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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ ΝΟ.10 

Θ ΠΟΡΕΙΑ ΣΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ – ΣΡΟΦΘ ΣΘΝ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΘΘ ΣΟΤ 

υναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι ςυνταξιοφχοι,  

Απευκυνόμαςτε ςε ςασ για να ςασ ενθμερϊςουμε για τισ εξελίξεισ και τισ ενζργειζσ μασ ςχετικά με το 
κρίςιμο ηιτθμα τθσ ςωτθρίασ του υνεταιριςμοφ μασ. 

Σον Μάρτθ του 2012, όταν ςυγκροτικθκαν ςε ςϊμα το νζο Διοικθτικό και Εποπτικό υμβοφλιο, μετά 
τισ αρχαιρεςίεσ, διαπιςτϊκθκε αμζςωσ, ότι ο υνεταιριςμόσ, τα τελευταία δζκα περίπου χρόνια 

 είχε μια πτωτικι πορεία παράγοντασ μονίμωσ ελλείμματα  

 είχε ςυςςωρεφςει μεγάλα χρζθ προσ τουσ προμθκευτζσ, με αποτζλεςμα να χάςει τθν 
εμπιςτοςφνθ τουσ και να παραλάβουμε ράφια εντελώσ άδεια ςε όλα τα πρατιρια και τθν 
αποκικθ. 

 Γι’ αυτό, οι πρϊτοι ςτόχοι που τζκθκαν ιταν θ αποφυγι τθσ πτώχευςθσ και θ απόκτθςθ 
εμπιςτοςφνθσ από τουσ προμθκευτζσ, προκειμζνου να ζχουμε τθ δυνατότθτα αγορϊν και πωλιςεων. 

Οι προςπάκειζσ μασ αρχίηουν να αποδίδουν τουσ πρϊτουσ καρποφσ και τα πρϊτα ανταποδοτικά 
μζτρα ιδθ υλοποιοφνται. Ζτςι: 

 Παρζχεται ζκπτωςθ 3% ςτισ αγορζσ τροφίμων από τουσ ςυνεταίρουσ, μετά τθν μείωςθ των 
τιμϊν προμικειασ των τροφίμων που πετφχαμε, ενϊ ςυνεχίηεται επίςθσ θ παροχι 
ζκπτωςθσ 10% ςτα ενδφματα κ.λ. είδθ. 

 Ειδικά για ΟΛΟΤ τουσ ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΟΤ, ΤΝΕΣΑΙΡΟΤ ΚΑΙ ΜΘ, παρζχεται 

πίςτωςθ ενόσ μθνόσ για αγορζσ τροφίμων, που ςτθν πράξθ γίνεται τουλάχιςτον 

δφο μθνών μζχρι να εκκακαριςτοφν οι αγορζσ. 

 

Για να φκάςουμε ςε αυτό το ςθμείο ςιμερα,   ζπρεπε να λθφκοφν άμεςα, επείγοντα μζτρα, για να 
μπουν οι βάςεισ για τθν ανάκαμψθ του υνεταιριςμοφ και τθ μετζπειτα αποκατάςταςθ των 
ςυνεπειϊν τουσ. τα πλαίςια αυτά, αποφαςίςτθκαν και υλοποιοφνται τα παρακάτω: 

 Θ επίτευξθ ςυμφωνιών με πιςτωτζσ μεγάλων ποςών (αρκετοί απ’ αυτοφσ είχαν 
προςφφγει ςτθ δικαιοςφνθ) προκειμζνου να εξοφλθκοφν. 

 Θ ςταδιακι απομείωςθ των οφειλών προσ τουσ λοιποφσ πιςτωτζσ.  

 Θ ςθμαντικι μείωςθ των αποδοχών των εργαηομζνων ςτον υνεταιριςμό 

 Θ αναδιοργάνωςθ του λογιςτθρίου, θ λειτουργία του οποίου δεν ικανοποιοφςε τισ 
ανάγκεσ του υνεταιριςμοφ, με τθν ταυτόχρονθ μείωςθ των εργαηομζνων ςε αυτό. 

 Η καταβολι από κάκε ςυνεταίρο Ζκτακτθσ Ειςφοράσ (ποςοφ εννζα Ευρϊ και για 
διάςτθμα 12 μθνϊν, δθλ. ςυνολικά 108 Ευρώ). Τπενκυμίηουμε πωσ αυτό το μζτρο είναι 
εντελϊσ ΠΡΟΩΡΙΝΟ και επιβάλλεται από το νόμο και το καταςτατικό (Άρκρο 36: Αν ςτο 
τζλοσ κάποιασ χριςθσ προκφψει ηθμία και θ Γενικι Συνζλευςθ δεν αποφαςίςει, όπωσ ορίηει 
ο νόμοσ, να καλυφκεί με επιβάρυνςθ των μελϊν, καλφπτεται από το Έκτακτο Αποκεματικό. 
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Αν δεν επαρκζςει, χρθςιμοποιείται το Τακτικό Αποκεματικό. Σε περίπτωςθ που δεν 
καλυφκεί και πάλι, το Διοικητικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να ςυγκαλέςει έκτακτη Γενική 
Συνέλευςη για την επιβολή έκτακτησ ειςφοράσ ςτουσ ςυνεταίρουσ).  

