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ΠΔΡΗΛΖΦΖ                                                                                                

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε δήηεζε ησλ πξντφλησλ 

ησλ γπλαηθείσλ αγξνηνπξηζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

γπλαηθείνπ παξαγσγηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ ηεο Άξληζζαο ηνπ Ννκνχ Πέιιαο, κε 

ηελ επσλπκία «Ο ΒΟΡΑ». Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηήζεθαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηνλ αγξνηνπξηζκφ, ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηα 

πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπο 

γπλαηθείνπο αγξνηνπξηζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. Παξάιιεια έγηλε έξεπλα κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο πειάηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ «Ο ΒΟΡΑ» γηα λα 

δηαπηζησζνχλ ηα θίλεηξα πνπ ηνπο σζνχλ ζηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, θαζψο θαη ην πξνθίι ηνπο. Βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο 

είλαη φηη νη πειάηεο είλαη θαηά θχξην ιφγν γπλαίθεο, ζρεηηθά λέεο, πνπ δηακέλνπλ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ην ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν γηα ηελ αγνξά είλαη ην 

γεγνλφο φηη ηα πξντφληα παξαζθεπάδνληαη απφ γπλαίθεο.  

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: Άξληζζα Πέιιαο, γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα, γπλαηθείνη 

αγξνηνπξηζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, ηνπηθά πξντφληα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΖΜΑΣΧΝ 5 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ 7 

ΔΗΑΓΧΓΖ 8 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν 

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ, ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 

9 

1.1 ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟΤ 9 

1.2 Ζ ΈΝΝΟΗΑ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ Ο                                                                                               

      Ο ΓΗΑΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 

 

10 

1.2.1 Ζ ηνπηθή αλάπηπμε 10 

1.2.2 Σν αλζξώπηλν δπλακηθό 11 

1.3 ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ               

      ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

12 

1.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΝΗΥΤΖ  ΣΖ  ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ 

      ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

15 

1.4.1 Πξόγξακκα LEADER 15 

1.4.2 Πξόγξακκα ΔΟΜΜΔΥ  16 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν 

ΓΤΝΑΗΚΔΗΟΗ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ 

 

18 

2.1 ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ 18 

2.1.1 Γεληθά Αγξνηνπξηζηηθνί πλεηαηξηζκνί 18 

2.1.2 Οξηζκόο Αγξνηνπξηζηηθνύ πλεηαηξηζκνύ 18 

2.1.3 Γξαζηεξηόηεηεο ησλ Αγξνηνπξηζηηθώλ πλεηαηξηζκώλ 19 

2.2 ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 20 

2.2.1 Οξηζκόο γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκώλ 20 

2.2.2 Ηζηνξία γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκώλ 20 

2.2.3 Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ησλ γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκώλ 21 

2.2.4 Κνηλέο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο 22 

2.2.5 Γξαζηεξηόηεηεο γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκώλ 24 

2.2.6 Πξνβιήκαηα ησλ γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκώλ 25 

  



 3 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν 

ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΆΡΝΗΑ «Ο ΒΟΡΑ» 

 

27 

3.1 ΆΡΝΗΑ ΠΔΛΛΑ 27 

3.1.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 27 

3.1.2 Γεσγξαθία 27 

3.1.3 Οηθνλνκία 27 

3.2 ΑΡΥΗΚΖ ΗΓΔΑ 28 

3.3 ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 28 

3.4 ΒΑΗΚΔ ΔΠΗΓΗΧΞΔΗ 29 

3.5 ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 29 

3.6 ΤΦΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΜΔΡΗΓΑ 30 

3.7 ΑΡΥΗΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ 30 

3.8 ΦΟΡΔΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 30 

3.9 ΔΠΔΝΓΤΔΗ 31 

3.10 ΔΝΣΑΞΖ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 31 

3.11 ΓΑΝΔΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΓΤΝΑΗΚΔΗΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 32 

3.12 ΔΡΓΑΗΑ 32 

3.13 ΠΡΟΗΟΝΣΑ 33 

3.14 ΔΜΠΟΡΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 36 

3.15 ΠΧΛΖΔΗ 37 

3.15.1 Αλνδηθή πνξεία 37 

3.15.2 ηαζεξή πνξεία 37 

3.15.3 Καζνδηθή πνξεία 38 

3.16 ΣΡΟΠΟΗ ΠΧΛΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 38 

3.17 ΓΔΝΗΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΗ 38 

3.18 ΥΔΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ 38 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖ ΕΖΣΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΤ 

ΓΤΝΑΗΚΔΗΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΆΡΝΗΑ «Ο ΒΟΡΑ» 

 

 

40 

4.1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 40 

4.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 40 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 68 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 70 



 4 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΖΜΑΣΧΝ 

 

ρήκα 4.2.1 Αγνξέο 41 

ρήκα 4.2.2 Κόζηνο αγνξάο 42 

ρήκα 4.2.3 θνπόο αγνξάο 43 

ρήκα 4.2.4 Σξόπνη πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ην θαηάζηεκα 44 

ρήκα 4.2.5 πρλόηεηα αγνξάο 46 

ρήκα 4.2.6 Δπαλάιεςε αγνξάο 47 

ρήκα 4.2.7 Γλώζε πειαηώλ ζρεηηθά κε ην θαηάζηεκα θαη ηα 

πξντόληα ηνπ 

 

48 

ρήκα 4.2.8.1 Δλδηαθέξνλ ησλ πειαηώλ γηα ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντόλησλ (όηη ηα πξντόληα είλαη ηνπηθά 

παξαδνζηαθά) 

 

 

50 

ρήκα 4.2.8.2 Δλδηαθέξνλ ησλ πειαηώλ γηα ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντόλησλ (όηη ηα πξντόληα είλαη 

ζπλεηαηξηζηηθά) 

 

 

50 

ρήκα 4.2.8.3 Δλδηαθέξνλ ησλ πειαηώλ γηα ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντόλησλ (όηη ηα πξντόληα ηα έρνπλ 

παξαζθεπάζεη γπλαίθεο) 

 

 

51 

ρήκα 4.2.9 Λόγνη δήηεζεο πξντόλησλ παξαζθεπαζκέλσλ από  

γπλαίθεο 

 

52 

ρήκα 4.2.10 Αγνξά πξντόλησλ από άιινπο γπλαηθείνπο   

ζπλεηαηξηζκνύο 

 

53 

ρήκα 4.2.10.1 Πειάηεο θαηά πεξηθέξεηεο 54 

ρήκα 4.2.11 πρλόηεηα αγνξάο ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ 

πξντόλησλ 

 

55 

ρήκα 4.2.12  πρλόηεηα αγνξάο βηνινγηθώλ πξντόλησλ 56 

ρήκα 4.2.13 Σόπνο θαηαγσγήο 57 

ρήκα 4.2.14  Μόληκνο ηόπνο δηακνλήο 58 

ρήκα 4.2.15.1 Όλεηξν δσήο «ην ρσξηό» 59 

ρήκα 4.2.15.2 Όλεηξν δσήο «ε πόιε» 60 

ρήκα 4.2.16 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 61 

ρήκα 4.2.17 Οηθνγέλεηα 61 



 6 

ρήκα 4.2.18 Καηεγνξία νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο 62 

ρήκα 4.2.19 Ηδηόηεηα πειάηε 64 

ρήκα 4.2.20 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 65 

ρήκα 4.2.21 Ζιηθία 66 

ρήκα 4.2.22 Φύιν 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ 

 

Πίλαθαο 4.2.1 Αγνξέο 40 

Πίλαθαο 4.2.2 Κόζηνο αγνξάο 42 

Πίλαθαο 4.2.3 θνπόο αγνξάο 43 

Πίλαθαο 4.2.4 Σξόπνη πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ην θαηάζηεκα 43 

Πίλαθαο 4.2.5 πρλόηεηα αγνξάο 45 

Πίλαθαο 4.2.6 Δπαλάιεςε αγνξάο 47 

Πίλαθαο 4.2.7 Γλώζε πειαηώλ ζρεηηθά κε ην θαηάζηεκα θαη ηα 

πξντόληα ηνπ 

 

48 

Πίλαθαο 4.2.8 Δλδηαθέξνλ ησλ πειαηώλ γηα ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντόλησλ 

 

49 

Πίλαθαο 4.2.9 Λόγνη δήηεζεο πξντόλησλ παξαζθεπαζκέλσλ από  

γπλαίθεο 

 

51 

Πίλαθαο 4.2.10 Αγνξά πξντόλησλ από άιινπο γπλαηθείνπο  

ζπλεηαηξηζκνύο 

 

53 

Πίλαθαο 4.2.10.1 Πειάηεο θαηά πεξηθέξεηεο 54 

Πίλαθαο 4.2.11 πρλόηεηα αγνξάο ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ 

πξντόλησλ 

 

55 

Πίλαθαο 4.2.12 πρλόηεηα αγνξάο βηνινγηθώλ πξντόλησλ 56 

Πίλαθαο 4.2.13 Σόπνο θαηαγσγήο 57 

Πίλαθαο 4.2.14 Μόληκνο ηόπνο δηακνλήο 58 

Πίλαθαο 4.2.15.1 Όλεηξν δσήο «ην ρσξηό» 58 

Πίλαθαο 4.2.15.2 Όλεηξν δσήο «ε πόιε» 59 

Πίλαθαο 4.2.16 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 60 

Πίλαθαο 4.2.17 Οηθνγέλεηα 61 

Πίλαθαο 4.2.18 Καηεγνξία νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο 62 

Πίλαθαο 4.2.19 Ηδηόηεηα πειάηε 63 

Πίλαθαο 4.2.20 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 64 

Πίλαθαο 4.2.21 Ζιηθία 65 

Πίλαθαο 4.2.22 Φύιν 66 

 

 



 8 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία παξαηεξείηαη ηδηαίηεξε θηλεηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ ηεο 

ππαίζξνπ ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

γπλαηθείνπ ξφινπ ζηελ χπαηζξν. Οη επηρεηξήζεηο απηέο είλαη είηε αηνκηθήο, είηε 

ζπλεηαηξηζηηθήο κνξθήο.  

Οη γπλαηθείεο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ θαηλνηνκία γηα ηελ 

ειιεληθή χπαηζξν θαη δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ αξρηθή πξσηνβνπιία θαη 

ππνζηήξημε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο (Γ.Γ.Η) θαη άιισλ θξαηηθψλ 

θνξέσλ, κέζσ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. Πξάγκαηη, γπλαίθεο απφ δηάθνξα 

κέξε ηεο ρψξαο αλέιαβαλ ηελ πξσηνβνπιία ηεο ζχζηαζεο θαη νξγάλσζεο 

αγξνηνπξηζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζε πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη 

αμηφινγεο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο. 

Ωο γλσζηφ, ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα ζηξνθή ηεο δήηεζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε δηαηξνθηθά πξντφληα ηνπηθά θαη παξαδνζηαθά, πνπ λα 

απνηππψλνπλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Οη 

γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί παξάγνπλ πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηε δήηεζε απηή, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ζπκπιεξσκαηηθά εηζνδήκαηα 

ζηηο γπλαίθεο – κέιε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. Δθηφο φκσο απφ απηά, ζπκβάιινπλ 

επίζεο ζηελ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη δηαηξνθηθήο θνπιηνχξαο ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη πξνσζνχλ ηελ εηθφλα ηνπο. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ πνπ σζνχλ ηνπο 

θαηαλαισηέο λα αγνξάδνπλ πξντφληα απφ γπλαηθείνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο αγξνβηνηερληθνχο, θαζψο θαη ε ζθηαγξάθεζε ηνπ 

πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ απηψλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηήζεθε ν Γπλαηθείνο Παξαγσγηθφο πλεηαηξηζκφο ηεο 

Άξληζζαο κε ηελ επσλπκία «Ο ΒΟΡΑ» θαη νη πειάηεο ηνπ πνπ αγνξάδνπλ απφ 

ην πξαηήξην ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Ζ εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη 

βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, δηαδηθηπαθήο αλαδήηεζεο, πξνθνξηθήο ζπλέληεπμεο 

κε ηελ πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαζψο θαη κε εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

ζπκπιήξσζαλ θαηαλαισηέο ησλ πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ην δηάζηεκα 

11/5/2009 έσο 17/7/2009. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
 

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ, ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

1.1 ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 

Ο Αγξνηνπξηζκφο είλαη κηα ήπηα κνξθή ηνπξηζκνχ θαη αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ, 

κηα κνξθή ηνπξηζκνχ ε νπνία απνθαιείηαη παγθνζκίσο «ελαιιαθηηθή», φπνπ 

δελ επεκβαίλεη ζην πεξηβάιινλ, ζηνλ ηφπν θαη ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο 

αιινηψλνληαο ηα. Φέξλεη ηνλ θάηνηθν ηεο πφιεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ρσξηνχ, 

ηεο επαξρίαο, ηεο αγξνηηθήο δσήο θαη ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ελζσκαησζεί, 

λα κπεζεί γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηηο ηνπηθέο ζπλήζεηεο. Γελ 

δεκηνπξγεί ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο εηδηθά γη’ απηφλ κε ηελ κνξθή ηνπ καδηθνχ 

ηνπξηζκνχ. Γελ ρξεζηκνπνηεί κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, εκπνξηθά θέληξα, 

πνιχβνπα θέληξα δηαζθέδαζεο θαη φια φζα είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηα ηνπξηζηηθά 

ξεχκαηα πνπ θάζε ρξφλν θαηαθιχδνπλ ηα κεγάια ζέξεηξα ηνπ θφζκνπ θαη ηα 

νπνία δελ επηθεληξψλνληαη ζηελ επαθή κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ, κε ηελ 

θνπιηνχξα, ηνλ πνιηηηζκφ, ηα ήζε θαη ηε λννηξνπία ησλ θαηνίθσλ. 

Ο Αγξνηνπξηζκφο είλαη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο πξνζθέξνληαο νηθνλνκηθή 

άλζεζε θαη επκάξεηα. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή αλάπηπμεο ηεο 

ππαίζξνπ ζε πνιιαπιά επίπεδα (νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ, θ.ά.) κέζσ 

κηαο κνξθήο ηνπξηζκνχ πνπ ζέβεηαη ην ππάξρνλ πεξηβάιινλ θαη ηνπο 

θπζηθνχο-αλζξψπηλνπο πφξνπο. Δπηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο παξαγσγήο 

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ πνπ πηζαλψο λα είραλ εθιείςεη, δηαηεξεί ή αλαβηψλεη 

ηέρλεο πνπ δηαθνξεηηθά ζα είραλ «πεζάλεη», ζπληεξεί ηηο κλήκεο κε 

παξαδνζηαθέο εθδειψζεηο, γίλεηαη θαλάιη επηθνηλσλίαο ησλ απνκνλσκέλσλ 

πεξηνρψλ θαη δίλεη πξννπηηθέο δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ηδηαίηεξα 

ζηνπο λένπο θαη ζηηο γπλαίθεο ηεο πεξηθέξεηαο.  

Αληηπξνζσπεχεη κηα επθαηξία λα ηεζεί ζε λέα βάζε ε ζρέζε αζηηθνχ θέληξνπ-

αγξνηηθήο πεξηνρήο, θαη δε ησλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε 

φπνηνλ ην επηζπκεί λα έξζεη ζε επαθή κε ηε θχζε, ηελ αγξνηηθή δσή, ηηο 
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γεσξγηθέο θαη παξαδνζηαθέο αζρνιίεο θαη ηέρλεο θαη ηα κνλαδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. (Αζθέιε: 2005, ζει. 19-20) 

 

1.2 Ζ ΈΝΝΟΗΑ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ Ο                                                                                               

       Ο ΓΗΑΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 

 

1.2.1 Ζ ηνπηθή αλάπηπμε 

 

Ζ ηνπηθή αλάπηπμε είλαη κηα κνξθή πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ζηελ νπνία νη 

ηνπηθνί παξάγνληεο (ηνπηθνί νξγαληζκνί θαη θνξείο, ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, 

ηνπηθή πξσηνβνπιία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα) ζπληζηνχλ ηνπο βαζηθνχο κνρινχο 

ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα δηαδηθαζία 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ νδεγεί ζηε βειηίσζε 

ηνπ επηπέδνπ δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. 

Ωο ηνπηθνί παξάγνληεο δελ ζεσξνχληαη κφλν ηα γεσγξαθηθά θαη θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρσξηθψλ κνλάδσλ (ηνπηθά θπζηθά ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα, θπζηθνχο πφξνπο, νξπθηφ πινχην θιπ.) αιιά θαη ηα 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. 

