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Πάνω από 800 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, 
είναι μέλη συνεταιρισμών 

 
Για την αναβίωση των ανθρωποκεντρικών συνεταιρισμών στον τόπο μας 
 
Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης  είναι 
μια μη κερδοσκοπική οργάνωση  που  βασίζεται στις διαχρονικές αρχές και 
αξίες της Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι εγγεγραμμένο στο Πρωτοδικείο 
Ιωαννίνων με αριθμό μητρώου 482/2008. (Όλο το καταστατικό βρίσκεται 
στην ιστοσελίδα  www.diktio-kapa.dos.gr ) 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 2  του ιδρυτικού καταστατικού του Δικτύου ΚΑΠΑ, 
σκοπός του  είναι στα πλαίσια των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
ανάδειξη, διάδοση και η εφαρμογή των πρακτικών της Κοινωνικής 

Αλληλέγγυας Οικονομίας των  800.000.000 μελών παγκοσμίως, των Αξιών και των Αρχών της… με 
σκοπό την ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος  και τη δημιουργία συνεταιρισμών σε όλους τους τομείς 
και σε όλες τις βαθμίδες της οικονομίας, με προτεραιότητα τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, ως 
ένας τομέας που αφορά όλους τους πολίτες, ώστε αυτοί να αποτελέσουν τους κυματοθραύστες στην 
άνοδο των τιμών, ως ένα εναλλακτικό μοντέλο προμήθειας οικιακών ειδών,  ένα   πρόσθετο 
σταθεροποιητικό σύστημα στην αγορά. 
1.1 Ενημέρωση - Πληροφόρηση - Καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος και Συνεταιριστικής 

