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Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αχαίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συνεταιρισμός:

Λέγεται η εθελοντική και διαρκής ένωση ορισμένων προσώπων με 

κοινά και οικονομικά προβλήματα, που γίνεται για την καλύτερη 

αντιμετώπιση των τελευταίων. Τα υπαγόμενα στον συνεταιρισμό άτομα 

συνεργάζονται στη βάση της ισοτιμίας και των κοινών αποφάσεων.

Ο θεσμός του συνεταιρισμού είναι καινούργιος, τον γέννησε δηλαδή 

το καινούργιο οικονομικό σύστημα που διαδέχθηκε την φεουδαρχία, ο 

καπιταλισμός. Η ανάγκη της ένωσης της προσωπικής των μικρών 

επιχειρηματιών, που ήταν αδύναμοι σε ατομική βάση να αντεπεξέλθουν 

στον ανταγωνισμό των μεγάλων κεφαλαιούχων, οδήγησε στη 

δημιουργία των πρώτων συνεταιρισμών.

Οι συνεταιρισμοί αναπτύχθηκαν πιο πολύ στις πρώτες καπιταλιστικές 

χώρες Αγγλία, Ολλανδία, Γαλλία και Γερμανία.

Αρκετή ανάπτυξη και πολύ ενδιαφέρουσα είχαν οι συνεταιρισμοί 

στην Ελλάδα, παρ’ όλο που ο καπιταλισμός εδώ καθυστέρησε να 

αναπτυχθεί. Πρότυπο ελληνικού συνεταιρισμού ήταν των Αμπελακίων, 

που ιδρύθηκε το 1780.

Για τους συνεταιρισμούς, σ’ όλα τα κράτη υπάρχει ειδική νομοθεσία 

που κανονίζει τους τρόπους λειτουργίας τους, τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του Μελισσοκομικού 

Συνεταιρισμού Πατρών.

Μέσα από τη μελέτη του καταστατικού της γενικής συνέλευσης του 

συνεταιρισμού και σε συνεργασία με τον πρόεδρο του κ. Μεσαλά Ηλία
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Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αχαίας

θα δώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς λειτουργεί ένας 

συνεταιρισμός και ποιους στόχους έχει.
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Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αχαίας

ΜΕΡΟΣ I

ΈΝΝΟΙΑ -  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Μελισσοκομία

Λέγεται η τέχνη της εκτροφής των μελισσών. Οι μέλισσες έχουν τάση 

να δημιουργούν φωλιές και να παραμένουν μέσα σε τρύπες, σε 

κουφάλες δέντρων κλπ. Αυτό οδήγησε τον άνθρωπο στη σκέψη ότι είναι 

δυνατόν να τις συλλάβει και να τις βάλει να ζήσουν μέσα σε κάποιο 

κουτί, που να μοιάζει με κουφάλα δέντρου ή με τρύπα σε βράχο. Έτσι 

άρχισε σιγά — σιγά ο άνθρωπος να ασχολείται με τη μελισσοκομία.

Η μελισσοκομία έχει αρκετά παλιά παράδοση. Σε διάφορες 

ζωγραφικές παραστάσεις, που βρέθηκαν στις πυραμίδες της Αίγυπτου, 

εικονίζονται άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόντουσαν με τη μελισσοκομία. 

Στην Αρχαία Ελλάδα επίσης η μελισσοκομία βρισκόταν σε αρκετά 

υψηλό επίπεδο. Άλλωστε από την εποχή αυτή υπάρχουν τα γραπτά του 

Αριστοτέλη για τη μελισσοκομία. Οι απόψεις του αυτές 

εξακολουθούσαν να ισχύουν μέχρι και το Μεσαίωνα. Ο Μεσαίωνας δεν 

πρόσθεσε και πολλά καινούργια πράγματα στη μελισσοκομία, εκτός 

ίσως από τον καπνό, όταν επρόκειτο να ασχοληθεί κανείς με τις 

μέλισσες, ώστε αυτές να μην αγριεύουν πολύ. Αργότερα η μελισσοκομία 

αποτέλεσε είδος ασχολίας των μοναχών στα μοναστήρια, όπου και 

αναπτύχθηκε σημαντικά.

Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τη γνώρισε η μελισσοκομία τα τελευταία 

εκατό χρόνια και ακόμη μεγαλύτερη τα τελευταία, μετά τον πόλεμο.

Σήμερα είναι πια παρά πολλά γνωστά πράγματα από την βιολογία των 

μελισσών, από την νομοτέλεια που διέπει τη ζωή τους, τον τρόπο της 

ζωής τους κλπ. Σε μερικά κράτη η μελισσοκομία έχει πάρει τον
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χαρακτήρα της βιομηχανικής παραγωγής, όπως στον Καναδά και τις 

Η.Π.Α. Η Ελλάδα διαθέτει ιδανικές συνθήκες για τη μελισσοκομία. Η 

ανάπτυξή της όμως στη χώρα μας δεν είναι τέτοια όση επιτρέπουν οι 

κλιματολογικές συνθήκες της.

Οι παλιές πρωτόγονες κυψέλες έχουν αντικατασταθεί με νέες ξύλινες 

και πολύ πιο πρακτικές και αποδοτικές. Σήμερα υπάρχουν δύο τρόποι 

μελισσοκομίας. Ο ένας οπού το σύνολο των κυψελών παραμένει σε ένα 

μέρος και ο άλλος που κάθε φορά μεταφέρεται σε περιοχή που έχει 

λουλούδια. Ο δεύτερος τρόπος, η νομαδική μελισσοκομία, θεωρείται 

ασύγκριτα πιο αποτελεσματική και αποδοτική.

Η πατρίδα μας συμπεριλαμβάνεται σήμερα στις μεγάλες 

μελισσοπαραγωγικές χώρες όχι τόσο για την ποσότητα του μελιού που 

παράγει(που δεν είναι μικρή) όσο για την ποιότητα του μελιού που 

θεωρείται από της καλύτερες στον κόσμο.

Ιστορικό

Οι Συνεταιρισμοί ήταν κάτι απαγορευμένο. Μετά την Μεταπολίτευση 

(1974) κάποιοι ερασιτέχνες μελισσοκόμοι ξεκίνησαν με σκοπό το 

συνδικαλιστικό φορέα και να διαδώσουν την μελισσοκομία. 

Διατηρήθηκε σαν Σύλλογος για 10 χρόνια.

Μετά το '80 αποφασίστηκε να γίνει προμηθευτικός για τα μέλη της 

(κυψέλες, καπνηστήρια).

Η πρώτη μερίδα 5000 χιλ. το άτομο ενώ τώρα είναι 50000 το άτομο.

Γύρω στη δεκαετία του '80 είχε 200 μέλη. Η ίδια η πολιτεία στήριξε 

τους συνεταιρισμούς αλλά τελικά απέτυχε.

Σήμερα ο συνεταιρισμός λειτουργεί με ικανό αριθμό μελών και 

στόχους ιδιαίτερα υψηλούς. Λειτουργεί κατά βάση ως προμηθευτικός, 

δίδοντας σε τιμές ανταγωνιστικές στα μέλη του απαραίτητα υλικά για 

την διαδικασία παραγωγής αλλά και εμπορίας του μελιού.
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ΚΥΨΕΛΕΣ

Υπάρχουν πάμπολλα μελισσοκομικά και άλλα παρόμοια αντικείμενα, 
σημαντικής μελισσοκομικής αξίας που πρέπει να διατηρηθούν.

Το καθένα έχει τη σημασία του και την ιστορική του αξία και 
ταυτόχρονα αποκαλύπτει το στίγμα της εποχής του αλλά και του τόπου 
του στη διαχρονική εξελικτική μελισσοκομική πορεία, που ακόμη και 
στους ειδήμονες προκαλεί θαυμασμό.

Υψέλι, Κέας, πήλινο Υψέλι Σίφνου με πρόσβολο, πήλινο

Ξύλινη, εγχώρια, Κυθήρων Υψέλι Κάλυμνου, πήλινο

6
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Κοφήνη, Φλώρινας, πλεκτό Κουβέλι. Ραπτόπουλο Ευρυτανίας.

Φλοιός Ελάτης

Κουβάνι Χίου από σανιδένιες τάβλες Βαράδι Λήμνου από σανιδένιες τάβλες
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Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αχαίας

Κουβέλι. Ραπτόπουλο Ευρυτανίας 

από κορμό ελάτης

Κουβάνι Χίου. Κορμός

Σμηνάρι. Όλυμπος Καρπάθου. Κυβέρτι. Γαστούνη Ηλείας.

Κορμός πεύκου (Κατράνι) Σανιδένιες τάβλες
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Δίστομο ΥψέλιΊου. Πήλινο Κουβούλα. Συκή Μαγνησίας. Κορμός 

πλατάνου
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Κουβάνι Χίου. Πήλινο Κυβέρτι Αμφικλείας από σανιδένιες 

τάβλες
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Εγχώρια Τατοΐου από σανιδένιες 

τάβλες

Πελεκητή Κυθήρων από πορόλιθο

Κουβέλι. Τουρκολέκα Αρκαδίας. 

Κορμός πλατάνου

Μελισσοκόφινο Χαλκιδικής. Πλεκτό
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Μελισσοκόφινο Λακωνίας Κβάν Μυτιλήνης (Πλωμάρι). Κορμός

(Δαιμόνια). Πλεκτό

Κουβάνι Μυτιλήνης. Κορμός Κρηνί Πάργας από σανιδένιες τάβλες
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4

Καμπάνα Άνδρου. Πήλινη Κουμπάνι Μυτιλήνης από σανιδένιες 

τάβλες

Μελισσοκόφινο Πάρνωνα -  Εγχώρια Πρεσπών από σανιδένιες

Κυνουρίας. Πλεκτό τάβλες
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Ανάστομο κοφίνι Αττικής

Ανάστομο κοφίνι. Αττικής

Μελισσοκόφινο Πάρνωνα

Ανάστομο κοφίνι Αττικής στην 

ύπαιθρο
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Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αχαίας

ΜΕΡΟΣ Π

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Α ρ θ ρ ο  1

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα

Συνιστάται Αγροτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία 

«ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ » με έδρα την 

Πάτρα του Νομού Αχαίας όπου είναι εγκατεστημένη και η Διοίκηση του.

Για τις συναλλαγές του Συνεταιρισμού με το εξωτερικό θα 

χρησιμοποιείται η επωνυμία του Συνεταιρισμού στην αγγλική ως εξής: 

«BEEKEEPING COOPERATIVE OF ΑΧΑΙΑ» .

Α ρ θ ρ ο  2

Περιφέρεια

Ο Συνεταιρισμός έχει περιφέρεια τη γεωγραφική περιοχή, η οποία 

ορίζεται από τα διοικητικά όρια του Νομού Αχαίας όπου 

δραστηριοποιούνται τα μέλη του.

Α ρ θ ρ ο  3

Σκοπός - Δραστηριότητες

1. Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την 

αμοιβαία

βοήθεια των συνεταίρων μελών του στην οικονομική, κοινωνική 

και
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πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιοκτήτης 

και

δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.

2. Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει 

οποιεσδήποτε

δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της 

παραγωγής,

• Οι αριθμοί σε παρένθεση και με έντονο χαρακτήρα αναφέρονται στο 

Παράρτημα 1 που ακολουθεί, μεταποίησης και εμπορίας των 

αγροτικών προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων γενικά και 

ειδικά προϊόντων μελισσοκομικών προϊόντων της παραγωγής, 

προμήθειας και εμπορίας γεωργικών εφοδίων, καθώς και της 

κατασκευής, προμήθειας και εμπορίας μέσων αγροτικής παραγωγής και 

της παροχής υπηρεσιών.

Οι δραστηριότητες αυτές ενδεικτικά είναι οι εξής :

• Η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή 

γραφείων

στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

• Η επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία μελισσοκομικών

προϊόντων,

μέσω της Ομάδας Παραγωγών.

• Η άσκηση της αγροτικής πίστης.

• Η πρακτόρευση στην περιφέρεια του των ασφαλιστικών

εταιριών, των

οποίων η πλειονότητα των μετοχών ανήκει σε 

Συνεταιριστικές

Οργανώσεις.
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• Η πρακτόρευση στην περιφέρεια του, Οργανισμών ασφάλισης ή 

αγροτικής

παραγωγής και κεφαλαίου.

• Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη.

• Η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων, για την προμήθεια

στα μέλη

καταναλωτικών αγαθών.

• Η εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων αγροτικής 

οδοποιίας.

• Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των 

αγροτικών

προϊόντων των μελών του και τρίτων.

• Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης.

• Η ίδρυση και λειτουργία αγροτότουριστικών μονάδων, η

ανάπτυξη του

οικοτουρισμού, του κοινωνικού τουρισμού και

αγροτοτουριστικών

εργασιών.

• Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και 

πολιτιστικής

κατάστασης των μελών του και του βιοτικού τους επιπέδου.

3. Απαγορεύεται στο Συνεταιρισμό να χορηγεί χρηματικά δάνεια σε

μη μέλη του

ή να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών.

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί : 

α) Να μετέχει σε Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.

16
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β) Να συμπράττει σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς ή 

άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού 

τομέα, με κοινωφελείς Οργανισμούς, με επιχειρήσεις Οργανισμών 

Τοπικής .Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με συνεταιριστικές οργανώσεις 

άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της 

διακρατικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας.

γ) Να συνιστά ή μετέχει σε εταιρίες του Εμπορικού Νόμου ή του Αστικού 

Κώδικα, που έχουν αντικείμενο τους δραστηριότητα, που εμπίπτει στους 

σκοπούς του Συνεταιρισμού.

δ) Να αναγνωρίζεται ως Ομάδα Παραγωγών.

5. Ο Συνεταιρισμός εκπροσωπείται στις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, 

οι οποίες συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2732/1999 σε 

εθνικό επίπεδο από την ΠΑΣΕΓΕΣ, ή από άλλη αντιπροσωπευτική 

Συνεταιριστική Οργάνωση.

Σε περιφερειακό επίπεδο η εκπροσώπηση θα γίνει σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις.

6. Τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορούν να συνιστούν 

Κλαδικές Οργανώσεις Παραγωγής Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΚΟΠΑΣ) 

καθώς και Ομάδες Κοινής Εκμετάλλευσης Ο.Κ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 39 

τουΝ. 2810/2000 (8).

Άρθρο 4

Χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού

Η χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ά ρ θ ρ ο  5
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Προϋποθέσεις και κωλύματα εγγραφής

1. Μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά 

πρόσωπα , εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και δεν συντρέχει 

από τον νόμο περίπτωση αποκλεισμού τους από το Συνεταιρισμό.

Για να γίνει ένα φυσικό πρόσωπο μέλος του Συνεταιρισμού απαιτείται: 

α) Να έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.

β) Να ασχολείται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της 

αγροτικής οικονομίας, που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του 

Συνεταιρισμού και ιδίως της μελισσοκομίας και να αποδέχεται να 

χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού.

2. Δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού όποιος :

α) Αντιστρατεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα του 

Συνεταιρισμού.

β) Τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή έχει καταδικαστεί 

αμετάκλητα για κακούργημα εκ δόλου ή πλημμέλημα, σε βάρος της 

περιουσίας Αγροτικού Συνεταιρισμού.

γ) Έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ζωοκλοπή, 

δ) "Ε χει καταδικαστεί αμετάκλητα για εμπρησμό με δόλο δασικής 

έκτασης.

3. Μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν νομικά 

πρόσωπα,

που έχουν ως καταστατικό σκοπό τους την άσκηση επιχείρησης 

αγροτικής

παραγωγής, η οποία εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες 

του

Συνεταιρισμού και η οποία δεν είναι ανταγωνιστική προς 

εκείνη του

Συνεταιρισμού.
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Για να γίνει ένα νομικό πρόσωπο μέλος του Συνεταιρισμού 

απαιτείται να μη τελεί υπό εκκαθάριση ή σε κατάσταση πτώχευσης 

( 11), ( 12).

