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Πρόταση του 
Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
προς τις υποψήφιες Δημοτικές Παρατάξεις 

 
 

για την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών με την  
εξασφάλιση φτηνών τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, 

 κοινωφελών υπηρεσιών και την αναχαίτιση της ανεργίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με την υποστήριξη για την πραγματοποίηση της πρότασης, από την Οργάνω-
ση των Συνεταιρισμών Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτικών 
Συνεταιρισμών  
 
 
 

 
  

 

 

Οι Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις επιτυγχάνουν βιώσιμη ανάπτυξη για όλους 
 
 
Συνεργαζόμενος Φορέας υποστήριξης και προώθησης της πρότασης: 
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Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 

είναι μέλη συνεταιρισμών 
 
Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις, παρέχουν πάνω από 
100.000.000 θέσεις εργασίας, 20% περισσότερες από αυτές 
που προσφέρουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. 
 
Οι 300 μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον κόσμο 
κατά το 2009 παρά την ύφεση, παρουσίασαν αύξηση στην 
ανάπτυξη τους κατά 14%, ικανοποιώντας ταυτόχρονα και 
κοινωνικές ανάγκες των μελών και αντιπροσωπεύοντας σε 
όλους τους τομείς της οικονομίας ένα κύκλο εργασιών 1 τρις 
δολαρίων ίσο με αυτό της 10ης οικονομίας στον κόσμο, της 
Ισπανίας,. Για το έτος 2012 ο κύκλος εργασιών έφτασε στα 
2,2 τρις δολάρια. 

Διεθνή Συνεταιριστική Οικονομία: Ένα κοινωνικοοικονομικό μοντέλο στην αιχμή της 
Κοινωνικής Οικονομίας το οποίο συνδυάζει την επιχειρηματικότητα του ιδιωτικού τομέα 
με τα οφέλη του δημοσίου τομέα. 
 
Αυτή την περίοδο, όπου ο τόπος μας διανύει μια μεγάλη κοινωνικοοικονομική κρίση, η εξεύ-
ρεση πόρων για την πρόσβαση σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες και η καταπολέμηση της ανερ-
γίας αποτελούν μια επιτακτική ανάγκη η οποία εάν δεν ικανοποιηθεί, θα οδηγήσει περεταίρω 
στην αποδόμηση της κοινωνικής συνοχής και θα θέσει σε κίνδυνο την επιβίωσή μας. 
 
Μια λύση μπορεί να δώσει το διεθνές συνεταιριστικό μοντέλο, ένα μοντέλο διαφορετικό από 
το αυτοσχέδιο συνεταιριστικό μοντέλο που εφαρμόζεται στον τόπο μας. Το διεθνές συνεταιρι-
στικό μοντέλο, παράγει κέρδη και είναι ανταγωνιστικό όπως ο ιδιωτικός τομέας, αλλά αυτά τα 
κέρδη τα αφιερώνει για την κάλυψη των οικονομικών, πολιτιστικών, κοινωνικών αναγκών των 
πολιτών όπως ο δημόσιος τομέας, καθώς και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας χωρίς να 
καταλήγουν σε ένα μικρό αριθμό επενδυτών. Σε περιόδους κρίσης τα κέρδη περασμένων κα-
λών οικονομικών εποχών, στηρίζουν την λειτουργία του συνεταιρισμού και των μελών τους, 
όπως πράττει κάθε οικογένεια η οποία αποταμιεύει για τις δύσκολες εποχές. 
 
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ (Έκθεση Γενικού 
Γραμματέα κ. Ban Ki-moon «Οι 
συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη 
A/64/132») οι συνεταιρισμοί όχι μόνο 
αποδείχθηκαν βιώσιμοι στην τρέχοντα  
κοινωνικοικονομική κρίση, αλλά αύξησαν 
τον κύκλο εργασιών τους. 
 
Αντίστοιχα η έκθεση του Διεθνούς 
Γραφείου Εργασίας (ILO) «Απαντήσεις 
για την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση – 
Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού 
Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους 
Κρίσης» αναφέρεται και στις παλιότερες 
οικονομικές κρίσεις, όπου οι 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις ακμάσαν και 
στήριξαν την βιώσιμη ανάπτυξη και την 
αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών 
επιφέροντας διπλά οφέλη σύμφωνα με τον 
ρόλο που διαδραματίζουν, κοινωνικό και 
επιχειρηματικό.  Σε αυτή την Έκθεση 
ξεχωρίζουν οι αναφορές στην συμβολή 
των συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην 
αναχαίτιση κρίσεων και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όπως, της μεγάλης Ύφεσης 
στην Αμερική του 1930, στην Γερμανία και την Ιαπωνία μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο 
(1950), αλλά και οι αναφορές για την Σουηδική και Φιλανδική κρίση κατά την κατάρρευση της 
Σοβιετικής Ένωσης( Δεκαετία 1990). Επίσης σήμερα στην δοκιμαζόμενη από την κρίση  Ισπα-
νία, μια άλλη οικονομία η συνεταιριστική αυξάνει τις θέσεις εργασίας κατά 300% σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος (2012). 
 
