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�πρωτοβουλία	  της	  
ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.	  (τέλη	  2011)
�κατέληξε	  στη	  συγκρότηση	  
μιας	  ευρύτερης	  ομάδας	  
πρωτοβουλίας	  για	  τη	  
δημιουργία	  συνεταιρισμού	  και	  
του	  πρώτου	  μη	  κερδοσκοπικού	  
συνεταιριστικού	  
παντοπωλείου	  στη	  
Θεσσαλονίκη.
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Το	  άνοιγμα	  του	  παντοπωλείου

� Το	  πρώτο	  
συνεταιριστικό	  μη	  
κερδοσκοπικό	  
παντοπωλείο	  άνοιξε	  
στις	  30.11.2013	  στην	  
οδό	  Κ.	  Καραμανλή	  42	  
(περιοχή	  Ευκλείδη)	  στη	  
Θεσσαλονίκη

� Σήμερα	  400+	  μέλη
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Σκοπός	  του	  Συνεταιρισμού

�δραστηριότητες	  με	  βάση	  
τις	  αρχές	  της	  κοινωνικής	  
και	  αλληλέγγυας	  
οικονομίας	  και	  της	  άμεσης	  
δημοκρατίας.	  
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Ένα	  πρόσωπο	  –	  μία	  ψήφος
� Η	  δομή	  και	  η	  λειτουργία	  του	  

Συνεταιρισμού	  εφαρμόζουν	  
την	  συνεργατική-‐
συνεταιριστική	  δημοκρατική	  
αρχή	  «ένα	  πρόσωπο-‐μια	  
ψήφος»

� Το	  κάθε	  μέλος	  του	  
Συνεταιρισμού	  έχει	  
δικαίωμα	  συμμετοχής	  στις	  
Γενικές	  Συνελεύσεις	  με	  μία	  
ψήφο	  ανεξάρτητα	  από	  τις	  
συνεταιριστικές	  μερίδες	  που	  
κατέχει,	  καθώς	  και	  να	  
εκλέγει	  και	  εκλέγεται
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Τα	  μέλη	  διοικούν	  και	  ελέγχουν
� Η	  διοίκηση	  και	  ο	  έλεγχος	  

του	  Συνεταιρισμού	  είναι	  
υπόθεση	  των	  μελών	  του

� Το	  Διοικητικό	  Συμβούλιο	  και	  
το	  Εποπτικό	  Συμβούλιο	  
εκλέγονται	  και	  
ανακαλούνται	  από	  τη	  Γενική	  
Συνέλευση,	  η	  οποία	  είναι	  το	  
ανώτατο	  όργανο	  του	  
Συνεταιρισμού	  και	  
αποφασίζει	  για	  όλα	  τα	  
θέματα.
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Συχνές	  συνελεύσεις	  –	  Ανοιχτό	  Δ.Σ.

� Γενική	  Συνέλευση	  κάθε	  
3	  μήνες	  με	  απολογισμό	  -‐	  
προγραμματισμό

� Ανοιχτές	  συνεδριάσεις	  του	  
Δ.Σ.	  κάθε	  βδομάδα	  και	  
λήψη	  αποφάσεων	  από	  
κοινού	  με	  όλα	  τα	  ενεργά	  
μέλη

«Η	  συνέλευση	  της	  Τετάρτης»
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Εκπαίδευση	  στο	  συνεργατισμό

�Τα	  μέλη	  και	  οι	  
εργαζόμενοι-‐μέλη	  
εκπαιδεύονται	  πάνω	  στις	  
συνεταιριστικές	  αξίες	  και	  
αρχές	  και	  τις	  ιδέες	  της	  
κοινωνικής	  και	  
αλληλέγγυας	  οικονομίας	  
και	  της	  άμεσης	  
δημοκρατίας.	  
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Εφαρμογή	  των	  διεθνών	  
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Προϊόντα	  εγγυημένα	  υψηλής	  ποιότητας
� προηγήθηκε	  και	  
συνεχίζεται	  καθημερινά	  
εξονυχιστικός	  έλεγχος	  
ώστε	  να	  μην	  περιέχουν	  
απαγορευμένα	  χημικά	  
πρόσθετα,	  μικροβιολογικό	  
φορτίο,	  μεταλλαγμένα,	  
ληγμένα,	  ακατάλληλες	  και	  
μη	  ασφαλείς	  ουσίες	  για	  
την	  υγεία	  και	  το	  
περιβάλλον
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Τα	  100	  βασικά	  προϊόντα	  του	  καλαθιού
(η	  ταυτότητα	  του	  «Βίος»)

Το	  84	  %	  είναι	  προϊόντα	  με	  
απευθείας	  διάθεση	  στο	  
«Βίος»	  (χωρίς	  μεσάζοντες):

� Συνεταιρισμών
� Ομάδων	  Παραγωγών
� Μεμονωμένων	  
παραγωγών

� Βιολογικά
� Φυσικά
� Ποιοτικά
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Έμφαση	  σε	  συνεταιριστικά	  και	  τοπικά

� σε	  μεγάλο	  βαθμό	  
συνεταιριστικά	  και	  
ελληνικά	  προϊόντα,	  με	  
έμφαση	  στα	  τοπικά,	  όχι	  
ένεκα	  κάποιου	  
τοπικισμού,	  αλλά	  για	  να	  
είναι	  χαμηλό	  το	  
οικολογικό	  αποτύπωμα	  
και	  να	  ενισχύεται	  η	  
παραγωγή	  (και	  ο	  έλεγχός	  
της)	  με	  τρόπους	  που	  δεν	  
επιβαρύνουν	  τον	  άνθρωπο	  12