Έηζη ηνπηθέο θνηλσλίεο κε κεηνλεθηήκαηα είλαη δπλαηφλ λα πξνσζήζνπλ ηελ 

αλάπηπμή ηνπο κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ηνπηθήο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ ε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο εληάζεθε θπξίσο ζε δψλεο 

ππνβαζκηζκέλεο, κεηνλεθηηθέο θαζψο θαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο. 

Με επίθεληξν ηνλ άλζξσπν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη ζην ρψξν 

ηεο πεξηθέξεηαο, ε νινθιεξσκέλε ηνπηθή αλάπηπμε ζπληζηά «ηνκή» ηεο 

αλάπηπμεο θαζψο δελ απνκνλψλεηαη έλαο ηνκέαο ή θιάδνο γηα λα σθειεζεί 

έλαο άιινο. Απελαληίαο, δίλεηαη έκθαζε ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζχλδεζε 

κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε ε σθέιεηα ζηνλ έλα ηνκέα λα παξάγεη επεξγεηηθά 

πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα ζηνπο άιινπο ηνκείο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

θαη θνηλσλίαο. Έηζη θεληξηθφ ζεκείν γίλεηαη ε αμηνπνίεζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θαηνίθνπο κηαο πεξηνρήο ηνπ ζπλφινπ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ απηή έρεη. (Μάξε: 

http://kallithea.hua.gr/epixeirein/hmerida6/Mari.pdf.) 

http://kallithea.hua.gr/epixeirein/hmerida6/Mari.pdf
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1.2.2 Σν αλζξώπηλν δπλακηθό 

 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο πεξηνρήο είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο, ελψ ην ζέκα ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηεο 

αμηνπνίεζήο ηνπο δελ είλαη απνθιεηζηηθά αληηθείκελν νηθνλνκηθψλ δηεξγαζηψλ ή 

εθπαίδεπζεο αιιά θαη θνηλσληθήο παξέκβαζεο. 

Ζ πξνψζεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηδεψλ πεξί αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο, ε 

δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν νκάδαο, ε 

δεκηνπξγία ζπλαηζζήκαηνο απηνπεπνίζεζεο, ε εγθαηάιεηςε ηεο παζεηηθήο θαη 

αξλεηηθήο ζηάζεο θιπ, απαηηνχλ παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ αλάγθε εηδηθνχο 

κεραληζκνχο πξνζαξκνζκέλνπο ζε κηα ηνπηθή θνηλσλία. 

Ζ αλαζηξνθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζε κηα πεξηνρή απαηηεί ηε 

δεκηνπξγία αλαδηαξζξσηηθψλ κεραληζκψλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη, αθνχ 

ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ην αίηην ηεο πξνβιεκαηηθφηεηαο, λα αλαζπληάμνπλ ηα κέζα 

θαη ηνπο παξαγσγηθνχο πφξνπο ηεο πεξηνρήο ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε 

ηζνξξνπία κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

Οη παξάκεηξνη παξέκβαζεο απηψλ ησλ αλαδηαξζξσηηθψλ κεραληζκψλ είλαη: 

 Σν ελδνγελέο δπλακηθφ αλάπηπμεο (πφξνη, δεμηφηεηεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ηερλνγλσζία, παξάδνζε) είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

 Σν επίπεδν ησλ ππνδνκψλ (βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ) πνπ πξέπεη λα 

εθζπγρξνληζηνχλ ψζηε λα απνηειέζνπλ πφιν έιμεο λέσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

 Οη επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο απνηεινχλ ηνλ θξίζηκν θξίθν ζηελ 

αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα 

 Οη αλαπηπμηαθνί ζεζκνί-θνξείο: ην ζεζκηθφ πιαίζην πξέπεη λα παξέρεη ηα 

θαηάιιεια θίλεηξα ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, 

ελψ νη θνξείο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ, ηελ 

πινπνίεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ 

ε απηφ ην πιαίζην είλαη πιένλ πξσηαγσληζηηθφο ν ξφινο ηεο γπλαίθαο θαη 

αλαγθαία ε ζπκκεηνρή ηεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο θαη 

απηφ γηα ηνπο παξαθάησ ηνπιάρηζηνλ ιφγνπο: 

 Ζ έληαμε θαη ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ ηνπηθή παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, εληζρχεη παξαπέξα ηελ δπλακηθφηεηα κηαο πεξηνρήο, απφ ηελ 
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ζηηγκή πνπ ν βαζηθφο αλαπηπμηαθφο πφξνο, πνπ είλαη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ δηεπξχλεηαη αξηζκεηηθά αιιά θαη πνηνηηθά 

 Οη γπλαίθεο είλαη απηέο πνπ θαηά θχξην ιφγν θνπβαινχλ καδί ηνπο ηελ 

γλψζε παξαγσγήο πξντφλησλ ηα νπνία πξψηα θαη θχξηα αμηνπνηνχλ ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πφξνπο κηαο ηνπηθήο θνηλσλίαο κέζσ βεβαίσο ηεο 

παξάδνζεο ηεο νπνίαο είλαη θαηά ηεθκήξην θνξείο ηεο ζε κηα ηνπηθή 

θνηλσλία 

 Σέινο νη γπλαίθεο είλαη θνξείο ζεηηθψλ αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ γηα ηελ 

ζπλεξγαζία θαη ηελ ηνπηθή αιιειεγγχε θαη απηφ θπξίσο γηαηί είλαη αθφκα 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ (ζε αξθεηέο ηνπηθέο θνηλσλίεο) θνξείο 

παξαδνζηαθψλ ζπλεξγαηηθψλ παξαγσγηθψλ πξαθηηθψλ. (Μάξε: 

http://kallithea.hua.gr/epixeirein/hmerida6/Mari.pdf.) 

 

1.3 ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ               

       ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

 

Ο  αγξνηηθφο ρψξνο είλαη ρψξνο κε πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο αλάπηπμεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη γηα ηα δχν θχια. Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο λέεο ηάζεηο 

σο πξνο ηε ζπκβνιηθή αμία ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ θαη ηηο ρξήζεηο ησλ θπζηθψλ 

θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνο πεδία 

επξχηεξα εθείλνπ ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ. Σελ πνιπιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

αγξνηηθνχ ρψξνπ ππνζηεξίδεη ε κεηαβαιιφκελε θηινζνθία ηεο αγξνηηθήο 

πνιηηηθήο σο πξνο ην πξφηππν ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο απνηειεί άμνλα πξνηεξαηφηεηαο ηεο πνιηηηθήο θαη 

ππνζηεξίδεηαη κε νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ, κέζα ζηηο 

νπνίεο εληάζζεηαη θαη ε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δπίζεο, ε πξντνχζα 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζε δηαηξνθηθά δεηήκαηα, ε 

αλαδήηεζε ηνπ πνηνηηθνχ θαη αζθαινχο ηξνθίκνπ, ε επέλδπζε ηεο ππαίζξνπ κε 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζηε λνζηαιγία ηνπ «παιαηνχ», ηνπ 

«γλήζηνπ», ηνπ «πνηνηηθνχ», ηνπ «εηδπιιηαθνχ ραξαθηήξα ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνπίνπ», απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηελ εηθφλα ηεο ππαίζξνπ σο ρψξνπ 

ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο. 

http://kallithea.hua.gr/epixeirein/hmerida6/Mari.pdf
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ην πιαίζην απηψλ ησλ ηάζεσλ θαη πξαγκαηηθνηήησλ επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο 

αλνίγνληαη γηα ηε γπλαίθα ηεο ππαίζξνπ, γηαηί δηαζέηεη δεμηφηεηεο θαη γλψζε 

ψζηε λα κεηαηξέπεη δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθηαθήο νηθνλνκίαο ζε εκπνξεπκαηηθά 

αγαζά θαη ππεξεζίεο κε πνηφηεηα θαη ηνπηθφ ρξψκα. Πεγέο ηέηνησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απνηεινχλ ε παξνρή θαηαιχκαηνο γηα ηνπξίζηεο-επηζθέπηεο, ε 

κεηαπνίεζε πξντφλησλ ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ε ηνπηθή γαζηξνλνκία, 

ηα πξντφληα νηθνηερλίαο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ ηνπηθή ηαπηφηεηα θαη ζηνηρεία 

ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ αλαγλσζηκφηεηα ελφο ηνπηθνχ πξντφληνο ιεηηνπξγεί 

σο ζηνηρείν ζπλεηξκηθήο ζχλδεζεο ηνπ πξντφληνο κε ηελ πεξηνρή θαη ζηε 

ζπλέρεηα σο ειθηηθφο παξάγνληαο αχμεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζε κηα 

δηαδηθαζία πνιιαπιαζηαζηηθήο επίδξαζεο ζηελ αλάπηπμε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

άληιεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ πεξηνρή. Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο 

επελδεδπκέλε κε αληηθεηκεληθά πηζηνπνηεκέλε αμία φπσο ηα πξντφληα 

νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη γεσγξαθηθήο έλδεημεο (ΠΓΔ) θαη κε 

ζπκβνιηθή αμία πνπ ελζσκαηψλεη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ηφπνπ θαη ηεο ηνπηθήο 

γαζηξνλνκίαο ζπκβάιιεη ζηε ρσξηθή εγγξαθή ησλ ηδηνηππηψλ ησλ πξντφλησλ 

θαη ζηε θήκε ησλ πεξηνρψλ, δηεπξχλνληαο ην πιαίζην γηα επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ γπλαηθψλ, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηειηθά ηελ ηαπηφηεηά ηνπο 

σο δξψλησλ ππνθεηκέλσλ ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, έμσ απφ ηε ζθηά ηνπ άλδξα-

αξρεγνχ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνλ επαγγεικαηηθά αλψλπκν ρψξν 

ηεο νηθηαθήο νηθνλνκίαο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο ηεο 

ιίκλεο Πιαζηήξα απνηειεί έλα παξάδεηγκα αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

επλννχλ θαη ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Κσδηθνπνηψληαο ηε ζπλεηζθνξά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ νη νπνίεο 

θαίλεηαη πσο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ην κεξίδηφ ηνπο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν 

ησλ γπλαηθψλ ηεο ππαίζξνπ θαη ην ξφιν ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

θαηάζηαζε ηεο ίδηαο ηεο γπλαίθαο φζν θαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία 

κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε φηη: 

ηελ ίδηα ηε γπλαίθα: 

 Πξνζθέξνπλ δηεμφδνπο απαζρφιεζεο θαη έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ζε έλα ρψξν φπνπ ε πξνζθνξά εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είλαη εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλε 

 Απνηεινχλ επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο, δηεπθνιχλνληαο ηε γπλαίθα 

λα ζπκθηιηψζεη ηηο εξγαζηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο κε ηηο νηθνγελεηαθέο 
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 Πξνζθέξνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ ή θαη θχξην εηζφδεκα ζην λνηθνθπξηφ. 

ηελ πεξίπησζε κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ απνηεινχλ θαιή ιχζε 

εμππεξέηεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ κε ηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο 

ηεο κεηέξαο απέλαληη ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηεο 

 Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο πξνζσπηθήο ηδηνθηεζίαο θαη 

ελδπλακψλνπλ θαη αλαβαζκίδνπλ ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζην λνηθνθπξηφ 

θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Πξνζδηνξίδνπλ ζηελ ίδηα ηελ αίζζεζε ηεο 

πιεξφηεηαο, απμάλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηεο 

 Απνηεινχλ γηα πνιιέο γπλαίθεο επθαηξία απφδξαζεο απφ ηνλ αφξαην 

εξγαζηαθά ρψξν ηνπ λνηθνθπξηνχ ή θαη απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ εξγνδφηε 

 Καιιηεξγνχλ ηελ επηθνηλσλία κε ρξεκαηνδνηηθνχο, εκπνξηθνχο 

ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο, εληζρχνληαο ηελ επηρεηξεκαηηθή ηθαλφηεηα αιιά 

θαη ηελ επηθνηλσλία κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

 πκβάιινπλ επίζεο ζηε ζηαδηαθή αιιαγή ησλ ζηεξενηππηθψλ 

αληηιήςεσλ σο πξνο ην θχιν 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία: 

 πκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ηζνξξνπίαο, ζπγθξαηψληαο 

γπλαηθείν δπλακηθφ θαη ζπκβάιινληαο ζηελ αλαλέσζε ηνπ αγξνηηθνχ 

λνηθνθπξηνχ 

 πκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ηνπηθψλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ κεηαπνηψληαο ηα ζε πξντφληα κε πςειή 

πξαγκαηηθή θαη ζπκβνιηθή αμία 

 πκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο, πξνζθέξνληαο αθελφο ζηελ 

επηζθεςηκφηεηα θαη ηελ άληιεζε πφξσλ γηα ηελ πεξηνρή αθεηέξνπ ζηε 

δηαηήξεζε ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ, πξνζθέξνληαο έηζη 

πνιχηηκε ππεξεζία ζηε δηαθχιαμε ηεο εηεξνγέλεηαο ηεο ειιεληθήο 

πεξηθέξεηαο 

 πκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ 

χπαηζξν, αθελφο απαζρνιψληαο, ζην κέηξν ηνπ κεγέζνπο ηνπο βέβαηα, 

πξφζζεην εξγαηηθφ δπλακηθφ, αθεηέξνπ ιεηηνπξγψληαο 

πνιιαπιαζηαζηηθά ζηε δεκηνπξγία άιισλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηφπν ηνπο.  
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 Απμάλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ζπλείδεζε ζηελ θνηλφηεηα θαη θαιιηεξγνχλ 

εξεζίζκαηα γηα ηε ζηήξημε επξχηεξα ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 πκβάιινπλ ζηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη θαηλνηνκηψλ, παξάγνληαο 

λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ζε έλα ρψξν πνπ πζηεξεί ζε ηέηνηεο 

εθαξκνγέο. (Γηδαξάθνπ: 

http://www.1169.syzefxis.gov.gr/syn/6/Gidarakou.doc.) 

 

1.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΝΗΥΤΖ  ΣΖ  ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ 

       ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

    

1.4.1 Πξόγξακκα LEADER 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ έπαημαλ νη Αλαπηπμηαθέο Δηαηξίεο πνπ 

ππάξρνπλ ζε θάζε λνκφ ηεο ρψξαο θαη νη νπνίεο ζπζηάζεθαλ κε ζθνπφ ηε 

δηαρείξηζε ηνπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER. Παξάιιεια φκσο θαη άιινη 

θνξείο φπσο ε ΠΑΔΓΔ, ν ΔΟΜΜΔΥ, ε ΑΣΔ, ν ΟΑΔΓ, θαζψο θαη ηνπηθνί 

θνξείο φπσο Πεξηθέξεηεο, Ννκαξρίεο, Γήκνη, πλεηαηξηζκνί θιπ ζπλέβαιαλ 

ζηελ πξνψζεζε ησλ γπλαηθείσλ αγξνηνπξηζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ γεληθφηεξα.  

Ζ θνηλνηηθή πξσηνβνπιία LEADER (Liaisons Entre Actions de Developpement 

de I’ Economie Rurale, δειαδή Γεζκνί Μεηαμχ ησλ Γξάζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε 

ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο) μεθίλεζε ην 1991 θαη δηήξθεζε έσο ην 2006. Ζ 

πξψηε ηνπ κνξθή ήηαλ ην LEADER I (1991-1996) θαη ζπλερίζηεθε σο LEADER 

II (1996-2001). Μεηά ηε ιήμε ηνπ LEADER II, ην πξφγξακκα ζπλερίζηεθε σο ην 

2006 σο LEADER PLUS.  

Σν LEADER επηδνηεί κηθξνχ κεγέζνπο επελδχζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, ρσξίο 

λα είλαη απαξαίηεην ε δξαζηεξηφηεηα ηεο επέλδπζεο λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε 

ηνλ πξσηνγελή ηνκέα.  

Οη δηθαηνχρνη κπνξεί λα είλαη δεκφζηνη θνξείο (π.ρ. Γήκνη), ζπλεηαηξηζκνί, 

ζχιινγνη θαη ηδηψηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο είλαη ηδηψηεο, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα είλαη κφληκνο θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο φπνπ ζα 

γίλεη ε επέλδπζε. (Κνπηζνχ: 2007, ζει. 41, 46-47)  

http://www.1169.syzefxis.gov.gr/syn/6/Gidarakou.doc
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1.4.2 Πξόγξακκα ΔΟΜΜΔΥ  

 

Έλα λέν πξφγξακκα γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πινπνηεί ν Οξγαληζκφο 

Μηθξνκεζαίσλ Μεηαπνηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΟΜΜΔΥ). 