Ά ρ θ ρ ο  6

Όροι εισδοχής

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις 

προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, για να εγγραφούν στο 

Συνεταιρισμό πρέπει να υποβάλουν έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει το 

ονοματεπώνυμο, ή την επωνυμία (εφόσον είναι νομικό πρόσωπο), το 

πατρώνυμο, το επάγγελμα ή τη δραστηριότητα και την κατοικία, ή την 

έδρα καθώς και δήλωση του υποψήφιου μέλους ότι αποδέχεται, 

ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού, ότι έχει τις προϋποθέσεις 

του καταστατικού να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού και ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπο του κωλύματα, από αυτά που προβλέπονται 

από το νόμο "και τα οποία αποκλείουν την εγγραφή του στο 

Συνεταιρισμό.
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2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού αποφασίζει για την 

αποδοχή ή όχι της αίτησης μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός 

(13) από την υποβολή της. Αποδοχή της αίτησης μετά από τη λήψη 

απόφασης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και μέχρι την έναρξη 

και το τέλος των εργασιών της δεν επιτρέπεται.

3. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την 

αίτηση ή παραλείψει να πάρει απόφαση, το υποψήφιο μέλος μπορεί να 

προσφύγει εγγράφως στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία 

επιλαμβάνεται του αιτήματος και αποφασίζει οριστικά (14).

Α ρ θ ρ ο  7

Απόκτηση της ιδιότητας του μέλους

1. Η συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από την ημερομηνία της 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, που 

δέχεται την αίτηση, που διατάσσει την εγγραφή, εφόσον το 

ενδιαφερόμενο μέλος έχει καταβάλει τη συνεταιρική του μερίδα, σύμφωνα 

με το άρθρο 14 του καταστατικού αυτού.

2. Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν την ιδιότητα του μέλους από την 

καταχώρηση του Καταστατικού στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών 

Συνεταιρισμών, που τηρείται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και την 

καταβολή της συνεταιρικής τους μερίδας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του 

καταστατικού.

3. Με την απόκτηση της συνεταιριστικής ιδιότητας το μέλος 

εγγράφεται στο Βιβλίο Μητρώου των Μελών.

Ά ρ θ ρ ο  8

Δικαιώματα Μελών

Τα μέλη του Συνεταιρισμού δικαιούνται:

1. Να συμμετέχουν και ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις του.

2. Να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αντιπρόσωποι σε
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ανωτέρου βαθμού Α.Σ.Ο.

3. Να (τονιστούν και να συμμετέχουν στις Ομάδες Παραγωγών του 

Αγροτικού

Συνεταιρισμού και λοιπές μορφές συλλογικής δράσης του Συνεταιρισμού.

4. Να συμμετέχουν στις συγκαλούμενες συσκέψεις, για θέματα 

του Συνεταιρισμού ή των μελών του.
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5. Να συμμετέχουν σε συσκέψεις, σεμινάρια και συνέδρια στο 

εσωτερικό και εξωτερικό, που υιοθετεί ο Συνεταιρισμός.

6. Να ζητούν με αίτηση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στην πρώτη 

μετά την υποβολή της αίτησης Γενική Συνέλευση των μελών.

7. Να ζητούν με αίτηση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και να 

παίρνουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του 

Ισολογισμού και του Λογαριασμού κερδών και ζημιών. Τα αντίγραφα αυτά 

χορηγούνται στο μέλος μέσα σε προθεσμία ενός μηνός το αργότερο από την 

υποβολή της αίτησης και εφόσον ο ενδιαφερόμενος καταβάλει την σχετική 

δαπάνη.

8. Να λαμβάνουν, με αίτηση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο,

γνώση του περιεχομένου των λατομικών τους λογαριασμών και των 

αποφάσεων του

Συνεταιρισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να 

αρνηθεί τη γνωστοποίηση του περιεχομένου των αποφάσεων, για τις 

εμπορικές δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, αν από τη γνωστοποίηση 

τους πιθανολογείται βλάβη των συμφερόντων του Συνεταιρισμού. Στην 

περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να φέρει το θέμα για 

την λήψη οριστικής απόφασης στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών.

9. Να συμμετέχουν στη διανομή των πλεονασμάτων της διαχειριστικής 

χρήσης και στο προϊόν της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος καταστατικού και με τις αποφάσεις της Γ ενικής Συνέλευσης.

10. Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές 

του Συνεταιρισμού, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις 

του (15).
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Ά ο Θ ο ο 9

Υποχρεώσεις Μελών

Οι συνεταίροι υποχρεούνται να παραμείνουν μέλη του Συνεταιρισμού 

τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια (16) και αναλαμβάνουν την υποχρέωση 

εγγραφής στην Ομάδα Παραγωγών του Συνεταιρισμού για την ελάχιστη 

χρονική περίοδο, που απαιτούν οι κοινοτικοί κανονισμοί. Κάθε μέλος του 

Συνεταιρισμού κοινοποιεί την τυχόν αποχώρηση του γραπτώς έξι (6) μήνες 

(17) πριν την αποχώρηση του. Αποχώρηση είναι δυνατή πριν τη λήξη της 

τριετίας μόνο ένεκα σπουδαίου λόγου κατόπιν αποφάσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Συνεταιρισμού οφείλουν και δεσμεύονται: 

α) Να συμμορφώνονται πιστά με τις διατάξεις του 

καταστατικού του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 

Συνεταιρισμού της Ομάδας Παραγωγών, τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συνεταιρισμού.

β) Να συμμετέχουν ενεργά και να συνεργάζονται στη λειτουργία και 

στις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, να υπερασπίζονται και 

να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και να μη 

προβαίνουν σε πράξεις που μπορούν να βλάψουν τα συμφέροντα του ή 

τα συμφέροντα των συνεταίρων, ως μελών του Συνεταιρισμού.

γ) Να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το 

νόμο, τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και τους κανονισμούς 

του Συνεταιρισμού Ομάδας Παραγωγών.

δ) Να μη ανταγωνίζονται το Συνεταιρισμό, στον οποίο είναι μέλη, 

ε) Να παραδίδουν στο Συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας,Λ την παραγωγή
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τους, που προορίζεται για το εμπόριο, των "προϊόντων, για τα οποία 

η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την κοινή εμπορία ύστερα από 

μεταποίηση ή όχι.

στ) Να δηλώνουν στο Συνεταιρισμό μέσα σε προθεσμίες, που 

καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, την παραγωγή που 

προορίζεται για πώληση των προϊόντων, της οποίας τη συγκέντρωση 

έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ζ) Να εφαρμόζουν τους κανόνες παραγωγής και ποιότητας, που 

θεσπίζονται για κάθε προϊόν, με απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης.

η) Να δέχονται και να διευκολύνουν τα Όργανα του Συνεταιρισμού, 

που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων 

παραγωγής και ποιότητας.

θ) Να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις, που επιβάλλονται από το 

Συνεταιρισμό-Ομάδα "Παραγωγών (π.χ. Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας Συνεταιρισμού-Ομάδας Παραγωγών).

ι) Να εμπορεύονται την παραγωγή τους μέσω του Συνεταιρισμού.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη μπορούν να 

απαλλάσσονται μερικά ή ολικά από την υποχρέωση για παράδοση της 

παραγωγής τους στο Συνεταιρισμό, εφόσον:

• Έχουν αντικειμενική αδυναμία ή άλλους σοβαρούς λόγους.

• Πριν από την ένταξη τους στο Συνεταιρισμό είχαν συνάψει 

αποδεδειγμένα συμβάσεις πώλησης των προϊόντων τους σε 

τρίτους, εφόσον ο Συνεταιρισμός έχει ενημερωθεί έγκαιρα για τη 

διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες της 

σύμβασης.

• Ο Συνεταιρισμός αδυνατεί να απορροφήσει την 

προσφερόμενη παραγωγή.

24



Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αχαίας

4. Συνεταίρος, που αδικαιολόγητα δεν δηλώνει την παραγωγή του 

έγκαιρα στο Συνεταιρισμό με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του 

εδαφίου στ' του παρόντος ή κάνει ανακριβή δήλωση και δεν προσκομίζει 

την παραγωγή του στις εγκαταστάσεις, του Συνεταιρισμού ή στο χώρο, 

που ο Συνεταιρισμός ορίζει ή διαθέτει την παραγωγή του μερικά ή ολικά 

σε άλλους φορείς χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Συνεταιρισμού : 

α) Υπόκειται στην πληρωμή ποινικής ρήτρας μέχρι ποσοστού (18) 

..εκατό της εκατό (100.%) επί της αξίας κάθε κιλού προϊόντος, που δεν 

παραδίδεται. Το ακριβές ποσό της ποινικής ρήτρας προσδιορίζεται από τη 

Γενική Συνέλευση κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης-για την κοινή 

εμπορία του σχετικού προϊόντος, και

β) Μπορεί να διαγράφει με απόφαση της · Γενικής Συνέλευσης, η 

οποία επιβάλλει ταυτόχρονα και ποινική ρήτρα ,(19).

ΑρΟρο-10

Αποχώρηση

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού δεν μπορούν να αποχωρήσουν από 

αυτόν πριν περάσει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 9 

παρ. 1, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατά τα ανωτέρω.

2. Για την αποχώρηση απαιτείται έγγραφη αίτηση του μέλους 

προς το Συνεταιρισμό πριν από έξι (6) τουλάχιστον μήνες (20) . Μέχρι τη 

χρονολογία της αποχώρησης εξακολουθεί το μύλος, που ζήτησε να 

αποχωρήσει, να έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων 

μελών και να μετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις. Όμως, από την ημέρα 

υποβολής της αίτησης θεωρείται ότι παραιτήθηκε από τυχόν αξιώματα, 

που κατείχε σε όργανα του Συνεταιρισμού ή σε ανώτερου βαθμού 

Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση, στην οποία μετέχει ο Συνεταιρισμός.

3. Το μέλος που ζήτησε την αποχώρηση από το Συνεταιρισμό μπορεί να 

την ανακαλέσει με έγγραφη δήλωση του προς το Συνεταιρισμό μέχρι τη
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λήξη της παραπάνω προθεσμίας, που η αποχώρηση του γίνεται 

οριστική. Επανάκτηση των αξιωμάτων που κατείχε αποκλείεται.

Ο συνεταίρος υποχρεούται να επανορθώσει κάθε ζημιά του 

Συνεταιρισμού από την πρόωρη λύση της συνεταιριστικής σχέσης χωρίς 

σπουδαίο λόγο.

ΑηΟοο 11

Διαγραφή Μέλους

1. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

διαγράφεται μέλος του Συνεταιρισμού, όταν:

α) Δεν έχει πλέον τις προϋποθέσεις εγγραφής, β) Τεθεί υπό απαγόρευση 

ή δικαστική αντίληψη

γ) Αρνείται χωρίς λόγο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του απέναντι 

στο

Συνεταιρισμό και δεν εφαρμόζει ,τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, 

του νόμου, του εσωτερικού κανονισμού, λειτουργίας και τις αποφάσεις της 

Γ ενικής Συνέλευσης.

δ) Ανταγωνίζεται το Συνεταιρισμό, στον οποίο είναι μέλος .

ε) Βλάπτει από πρόθεση τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και ιδίως 

με την άσκηση κάθε δραστηριότητας, η οποία στρέφεται εναντίον 

των οικονομικών ή ηθικών συμφερόντων του Συνεταιρισμού (21).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την απόφαση του περί 

διαγραφής συνεταίρου, τάσσει σ' αυτόν δεκαήμερη (22) 

προθεσμία για παροχή εξηγήσεων και άρση του λόγου διαγραφής, αν 

συντρέχει τέτοια περίπτωση.

3. Κατά της απόφασης διαγραφής επιτρέπεται προσφυγή του 

διαγραφέντος στη Γενική Συνέλευση.
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Τη διαγραφή στη Γενική Συνέλευση εισηγείται το Διοικητικό 

Συμβούλιο, που υποχρεούται όπως και η Γενική Συνέλευση να ακούσει 

προηγουμένως το υπό διαγραφή μέλος.

4. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους που διαγράφεται, επέρχεται με 

την κοινοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της 

Γ ενικής Συνέλευσης, εάν ασκηθεί σ' αυτή.

5. Στα μέλη, που διαγράφονται για τους λόγους που αναφέρονται στα 

εδάφια γ' , δ' και ε' της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν 

επιστρέφονται οι υποχρεωτικές μερίδες

Αοθοο 12

1. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του Συνεταιρισμού, ο 

κληρονόμος ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, αυτός που 

υποδείχθηκε με έγγραφη συμφωνία του, εφόσον έχει τις 

προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού να γίνει μέλος, 

υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους 

που πέθανε.

Η δήλωση-αίτηση του κληρονόμου για τη συνέχιση στο πρόσωπο 

του της συνεταιριστικής ιδιότητας του μέλους που πέθανε, 

υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μέσα σε 

προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία του θανάτου του 

μέλους.

2. Αν δεν υποδειχθεί, η ονομαστική αξία της μερίδας, όπως 

τυχόν έχει προσαυξηθεί ή μειωθεί ανάλογα όταν υπάρχει ζημιά, 

αποδίδεται στους κληρονόμους στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης 

στη διάρκεια της οποίας επήλθε ο θάνατος του μέλους.

Αοθοο 13

Δικαιώματα εξερχόμενων Μελών

1. Ο συνεταίρος, που εξέρχεται από το Συνεταιρισμό, δεν μπορεί να

27



Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αχαίας

ζητήσει την εκκαθάριση του, ούτε έχει καμιά απαίτηση ή αξίωση 

πάνω στην περιουσία του. Δικαιούται μόνο στην επιστροφή της 

υποχρεωτικής συνεταιρικής του μερίδας ή μερίδων, που 

καταβλήθηκαν απ' αυτόν, όπως έχουν διαμορφωθεί, καθώς και το 

μέρος από το καθαρό πλεόνασμα της ετήσιας διαχείρισης, αν υπάρχει, 

που δικαιούται στο τέλος της χρήσης που εξήλθε, αφού αφαιρεθούν και 

στις δύο περιπτώσεις οι ζημιές των προηγούμενων χρήσεων και οι 

κρατήσεις:;για τα αποθεματικά κεφάλαια, που προβλέπονται από το 

νόμο και το καταστατικό.

2. Η απόδοση της συνεταιρικής μερίδας και του δικαιώματος από το 

πλεόνασμα της χρήσης γίνεται μέσα σ' ένα χρόνο από την 

ημερομηνία που το μέλος, σύμφωνα με το νόμο, έχασε τη 

συνεταιριστική του ιδιότητα όχι όμως νωρίτερα από έξι μήνες απ' 

αυτή.

3. Αν μέχρι την οριστική έξοδο του μέλους αποφασισθεί η επιβολή 

εισφοράς στα μέλη, η απόφαση εφαρμόζεται και σε εκείνους, που 

έχουν ζητήσει να αποχωρήσουν.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε παίρνει τα κατάλληλα μέτρα 

για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του Συνεταιρισμού έναντι των 

συνεταίρων, που αποχωρούν ή διαγράφονται καθώς και για την 

εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων τους απέναντι στο Συνεταιρισμό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙΑΑ - ΕΥΘΥΝΗ

Α ρ θ ρο 14

Συνεταιρική μερίδα (23)

Αρθρο 15

Ευθύνη του Συνεταίρου για υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού

1. Η ευθύνη των μελών του Συνεταιρισμού για τις υποχρεώσεις 

του προς τρίτους είναι επικουρική.

2. Η έκταση" της ευθύνης αυτής ορίζεται περιορισμένα μέχρι 

του (24) πενταπλάσιου του ποσού της υποχρεωτικής μερίδας.

3. Κάθε νέο μέλος ευθύνεται όπως ορίζουν οι προηγούμενες 

παράγραφοι και για τις υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού, που 

αναλήφθηκαν πριν από την είσοδο του σ' αυτόν.

4. Η επικουρική ευθύνη των συνεταίρων απέναντι στους 

δανειστές του Συνεταιρισμού γεννάται μόνο εφόσον οι δανειστές δεν 

ικανοποιηθούν από τα περιουσιακά στοιχεία του Συνεταιρισμού ή των 

εγγυητών.

5. Οι συνεταίροι ευθύνονται με τον ίδιο παραπάνω τρόπο και μετά 

την έξοδο τους από τον Συνεταιρισμό για υποχρεώσεις, που 

δημιουργήθηκαν, όταν ήταν μέλη ή για προηγούμενες υποχρεώσεις, τις 

οποίες αποδέχθηκαν κατά την εγγραφή τους.

