γλψζεο θαη ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη εκπεηξίαο είλαη
δπλαηφ λα αμηνπνηήζεη πεξαηηέξσ ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα. Απηή ε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή
ηνπ απνζθνπεί ζηελ ηερληθή ηνπ νινθιήξσζε, πξνθεηκέλνπ απηφ λα απνηειέζεη έλα ¨θνηλφ¨
θαη ρξήζηκν ινγηζηηθφ – δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ Κ.ΑΛ.Ο.
Πιένλ απηνχ, γεληθά ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, εληνπίδεηαη
έιιεηςε επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο ζε νηθνλνκηθά ινγηζηηθά ζέκαηα. Σνχην πξνθχπηεη
απφ ηελ παξαηεξνχκελε έιιεηςε επηρείξεζεο Κ.ΑΛ.Ο. κε επηρεηξεκαηηθφ αληηθείκελν
νηθνλνκηθέο θαη ινγηζηηθέο εξγαζίεο. Ζ αλαγθαηφηεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο
εληαγκέλεο ζηελ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία απνηειεί αληηθείκελν πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αληιεζνχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αίηηα θαη ηηο
ζπλαθφινπζεο ζπλέπεηεο απηήο ηεο έιιεηςεο.
Δπίζεο θξίλεηαη ζθφπηκν λα εξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα χπαξμεο κηαο επηρεηξήζεηο Κ.ΑΛ.Ο. κε
επηρεηξεκαηηθφ αληηθείκελν ηηο ινγηζηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
πεξαηηέξσ ηερληθή αλάπηπμε ηνπ πξνηεηλφκελνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ινγαξηαζκψλ λα απνηειέζεη κηα θαηλνηφκα
επηρεηξεκαηηθή ηδέα ηνπ πεδίνπ.
Σέινο, αληηθείκελν ηδηαίηεξεο εξεπλεηηθήο κειέηεο απνηειεί ε απνπζία θαηάιιεισλ
θνηλσληθψλ ινγαξηαζκψλ ζην ελ ηζρχ ινγηζηηθφ ζρέδην, δηφηη ελψ ν ζπλεηαηξηζηηθφο λφκνο
πηνζεηεί ην ζχλνιν ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ αξρψλ, εληνχηνηο δελ πξνλνεί γηα ηε ινγηζηηθή
απνηχπσζή ηνπο ζηα ινγηζηηθά βηβιία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. Σνχηε ε έιιεηςε θαίλεηαη φηη δελ
έρεη έληνλα αλαδεηρζεί νχηε απφ ηα ζπλεηαηξηζκέλα κέιε ηνπ πεδίνπ νχηε απφ ηηο δηνηθήζεηο
ησλ ινηπψλ εηαηξεηψλ ηνπ δεκφζηνπ ή θεθαιαηνπρηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο.
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Παπάπηημα Α: «Γεληίο Παπαγγελιών»
ΓΔΛΣΗΟ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ
«Δπσλπκία»
«Ζκεξνκελία»
«Δξγαδφκελνο»
«Δίδνο»
π.ρ. «Δίδνο Α»
π.ρ. «Δίδνο Β»
π.ρ. «Δίδνο Γ»

«Αμία»
π.ρ. «1,00€»
π.ρ. «2,00€»
π.ρ. «3,00€»

«Αχμσλ Αξηζκφο Γειηίνπ»
«Αξηζκφο Σξαπεδνθαζίζκαηνο»
ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ
«Πνζφηεηα»
«εκεηψζεηο»
π.ρ. 1
π.ρ. 2
π.ρ. 3

…
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Παπάπηημα Β: «Ημεπήζιο Γεληίο»
Ημεπήζιο Γεληίο
Δπσλπκία
Ζκεξνκελία

1
Πξνκεζεπηήο /
Δπσλπκία
π.ρ. Α
π.ρ. B
π.ρ. Γ
π.ρ. Γ

2

3

Ζκεξήζηα Έμνδα
4

5

6

7

Πεξηβαιινληηθφ
Σξφπνο
Πνζφηεηα Απνηχπσκα
Αμία
Πιεξσκήο
1 λαη
1,00 €
2
1,00 €
3 φρη
1,00 €
4
1,00 €

Κ.ΑΛ.Ο. Δίδνο
λαη
π.ρ. a
π.ρ. b
λαη
π.ρ. c
π.ρ. d

χλνιν

4,00 €

1

2

Ζκεξήζην Σακείν
3 (1+2)
4

5(3-4)