Πξφθεηηαη γηα ηε δξάζε 3.9: «Αλάπηπμε γπλαηθείαο απαζρφιεζεο θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο», ε νπνία πξνβιέπεη ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ γπλαηθψλ 

επηρεηξεκαηηψλ ή γπλαηθψλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, κε ζηφρν ηελ 

ελδπλάκσζε θαη δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα έρνπλ γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο πνπ 

επηρεηξνχλ είηε σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, είηε ζην πιαίζην πθηζηάκελσλ 

επηρεηξήζεσλ (αηνκηθέο ή εηαηξίεο κε λνκηθή κνξθή Ο.Δ, Δ.Δ, Δ.Π.Δ, Α.Δ. ή 

πλεηαηξηζκνί), πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο κεηαπνίεζεο, εκπνξίνπ, 

ππεξεζηψλ, ηνπξηζκνχ θαη κεηαθνξψλ ζηηο Πεξηθέξεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξφγξακκα, δειαδή ζηηο Πεξηθέξεηεο Θεζζαιίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Ζπείξνπ, Ηνλίσλ 

Νήζσλ, ηεξεάο Διιάδνο, Αηηηθήο, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ. 

(Καθαξνχρα: http://career-office.uoa.gr/downloads/eommex_women.doc.) 

 

πκπεξάζκαηα θεθαιαίνπ: Ζ ηνπηθή αλάπηπμε εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε 

απνκνλσκέλεο γεσγξαθηθά πεξηνρέο θαη παξέρεη πνιιαπιαζηαζηηθέο 

επηδξάζεηο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. Ο 

αγξνηνπξηζκφο απνηειεί έλα απφ ηα εξγαιεία ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη 

πξνζθέξεη λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηα κέιε απηήο ηεο θνηλσλίαο. Δίλαη κηα 

κνξθή ηνπξηζκνχ, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ παξάδνζε κηαο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο.   

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε κηαο 

πεξηνρήο, ε νπνία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε βνήζεηα νξηζκέλσλ 

αλαδηαξζξσηηθψλ κεραληζκψλ, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ γπλαηθεία ζπκκεηνρή.  

Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζέκαηα πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ 

αιιά θαη ηνπηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, έρεη νδεγήζεη ηελ γπλαίθα 

ηεο ππαίζξνπ ζην λα πξαγκαηνπνηεί νξηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

αλαπηχζζνληαο φιε ηεο ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηεη, 
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πξνζθέξνληαο πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα ζηελ ίδηα, θαζψο επίζεο θαη ζηελ 

ηνπηθή νηθνλνκία.  

Ζ εζληθή θαη θνηλνηηθή πνιηηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ γπλαηθψλ κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα, ηα ζεκαληηθφηεξα εμ 

απηψλ είλαη ην LEADER θαη ην ΔΟΜΜΔΥ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
 

ΓΤΝΑΗΚΔΗΟΗ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ 

 

2.1 ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ 

 

2.1.1 Γεληθά Αγξνηνπξηζηηθνί πλεηαηξηζκνί 

 

Οη Αγξνηνπξηζηηθνί πλεηαηξηζκνί απνηεινχλ κηα εηδηθή πεξίπησζε ησλ 

αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ. Δίλαη δειαδή ζπλεηαηξηζκνί νη νπνίνη νξγαλψλνληαη 

θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνπο αγξνηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, έρνπλ κε άιια ιφγηα αγξνηηθή ππφζηαζε, αιιά έρνπλ 

ηνπξηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο, ζχκθσλα κε ην Ν. 2810/2000, πνπ είλαη ν ηζρχσλ 

ζήκεξα Νφκνο γηα ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, είλαη «ε εθνχζηα έλσζε 

αγξνηψλ, ε νπνία έρεη ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή ηνπο 

αλάπηπμε κε ηελ ηζφηηκε ζπλεξγαζία θαη ηελ ακνηβαία βνήζεηα ησλ κειψλ ηνπ 

κέζα ζε κηα θνηλή επηρείξεζε». 

Ο Νφκνο απηφο πξνβιέπεη ζαλ πηζαλή δξαζηεξηφηεηα ησλ αγξνηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ηελ ίδξπζε, θαη ιεηηνπξγία αγξνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ θαη 

θαηαιπκάησλ, ηελ αλάπηπμε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ, ηνπ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ θαη 

ηελ αγξνηνπξηζηηθή εξγαζία. 

Όκσο ζηελ νπζία νη Αγξνηνπξηζηηθνί πλεηαηξηζκνί θαζηεξψζεθαλ ζηα πιαίζηα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ην πξφγξακκα «Αγξνηνπξηζκνχ-Αγξνβηνηερλίαο» 

θαη κε ην πξφγξακκα ηνπ Αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ ησλ Οινθιεξσκέλσλ 

Μεζνγεηαθψλ Πξνγξακκάησλ. Καη ν αγξνηνπξηζκφο αιιά θαη γεληθφηεξα ν 

ηνπξηζκφο ηεο ππαίζξνπ έιαβαλ πξάγκαηη «ζάξθα θαη νζηά», απφ ηα 

παξαπάλσ πξνγξάκκαηα. (θαθηαλάθεο: 2000, ζει. 54) 

 

2.1.2 Οξηζκόο Αγξνηνπξηζηηθνύ πλεηαηξηζκνύ 

 

Αγξνηνπξηζηηθφο πλεηαηξηζκφο νξίδεηαη ε εθνχζηα έλσζε αγξνηψλ (αλδξψλ ή 

γπλαηθψλ πνπ είλαη θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο) ε νπνία έρεη ζθνπφ λα 
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πξνζθέξεη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηνλ ηφπν 

ηνπο θαη λα πξνβάιινπλ κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πνιηηηζηηθή 

ηνπο ηαπηφηεηα θαη ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, αλαπηχζζνληαο δξαζηεξηφηεηεο 

κέζα ζε κηα θνηλή επηρείξεζε ζηελ νπνία κεηέρνπλ, κε ηζφηηκε ζπλεξγαζία θαη 

ακνηβαία βνήζεηα, ηα κέιε ηεο. 

αλ «επηρείξεζε» ν αγξνηνπξηζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο είλαη θεξδνζθνπηθφο θαη 

απνβιέπεη ζηελ αχμεζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ κειψλ ηνπ θαη ζηελ 

αλχςσζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. (θαθηαλάθεο: 2000, ζει. 54) 

 

2.1.3 Γξαζηεξηόηεηεο ησλ Αγξνηνπξηζηηθώλ πλεηαηξηζκώλ 

 

Οη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη: 

 Πξνζθνξά ππεξεζηψλ δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ζε θαηάιιεια ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα 

 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία απηφλνκσλ θέληξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο 

 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία αλαςπθηεξίσλ 

 Παξαγσγή θαη εκπνξία ηνπηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ εδεζκάησλ θαη 

γιπθψλ θαη «ρσξηάηηθσλ» πξντφλησλ 

 Σππνπνίεζε θαη εκπνξία παξαδνζηαθψλ γιπθψλ, μεξψλ θαξπψλ, 

απνμεξακέλσλ θξνχησλ θιπ. 

 Παξαγσγή θαη εκπνξία εηδψλ ιατθήο ηέρλεο (Τθαληά, πήιηλα, ραιηά, 

ελδχκαηα, πιεθηά, θεληήκαηα, μπιφγιππηα, θαιάζηα θιπ.) 

 Οξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ (ηνπηθνί ρνξνί θαη ηξαγνχδηα, 

αλαβίσζε εζψλ θαη εζίκσλ κε εηδηθέο ηειεηέο, πξνβνιή ηνπηθψλ 

πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θιπ.) 

 πκκεηνρή ζηα εηήζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ πνπ 

θαηαξηίδεη ν ΔΟΣ 

 Οξγάλσζε εθζέζεσλ ηνπηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

 Οξγάλσζε εκπνξνπαλεγχξεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο 

 Αλάπηπμε θαη πξνβνιή ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ηνπηθήο βηνηερλίαο 

 Αλάπηπμε βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ 
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 πλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο παξάγνληεο θαη ηνπο ηνπηθνχο 

πνιηηηζηηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο, αλαπηπμηαθνχο θιπ. ζπιιφγνπο γηα ηελ 

επίιπζε ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ θιπ. (θαθηαλάθεο: 2000, ζει. 55) 

 

2.2 ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 

 

2.2.1 Οξηζκόο γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκώλ 

 

Οη γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί είλαη κηα ηδηαίηεξε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ γπλαηθψλ, πνπ ζθνπφ ηνπο έρνπλ κέζα απφ ηελ θνηλή θαη 

ηζφηηκε δξάζε, λα επηιχζνπλ νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ηνπο 

πξνβιήκαηα θαη λα αλεβάζνπλ ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν. (Bibliotheca: 

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2006/Barkoula/document.tkl.) 

 

2.2.2 Ηζηνξία γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκώλ 

 

Ζ ηζηνξία ησλ γπλαηθείσλ αγξνηνπξηζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ Διιάδα 

μεθηλάεη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε δεηήκαηα ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ γεληθφηεξα, ζηελ 

Διιάδα αμηνπνηήζεθε θαηά θχξην ιφγν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο (ΓΓΗ). 

Ζ λενζχζηαηε απηή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

χπαηζξν, θαηέβαιε πξνζπάζεηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη θηλεηνπνίεζεο ησλ 

γπλαηθψλ κέζσ πξσηνβνπιηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια, ν θνξεζκφο απφ ην ππάξρνλ 

ηνπξηζηηθφ πξφηππν ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, ε απμαλφκελε επαηζζεηνπνίεζε 

ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θπζηθέο νκνξθηέο 

ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ ηεο Κνηλφηεηαο, θαηέζηεζαλ απφ ηφηε ηνλ 

αγξνηνπξηζκφ σο ηνκέα κε ηηο πην επνίσλεο πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

εμσγεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ην πιαίζην ησλ ζπλζεθψλ απηψλ ζπζηάζεθαλ 

κε πξσηνβνπιία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο νη πξψηνη γπλαηθείνη 

αγξνηνπξηζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί ζηε ρψξα ην 1984. 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο ΓΓΗ ήηαλ λα απνθηήζνπλ νη ζπλεηαηξηζκέλεο γπλαίθεο 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή απηνδπλακία. Δηδηθφηεξα, ε πξσηνβνπιία ηεο γηα ηε 

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2006/Barkoula/document.tkl
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ζχζηαζε απνθιεηζηηθά γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηεξίρζεθε ζηηο εμήο 

δηαπηζηψζεηο: 

 Ζ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ηεο ππαίζξνπ ζηνπο ζεζκνχο ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο (ζπλεηαηξηζκνί, ζχιινγνη θιπ) είλαη πεξηνξηζκέλε 

 Οη γπλαίθεο ζπκκεηέρνπλ επθνιφηεξα ζε γπλαηθείνπο ζπλεηαηξηζκνχο απφ 

φ,ηη ζε κεηθηνχο 

 Οη γπλαίθεο ζηεξνχληαη πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο, παξά ην γεγνλφο φηη 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο ζε κεγάιν βαζκφ. 

ηε ζπλέρεηα, θπξίσο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, πνιινί θξαηηθνί 

θνξείο (Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ΠΑΔΓΔ, ΑΣΔ, θιπ), αιιά θαη ηδησηηθνί, 

αμηνπνίεζαλ ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε θηλεηνπνίεζε θαη ελζάξξπλζε 

ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ κε ζθνπφ ηε ζχζηαζε ζπλεηαηξηζκψλ 

ηφζν ακηγψο αγξνηνπξηζηηθψλ, φζν θαη αγξνβηνηερληθψλ, εηδηθεπκέλσλ ζηε 

θηινμελία ή ηελ παξαγσγή κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο παξαδνζηαθψλ πνιηηηζκηθψλ 

πξντφλησλ. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο (ηφζν ηεο ΓΓΗ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980, φζν θαη ησλ 

άιισλ θνξέσλ ζηε ζπλέρεηα) ε επηινγή ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ κέζσ 

ζπλεηαηξηζκψλ ήηαλ εχζηνρε, δηφηη γηα ηελ θάζε γπλαίθα μερσξηζηά ε 

ζπκκεηνρή ζε ζπλεηαηξηζκφ, ζε ζρέζε κε ηε ζχζηαζε αηνκηθήο επηρείξεζεο, 

ζεκαίλεη κηθξφηεξν κεξίδην επζχλεο, κηθξφηεξε επέλδπζε θαη άξα ιηγφηεξν 

νηθνλνκηθφ θαη πξνζσπηθφ ξίζθν. Δπνκέλσο επθνιφηεξε θηλεηνπνίεζε. 

Ωζηφζν, ε εκπεηξία απέδεημε φηη νη γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, δηφηη: 

 Γελ έρνπλ εκπεηξία ζε απηέο ηηο κνξθέο νξγάλσζεο 

 Γελ έρνπλ εκπεηξία ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο κηαο 

επηρείξεζεο 

 Γελ έρνπλ εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο κηαο επηρείξεζεο 

(Κνπηζνχ: 2007, ζει. 39-40) 

 

2.2.3 Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ησλ γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκώλ 

 

Όπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, νη πξψηνη ζπλεηαηξηζκνί (1984-87) ζπζηάζεθαλ 

κε πξσηνβνπιία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο. Παξαηεξείηαη κηα 
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ζηαζηκφηεηα απφ ην 1987 έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. ηε ζπλέρεηα, 

απφ ην 1999 θαη γηα ηα ηξία επφκελα ρξφληα παξαηεξείηαη κηα έμαξζε ζηε 

ζχζηαζε λέσλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε νπνία νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε θνηλνηηθά 

πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ, πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ θαηάξηηζε, φζν θαη ηελ 

επηδφηεζε επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. Δπίζεο 

ζεζπίδνληαη θαη εζληθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία επηδνηνχλ λένπο επηρεηξεκαηίεο 

(κέζσ ΟΑΔΓ). Οπσζδήπνηε φκσο νθείιεηαη θαη ζηε δηάρπζε ζην γπλαηθείν 

αγξνηηθφ πιεζπζκφ ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχζηαζε 

ζπλεηαηξηζκψλ κε δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ αγξνηνπξηζκφ θαη ηελ αγξνβηνηερλία. 

1984 :            Ο πξψηνο ζπλεηαηξηζκφο (ζηελ Πέηξα ηεο Λέζβνπ) 

1985:             6 ζπλεηαηξηζκνί 

1986:             2 ζπλεηαηξηζκνί 

1987:             1 ζπλεηαηξηζκφο 

1999-2001:   41 ζπλεηαηξηζκνί 

2001-2002:   28 ζπλεηαηξηζκνί (Κνπηζνχ: 2007, ζει. 40) 

2002-2003:   3  ζπλεηαηξηζκνί                                         (Απνζηνιφπνπινο: 

http://kallithea.hua.gr/epixeirein/dihmerida1/Apostolopoulos_18.03.2005.pdf.) 

2003-2009:  60 ζπλεηαηξηζκνί 

ήκεξα ζηελ ρψξα καο ιεηηνπξγνχλ 142 γπλαηθείνη αγξνηνπξηζηηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε κεηαπνίεζε ηνπηθψλ 

πξντφλησλ, ζηελ παξαγσγή εηδψλ νηθνηερλίαο θαη ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ 

αγξνηνπξηζκνχ. (Απνγεπκαηηλή: http://www.apogevmatini.gr/econews/?p=205.) 