6. Οι αξιώσεις τρίτων από την ευθύνη των μελών του 

Συνεταιρισμού κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος 

καταστατικού παραγράφονται μετά παρέλευση πενταετίας από τη 

λήξη του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.
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7. Η ευθύνη των συνεταίρων παύει οπωσδήποτε, όταν περάσει ένας 

χρόνος από το πέρας της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης του 

Συνεταιρισμού, εκτός αν ασκήθηκε εναντίον τους αγωγή μέσα στο έτος.

8. Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση κατά των μελών και των 

μελών των Οργάνων του Συνεταιρισμού για υποχρεώσεις του 

Συνεταιρισμού προς τρίτους και προς το Δημόσιο καθώς και για 

υποχρεώσεις μεταξύ μελών και Συνεταιρισμού.

Α ρ θ ρ ο  16

Υποχρεώσεις των Συνεταίρων προς Τρίτους

1. Οι δανειστές μέλους του Συνεταιρισμού' δεν έχουν κανένα 

δικαίωμα επί της περιουσίας του Συνεταιρισμού ή των 

πλεονασμάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών μερίδων υποχρεωτικών ή. 

προαιρετικών για οφειλές του μέλους προς αυτούς.

2. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικών μέτρων 

για οφειλές των συνεταίρων προς τρίτους :

• Το αντάλλαγμα για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων, που 

έχουν

παραχωρηθεί στο Συνεταιρισμό

• Τα προϊόντα της παραγωγής των μελών, που παραδόθηκαν 

στο

Συνεταιρισμό για πώληση ή διάθεση στην αγορά αυτούσια ή μετά από 

μεταποίηση ή επεξεργασία και

• Το τίμημα των παραπάνω προϊόντων.

3. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του Συνεταιρισμού ως 

τρίτου :

• Χρημάτων, που έχουν ληφθεί από πιστωτικά Ιδρύματα ως δάνειο 

για

λογαριασμό μέλους του ή προορίζονται για δάνειο προς αυτό, έστω και αν

30



Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αχαίας

τα χρήματα αυτά τηρούνται στους λογαριασμούς του Συνεταιρισμού επ' 

ονόματι του μέλους και

• Απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη

του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ά ρ Θρο 17

Όργανα του Συνεταιρισμού είναι:

• Η Γενική Συνέλευση

• Το Διοικητικό Συμβούλιο

I. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο  18

Συγκρότηση - Ψήφοι

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο Όργανο του 

Συνεταιρισμού και απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που έχουν 

εγγραφεί στο μητρώο του και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους. Στη 

Γενική«,Συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει όλες 

τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον 

Συνεταιρισμό.

2. Τα μέλη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και ενασκούν τα 

δικαιώματα, που έχουν ως συνεταίροι για τις υποθέσεις του 

Συνεταιρισμού.

3. Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μια ψήφο. Συνεταίρος 

που έχει πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες μπορεί να διαθέτει 

περισσότερες της μιας ψήφους και μέχρι τρεις (25).

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να 

μετάσχουν στην ψηφοφορία για τα θέματα της απαλλαγής από την 

ευθύνη τους, μόνο με τις ψήφους που διαθέτουν τα ίδια.

5. (26).

6. Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στην Γ ενική Συνέλευση του
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Συνεταιρισμού δια του -νομίμου εκπροσώπου τους ή από ειδικά 

για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
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Αρθρο 19

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα, για το οποίο δεν 

προβλέπεται

άλλο αρμόδιο Όργανο.

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν

α) Η τροποποίηση του καταστατικού.

β) Η συγχώνευση ή μετατροπή ή παράταση της διάρκειας και η 

διάλυση του Συνεταιρισμού.

γ) Η εκλογή και η ανάκληση των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των αντιπροσώπων σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις 

ανώτερου βαθμού.

δ) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού 

«Αποτελέσματα Χρήσης», και ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των 

πλεονασμάτων χρήσης.

ε) Η μεταβολή του ύψους των συνεταιρικών μερίδων, 

στ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη του Συνεταιρισμού. Η επιβάρυνση 

των μελών από τυχόν ζημίες.

ζ) Η έγκριση του προγράμματος επιχειρηματικής δράσης και 

ανάπτυξης του Συνεταιρισμού και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός 

η) Η έγκριση του ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων, 

θ) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου.

ι) Η ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του 

Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού.

ία) Η απόφαση για την αγορά, την ανέγερση, την υποθήκευση, την 

ανταλλαγή και την πώληση ακινήτων του Συνεταιρισμού, (η έγκριση

34



Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αχαίας

ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και μίσθωσης βιοτεχνίας ή 

βιομηχανίας καθώς και η έγκριση για την σύναψη δανείου για τους 

σκοπούς αυτούς) (27).

ιβ) Η απόφαση για την επιδίωξη αναγνώρισης του Συνεταιρισμού ως 

Ομάδας Παραγωγών, για συγκρότηση και λειτουργία από τα μέλη του 

Συνεταιρισμού Κλαδικών Οργανώσεων Παραγωγής Αγροτικού 

Συνεταιρισμού (Κ.Ο.Π.Α.Σ.), που αντιστοιχούν στους κλάδους 

παραγωγής και στα βασικά προϊόντα ή δραστηριότητες του 

Συνεταιρισμού, και για Ομάδες Κοινής Εκμετάλλευσης (Ο.Κ.Ε.).

ιγ) Ο ορισμός των ελεγκτών του άρθρου 17 του Ν. 2180/2000 για 

την επόμενη οικονομική χρήση και ο καθορισμός της αμοιβής τους.

ιδ) Ο καθορισμός του ανώτατου ποσού και των όρων για τα δάνεια 

που μπορεί να συνάψει ο Συνεταιρισμός ή να χορηγήσει στα μέλη του.

ιέ) Η απόφαση για συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε κοινές 

επιχειρήσεις, σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού 

τομέα, σε κοινωφελείς Οργανισμούς, σε Επιχειρήσεις 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Συνεταιριστικές 

Οργανώσεις ανώτερου βαθμού, σε Συνεταιριστικές Εταιρείες, και η 

αποχώρηση του από αυτές (28).

ιστ) Η απόφαση για κάθε άλλο θέμα, που ειδικές διατάξεις του 

νόμου ή του παρόντος καταστατικού ορίζουν αρμόδια τη Γενική 

Συνέλευση (29).

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να μεταβιβάζει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση των με στοιχεία (ι) και (ία) της 

προηγούμενης παραγράφου αρμοδιοτήτων.

Αρθρο 20 

Σύγκληση
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1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από* ίο Διοικητικό 

Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση μια φορά κάθε χρόνο. Η 

Συνέλευση πραγματοποιείται πάντοτε στην έδρα του Συνεταιρισμού 

μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη της χρήσης.

Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο 

και την ημερομηνία πραγματοποίησης και την ώρα έναρξης της 

συνεδρίασης και γνωστοποιείται στα μέλη του Συνεταιρισμού με 

την αποστολή της τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη 

της συνεδρίασης.

Η τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στο γραφείο του Συνεταιρισμού ή 

του Κοινοτικού ή Δημοτικού Καταστήματος αντικαθιστά την 

παραπάνω γνωστοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη. Πα την 

τοιχοκόλληση συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται από τον 

Πρόεδρο και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συνεταιρισμού. Η ημέρα της αποστολής ή τοιχοκόλλησης της 

πρόσκλησης και της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν 

προσμετρούνται στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική 

Συνέλευση του Συνεταιρισμού, όταν συντρέχει θέμα ειδικά 

προβλεπόμενο από το καταστατικό ή όταν η έκτακτη σύγκληση 

επιβάλλεται από το συμφέρον του Συνεταιρισμού κατά την κρίση του 

Συμβουλίου.

3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης σε έκτακτη συνεδρίαση 

μετά από αίτηση του 1/5 των μελών του Συνεταιρισμού. Η αίτηση 

υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και σ' αυτήν αναφέρονται 

οι λόγοι της έκτακτης σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα. Αν 

το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί ή αδρανήσει να συγκαλέσει έκτακτη 

Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι
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(20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη 

συγκαλούν απ' ευθείας μόνα τους τη Γενική Συνέλευση.

4. Οι προσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται:

α) Από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 

όταν συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Από όλους τους συνεταίρους, που υπέγραψαν την αίτηση έκτακτης 

σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση της παραγράφου 3 

του άρθρου αυτού.

Αρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον κατά την 

έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται 

(30) μέλη του Συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου, τα οποία 

εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων. Η 

ύπαρξη της απαρτίας βεβαιώνεται με την ανάγνωση του καταλόγου των 

μελών του Συνεταιρισμού, που είναι γραμμένα ,στο Μητρώο του 

Συνεταιρισμού. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης επαναλαμβάνεται η ανάγνωση του καταλόγου, ύστερα από 

μία ώρα και εφόσον διαπιστωθεί απαρτία, η συνέλευση εισέρχεται 

στην ημερήσια διάταξη και έγκυρα παίρνει αποφάσεις πάνω στα θέματα 

της με την πλειοψηφία των σ' αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων, που 

προβλέπεται για κάθε περίπτωση στο άρθρο 23.

2. Αν στην πρώτη σύγκληση της Γ ενικής Συνέλευσης δεν υπάρξει 

απαρτία τότε η ' Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση 

στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και 

με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης . Στην επαναληπτική αυτή 

συνεδρίαση υπάρχει απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των 

εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

3. Κατ' εξαίρεση αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην :
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• μεταβολή του σκοπού του Συνεταιρισμού,

• συγχώνευση με άλλο Συνεταιρισμό

• μετατροπή του Συνεταιρισμού

• διάλυση του Συνεταιρισμού και

• τροποποίηση του Καταστατικού,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, 

εφόσον, στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα ή 

αντιπροσωπεύονται μέλη του Συνεταιρισμού, που έχουν δικαίωμα 

ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του όλου 

αριθμού των ψήφων. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή η Γενική 

Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική Συνέλευση, σύμφωνα με τη 

διαδικασία, που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, οπότε 

βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι 

παρόντα ή αντιπροσωπεύονται μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου και 

εκπροσωπούν τουλάχιστον το μισό (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων.

Α ρ θ ρ ο  2 2

Συνεδρίαση - Συζήτηση - Ψηφοφορία

1. Στην έναρξη της συνεδρίασης η Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη 

της Πρόεδρο

και Γραμματέα, ως και Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από 

τρία (3)

τουλάχιστον μέλη. Μέχρι την εκλογή του, καθήκοντα 

Προέδρου της

Συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν 

αυτός

απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος ή το μεγαλύτερης ηλικίας μέλος του 

Διοικητικού
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Συμβουλίου, που παρίσταται ή αν δεν" παρίσταται κανένα, ένας από 

τους

παλαιότερους συνεταίρους που υποδεικνύεται από την πλειοψηφία 

των

παρόντων.

2. Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που παίρνονται κρατούνται 

πρακτικά από το Γραμματέα, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το 

Γραμματέα και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

3. Η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις μόνο 

πάνω στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και 

περιέχονται στην πρόσκληση. Ειδικά τα θέματα αναβολής ή 

διακοπής της Συνέλευσης, σύγκλησης νέας, εκλογής προεδρείου, 

μεταβολής της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν είναι 

αναγκαίο να αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

4. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε

φανερές και μυστικές. Οι φανερές μπορεί να γίνουν με έγερση των 

μελών ή με ανύψωση

των χεριών ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως με βοή. Οι 

μυστικές

ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια υπό την εποπτεία και 

τον

έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται 

έγκυρα εφόσον είναι ομοιόμορφα και δεν περιλαμβάνουν σημεία ή 

φράσεις άσχετες με το θέμα, που παραβιάζουν κατά την κρίση της 

Εφορευτικής Επιτροπής τη *. μυστικότητα της ψηφοφορίας.

5. Ψηφοφορία, που αφορά σε εκλογή του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συνεταιρισμού ή αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού 

σε ανωτέρου βαθμού Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, στις
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οποίες συμμετέχει ή σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση ή 

απαλλαγή από ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε 

έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού και του Πίνακα 

Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και σε προσωπικά θέματα είναι 

μυστική και γίνεται πάντοτε με ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία πάνω 

στα άλλα θέματα είναι φανερή.

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει κατά τις ψηφοφορίες να 

απομακρύνονται από την αίθουσα της ψηφοφορίας πρόσωπα που δεν 

έχουν δικαίωμα ψήφου. Ειδικά τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται να 

παρευρίσκονται κατά τον χρόνο της αποσφράγισης των ψηφοδελτίων 

και καταμέτρησης μέχρι και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Α ρ θ ρ ο  2 3

Απόφαση

1. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευση πάνω στα θέματα της

ημερήσιας διάταξης παίρνεται με την απόλυτη πλειοψηφία 

των σε αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εάν υπάρχει και νέα ισοψηφία η 

πρόταση απορρίπτεται.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα 

μέλη του Συνεταιρισμού, έστω και αν διαφωνούν ή είναι απόντα.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των 

δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτήν, για 

τη διάλυση του Συνεταιρισμού, για τη μεταβολή του σκοπού του, για 

τη συγχώνευση του με άλλο Συνεταιρισμό, για την μετατροπή 

του, την τροποποίηση του Καταστατικού και για κάθε άλλο θέμα, 

όπου το παρόν καταστατικό ή ο νόμος απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία.

3. Αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαλλαγούν από την
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ευθύνη ή δεν ' εγκριθεί ο Ισολογισμός, ο Απολογισμός και ο Πίνακας 

Αποτελεσμάτων Χρήσης, η Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση, 

μετά την ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών, αποφασίζει για την 

ανάκληση ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή 

νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αν τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ανακληθούν, η Γενική Συνέλευση στην ίδια 

συνεδρίαση εκλέγει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 

υποχρεούται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών να συγκαλέσει 

Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού με θέμα την εκλογή νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λήφθηκε κατά παράβαση 

των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού υπόκειται σε ακύρωση. 

Για την κήρυξη της ακυρότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 

2810/2000.

II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α ρ θ ρ ο  2 4

Συγκρότηση - Λειτουργία

1. Η Διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκείται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, που αποτελείται από (31) εννέα (τουλάχιστον τρία) μέλη. Τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική 

Συνέλευση του Συνεταιρισμού. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού 

Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια (32).

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ως επιπλέον μέλος του 

εκπρόσωπος του προσωπικού του Συνεταιρισμού, αν τρεις (3) μήνες πριν 

από τις εκλογές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο αριθμός του 

τακτικού προσωπικού του Συνεταιρισμού είναι μεγαλύτερος από 

είκοσι (20) άτομα. Για τον υπολογισμό του αριθμού των ’· μελών 

του τακτικού προσωπικού δεν λαμβάνονται υπόψη οι εποχιακοί
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εργάτες ή οι συνδεόμενοι με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 

χρόνου με το Συνεταιρισμό, που καλύπτουν ειδικές, έκτακτες, 

εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες της Οργάνωσης. Ο εκπρόσωπος του 

προσωπικού συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο με δικαίωμα 

ψήφου μόνο σε θέματα προσωπικού, στα οποία δεν

συμπεριλαμβάνονται οι με οποιονδήποτε τρόπο προσλήψεις και απολύσεις 

προσωπικού και τα θέματα, που αφορούν στον Γενικό Διευθυντή.

3. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου διεξάγονται και οι Σύμβουλοι εκλέγονται σύμφωνα με τις' 

διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος Καταστατικού.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του, το αργότερο μέσα 

σε πέντε (5) ημέρες συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας 

στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση από τα μέλη του, κατ' 

απόλυτη πλειοψηφία των συγκροτούντων την απαρτία μελών του, τον 

Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Την 

πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο Σύμβουλος, που πλειοψήφησε. Σε 

περίπτωση αδικαιολόγητης παραλείψεως η σύγκληση γίνεται από τον 

αμέσως επόμενο. Η κατανομή αξιωμάτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία. 

Τα ανωτέρω αξιώματα δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

5. Σύμβουλοι που λόγω διαρκούς κωλύματος τους απέχουν από 

τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες (33) ή που αδικαιολόγητα δεν 

προσήλθαν σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του 

Συμβούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του 

Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει τακτές ημέρες 

συνεδρίασης. Τότε δεν χρειάζεται προηγούμενη πρόσκληση των μελών
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του. Συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή τον 

Αντιπρόεδρο όταν το ζητήσουν τρία(3) (34) τουλάχιστον απ' τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη αίτηση, η οποία περιέχει το 

σκοπό και τους λόγους σύγκλησης ως και προτεινόμενη ημερομηνία 

σύγκλησης. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του Προέδρου ή 

του Αντιπροέδρου να συγκαλέσουν Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα 

με την αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση, 

που υπογράφουν (35) τέσσερα (4) μέλη.

