υνεταιριστικά Νέα
Μηνιαία Έκδοση της Ο..Υ.Ε. │ Σεύχος 1ο (Ιούνιος 2018)
ΘΕΩΡΙΑ σε 30’’ : «Συνεργατισμός είναι μια κοινωνική και οικονομική θεωρία μέσω της οποίας συνδέθηκαν επιμέρους θεωρίες και
πρακτικές που είχαν ως κοινή αφετηρία την αξία του ανθρώπου αλλά και τη μεταξύ των ανθρώπων συνεργασία προς επίτευξη
ενός κοινού σκοπού».

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΟ δραστηριοτήτων της Ο..Υ.Ε.


27 Μαΐου 2018: Ολοκληρώθηκε το 31ο υνέδριο της Ομοσπονδίας με τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων
μελών του Διοικητικού, Εκτελεστικού και Εποπτικού υμβουλίου της.



02 Ιουνίου 2018: υγκρότηση του νέου Διοικητικού υμβουλίου της Ο..Υ.Ε..



07 Ιουνίου 2018: Ανακοίνωση σχετικά με την ολοκλήρωση του Προγράμματος ΑΡΕΣΑΙΟ στο οποίο συμμετείχαν
περισσότερα από 600 υνεταιρισμένα Υαρμακεία και μέσα από τα οποία συμπληρώθηκαν περισσότερα από
13.000 ερωτηματολόγια εκτίμησης κινδύνου .Δ. τύπου ΙΙ.



10 Ιουνίου 2018: υλλυπητήρια επιστολή για τον θάνατο του Παύλου Γιαννακόπουλου.



14 Ιουνίου: υγχαρητήρια επιστολή στον ΠΕΙ.ΥΑ.ΤΝ. για τη βράβευση του.



18 Ιουνίου: υλλυπητήρια επιστολή για τον θάνατο της οφίας Υρονίμου.



25 Ιουνίου 2018: υγχαρητήρια Επιστολή στο νέο Δ.. του Τ.ΥΑ. Εύβοιας



25 Ιουνίου 2018: υνεδρίαση του Δ.. της Ο..Υ.Ε. για τον προγραμματισμό και την έναρξη δράσεων.

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ των Τ.ΥΑ.



Βράβευση του ΠΕΙ.ΥΑ.ΤΝ. στην 4η Διοργάνωση ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στον κλάδο των
Υαρμακαποθηκών.
Εκλογή νέου Διοικητικού & Εποπτικού υμβουλίου στον Τ.ΥΑ. Εύβοιας (Εκλέχθηκάν κατά αλαφαβητική σειρά:
Γιαννούκος Αθανάσιος, Γλυκός Ηλίας, Παπαδάκη Νάνσυ, Παππάς Σάσος, Λιοπύρη Νάνσυ, Λύκος Κώστας).

LoogisCoop - ΠΑΝΤΥΑ


Σο πόρισμα ανεξάρτητου εξωτερικού εργαστηρίου δικαιώνει την LoogisCoop σχετικά με τη γάζα RealCare.

ΕΓΦΩΡΙΑ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΑ ΝΕΑ
Πραγματοποιήθηκε το 2ο Πανελλήνιο υνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Τγεία από την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Κοινωνικών υνεταιρισμών.

ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΑ ΝΕΑ
Δημοσιεύτηκε το νέο τεύχος του Cooperative Insider της Διεθνούς υνεταιριστικής υμμαχίας. ε αυτό το τεύχος
ξεχωρίζουμε το άρθρο “Cooperative learning and research in the age of technology”.

ύνταξη / Επιμέλεια : Μπιρλιράκης Βασίλειος (Έφορος Δημοσίων χέσεων & Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Ο..Υ.Ε.)