Έλα ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηε ζχζηαζε ζπλεηαηξηζκψλ κέρξη ην 2000 ήηαλ ν 

λφκνο πεξί ζπλεηαηξηζκψλ (ν νπνίνο ίζρπε απφ ην 1985), ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ν ειάρηζηνο αξηζκφο κειψλ ήηαλ ηα 20 κέιε. Ωζηφζν, ζε πνιιέο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο είλαη δχζθνιν λα ζπγθεληξσζεί απηφο ν αξηζκφο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε ζχζηαζε ζπλεηαηξηζκνχ. Ο λένο λφκνο 

επηηξέπεη σο θαηψηεξν αξηζκφ κειψλ ηα 7 κέιε, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα 

επλνήζεη ηε ζχζηαζε πνιιψλ λέσλ ζπλεηαηξηζκψλ. (Κνπηζνχ: 2007 ζει. 41) 

 

2.2.4 Κνηλέο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο 

 

Σν θαηαζηαηηθφ ησλ γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκψλ δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο 

δηαηάμεηο: 

http://kallithea.hua.gr/epixeirein/dihmerida1/Apostolopoulos_18.03.2005.pdf
http://www.apogevmatini.gr/econews/?p=205
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 Σα κέιε φισλ ησλ γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη απνθιεηζηηθά 

γπλαίθεο. Ο φξνο φκσο απηφο αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο «αλνηρηήο 

πφξηαο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα άηνκν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα γίλεη 

κέινο ζε έλαλ ζπλεηαηξηζκφ, ειεχζεξα θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

 Κάζε γπλαηθείνο ζπλεηαηξηζκφο έρεη νξηζκέλε έδξα θαη νξηζκέλε 

γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα 

 ην θαηαζηαηηθφ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαζνξίδεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θσιχκαηα εγγξαθήο, νη 

φξνη εηζδνρήο, ε απφθηεζε ηδηνθηεζίαο, ηα δηθαηψκαηα, νη ππνρξεψζεηο 

θαη ε απνρψξεζε, δηαγξαθή θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εμεξρφκελσλ κειψλ 

 Σν χςνο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο αθήλεηαη λα ην νξίζεη ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπ θάζε ζπλεηαηξηζκνχ, πνπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφ 

ζηνπο δηάθνξνπο ζπλεηαηξηζκνχο 

 Καζνξηζκέλε είλαη ε επζχλε, νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπλεηαίξσλ πξνο 

ηξίηνπο θαη ε θνηλή ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ κειψλ 

 Σα φξγαλα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη: ε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην. Ζ ζπγθξφηεζε, αξκνδηφηεηεο, ζχγθιηζε, απαξηία, 

ζπλεδξίαζε-ζπδήηεζε-ςεθνθνξία θαη απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

είλαη θαζνξηζκέλεο φπσο θαζνξηζκέλεο είλαη θαη ε ζπγθξφηεζε- 

ιεηηνπξγία, νη αξκνδηφηεηεο, νη αξραηξεζίεο θαη ε επζχλε-απνδεκίσζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ 

ηακία 

 Ο ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. λα επεθηείλεη ηηο εξγαζίεο 

ηνπ θαη γεληθά λα παξέρεη αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηα κέιε 

ηνπ θαη πξνο πξφζσπα πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κε ηνπο 

φξνπο πνπ ην ίδην ην Γ.. ζα θαζνξίδεη. ε θακηά φκσο πεξίπησζε νη 

φξνη απηνί δελ κπνξεί λα είλαη επλντθφηεξνη απφ ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηα κέιε ηνπ 

 Σξίηνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δελ έρνπλ 

θαλέλα δηθαίσκα ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Σα νθέιε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ απφ ηηο ζπλαιιαγέο απηέο κε ηξίηνπο ή δηαλέκνληαη ζηα 

κέιε ηνπ ή κεηαθέξνληαη ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ θεθάιαην γηα επέθηαζε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ κεηά απφ απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 
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 Ο ζπλεηαηξηζκφο αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηα 

κέιε, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. λα παξέρεη γεληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

θαη λα αλαιακβάλεη ηελ δηελέξγεηα εξγαζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Γεκνζίνπ, ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Αγξνηηθψλ 

πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη Δηαηξηψλ ηνπο θάζε κνξθήο κε ακνηβή. 

Δπίζεο κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κπνξεί λα αλαπηχζζεη 

νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ εθαξκνγή ηεο Γεσξγηθήο 

θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο ή θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο ΔΟΚ κε 

ακνηβή εθφζνλ ήζειε αλαηεζεί ζ’ απηφλ 

 Ο ζπλεηαηξηζκφο γηα ηελ επίηεπμε ησλ θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ ζηε 

δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ ησλ κειψλ ηνπ, κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

Γ.. θαη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γ.. λα εμαγνξάδεη ηα πξντφληα ησλ 

κειψλ ηνπ θαη λα ηα πνπιάεη ζην φλνκά ηνπ 

 ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, αλαθέξνληαη εηδηθνί φξνη νξηζκέλσλ 

εξγαζηψλ γηα ηηο πξνκήζεηεο αλαγθαίσλ εηδψλ, γηα δάλεηα πξνο ην 

ζπλεηαηξηζκφ, γηα δάλεηα πξνο ζπλεηαίξνπο θαη γηα θαηαζέζεηο, νξίδεηαη 

επίζεο ε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, ην δηαρεηξηζηηθφ ππφινηπν, ηα 

πιενλάζκαηα, ηα θέξδε, ην ηαθηηθφ απφζεκα, ην απνκέλνλ πιεφλαζκα 

δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ηα ηεξνχκελα βηβιία. Σέινο ππάξρνπλ εηδηθέο 

δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνζσπηθφ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, ηελ ζπγρψλεπζε, ηελ πηψρεπζε, ηελ ιχζε, ηελ 

εθθαζάξηζε, ηελ ζθξαγίδα θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

 Όζν αθνξά ηελ επνπηεία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απηή αζθείηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη ν έιεγρνο γίλεηαη απφ ειεγθηέο. (Δηαηξία 

Αλάπηπμεο Πειίνπ: http://www.eapilio.gr/agrowo.htm.)      

 

2.2.5 Γξαζηεξηόηεηεο γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκώλ 

 

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη αγξνβηνηερληθνί, δειαδή 

παξαζθεπάδνπλ πξντφληα. Σα πξντφληα απηά είλαη ηνπηθά παξαδνζηαθά θαη γηα 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπλεηαηξηζκνχο είλαη πξντφληα δηαηξνθήο, φπσο γιπθά ηνπ 

θνπηαιηνχ, καξκειάδεο, δπκαξηθά, θιπ. Οη πεξηζζφηεξνη δηαζέηνπλ θαη 

εξγαζηήξην φπνπ παξαζθεπάδνπλ ή θαηαζθεπάδνπλ ηα πξντφληα ηνπο. Μηθξή 

http://www.eapilio.gr/agrowo.htm


 25 

κφλν κεηνςεθία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη θαζαξά αγξνηνπξηζηηθνί, δειαδή 

δηαζέηνπλ θαηαιχκαηα θαη ππνδέρνληαη ηνπξίζηεο.  

Ζ επηηπρία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζπλίζηαηαη ζην φηη βαζίδνληαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα 

ησλ πξντφλησλ ηνπο. ηνηρεία απηήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο είλαη ε ηνπηθφηεηα, 

δειαδή φηη είλαη ραξαθηεξηζηηθά θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, θαη ε 

παξαδνζηαθφηεηα, φηη δειαδή παξαζθεπάδνληαη κε παξαδνζηαθφ ηξφπν (π.ρ. 

ρσξίο ζπληεξεηηθά). Σν ζηνηρείν ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πξέπεη λα δηαθπιαρηεί 

ηδηαίηεξα, δηφηη είλαη ην κφλν πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ ελδερφκελε 

πςειφηεξε ηηκή ησλ πξντφλησλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα 

βηνκεραλνπνηεκέλα. 

Ζ εκπνξία ησλ πξντφλησλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην 

ρψξν ηνπο, φπνπ νη πεξηζζφηεξνη δηαζέηνπλ εθζεηήξην. Αξθεηνί φκσο 

αλαδεηνχλ λέεο αγνξέο θαη θαηαθέξλνπλ λα δηνρεηεχζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε 

θνληηλά αζηηθά θέληξα, φπσο θαηαζηήκαηα πγηεηλήο δηαηξνθήο. (Κνπηζνχ: 2007, 

ζει. 41-42) 

 

2.2.6 Πξνβιήκαηα ησλ γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκώλ 

 

Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη νη γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί αληηκεησπίδνπλ 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, φπσο ε ρακειή δηνηθεηηθή θαη 

νξγαλσηηθή εκπεηξία, ε έιιεηςε ρψξσλ εξγαζηεξίνπ θαη ρψξσλ απνζήθεπζεο 

ησλ πξντφλησλ γηα πνιινχο απφ απηνχο, ην ρακειφ δηαζέζηκν θεθάιαην, ε 

δπζθνιία παξαθνινχζεζεο θαη πξνζαξκνγήο ηεο παξαγσγήο ζηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο, ε έιιεηςε επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηδηαίηεξα ε δπζθνιία 

απνηειεζκαηηθήο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. Σα παξαπάλσ 

πξνβιήκαηα έρνπλ σο απνηέιεζκα, ηα έζνδα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ λα θηλνχληαη 

ηειηθά ζε ρακειά επίπεδα.                                   (Γηδαξάθνπ: 

http://www.1169.syzefxis.gov.gr/syn/6/Gidarakou.doc.) 

Σα πξνβιήκαηα απηά πξνθχπηνπλ απφ ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο – κέιε ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ έρνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα 

ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο θαη νχηε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη ζπλεηαηξηζκνί λα 

πξνζιάβνπλ ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ. Οη δηάθνξνη θνξείο πνπ ζηήξημαλ πνιχ 

ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ κε ζθνπφ ηε ζχζηαζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, 

είραλ σο ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν ηε ινγηθή ηεο απνξξφθεζεο ησλ θνηλνηηθψλ 

http://www.1169.syzefxis.gov.gr/syn/6/Gidarakou.doc
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θνλδπιίσλ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο απέδεημε φηη απηνχ ηνπ είδνπο νη 

ζπλεηαηξηζκνί έρνπλ αλάγθε απφ ζεκαληηθή βνήζεηα ζηε ζπλέρεηα, κεηά ηε 

ζχζηαζή ηνπο, φρη ηφζν νηθνλνκηθή, φζν ζπκβνπιεπηηθή. (Κνπηζνχ: 2007, ζει. 

42) 

 

πκπεξάζκαηα θεθαιαίνπ: Οη αγξνηνπξηζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί είλαη ελψζεηο 

αγξνηψλ νη νπνίεο έρνπλ ηνπξηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, είλαη θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη πξαγκαηνπνηνχλ δηάθνξεο θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Αθνξνχλ απνθιεηζηηθά γπλαίθεο, είλαη δειαδή κηα 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ γπλαηθψλ ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Μέζσ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο θαζψο θαη κε ηελ θηλεηνπνίεζε 

αξθεηψλ άιισλ θνξέσλ νη νπνίνη βνήζεζαλ ζηε ζχζηαζε ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

αιιά θαη ησλ αγξνβηνηερληθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, απέθηεζαλ νη γπλαίθεο 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή απηνδπλακία. 

Μηα έμαξζε ζηε ζχζηαζε ησλ γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκψλ κεηά ην 1999 

δεκηνχξγεζαλ νη επηδνηήζεηο θαζψο θαη ν λένο λφκνο πεξί ζπλεηαηξηζκψλ 

(2810/2000), ν νπνίνο κείσζε ηνλ ειάρηζην αξηζκφ κειψλ γηα ηε ζχζηαζε ελφο 

ζπλεηαηξηζκνχ ζηα 7 κέιε. 

χκθσλα κε ηηο θνηλέο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο, ζε φινπο ηνπο γπλαηθείνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο, φπσο άιισζηε θαη ζε φινπο ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο,  

παξέρνληαη νξηζκέλα δηθαηψκαηα αιιά θαη ππνρξεψζεηο κε ηελ επίβιεςε πάληα 

θάπνησλ αλψηεξσλ νξγάλσλ θαη θνξέσλ.  

Οη γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ δηαηξνθήο. Βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη ε 

παξαδνζηαθφηεηα ησλ πξντφλησλ απηψλ, γεγνλφο ην νπνίν δηθαηνινγεί θαη ηελ 

πςειφηεξε ηηκή ηνπο.  

Παξ φια απηά κεξηθνί γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί αληηκεησπίδνπλ θαη νξηζκέλα 

πξνβιήκαηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ έιιεηςε γλψζεο θαη 

εκπεηξίαο ησλ κειψλ πάλσ ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηα έζνδά ηνπο λα παξακέλνπλ ηειηθά ζε ρακειά επίπεδα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν 

ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΆΡΝΗΑ                     

«Ο ΒΟΡΑ» 

 

3.1 ΆΡΝΗΑ ΠΔΛΛΑ 

 

3.1.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 

Ζ Άξληζζα είλαη ε πξσηεχνπζα ηνπ δήκνπ Βεγνξίηηδαο θαη βξίζθεηαη ζηηο φρζεο 

ηεο ιίκλεο Βεγνξίηηδαο θαη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο Βφξα. Καηά ηελ 

απνγξαθή ηνπ 2001 απνγξάθεθαλ 1.550 θάηνηθνη. (Βηθηπαίδεηα: 

(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%C

F%83%CE%B1_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82) 

 

3.1.2 Γεσγξαθία 

 

Ζ Άξληζζα απέρεη 27 ρηιηφκεηξα απφ ηελ Έδεζζα θαη 20 ρηιηφκεηξα απφ ην 

ρηνλνδξνκηθφ θέληξν «Βφξαο». Γίπια ηεο βξίζθνληαη ηα ρσξηά Πεξαία θαη Άγηνο 

Παληειεήκνλαο, ελψ ζε κηθξή απφζηαζε, ζε πςφκεηξν 1150 κέηξα βξίζθεηαη ν 

παιαηφο νηθηζκφο ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ, έλα απ’ ηα πην γλσζηά ηνπξηζηηθά κέξε 

ηεο πεξηνρήο.                                              (Βηθηπαίδεηα: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%C

F%83%CE%B1_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82) 

 

3.1.3 Οηθνλνκία 

 

Ζ θχξηα αζρνιία ησλ θαηνίθσλ ηεο Άξληζζαο είλαη ε γεσξγία θαη ζπγθεθξηκέλα 

νη θαιιηέξγεηεο κειηψλ ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη κηα ζηξνθή πξνο ηνλ 

αγξνηνπξηζκφ (γπλαηθείνο ζπλεηαηξηζκφο, αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα) ιφγσ 

ηεο απμαλφκελεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ πεξηνρή, ε νπνία έρεη πξνέιζεη εμ 

αηηίαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ηνπ Κατκαθηζαιάλ. 

(Βηθηπαίδεηα: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%C

F%83%CE%B1_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82) 

 

3.2 ΑΡΥΗΚΖ ΗΓΔΑ 

 

Αλάκεζα ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Βφξα (Κατκαθηζαιάλ) θαη ζηε ιίκλε Βεγνξίηηδα 

κηα νκάδα γπλαηθψλ απνθάζηζε λα ζπλεηαηξηζηεί θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηδξχζεη 

ην 1997 έλα ζχγρξνλν εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην παξαγσγήο παξαδνζηαθψλ θαη 

ηνπηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο.  

Ζ ηδέα μεθίλεζε απφ δχν γπλαίθεο ηεο Άξληζζαο, νη νπνίεο είραλ ηελ ηδέα λα 

εκπνξεπκαηνπνηήζνπλ νη γπλαίθεο ηεο πεξηνρήο ηελ παξαγσγή ηνπηθψλ 

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ πνπ παξήγαγαλ γηα νηθηαθή ρξήζε. Οη θξηηηθέο ήηαλ 

ελζαξξπληηθέο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζηαδηαθά ην ελδηαθέξνλ κεγαιχηεξν 

γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξντφλησλ. Δμ’ άιινπ, ε αλάπηπμε ηνπ 

ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ πνπ πξνζήιθπε κεγάιν αξηζκφ ηνπξηζηψλ, θαζψο 

επίζεο θαη ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα LEADER II κέζσ ησλ 

κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, απνηέιεζαλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα λα 

σζήζνπλ ηηο θπξίεο λα δεκηνπξγήζνπλ ην ζπλεηαηξηζκφ. Γελληέηαη έηζη ν 

παξαγσγηθφο ζπλεηαηξηζκφο γπλαηθψλ Άξληζζαο κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Ο 

ΒΟΡΑ». (ζπλέληεπμε απφ ηελ πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ) 

 

3.3 ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 

 

χκθσλα κε ηελ πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ζθνπφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ήηαλ 

λα δψζεη επαγγεικαηηθή δηέμνδν ζηηο γπλαίθεο ηεο πεξηνρήο. Απηφ κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί κέζσ: 

 Σεο ηππνπνίεζεο, κεηαπνίεζεο πξντφλησλ απφ πξψηεο χιεο ηεο 

πεξηνρήο αιιά θαη θάζε ηξνθίκνπ ή εδέζκαηνο παξαδνζηαθνχ 

ραξαθηήξα 

 Σεο πινπνίεζεο δεκηνπξγηθψλ πξνηάζεσλ ζην ρψξν ησλ 

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
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 Σεο νξγάλσζεο ησλ κεκνλσκέλσλ πξνζπαζεηψλ θάησ απφ ηελ 

νκπξέια ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο. 

