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Η ΠΡΩΣΚΑΛΟ ως κινηματικό δίκτυο πολιτών
δημιουργήθηκε το 2011 με “σκοπό να συμβάλλει
στη διατύπωση ενός δημόσιου Λόγου και στην
ενεργοποίηση μιας κοινωνικής Πράξης, με τη
μορφή ενός Σχεδίου Δράσης οικονομικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού, πολιτικού και
ιδεολογικού που θα δίνει διέξοδο, ελπίδα,
προοπτική”.
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H καθημερινή μάχη για την ανάπτυξη του μοντέλου
της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, είναι
ο πρώτος στόχος της Πρωτοβουλίας μας, ώστε οι
συμπολίτες μας να βλέπουν αποτελέσματα και να
πείθονται όλο και περισσότερο ότι «ένας άλλος
δρόμος είναι εφικτός», μέσα από μια «άλλη»
οικονομία και κοινωνία, συνεργατική και
αλληλέγγυα”.
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Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα ο “Λόγος” και η
“Πράξη” της ΠΡΩΣΚΑΛΟ δημιούργησαν στην
πόλη της Θεσσαλονίκης τα ακόλουθα
εγχειρήματα ΚΑΛΟ των οποίων οι βασικές
καταστατικές αρχές έχουν ως εξής :
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Λειτουργούν με βάση τις αρχές της Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας και της Άμεσης Δημοκρατίας. 
Η διοίκησή τους είναι υπόθεση των μελών, ενώ σε όλα τα 
όργανα εφαρμόζεται η αρχή “ένα πρόσωπο, μία ψήφος”.
Η Γεν. Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο. 
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές (Ανοιχτό Δ.Σ.-
ΑΔΣ) σε όλα τα μέλη και τους εργαζόμενους που θέλουν 
να συμμετέχουν ισότιμα στη συζήτηση και λήψη των 
αποφάσεων.
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Στα εγχειρήματα της ΠΡΩΣΚΑΛΟ δεν υπάρχουν
εκμεταλλευτικές σχέσεις παραγωγής, δεν αποκομίζει
κανείς κέρδος σε βάρος της εργασίας.
Οι εργαζόμενοι είναι μέλη του συνεταιρισμού, όχι
υπάλληλοι. Αμείβονται λίγο πάνω από τα προβλεπόμενα
και είναι κανονικά ασφαλισμένοι. Συμμετέχουν ισότιμα
στα Ανοιχτά Δ.Σ., συζητούν και παίρνουν τις αποφάσεις
μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. και όσα άλλα μέλη του
συνεταιρισμού συμμετέχουν.
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2012, Μάρτης, Ιδρυτική Γεν. Συνέλευση
2013, Δεκέμβρης, άνοιξε το κατάστημα με 4 εργαζόμενους
2014 – 2016, Σταδιακή άνοδος καθαρών πωλήσεων

από 600.000€ μέχρι 780.000 €
και αριθμού εργαζομένων από 4 σε 7.

2016, επέρχεται η πρώτη κρίση διχασμού στον συνεταιρισμό
2017, ξεπέρασμα της κρίσης με καθιέρωση συστημικών
μεταβολών, κυρίως με λήψη αποφάσεων αυξημένης
πλειοψηφίας στα όργανα του συνεταιρισμού (Γ.Σ., Δ.Σ., ΑΔΣ)
2018, οικονομική ανάκαμψη του συνεταιρισμού, αναμενόμενο
αποτέλεσμα χρήσης 2018 το καλύτερο της 5ετίας λειτουργίας
του καταστήματος.
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To σύνθημα “Παίρνουμε την τροφή μας στα χέρια μας!”, και η
συνεταιριστική, μη κερδοσκοπική, κοινωνική-αλληλέγγυα και
περιβαλλοντική φυσιογνωμία που επέλεξε για τον εαυτό του
ο βιος coop, καθώς και ο τρόπος διοίκησης και διαχείρισης με
αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, είναι τα βασικά καταστατικά
κατοχυρωμένα στοιχεία που συνθέτουν την αποστολή και τη
φυσιογνωμία του βιος coop. Αυτά αποτέλεσαν και την
συνεκτική ουσία, η οποία επέτρεψε την επιτυχή αντιμετώπιση
της πρώτης κρίσης διχασμού ανάμεσα στα μέλη του
συνεταιρισμού, που παρουσιάστηκε στη διάρκεια του 4ου
χρόνου λειτουργίας του, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να
μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία.
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2011, Φθινόπωρο, απόφαση συμμετοχής της
ΠΡΩΣΚΑΛΟ στην υπό διαμόρφωση Κ 136 με στόχο να
περάσει το Νερό της Θεσσαλονίκης στα χέρια των
πολιτών.
2011-2013, διαμόρφωση καταστατικού, ίδρυση
πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών Νερού ανά
υδροδοτούμενο Δήμο της Θεσσαλονίκης, δημιουργία
δευτεροβάθμιας Ένωσής τους και υποβολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στην πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ για
ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ Α.Ε.
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Τέσσερις προτάσεις για 
την ΕΥΑΘ - Ποιοι είναι 
οι υποψήφιοι
18:58 | 29 Απρ 2013 
ΥΔΡΕΥΣΗ