7. Στις συνεδριάσεις* του Διοικητικού Συμβουλίου δεν 

μπορούν να παραβρίσκονται άλλα μέλη του Συνεταιρισμού εκτός από

α) Υπηρεσιακά στελέχη, συνεταίροι ή εμπειρογνώμονες ή ειδικοί 

σύμβουλοι που προσκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε -απαρτία όταν τα 

παρόντα ή αντιπροσωπευόμενα (36) μέλη είναι περισσότερα από 

τα απόντα. Κάθε σύμβουλος μπορεί να είναι αντιπρόσωπος του εαυτού 

του.

9. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων 

μελών. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν ο αριθμός των θετικών 

ψήφων είναι μεγαλύτερος του μισού του αριθμού των ψήφων των 

παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου (37).

Α ρ θ ρ ο 25

Αρμοδιότητες

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό δικαστικά και 

εξώδικα. Την εκπροσώπηση του αυτή μπορεί να την αναθέτει στον 

Πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του ή στον Γενικό Διευθυντή (Μάνατζερ).
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Αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν την διοίκηση, τη 

διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεων του και γενικά τη 

λειτουργία του Συνεταιρισμού για την επίτευξη του σκοπού του, μέσα 

στο πλαίσιο του νόμου, του παρόντος καταστατικού, του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας του Συνεταιρισμού και των αποφάσεων 

της συνέλευσης των Κ.Ο.Π.Α.Σ. και της Ομάδας Παραγωγών 

(Ο.Π.).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και 

φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων των Κ.Ο.Π.Α.Σ., των 

Ο.Π., των αποφάσεων της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης, στην 

οποία ανήκει και εποπτεύει την εφαρμογή τους από τα λοιπά Όργανα 

και τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού.

β) Συγκαλεί τις τακτικές και τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και 

καθορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν σ' αυτές.

γ) Καταρτίζει τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό του 

Συνεταιρισμού και συντάσσει πρόγραμμα εργασιών του επόμενου 

έτους.

δ) Αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών και τη διαγραφή μελών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ε) Αποφασίζει για την αποδοχή καταθέσεων των μελών και την 

παροχή δανείων σ' αυτά μέσα στα όρια του καταστατικού και των 

αποφάσεων της Γ ενικής Συνέλευσης.

στ) Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα της Διοίκησης και 

λειτουργίας του Συνεταιρισμού και ορίζει το ανώτατο χρηματικό 

ποσό, που ο ταμίας μπορεί να κρατάει στο ταμείο του για τα έξοδα 

αυτά.
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ζ) Αποφασίζει για την αγορά μηχανημάτων, εργαλείων, σκευών και 

λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων και παντός αγαθού 

αναλώσιμου ή όχι για τις ανάγκες του Συνεταιρισμού και των μελών 

του.

η) Επεξεργάζεται και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική 

Συνέλευση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού 

ως και τον Κανονισμό Καταστάσεως Προσωπικού.

θ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό, υπηρετικό, 

εργατικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του Συνεταιρισμού.

ι) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του Συνεταιρισμού 

κατά τους όρους του Κανονισμού του προσωπικού και του νόμου.

ία) Προσλαμβάνει τον Γενικό Διευθυντή. Η πρόσληψη γίνεται 

μετά από προκήρυξη, που δημοσιεύεται στον ημερήσιο Τύπο.

ιβ) Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τους εκπροσώπους στις Εταιρίες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει με ειδική 

απόφαση του την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε στέλεχος ή υπάλληλο 

του Συνεταιρισμού. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με 

απόφαση του να ορίζει Γενικό Διευθυντή (Μάνατζερ), στον οποίο να 

αναθέτει με σύμβαση την μερική ή ολική άσκηση εξουσιών και 

αρμοδιοτήτων του, πλην εκείνων που κατά τον νόμο ή το παρόν 

καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη γενική 

διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα 

δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του Γενικού 

Διευθυντή.

4. Αν ο Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι

αντίδικοι του Συνεταιρισμού, τον Συνεταιρισμό εκπροσωπεί το, 

ειδικώς από αυτό,
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εξουσιοδοτημένο μέλος του, εκτός αν η γενική συνέλευση διορίσει

ειδικούς

εκπροσώπους.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές 

γνωμοδοτικές ή να προσλαμβάνει ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους 

για την επιβοήθηση του

έργου του.

Ά ρ 8 ρ ο 26

Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις παρακάτω

αρμοδιότητες :

α) Φροντίζει για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών του

Συνεταιρισμού.

β) Προωθεί ή πραγματοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών του

Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακριβή τήρηση τους.

γ) Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του

Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Ενημερώνεται αρμοδίως για την επιχειρηματική πορεία του 

Συνεταιρισμού.

ε) Φροντίζει μαζί με τον Ταμία να συνταχθούν οι μηνιαίες καταστάσεις 

του Ταμείου καθώς και ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων 

του έτους και να υποβληθούν στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες 

συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων για 

τις Γενικές

Συνελεύσεις με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 24 του παρόντος.
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ζ) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις 

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

η) Εκθέτει την κατάσταση του Συνεταιρισμού και τη δράση του 

Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Δίνει προς την Εποπτεύουσα Αρχή και τους Ελεγκτές όλες 

τις πληροφορίες, που ζητούνται απ' αυτούς.

Α ρ θ ρ ο  27

Τ α μ ί α ς

1. Ο Ταμίας ενεργεί την ταμειακή εργασία σύμφωνα με το 

καταστατικό, τον κανονισμό λειτουργίας και τις αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα :

α) Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με βάση την εντολή του 

Προέδρου ή του εξουσιοδοτημένου απ' αυτόν προσώπου και κάνει τις 

απαραίτητες εξοφλήσεις κατά τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 

του Συνεταιρισμού.

β) Εκτελεί κάθε σχετική προς την υπηρεσία του απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρηματόγραφα και τα 

αποδεικτικά έγγραφα.

δ) Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και καταρτίζει με το 

Λογιστή ή το Γραμματέα τον ετήσιο Ισολογισμό.

ε) Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

στ) Καταθέτει σε λογαριασμό καταθέσεων του Συνεταιρισμού κάθε 

ποσό που υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες του Συνεταιρισμού στο 

Υποκατάστημα Τράπεζας, με την οποία συναλλάσσεται ο Συνεταιρισμός.
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2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί τα καθήκοντα 

του Ταμία να ανατεθούν σε υπάλληλο του Συνεταιρισμού ή στον 

Διευθυντή.

Α ρ θ ρ ο  2 8

Ευθύνη-Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται σύμμετρα 

για κάθε ζημιά - που προκάλεσαν με υπαιτιότητα τους στο 

Συνεταιρισμό.

2. Οι αξιώσεις του Συνεταιρισμού παραγράφονται μετά από πέντε 

(5) έτη από την, τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημιά 

από δόλο, οπότε παραγράφονται μετά από δέκα (10) έτη.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να 

απασχολούνται με τις υποθέσεις του Συνεταιρισμού. Στην περίπτωση 

αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του καθορίζει το 

είδος της απασχόλησης, την χρονική διάρκεια, τον τόπο παροχής 

καθώς και αποζημίωση για την απασχόληση του μέλους. Το ύψος των 

αποζημιώσεων αυτών καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση των 

μελών κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει έξοδα κίνησης και 

παράστασης για την συμμετοχή των μελών του στις συνεδριάσεις 

του. Το ύψος των εξόδων κίνησης και παράστασης καθορίζει η 

Γενική Συνέλευση των μελών μετά από εισήγηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου.

Άρθρο 29

Αντιπρόσωποι

1. Από την Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού εκλέγονται οι 

αντιπρόσωποι στις ανώτερου βαθμού συνεταιριστικές οργανώσεις,
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στις οποίες μετέχει ο Συνεταιρισμός. Ο αριθμός των αντιπροσώπων 

και ο αριθμός των ψήφων κάθε αντιπροσώπου καθορίζεται από 

τα καταστατικά των εν λόγω Οργανώσεων.

Σε κάθε περίπτωση οι αντιπρόσωποι ακολουθούν τη θητεία του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού τους. Αντιπρόσωπος που 

έχει εκλεγεί μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Αγροτικής 

Συνεταιριστικής Οργάνωσης ανωτέρου βαθμού ή της ΠΑΣΕΓΕΣ, 

ασκεί τα καθήκοντα του μέχρι τη λήξη της θητείας του Οργάνου στο 

οποίο είναι μέλος, πλην αν συντρέξουν οι προϋποθέσεις αυτοδίκαιος 

έκπτωσης.

Ά  ρ θ ρ ο 30

Αρχαιρεσίες

1. Τις εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου 

και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού διενεργεί Εφορευτική 

Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και 

αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη.

2. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο 

ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα 

ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και 

των υποψηφίων για τους αντιπροσώπους (38). Η δήλωση 

υποψηφιότητας κατατίθεται εγγράφως στα γραφεία του 

Συνεταιρισμού τρεις (3) ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών (39).

3 .0  αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος του μισού (1/2) πέντε του όλου αριθμού των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου (40). Στην περίπτωση, που προκύπτει 

κλάσμα, ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός. Ψηφοδέλτια, 

που περιέχουν αριθμό σταυρών προτίμησης μεγαλύτερο από τον 

οριζόμενο από το καταστατικό ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.
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4. Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί, που συγκέντρωσαν τις περισσότερες 

ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται "κλήρωση. Όσοι δεν 

εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες · κατά τη σειρά του ■ αριθμού 

των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν 

κενούμενες θέσεις τακτικών μελών μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

5. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κωλύονται να εκθέσουν 

υποψηφιότητα για το αξίωμα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή 

αντιπροσώπου. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την διεξαγωγή 

των εκλογών. Το έργο της αρχίζει από την ανακήρυξη των υποψηφίων 

για τα διάφορα αξιώματα μετά την προηγούμενη διαπίστωση των 

σχετικών προϋποθέσεων, που προβλέπει το καταστατικό και ο νόμος. 

Βασικό έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι η διαπίστωση στο 

πρόσωπο των ψηφοφόρων του δικαιώματος του εκλέγειν.

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την έναρξη των εκλογών στον 

προγραμματισμένο χώρο και χρόνο, για την αδιάβλητη και 

ασφαλή διεξαγωγή, τους, τη διαπίστωση του αποτελέσματος της 

ψηφοφορίας και στο τέλος την ανακήρυξη των εκλεγέντων.

Κατά, την πορεία των εκλογών κρίνει τις τυχόν υποβαλλόμενες 

ενστάσεις ή άλλες διαφωνίες, που ανακύπτουν.

Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσει πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από όλα τα μέλη. Το σύνολο του εκλογικού υλικού η 

Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει με πρακτικό στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται.

6. Ανάκληση και ανακατανομή αξιωμάτων των μελών του Δ.Σ. 

γίνεται κατόπιν αποφάσεως των 2/3 του συνόλου των μελών του (41). 

Όταν προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός.

7. Αν κενωθεί η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και 

δεν υπάρχουν επιλαχόγτα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο, με
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απόφαση των λοιπών μελών του, συμπληρώνει τη κενή θέση 

εκλέγοντας σε αυτήν μέλος του Συνεταιρισμού. Τα ως άνω 

οριζόμενα μέλη διατηρούν την ιδιότητα τους αυτή μέχρι τη 

σύγκληση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η 

οποία επικυρώνει την εκλογή τους, ή , σε αντίθετη περίπτωση, εκλέγει 

νέα μέλη. Σε περίπτωση παραίτησης της πλειοψηφίας ή του συνόλου 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργούνται αρχαιρεσίες.

8. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης της 

συνεταιριστικής

οργάνωσης όποιος καταδικάσθηκε με τελεσίδικη απόφαση σε 

οποιαδήποτε

ποινή για κλοπή , απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην Υπηρεσία), 

εκβίαση,

πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση 

καθήκοντος,

υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγής εγγράφου, λαθρεμπορία 

και

εμπορία ναρκωτικών.

Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για 

μέλος του η ύπαρξη οποιουδήποτε από τα κωλύματα, που 

προαναφέρθηκαν, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος /του 

οργάνου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 εδάφιο 

β<'φ:7 του παρόντος άρθρου.

9. (42)

Άρθρο . 3 1

Ειδικές διατάξεις για τα Όργανα Διοίκησης 

1. Εισηγητής των θεμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο 

Πρόεδρος του

51



Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αχαίας

Συνεταιρισμού ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμβουλος ή ο 

Γ ενικός

Διευθυντής ή υπάλληλος του Συνεταιρισμού, που ορίζεται από τον 

Πρόεδρο

ή τον Γ ενικό Διευθυντή.

2. Χρέη υπηρεσιακού γραμματέα σ' όλα τα συλλογικά όργανα 

Διοίκησης εκτελεί υπάλληλος του Συνεταιρισμού, που ορίζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, που παίρνονται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία πρακτικών 

συνεδριάσεων, που τηρούνται για το καθένα χωριστά. Τα πρακτικά 

κάθε συνεδρίασης υπογράφονται από τα μέλη που ήσαν παρόντα σ' 

αυτή.

4. Τα βιβλία των πρακτικών, προτού να χρησιμοποιηθούν, 

θεωρούνται στην τελευταία τους σελίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου 

επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της έκδοσης τους Πρόεδρο 

του

Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

και των αντιπροσώπων παίρνουν τη θέση των τακτικών μελών σε 

περίπτωση θανάτου, ανάκλησης, παραίτησης, αποχής των τακτικών 

μελών από την άσκηση των καθηκόντων τους ή έκπτωσης τους 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος *

καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση τα αναπληρωματικά μέλη 

συνεχίζουν τη θητεία των μελών που αντικαταστάθη καν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Α οθοο  32

Εργασίες Συνεταιρισμού (43)

1. Ο Συνεταιρισμός για την πραγματοποίηση του σκοπού του 

αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, που προβλέπεται από το παρόν 

καταστατικό και κάθε άλλη, που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, 

σύμφωνα με το Καταστατικό και μέσα στα όρια του νόμου.

2. Η Γ ενική Συνέλευση εκδίδει εσωτερικό Κανονισμό

Λειτουργίας του Συνεταιρισμού, ο οποίος καθορίζει ενδεικτικά :

α) Τους όρους λειτουργίας του Συνεταιρισμού.

β) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνεταίρων ως προς τη 

χρήση των εγκαταστάσεων μηχανημάτων και των υπηρεσιών του 

Συνεταιρισμού.

γ) Ότι κάθε μέλος θα υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας σχετικά με την 

καλλιεργούμενη έκταση και τον προβλεπόμενο όγκο παραγωγής κατά 

ποικιλία.

δ) Τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων, τις ποικιλίες που πρόκειται να 

καλλιεργηθούν ή να απομακρυνθούν καθώς και τις μεθόδους 

καλλιέργειας.

ε), Κριτήρια ποιότητας και μεγέθους ανάλογα με τον προορισμό των 

προϊόντων.

στ,) Τις κυρώσεις για αθέτηση των υποχρεώσεων των συνεταίρων και 

τη διαδικασία επιβολής τους, και

ζ) Τις λεπτομέρειες της τήρησης των λογαριασμών στην περίπτωση 

αναγνώρισης του Συνεταιρισμού, ως Ομάδας Παραγωγών.
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3. Οι παραπάνω κανονισμοί μπορεί να περιλάβουν διατάξεις, 

που να υποχρεώνουν τα μέλη στην εφαρμογή κοινών κανόνων στην 

παραγωγή και στην εμπορία των προϊόντων τους, στην τοποθέτηση 

στην αγορά ολόκληρης ή μέρους της παραγωγής τους και κάθε άλλη 

διάταξη που θα χρειάζεται, για την αναγνώριση του Συνεταιρισμού 

ως Ομάδας Παραγωγών ή των Κ.Ο.Π.Α.Σ. ως Ομάδων 

Παραγωγών και γενικά για την εφαρμογή των κανονισμών τηςΕ.Ε.