Ζκεξήζην
χλνιν χλνιν
Γεληθφ χλνιν
Γειηίν (Ε)
POS
Δζφδσλ Δμφδσλ
Ζκέξαο
5,00 €
2,00 €
7,00 €
4,00 €
3,00 €

Ολνκαηεπψλπκν
π.ρ. Αβγδ
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Παπάπηημα Γ: «Μηνιαίο Ένηςπο Οικονομικήρ – Γιασειπιζηικήρ
Παπακολούθηζηρ»
Ε ΠΩΝΤ ΜΙΑ
Μθνασ / Ζ τοσ
ΜΗΝΙΑΙΟ Ε ΝΣ Τ ΠΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ ΜΙΚ Η - Δ ΙΑΧ Ε ΙΡ Ι Σ ΙΚ Η ΠΑΡ ΑΚ Ο ΛΟ Τ Θ Η Η

ΛΟ Γ ΑΡ ΙΑ ΜΟ Ι

Ε ΙΔ Ο 

Κ ΑΛΟ

ΠΕ Ρ ΙΒ /Κ
Ο
Γ ενικό
ΑΠΟ Σ Τ
 φνολο
ΠΩΜΑ ΘΜΕ Ρ Ο ΜΘΝΙΑ
Μινα
Χ Χ /Χ Χ / Χ Χ /Χ Χ Χ /Χ Χ
ΧΧ
Χ /Χ Χ /Χ Χ

1. Ε  Ο Δ Α
Σ αμείο

25,00 €

 Τ ΝΟ ΛΟ 1

25,00 €

25,00 €

Α . P O S / Σ Ρ ΑΠΕ Η ΙΚ Ε  Ε Ι Ρ Ο Ε 
Β . Σ Ρ ΑΠΕ Η ΙΚ Ε  Ε Κ Ρ Ο Ε 
 Τ ΝΟ ΛΟ 2 (Α-Β )

2,00 €
1,00 €
1,00 €

1,00 €

3.
Προμθκευτισ
Προμθκευτισ
Προμθκευτισ

1,00 €
1,00 €
1,00 €

2. Σ Ρ ΑΠΕ Η ΙΚ Ο Ι ΛΟ Γ ΑΡ ΙΑ ΜΟ Ι

ΠΡ Ο ΜΘΘ Ε Τ Σ Ε 
Α
Β
Γ

Μερικό  ύνολο 3

3,00 €

4. ΑΜΟ ΙΒ Ε  Σ Ρ ΙΣ Ω Ν
Ε π ωνυμία/Ό νομα Α
Ε π ωνυμία/Ό νομα Β
Ε π ωνυμία/Ό νομα Γ

1,00 €
1,00 €
1,00 €

Μερικό  ύνολο 4

3,00 €

3,00 €

3,00 €

5. ΑΜΟ ΙΒ Ε  ΠΡ Ο  Ω ΠΙΚ Ο Τ
Ε ργαηόμενοσ Α
Ε ργαηόμενοσ Β
Ε ργαηόμενοσ Γ

1,00 €
1,00 €
1,00 €

 φνολο 5

3,00 €
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6. Δ ΙΑΦΟ Ρ Α Ε Ξ Ο Δ Α
Θλεκτρικό ρεφμα
Υ δρευςθ π αραγωγικισ διαδικαςίασ
Σ θλεπ ικοινωνίεσ (O T E )
Ε νοίκια

1,00
1,00
1,00
1,00

 φνολο 6

4,00 €

7. ΦΟ Ρ Ο Ι - Σ Ε ΛΘ - Α ΦΑΛΙ Σ ΙΚ Ε  Ε Ι ΦΟ Ρ Ε 
π χ ΔΟY
π χ ΙΚ Α
π χ ΦΠΑ
π χ Δ ΘΜΟ Σ ΙΚ Α Σ Ε ΛΘ

 φνολο 7

1,00
1,00
1,00
1,00

€
€
€
€

4,00 €

€
€
€
€

4,00 €

4,00 €

0,00 €

0,00 €

9.  ύνολο Ε σ όδω ν (1)

25,00 €

25,00 €

10.  ύνολο Ε ξόδω ν (2+3+4+5+6+7)

18,00 €

18,00 €

7,00 €

7,00 €

8. ΠΑΓΗΑ
Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο
Δμνπιηζκφο θεχε
Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ
Λνηπφο Δμνπιηζκφο (Απιίθεο)
Μερικό  ύνολο 8