 

3.4 ΒΑΗΚΔ ΔΠΗΓΗΧΞΔΗ 

 

Με ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γπλαηθψλ επηδηψθεηαη: 

 Ζ άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ, κνξθσηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο 

 Ζ απαζρφιεζε θαη εμεηδίθεπζε γπλαηθείνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε 

ζχγρξνλεο παξαδνζηαθέο ηερληθέο παξαγσγήο 

 Ζ πξνβνιή θαη αλάδεημε ηεο πεξηνρήο θαη ησλ αγλψλ πξντφλησλ ηεο ζην 

επξχηεξν θνηλφ. (ζπλέληεπμε απφ ηελ πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ) 

 

3.5 ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 

 

χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο έδσζε ζε πξνθνξηθή ηεο ζπλέληεπμε ε 

πξφεδξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ν ζπλεηαηξηζκφο ζπζηάζεθε απφ 20 γπλαίθεο, ε 

νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ ήηαλ ηζφηηκε, δειαδή θαηέβαιαλ φιεο ην ίδην 

αθξηβψο ρξεκαηηθφ πνζφ (ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα) ησλ 1.174 επξψ (400.000 

δξαρκέο) ε θάζε κηα ( ίδηα ζπκκεηνρή-ίζεο κεξίδεο), ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. ήκεξα κφλν ηα 8 κέιε είλαη ελεξγά ιφγσ ηνπ 

φηη νη ππφινηπεο είραλ παξάιιεια θαη άιιεο αζρνιίεο (εξγαζία ζε ρσξάθηα, 

μελνδνρεία), κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Όια ηα κέιε είλαη παληξεκέλεο, δνπλ ζηελ Άξληζζα θαη νη 

ειηθίεο ηνπο θπκαίλνληαη απφ 35-50 εηψλ. Όζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ ηνπο 

επίπεδν, ην έλα κέινο έρεη ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ, πέληε κέιε ην γπκλάζην, έλα 

κέινο ην ιχθεην θαη ην ηειεπηαίν κέινο, ε νπνία είλαη θαη ε πξφεδξνο, έρεη 

ζπνπδάζεη ινγηζηηθή ζε ΣΔΗ.  
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3.6 ΤΦΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΜΔΡΗΓΑ 

 

Σν χςνο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο φπσο πξναλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο 

ήηαλ 1174 επξψ ην έηνο 1998 (400.00 δξαρκέο). ήκεξα δελ πθίζηαηαη 

ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα ιφγσ ηνπ φηη ηα ήδε ππάξρνληα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

δελ δέρνληαη λέα κέιε, δηφηη ππνζηεξίδνπλ πσο «ηα πεξηζζφηεξα άηνκα θάλνπλ 

δπζθνιφηεξε ηε ζπλεξγαζία». Σν γεγνλφο βέβαηα απηφ αληίθεηηαη ζηε βαζηθή 

ζπλεηαηξηζηηθή αξρή ηεο «αλνηρηήο πφξηαο» ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε είζνδνο 

ελφο αηφκνπ ζε ζπλεηαηξηζκφ, ζηνλ νπνίν ζέιεη λα γίλεη κέινο, είλαη ειεχζεξε 

θαη δπλαηή ρσξίο δηαθξίζεηο ή ηερλεηά εκπφδηα. 

 

3.7 ΑΡΥΗΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ 

 

ηελ αξρή ζπλάληεζαλ αξθεηέο δπζθνιίεο ιφγσ ηνπ φηη έπξεπε λα 

θαηαβάιινπλ ζεκαληηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ (ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο) 

αιιά θαη πξνζσπηθή εξγαζία πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ν ζπλεηαηξηζκφο. 

Δπίζεο ζην μεθίλεκα δελ ππήξρε ε αλακελφκελε απνδνρή απφ ηνπο θαηνίθνπο 

ηνπ ρσξηνχ, νη νπνίνη δηαηεξνχζαλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο γπλαίθεο, ηηο 

νπνίεο εηξσλεχνληαλ δηφηη πίζηεπαλ πσο δελ ζα κπνξέζνπλ λα ηα θαηαθέξνπλ.  

 

3.8 ΦΟΡΔΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

 

Παξ’ φιν πνπ ε ηνπηθή θνηλσλία ήηαλ ζρεηηθά αξλεηηθή ζην εγρείξεκα ησλ 

γπλαηθψλ, νη ηνπηθνί θνξείο ήηαλ πην ελζαξξπληηθνί. Οη γπλαίθεο δέρηεθαλ 

ζεκαληηθή βνήζεηα απφ ηνπο παξαθάησ θνξείο:  

 Γηεχζπλζε Γεσξγίαο Έδεζζαο 

 Αλαπηπμηαθή Πέιιαο 

 Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Άξληζζαο 

 Γήκνο Άξληζζαο  
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Ζ Γηεχζπλζε Γεσξγίαο Έδεζζαο θαζψο θαη ε Αλαπηπμηαθή Πέιιαο παξείραλ 

ζπκβνπιεπηηθή βνήζεηα ζηα κέιε, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ ζην 

πξφγξακκα LEADER II. 

Ο «Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Άξληζζαο» παξαρψξεζε αξρηθά δσξεάλ ην θηίξην 

φπνπ ζηεγάδεηαη ν γπλαηθείνο ζπλεηαηξηζκφο, σζηφζν αξγφηεξα άξρηζε ν 

ζπλεηαηξηζκφο λα θαηαβάιιεη θάπνην ρακειφ ελνίθην. Σηο πξνζέθεξε επίζεο 

δσξεάλ θξνχηα θαη θεπεπηηθά θαη πξαγκαηνπνηνχζε ηηο κεηαθνξέο ησλ 

πξντφλησλ ηνπ γπλαηθείνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζηα θαηαζηήκαηα, κε δηθά ηνπ 

κεηαθνξηθά κέζα.  

Ο Γήκνο Άξληζζαο ππνζηήξημε ηνλ γπλαηθείν ζπλεηαηξηζκφ κέζσ ηεο 

πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ. Πξνζέθεξε πάληνηε πξντφληα ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ ζε θάζε είδνπο εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηνχζε, κε ζθνπφ λα 

γίλνπλ επξέσο γλσζηά ζε νιφθιεξν ηνλ λνκφ Πέιιαο. 

 

3.9 ΔΠΔΝΓΤΔΗ 

 

Σν έηνο 1998 πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξψηεο επελδχζεηο απφ ηα κέιε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηελ επηζθεπή ηνπ θηηξίνπ, ηελ αγνξά 

θαδαληψλ, ηελ ηαηλία κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ θαη ηελ αηκνγελλήηξηα.   

Σν έηνο 1999 επέλδπζαλ ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά δπκαξνκεραλήο, θνχξλνπ θαη 

ζηεγλσηεξίνπ δαραξνπιαζηηθήο. 

Σν έηνο 2009 πξαγκαηνπνίεζαλ επελδχζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζέξκαλζε ηνπ 

θηηξίνπ, ηελ αγνξά ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη θαμ. 

 

3.10 ΔΝΣΑΞΖ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

Σν πξψην πξφγξακκα ζην νπνίν εληάρζεθε ν ζπλεηαηξηζκφο είλαη ην θνηλνηηθφ 

πξφγξακκα LEADER II ην έηνο 1998, ην νπνίν ηηο επηδφηεζε κε ην πνζφ ησλ 

35.216,5 επξψ, δηέζεζε φκσο θαη ν ζπλεηαηξηζκφο ζπλνιηθά 23.480 επξψ (1.174 

επξψ ην θάζε κέινο). Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 εληάρζεθαλ θαη ζην πξφγξακκα 

ηνπ ΔΟΜΜΔΥ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ην νπνίν 

ηνπο ελέθξηλε ην πνζφ ησλ 26.000 επξψ. Σν πνζφ φκσο ην νπνίν ηειηθά 

απαηηήζεθε γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ ζέξκαλζε αλήιζε ζηηο 13.000 
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επξψ. Σν ππφινηπν πνζφ επηζηξάθεθε ζηνλ ΔΟΜΜΔΥ, ιφγσ ηνπ φηη ε 

επηδφηεζε ήηαλ 100%.   

Σα ρξήκαηα ηα νπνία έιαβαλ κέζσ ηνπ LEADER ηα επέλδπζαλ ζε κεραλήκαηα 

(αηκνγελλήηξηα, δπκαξνκεραλή, θνχξλν θαη ζηεγλσηήξην), ζθεχε θαη πξψηεο 

χιεο, ελψ ηα ρξήκαηα ηνπ ΔΟΜΜΔΥ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

θηηξίνπ θαη ηε ζέξκαλζε.  

 

3.11 ΓΑΝΔΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΓΤΝΑΗΚΔΗΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 

 

χκθσλα κε ηελ πξφεδξν, ηα κέιε ηνπ γπλαηθείνπ ζπλεηαηξηζκνχ έπξεπε λα 

δηαζέζνπλ έλα κεγάιν ρξεκαηηθφ πνζφ ζην μεθίλεκα, ην νπνίν φκσο δελ είραλ 

ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψζνπλ. Σα κέιε φκσο δελ ζέιεζαλ λα έρνπλ θακία 

εκπινθή κε ηξάπεδεο, έηζη απεπζχλζεθαλ ζηνλ αγξνηηθφ ζπλεηαηξηζκφ ηεο 

Άξληζζαο ηα κέιε ηνπ νπνίνπ πξνζθέξζεθαλ λα ηηο δαλεηνδνηήζνπλ θαη 

κάιηζηα κε αξθεηά ρακειφ επηηφθην.  

 

3.12 ΔΡΓΑΗΑ 

 

Όια ηα ελεξγά κέιε εξγάδνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, ην σξάξην φκσο 

θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε επνρήο. Σνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο μεπεξλνχλ ην νθηάσξν, ελψ ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο δελ μεπεξλνχλ ην 

ηεηξάσξν. 

Ζ ακνηβή ηελ νπνία ιακβάλεη ην θάζε κέινο είλαη ζπλήζσο 4 επξψ ηελ ψξα θαη 

ην κέζν κεληαίν εηζφδεκα ηεο θάζε κηαο γχξσ ζηα 700 επξψ θαηά κέζν φξν. Ζ 

πιεξσκή ηνπο φκσο εμαξηάηαη απφ ην πφζν άκεζα ζα πιεξψζνπλ νη πειάηεο, 

δηφηη αξθεηνί πιεξψλνπλ κε πίζησζε. Απφ ηα έζνδα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

αθαηξνχληαη ηα πάγηα έμνδα θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ην ρξεκαηηθφ 

πνζφ πνπ απνκέλεη είηε ην κνηξάδνληαη ηα κέιε είηε ην δηαηεξνχλ σο απφζεκα. 
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3.13 ΠΡΟΗΟΝΣΑ  

 

Σα πξντφληα πνπ παξάγεη ν ζπλεηαηξηζκφο είλαη φια παξαδνζηαθά, δειαδή 

παξαζθεπάδνληαη φια κε παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπληεξεηηθά. Ζ πξψηε χιε πξνέξρεηαη απφ ηνπο ληφπηνπο παξαγσγνχο, απφ 

ηνπηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο αιιά θαη πξντφληα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Σα πξντφληα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ηα παξαθάησ: 

 

Επκαξηθά 

 

 

 Υπινπίηηεο                                       

 Μαθαξίλα 

 Σξαραλάο γιπθφο 

 Σξαραλάο μηλφο 

 Υπινπηηηάθη 

 Αξίδα 

 Κνπο-θνπο 

 Κξηζάξη 
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Γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ 

 

 

 χθν 

 Κεξάζη 

 Κνινθχζη 

 Μήιν 

 Βεξίθνθν 

 Βχζζηλν 

 Ρνδάθηλν 

 Κπδψλη 

 Νηνκαηάθη 

 

Έηνηκεο ζάιηζεο 
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 Υπκφο ληνκάηαο 

 Πάπξηθα 

 

Σνπξζηά 

 

 

 παξάγγη 

 Αγγνπξάθηα 

 Αλάκεηθην 

 Μπαρνβίηηθεο πηπεξηέο 

 

Κνκπφζηεο 

 Ρνδάθηλν 

 Κεξάζη 

 Γακάζθελν 

 

Μαξκειάδεο 

 Ρνδάθηλν 

 Γακάζθελν 
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 Αθηηλίδην 

 Φξάνπια 

 Βεξίθνθν 

 

Ληθέξ 

 Βαηφκνπξν 

 Φξάνπια 

 Μήιν 

 Κεξάζη 

 Βχζζηλν 

 Καξφην-Μέιη 

 

Απνμεξακέλα 

 Κεξάζη 

 Μήιν 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ πξντφλησλ είλαη παξαδνζηαθά αιιά φρη ηνπηθά, κε ηελ έλλνηα 

φηη δελ παξάγνληαη απνθιεηζηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν ηφπν. Ωζηφζν έλα απφ ηα 

πξντφληα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ηνπηθφ παξαδνζηαθφ θαη είλαη ε πάπξηθα, 

ε νπνία παξαζθεπάδεηαη απφ θφθθηλεο πηπεξηέο «κπαρνβίηηθεο πηπεξηέο», πνπ 

είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο.   

 

3.14 ΔΜΠΟΡΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

 

χκθσλα κε ηελ πξφεδξν, ε εκπνξία ησλ πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ Άξληζζα αιιά πξαγκαηνπνηείηαη δηαλνκή ζε φιε ηελ 

Διιάδα, θπξίσο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, αιιά 

θαη ζηελ πην θνληηλή πεξηνρή, φπσο Έδεζζα, Γηαλληηζά, Κηιθίο, έξξεο. 

Πξφθεηηαη θαηά θχξην ιφγν γηα θαηαζηήκαηα πγηεηλήο δηαηξνθήο, θαηαζηήκαηα 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ, κηθξά mini-market, ιαραλνπσιεία θ.ά. 

Ζ εκπνξία πξαγκαηνπνηείηαη κε κεηαθνξηθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο παξαδίδνπλ ηα 

πξντφληα  απ’ επζείαο απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ ζηα θαηαζηήκαηα.  

Πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο θαη ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 
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3.15 ΠΧΛΖΔΗ 

 

3.15.1 Αλνδηθή πνξεία 

 

χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο δφζεθαλ απφ ηελ Πξφεδξν ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ, ηα πξντφληα ησλ νπνίσλ ε δήηεζε παξνπζίαζε κηα αλνδηθή 

πνξεία, εκθαλίδνληαη παξαθάησ κε ηηο αληίζηνηρεο ζεκεξηλέο πνζφηεηεο:  

 

Επκαξηθά:                         ρπινπίηηεο 2000 ηεκάρηα ηνπ 0,5 θηινχ θαη  

                                         ηξαραλά     2000 ηεκάρηα ηνπ 0,5 θηινχ 

άιηζεο:                           Ξεθίλεζαλ απφ 100 βάδα θαη ζήκεξα παξάγνπλ  

                                         πεξίπνπ 2500 βάδα  ησλ 700 γξ.(πεξίπνπ 1,8 ηφλνπο) 

Σνπξζηά:                                           500 βάδα ησλ 700 γξ. 

Πάπξηθα:                                        1000 βάδα ησλ 700 γξ. 

Πηπεξηέο ηνπξζί:                              700 βάδα ησλ 700 γξ. 

Γεκηζηέο πηπεξηέο ηνπξζί:                300 βάδα ησλ 700 γξ. 

Ληαζηή ληνκάηα:                              300 βάδα ησλ 300 γξ. 

 

3.15.2 ηαζεξή πνξεία 

 

Σα πξντφληα ηα νπνία παξνπζίαζαλ κηα ζηαζεξή πνξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα 

είλαη ηα εμήο: 

 

Γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ: πεξίπνπ 7000 βάδα (θνινθχζη, κήιν, ζχθν, θεξάζη, 

θπδψλη, βχζζηλν θαη ληνκαηάθη) ησλ 750 γξ. αλά έηνο (δειαδή πεξίπνπ 5,5 

ηφλνη). Ζ πνζφηεηα απηή είλαη ζρεδφλ ζηαζεξή ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. 

Κνκπφζηεο: (ξνδάθηλν, θεξάζη) 1000 βάδα ησλ 700 γξ. 

Μαξκειάδεο: 2500 βάδα ηνπ 0,5 θηινχ (ξνδάθηλν, θξάνπια, δακάζθελν, 

βεξίθνθν) αλά έηνο (πεξίπνπ 1,5 ηφλνο), ζρεδφλ ζηαζεξή ηα ηειεπηαία ρξφληα. 
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3.15.3 Καζνδηθή πνξεία 

 

Σν ζπαξάγγη (ηνπξζί) παξνπζίαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα θαζνδηθή πνξεία, 

ιφγσ ηεο εθξίδσζεο ησλ θπηεηψλ απφ ηελ πεξηνρή, κε απνηέιεζκα ζήκεξα 

πιένλ λα κελ παξάγεηαη. 

 

3.16 ΣΡΟΠΟΗ ΠΧΛΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

 

Ζ κεγαιχηεξε πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ (80% πεξίπνπ) πσιείηαη κέζσ 

παξαγγειηψλ ζηα θαηαζηήκαηα εθηφο πεξηνρήο. Μφλν έλα 20% πσιείηαη απφ ην 

πξαηήξην ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Ωζηφζν νη ηνπξίζηεο ηεο πεξηνρήο κπνξνχλ λα 

αγνξάζνπλ ηα πξντφληα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη απφ ηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο (θαηαιχκαηα, ηαβέξλεο, ρηνλνδξνκηθφ θέληξν θιπ) φπνπ 

εθηίζεληαη ηα πξντφληα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.   

