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 ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΣΚΟΠΟΣ  

1. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική 

ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 

(ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).  

2. Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι  η κοινωνική 

καινοτομία και  η βιώσιμη ανάπτυξη .    

      Ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της προώθησης της κοινωνικής 

καινοτομίας θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες:  

α) Υπηρεσίες υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έμφαση την 

καινοτομία , επειδή είναι ο μοχλός ανάπτυξης και της Ελληνικής 

οικονομίας για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, 

υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων,  εκπαίδευση 

πωλητών, υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε θέματα 

επιμορφωτικών σεμιναρίων, υπηρεσίες παροχής συμβουλών για 

θέματα μάρκετινγκ, υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και 

επιχειρησιακής έρευνας, υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων.  

      Ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης 

ανάπτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες:  



α) προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος,  

β) συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,  

γ) προωθούν την ισότητα των φύλων,  

δ) προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά ,  

ε)προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, 

δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών , 

στ)προωθούν τη δια βίου μάθηση των μελών, την επιδίωξη του 

συλλογικού οφέλους και παροχών και την εξυπηρέτηση γενικότερων 

κοινωνικών συμφερόντων και υπηρεσιών προς τον άνθρωπο,  

ζ)προωθούν την καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του ομαδικού 

πνεύματος συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του,  

η)προωθούν την γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 

ανάπτυξη της χώρας καθώς και την ανάπτυξη των τοπικών και 

Ελληνικών επιχειρήσεων.  

        Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού ως προς την 

βιώσιμη ανάπτυξη εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων 

δραστηριοτήτων:  

α. Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της 

βιοποικιλότητας.  

β. Αειφόρος γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δίνει έμφαση στη 

διατήρηση και διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών 

ποικιλιών ή «φυλών» και στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά 

τροποποιημένων οργανισμών.  Σκοπός της Διορατικότητας κοιν.σ.επ. 

είναι η επαναξιοποίηση του κάμπου της Θεσσαλίας στον 

Αγροτουρισμό και την Κτηνοτροφία, τη δημιουργία ενός θεματικού 

πάρκου για τις τοπικές Ελληνικές ποικιλίες , τη βιολογική και 



αειφόρο γεωργία και τη βιωματική μάθηση. Ένα αγρόκτημα που με 

παραδοσιακές και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές θα παράγει  

υψηλής ποιότητας προϊόντα , θα βοηθά σε συνεργασία με 

Πανεπιστήμια στην διάδοση και διάσωση των παραδοσιακών ποικιλιών 

και των αυτόχθων αγροτικών ζώων και βουβαλιών τα οποία και θα 

διαθέτει στην αγορά.     

γ. Τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία ή κτηνοτροφία, 

που συμβάλλει στην ανάπτυξη απευθείας εμπορικών σχέσεων μεταξύ 

παραγωγών και καταναλωτών και ενισχύει την προσβασιμότητα σε 

είδη πρώτης ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων 

του πληθυσμού, μέσα από την απευθείας διάθεσή τους.  

δ. Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Ως δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο 

ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον 

αλληλοσεβασμό εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη 

ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη 

ανάπτυξη, προσφέροντας καλύτερους όρους εμπορίας των προϊόντων 

και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων 

παραγωγών και εργαζομένων.  

ε. Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μικρή κλίμακα και 

την ανάπτυξη τεχνολογίας που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.  Η 

αειφόρος ανάπτυξη και η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας 

σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα είναι στόχος 

για έρευνα στο θεματικό πάρκο του τοπικού και πρότυπου 

αγροκτήματος.     

στ. Αειφόρο Σχολείο Ζωής και δια βίου μάθησης  .Είναι ο 

εκπαιδευτικός φορέας- Δράση της Διορατικότητας που στοχεύει στην 

διαμόρφωση δημοκρατικά υπεύθυνων πολιτών , η συμπεριφορά των 

οποίων θα απορρέει από τις αξίες της Δημοκρατίας , του Σεβασμού , 



της ισονομίας , της αλληλεγγύης , της προστασίας και διατήρησης 

όλων των συστημάτων ζωής , της διαμόρφωσης ενός δικαιότερου 

κόσμου που θα διέπεται από την ισόρροπη διασφάλιση του τρίπτυχου 

κοινωνία , περιβάλλον , οικονομία. Οι λέξεις Αγάπη , Ειλικρίνεια , 

Δικαιοσύνη  και Σεβασμός είναι η νέα μαθησιακή κουλτούρα που το 

Αειφόρο σχολείο Ζωής προσβλέπει. Η ασχολία με  την καλλιέργεια της 

γης και των οπωροκηπευτικών   ανάλογα με την εποχή σποράς 

παρέχει τέτοιες μαθησιακές εμπειρίες κατά τις οποίες οι μαθητές  και 

οι  πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν μεταξύ τους , 

ενισχύοντας έτσι την έννοια της κοινότητας και τη σημασία της 

αλληλοβοήθειας στην προσπάθεια υλοποίησης στόχων κοινού 

ενδιαφέροντος. Αγαθά Δικαίου και αλληλέγγυου εμπορίου και  

προώθηση τοπικών προϊόντων, Εξοικονόμηση ενέργειας και Νερού , 

κατάστημα ανταλλαγής και βιβλιοθήκη δανεισμού βιβλίων, 

Τοιχογραφίες γκράφιτι  ,Μονοπάτι άσκησης  περιπέτειας και 

Ξεκούρασης , εργαστήριο ανακύκλωσης , λιπασματοποίηση ή 

κομποστοποίηση, διάφορα παιχνίδια .  Μείωση της παραγωγής 

αποβλήτων και απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, με συμμετοχή των 

πολιτών, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, 

ανακύκλωση των αποβλήτων ή μέσα από τον επανασχεδιασμό του 

τρόπου παραγωγής και διανομής των προϊόντων.  Τα παραπάνω θα 

αξιοποιηθούν και θα ερευνηθούν με το αειφόρο σχολείο ζωής και δια 

βίου μάθησης.     

ζ. Κατασκευή και συντήρηση υποδομών και ενέργειας σε δημοκρατική 

συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.  Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και  

μεταφορά τεχνογνωσίας.  

θ. Εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό και Χώροι εστίασης  , 

αναψυχής  και διάθεσης προϊόντων.    



ι . Σχεδιασμό και διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών 

προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί 

την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή.  

ια. Παραγωγή, μεταποίηση,  προώθηση ή  διατήρηση της παραγωγικής 

ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.  

ιβ. Παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής 

δημιουργίας.  

ιγ. Περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και του κτιριακού 

αποθέματος.  

ιδ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας  με κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

κριτήρια.  

ιε). Την παροχή τουριστικών υπηρεσιών.  

ιστ). Την διοργάνωση κοινωνικών, πολιτιστικών και γενικά κάθε 

φύσης κοινωνικών εκδηλώσεων.  

κα). Την συνεργασία με άλλες Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο ή στα πλαίσια υλοποίησης 

προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή 

διεθνείς οργανισμούς, συνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις 

συνεργασίας.  

κβ). Την ένταξη σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, 

σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για την στήριξη της εργασίας και στις 

κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης  . 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού ορίζεται αορίστου χρόνου .  

 