Πηγή: reporter.gr

Οι 4 εταιρίες είναι οι εξής:

-Η γαλλική Suez Environment, από κοινού με την 
Άκτωρ του ομίλου Ελλάκτωρ. 

-Η ΓΕΚ σε κοινό σχήμα με τον επιχειρηματία 
Αποστολόπουλο του ομίλου Ιατρικού Αθηνών και 
με ισραηλινή εταιρεία ύδρευσης. 
-Ο ομογενής επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης, 

-Η Κίνηση 136, μια πρωτοβουλία 
πολιτών που εναντιώνεται στην 
ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ και 
αντιπροτείνει την κοινωνική διαχείρισή 
της, μέσω συνεταιρισμών σε επίπεδο 
γειτονιάς. Η Κίνηση υποστηρίζει ότι αν 
η εκτιμώμενη αξία της ΕΥΑΘ διαιρεθεί 
με τον αριθμό των χρηστών, το 
αποτέλεσμα είναι το κόστος των 136 
ευρώ/πολίτη για την εξαγορά.
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2014, 18 Μάη, διεξαγωγή του ιστορικού Δημοψηφίσματος για
το Νερό της πόλης με ερώτημα : “Συμφωνείτε με την
ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ Α.Ε. ΝΑΙ ή ΟΧΙ;”
218.000 πολίτες ψήφισαν “ΟΧΙ”, ποσοστό 98%.

Για την διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος:
Οι Δήμοι διέθεσαν το υλικό, τις κάλπες και τους καταλόγους.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης την Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή.
Η Κ 136 και τα άλλα κινήματα του Νερού 2.000 εθελοντές, ως
εφορευτικές επιτροπές στις κάλπες του Νερού, έξω από τα
εκλογικά κέντρα των αυτοδιοικητικών εκλογών.
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2014, απόφαση του ΣτΕ, που επιβάλει την κατοχή του 51%
των μετοχών της ΕΥΔΑΠ από το κράτος.
2016, επαναφορά της πρόβλεψης για ιδιωτικοποίηση της
ΕΥΑΘ με την υπογραφή του 3ου Μνημονίου της ελληνικής
κυβέρνησης με τους δανειστές της.
2017, πέρασμα του 51% των κρατικών μετοχών της ΕΥΑΘ
Α.Ε. στο “Υπερταμείο”.
2018, Μάρτης, Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί
ανακοινώνουν την διάθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει
στην ιδιωτικοποίηση του 23% των μετοχών της ΕΥΑΘ Α.Ε.
που παρέμειναν στο ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίηση.
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2018, Άνοιξη: Με άξονα την Κ 136 και την πρότασή της
δημιουργείται Πρωτοβουλία 54 Φορέων και κινημάτων για
την Συνεργατική μη κερδοσκοπική διαχείριση του Νερού της
Θεσσαλονίκης.
2018, Απρίλιος: Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας, μετά από εισήγηση της Πρωτοβουλίας των 54
Φορέων και Κινημάτων συγκροτεί 5μελή Επιτροπή, με τρείς
Αυτοδιοικητικούς και δύο της Πρωτοβουλίας, με σκοπό να
συζητήσει την αναλυτική πρόταση της Πρωτοβουλίας και να
φέρει εισήγηση στην ΠΕΔ.
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2018, Μάϊος: σε συνεδρίαση της 5μελούς Επιτροπής
παρουσιάζεται η εισήγηση και αποφασίζεται αυτή γίνει στους
11 Δημάρχους των υδροδοτούμενων Δήμων και να ληφθεί η
τελική απόφαση – πρόταση εξαγοράς του 23% προς την
κυβέρνηση.



Λαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας
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2013, Φεβρουάριος – Δημιουργήθηκε. Mέχρι το 2017 
λειτούργησε ως μια άτυπη συνεργατική συλλογικότητα, 
σχετικά αυτόνομα από την ΠΡΩΣΚΑΛΟ. 
2017, Απρίλιος: Έγινε η ιδρυτική συνέλευση, που 
δημιούργησε τον κοινωνικό μη-κερδοσκοπικό
συνεταιρισμό «Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας 
Οικονομίας» (People’s University of Social
Solidarity Economy) με διακριτικό τίτλο «UnivSSE Coop».



Συνεταιρισμός 

Κοινωνικής Διαχείρισης Αποβλήτων 

“αναβίωσις”
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2017, δημιουργήθηκε με βάση τις ίδιες αρχές : Κοινωνική 
Αλληλεγγυα Οικονομία & Άμεση Δημοκρατία. Σκοπός : Η 
ολοκληρωμένη, αποκεντρωμένη, κοινωνική διαχείριση των 
αποβλήτων, με έμφαση την πρόληψη-μείωση, την 
επανάχρηση και την Διαλογή στην Πηγή. 
2017 - 2018, συμμετείχε στην ομάδα των φορέων ΚΑΛΟ που 
συνεργάστηκε επί ένα χρόνο με τον Δήμο Θεσσαλονίικης για 
την νομική, τεχνική και οικονομική προετοιμασία του Κέντρου 
Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης για την Διαλογή στην Πηγή 
(ΚΑΕΔΙΣΠ) – Κέντρο Επανάχρησης του Δήμου 
Θεσσαλονίκης.
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2018, δημιουργήθηκε η Κοινοπραξία Φορέων ΚΑΛΟ  “ΤΑ 
ΠΑΝΤΑ RE-”. Η “αναβίωσις” είναι ιδρυτικό μέλος της.



Κοινοπραξία Φορέων ΚΑΛΟ  

“ΤΑ ΠΑΝΤΑ RE-”
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2018, δημιουργήθηκε η Κοινοπραξία Φορέων ΚΑΛΟ  “ΤΑ 
ΠΑΝΤΑ RE-”. 
Ιδρυτικά μέλη :
“αναβίωσις”
“Eco Greece”
“Λαϊκό Πανεπιστήμιο ΚΑΛΟ Coop”
“Υποστήριξη ΚΑΛΟ Coop”
Συνδεδεμένα Μέλη :
Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης
“Επανάχρηση ΤΩΡΑ!”
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2018, 18/11, H ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Θεσσαλονίκης αναφέρει χαρακτηριστικά :



Υποστήριξη ΚΑΛΟ Coop ΚοινΣΕπ

“Growing Social”
The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  

PARTNER’S LOGO                                                                

2017, Ιδρύθηκε με τις ίδιες αρχές (ΚΑΛΟ – Άμεση Δημοκρατία)
Σκοπός : η υποστήριξη των εγχειρημάτων ΚΑΛΟ και η 
προώθηση της ΚΑΛΟ στην περιοχή και ευρύτερα.
2017 – 2018 : συμμετείχε στην ομάδα των φορέων ΚΑΛΟ που 
συνεργάστηκε επί ένα χρόνο με τον Δήμο Θεσσαλονίκης για 
την νομική, τεχνική και οικονομική προετοιμασία του Κέντρου 
Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης για την Διαλογή στην Πηγή 
(ΚΑΕΔΙΣΠ) – Κέντρο Επανάχρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Συνέβαλε κυρίως στην διαμόρφωση του Επιχειρησιακού 
Μοντέλου και Σχεδίου του ΚΑΕΔΙΣΠ.
Είναι ιδρυτικό μέλος της Κοινοπραξίας “ΤΑ ΠΑΝΤΑ RE-”.



