
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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.) 

υνεταιριστικά Νέα 
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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.   

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». 

https://drive.google.com/file/d/1rlJl3hzy7QIP0j_7bhocA6MnwlTFeFEB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=11yy4DUe-eBgqcPUNot8J63_jXIBYxEzl
https://drive.google.com/file/d/1d007-vHFKWhFZC40FqV4dOD1TDZGYnjv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rPZL1BSaVRBAYP93ggmQ_fOwsxmvy_0F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1teNHwnbtzxUj5VenpVotlhd46Y6Q7wEQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uGpW6izUklpCcgawOfmcgXV5CIi1mud6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMAB6kRl0dMmdwElmrwy5C-9J4ixLUGm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1srnG6UixOIG3jhuCD9tbjWHqsWop4Z0p/view?usp=sharing
https://crm.ica.coop/civicrm/mailing/view?id=1288
https://www.ica.coop/en/media/news/cooperative-learning-and-research-in-the-age-of-technology
http://www.peifasyn.gr/default.asp?id=300311314&lcid=1032
https://farmakopoioi.blogspot.com/2018/06/logiscoop-real-care-logiscoop-pansyfa.html
http://pokoispe.gr/index.php/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/84-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-2%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85

