
2θ ενθμζρωςθ mentoring  
Θζματα εργαςτθρίου: 

Θα ζςζηηήζοςμε για ηην… 

Υποζηήπιξη ίδπςζηρ ζςνεηαιπιζμών 

καηαναλωηών ως οργανώζεων εκκίνηζης ηων 

ζσνεργαζιών ηων ζσνεηαιριζμών όλων ηων ηύπων 

(από ηην παραγωγή μέτρι ηην καηανάλωζη). 

 

Επγαλεία Υποζηήπιξηρ: 

 Παροσζίαζη Πλαηθόρμας ΣσνΑγορά-GaiaCoop & 

 Παροσζίαζη Σσνεηαιριζηικής Εκπαιδεσηικής 
Πλαηθόρμας Δικηύοσ ΚΑΠΑ. 
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2θ ενθμζρωςθ mentoring  
Ιδζα: ίδρυςθ ςυνεταιριςμϊν καταναλωτϊν.  

Για ζνα δίκτυο από τον παραγωγό 
μζχρι τον καταναλωτι! 

 Σύλλογοι, Σωμαηεία = 
σπημαηοδοηούν ηην 
ικανοποίηζη ηων αναγκών 
ηων μελών ηοςρ (κοινωνικών, 
πολιηιζηικών οικονομικών) 
μέζω ηον ζςνδπομών και 
σοπηγιών. 

 Σςνεηαιπιζμοί = 
σπημαηοδοηούν ηην 
ικανοποίηζη ηων αναγκών 
ηων μελών ηοςρ (κοινωνικών, 
πολιηιζηικών οικονομικών) 
μέζω ηον εζόδων από μια 
από κοινού ιδιόκηηηη και 
δημοκπαηικά ελεγσόμενη 
     επισείπηζή ηοςρ.   
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Επιλογι αντικείμενου 
επιχείρθςθσ… 

 
Τί κα επιλζγατε ωσ πρϊτθ 

προτεραιότθτα από τα παρακάτω;   
 

Στζγαςθ; 
Ηλεκτροδϊτθςθ;  
Ζνδυςθ-υπόδθςθ; 
Θζρμανςθ;  
Αυτοκίνθςθ;  
ι Διατροφι;  
 
Η Διατροφι είναι μεγαλφτερθ ανάγκθ αι 
με τον μεγαλφτερο κφκλο εργαςιϊν… 



Η πλουςιότερθ οικογζνεια ςτον πλανιτθ 
κερδίηει 4 εκατ. δολλ. τθν ϊρα! 

Οι αρικμοί είναι 
εντυπωςιακοί: 70.000 
δολάρια το λεπτό, 4 εκατ. 
δολ. τθν ϊρα, 100 εκατ. δολ. 
τθν θμζρα. Με αυτοφσ τουσ 
ρυκμοφσ αυξάνεται θ 
περιουςία των Γουόλτονσ, 
τθσ οικογζνειασ, που ελζγχει 
τθν τεράςτια αλυςίδα 
ςοφπερ μάρκετ Walmart, 
ςφμφωνα με ςτοιχεία του 
Bloomberg. 
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Εφθμερίδα Κακθμερινι 
https://www.naftemporiki.gr/finance/
story/1505636?fbclid=IwAR15ZTbHlIsr
MZP2n7sVNqKKDXLHh1bUYZFTY_pEd
1rv8tHr4wSKdIwHzF8 
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Προτάςεισ καλζσ πρακτικζσ 
  Καταναλωτικοί Συνεταιριςμοί 

 Οι καταναλωτικοί ςυνεταιριςμοί των 
26.000.000 μελϊν ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ 
λειτουργοφν ωσ  κυματοκραφςτεσ ςτθν 
άνοδο των τιμϊν. <Αρχι ανταγωνιςμοφ!> 

 Μιπωσ οι χαμθλότερεσ τιμζσ τροφίμων ςτθν 
υπόλοιπθ Ευρϊπθ οφείλονται ςτθν φπαρξθ 
των καταναλωτικϊν ςυνεταιριςμϊν;  

 Απαιτείται θ διάχυςθ τθσ ςυνεταιριςτικισ 
εκπαίδευςθσ για τθν ίδρυςθ καταναλωτικοφ 
ςυνεταιριςμοφ και τον ζλεγχό του από τα 
μζλθ του, αποτρζποντασ τα φαινόμενα 
κακοδιαχείριςθσ εισ βάροσ των μελϊν του 
ςυνεταιριςμοφ. 
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Καταναλωτικοί Συνεταιριςμοί 

 Ανικουν και ελζγχονται από τα 
μζλθ καταναλωτζσ (Εκπαίδευςθ 
των μελϊν ςτον ζλεγχο) 

 Αγοράηουν μεγάλεσ ποςότθτεσ 
τροφίμων και άλλων οικιακϊν 
ειδϊν για όλα τα μζλθ τουσ και 
ζτςι επιτυγχάνουν χαμθλότερεσ 
τιμζσ αγοράσ.  

 Διακζτουν αυτά τα προϊόντα 
ςτο κόςτοσ, γιατί δεν ζχουν ωσ 
ςκοπό το κζρδοσ, αλλά, μόνο 
τθν κάλυψθ των αναγκϊν των 
μελϊν τουσ.  
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Ζνασ καταναλωτικόσ ςυνεταιριςμόσ… 

 ~300 € μθνιαία κατανάλωςθ οικογενείασ => 

 300/μινα*1.000 μζλθ = 300.000 € /μινα ι 3.600.000 
κατ’ ζτοσ. 