4. Ο Συνεταιρισμός διεξάγει τις εργασίες του με δικές του 

υπηρεσίες. Μπορεί όμως να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες άλλων 

Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ή και τρίτων. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις αυτές ορίζει την αποζημίωση 

ή την αμοιβή για τη χρησιμοποίηση τους αυτή στη διεξαγωγή των 

εργασιών του Συνεταιρισμού.

5. Ο Συνεταιρισμός μπορεί με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου να επεκτείνει τις εργασίες του και γενικά γα παρέχει 

αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη του και προς 

πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού, με τους όρους 

που το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει. Σε καμιά 

όμως περίπτωση οι όροι αυτοί δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι 

από τους όρους που ισχύουν για τα μύλη του.

6. Τρίτοι, που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού 

δεν έχουν κανένα δικαίωμα πάνω στα αποτελέσματα της χρήσης.

7. Ο Συνεταιρισμός ανεξάρτητα προς την παροχή των υπηρεσιών 

του προς μη μέλη, που προβλέπει η προηγούμενη διάταξη της παρ. 

5 του παρόντος άρθρου, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου να παρέχει γενικά τις υπηρεσίες του και να αναλαμβάνει 

την ενέργεια εργασιών για λογαριασμό του Δημοσίου, ή και κάθε 

άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
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συμπεριλαμβανομένων και των Αγροτικών Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων και Εταιρειών τους κάθε μορφής, με αμοιβή.

Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να 

αναπτύσσει ορισμένες δραστηριότητες σχετιζόμενες με την εφαρμογή 

της γεωργικής και κοινωνικής πολιτικής του κράτους ή και των 

κανονισμών της Ε.Ε. με αμοιβή, εφόσον ήθελαν ανατεθεί σ' αυτόν.
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8. Η διαχείριση προϊόντων ή υπηρεσιών εκ μέρους του Συνεταιρισμού 

μπορεί να γίνεται είτε εξ ονόματος και για λογαριασμό του Συνεταιρισμού με 

προκαθορισμένους όρους για τα μέλη.

Ά ρ θ ρ ο 33

(44) Κανόνες παραγωγής και εμπορίας

1. Οι παραγωγοί, μέλη του Συνεταιρισμού υποβάλλουν δηλώσεις σχετικά

με την

καλλιεργούμενη έκταση, τον προβλεπόμενο όγκο παραγωγής καθώς και τις 

ποσότητες που έχουν πράγματι συγκομισθεί.

2. Ο Συνεταιρισμός παραλαμβάνει τα προϊόντα, που προσκομίζονται από 

τα

μέλη, αφού προηγηθεί έλεγχος από τα αρμόδια όργανα του της ποιότητας, 

της καλής κατάστασης κτλ. των προϊόντων, ώστε αυτά να είναι κατάλληλα για 

την κατά προορισμό χρήσης τους.

3.0 Συνεταιρισμός θεσπίζει ελάχιστα κριτήρια ποιότητας, μεγέθους, 

συσκευασίας, παρουσίασης και σήμανσης, ανάλογα με τον προορισμό των 

προϊόντων.

4. Ο Συνεταιρισμός βοηθά τα μελή του με σκοπό την ορθή εφαρμογή των 

κανόνων που επιβάλει.

Ά ρ θ ρ ο 34

(45)

Εδικοί όροι ορισμένων εργασιών

1. Προμήθειες αναγκαιούντων ειδών.

α) Ο Συνεταιρισμός προμηθεύεται και διαθέτει στα μέλη του πρώτες 

ύλες, ζώα και κάθε είδους παραγωγικά εφόδια ή καταναλωτικά αγαθά, 

χρήσιμα για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων ή της οικιακής οικονομίας τους.
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β) Τα είδη αυτά μπορεί ο Συνεταιρισμός να τα διαθέτει και προς πρόσωπα, 

που δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού, με όρους που καθορίζει το Διοικητικό 

Συμβούλιο.

2. Δάνεια προς το Συνεταιρισμό.
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Τα δάνεια, που χορηγούνται στο Συνεταιρισμό, για διάφορους 

γεωργικούς σκοπούς, συνάπτονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα 

στα όρια, που έχει θέσει η Γενική Συνέλευση, ανάλογα με τις ανάγκες 

του Συνεταιρισμού. Τα δάνεια αυτά παρακολουθούνται σε ειδικούς 

λογαριασμούς και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

διενέργεια άλλων εργασιών ή για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για 

τους οποίους χορηγούνται.

3. Δάνεια προς συνεταίρους

α) Δάνεια χορηγούνται μόνο σε συνεταίρους και με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει και τους βασικούς όρους του 

δανείου.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο 

αυτού να εγκρίνει τη χορήγηση δανείων, που δεν υπερβαίνουν 

ορισμένο ποσό για κάθε συνεταίρο, με την επιφύλαξη της 

μεταγενέστερης έγκρισης απ' αυτό.

γ) Ο τόκος των δανείων που μπορεί να συνάψει ο Συνεταιρισμός ή 

να χορηγήσει στα μέλη του, ορίζεται πάντοτε μέσα στα όρια που 

αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Οι εγγυητές όπου χρειάζονται, 

πρέπει να είναι συνεταίροι.

δ) Τα δάνεια χορηγούνται κατά κανόνα για παραγωγικούς σκοπούς 

και χρησιμοποιούνται στη γεωργική εκμετάλλευση του

δανειοδοτούμενου συνεταίρου. Δάνεια για καταναλωτικές ανάγκες 

χορηγούνται μόνο με απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης, ,ή οποία κάθε 

χρόνο ορίζει γενικά το ύψος που μπορεί να φθάσουν τα δάνεια αυτά. 

Επίσης, μπορεί να χορηγείται στα μέλη πίστωση για εφοδιασμό τους 

με καταναλωτικά και λοιπά αγαθά από τα πρατήρια του 

Συνεταιρισμού ή της Ένωσης Συνεταιρισμών, στην οποία ανήκει ο 

Συνεταιρισμός.
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4. Καταθέσεις.

α) Ο Συνεταιρισμός δέχεται καταθέσεις από συνεταίρους. Το 

ανώτατο και κατώτατο όριο καταθέσεων γενικά και για κάθε μέλος 

χωριστά, η προθεσμία ανάληψης τους και ο τόκος καθορίζονται από 

τη Γενική Συνέλευση. :

β) Ο τοκισμός των καταθέσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα 

της κατάθεσης, ο δε υπολογισμός του τόκου γίνεται στο τέλος του 

λογιστικού έτους, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τον 

υπολογισμό του τόκου κάθε εξάμηνο.

γ) Η ανάληψη των καταθέσεων γίνεται ύστερα από 

προειδοποίηση των καταθετών προ ορισμένου χρόνου, που ορίζεται 

από τη Γενική Συνέλευση, ανάλογα με το ποσό των αποσυρόμενων 

χρημάτων,. Πριν από την προθεσμία αυτή έχει δικαίωμα το Διοικητικό 

Συμβούλιο να ειδοποιήσει τους καταθέτες να αποσύρουν τις 

καταθέσεις τους. Η πρόσκληση γίνεται προσωπικά στον καθένα. 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, οι καταθέσεις αυτές παύουν να 

τοκίζονται.

Σε κάθε καταθέτη δίνεται από το Συνεταιρισμό παραστατικό 

καταθέσεων ονομαστικά, στο οποίο αναγράφονται οι σχετικές πράξεις 

καταθέσεων ή αναλήψεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Α ρ θ ρ ο  35

Έλεγχος

1. Ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονομικός έλεγχος στο 

Συνεταιρισμό ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 2810/2000.

2. Οι ελεγκτές και ισάριθμοι αναπληρωτές τους ορίζονται από την 

προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού. Η 

αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται με την απόφαση ορισμού 

τους., Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για 

περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς χρήσεις και υποχρεούνται να 

υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συνεταιρισμού και στην εποπτεύουσα αρχή, το αργότερο είκοσι (20) 

ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ελεγκτές υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, το οποίο υποχρεούται να το 

ανακοινώσει στην πρώτη μετά τον έλεγχο Γενική Συνέλευση 

των μελών της. Αντίγραφο του πορίσματος υποβάλλουν οι 

ελεγκτές στην εποπτεύουσα αρχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

υποχρεούται να καλεί εγγράφως τον ελεγκτή δεκαπέντε (15) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 

για να παρίσταται σ' αυτήν. Ο ελεγκτής υποχρεούται να παρίσταται 

στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή 

διευκρίνιση του ζητηθεί.
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Αν από το πόρισμα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν 

τελεστεί πράξεις, που τιμωρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού 

Κώδικα ή των άλλων ειδικών ποινικών νόμων, οι ελεγκτές 

υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών να υποβάλλουν το πόρισμα 

τους ή τη σχετική έκθεση τους στην Εισαγγελική Αρχή και να 

αναφέρουν στον Υπουργό Γεωργίας τις παραβάσεις του νόμου ή του 

καταστατικού.

Ο Συνεταιρισμός θέτει στη διάθεση των ελεγκτών κατάλληλο χώρο, 

όλα τα

βιβλία και τα στοιχεία και παρέχει κάθε πληροφορία που χρειάζεται ο ελεγκτής 

/για την εκτέλεση του έργου του. Οι ελεγκτές δικαιούνται κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους να ελέγχουν τα βιβλία, τους λογαριασμούς και κάθε 

άλλο στοιχείο του Συνεταιρισμού, που κρίνεται χρήσιμο για την πλήρη και 

επιτυχή εκτέλεση του έργου τους.

Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως :

α) Τη νομιμότητα των αποφάσεων και των πράξεων των θεσμικών 

Οργάνων του Συνεταιρισμού.

β) Τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές και οι κανόνες 

της λογιστικής επιστήμης.

γ) Την οικονομική κατάσταση του Συνεταιρισμού, που προκύπτει από 

τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τα στοιχεία του 

Ισολογισμού, του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και των 

προσαρτημάτων. Στο πόρισμα πρέπει να προσδιορίζεται η πορεία της 

οικονομικής κατάστασης του Συνεταιρισμού στο πλαίσιο των καταστατικών 

του σκοπού και των ετησίων προγραμμάτων δράσης του.

δ) Τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά τη νομιμότητα μόνο της 

πραγματοποίησης των δαπανών και .αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση
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τυχόν διαπραχθεισών ατασθαλιών, καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων και 

τον εντοπισμό των υπευθύνων!

4. Οι ελεγκτές με αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 

ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναφέροντας σε αυτήν 

τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά 

τη Γενική Συνέλευση' μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή "της αίτησης, 

με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.

Α ο θ ο ο 3 6

Διαχειριστική Χρήση

1. Η διαχειριστική χρήση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από 

δώδεκα (12) μήνες. Εξαιρετικώς η πρώτη διαχειριστική χρήση μπορεί να 

ορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

2. Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα βιβλία του Συνεταιρισμού, 

ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του και καταρτίζονται ο 

Ισολογισμός και ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης», που 

υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά το 

τέλος της χρήσης τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τις αναγκαίες 

επεξηγηματικές εκθέσεις και τις εκθέσεις / λογοδοσίας για τα 

πεπραγμένα του έτους, που έληξε.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει πρόγραμμα δράσης και 

ανάπτυξης του Συνεταιρισμού για την επόμενη χρήση, το οποίο 

συνοδεύεται από Προϋπολογισμό Δαπανών και το υποβάλλει για 

έγκριση στη Γ ενική Συνέλευση.

4. Η πρόταση για μη έγκριση από τη Γ ενική Συνέλευση του 

Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και του 

προγράμματος δράσης, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη.

Α ρ θ ρ ο 37

Διαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεόνασμα - Κέρδη
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Αν από τα ακαθάριστα έσοδα της Α.Σ.Ο . αφαιρεθούν οι κάθε είδους 

δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και οι τόκοι των υποχρεωτικών και των 

προαιρετικών μερίδων, το υπόλοιπο που απομένει αποτελεί το 

διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το διαχειριστικό υπόλοιπο 

περιλαμβάνει πλεονάσματα και κέρδη. Τα πλεονάσματα προέρχονται από 

τις συναλλαγές του Συνεταιρισμού με τα μέλη του. Το πέραν του 

πλεονάσματος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλλαγές με 

τρίτους και συνιστά κέρδη.

1. Από τα πλεονάσματα, κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό 

(10%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση · αυτή 

παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει στο 

ύψος του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών μερίδων των μελών 

του Συνεταιρισμού και επαναφέρεται εάν το τακτικό αποθεματικό 

υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών μερίδων 

των μελών. Το μέρος των πλεονασμάτων, που μεταφέρεται στο 

τακτικό αποθεματικό λογίζεται ως ισόποση εισφορά των μελών.

2. Το υπόλοιπο των πλεονασμάτων, που απομένει μετά την 

κράτηση της προηγούμενης παραγράφου, διατίθεται για την :

α) Ανάπτυξη του Συνεταιρισμού

β) Απόδοση στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους με το 

Συνεταιρισμό,

γ)Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη.

4. Τα ποσά της περίπτωσης β' της προηγούμενης παραγράφου μπορεί, 

με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να παραμείνουν στο Συνεταιρισμό ως 

εξατομικευμένες έντοκες καταθέσεις προθεσμίας των μελών. Το επιτόκιο που 

καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με απόφαση της Γενικής
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.*Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το επιτόκιο δανεισμού 

του συνεταιρισμού από τις τράπεζες.

5. Στο τακτικό αποθεματικό περιέρχονται:

α) Τα κέρδη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, μετά τη φορολόγηση τους, 

β) Η κράτηση της παραγράφου 2.

γ) Τα έσοδα που περιέρχονται στο Συνεταιρισμό από χαριστική αιτία, δ) 

Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν.

6. Στο έκτακτο αποθεματικό και ειδικά αποθεματικά περιέρχονται 

πλεονάσματα χρήσεως εκτός του τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Α ρ θ ρ ο  3 8

Ειδικά Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού με απόφαση της, που

λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 3 

και 23 παρ. 2

του παρόντος καταστατικού, μπορεί, μετά τις κρατήσεις για τακτικό και 

έκτακτο αποθεματικό και για τις προαιρετικές μερίδες, να διαθέτει από το 

καθαρό πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης ποσοστό για το σχηματισμό 

έκτακτου ή και ειδικών αποθεματικών κεφαλαίων, που προορίζονται για την 

εξυπηρέτηση ειδικών σκοπών.

2. Στα ειδικά αποθεματικά κεφάλαια περιέρχεται και κάθε έκτακτη

εισφορά των συνεταίρων, που επιβάλλεται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης για

ορισμένο σκοπό.

3. Η Γ ενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της, που λαμβάνεται όπως 

στην

παρ.1 να μεταβάλει το σκοπό της χρησιμοποίησης των ειδικών 

αποθεματικών ή να αποφασίσει την κατάργηση τους. Στην τελευταία
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περίπτωση ορίζεται και η τύχη του υφιστάμενου κεφαλαίου.

Α ο θ ο ο 3 9

Έκτακτη Εισφορά

1. Αν ο Συνεταιρισμός δεν μπορεί να πληρώσει τις οφειλές που έχουν 

λήξει ή εάν διαπιστωθεί κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού ότι το 

Παθητικό υπερβαίνει το Ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού 

ποσού, της ευθύνης όλων των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 

υποχρεωμένο να συγκαλέσει αμέσως τη Γενική Συνέλευση με θέμα την 

επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην παραπάνω περίπτωση υποβάλλει 

στη Γενική Συνέλευση Ισολογισμό και έκθεση για την περιουσιακή 

κατάσταση του Συνεταιρισμού και προτείνει το ποσό της έκτακτης 

εισφοράς, που πρέπει να καταβάλουν τα μέλη.

Για να επιβληθεί η έκτακτη εισφορά στα μέλη, πρέπει η Γενική 

Συνέλευση ν' αποφασίσει μόνο με την αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 3 και 23 παρ.2 (46).

Α ο θ ο ο 40

Τηρούμενα Βιβλία

1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία, που προβλέπονται από τον 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και τα παρακάτω, θεωρημένα από 

την αρμόδια Δ.Ο.Υ., βιβλία :

α) Βιβλίο μητρώου μελών, β) Βιβλίο πρακτικών των Γενικών 

Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Βιβλίο απογραφής και Ισολογισμού,

δ) Βιβλίο Μητρώου μελών Κλαδικής Οργάνωσης Παραγωγής 

(ΚΟΠΑΣ) του Συνεταιρισμού, στο οποίο καταχωρούνται τα πιο πάνω 

στοιχεία.