Παιδείας 
1.2 Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί  
Σκοπός της δημιουργίας του καταναλωτικού συνεταιρισμού ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου μαζικής 
αγοράς ειδών πρώτης ανάγκης, είναι μέρος του ποσού της διαφοράς της τιμής αγοράς, από την 
ιδιωτική οικονομία, να συσσωρεύεται και να χορηγείται σε υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και κοινής 
ωφέλειας, των άλλων δύο συνιστωσών της Κοινωνικής Οικονομίας με Τοπικά Σύμφωνα 
Απασχόλησης, όπως μισθοδοσίες σε κέντρα υγείας γειτονιάς, παιδικών σταθμών βοήθεια στο σπίτι, 
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δημοτική αστυνομία ασφάλεια, φύλαξη σχολείων, συντήρηση παιδικών χαρών- πάρκων,  κλητήρες 
μιας στάσης εξυπηρέτηση του πολίτη κλπ με προτεραιότητα τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, 
συμβάλλοντας εκτός από την οικονομική τόνωση του νοικοκυριού και στην ποιότητα ατομικής και 
κοινωνικής ζωής, αλλά και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
1.3 Διαμόρφωση  του κατάλληλου  κανονιστικού  περιβάλλοντος   
Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας για την Κοινωνική Οικονομία στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.  
1.4 Νεολαία σε δράση – Πολιτισμός  
1.5 Περιβαλλοντική Παρέμβαση 
1.6 Νέες Τεχνολογίες καινοτόμες κατασκευές κοινωνικού ενδιαφέροντος χαμηλού κόστους, 
αναγνώριση του έργου των ανθρώπων της σύγχρονης τεχνολογίας με την δίκαιη κατανομή ηθικών και 
υλικών αμοιβών από την Πολιτεία και την Κοινή Γνώμη. 
Άρθρο 3  Η Διοίκηση και η Λειτουργία του Δικτύου ΚΑΠΑ διέπεται από τις Διεθνείς Συνεργατικές 
Αξίες και Αρχές, με αναστολή των διατάξεων της 3ης Συνεργατικής Αρχής που προβλέπουν διανομή 
ωφελημάτων οικονομικών και μη  στα μέλη και είναι ασυμβίβαστη με τον μη κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. 
Άρθρο 4 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Κ.Α.Π.Α. 
1.  Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. είναι εθελοντική οργάνωση, ανοικτή σε όλα τα ενήλικα  πρόσωπα, τα 
οποία είναι ικανά να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και να αποδεχτούν µε προθυμία τις ευθύνες 
των µελών, χωρίς επαγγελματικές, εθνικές, κοινωνικές, φυλετικές, πολιτικές ή θρησκευτικές 
διακρίσεις. 
2.  Τα µέλη του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. διακρίνονται σε φορείς και σε φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα 
του Τακτικού, Μη-Τακτικού ή Επίτιμου  μέλους.   
4.  Την Ιδιότητα του Μη-Τακτικού µέλους αποκτούν χορηγοί, φίλοι, υποστηρικτές  φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που μπορούν, κατά την άποψη του ∆.Σ., να συμβάλουν στην επιδίωξη των σκοπών 
του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. 
5. Η ιδιότητα του Μη-Τακτικού μέλους αποκτάται, με την γραπτή εκδήλωση ενδιαφέροντος και 
σύμφωνη γνώμη του υποψηφίου, μετά από πρόταση δύο Τακτικών Μελών του Δικτύου, εκ’ των 
οποίων τουλάχιστον ένα πρέπει να είναι µέλος του ∆.Σ., µε πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των 
µελών του ∆.Σ., και την εγγραφή του στα οικεία μητρώα του Δικτύου. 
Η επιλογή αυτή μπορεί να ανατραπεί από την Γ.Σ. μετά από πρόταση του 1/5 των µελών της και µε 
πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών της Γ.Σ.  
 6. Με αίτηση του, το υποψήφιο Μη- Τακτικό μέλος δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του 
Τακτικού, δηλώνοντας την πρόθεση ανάληψης καθηκόντων με την προσφορά εθελοντικής εργασίας, 
για συγκεκριμένο σκοπό   ή σκοπούς  του Δικτύου. 
8.  Ως Επίτιμα µέλη ανακηρύσσονται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της 
Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς την επίτευξη των σκοπών 
του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. και έχουν συμβάλει ουσιωδώς στην προαγωγή των σκοπών του. 
( Τα Μη Τακτικά μέλη δεν υποχρεούνται σε καταβολή δικαιώματος εγγραφής, ούτε άλλης συνδρομής. 
Τα Τακτικά μέλη καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής ως πρόσωπα 100 € και ως  φορείς 200 €. Tα 
Τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στις αρχαιρεσίες της  οργάνωσης.)   
Άρθρο 15 Επ’ ουδενί λόγω επιτρέπεται να αναμειχθεί το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. σε έργα αλλότρια προς τον 
υπό του παρόντος καταστατικού καθοριζόμενο σκοπό ή να στραφεί προς ορισμένο πολιτικό κόμμα. Η 
προσπάθεια επίτευξης των σκοπών του Δικτύου και η ενημέρωση  του κοινού, και ειδικότερα της νέας 
γενιάς και των ηγετών της κοινής γνώμης, για την φύση του συνεργατισμού και της Κοινωνικής 
Οικονομίας και τα ωφελήματα που προσφέρουν, πραγματοποιείται προς όλες τις κατευθύνσεις 
αδιακρίτως. 
Άρθρο 18 : Δημιουργία Παραρτημάτων σε άλλες γεωγραφικές περιοχές– Συνεργαζόμενες 
αυτόνομες Μη κυβερνητικές Οργανώσεις με ιδίους σκοπούς. 
 1. Παραρτήματα συστήνονται σε περιοχές  της Ελλάδας και του Εξωτερικού  και 
δραστηριοποιούνται σύμφωνα µε το άρθρο 1 παρ.4 του παρόντος καταστατικού μετά από πρόταση 
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προς το Δ.Σ. του Δικτύου από Μη-Τακτικά μέλη κατοίκους της προτεινόμενης για δημιουργία 
παραρτήματος περιοχής,  και την απαιτούμενη έγκριση από το ∆.Σ. 
3.  Μη-Τακτικά μέλη άλλης περιοχής μπορούν να δημιουργήσουν αυτόνομη μη κερδοσκοπική 
εταιρεία, με ταυτόσημα άρθρα και σκοπούς του παρόν καταστατικού ή να μετατρέψουν Παράρτημα 
του Δικτύου σε αυτόνομη μη κερδοσκοπική εταιρεία και να δημιουργήσουν Σύμπραξη Συνεργασίας 
με το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. κατόπιν συμφωνίας.  
( Είναι αναγκαία η ύπαρξη  τοπικής οργάνωσης του Δικτύου για να αποκτήσουν τα μη τακτικά  μέλη 
την ιδιότητα του τακτικού μέλους. ) 
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ (VALUES) 
Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις βασίζονται στις αξίες: της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. 
Σύμφωνα µε τη συνεργατική παράδοση, τα µέλη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων πιστεύουν στις 
ηθικές αξίες: της εντιμότητας, της ειλικρίνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της μέριμνας για τους 
άλλους. 
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (PRINCIPLES) 
1. Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή 2. Δημοκρατικός έλεγχος των µελών 3. Οικονομική συμμετοχή 
των µελών 4. Αυτονομία και ανεξαρτησία 5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση 6. Συνεργασία 
μεταξύ συνεταιριστικών επιχειρήσεων 7. Κοινοτικό ενδιαφέρον 
 