Οι συνεταιρισμοί σε όλο τον κόσμο συμβάλλουν στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη και συγκρα-
τούν τους οικονομικούς πόρους στον τόπο τους. 
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Η συμβολή των καταναλωτικών συνεταιρισμών στην πτώση των τιμών σε είδη πρώτης 
ανάγκης σε περιόδους οικονομικής στενότητας για την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών 
 
Οι χαμηλότερες τιμές τροφίμων και ειδών 
πρώτης ανάγκης στην υπόλοιπη Ευρώπη οφεί-
λονται σε μεγάλο βαθμό στους καταναλωτικούς 
συνεταιρισμούς των 30.000.000 μελών, οι 
οποίοι λειτουργούν ως κυματοθραύστες στην 
άνοδο των τιμών. 
 
Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί είναι 
παντοπωλεία τα οποία ιδιοκτήτες είναι οι ίδιοι οι 
καταναλωτές (πελάτες) και έτσι έχοντας διπλό 
ρόλο, πωλούν τα προϊόντα τους σε τιμές μόνο 
για την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων και την χρηματοδότηση ταμείων για την κάλυ-
ψη κοινών αναγκών, χωρίς να επιδιώκουν ατομικό οικονομικό όφελος. Ο βιώσιμος κύκλος ερ-
γασιών εξασφαλίζετε από τα αφοσιωμένα μέλη ιδιοκτήτες-πελάτες που ψωνίζουν από τον συ-
νεταιρισμό τους. 
 
Η συμβολή των καταναλωτικών συνεταιρισμών στην ενίσχυση της τοπικής αγροτικής 
παραγωγής, της μεταποίησης, των κοινωνικών υπηρεσιών και στην δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας  
 
Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί μπορούν να στηρίξουν την τοπική παραγωγή δημιουργώντας 
μια αγορά στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι αγρότες μας, χωρίς να απαιτείται να πληρώσουν 
ενοίκιο ραφιού όπως συνηθίζεται στις αλυσίδες πολυεθνικών Super Market. Το κόστος ενοικί-
ου ραφιού το πληρώνει εν τέλει ο τελικός χρήστης, όπως πληρώνει και το επιδιωκόμενο κέρδος 
του επενδυτή που προστίθεται στην τελική τιμή, αντίθετα τα μέλη ιδιοκτήτες –πελάτες των κα-
ταναλωτικών συνεταιρισμών δεν επιδιώκουν επενδυτικό κέρδος αλλά φτηνότερα τρόφιμα. Η 
πρόσβαση των τοπικών παραγωγών στους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς εξασφαλίζει καλύ-
τερη τιμή για τον καταναλωτή αλλά και καλύτερη τιμή πώλησης για τους αγρότες. Με την ε-
ξασφάλιση αγοράς, νέες θέσεις εργασίας μπορούν να προστεθούν στον αγροτικό τομέα.  
 
Οι αγροτικοί και καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, με την διάθεση των κοινών αποθεματικών τα-
μείων τους, μπορούν να στηρίξουν την δημιουργία συνεταιριστικών μονάδων μεταποίησης 
τροφίμων, κλείνοντας τον κύκλο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, δημιουργώντας 
νέες θέσεις εργασίας για πολλά εμπλεκόμενα, με την μεταποίηση, επαγγέλματα. 
 
Ο Δήμος μπορεί να συμμετάσχει στους συνεταιρισμούς παραχωρώντας, χώρους και εκτάσεις 
υπό τον όρο ότι μέρος των εσόδων των κοινών ταμείων των συνεταιρισμών θα δίδονται για την 
στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και άλλων κοινωφελών υπηρεσιών για τους 
πολίτες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. 
 
Συνεταιριστικές προτάσεις για τον τόπο μας από την νέα δημοτική αρχή 
 
Η νέα δημοτική Αρχή  
 

• Θα στηρίξει την δημιουργία ενός καταναλωτικού συνεταιρισμού κοινής ιδιοκτησίας 
των δημοτών και του Δήμου.  