ε) Βιβλίο πρακτικών Κλαδικής Οργάνωσης Παραγωγής,
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στ) Βιβλίο περιουσίας του Συνεταιρισμού, στο οποίο αναγράφονται 

τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά και κατέχει ο Συνεταιρισμός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41

Προσωπικό Συνεταιρισμού

Το προσωπικό του Συνεταιρισμού, τακτικό, έκτακτο διέπεται από 

το άρθρο 38 του Ν. 2810/2000.

Ά ο θ ο ο 42

Δημοσιότητα

Με τη φροντίδα και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου 

αποστέλλονται στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην 

ΠΑΣΕΓΕΣ και στην Εποπτεύουσα Αρχή και τίθενται στον τηρούμενο 

απ' αυτές ειδικό φάκελο : Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του 

Ειρηνοδικείου και του Καταστατικού καθώς και κάθε τροποποίηση 

αυτού (47).

Ά ρ θ ρ ο 43

Τροποποίηση Καταστατικού

1. Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού γίνεται με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης με ονομαστική φανερή ψηφοφορία, εκτός αν η 

Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει διαφορετικά. Η απόφαση για 

την τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνεται με την αυξημένη 

απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ, 3 και 23 παρ, 2 του 

παρόντος.

2. Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ισχύει από την 

ημερομηνία που καταχωρείται η εγκριτική αυτού απόφαση του
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αρμόδιου Δικαστηρίου στο Ειδικό Μητρώο των Αγροτικών 

Συνεταιρισμών κάθε βαθμού, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο της 

περιφέρειας του Συνεταιρισμού.

Ά ρ θ ρ ο  44

Λ ύ σ η

1. Ο Συνεταιρισμός λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την 

εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 21 παρ. 3 και 23 

παρ. 2 αντίστοιχα του παρόντος.

β) Αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

γ) Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας του 

Συνεταιρισμού μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 2/3 

του συνολικού αριθμού των μελών του ή της εποπτεύουσας αρχής.

Η αίτηση για τη λύση στην περίπτωση γ' υποβάλλεται από την 

εποπτεύουσα αρχή, αν η λειτουργία του Συνεταιρισμού απέβη παράνομη 

ή αν αδράνησε για δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς διαχειριστικές χρήσεις ή 

αν συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού τους, λόγω μειωμένης 

δραστηριότητας του. Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

υπόκειται σε έφεση.

Αρθρο 45

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της λύσης του Συνεταιρισμού, που 

επέρχεται από την κήρυξη του σε κατάσταση πτωχεύσεως κατά 

την οποία ακολουθείται η διαδικασία του Εμπορικού Νόμου, η λύση 

ακολουθεί σε κάθε άλλη περίπτωση, το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν ή περισσότερους ειδικούς 

εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση. Το νομικό 

πρόσωπο του λυθέντος Συνεταιρισμού εξακολουθεί να υπάρχει και να
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λειτουργεί για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

3. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδράνεια των

εκκαθαριστών, μετά από αίτηση μέλους ή πιστωτή του 

Συνεταιρισμού, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του 

Συνεταιρισμού διορίζει άλλους εκκαθαριστές, δικάζοντας κατάντη 

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ά ρ θ ρ ο  46

Ενέργειες Εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα 

τους, να κάνουν απογραφή της περιουσίας της εκκαθαριζόμενης 

οργάνωσης και να συντάξουν Ισολογισμό, αντίγραφο του 

οποίου υποβάλλουν στην Εποπτεύουσα Αρχή.

Αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο Ισολογισμός συντάσσεται στο 

τέλος κάθε έτους. Ο τελικός Ισολογισμός καταρτίζεται στο τέλος της 

εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές γνωστοποιούν τη λύση της Οργάνωσης 

με τη δημοσίευση της σε μια ημερήσια εφημερίδα κι αν δεν εκδίδεται 

τέτοια σε περιοδική εφημερίδα, του Νομού της έδρας της και καλούν 

τους πιστωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους.

2. Απαιτήσεις πιστωτών κατά της υπό εκκαθάριση οργάνωσης 

παραγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία 

της δημοσίευσης της λύσεως της.

3. Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσμα 

χρέη της εκκαθαριζόμενης Οργάνωσης με την ακόλουθη σειρά: 

προηγείται η εξόφληση των οφειλών προς τους εργαζόμενους και 

ακολουθεί η εξόφληση των λοιπών δανειστών. Στη συνέχεια 

εξοφλούνται οι προαιρετικές μερίδες. Το υπόλοιπο του ενεργητικού 

που απομένει, διατίθεται στα μέλη του. (48).

ΑρΘρο 47
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Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 47 άρθρα, διαβάστηκε, 

συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο του από την 

Καταστατική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα 

στις 13-3-2002 θα ισχύει από την ημέρα της έγκρισης του από το 

Ειρηνοδικείο και καταχώρησης στο Βιβλίο

Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, που τηρείται σ' αυτό.
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ΜΕΡΟΣ III

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2000-2003

Σήμερα ο τζίρος για το 2003 είναι γύρω στα 24.000.000 δρχ. Πριν από 

4 χρόνια ο τζίρος μετά βίας ξεπερνούσε τα 10.000.000 δρχ.

Αναλυτικά:

1998 11.000.000

1999 8.000.000

2000 14.000.000

2001 16.000.000

2002 18.000.000

2003 24.000.000

□ 1998

Η 1999

□  2000 
□  2001 
112002 
□ 2003
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Η αύξηση από το 2001 και μετά οφείλεται κυρίως στην αύξηση της 

παραγωγής αλλά συμμετέχει σε αυτήν και η αύξηση των εσόδων 

(μερίδιο μελών) την είσπραξη ποσοστών από τις πωλήσεις.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ 12/2000

Α /Κ Λ ο γα ρ ια σ μ ο ί Χ ρ έω σ η Π ίστω ση Υ π ό λο ιπ α

Χ ρ εω σ τ ικ ά Π ιστω τικά

1 14. Έ π ιπ λα  κ α ι λ ο ιπ ό ς  εξοπ λισ μ ός 9 2 1 5 8 3 4 1 5 6 4 5 4 7 7 6 5 1 2 8 7 -

2 20. Ε μ π ορ εύμ α τα 2 0 1 6 5 4 9 2 1 6 4 2 8 9 2 9 3 7 3 6 5 6 3 -

3 33. Χ ρ εώ σ τ ες  δ ιά φ ο ρ ο ι 4 6 2 9 5 0 0 - 4 6 2 9 5 0 0 -

4 38. Χ ρ η μ α τικ ά  -  Δ ια θ έσ ιμ α 2 6 6 8 3 9 3 0 2 4 3 5 0 3 4 5 2 3 3 3 5 5 5

5 40. Κ εφ ά λ α ιο - 7 0 0 0 0 0 0 - 7 0 0 0 0 0 0

6 41. Α π ο θ εμ α τ ικ ά 63331 2 9 1 9 5 9 3 - 2 8 5 6 2 6 2

7 42. Α π ο τελέσ μ α τα  ε ις  ν έο ν 1 9 4 6 6 2 9 1 0 0 7 1 0 3 6 6 0 -

8 50. Π ρ ο μ η θ ευ τές 1 6 4 4 0 8 8 1 1 8 1 6 6 4 7 1 - 1 7 2 5 5 9 0

9 53. Π ισ τω τές  δ ιά φ ο ρ ο ι 3 7 2 5 8 4 0 1 2 2 2 9 6 2 8 - 8 5 0 3 7 8 8

10 5 4  Υ π ο χρ εώ σ εις  α π ό  Φ ό ρ ο υ ς  - Τέλη 4 3 5 0 4 2 0 2 5 7 6 8 7 0 1 7 7 3 5 4 1 -

11 5 5  Α σ φ α λ ισ τ ικ ο ί ο ρ γα ν ισ μ ο ί 1 6 2 7 1 8 1 1 7 6 9 6 4 7 - 1 4 2 4 6 6

12 6 0  Α μ ο ιβ έ ς  κ α ι έ ξ ο δ α  π ρ οσ ω π ικ ού 5 9 5 2 6 1 5 5 9 5 2 6 1 5 - -

13 61 Α μ ο ιβ έ ς  κ α ι έ ξ ο δ α  τρίτω ν 6 8 5 5 0 0 6 8 5 5 0 0 - -

1 4 62  Π α ρ ο χ ές  τρ ίτω ν 1 2 3 7 1 4 9 1 2 3 7 1 4 9 - -

1 5 63 Φ ό ρ ο ι - Τέλη 8 5 9 5 5 8 5 9 5 5 - -

1 6 6 4  Δ ιά φ ο ρ α  έξο δ α 9 2 4 7 3 7 9 2 4 7 3 7 - -

1 7 70 Π ω λ ή σ ε ις  εμ π ορ ευμ ά τω ν 1 3 8 8 5 3 6 8 1 3 8 8 5 3 6 8 - -

1 8 77  Π ω λ ή σ ε ις  μ ετρ η το ίς 1 5 9 9 9 7 1 9 1 5 9 9 9 7 1 9 - -

1 9 74  Ε π ιχ ο ρ η γή σ ε ις 9 1 8 1 1 0 3 9 1 8 1 1 0 3 - -

2 0 81 Έ κτακτα κ α ι α ν ό ρ γα ν α  αποτελέσματα 3 9 1 8 3 9 1 8 - -

21 6 6  Α π ο σ β έσ ε ις  π α γ ίω ν  σ το ιχείω ν 1 5 6 4 5 4 7 1 5 6 4 5 4 7 - -

2 2 8 0  Γ εν ικ ή  εκ μ ετά λλευσ η 2 6 9 4 9 8 3 0 2 6 9 4 9 8 3 0 - -

2 3 8 6  Α π ο τελέσ μ α τα  χ ρ ή σ εω ς 7 5 9 8 9 7 5 9 8 9 - -

2 4 8 8  Α π ο τελέσ μ α τα  π ρ ο ς  δ ιάθεση 7 5 9 8 9 7 5 9 8 9 - -

2 0 2 2 8 1 0 6 2 0 2 2 8 1 0 6
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ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο Συνεταιρισμός δεν μπορεί να επεκταθεί επειδή ο κάθε 

μελισσοκόμος προτιμά να πουλά μόνος του και έτσι δεν μπορεί να γίνει 

τυποποίηση.

Από τα 110 μέλη του συνεταιρισμού ο μέσος όρος ηλικίας είναι 50 

ετών.

Από τα μέλη του Συνεταιρισμού οι 10-15 είναι στο πρόγραμμα για 

νέους αγρότες.

Η πλειοψηφία των μελών του Συνεταιρισμού είναι ηλικίας 50-65 ετών 

οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν και ασχολήθηκαν με την μελισσοκομία.

Σημαντικό να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι για τρία χρόνια δεν έχει 

γίνει καμία καινούργια εγγραφή και αυτό γιατί ο Συνεταιρισμός δεν 

λειτουργεί σαν συνδικαλιστικό όργανο με αποτέλεσμα να μη μπορεί να 

εκπροσωπεί τα μέλη της.

Έτσι αποφασίστηκε, πριν από περίπου ένα δίμηνο, από τα μέλή να 

μαζέψουν μέλι και να προσπαθήσουν να το πουλήσουν από μόνοι τους.

Επειδή όμως αυτό δεν είχε επιτυχία είναι πολύ πιθανό να το φέρουν 

και πάλι στο Συνεταιρισμό και έτσι να πραγματοποιηθεί ο μεγαλύτερος 

στόχος του Συνεταιρισμού, δηλαδή να μπορέσει να μαζέψει όσα 

περισσότερα μέλη γίνεται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Θεσσαλία κατέχει τους περισσότερους 

Συνεταιρισμούς επειδή οι μελισσοκόμοι ήταν αδύνατο να πουλήσουν 

μόνοι τους το προϊόν τους και προτίμησαν να ιδρύσουν Συνεταιρισμούς.

Ελπιδοφόρο είναι και το μήνυμα που μας δίνει η πόλη της Πάτρας η 

οποία καταναλώνει πολύ μέλι και σύμφωνα με έρευνες το 2000 ο μέσος 

όρος κατανάλωσης ήταν πολύ μεγαλύτερος από άλλες πόλεις.

72



Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αχαίας

ΜΕΡΟΣ IV

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ

Η γνώση και η χρήση των προϊόντων της μέλισσας ανάγονται στην 

αρχαία εποχή και αποτελούν αναμφισβήτητα ένα μέρος των πολύ 

παλαιών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλη κλίμακα στα πλαίσια 

της πρακτικής θεραπευτικής. Σπουδαία εμπειρία που αποκτήθηκε ήταν 

φυσικό να αμφισβητηθεί στη σύγχρονη εποχή, όπου τα πάντα 

τοποθετούνται κάτω από το μικροσκόπιο της αμφιβολίας και της 

δοκιμασίας.

Τα τελευταία χρόνια η εμπειρία της πρακτικής ιατρικής μπόρεσε να 

εξηγηθεί, να υποστηριχθεί και να συμπληρωθεί από δεκάδες 

επιστήμονες που εργάσθηκαν σε διάφορες χώρες, ανεξάρτητα ο ένας 

από τον άλλο, με διαφορετικά ερευνητικά αντικείμενα, μέσα σε 

παθολογικές καταστάσεις. Με ορθολογικά πειράματα έχει ήδη 

τεκμηριωθεί η μεγάλη ωφέλεια των προϊόντων της μέλισσας. Αναφορές 

από όλον τον κόσμο, σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά, 

τεκμηριώνουν τη μια μετά την άλλη θεραπευτική δράση. Οι 

πληροφορίες είναι τόσο πολλές που δημιουργείται ειδικός κλάδος στην 

ιατρική επιστήμη, γνωστός σαν «Μελισσοθεραπεία».

Επειδή για το ευρύτερο όμως κοινό η προσφορά αυτή της μέλισσας 

παραμένει άγνωστη, το περιοδικό Μελισσοκομική Επιθεώρηση έχει 

εκδώσει ενημερωτικό δελτίο με στόχο την υπεύθυνη διαφώτιση του 

καταναλωτή.
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Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΣΤΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ

Η μέλισσα με την επικονίαση συμβάλει στην ποικιλότητα της φύσης, 

στον εμπλουτισμό του εδάφους με οργανική ουσία, στην προστασία της 

γης από τη διάβρωση, στη βελτίωση του χόρτου των βοσκοτόπων και 

γενικά στην διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας στον πλανήτη.

Χωρίς τη μέλισσα η παραγωγή φρούτων, καρπών, σπόρων και 

λαχανικών θα ήταν αρκετά δύσκολη υπόθεση.

Η προσφορά αυτή της μέλισσας στην επικονίαση είναι ασύγκριτα 

πολύ πιο μεγάλη από την αξία των προϊόντων της, που και αυτά δεν 

είναι ευκαταφρόνητα.

Ενας αληθινός θησαυρός υγείας και δύναμης 

Η αξία του έχει εκτιμηθεί από τα πανάρχαια χρόνια

• Στους Αιγυπτιακούς παπύρους, πριν από 3500 χρόνια αναφέρεται 

το μέλι ως θεραπευτικό μέσο

• Στο βιβλίο της ζωής των αρχαίων Ινδών αναφέρεται ότι η ζωή 

παρατείνεται όταν στην καθημερινή δίαιτα υπάρχει το γάλα και το μέλι

ΤΟ ΜΕΛΙ
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• Το νέκταρ αποτελούσε την τροφή των αθάνατων Ολύμπιων Θεών. 

Με μέλι ανατράφηκε ο Δίας από τη νύμφη μέλισσα

• Ο Ιπποκράτης συνιστούσε το μέλι για την θεραπεία πολλών 

ασθενειών το ίδιο και ο Αριστοτέλης που πίστευε ότι το μέλι παρατείνει 

τη ζωή

• Οι Αιγύπτιοι προσέφεραν στους Θεούς τους κηρήθρες με μέλι ως 

πολύτιμο δώρο αφοσίωσης και εξευμενισμού.

Γιατί μέλι και όχι ζάχαρη

Υπάρχουν δεκάδες βιβλία γραμμένα για το μέλι, που εξυμνούν το 

θαυμάσιο αυτό προϊόν της φύσης.