 
 
 
 
Ακολουθεί αίτηση εγγραφής, για όσους επιθυμούν να εκφράσουν την υποστήριξη τους ή  να 
συμμετάσχουν ενεργά  στους σκοπούς του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. 
 
Μπορείτε να την συμπληρώσετε και να την στείλετε στο e-mail του Δικτύου ΚΑΠΑ 
info@diktio-kapa.dos.gr  η ταχυδρομικά  
 
Προς το Δίκτυο  
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Τ.Θ. 1333  T.K. 45110 – Ιωάννινα  
 

Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.  συγκεντρώνει χρήματα για την ενημέρωση και την προώθηση των 
πρακτικών της Κοινωνικής Οικονομίας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό πολιτών, με κύριο 
στόχο η ενημέρωση να πραγματοποιηθεί με την  μετάδοση μηνυμάτων μέσω των ραδιοφωνικών 
και τηλεοπτικών Μέσων Επικοινωνίας.  
 
Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν οικονομικά σε αυτή την προσπάθεια, ο αριθμός λογαριασμού του 
Δικτύου Κ.Α.Π.Α., στην Εθνική Τράπεζα είναι ο 359/296284-57 και στην Συνεταιριστική 
Τράπεζα  Ηπείρου είναι ο 1040002122000-6 
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Αίτηση ένταξης ως Μη Τακτικό μέλος και 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή ως 
Τακτικό μέλος στο Δίκτυο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 
 

Προς το Δίκτυο  
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Τ.Θ. 1333 T.K. 45110 – Ιωάννινα 
Τηλ.  6978567439 

 
Όνομα: 
Επίθετο: 
Όνομα Πατρός: 
Ημερομηνία γέννησης: 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
Διεύθυνση / Τ.Κ.: 
Επάγγελμα: 
Ιθαγένεια:  
Τηλέφωνο:                                                 e-mail: 
 
Ενημερώθηκα για τους σκοπούς  του Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
σχετικά με την ανάδειξη, διάδοση και εφαρμογή των πρακτικών της Κοινωνικής Αλληλέγγυας 
Οικονομίας, των Αξιών και των Αρχών της, καθώς και για τους σκοπούς: Περιβαλλοντική 
Παρέμβαση, Νεολαία Πολιτισμός, ανάδειξη Νέων Τεχνολογιών.  Επιθυμώ την εγγραφή μου ως Μη 
Τακτικό μέλος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ενδιαφέρομαι 
για την δημιουργία καταναλωτικών συνεταιρισμών. 
 
Επιθυμώ την εγγραφή μου και ως Τακτικό μέλος στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, δηλώνοντας την πρόθεση ανάληψης καθηκόντων για τους σκοπούς του 
Δικτύου με την προσφορά εθελοντικής εργασίας, όπως  περιγράφεται στην συνέχεια. ΝΑΙ/ ΟΧΙ (βάλτε 
σε κύκλο την επιλογή  σας) 
…………………………….........................................................................................................................
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Υπογραφή 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο / Όνομα Φορέα 
Ημερομηνία………..………………………. 