Ενεργειακή Κοινότητα Θεσσαλονίκης - Κεντρικής 

Μακεδονίας
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2018, 31/12, Ιδρύθηκε με τις ίδιες αρχές (ΚΑΛΟ – Άμεση 
Δημοκρατία) και σκοπό την προώθηση της ΚΑΛΟ και της 
καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, μέσω της 
δραστηριοποίησης στους τομείς των ΑΠΕ, της ΣΗΘΥΑ, της 
ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης 
της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας 
ενέργειας. 
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Ιούνιος 2016: Η ΠΡΩΣΚΑΛΟ μαζί με άλλα 22
εγχειρήματα, πήραν την πρωτοβουλία να καλέσουν
την Πρώτη Πανελλαδική Συνάντηση συνεργατικών
εγχειρημάτων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας
στη Θεσσαλονίκη, με ένα πλαίσιο που συζητείται και
συνδιαμορφώνεται «από τα κάτω», δηλαδή, από τα

2016, Ιούνιος, Θεσσαλονίκη: Η ΠΡΩΣΚΑΛΟ μαζί με
άλλα 22 εγχειρήματα, πήραν την πρωτοβουλία να
καλέσουν την Πρώτη Πανελλαδική Συνάντηση
συνεργατικών εγχειρημάτων Κοινωνικής
Αλληλέγγυας Οικονομίας, με ένα πλαίσιο που
συζητείται και συνδιαμορφώνεται «από τα κάτω»,
δηλαδή, από τα μέλη όλων των εγχειρημάτων.
2017, Μάρτιος, Καρδίτσα: Δεύτερη Πανελλαδική
Συνάντηση.
2017, Ιούνιος, Αθήνα: Τρίτη Πανελλαδική
Συνάντηση. Δημιουργείται η Πανελλαδική Δικτύωση
Συνεργατικών Εγχειρημάτων Κοινωνικής
Αλληλέγγυας Οικονομίας – Κ.ΑΛ.Ο. και δημοσιεύεται
η Διακήρυξή της, που αποτελεί το πρώτο ιστορικά
ντοκουμέντο αυτής της μορφής για την ΚΑΛΟ στη
χώρα μας.
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2017, Ιούνιος, Αθήνα: Η ΠΡΩΣΚΑΛΟ και το Λαϊκό
Πανεπιστήμιο ΚΑΛΟ από τη Θεσσαλονίκη και τα
εγχειρήματα της Αθήνας : Dock – Συνεργατικός Χώρος για
την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, Κόμβος για την
Κοινωνική Οικονομία, Ενδυνάμωση και Καινοτομία,
Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας,
Συντονισμός ΚΟΙΝΣΕΠ Αθήνας, Πανελλαδικό
Συντονιστικό Αλληλέγγυων Σχολείων, H Εφημερίδα των
Συντακτών – ΕφΣυν, μαζί με το Διηπειρωτικό Δίκτυο
Προώθησης της ΚΑΛΟ “RIPESS EU”, συνδιοργάνωσαν το
4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής Αλληλέγγυας
Οικονομίας “UniverSSE 2017”, στο οποίο έγιναν 47
ανοιχτές συζητήσεις κατανεμημένες σε 7 θεματικές και
συμμετείχαν 50 αποστολές από όλη την Ευρώπη και πάνω
από 1.000 άτομα.
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Η ΠΡΩΣΚΑΛΟ κάνει δημόσιες παρεμβάσεις σχετικά με τη
νομοθετική διαδικασία με αφορμή νόμους που
σχετίζονται άμεσα με την ΚΑΛΟ στη χώρα μας, όπως:
-> το ν. 4384/16 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς
-> τον αναπτυξιακό νόμο 4399/16
-> το ν.4430/16 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία
-> το ν.4513/18 για τις Ενεργειακές Κοινότητες
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Η ΠΡΩΣΚΑΛΟ στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Δικτύωσης
συνεργαζόμαστε με πολλά εγχειρήματα ΚΑΛΟ της χώρας
μας για να διεκδικήσουμε με ενότητα και μεγαλύτερη
δύναμη ένα ευνοϊκότερο νομοθετικό πλαίσιο, που δεν θα
είναι τροχοπέδη στις πρωτοβουλίες των δυνάμεων της
εργασίας στην πόλη και την ύπαιθρο, δεν θα τις διασπά,
αλλά θα τις επιτρέπει να ενώσουν τις δημιουργικές
δυνάμεις τους και να παράγουν για τις ανάγκες τους, με
σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.