Για το μέλι δεν έχει γραφεί τίποτε εναντίον. Αντίθετα η ζάχαρη έχει 

κατηγορηθεί για πληθώρα παρενεργειών στον άνθρωπο. Το υψηλό 

επίπεδο χοληστερίνης, οι πονοκέφαλοι, η κούραση, η ερεθιστικότητα, η 

δυσκοιλιότητα αποδίδονται κατά ένα μεγάλο μέρος στην κοινή ζάχαρη.

Η ζάχαρη είναι ένα βιομηχανοποιημένο προϊόν, αποτέλεσμα χημικής 

επεξεργασίας
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Το μέλι είναι ένα φυσικό βιολογικό προϊόν, κατευθείαν από τη φύση 

και δεν επιδέχεται καμιά επεξεργασία

Η ζάχαρη αποτελείται αποκλειστικά από ζαχαρίζη

Το μέλι περιέχει τουλάχιστον 180 διαφορετικές ουσίες, οι οποίες 

διασυνδέονται οργανικά με τέτοιον τρόπο ώστε κανείς μέχρι τώρα δεν 

μπόρεσε να το φτιάξει τεχνητά, παρά την γνωστή σύνθεση.

Θρεπτική αξία του μελιού

Τα ζάχαρα του μελιού είναι απλά, απορροφούνται αμέσως, γι' αυτό 

και το μέλι είναι μια γρήγορη πηγή ενέργειας για τον οργανισμό, για 

τους αθλητές, τα παιδιά, τις εγκύους, τους αρρώστους και για κάθε 

ταλαιπωρημένο οργανισμό.

Το μέλι έχει ανόργανα στοιχεία γνωστά σαν ιχνοστοιχεία, τα οποία 

παίζουν σπουδαίο ρόλο στον μεταβολισμό και τη θρέψη, είναι 

συστατικά του σκελετού και των κυττάρων, συμμετέχουν σε διάφορα 

ενζυμικά συστήματα και τέλος ρυθμίζουν την οξύτητα του στομάχου.

Η συγκέντρωση των βιταμινών που έχει το μέλι δεν είναι αρκετή για 

τις ημερήσιες ανάγκες μας, βοηθούν όμως για την απορρόφηση των 

ζαχάρων.

Το μέλι έχει αντισηπτικές ιδιότητες, είναι τονωτικό, αυξάνει το ρυθμό 

λειτουργίας της καρδιάς, μειώνει προβλήματα έλκους στο στομάχι και 

γενικά συμβάλλει στην καλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

Η κατανάλωση μελιού βοηθά στη γρηγορότερη αποκατάσταση της 

υγείας σε περιπτώσεις αναιμίας, λόγω του σιδήρου που περιέχει.

Το μέλι βοηθά σημαντικά στο ταχύτερο μεταβολισμό του 

οινοπνεύματος με αποτέλέσμα να απαλλάσσεται κανείς γρηγορότερα 

από την κατάσταση μέθης.

Το μέλι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε χολίνη που βοηθά ιδιαίτερα 

άτομα που λόγω καθιστικής εργασίας υποφέρουν από δυσκοιλιότητα.
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Το μέλι έχει αντιμικροβιακή δράση και εμποδίζει την ανάπτυξη των 

βακτηρίων και άλλων παθογόνων οργανισμών. Είναι χρήσιμο για την 

επούλωση και τον καθαρισμό ή την απολύμανση πληγών.

Είδη Μελιού

Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες μελιού. Το ανθόμελο που 

παράγεται από το νέκταρ των λουλουδιών, και το μέλι μελιτωμάτων που 

παράγεται από το χυμό του Πεύκου, της Ελάτης και άλλων δασικών 

φυτών.

Το ανθόμελο όταν έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά λαμβάνει 

ονομασία του φυτού από το οποίο προέρχεται. Έτσι έχουμε μέλι 

θυμαριού, Πορτοκαλιάς, Ηλιάνθου, Ερείκης, Καστανιάς, Βαμβακιού, 

Πολυκόμβου κ.α. Το ίδιο συμβαίνει και με το μέλι μελιττωμάτων με 

κύριες κατηγορίες το μέλι Πεύκου και Ελάτης.

Η κάθε κατηγορία μελιού έχει τις εξής ιδιομορφίες και 

χαρακτηριστικά που την κάνει να ξεχωρίζει από όλες τις άλλες.

Θυμαρίσιο: Έντονο αρωματικό μέλι, εξαιρετικά ευχάριστο στη γεύση 

με ανοικτόχρωμη λαμπερή εμφάνιση, κατατάσσεται στις καλύτερες 

ποιότητες μελιού που υπάρχουν. Κρυσταλλώνει 

σε διάστημα 6 με 18 μήνες από την παραγωγή 

του.

Πορτοκαλιάς: Έχει υπέροχο άρωμα και 

εξαιρετική γεύση. Κρυσταλλώνει πολύ 

σύντομα σ' ένα με δύο μήνες. Είναι έντονα 

ανοιχτόχρωμο, μετατρέπεται σε ασπρουδερό μετά την κρυστάλλωσή 

του. Τα χαρακτηριστικά του αρέσουν ιδιαίτερα στον καταναλωτή.

Ηλιάνθου: Είναι ανοιχτόχρωμο μέλι που κρυσταλλώνει σ' ένα με δύο 

μήνες. Στην κρυσταλλική του μορφή είναι κιτρινωπό. Είναι πλούσιο σε
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πολυφαινόλες οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα της 

διατροφής μας.

Ερείκης: Ονομάζεται και Σουσουρίσιο.

Θεωρείται ότι είναι προϊόν με υψηλή 

θρεπτική αξία, γι' αυτό και διατίθεται κύρια 

από καταστήματα υγιεινής διατροφής. Έχει 

οσμή και γεύση χαρακτηριστική που αρέσει 

ιδιαίτερα σε απαιτητικούς καταναλωτές.

Κρυσταλλώνει γρήγορα σε 1-3 μήνες. Είναι

σκοτεινόχρωμο, μετά την κρυστάλλωσή του λαμβάνει μια κοκκινωπή 

εμφάνιση.

Καστανιάς: είναι ανάμιξη μελιτώματος και νέκταρος. Έχει έντονο 

άρωμα που αρέσει και γεύση που ελάχιστα πικρίζει. Κρυσταλλώνει αργά 

σε 1-2 χρόνια.

Πευκόμελο: Το 65% περίπου της συνολικής 

παραγωγής μελιού στην Ελλάδα είναι

Πευκόμελο. Δεν είναι ιδιαίτερα γλυκό γι' αυτό 

και αρέσει στη γεύση. Είναι από τις κατηγορίες 

μελιού που δεν κρυσταλλώνουν. Είναι

πλουσιότερο από το ανθόμελο σε ιχνοστοιχεία, 

σε πρωτεΐνες και σε αμινοξέα. Έχει λιγότερες 

θερμίδες.

Βαμβακιού: Ανοικτόχρωμο μέλι που 

μετατρέπεται σε ασπρουδερό μετά την 

κρυστάλλωσή του. Η κρυστάλλωσή γίνεται 

σ' ένα με δύο μήνες από τότε που 

παράγεται.
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Πολύκομβου: Σκοτεινόχρωμο μέλι. Η γεύση του δεν αρέσει ιδιαίτερα 

γι' αυτό και δεν συναντάται ως αμιγές μέλι στην Ελληνική αγορά. Είναι 

πλούσιο σε ένζυμα και προσφέρεται για ανάμιξη μ' άλλα είδη μελιού./ 

Ελάτης: Μια από τις καλύτερης κατηγορίες μελιού 

που παράγεται στη χώρα μας. Έχει γεύση που αρέσει 

και στο περισσότερο απαιτητικό καταναλωτή.

Παραμένει ρευστό σχεδόν για πάντα.

Κρυστάλλωση μελιού και ποιότητα 

Η κρυστάλλωση είναι φυσικό φαινόμενο που δεν 

προξενεί καμιά αλλαγή στη θρεπτική και βιολογική ιδιότητα του μελιού. 

Σχετίζεται με τη φυτική προέλευση του μελιού και επηρεάζεται από τη 

χημική του σύνθεση. Οι παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ταχύτητα κρυστάλλωσης είναι η συγκέντρωση της γλυκόζης και του 

νερού, η σχέση φρουκτόζης / γλυκόζης, η σχέση γλυκόζης / νερού, η 

περιεκτικότητα του δείγματος σε γύρη, η παρουσία του ζαχάρου 

μελιζιτόζη κ.α.

Ένα κρυσταλλωμένο μέλι δεν είναι χαλασμένο ούτε και νοθευμένο.

Το κρυσταλλωμένο μέλι ρευστοποιείται εύκολα σε μπεν -  μαρί, χωρίς 

να χάσει καμία από τις βιολογικές και θρεπτικές του ιδιότητες.

Το χρώμα του μελιού

Το χρώμα είναι 

χαρακτηριστικό της 

προέλευσης του

μελιού. Τα

σκοτεινόχρωμα μέλια 

είναι πλούσια σε

79



Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αχαίας

ιχνοστοιχεία (Κάλιο, Μαγνήσιο, Φώσφορο, Σίδηρο, Νάτριο κλπ) και 

συνεπώς έχουν υψηλή θρεπτική αξία. Τα ανοικτόχρωμα έχουν ωραίο 

άρωμα και γεύση.

Νοθεία και μέλι

Το μέλι είναι από τα ελάχιστα τρόφιμα που δε νοθεύονται. 

Αναμιγνύεται δύσκολα με νερό, γλυκόζη ή άλλη γλυκαντική ουσία. 

Περιπτώσεις νοθείας του ελληνικού μελιού είναι σπάνιες.

Ελληνικό και Όχι Ξένο

Το Ελληνικό μέλι ποιοτικά είναι καλύτερο από το εισαγόμενο για 

τους πιο κάτω λόγους

1. Συχνά το εισαγόμενο μέλι είναι νερουλό, δηλαδή έχει μεγαλύτερα 

ποσοστά υγρασίας από ότι το ελληνικό. Όσο υψηλότερα ποσοστά 

υγρασίας έχει το μέλι τόσο περισσότερο κινδυνεύει να ξινίσει.

2. Τα εισαγόμενα μπαίνουν στην Ελλάδα φθηνά και πουλιούνται 

ακριβά με αποτέλεσμα να κερδοσκοπούν κάποιοι σε βάρος του Έλληνα 

καταναλωτή

3. Η τεχνολογία μελιού στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα 

προχωρημένη, με αποτέλεσμα το ελληνικό μέλι να δέχεται την ελάχιστη 

τυποποίηση και επεξεργασία. Αντίθετα το εισαγόμενο μέλι είναι προϊόν 

τυποποίηση και προχωρημένης επεξεργασίας (αφαίρεση γύρης, 

υπερβολικό ζέσταμα, χαρμάνια για να μην κρυσταλλώνει, αλλαγή του 

χρώματος κ.α.)

4. Η γεύση των ελληνικών μελιών είναι ανώτερη εκείνης των 

εισαγόμενων

Συσκευασία μελιού

Η γυάλινη συσκευασία είναι καλή γιατί το γυαλί είναι ουδέτερο υλικό 

και δεν αντιδρά με το μέλι ώστε να αλλοιώσει την ποιότητά του.

80



Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αχαίας

Παράλληλα ο καταναλωτής βλέπει τι αγοράζει (χρώμα, ρευστότητα, 

κρυστάλλωση, καθαρότητα)

Η τενεκεδένια συσκευασία βοηθά περισσότερο στην διατήρηση της 

βιολογικής αξίας του μελιού γιατί δεν επηρεάζεται σημαντικά η 

βακτηριοστατική δράση του μελιού.

Τα πλαστικά βάζα που δεν αναγράφουν την ένδειξη «για τρόφιμα» 

είναι ακατάλληλα και πρέπει να αποφεύγονται.

ΓΥΡΗ

Γύρη μελισσών, μια πλήρης φυσική τροφή

Η γύρη είναι προϊόν που συγκεντρώνουν οι μέλισσες από διάφορα 

λουλούδια. Είναι η πλουσιότερη φυσική τροφή σε πρωτεΐνες, βιταμίνες, 

απαραίτητα αμινοξέα, ορμόνες, ένζυμα και άλλα χρήσιμα συστατικά για 

την διατροφή μας.

Η γύρη έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ρουτίνη γνωστή ως βιταμίνη II 

η οποία αυξάνει την αντίσταση των τριχοειδών αγγείων 

προφυλάσσοντας έτσι τον οργανισμό από εγκεφαλικές αιμορραγίες.

Η γύρη περιέχει γουαδοτρόπες ορμόνες, που είναι οι βιολογικά 

δραστικές ουσίες που δρουν απευθείας στους γενετικούς αδένες τόσο 

του άρρενος όσο και του θήλεος. Η σπερματογένεση στον άνδρα και η 

φυσιολογική εξέλιξη των ωοθυλακίων στη γυναίκα καθορίζονται 

σημαντικά από την παρουσία των ορμονών αυτών.

Η γύρη βοηθά στη διανοητική λειτουργία, ενισχύει τη συστολή της 

καρδιάς, έχει διουρητική δράση

Η γύρη βελτιώνει την όρεξη γι' αυτό και συνίσταται ιδιαίτερα για τις 

περιπτώσεις:

• Αδυναμίας και γενικής εξασθένισης του οργανισμού

• Απώλεια βάρους

• Εντερικών ανωμαλιών
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• Ψύχωσης και νευρασθένειας

• Απώλεια μνήμης

• Κακού μεταβολισμού

Η γύρη βελτιώνει την κατάσταση ατόμων που έχουν ήπιες 

αλλεργικές εκδηλώσεις και τους βοηθά ώστε να αποκτήσουν βαθμιαία 

αντίσταση (ανοσοποίηση)

• Η γύρη έχει ευεργετική επίδραση στον προστάτη και βελτιώνει την 

θεραπευτική αγωγή στην προστατίτιδα (φλεγμονή του προστάτη)

• Η γύρη είναι πλούσια σε κιστίνη, ένα αμινοξύ που επηρεάζει 

θετικά την τριχοφυΐα και το χρώμα των μαλλιών

• Η γύρη μετριάζει και περιορίζει σημαντικά τα προβλήματα της 

εμμηνόπαυσης (κλιμακτήριος περίοδος)

• Η γύρη δίνει ευεξία, αυξάνει την αυτοπεποίθηση και βελτιώνει την 

σεξουαλική κατάσταση

Η γύρη περιέχει βιολογικά ενεργές ουσίες που επηρεάζουν θετικά το 

μεταβολισμό του νερού, ελέγχουν την όρεξη, την απόθεση λίπους στον 

οργανισμό, την λειτουργία των ωοθηκών και του θυρεοειδούς αδένα και 

γενικά προάγει την καλή φυσική κατάσταση του σώματος. Οι υγιέστεροι 

και περισσότερο μακρόβιοι άνθρωποι του κόσμου είναι οι κάτοικοι των 

Ιμαλαΐων του Καυκάσου στη Ρωσία και των Βουνών Βικαμπόμπα στο 

Εκουαντόρ. Οι περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν τη γύρη στο 

καθημερινό τους διαιτολόγιο.

Πόση γύρη θα πρέπει να τρώμε την ημέρα

Τριάντα πέντε γραμμάρια γύρης (μια κουταλιά της σούπας) την ημέρα 

καλύπτουν τις ημερήσιες ανάγκες μας σε προτεϊνες, βιταμίνες και 

ιχνοστοιχεία. Η κατανάλωση γύρης πρέπει να ξεκινήσει με μικρή 

ποσότητα μέχρι να συνηθίσει το στομάχι. Προτείνεται μια κουταλιά του
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γλυκού καθημερινά για μια περίπου εβδομάδα και σταδιακή αύξηση σε 

μια κουταλιά της σούπας. Η κατανάλωση γύρης θα πρέπει να συνεχισθεί 

χωρίς διακοπή για 4-6 μήνες ανάλογα με τις ανάγκες και την αντίδραση 

κάθε ατόμου ξεχωριστά.

Η γύρη καταναλώνεται αυτούσια όπως έχει ή διαλυμένη σε κάποιο 

χυμό.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ

Πραγματικό και όχι μύθος

Τι είναι ο βασιλικός πολτός

Είναι κρεμώδης ουσία που εκκρίνεται από τους υποφαρυγγικούς 

αδένες των εργατριών μελισσών. Προορίζεται για την διατροφή όλων 

των ατελών σταδίων της μέλισσας γι' αυτό και ονομάζεται «γάλα των 

μελισσών». Η ονομασία «βασιλικός πολτός» προέρχεται από το ότι οι 

προνύμφες που προορίζονται να γίνουν βασίλισσες, καθώς επίσης και η 

ενήλικες Βασιλικές, τρέφονται αποκλειστικά με μεγάλη ποσότητα από 

την τροφή αυτή.