 

3.17 ΓΔΝΗΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΗ 

 

Ωο γλσζηφ, ζχκθσλα κε ην Νφκν πεξί ζπλεηαηξηζκψλ, ην ηζρπξφηεξν φξγαλν 

ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ είλαη ε γεληθή ζπλέιεπζε. 

Σα κέιε πξαγκαηνπνηνχλ γεληθέο ζπλειεχζεηο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα 

θαη ηα ζέκαηα πνπ ηηο απαζρνινχλ ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κε ηα πξνβιήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο, ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζθέθηνληαη λα εληαρζνχλ, ηηο 

απνθάζεηο ηηο νπνίεο παίξλνπλ γηα θαηλνχξγηα πξντφληα ή γηα λα δνπλ ηελ 

θίλεζε πνπ είρε ν ζπλεηαηξηζκφο ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θιπ. 

 

3.18 ΥΔΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ 

 

χκθσλα κε ηελ πξφεδξν, φπσο ζε θάζε ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε έηζη θαη ζε 

απηή φια ηα κέιε πξνζπαζνχλ λα δείρλνπλ θαηαλφεζε αλακεηαμχ ηνπο, ψζηε 

λα ππάξρεη κηα αξκνληθή ζπλεξγαζία. πγθξνχζεηο πάληα ππάξρνπλ ζε ινγηθά 

φκσο πιαίζηα αιιά ζην ηέινο βξίζθεηαη κηα κέζε ιχζε. Πξνζπαζνχλ λα 

μεπεξάζνπλ ηα κηθξνπξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ δηφηη έρνπλ ζθνπφ λα 
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ζπλερίζνπλ γηα αξθεηά ρξφληα αθφκα θαη λα εθζπγρξνληζηνχλ πνιχ 

πεξηζζφηεξν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖ ΕΖΣΖΖ ΣΧΝ 

ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΓΤΝΑΗΚΔΗΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 

ΆΡΝΗΑ «Ο ΒΟΡΑ» 

 

4.1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε 105 

πειάηεο, νη νπνίνη επηζθέθζεθαλ επί ηφπνπ ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα απφ ηηο  

11/5/2009 έσο 17/7/2009. ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαγξάθεθαλ νη 

απαληήζεηο ησλ πειαηψλ θαη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο. 

 

4.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Σν πξψην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο πειάηεο είλαη ην είδνο ησλ πξντφλησλ 

πνπ αγφξαζαλ θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα ζην 

ζπλεηαηξηζκφ. 

 

Πίλαθαο 4.2.1 Αγνξέο 

 

 Αξηζκόο % 

Επκαξηθά 62 37,5 

Γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ 42 25,5 

Μαξκειάδεο 31 18,8 

Πνηά 16 9,7 

Απνμεξακέλα 9 5,5 

Πάπξηθα 2 1,2 

Σνπξζηά 2 1,2 
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Πίλαθαο 4.2.1 (ζπλέρεηα) 

 

 Αξηζκόο % 

Κνκπόζηεο 1 Ο,6 

ύλνιν 165 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

37,50%

25,50%

18,80%

9,70%

5,50%

1,20%

1,20%

0,60%
δπκαξηθά

γιπθά ηνπ

θνπηαιηνύ

καξκειάδεο

πνηά 

απνμεξακέλα

πάπξηθα

ηνπξζηά

θνκπόζηεο
 

 

ρήκα 4.2.1 Αγνξέο 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξαηεξείηαη 

ζηα δπκαξηθά, ζηα γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ θαη ζηηο καξκειάδεο. Ζ πάπξηθα θαη ηα 

ηνπξζηά ηα νπνία αλήθνπλ ζηα ηνπηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο, βξίζθνληαη ζε 

πνιχ ρακειά πνζνζηά, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ ζεκαίλεη φηη νη πεξηζζφηεξνη 

πειάηεο δελ είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. (βιέπε Πίλαθα 

4.2.1) 

 

ηε ζπλέρεηα ξσηήζεθαλ νη πειάηεο γηα ην πνζφ πνπ δηέζεζαλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά. 
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Πίλαθαο 4.2.2 Κόζηνο αγνξάο 

 

€ Αξηζκόο % 

<10 28 26,6 

10-20 51 48,6 

20-30 23 22 

>50 3 2,8 

ύλνιν 105 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

26,60%

48,60%

22%
2,80%

<10€

10-20€

20-30€

>50€

 

 

ρήκα 4.2.2 Κόζηνο αγνξάο 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα νη πεξηζζφηεξνη πειάηεο δηαζέηνπλ κηθξά 

έσο πνιχ κηθξά πνζά γηα ηηο αγνξέο ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ πειαηψλ δηαζέηεη απφ 10-20€ γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη 

αγνξάδνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα πξντφληα αιιά ζε κηθξέο πνζφηεηεο. 

Αθνινπζνχλ νη πειάηεο νη νπνίνη δηαζέηνπλ ιηγφηεξα απφ 10€, ιηγφηεξνη 

δηαζέηνπλ απφ 20-30€ θαη ειάρηζηνη δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα απφ 50€ γηα ηηο 

αγνξέο ηνπο. (βιέπε Πίλαθα 4.2.2) 
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Πίλαθαο 4.2.3 θνπόο αγνξάο 

 

 Αξηζκόο % 

Δλζύκην 6 5 

Γώξν 29 24,4 

Γηαηξνθή 84 70,6 

ύλνιν 119 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

5%

24,40%

70,60%

ελζύκην

δώξν

δηαηξνθή

 

 

ρήκα 4.2.3 θνπόο αγνξάο 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πειαηψλ 

αγνξάδνπλ ηα πξντφληα γηα ηελ δηαηξνθή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, έλα πνιχ 

κηθξφηεξν πνζνζηφ πειαηψλ ηα αγνξάδνπλ πξνθεηκέλνπ λα ηα δσξίζνπλ θαη 

έλα ειάρηζην πνζνζηφ πειαηψλ, νη νπνίνη έρνπλ ζθνπφ λα ηα δηαθπιάμνπλ σο 

ελζχκην. (βιέπε Πίλαθα 4.2.3) 

 

Πίλαθαο 4.2.4 Σξόπνη πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ην θαηάζηεκα 

 

 Αξηζκόο % 

Μέλσ ζην ρσξηό (ή εδώ 

θνληά) θαη ην γλσξίδσ 

35 33,3 

Ήξζα εθδξνκή θαη είδα 

ην θαηάζηεκα ηπραία 

22 21 
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Πίλαθαο 4.2.4 (ζπλέρεηα) 

 

 Αξηζκόο % 

Με έθεξαλ κε εθδξνκηθό 

γθξνππ 

4 3,8 

Σν γλώξηδα γηαηί έρσ 

ςσλίζεη θαη άιιε θνξά 

25 23,8 

Σν γλώξηδα από θίινπο 

θαη έξρνκαη πξώηε 

θνξά 

15 14,3 

Σν γλώξηδα από 

δηαθήκηζε 

(θπιιάδηα,internet,θιπ) 

θαη έξρνκαη πξώηε 

θνξά 

4 3,8 

ύλνιν 105 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

33,30%

21%3,80%

23,80%

14,30%
3,80%

κέλ σ ζην ρσξηό (ή εδώ

θνλ ηά) θαη ην γλ σξίδσ

ήξζα εθδξνκή θαη είδα ην

θαηάζηεκα ηπραία

κε έθεξαλ  κε εθδξνκηθό

γθξνππ

ην γλ ώξηδα γηαηί έρσ

ςσλ ίζεη θαη άιιε θνξά

ην γλ ώξηδα από θίινπο θαη

έξρνκαη πξώηε θνξά

ην γλ ώξηδα από δηαθήκηζε

(θπιιάδηα,internet,θιπ) θαη

έξρνκαη πξώηε θνξα

 

 

ρήκα 4.2.4 Σξόπνη πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ην θαηάζηεκα 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη ην έλα ηξίην ησλ πειαηψλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ είλαη νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ ή νη θάηνηθνη ησλ γχξσ πεξηνρψλ. 

Με πνζνζηφ (23,8%) αθνινπζνχλ νη πειάηεο νη νπνίνη ην γλψξηδαλ ιφγσ ηνπ 

φηη έρνπλ ςσλίζεη θαη άιιε θνξά. Με δηαθνξά (21%) έπνληαη απηνί νη νπνίνη 

ήξζαλ εθδξνκή θαη είδαλ ην θαηάζηεκα ηπραία. Οη εθδξνκέο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή, γίλνληαη ζπλήζσο ζηα πιαίζηα ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ θαη αθνξνχλ ηε δηακνλή ησλ ηνπξηζηψλ ζε αγξνηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα. ε πνζνζηφ (14,3%) βξίζθνληαη νη πειάηεο νη νπνίνη ην γλψξηδαλ 

απφ θίινπο θαη ήξζαλ γηα πξψηε θνξά. Σέινο ζηα ίδηα επίπεδα (3,8%) 

βξίζθνληαη νη πειάηεο πνπ ήξζαλ κε εθδξνκηθφ γθξνππ θαη νη πειάηεο νη νπνίνη 

ην γλψξηδαλ απφ δηαθήκηζε κέζσ ηεο ηειεφξαζεο θαη ήξζαλ γηα πξψηε θνξά. 

Οη δηαθεκίζεηο αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζηνλ γπλαηθείν παξαγσγηθφ ζπλεηαηξηζκφ 

ηεο Άξληζζαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ιίκλε Βεγνξίηηδα, θαζψο επίζεο θαη ζην 

ρηνλνδξνκηθφ θέληξν «Βφξαο» ην νπνίν βξίζθεηαη θνληά ζηελ πεξηνρή. Με άιια 

ιφγηα ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο πειαηείαο (ηα δχν ηξίηα) δελ είλαη θάηνηθνη ηνπ 

ρσξηνχ, αιιά μέλνη. εκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ εθδξνκέσλ (πεξίπνπ 

25%), ελψ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη πεξίπνπ 15% ησλ πειαηψλ 

«άθνπζαλ» γηα ην ζπλεηαηξηζκφ, δειαδή πξφθεηηαη γηα «δηαθήκηζε «απφ ζηφκα 

ζε ζηφκα», ζηνηρείν ζην νπνίν βαζίδεηαη ν αγξνηνπξηζκφο. Δπίζεο κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη ε ηνπηθή θνηλσλία ελψ αληηκεηψπηζε κε θαρππνςία ηηο γπλαίθεο 

θαηά ηελ αξρή ηνπ εγρεηξήκαηφο ηνπο, ζηε ζπλέρεηα ηηο ζηεξίδνπλ, αγνξάδνληαο 

απφ ηα πξντφληα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. (βιέπε Πίλαθα 4.2.4) 

 

Πίλαθαο 4.2.5 πρλόηεηα αγνξάο 

 

 Αξηζκόο % 

Πξώηε θνξά 36 34,3 

Μία θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

11 10,5 

Πεξηζζόηεξεο θνξέο 

ηελ εβδνκάδα 

3 2,9 
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Πίλαθαο 4.2.5 (ζπλέρεηα) 

 

 Αξηζκόο % 

Μία θνξά ην κήλα 27 25,7 

Πεξηζζόηεξεο θνξέο 

ην κήλα  

9 8,6 

Μία θνξά ην ρξόλν 19 18 

ύλνιν 105 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

34,30%

10,50%

2,90%
25,70%

8,60%

18%

πξώηε θνξά

κία θνξά ηελ

εβδνκάδα

πεξηζζόηεξεο

θνξέο ηελ

εβδνκάδα

κία θνξά ην κήλα

πεξηζζόηεξεο

θνξέο ην κήλα

κία θνξά ην ρξόλν
 

 

ρήκα 4.2.5 πρλόηεηα αγνξάο 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

πειαηψλ αγφξαζαλ πξντφληα γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ. Σν 

γεγνλφο απηφ ζεκαηνδνηεί πσο επηζθέπηνληαη ην θαηάζηεκα αξθεηνί λένη 

πειάηεο. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ απηνί νη νπνίνη ςσλίδνπλ κηα θνξά ην 

κήλα. Έπεηηα απηνί πνπ ςσλίδνπλ κηα θνξά ην ρξφλν. ε κηθξφηεξν πνζνζηφ 

βξίζθνληαη νη πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ πξντφληα κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Με 

κηθξή δηαθνξά αθνινπζνχλ νη πειάηεο νη νπνίνη ςσλίδνπλ πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ην κήλα θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ βξίζθνληαη νη πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ 
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πξντφληα πεξηζζφηεξεο θνξέο ηελ εβδνκάδα απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα, 

πνπ πξνθαλψο αθνξά ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ. (βιέπε Πίλαθα 4.2.5)   

 

Πίλαθαο 4.2.6 Δπαλάιεςε αγνξάο 

 

 Αξηζκόο % 

Ναη 98 93,3 

Όρη - - 

Γελ μέξσ 7 6,7 

ύλνιν 105 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

93,30%

0%

6,70%

λαη

όρη

δελ μέξσ

 

 

ρήκα 4.2.6 Δπαλάιεςε αγνξάο 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

πειαηψλ νη νπνίνη έρνπλ επηζθεθζεί ην θαηάζηεκα πεξηζζφηεξεο απφ κία 

θνξέο, έκεηλαλ επραξηζηεκέλνη απφ ηα πξντφληα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη έρνπλ 

ζθνπφ λα επηζθεθηνχλ μαλά ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα, γεγνλφο πνπ είλαη 

ελδεηθηηθφ ηεο θαιήο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Έλα κηθξφ 

κφλν πνζνζηφ ησλ πειαηψλ έκεηλαλ αλαπνθάζηζηνη. (βιέπε Πίλαθα 4.2.6) 

 

ηε ζπλέρεηα ξσηήζεθαλ νη πειάηεο γηα ην ηη γλσξίδνπλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε.  
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Πίλαθαο 4.2.7 Γλώζε πειαηώλ ζρεηηθά κε ην θαηάζηεκα θαη ηα πξντόληα    

                        ηνπ 

 

 Αξηζκόο % 

Όηη είλαη κηα ηδησηηθή 

επηρείξεζε 

7 4,2 

Όηη είλαη κηα 

ζπλεηαηξηζηηθή 

επηρείξεζε 

41 24,8 

Όηη ηα πξντόληα ηα 

παξαζθεπάδνπλ 

γπλαίθεο 

61 37 

Όηη ηα πξντόληα είλαη 

ηνπηθά παξαδνζηαθά 

56 34 

ύλνιν 165 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

4,20%
24,80%

37%

34%

όηη είλαη κηα

ηδησηηθή

επηρείξεζε

όηη είλαη κηα

ζπλεηαηξηζηηθή

επηρείξεζε

όηη ηα πξντόληα ηα

παξαζθεπάδνπλ

γπλαίθεο

όηη ηα πξντόληα

είλαη ηνπηθά

παξαδνζηαθά

 

 

ρήκα 4.2.7 Γλώζε πειαηώλ ζρεηηθά κε ην θαηάζηεκα θαη ηα πξντόληα    

                     ηνπ 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

πειαηψλ (37%) γλσξίδνπλ φηη ηα πξντφληα παξαζθεπάδνληαη απφ γπλαίθεο. 

