Ε
Τ
Σ
Ω Θαλείν
Δ
ΔΙΑιδέα του

ο
τυ π
ο έν πα
τ
ό
αυτ
όσω
σετε σας πρ
ά
ρ
ι
τηνστε και μσουγγενικά
ι
ώ
τυ π
ά κα
Ανα φιλικ
στα

Τι είναι ο Αστικός Συνεταιρισμός Καταναλωτών;
Ο Αστικός Συνεταιρισμός Καταναλωτών είναι η νομική μορφή που μπορεί να πάρει μία ομάδα ανθρώπων,
όταν αποφασίσουν να «συνασπιστούν» νομότυπα, συστηματικά και ουσιαστικά, με σκοπό την εξασφάλιση για
τις οικογένειές τους αδιάλειπτης, φθηνής και ελεγμένης από τους ίδιους προμήθειας ειδών διατροφής και όχι
μόνο.
Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί αγοράζοντας μαζικά ρίχνουν τις τιμές. Μπορούν και προσφέρουν προϊόντα σε
τιμές που μόλις καλύπτουν το κόστος, και αφήνουν ένα μικρό πλεόνασμα γιατί δεν ενδιαφέρονται για το
κέρδος αλλά για την ευημερία των μελών τους. Με μια συνδρομή ελάχιστα μεγαλύτερη της τιμής χονδρικής
αγοράς, αλλά πολύ μικρότερη από την τιμή διάθεσης προϊόντων της Ελεύθερης Αγοράς, υπάρχει η
δυνατότητα της δημιουργίας ενός αποθεματικού ικανού να χρηματοδοτήσει θέσεις εργασίας για
συνανθρώπους μας σε κοινωφελείς υπηρεσίες, καλύπτοντας ανάγκες που η κοινωνία μας έχει μεγάλη
έλλειψη, καταπολεμώντας και την ανεργία. Έτσι μπορούν να πέσουν οι τιμές ειδών πρώτης ανάγκης,
δίνοντας μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη στον μισθό μας, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να
απολαμβάνουμε κοινωφελείς υπηρεσίες, χωρίς την επένδυση περισσότερων κεφαλαίων, αλλά με χρηστή
διαχείριση των ήδη διαθέσιμων χρημάτων μας να έχουμε περισσότερα οφέλη.

Τι μας οδήγησε στην δημιουργία του Συνεταιρισμού;
Ποιος άλλος μπορεί σε συνθήκες ελεύθερης διαμόρφωσης τιμών
της Αγοράς να κατεβάσει τις τιμές, εκτός από τους καταναλωτικούς
συνεταιρισμούς;
Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί στην υπόλοιπη Ευρώπη
λειτουργούν ως κυματοθραύστες στην άνοδο των τιμών, ως ένας
εναλλακτικός τρόπος αγοράς που αναγκάζει και τους ιδιώτες να
συνετιστούν στην πολιτική πωλήσεών τους, προσφέροντας ένα
πρόσθετο σταθεροποιητικό σύστημα στην αγορά.
Σύμφωνα με στοιχεία του 1983 από το βιβλίο «Αστικοί και
Γεωργικοί Συνεταιρισμοί» του Γεωργίου Δασκάλου (Εκδόσεις
Σύγχρονη εκδοτική), στην Ευρωπαϊκή Ένωση 16.000.000
(25.000.000 το έτος 2006 ) ή το 5% του πληθυσμού της είναι
μέλη καταναλωτικών συνεταιρισμών. Αυτό το 5% είναι ικανό να
οδηγεί και τα μη συνεταιριστικά καταστήματα τροφίμων να πωλούν φθηνότερα. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη
υπάρχει και άλλη επιλογή, αυτή των καταναλωτικών συνεταιρισμών, οι καταναλωτές στην Ελλάδα, είναι
αναγκασμένοι να αγοράζουν μόνο από το σύστημα της ελεύθερης αγοράς σε όποια τιμή επιλέγουν τα
καταστήματα, που είναι συνήθως στα όρια της οικονομικής αντοχής τους.

Γιατί ο Συνεταιρισμός μάς συμφέρει;
Ο Συνεταιρισμός μάς συμφέρει διότι:
• Μας προμηθεύει προϊόντα χωρίς την επιβάρυνση μεσαζόντων και καταστηματαρχών. Το κάθε προϊόν μάς
έρχεται κατευθείαν από τον παραγωγό/ κατασκευαστή του. Έτσι δεν επιβαρυνόμαστε τα «ενδιάμεσα
καπέλα» στην τιμή.
• Μας εξασφαλίζει αγαθά που έχουμε ελέγξει οι ίδιοι. Για κάθε παραγγελία έχουμε έρθει οι ίδιοι σε
συνεννόηση και επαφή με τον παραγωγό/κατασκευαστή, έχοντας «εποπτεύσει» στα στάδια
παραγωγής/κατασκευής, έχοντας επιβλέψει τις εγκαταστάσεις και υποδομές και έχοντας οι ίδιοι γευτεί ή
δοκιμάσει τα προϊόντα. Εξάλλου ο κάθε προμηθευτής θα γνωρίζει ότι σε περίπτωση προμήθειάς μας με
αγαθά δεύτερης διαλογής, δεν θα τον ξαναπροτιμήσουμε! Θα είναι άλλωστε και τακτική μας η επιλογή
προμηθευτών έπειτα από σύστασή τους από κάποιο μέλος του Συνεταιρισμού μας.
• Όλα τα προϊόντα είναι νέας εσοδείας. Ο Συνεταιρισμός δεν διαθέτει εγκαταστάσεις για αποθήκευση
προϊόντων,καθώς παραγγέλνουμε ποσότητες αναλόγως της ζήτησης. Το σύστημα που χρησιμοποιούμε