 

Επίςθσ, ανανεώκθκαν οι ςχζςεισ με τουσ προμθκευτζσ (ο ςυνολικόσ αρικμόσ των οποίων 
υπερζβαινε τουσ 150). Η ςυνεργαςία με όςουσ προμθκευτζσ βοικθςαν ςτθν ανάκαμψθ του 
ςυνεταιριςμοφ ςυνεχίςτθκε. τθν αντίκετθ περίπτωςθ θ ςυνεργαςία αυτι διακόπθκε. Ζτςι, 
προωκείται: 

 Η κατά το δυνατόν ικανοποίθςθ των ςυνεταίρων και όςων δικαιοφνται παιδικισ μζριμνασ 
με τθν παροχι δυνατότθτασ αγορϊν από τον ςυνεταιριςμό. 

 Αιςκθτι μείωςθ των τιμών αγοράσ ποιοτικών και κυρίωσ Ελλθνικών προϊόντων, με νζεσ 
ςυμφωνίεσ και με οριςμζνουσ νζουσ προμθκευτζσ, με αγορζσ από τα εργοςτάςια ι 
απευκείασ από παραγωγοφσ ι χονδρζμπορουσ (και όχι από οφπερ Μάρκετ), με 
αποτζλεςμα τθν επίτευξθ ανταγωνιςτικών τιμών και τθν αφξθςθ τθσ κερδοφορίασ του 
τμιματοσ τροφίμων. 

 Προτεραιότθτα ςτα πρατιρια τροφίμων για τθν ενίςχυςθ του κοινωνικοφ ρόλου του 
υνεταιριςμοφ ςτισ ςθμερινζσ δφςκολεσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ. 

 Η επιλογι, μζςα από προςφορζσ, εταιρείασ ορκωτϊν λογιςτϊν προκειμζνου να προβεί ςε 
διαχειριςτικό ζλεγχο για το ζτοσ 2011, θ οποία ςυνεχίηει τθν ζρευνά τθσ. 

 Η ικανοποίθςθ αιτθμάτων για αγορζσ θλεκτρικών ειδών, αλλά με πολφ φειδϊ, λόγω 
ζλλειψθσ ρευςτότθτασ,. Με απόφαςθ του Δ.. δόκθκε προτεραιότθτα ςε αιτιματα 
πρωτοετϊν φοιτθτϊν  ςε ςχολζσ τθσ επαρχίασ. υνεχίηουμε με πολφ προςοχι, με ςειρά 
προτεραιότθτασ, για όςο μασ επιτρζπουν  τα οικονομικά του ςυνεταιριςμοφ. 

 

υναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι ςυνταξιοφχοι, 

Η πτϊχευςθ του υνεταιριςμοφ κα δθμιουργοφςε εμπλοκι με τθ ςωρευμζνθ μζριμνα, κα ζκετε ςε 
κίνδυνο τον ίδιο τον κεςμό τθσ μζριμνασ, αντί τθσ ενίςχυςθσ και επζκταςισ του ωσ κοινωνικοφ κεςμοφ 
ςτισ ςθμερινζσ αντίξοεσ ςυνκικεσ, κα επιβάρυνε τουσ ςυνεταίρουσ με τθν οικονομικι υποχρζωςθ 
κάλυψθσ των ςωρευμζνων υποχρεϊςεων, κα οδθγοφςε ςτθν ανεργία τουσ εργαηόμενουσ. 

 

υναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι ςυνταξιοφχοι, 

Όπωσ αντιλαμβάνεςτε, θ επικοινωνία μαηί ςασ, λόγω τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του υνεταιριςμοφ 
και του υψθλοφ κόςτουσ ταχυδρόμθςθσ ανακοινϊςεων, είναι πολφ δφςκολθ. 

ασ καλοφμε, τϊρα που ο ανανεωμζνοσ ςτθ λειτουργία και διαχείριςθ υνεταιριςμόσ οδεφει για 
αιςκθτι κερδοφορία το 2013, να ςτακείτε ςτο πλάι του, γιατί τα όποια επιτεφγματά του κα 
επιςτρζφουν ςε εςάσ, όπωσ ζγινε και ςε πολφ δφςκολεσ ςυνκικεσ (Κατοχι), όταν, κυριολεκτικά, 
ςϊκθκαν χιλιάδεσ ηωζσ. 

Πριν τισ γιορτζσ των Χριςτουγζννων, το ανακαινιςμζνο πρατιριο τροφίμων κα είναι και πάλι ςτθ 
διάκεςι ςασ. ασ περιμζνουμε! 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2013! 

 

Ο Πρόεδροσ               Η Γεν. Γραμματζασ 

 

Δθμοςκζνθσ Κοκκινόπουλοσ                                        Ευαγγελία Κωνςτανταράκθ 