Αθνινπζεί κε δηαθνξά (34%) ε γλψζε ηνπο ζρεηηθά κε ην φηη φια ηα πξντφληα  

είλαη ηνπηθά παξαδνζηαθά. ε κηθξφηεξν πνζνζηφ (24,8%) γλσξίδνπλ νη 

πειάηεο φηη ην θαηάζηεκα είλαη κηα ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε θαη ζην ειάρηζην 

πνζνζηφ (4,2%) βξίζθεηαη ε γλψζε ηνπο πεξί ηδησηηθήο επηρείξεζεο. Οη δχν 

ηειεπηαίνη ιφγνη ίζσο λα κελ ηνπο απαζρνινχλ ή λα ηνπο εμάπηνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ην ελδηαθέξνλ, ζηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ απηψλ. (βιέπε Πίλαθα 4.2.7)  

 

Πίλαθαο 4.2.8 Δλδηαθέξνλ ησλ πειαηώλ γηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά  

                            ησλ πξντόλησλ    

 

 Όηη ηα πξντόληα 

είλαη ηνπηθά 

παξαδνζηαθά 

Όηη ηα πξντόληα 

είλαη 

ζπλεηαηξηζηηθά 

Όηη ηα πξντόληα 

ηα έρνπλ 

παξαζθεπάζεη 

γπλαίθεο 

 Αξηζκόο % Αξηζκόο % Αξηζκόο % 

Πάξα πνιύ 47 44,7 26 24,8 49 46,7 

Πνιύ 33 31,4 28 26,7 33 31,4 

Μέηξηα 15 14,3 35 33,3 13 12,4 

Λίγν 5 4,8 12 11,4 6 5,7 

Καζόινπ 5 4,8 4 3,8 4 3,8 

ύλνιν 105 100% 105 100% 105 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 
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Όηι ηα προϊόνηα είναι ηοπικά 

παραδοζιακά

44,70%

31,40%

14,30%

4,80%

4,80%

πάξα πνιύ

πνιύ

κέηξηα

ιίγν

θαζόινπ

 

 

ρήκα 4.2.8.1 Δλδηαθέξνλ ησλ πειαηώλ γηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά  

                             ησλ πξντόλησλ   

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

Όηι ηα προϊόνηα είναι ζσνεηαιριζηικά

24,80%

26,70%
33,30%

11,40% 3,80% πάξα πνιύ

πνιύ 

κέηξηα

ιίγν

θαζόινπ

 

 

ρήκα 4.2.8.2 Δλδηαθέξνλ ησλ πειαηώλ γηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά  

                             ησλ πξντόλησλ   

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 
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Όηι ηα προϊόνηα ηα έτοσν 

παραζκεσάζει γσναίκες

46,70%

31,40%

12,40%

5,70%

3,80%

πάξα πνιύ

πνιύ

κέηξηα

ιίγν

θαζόινπ

 

    

ρήκα 4.2.8.3 Δλδηαθέξνλ ησλ πειαηώλ γηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά  

                             ησλ πξντόλησλ   

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο πξνθχπηεη φηη ην ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν γηα ηελ 

αγνξά ησλ πξντφλησλ είλαη ην γεγνλφο φηη παξαζθεπάδνληαη απφ γπλαίθεο 

(78,1%). Αξθεηά κεγάιν επίζεο ππήξμε ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζρεηηθά κε ην φηη ηα 

πξντφληα είλαη ηνπηθά παξαδνζηαθά (76,1%). Σν γεγνλφο φκσο φηη ηα πξντφληα 

είλαη ζπλεηαηξηζηηθά, δελ θαηάθεξε λα ηνπο θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ φζνλ αθνξά ηελ αγνξά ηνπο (51,5%). (βιέπε Πίλαθα 

4.2.8)   

 

Πίλαθαο 4.2.9 Λόγνη δήηεζεο πξντόλησλ παξαζθεπαζκέλσλ από γπλαίθεο 

 

 Αξηζκόο % 

Έρνπλ ζπηηηθή 

θξνληίδα 

38 20,6 

αο ζπκίδνπλ ηελ 

παηδηθή ζαο ειηθία 

22 11,9 

αο ζπκίδνπλ «ρσξηό» 28 15,1 
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Πίλαθαο 4.2.9 (ζπλέρεηα) 

 

 Αξηζκόο % 

Έρνπλ ην κεξάθη ηεο 

γπλαίθαο-λνηθνθπξάο 

48 26 

Έρνπλ αγλά πιηθά 49 26,4 

ύλνιν 185 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

20,60%

11,90%

15,10%26%

26,40%

έρνπλ ζπηηηθή

θξνληίδα

ζαο ζπκίδνπλ ηελ

παηδηθή ζαο ειηθία

ζαο ζπκίδνπλ

"ρσξηό"

έρνπλ ην κεξάθη

ηεο γπλαίθαο-

λνηθνθπξάο

έρνπλ αγλά πιηθά

 

 

ρήκα 4.2.9 Λόγνη δήηεζεο πξντόλησλ παξαζθεπαζκέλσλ από γπλαίθεο 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη πσο ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν νη πειάηεο δεηνχλ πξντφληα παξαζθεπαζκέλα απφ γπλαίθεο, είλαη ε 

ηδηφηεηα φηη έρνπλ αγλά πιηθά (26,4%), δειαδή δελ εκπεξηέρνπλ ηερλεηά 

πξφζζεηα, ηα νπνία κάιηζηα είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ. 

Δπίζεο ηνπο έρεη επεξεάζεη αξθεηά θαη ην γεγνλφο φηη έρνπλ ην κεξάθη ηεο 

γπλαίθαο-λνηθνθπξάο (26%). ε ιίγν κηθξφηεξν πνζνζηφ (20,6%) αθνινπζεί ν 

ιφγνο φηη έρνπλ ζπηηηθή θξνληίδα. Ληγφηεξν ελδηαθέξνλ έδεημαλ ζηελ ηδηφηεηα 

φηη ηα πξντφληα ζπκίδνπλ «ρσξηφ» (15,1%) θαη ην ειάρηζην ελδηαθέξνλ ζην φηη 

ζπκίδνπλ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία (11,9%). (βιέπε Πίλαθα 4.2.9) 
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Πίλαθαο 4.2.10 Αγνξά πξντόλησλ από άιινπο γπλαηθείνπο  

                          ζπλεηαηξηζκνύο 

 

 Αξηζκόο % 

Ναη 20 19 

Όρη 85 81 

ύλνιν 105 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

19%

81%

λαη

όρη

 

 

ρήκα 4.2.10 Αγνξά πξντόλησλ από άιινπο γπλαηθείνπο 

                           ζπλεηαηξηζκνύο 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

πειαηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο, δελ έρεη αγνξάζεη πξντφληα απφ άιινπο 

γπλαηθείνπο ζπλεηαηξηζκνχο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί δελ 

είλαη ηδηαίηεξα γλσζηνί ζηνπο θαηαλαισηέο. (βιέπε Πίλαθα 4.2.10) 

 

ηε ζπλέρεηα κειεηήζεθε ν ηφπνο πξνέιεπζεο ησλ πειαηψλ νη νπνίνη έρνπλ 

αγνξάζεη πξντφληα θαη απφ άιινπο γπλαηθείνπο ζπλεηαηξηζκνχο, γηα λα 

δηαπηζησζεί ε αθηίλα δηάρπζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ Βφξα.  
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Πίλαθαο 4.2.10.1 Πειάηεο θαηά πεξηθέξεηεο 

 

Πεξηθέξεηα Αξηζκόο % 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 11 50 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 5 22,7 

Θεζζαιίαο 5 22,7 

Νεζηά βνξείνπ Αηγαίνπ 1 4,6 

ύλνιν 22 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

50%

22,70%

22,70%

4,60%
θεληξηθή Μαθεδνλία

δπηηθή Μαθεδνλία

Θεζζαιία

λεζηά βνξείνπ Αηγαίνπ

 

 

ρήκα 4.2.10.1 Πειάηεο θαηά πεξηθέξεηεο 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

πειαηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλεηαηξηζκνχ «Ο ΒΟΡΑ» νη νπνίνη έρνπλ 

αγνξάζεη πξντφληα θαη απφ άιινπο γπλαηθείνπο ζπλεηαηξηζκνχο, δηακέλνπλ 

ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα φπνπ βξίζθεηαη ν ζπλεηαηξηζκφο αιιά θαη ζε γεηηνληθέο 

πεξηθέξεηεο. (βιέπε Πίλαθα 4.2.10.1) 
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Πίλαθαο 4.2.11 πρλόηεηα αγνξάο ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ  

 

 Αξηζκόο % 

Κάζε εβδνκάδα 23 22 

Μηα θνξά ην κήλα 40 38,1 

Μηα θνξά ην ηξίκελν 11 10,4 

πάληα 30 28,5 

Πνηέ 1 1 

ύλνιν 105 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

22%

38,10%
10,40%

28,50%
1%

θάζε εβδνκάδα

κηα θνξά ην κήλα

κηα θνξά ην

ηξίκελν

ζπάληα

πνηέ

 

 

ρήκα 4.2.11  πρλόηεηα αγνξάο ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη 38,1% ησλ πειαηψλ αγνξάδνπλ 

ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα κηα θνξά ην κήλα. Με άιια ιφγηα, ιίγνη είλαη νη 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ζπζηεκαηηθνί πειάηεο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. Αξθεηνί 

πειάηεο (28,5%) αγνξάδνπλ ζπάληα, πηζαλφλ δηφηη αξθεηνί δνπλ ζε ρσξηά θαη 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηα παξαζθεπάζνπλ νη ίδηνη. Αθνινπζνχλ νη πειάηεο νη 

νπνίνη αγνξάδνπλ θάζε εβδνκάδα (22%). Ληγφηεξνη αγνξάδνπλ κηα θνξά ην 

ηξίκελν θαη έλα ειάρηζην πνζνζηφ πειαηψλ δελ έρεη αγνξάζεη πνηέ ηνπηθά 

παξαδνζηαθά πξντφληα, είηε ιφγσ ηνπ φηη δελ έρνπλ επηζθεθζεί πνηέ άιινηε 
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θάπνην γπλαηθείν ζπλεηαηξηζκφ, είηε δελ ελδηαθέξνληαη γη’ απηνχ ηνπ είδνπο ηα 

πξντφληα. (βιέπε Πίλαθα 4.2.11)  

 

Πίλαθαο 4.2.12 πρλόηεηα αγνξάο βηνινγηθώλ πξντόλησλ  

 

 Αξηζκόο % 

Κάζε εβδνκάδα 20 19,1 

Μηα θνξά ην κήλα 21 20 

Μηα θνξά ην ηξίκελν 13 12,4 

πάληα 39 37,1 

Πνηέ 12 11,4 

ύλνιν 105 100 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

19,10%

20%

12,40%

37,10%

11,40%

θάζε εβδνκάδα

κηα θνξά ην κήλα 

κηα θνξά ην

ηξίκελν

ζπάληα

πνηέ

 

 

ρήκα 4.2.12  πρλόηεηα αγνξάο βηνινγηθώλ πξντόλησλ 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαθξίλεηαη πσο 37,1% ησλ πειαηψλ αγνξάδνπλ 

ζπάληα βηνινγηθά πξντφληα, ζπλήζσο ιφγσ ηεο πςειφηεξεο ηηκήο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά πξντφληα. Αξθεηνί πειάηεο (20%) 

αγνξάδνπλ βηνινγηθά πξντφληα κηα θνξά ην κήλα. Έπνληαη νη πειάηεο νη νπνίνη 

αγνξάδνπλ θάζε εβδνκάδα (19,1%), πηζαλφλ δηφηη δηαζέηνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ 
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εηζφδεκα. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ απηνί πνπ αγνξάδνπλ κηα θνξά ην 

ηξίκελν (12,4%) θαη ζην κηθξφηεξν πνζνζηφ βξίζθνληαη νη πειάηεο νη νπνίνη δελ 

έρνπλ αγνξάζεη πνηέ βηνινγηθά πξντφληα (11,4%). Έλαο βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν νη θαηαλαισηέο δελ αγνξάδνπλ ή αγνξάδνπλ ζπάληα βηνινγηθά πξντφληα, 

είλαη ίζσο ην γεγνλφο φηη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηεο Διιάδαο δελ έρεη 

εμνηθεησζεί αθφκα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξντφλησλ. (βιέπε Πίλαθα 

4.2.12)  

 

Πίλαθαο 4.2.13 Σόπνο θαηαγσγήο 

 

 Αξηζκόο % 

Υσξηό 64 60,95 

Πόιε 41 39,05 

ύλνιν 105 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

60,95%

39,05%
ρσξηό

πόιε

 

 

ρήκα 4.2.13 Σόπνο θαηαγσγήο 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

πειαηψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ (60%) έρνπλ σο ηφπν θαηαγσγήο ην ρσξηφ. Με 

δηαθνξά πεξίπνπ (40%) αθνινπζνχλ νη πειάηεο νη νπνίνη έρνπλ γελλεζεί ζε 

πφιε. (βιέπε Πίλαθα 4.2.13) 
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Πίλαθαο 4.2.14 Μόληκνο ηόπνο δηακνλήο 

 

 Αξηζκόο % 

Υσξηό 57 54,29 

Πόιε 48 45,71 

ύλνιν 105 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

54,29

45,71
ρσξηό

πόιε

 

 

ρήκα 4.2.14  Μόληκνο ηόπνο δηακνλήο 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαθξίλεηαη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

πειαηψλ δνπλ κφληκα ζε ρσξηφ. Με κηθξή φκσο δηαθνξά αθνινπζνχλ νη 

πειάηεο νη νπνίνη έρνπλ σο κφληκν ηφπν δηακνλήο ηελ πφιε. (βιέπε Πίλαθα 

4.2.14) 

 

ηε ζπλέρεηα ξσηήζεθαλ νη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζε πφιε εάλ ζα πξνηηκνχζαλ 

λα δνπλ ζε ρσξηφ.   

 

Πίλαθαο 4.2.15.1 Όλεηξν δσήο «ην ρσξηό» 

 

 Αξηζκόο % 

Ναη 23 46,9 

Όρη 26 53,1 
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Πίλαθαο 4.2.15.1 (ζπλέρεηα) 

 

 Αξηζκόο % 

ύλνιν 49 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

46,90%

53,10%

λαη

όρη

 

 

ρήκα 4.2.15.1 Όλεηξν δσήο «ην ρσξηό» 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

πειαηψλ νη νπνίνη δνπλ ζε πφιε, δελ έρνπλ σο φλεηξν δσήο ηελ κφληκε δηακνλή 

ηνπο ζε θάπνην ρσξηφ. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη απηφ είλαη 

ίζσο ε ζπλήζεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ζηελ πφιε. (βιέπε Πίλαθα 4.2.15.1) 

 

ηε ζπλέρεηα ξσηήζεθαλ νη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζε ρσξηφ εάλ ζα πξνηηκνχζαλ 

λα δνπλ ζε πφιε.   

 

Πίλαθαο 4.2.15.2 Όλεηξν δσήο «ε πόιε» 

 

 Αξηζκόο % 

Ναη 26 46,4 

Όρη 30 53,6 

ύλνιν 56 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 
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46,40%

53,60%

λαη

όρη

 

 

ρήκα 4.2.15.2 Όλεηξν δσήο «ε πόιε» 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

πειαηψλ νη νπνίνη δνπλ ζε ρσξηφ, δελ έρνπλ σο φλεηξν δσήο ηελ κφληκε 

δηακνλή ηνπο ζε θάπνηα πφιε. Έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο ν νπνίνο ηνπο δέλεη κε 

ην ρσξηφ είλαη ε ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ θηελνηξνθία θαη ηηο γεσξγηθέο 

εξγαζίεο, νη νπνίεο ηνπο πξνζθέξνπλ ζπλήζσο έλα ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα θαη 

ηηο νπνίεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. (βιέπε Πίλαθα 

4.2.15.2)  

 

ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεθαλ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηεζέλησλ γηα 

λα δηεξεπλεζεί ην πξνθίι ησλ πειαηψλ.  

 

Πίλαθαο 4.2.16 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 

 Αξηζκόο % 

Παληξεκέλνη 76 72,4 

Αλύπαληξνη 29 27,6 

ύλνιν 105 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 
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72,40%

27,60%

παληξεκέλνη

αλύπαληξνη

 

 

ρήκα 4.2.16 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πειαηψλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ είλαη παληξεκέλνη. (βιέπε Πίλαθα 4.2.16) 

 

Πίλαθαο 4.2.17 Οηθνγέλεηα 

 

 Αξηζκόο % 

Ναη 71 67,6 

Όρη 34 32,4 

ύλνιν 105 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

67,60%

32,40%

λαη

όρη

 

 

ρήκα 4.2.17 Οηθνγέλεηα 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 
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χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πειαηψλ 

έρνπλ απνθηήζεη ήδε παηδηά. (βιέπε Πίλαθα 4.2.17) 

 

Πίλαθαο 4.2.18 Καηεγνξία νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο 

 

€ Αξηζκόο % 

<10.000 35 33,3 

10-20.000 41 39,1 

20-30.000 16 15,2 

30-50.000 10 9,5 

>50.000 3 2,9 

ύλνιν 105 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

33,30%

39,10%

15,20%

9,50%

2,90%

<10.000€

10-20.000€

20-30.000€

30-50.000€

>50.000€

 

 

ρήκα 4.2.18 Καηεγνξία νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ ελφο ηξίηνπ 

ησλ πειαηψλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 10-20.000€, πνπ ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα 

πειάηεο κε πνιχ ρακειά νηθνγελεηαθά εηζνδήκαηα. Πηζαλφλ λα πξφθεηηαη γηα 

ηνπο αγξφηεο πνπ δηακέλνπλ ζηελ πεξηνρή. Αθνινπζεί ην πνζνζηφ ησλ 

πειαηψλ ησλ νπνίσλ ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη ιηγφηεξν απφ 10.000€. 