Ε Π Ω Ν Τ Μ ΙΑ
Μ θ ν α σ / Ζ το σ
Μ Η Ν ΙΑ ΙΟ

Ε Ν Σ Τ Π Ο

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η 

Λ Ο Γ Α Ρ ΙΑ  Μ Ο Ι

Ε ΙΔ Ο 

- Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ Ι Σ ΙΚ Η 

Κ Α Λ Ο

Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Τ Θ Η  Η 

Π Ε Ρ Ι Β /Κ
Ο
Α Π Ο Σ Τ
Π Ω Μ Α

Θ Μ Ε Ρ Ο Μ Θ Ν ΙΑ
Χ Χ /Χ Χ / Χ Χ /Χ
Χ Χ /Χ Χ
Χ Χ
Χ /Χ Χ
/Χ Χ

Γ ε ν ικ ό
 φνολο
Μ ινα

1 . Ε  Ο Δ Α
Σ α μ ε ίο

2 5 ,0 0 €

 Τ Ν Ο Λ Ο

1

2 5 ,0 0 €

2 5 ,0 0 €

2 . Σ Ρ Α Π Ε Η ΙΚ Ο Ι Λ Ο Γ Α Ρ ΙΑ  Μ Ο Ι
Α . P O S / Σ Ρ Α Π Ε Η ΙΚ Ε  Ε Ι Ρ Ο Ε 
Β . Σ Ρ Α Π Ε Η ΙΚ Ε  Ε Κ Ρ Ο Ε 
 Τ Ν Ο Λ Ο 2 (Α -Β )

2 ,0 0 €
1 ,0 0 €
1 ,0 0 €

3 . Π Ρ Ο Μ Θ Θ Ε Τ Σ Ε 
Π ρ ο μ θ κ ευ τι σ Α
Π ρ ο μ θ κ ευ τι σ Β
Π ρ ο μ θ κ ευ τι σ Γ

Μ ε ρ ικ ό

 ύ ν ο λ ο

 ύ ν ο λ ο

3 ,0 0 €

11. Γ ενικό  ύνολο/ημερα (9-10)

8. ΠΑΓΗΑ
Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο
Δμνπιηζκφο θεχε
Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ
Λνηπφο Δμνπιηζκφο (Απιίθεο)
Μερικό ύνολο 8

0,00 €

0,00 €

3 ,0 0 €

Σ Ρ ΙΣ Ω Ν
1 ,0 0 €
1 ,0 0 €
1 ,0 0 €

4

5 . Α Μ Ο ΙΒ Ε 

 φνολο 7

1 ,0 0 €

1 ,0 0 €
1 ,0 0 €
1 ,0 0 €

3

4 . Α Μ Ο ΙΒ Ε 
Ε π ω ν υ μ ία /Ό ν ο μ α Α
Ε π ω ν υ μ ία /Ό ν ο μ α Β
Ε π ω ν υ μ ία /Ό ν ο μ α Γ

Μ ε ρ ικ ό

3 ,0 0 €

3 ,0 0 €

Π Ρ Ο  Ω Π ΙΚ Ο Τ

Ε ρ γ α η ό μ εν ο σ Α
Ε ρ γ α η ό μ εν ο σ Β
Ε ρ γ α η ό μ εν ο σ Γ

9. ύνολο Εσόδων (1)

25,00 €

25,00 €

10. ύνολο Εξόδων (2+3+4+5+6+7)

18,00 €

18,00 €

11. Γενικό ύνολο/ημερα (9-10)

7,00 €

7,00 €

1 ,0 0 €
1 ,0 0 €
1 ,0 0 €

 φνολο 5

3 ,0 0 €

6 . Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α Ε Ξ Ο Δ Α
Θ λ ε κ τ ρ ικ ό ρ ε φ μ α
Υ δ ρ ε υ ς θ π α ρ α γ ω γ ικ ι σ δ ια δ ικ α ς ία σ
Σ θ λ ε π ικ ο ιν ω ν ίε σ ( O T E )
Ε ν ο ίκ ια

 φνολο 6
7 . Φ Ο Ρ Ο Ι - Σ Ε Λ Θ - Α  Φ Α Λ Ι Σ ΙΚ Ε 
π χ Δ Ο Y
π χ ΙΚ Α
π χ Φ Π Α
π χ Δ Θ Μ Ο Σ ΙΚ Α Σ Ε Λ Θ

3 ,0 0 €

1 ,0 0 €
1 ,0 0 €
1 ,0 0 €
1 ,0 0 €

4 ,0 0 €

4 ,0 0 €

Ε Ι Φ Ο Ρ Ε 
1 ,0 0 €
1 ,0 0 €
1 ,0 0 €
1 ,0 0 €

4 ,0 0 €

4 ,0 0 €
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