Χαμηλές	  και	  δίκαιες	  τιμές
� Για	  να	  πετύχουμε	  τιμές	  χαμηλές	  για	  τους	  καταναλωτές	  και	  

δίκαιες	  για	  τους	  παραγωγούς,	  αποφεύγουμε	  όσο	  
μπορούμε	  χονδρεμπόρους	  και	  μεσάζοντες

� Εφοδιαζόμαστε	  όσο	  το	  δυνατό	  με	  προϊόντα	  που	  
παράγονται	  από	  τοπικούς	  και	  ποιοτικούς	  αγροτικούς	  
συνεταιρισμούς,	  μικρές	  παραγωγικές	  μονάδες	  και	  
μεμονωμένους	  παραγωγούς

� Συνεργαζόμαστε	  με	  την	  «Ελληνική	  Διατροφή	  Coop»,	  μια	  
συνεταιριστική	  εταιρεία	  που	  συγκρότησαν	  συνεταιρισμοί	  
αγροτών	  και	  παντοπωλών	  απ’	  όλη	  την	  Ελλάδα

� Στόχος	  μια	  βιώσιμη	  γεωργία,	  για	  την	  αξιοπρεπή	  διαβίωση	  
παραγωγών,	  εργαζομένων	  και	  καταναλωτών
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Καλύπτουμε	  τις	  ανάγκες	  μας.
Δεν	  κερδοσκοπούμε!

� Στόχος	  του	  “βιος	  coop”	  δεν	  είναι	  η	  κερδοσκοπία	  και	  
ο	  πλουτισμός	  των	  μελών	  του,	  αλλά	  η	  κάλυψη	  των	  
βασικών	  αναγκών	  των	  μελών	  και	  των	  πελατών	  του
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Επιστρέφουμε	  τα	  όποια	  πλεονάσματα	  σ’	  
αυτούς	  που	  τα	  έχουν	  παράγει

� Οι	  τιμές	  είναι	  ίδιες	  για	  όλους,	  μέλη	  και	  μη
� Τα	  όποια	  πλεονάσματα	  στο	  τέλος	  κάθε	  χρόνου	  
επιστρέφονται	  στα	  μέλη	  και	  την	  τοπική	  κοινωνία	  με	  
βάση	  τις	  συναλλαγές	  του	  καθένα

� Τα	  πλεονάσματα	  επιστρέφονται	  σ’	  αυτούς	  που	  τα	  
έχουν	  παράγει

� Κανένας	  δεν	  μπορεί	  να	  κερδοσκοπήσει	  σε	  βάρος	  
κάποιου	  άλλου
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Συνεταιρισμός	  μόνιμα	  ανοιχτός	  σε	  νέα	  μέλη!

Για	  την	  εγγραφή	  μέλους	  στο	  
Συνεταιρισμό	  χρειάζεται:

� Να	  γίνει	  αποδοχή	  του	  
Καταστατικού

� Να	  συμπληρωθεί	  το	  έντυπο	  
συμμετοχής/εγγραφής	  με	  τα	  
απαιτούμενα	  στοιχεία

� Να	  καταβληθεί	  εφάπαξ	  το	  ποσό	  
της	  μερίδας	  μέλους	  του	  
Συνεταιρισμού,	  που	  είναι	  150,00	  €.
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Όχι	  φιλανθρωπία	  και	  ελεημοσύνη.
Κοινωνική	  αλληλεγγύη!

� δραστηριοποιούμαστε	  για	  τη	  
συνάντηση	  παραγωγών	  και	  
καταναλωτών,	  μακριά	  από	  τις	  
κάθετες	  λογικές	  φιλανθρωπίας	  και	  
ελεημοσύνης,	  όπου	  ο	  ισχυρός	  από	  
τα	  πάνω	  βοηθάει	  τους	  αδύναμους

� οικοδομούμε	  οριζόντια,	  ισότιμα,	  
από	  τα	  κάτω,	  έναν	  καινούργιο	  
κόσμο	  κοινωνικής	  και	  αλληλέγγυας	  
οικονομίας
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Εδώ	  και	  τώρα!
� Εδώ	  γεννιέται	  η	  εναλλακτική
� Όχι	  σαν	  ένα	  όραμα	  μιας	  καλύτερης	  
ζωής	  στο	  απώτερο	  μέλλον,	  αλλά	  εδώ	  
και	  τώρα,	  από	  εμάς	  και	  από	  τα	  κάτω

� Οικοδομείται	  από	  τώρα	  μια	  κοινωνία	  
των	  αναγκών	  και	  όχι	  των	  
εμπορευμάτων,	  με	  γνώμονα	  τον	  
άνθρωπο	  και	  όχι	  τα	  κέρδη,	  ένας	  
κόσμος	  απαλλαγμένος	  από	  τον	  
αυτοσκοπό	  της	  συσσώρευσης	  
χρήματος.
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Ένας	  νέος	  υπαρκτός	  κόσμος!
� Πρόκειται	  για	  έναν	  κόσμο,	  
που	  δεν	  είναι	  απλά	  
εφικτός	  και	  αναγκαίος,	  
αλλά	  και	  υπαρκτός

� Έναν	  κόσμο,	  που	  ενώ	  γύρω	  
γκρεμίζονται	  τα	  θεμέλια	  
του	  παρελθόντος,	  αυτός	  
ποτίζει	  τα	  λουλούδια	  που	  
φυτρώνουν	  στα	  
συντρίμμια.
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