 Πϊσ κα μποροφςαμε να κερδίςουμε ζνα 10-15% 
(360.000-540.000 € τον χρόνο); 
>Με διαπραγματεφςεισ *λόγο μαηικϊν αγορϊν και 
πλθρωμϊν τθν ίδια θμζρα+! 

 Θα μποροφςε να γίνει διανομι 360-540 € ςε κάκε 
μζλοσ ι  μζροσ τθσ επιςτροφισ για να αφιερωκεί ςε 
κοινωνικό ζργο, βάςθ απόφαςθσ Γ.Σ.. 

 Με μερίδα ζνταξθσ 50 €, ζχουμε επιςτροφι πάνω από 
500 € τον χρόνο, για ςυνικεισ αγορζσ φψουσ 300 € 
/οικογζνεια μθνιαίωσ (δεκαπλάςια απόδοςθ) ι 
αλλιϊσ ~500.000 € και για τα 1.000 μζλθ. 
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Παράδειγμα: 



2οσ Χρόνοσ Λειτουργίασ 
Τί μπορεί να κάνει για τθν τοπικι κοινωνία; 

# Αναλόγως ηην γεωγραθική 
θέζη… 

 Έτοσμε δημιοσργία αγοράς για 
ηην ηοπική κοινωνία, ηην 
αγροηική παραγωγή, ηην μεηα-
ποίηζη και για νέοσς ή/& για 
θοιηηηές. 

 Εύρεζη εργαζίας ζηην 
μεηαποίηζη, από διαθόροσς 
κλάδοσς: από μητανικούς 
μέτρι και καθαρίζηριες…  

 Επανεκκίνηζη ηης ηοπικής 
οικο- 
  νομίας… 
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1o Εργαλεία υποςτιριξθσ ςυνεταιριςτικισ 
πλατφόρμασ gaiacoop.eu, με 5.022 προϊόντα. 
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Σφντομθ περιγραφι: 
 

• Δθμιουργία μιασ αγοράσ 
και όλθσ τθσ αλυςίδασ 
(παραγωγι, μεταποίθςθ 
κατανάλωςθ) 
παραγωγϊν  τθσ τοπικισ 
οικονομίασ και φορζων 
Κ.ΑΛ.Ο. μζςω μεταφοράσ 
προϊόντων από 900 
τοπικά ςθμεία του 
προμθκευτι προσ τουσ 
καταναλωτικοφσ μασ 
ςυνεταιριςμοφσ. 



2o Εργαλεία Υποςτιριξθσ Συνεταιριςτικισ Εκπαίδευςθσ. 
Υποςτιριξθ ίδρυςθσ ςυνεταιριςμϊν καταναλωτϊν & παραγωγϊν. 

Τθλε-εκπαίδευςθ για τθν υποςτιριξθ 
ίδρυςθσ ςυνεταιριςμϊν μζςω του 

διευρωπαϊκοφ προγράμματοσ  
CoopStarter   

Συμμετζχουν: 

o ‘Cooperatives Europe’ 
*Ευρωπαϊκοί Συνεταιριςμοί+, 

o Lega-coop [Λιγουρία Ιταλίασ+,  

o Koperationen *Δανία+,  

o Promo Jeunes ASBL & AEGEE *Βζλγιο+,  

o CJDES (Γαλλία) και  

o YECN (Δίκτυο Νζων 
Ευρωπαίων Συνεταιριςτϊν) & 

o Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. *Ελλάδα+. 

www.starter.coop 
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2o Εργαλεία Υποςτιριξθσ 
Συνεταιριςτικισ Εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ. 

Εγχειρίδιο για ηην 

εκκίνηζη Συνεηαιριζμών: 

Ειζαγωγή 

Video  

Level 1 

Βιβλία 

Level 2 

Βιβλία 

Level 3 
Tools  

1η ενόηηηα Παποςζίαζη 

καλών ππακηικών 16       

2η ενόηηηα 

Σςνεηαιπιζηική Ειζθοπά – 

Ιζηοπία 

11 2 1   

3η ενόηηηα Ειζαγωγή 

ζηοςρ ζςνεηαιπιζμούρ 8 2     

4η ενόηηηα 

Σςνεηαιπιζηικέρ Αξίερ και 

Απσέρ 

5 2 2   

5η ενόηηηα 

Σςνεηαιπιζηική Διοίκηζη 

και Οικονομία  
1 2 4   

6η ενόηηηα Σσέζειρ 

Ομάδαρ – Διασείπιζη 

Σςγκπούζεων  

6 2 1   

7η ενόηηηα Νομικά 

Θέμαηα 
1       

8η ενόηηηα Ο 

ζςνεηαιπιζμόρ ωρ 

Επισείπηζη 

3 2 3 4 

9η ενόηηηα Ο 

Σςνεηαιπιζμόρ ωρ Ένωζη 

Πποζώπων (Σωμαηείο) 

  2 3   

          

Σφνολο 51 13 15 4 



Βιβλιογραφία 
    

 

Καταναλωτικοί ςυνεταιριςμοί :  
Link   https://www.diktio-kapa.dos.gr/?page_id=2573  
 
Συνεταιριςτικι πλατφόρμα  Gaia coop  ΣυνΑγορά: 
Link    http://gaiacoop.eu/ 
 
Συνεταιριςτικι εκπαιδευτικι πλατφόρμα  
Link   https://www.diktio-kapa.dos.gr/?page_id=116  
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Ευχαριςτοφμε για τθν  

προςοχι ςασ  

Δίκτυο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  
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