Μηθξφηεξν πνζνζηφ πειαηψλ έρνπλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα απφ 20-30.000€. 
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Ληγφηεξνη πειάηεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 30-50.000€ θαη ειάρηζηνη ζηελ 

θαηεγνξία ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε ησλ 50.000€. Δδψ παξαηεξείηαη πσο ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πειαηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο, αλήθνπλ ηα άηνκα 

κηθξνκεζαίσλ εηζνδεκάησλ θαη νη ρακειφκηζζνη. Με άιια ιφγηα νη πειάηεο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ δελ πξνέξρνληαη απφ πςειέο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο, αιιά απφ ηηο 

κέηξηεο θαη ρακειέο. (βιέπε Πίλαθα 4.2.18)  

 

Πίλαθαο 4.2.19 Ηδηόηεηα πειάηε 

 

 Αξηζκόο % 

Γεκόζηνο/α  

ππάιιεινο 

16 15,3 

Ηδησηηθόο/ή ππάιιεινο 16 15,3 

Δξγάηεο/ηξηα 9 8,5 

Αγξόηεο/ηηζζα 20 19,1 

Διεύζεξνο/ε 

επαγγεικαηίαο 

14 13,3 

πληαμηνύρνο/α 10 9,5 

Ννηθνθπξά 12 11,4 

Άλεξγνο/ε 8 7,6 

ύλνιν 105 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 
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15,30%

15,30%

8,50%

19,10%13,30%

9,50%

11,40%

7,60%

δεκόζηνο/α

ππάιιεινο

ηδησηηθόο/ή

ππάιιεινο

εξγάηεο/ηξηα

αγξόηεο/ηηζζα

ειεύζεξνο/ε

επαγγεικαηίαο

ζπληαμηνύρνο/α

λνηθνθπξά

άλεξγνο/ε
 

 

ρήκα 4.2.19 Ηδηόηεηα πειάηε 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαθξίλεηαη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

πειαηψλ είλαη αγξφηεο (19,1%), ιφγσ ηνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη δνπλ κφληκα ζε 

ρσξηφ. Λίγν ρακειφηεξα ζην ίδην πνζνζηφ βξίζθνληαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη 

θαζψο θαη νη ηδησηηθνί ππάιιεινη (15,3%). Αθνινπζνχλ νη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο, νη λνηθνθπξέο, νη ζπληαμηνχρνη, νη εξγάηεο θαη ζην κηθξφηεξν 

πνζνζηφ βξίζθνληαη νη άλεξγνη. (βιέπε Πίλαθα 4.2.19, βιέπε Πίλαθα 4.2.14)  

 

Πίλαθαο 4.2.20 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

 

 Αξηζκόο % 

Γεκνηηθνύ 28 26,7 

Γπκλαζίνπ 15 14,3 

Λπθείνπ 31 29,5 

Σερληθήο ζρνιήο 10 9,5 

Παλεπηζηεκίνπ 21 20 

ύλνιν 105 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 
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ρήκα 4.2.20 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πειαηψλ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (γπκλαζίνπ-

ιπθείνπ), (43,8%) δειαδή ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κνξθσκέλνη. Αθνινπζνχλ νη 

απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ηερληθήο ζρνιήο-παλεπηζηεκίνπ), (29,5%) 

θαη ζην κηθξφηεξν πνζνζηφ βξίζθνληαη νη απφθνηηνη πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (δεκνηηθνχ), κε κηα βαζηθή κφξθσζε. (βιέπε Πίλαθα 4.2.20) 

 

Πίλαθαο 4.2.21 Ζιηθία 

 

 Αξηζκόο % 

<20 2 1,9 

20-30 20 19,1 

30-40 34 32,4 

40-50 26 24,7 

50-65 22 21 

>65 1 0,9 

ύλνιν 105 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 
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ρήκα 4.2.21 Ζιηθία 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

πειαηψλ νη νπνίνη αγνξάδνπλ πξντφληα απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα έρεη 

ειηθία απφ 30-40 εηψλ, δειαδή πξφθεηηαη γηα λένπο ζρεηηθά αλζξψπνπο. ε 

κηθξφηεξν πνζνζηφ βξίζθνληαη νη ειηθίεο 40-50 εηψλ, 50-65 εηψλ θαη 20-30 

εηψλ. Ηδηαίηεξα ρακειφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ νη νπνίνη είλαη θάησ απφ 20 

εηψλ θαη ειάρηζην ην πνζνζηφ ησλ ζπληαμηνχρσλ άλσ ησλ 65 εηψλ. (βιέπε 

Πίλαθα 4.2.21) 

 

Πίλαθαο 4.2.22 Φύιν 

 

 Αξηζκόο % 

Άλδξαο 30 28,6 

Γπλαίθα 75 71,4 

ύλνιν 105 100% 

 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 
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ρήκα 4.2.22 Φύιν 

Πεγή: εξσηεκαηνιφγην 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ πειαηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο (70%) είλαη γπλαίθεο, δεδνκέλνπ φηη 

απηέο θξνληίδνπλ γηα ηε δηαηξνθή ηεο νηθνγέλεηαο. (βιέπε Πίλαθα 4.2.22) 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ ηνπηθή αλάπηπμε εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε απνκνλσκέλεο γεσγξαθηθά 

πεξηνρέο θαη παξέρεη πνιιαπιαζηαζηηθέο επηδξάζεηο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. Ο αγξνηνπξηζκφο απνηειεί έλα απφ ηα 

εξγαιεία ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη πξνζθέξεη λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηα κέιε 

απηήο ηεο θνηλσλίαο. Δίλαη κηα κνξθή ηνπξηζκνχ, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ 

παξάδνζε κηαο ηνπηθήο θνηλσλίαο.   

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε κηαο 

πεξηνρήο, ε νπνία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε βνήζεηα νξηζκέλσλ 

αλαδηαξζξσηηθψλ κεραληζκψλ, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ γπλαηθεία ζπκκεηνρή.  

Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζέκαηα πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ 

αιιά θαη ηνπηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, έρεη νδεγήζεη ηελ γπλαίθα 

ηεο ππαίζξνπ ζην λα πξαγκαηνπνηεί νξηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

αλαπηχζζνληαο φιε ηεο ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηεη, 

πξνζθέξνληαο πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα ζηελ ίδηα, ζηελ νηθνγέλεηά ηεο, θαζψο 

επίζεο θαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία.  

Ζ εζληθή θαη θνηλνηηθή πνιηηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ γπλαηθψλ κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα, ηα ζεκαληηθφηεξα εμ 

απηψλ είλαη ην LEADER θαη ην ΔΟΜΜΔΥ.  

Με αθνξκή ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ, ζπζηάζεθαλ αξθεηνί 

γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

θπξίσο ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ δηαηξνθήο. Βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ απηψλ είλαη ε παξαδνζηαθφηαηα ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν γπλαηθείνο παξαγσγηθφο ζπλεηαηξηζκφο 

ηεο Άξληζζαο «Ο ΒΟΡΑ». Με αθνξκή ηελ αλάπηπμε ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ 

θέληξνπ αιιά θαη ην θπζηθφ ηνπίν ηεο ιίκλεο Βεγνξίηηδαο, κηα νκάδα απφ 

γπλαίθεο ζθέθηεθαλ πσο εθφζνλ δηαζέηνπλ θάπνηα δηθά ηνπο ηνπηθά πξντφληα, 

ζα είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηα πξνσζήζνπλ δεκηνπξγψληαο έλαλ ζπλεηαηξηζκφ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ έλα ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα θαη λα αλπςψζνπλ 

ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν. Ζ ηδέα απηή πινπνηήζεθε κε ηελ βνήζεηα νξηζκέλσλ 

πξνγξακκάησλ ζηα νπνία εληάρζεθαλ αιιά θαη κε ηελ ζπλδξνκή νξηζκέλσλ 
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ηνπηθψλ θνξέσλ. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ν γπλαηθείνο παξαγσγηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο Άξληζζαο κε ηελ επσλπκία «Ο ΒΟΡΑ».  

Ο ζπλεηαηξηζκφο παξάγεη κηα κεγάιε πνηθηιία παξαδνζηαθψλ δηαηξνθηθψλ 

πξντφλησλ, κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη θαη ηνπηθά. Ζ πνξεία ηνπ είλαη αλνδηθή 

απφ ηε ρξνληά ηεο ζχζηαζήο ηνπ θαη ζήκεξα είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίδεη έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα ζηα κέιε ηνπ. 

Σα πξντφληα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πσινχληαη ηφζν απφ ην πξαηήξηφ ηνπ, φζν θαη 

απφ εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα ζε αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο. Ζ έξεπλα κε 

εξσηεκαηνιφγην πνπ έγηλε ζε πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ απφ ην πξαηήξην ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ ζηελ Άξληζζα, έδεημε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αγνξάδνπλ 

δπκαξηθά, δηαζέηνληαο κηθξά ζρεηηθά πνζά, ηα νπνία πξννξίδνληαη θπξίσο γηα 

ηελ δηαηξνθή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο.   

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πειαηψλ είλαη αγξφηεο, θάηνηθνη ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο, ζρεηηθά λένη ζε ειηθία, θπξίσο γπλαίθεο θαη ην ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν 

γηα ηελ αγνξά είλαη ην γεγνλφο φηη ηα πξντφληα παξαζθεπάδνληαη απφ γπλαίθεο, 

ελψ ην θίλεηξν φηη είλαη ζπλεηαηξηζηηθά είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ. 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη γπλαίθεο ηεο Άξληζζαο 

θαηάθεξαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ πνπ παξαηεξείηαη 

ηειεπηαία γηα παξαδνζηαθά θαη πγηεηλά πξντφληα θαη λα βξνπλ επαγγεικαηηθή 

δηέμνδν ζπζηήλνληαο κηα επηρείξεζε, φπνπ δε ρξεηάζηεθε λα επελδχζνπλ 

ζεκαληηθά πνζά ε θάζε κία. Οη θαηαλαισηέο ηηο εκπηζηεχνληαη ζηελ αλαδήηεζε 

γηα ηελ αγνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ. Ωζηφζν, απηφ πνπ είλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηε ζπλέρεηα είλαη λα κπνξέζνπλ νη γπλαίθεο λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ, ζπλερίδνληαο λα παξάγνπλ πνηνηηθά 

παξαδνζηαθά πξντφληα.   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ 

ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ                                                   α/α: ….                              

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Κύξηε, Κπξία 

ζαο παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε ην εξσηεκαηνιόγην απηό, ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία  

ζα  ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθπόλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο από θνηηεηή/ηξηα ηνπ ΑΤΕΙ 

Θεζζαινλίθεο. Σαο πιεξνθνξνύκε όηη ην εξσηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν θαη έρεη 

απνθιεηζηηθά επηζηεκνληθνύο ζθνπνύο.   

Σαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ  

 

Παξαθαινύκε ζηηο εξσηήζεηο απαληάηε κε √ 

 

1. Τη πξνϊόληα αγνξάζαηε ζήκεξα από ην θαηάζηεκα απηό: (έλα ή πεξηζζόηεξα √)  

δπκαξηθά    γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ    καξκειάδεο     πνηά    απνμεξακέλα       

άιιν  

 

2. Πόζα ρξήκαηα δώζαηε ζπλνιηθά (έλα √):  < 10 €     10-20 €    20-30 €           

> 50 €   

 

3. Οη αγνξέο ζαο πξννξίδνληαη γηα (έλα ή πεξηζζόηεξα √ ):  ελζύκην    δώξν  

δηαηξνθή   

 

4. Πώο ελεκεξωζήθαηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα (έλα √): 

Μέλσ ζην ρσξηό (ή εδώ θνληά) θαη ην γλσξίδσ       

Ήξζα εθδξνκή θαη είδα ην θαηάζηεκα ηπραία          

Με έθεξαλ κε ην εθδξνκηθό γθξνππ         

Τν γλώξηδα γηαηί έρσ ςσλίζεη θαη άιιε θνξά        

Τν γλώξηδα από θίινπο θαη έξρνκαη πξώηε θνξά        

Τν γλώξηδα από δηαθήκηζε (θπιιάδηα, internet, θιπ) θαη έξρνκαη πξώηε θνξά   

Άιιν ..........................................................................................................................  
 

5. Πόζν ζπρλά αγνξάδεηε από ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα (έλα √):   

Πξώηε θνξά     Μία θνξά ηελ 

εβδνκάδα   
 Πεξηζζόηεξεο θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

 

Μία θνξά ην 

κήλα 

 Πεξηζζόηεξεο θνξέο 

ην κήλα 

 Μία θνξά ην ρξόλν  

 

6. Εάλ μαλαπεξάζεηε από εδώ, ζα μαλααγνξάζεηε (έλα √); Ναη  Όρη  Δελ μέξω   

 

7. Τη γλωξίδεηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα (έλα ή πεξηζζόηεξα √): 

Όηη είλαη κηα ηδησηηθή επηρείξεζε              Όηη είλαη κηα ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε   

Όηη ηα πξντόληα ηα παξαζθεπάδνπλ γπλαίθεο          Όηη ηα πξντόληα είλαη ηνπηθά          

 παξαδνζηαθά  
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8. Πόζν ζαο επεξέαζαλ ζηηο αγνξέο ζαο ηα παξαθάηω (έλα √) ζε θάζε γξακκή:   

 Πάξα πνιύ Πνιύ Μέηξηα Λίγν Καζόινπ   

όηη ηα πξντόληα είλαη 

ηνπηθά παξαδνζηαθά 
     

όηη ηα πξντόληα είλαη 

ζπλεηαηξηζηηθά 
     

όηη ηα πξντόληα ηα 

έρνπλ παξαζθεπάζεη 

γπλαίθεο 

     

 
9. Εάλ ζαο επεξέαζε ην γεγνλόο όηη ηα πξνϊόληα παξαζθεπάζηεθαλ από γπλαίθεο, 

γηαηί ζαο επεξέαζε; Επεηδή ζεωξείηε όηη (έλα ή πεξηζζόηεξα √) :  

Έρνπλ ζπηηηθή θξνληίδα   Σαο ζπκίδνπλ ηελ παηδηθή ζαο ειηθία        

Σαο ζπκίδνπλ «ρσξηό»    Έρνπλ ην κεξάθη ηεο γπλαίθαο-λνηθνθπξάο   

Έρνπλ αγλά πιηθά                                    

Άιιν……………………………………………………………………………………………….  

 

10. Έρεηε αγνξάζεη πξνϊόληα θαη από άιινπο γπλαηθείνπο αγξνηνηνπξηζηηθνύο 

ζπλεηαηξηζκνύο ηεο Ειιάδαο (έλα √);     Ναη                Όρη   
Εάλ Ναη, από πνηνπο; ……………………………………………………………………………. 

 

11. Πόζν ζπρλά αγνξάδεηε ηνπηθά παξαδνζηαθά πξνϊόληα ζηελ θαζεκεξηλή ζαο 

δωή (έλα √): Κάζε εβδνκάδα    Μηα θνξά ην κήλα     Μηα θνξά ην ηξίκελν    Σπάληα        

Πνηέ  
 

12. Πόζν ζπρλά αγνξάδεηε βηνινγηθά πξνϊόληα ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δωή (έλα √) : 

Κάζε εβδνκάδα    Μηα θνξά ην κήλα     Μηα θνξά ην ηξίκελν    Σπάληα    Πνηέ   

 

13. Πνύ κεγαιώζαηε:     ζε ρσξηό      ζε πόιε   
 

14. Πνύ κέλεηε κόληκα: …………………………………………………………………. 

 

15.1 Αλ κέλεηε ζε πόιε, ζα νλεηξεπόζαζηαλ λα δείηε ζε ρωξηό; Ναη             Όρη   

 

15.2 Αλ κέλεηε ζε ρωξηό, ζα νλεηξεπόζαζηαλ λα δείηε ζε πόιε; Ναη             Όρη   

 

16. Έρεηε παληξεπηεί πνηέ:  Ναη           Όρη    
 

17.  Έρεηε παηδηά;      Ναη            Όρη   

 

18. Σε πνηα θαηεγνξία αλήθεη ην νηθνγελεηαθό ζαο εηζόδεκα (έλα √): 

<10.000€     10-20.000 €    20-30.000€    30-50.000€     >50.000 €   

 

19. Είζηε:Δεκόζηνο/α ππάιιεινο   Ιδησηηθόο/ή ππάιιεινο  Εξγάηεο/ηξηα     

Αγξόηεο/ηηζζα    Ειεύζεξνο/ε επαγγεικαηίαο   Σπληαμηνύρνο/α    Ννηθνθπξά           

Άλεξγνο/ε   
 

20. Είζηε απόθνηηνο/ε:Δεκνηηθνύ   Γπκλαζίνπ   Λπθείνπ   Τερληθήο Σρνιήο    

Παλεπηζηεκίνπ   
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21. Η ειηθία ζαο είλαη: < 20    20-30    30-40    40-50    50-65    > 65   

 

22. Είζηε:  Άλδξαο         Γπλαίθα   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                αο επραξηζηνύκε ζεξκά   
_______________________________________________________________  
Υπεύθσνη Καθηγήτρια : Στασριανή Κοστσού, Επίκοσρος Καθηγήτρια, τηλ. 2310791335                          