 
• Θα προσκαλέσει τους τοπικούς επιχειρηματίες του κλάδου πώλησης τροφίμων και ει-

δών πρώτης ανάγκης να συμμετάσχουν σε μικτούς καταναλωτικούς συνεταιρισμούς  
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• Θα εξετάσει την δυνατότητα λειτουργίας της Όασης ως μικτού συνεταιριστικού καφε-

νείου καταναλωτών και εργαζομένων ο οποίος θα προσφέρει στους πολίτες-μέλη του 
προϊόντα στο κόστος. 

 
• Θα παραχωρήσει υδροδοτούμενες δημοτικές εκτάσεις για την δημιουργία αγροτικών 

συνεταιρισμών. 
 

• Με την αξιοποίηση μέρους των εσόδων των κοινών ταμείων των συνεταιρισμών για την 
στήριξη άλλων κοινωνικών δομών του, ο Δήμος θα προσφέρει νέες κοινωφελείς υπηρε-
σίες και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας όπως: 

 
o Ιατρών σε Δημοτικά  Κέντρα Υγείας Γειτονιάς, στεγασμένων σε πολιτιστι-

κούς συλλόγους και σχολεία κατά τις απογευματινές ώρες ως  επισκέπτες για-
τροί σε σπίτια της ζώνης ευθύνης τους. 

o Υπάλληλων παιδικών σταθμών ή για την προσφορά ομαδικής φύλαξης παι-
διών (τρία-τέσσερα παιδάκια) σε σπίτι ενός από τους γονείς τους.  

o Συνοδών τριών - τεσσάρων παιδιών προς και από το σχολείο. 
o Υπαλλήλων για το Βοήθεια στο σπίτι, ηλικιωμένων, ατόμων με ειδικές ανά-

γκες, ευπαθών ομάδων γενικά - ή Υπαλλήλων για την προετοιμασία φαγητού 
στο σπίτι τους  και την διανομή του  σε τρεις - τέσσερες οικογένειες αποδεκτές. 

o Φυλάκων σχολικών μονάδων – Δημοτικών κτηρίων. 
o Κηπουρών - συντηρητών Δημοτικών πάρκων και δρόμων. 

 
Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, απαραίτητοι οικονομικοί πόροι, συνεργασίες  
 
Συνεταιριστική Εκπαίδευση: Ενίσχυση της Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης η οποία αποτελεί 
σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, το κλειδί της επιτυχίας των συνεταιρισμών ως η εγγύηση του ε-
φαρμοζόμενου δημοκρατικού ελέγχου των μελών, για να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα κα-
κοδιοίκησης και αδιαφάνειας των ελληνικών συνεταιρισμών περασμένων ετών. Επίσης ενίσχυ-
ση της επαγγελματικής κατάρτισης για την σωστή λειτουργία των συνεταιρισμών ως επιχειρή-
σεις. 
 
Οικονομικοί πόροι για την συνεταιριστική εκπαίδευση: Αξιοποίηση των θεσμοθετημένων 
πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την δια βίου εκπαίδευσης 
 
Οικονομικοί πόροι για την ίδρυση και λειτουργία καταναλωτικού συνεταιρισμού: Εκτός 
της προσφοράς δημοτικών οικονομικών πόρων, είναι απαραίτητη η αγορά μεριδίων 50€ από 
τουλάχιστον 1.000 πολίτες και 50€ ετήσια συνδρομή για την εξασφάλιση του κεφαλαίου ίδρυ-
σης του συνεταιρισμού, απολαμβάνοντας στην συνέχεια τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης στο 
κόστος και δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες. 
 
Συνεργασίες: Για την προώθηση της Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, συνεργασία με την Οργά-
νωση Κορυφής Συνεταιρισμών Ευρώπης (Cooperatives Europe). 
Για την ίδρυση του καταναλωτικού συνεταιρισμού και τις προμήθειες τυποποιημένων προϊό-
ντων από το ευρωπαϊκό συνεταιριστικό δίκτυο προμηθειών παράλληλα με την τοπική παραγω-
γή, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτικών Συνεταιρισμών (Euro Coop). 
 
Με τους συνεταιρισμούς ως οργανώσεις που διέπονται από τις αξίες της αυτοβοήθειας και 
της αλληλεγγύης, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, 160 εκατομμύρια στην 
Ευρώπη, εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, γιατί όχι και εμείς; 


