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       ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο και 

συναλλασσόμενο του 
Εναλλακτικού προϊόντος 
εμπιστοσύνης “Επικούρειο 

Φίλτρο” 

         

 
Θέμα: Εφαρμογή εναλλακτικού, ρεαλιστικού, πειραματικού ανταλλακτικού προϊόντος 

εμπιστοσύνης της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.. 
Σχετ.: 1. Το καταστατικό της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. όπως ισχύει. 

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 23/09.04.2018 πρακτικό συνεδρίασης Διοικούσας 

Επιτροπής (θέμα 2ο). 

 

Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας 

και Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, δεδομένου ότι αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία στην 

εύρεση του νομίσματος του ευρώ και στους περιορισμούς που αυτό θέτει στην ελευθερία της σκέψης, 

της έκφρασης, της δράσης, δυσκολεύοντας τη ρευστότητα για την ανάπτυξη των επικούρειων δράσεων 

παιδείας, δημιουργίας, τέχνης, αμφισβητώντας συγχρόνως τους τομείς που αυτό επενδύεται, 

συσσωρεύεται και διοχετεύεται, δεδομένου ότι δεν στηρίζει επί του πρακτέου στην κάλυψη των 

καταστατικών σκοπών μας, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα την έναρξη 

εφαρμογής της ήδη εγκεκριμένης 4ης Κοινωνικής Δράσης και ειδικότερα τη δημιουργία, χρήση, 

διαχείριση, ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή 

οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, με εναλλακτικά 

συστήματα δίκαιης, συνεργατικής, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και απασχόλησης, όπως 

Τράπεζα Χρόνου, σύστημα μη χρηματικών ανταλλαγών, κουπόνια και εναλλακτικό νόμισμα – προϊόν 

εμπιστοσύνης με την ονομασία «Επικούρειο Φίλτρο». Έκαστο εξ αυτών έχει μοναδικό κωδικό αριθμό και 

ισοτιμία ανάλογη με μία (1) ημέρα επικούρειου χρόνου απασχόλησης που βασίζεται στο από ανατολής 

μέχρι δύσης του ηλίου πρόγραμμα απασχόλησης ή εκατόν ένα (101) ευρώ, στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε κατά τόπους Φόροι. Βασίζεται στην ανταλλακτική, οικονομική και 

νομισματική μονάδα, που παρατηρεί, καταγράφει, αναλύει, κοστολογεί το κάθε κλάσμα, την κάθε 

στιγμή, το κάθε δευτερόλεπτο, το κάθε λεπτό, την κάθε ώρα, την κάθε ημέρα μέσα στον σχετικό χρόνο 

της συμπαντικότητας του σύμπαντος, πλέον του συστήματος χρηματικών συναλλαγών. Σε περίπτωση 

επιστροφής και χρηματικής εξαργύρωσης του «Επικούρειου Φίλτρου» θα τίθεται επιπρόσθετος φόρος 

παρακράτησης τριάντα τοις εκατό (30%). 

Τα παιδιά άνω των δεκαεπτά (17) ετών που επιθυμούν να συναλλάσουν το “Επικούρειο Φίλτρο” θα 

πρέπει να διαθέτουν επικυρωμένη έγγραφη συναίνεση γονέα – κηδεμόνα σε μορφή Υπεύθυνης 

Δήλωσης. 
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Ως προς την Τράπεζα Χρόνου, αυτή ορίζεται ως «Επικούρειος Χρόνος» που εστιάζει σε παιδιά, νοήμονες, 

σοφούς γέροντες, με δράσεις επικούρειας παιδείας, δημιουργίας, τέχνης. 

Το κεφάλαιο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ θα μετατραπεί σε «Επικούρεια Φίλτρα» ανάλογης αξίας, αρχής γενομένης του κεφαλαίου 

των συνεταιριστικών μερίδων που υπάρχει. 

Όλα τα ποσά που έχουν καταβληθεί σε οποιαδήποτε μορφή για την κάλυψη εξόδων της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., μετατρέπονται επίσης σε αντιστοιχία με το Επικούρειο Φίλτρο και αποδίδονται με αυτή τη 

μορφή, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί οπουδήποτε την δέχονται εναλλακτικά. 

Το κάθε “Επικούρειο Φίλτρο” είναι ισάξια ιδιοκτησία όλων των μελών της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.. 

Δύναται να διαιρεθεί σε όποια μονάδα κριθεί απαραίτητο από μέλη της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

Δύναται να ανταλλαχθεί με όποιον το δέχεται και είναι ενήλικος ή είναι άνω των δεκαεπτά (17) ετών και 

διαθέτει – επιδεικνύει επικυρωμένη έγγραφη συναίνεση γονέα – κηδεμόνα. 

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και διαύγειας, για κάθε ανταλλαγή προϊόντος Επικούρειου Φίλτρου θα 

εκδίδεται αποδεικτικό ανταλλαγής. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης λόγω φθοράς τίθεται λειτουργικό κόστος που ισούται με το ένα δέκατο 

της συνολικής του αξίας (1/10). 

Για τη συνεργασία με νομικά πρόσωπα, θα συνάπτεται συμφωνητικό συνεργασίας ή/και ανταλλαγής, με 

όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται από κοινού από τα μέρη αυτού. 

 

                         
 

                        Με ειλικρίνεια, 
 Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής 

              ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.   

 

   Πηνελόπη Μαρκοπούλου – Πρόεδρος

      Μαίρη Μιχαλούδη – Γραμματέας 

           Δωροθέα Λαδά - Ταμίας 

 

 

 

 

 

 

 