εξασφαλίζει την δυνατότητα στα μέλη μας να παραγγέλνουν κάθε φορά με ακρίβεια τις ποσότητες που
χρειάζονται, ώστε να μην μένουν αδιάθετα αγαθά στα ράφια.
• Όλα τα προϊόντα είναι ελληνικά. Διότι είναι τα καλύτερα και διότι θέλουμε να στηρίξουμε τον Έλληνα
παραγωγό και κατασκευαστή.
• Ο Συνεταιρισμός είναι μη κερδοσκοπικός. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε κέρδος αποφασίσουμε να
λαμβάνουμε, θα πρέπει να δίδεται σε κοινωφελείς σκοπούς . Μπορούμε έτσι να σχηματίσουμε ένα δίκτυο
αλληλεγγύης , μοιράζοντας τρόφιμα σε άπορες οικογένειες ή σε άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Πώς δουλεύει ο Συνεταιρισμός;
Για να γίνει κάποιος/μία οικογένεια μέλος στον Συνεταιρισμό, πρέπει να αγοράσει την Συνεταιριστική Μερίδα
του, που ορίζεται σε ένα ποσό (20 ευρώ το έτος στην περίπτωσή μας). Αυτό δίνει δικαίωμα συμμετοχής στο
Διοικητικό ή στο Εποπτικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού , και ασφαλώς στο ανώτερο όργανο, τη Γενική
Συνέλευση, που λαμβάνει και όλες τις αποφάσεις.

Τι προϊόντα έχουμε;
• Αυγά
• Άλευρα
• ΣιτηράΑρτοπαρασκευάσματα
• Βότανα
• Γαλακτοκομικά
• Γλυκά-Βουτήματα

• Δημητριακά
• Διάφορα
• Είδη προσωπικής
υγιεινής & καθαριότητας
• Ζυμαρικά
• Κρεατικά
• Λάδι

•
•
•
•
•
•
•

Mαναβική
Μαρμελάδες
Μελισσοκομικά
Μπισκότα
Ξηροί Καρποί
Οικιακά
Καθαριστικά

•
•
•
•
•
•

Όσπρια-Ρύζι
Ποτά
Σάλτσες
Σοκολατοειδή
Χαρτικά
Ποτά

Και όλα αυτά μόνο προς το παρόν, αφού όσο θα στηριζόμαστε από περισσότερους συνεταιριστές, πολύ
σύντομα θα έχουμε όλα τα είδη που χρειάζεται ένα νοικοκυριό, σε όλο και χαμηλότερες τιμές.

Περισσότερες πληροφορίες
Στην ιστοσελίδα του Θαλείν www.thalein.gr μπορείτε:
Να βρείτε περισσότερα στοιχεία όπως τιμοκατάλογο και παρουσίαση των προϊόντων του Θαλείν.
Να κατεβάσετε την αναλυτική παρουσίαση του Θαλείν.
Να κατεβάσετε το Καταστατικό του Θαλείν.
Την Κυριακή 20 Μαΐου 2012 έγινε η επίσημη παρουσίαση και οι πρώτες εγγραφές για τον Αστικό
Συνεταιρισμό Καταναλωτών «Θαλεῖν Συν. Π. Ε.». Από 3/12/12 λειτουργεί το 2ο σημείο διανομής στην
Καλλιθέα. Ήδη έχει προγραμματιστεί η λειτουργία πολλών νέων σημείων με την προοπτική να υπάρχει ένα
Θαλείν σε κάθε γειτονιά.
Κεντρικό σημείο διανομής: Αγίου Νεκταρίου 24, 14122, Νέο Ηράκλειο, Τηλέφωνο: 215 5401684, Κινητό: 698 49 42 909
Θαλείν Καλλιθέας: Σαπφούς 14, 17676, Καλλιθέα
Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00-14:00 και 17:00-21:00 Σάββατο: 10:00-15:00, Κυριακή: κλειστά

www.thalein.gr - E-mail: info@thalein.gr

Θαλείν στο Γαλάτσι - Δηλώστε το ενδιαφέρον σας
Εάν σας ενδιαφέρει η δημιουργία ενός νέου Θαλείν στο Γαλάτσι ή επιθυμείτε να παραβρεθείτε στην ενημερωτική ομιλίασυζήτηση που θα γίνει σύντομα στην πόλη μας, όπου μέλη του Θαλείν θα απαντήσουν σε κάθε σχετικό σας ερώτημα ή
απορία, μπορείτε να το δηλώσετε αφήνοντας τα στοιχεία σας στο email: thaleingal@yahoo.gr ή στο τηλ: 2102929668
Περισσότερες πληροφορίες στο facebook του Θαλείν Γαλατσίου: http://www.facebook.com/thaleingal