Στο βασιλικό πολτό βρίσκεται ο καθοριστικός εκείνος παράγοντας 

που μετατρέπει τη μέλισσα από εργάτρια σε βασίλισσα.

Χημική σύσταση

Ο Β.Π. είναι πλούσια πηγή βιταμινών, ανοργάνων στοιχείων και 

αμινοξέων. Η μέση χημική του σύσταση είναι υγρασία 65%, πρωτεΐνες 

14%, υδατάνθρακες 12%, λιπίδια 5% και ανόργανα στοιχεία 1%. Το 

υπόλοιπο ποσοστό αποτελείται από διάφορες ενώσεις όπως το 10- 

υδροξυ-δεκενοϊκό οξύ, η γ-γλουβουλίνη, νουκλεϊκά οξέα όπως το DNA 

και το RNA, βιταμίνες της ομάδας Β, η βιταμίνη C, το παντοθενικό οξύ, 

η βιοπτερίνη, η νεοπτερίνη, η ακετυλοχολίνη, γενετήσιες ορμόνες 

(οιστραδιόλη, τεστοστερόλη, προγεστερόλη) και άλλες. Αρκετά 

συστατικά του βασιλικού πολτού παραμένουν απροσδιόριστα.
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Φυσικές ιδιότητες

Το χρώμα του Β.Π. έχει μεγάλη σημασία γιατί αποτελεί δείκτη της 

φρεσκότητας και της καταλληλότητάς του. Ο φρέσκος πολτός έχει 

λαμπερό ασπρουδερό χρώμα. Όταν όμως έρθει σε επαφή με τον αέρα ή 

εκτεθεί στο φως, το χρώμα του μεταβάλλεται σε ανοικτό κίτρινο και 

σκούρο γκρι. Η μεταβολή αυτή οφείλεται σε ένζυμα τα οποία 

οξειδώνουν κάποιες ουσίες του Β.Π. και τον καταστρέφουν.

Η υφή του είναι ζελατινώδη, παχύρευστη αλλά με την πάροδο του 

χρόνου μεταβάλλεται σε συμπαγή. Χαρακτηρίζεται από ελαφρύ δριμύ 

άρωμα και όξινη γεύση που οφείλεται στο πολύ χαμηλό ρΗ που έχει 

(3,5-4,5).

Επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό

Το προϊόν έγινε αντικείμενο πολλών μελετών κάτω από αυστηρό 

ιατρικό έλεγχο, σε νοσοκομεία με την επίβλεψη γιατρών διαφόρων 

ειδικοτήτων. Οι έρευνες έγιναν κυρίως για τις επιδράσεις του προϊόντος 

στις νευρασθένειες, στην ανάρρωση από διάφορες καταστάσεις, στην 

υπερκόπωση, στην γηριατρική, στην πορεία της εγκυμοσύνης, και σε 

αρκετές περιπτώσεις διαταραχών του οργανισμού.

Δυστυχώς η υπέρμετρη και παραπλανητική διαφήμιση παρουσίασε 

τον Β.Π. σαν πανάκεια με αποτέλεσμα οι θετικές του επιδράσεις που 

τεκμηριώθηκαν με μόχθο από επιστήμονες να αμφισβητούνται και να 

γίνονται βορά ειρωνικών σχολίων στον καθημερινό τύπο. Για το λόγο 

αυτό, στηριζόμενη στην διεθνή βιβλιογραφία, δίνονται κατωτέρω οι 

τεκμηριωμένες απόψεις για τις θετικές επιπτώσεις του Β.Π. στον 

ανθρώπινο οργανισμό. Οι απόψεις αυτές αποτελούν συμπεράσματα 

μακροχρόνιων επιστημονικών μελετών σε νοσοκομεία με μεγάλο 

αριθμό ασθενών, γι' αυτό και δύσκολα μπορούν να αμφισβητηθούν.
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1. Ο Β.Π. βοηθά στην αντιμετώπιση των ρευματικών αρθριτίδων 

λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του σε 10-υδρθξυ-δεκενοϊκό και 

παντοθενικό οξύ

2. Ο Β.Π. βοηθά το γηρασμένο και ταλαιπωρημένο οργανισμό. 

Στους υποτασικούς παρατηρήθηκε αύξηση της πίεσης και γενικά σ' 

όλους διαπιστώθηκε αίσθημα ευφορίας. Παρόμοιες μελέτες απέδειξαν 

τη μεγάλη ωφελιμότητα του Β.Π. στην γηριατρική.

3. Ο Β.Π. βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στην παιδιατρική. Ιταλοί 

επιστήμονες μετά από μακροχρόνια πειράματα σε βρέφη που 

γεννήθηκαν πρόωρα, σε παιδιά ηλικίας μέχρι 7,5 χρόνων, καθώς επίσης 

και σε παιδιά με αναιμία, πνευμονία, βακτηριακές λοιμώξεις και άλλα 

κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

• Σ ' όλες τις περιπτώσεις ο Β.Π. αύξησε το σωματικό βάρος

• Ο Β.Π. βελτιώνει σημαντικά την όρεξη. Τα θετικά αποτελέσματα 

εμφανίζονται συνήθως 20 ημέρες μετά την έναρξη της 

θεραπευτικής αγωγής

• Αυξάνονται και σταθεροποιούνται τα ερυθρά αιμοσφαίρια σε 

αναιμικά παιδιά

• Ενισχυεται σημαντικά η δυναμικότητα του οργανισμού και η 

αντοχή του στις αρρώστιες

4. Η υψηλή περιεκτικότητα του Β.Π. σε ακετυλοχολίνη βοηθά ώστε 

να μειωθεί η πίεση του αίματος και θεραπεύει την χρόνια δυσκοιλιότητα

5. Ο Β.Π. βελτιώνει τη γενική διάθεση, αυξάνει την ικανότητα για 

εργασία, και την όρεξη και τέλος βοηθά ώστε τα άτομα να αποκτήσουν 

μεγαλύτερη διανοητική και σωματική δύναμη.

6. Ο Β.Π. έχει αντισηπτικές και μικροβιοκτόνες ιδιότητες
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7. Ο Β.Π. βρίσκει εφαρμογή στη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής 

ανεπάρκειας

8. Ο Β.Π. βρέθηκε ότι είναι ωφέλιμο θεραπευτικό μέσο για την 

προστασία των ούλων από αιμορραγίες

9. Ο Β.Π. διεγείρει τα επινεφρίδια με αποτέλεσμα την έκκριση 

ορμονών που έχουν σχέση με τον μεταβολισμό των υδατανθράκων

10. Ο Β.Π. έχει ευεργετικές επιδράσεις σε ορισμένα είδη δέρματος. 

Επίσης ο Β.Π. βοηθά στο να αντιμετωπιστεί ο ερυθηματώδης λύκος, το 

ερύθημα στο πρόσωπο και άλλες καταστάσεις κακής υγείας του 

δέρματος

11 . 0  Β.Π. βοηθά άτομα που πάσχουν από γενική εξάντληση, αϋπνία, 

νευροψυχώσεις, ζαλάδες και γενικά κακοκεφιά.

12. Ο Β.Π. περιέχει γενετήσιες ορμόνες (τεστοστερόλη, 

προγεστερόλη, οιστραδιόλη) σε συγκεντρώσεις που βοηθούν τους 

άνδρες να βελτιώσουν τη σεξουαλική τους ζωή και να αυξήσουν την 

μυϊκή τους δύναμη. Στις γυναίκες συμβάλλει σημαντικά στη 

γαλακτοπαραγωγή μετά τη γέννα και στην αγγείωση του δέρματος 

δίνοντάς του έτσι λαμπρότητα και ομορφιά.

Δοσολογία

Η ημερήσια κατανάλωση βαλισικού πολτού, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία ανέρχεται σε 120 μέχρι 180 χιλιοστά του γραμμαρίου, 

φθάνει συχνά το μισό και σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ένα γραμμάριο. 

Για μικρά παιδιά η δόση δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/10 του γραμμαρίου. 

ΠΡΟΠΟΛΗ

Η πρόπολη στην υπηρεσία του ανθρώπου

Η πρόπολη είναι ρητινώδης κολλητική ουσία που συλλέγουν οι 

μέλισσες από διάφορα φυτά, την εμπλουτίζουν με κερί, γύρη, ένζυμα

86



Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αχαίας

και άλλες ουσίες και τη χρησιμοποιούν για να στεγανοποιήσουν και 

απολυμάνουν το εσωτερικό της φωλιάς τους.

Η ονομασία οφείλεται στο ότι οι μέλισσες την τοποθετούν μπροστά 

στην είσοδο της κυψέλης (προ της πόλης) ώστε να την στενέψουν και να 

εμποδίσουν την είσοδο στη φωλιά διαφόρων εχθρών όπως είναι τα 

ποντίκια, μεγάλες πεταλούδς και άλλα.

Χημική σύσταση

Η πρόπολη περιέχει κύρια ρυτίνη, κερί, αιθέρια έλαια, γύρη. Τα 

υπόλοιπα συστατικά της είναι αρωματικές ουσίες, ζάχαρα, βάλσαμα, 

τερπένεια, αλειφατικά οξέα και οι εστέρες τους, φλαβόνες, ανόργανες 

ουσίες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και άλλα γνωστά και άγνωστα 

συστατικά.

Φυσικές ιδιότητες

Το χρώμα της πρόπολης εξαρτάται από τη φυτική της σύσταση. 

Συνήθως είναι καφέ -  πράσινη, καστανή, σκούρο καφέ. Είναι αδιάλυτη 

στο νερό και διαλυτή στην αλκοόλη, στη βενζίνη και σε διάλυμα 

καυστικού νατρίου. Σε θερμοκρασίες πάνω από 25° είναι μαλακή, 

εύκαμπτη, και κολλά στα χέρια, ενώ σε θερμοκρασίες κάτω από 15° 

γίνεται σκληρή και εύθραυστη.

Επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό

1. Η πρόπολη έχει βακτηριοστατικές και βακτηριοκτόνες ιδιότητες. 

Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία τραυμάτων των αναπνευστικών 

οργάνων, της στοματικής κοιλότητας και άλλων περιοχών του 

ανθρώπινου σώματος

2. Η πρόπολη περιέχει σε μεγάλες συγκεντρώσεις φλαβόνες, 

φλαβονόλες και φλαβονόνες οι οποίες έχουν τις εξής επιδράσεις στον 

ανθρώπινο οργανισμό:
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Α. Έχουν αντιφλεγμονική δράση στις αρθρώσεις, στο δέρμα και 

στους βλεννώδεις ιστούς

Β. Προστατεύουν τη βιταμίνη C από οξειδώσεις

Γ. Έχουν ευεργετική επίδραση στα τριχοειδή αγγεία

Δ. Παρατείνουν τη δράση της αδρεναλίνης αναστέλλοντας τη ο- 

μεθυλο τρανσφεράση

Ε. Αναστέλλουν τη συνάθροιση ερυθροκυττάρων

Στ. Βελτιώνουν τη κυκλοφορία αίματος στα τριχοειδή αγγεία

Ζ. Έχουν αντιβακτηριακή δράση στα gram θετικά και gram αρνητικά 

βακτήρια

Η. Έχουν αντισηπτική δράση

3. Αλκοολικό εκχύλισμα πρόπολης 50% χρησιμοποιείται για τη 

θεραπεία της χρόνιας ωτίδιδας

4. Η πρόπολη χρησιμοποιείται κατά του χρόνιου κνησμού, για τη 

θεραπεία της τοπικής κοκκινίλας, της φαρυγγίτιδας, των μυκητιάσεων 

και για γενικά προβλήματα ωτορινολαρυγγολογίας.

5. Βοηθά στην αντιμετώπιση προβλημάτων ρευματικής αρθρίτιδας 

και σπονδυλικής αγκύλωσης

6. Η πρόπολη έχει θετικά αποτελέσματα στη θεραπεία των 

αγγειοκινητικών νεύρων που προκαλούν την καταρροή των 

αναπνευστικών κυττάρων (συνάχι)

7. Η πρόπολη χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του έλκους και 

προβλημάτων του προστάτη

8. Η πρόπολη χρησιμοποιείται στην οδοντιατρική για τη θεραπεία 

προβλημάτων της στοματικής κοιλότητας

9. Η πρόπολη χρησιμοποιείται στα καλλυντικά σε λοσιόν, σε κρέμες 

προσώπου, σε σαπούνια σαμπουάν και οδοντόπαστες. Είναι το κύριο 

συστατικό των βερνικιών για τα βιολιά.
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ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ

Μια πλούσια πηγή φαρμακευτικών ουσιών 

Χημική σύνθεση και τρόπος δράσης

Το δηλητήριο της μέλισσας είναι ένα πολύπλοκο μείγμα χημικών 

ουσιών, που εξασκεί φαρμακευτική δράση και επηρεάζει την 

φυσιολογία ενός οργανισμού.

Θεραπευτική δράση 

Θεραπεία αρθρίτιδας και ρευματισμών

Το δηλητήριο της μέλισσας χρησιμοποιείται με 

επιτυχία εναντίον της ρευματοειδούς 

πολυαρθρίτιδας. Περιορίζει τους ισχιακούς 

πόνους, την νευραλγία, την νευρομιαλγία, τη 

μεσοπλεύριο και βρογχική νευραλγία 

Διάφορες άλλες αρρώστιες 

Εφαρμόσθηκε στη Ρωσία θεραπεία ασθενών που υπέφεραν από 

αρθρίτιδα, μυαλγία, μυΐτιδα, ριζίτιδα, μεσοπλεύριο νευραλγία, γαστρικό 

έλκος, πληγές που δύσκολα κλείνουν, θρομβοφλεβίτιδα στις υποδόριες 

φλέβες, θυρεοτοξίκωση και κακρίνο 

Γαστρικό έλκος

Σε ασθενείς που υπέφεραν από 5 έως 15 χρόνια από γαστρικό έλκος 

εφαρμόσθηκαν, με επιτυχία, κεντρίσματα μελισσών με παράλληλη 

καθημερινή χορήγηση αντιβιοτικών και μελιού.

Δηλητήριο και χειρουργικές επεμβάσεις

Το δηλητήριο της μέλισσας σε αρκετές περιπτώσεις βοηθά ασθενείς 

που δέχονται δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις. Κλινικά αποτελέσματα 

υπάρχουν από τη Ρωσία.
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Μεταξύ των περιπτώσεων που το δηλητήριο της μέλισσας βοηθά 

είναι η γενική αθηροσκλήρωση, η αθηροσκλήρωση των περιφερειακών 

αγγείων αίματος, οι παραμορφώσεις σπονδυλαρθρίτιδας και οι τομές 

που γίνονται από επεμβάσεις στον κοιλιακό χώρο.

Δηλητήριο και φυματίωση

Το δηλητήριο των μελισσών διευρύνει τα τριχοειδή αγγεία και τις 

αρτηρίες, αυξάνει την αιμογλοβίνη, μειώνει το ιξώδες και την 

πηκτικότητα του αίματος, έχει διεγερτική δράση στην καρδιά και τους 

μυς, επηρεάζει τον μεταβολισμό, και μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης 

στο αίμα. Οι επιδράσεις αυτές εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα από Ρώσους 

επιστήμονες οι οποίες χρησιμοποίησαν το δηλητήριο της μέλισσας σε 

1302 ασθενείς από φυματίωση.

Δηλητήριο και καρκίνος

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα ομάδας ερευνητών στην Αυστραλία η 

ουσία μελιτίνη που βρίσκεται στο δηλητήριο των μελισσών σκοτώνει τα 

καρκινογόνα κύτταρα ενώ δεν επηρεάζει τα υγιή. Σε εργαστηριακές 

έρευνες η μελιτίνη έδρασε κατασταλτικά σε περιπτώσεις καρκίνου των 

οστών.

Συγκεκριμένα οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μελιτίνη ενεργεί άμεσα 

στην επιφάνεια των καρκινογόνων κυττάρων, προκαλώντας την 

αυτόματη νέκρωσή τους. Το γεγονός ήταν γνωστό από παλιά, αλλά 

πρόσφατα τεκμηριώθηκε από τους επιστήμονες. Στο μέλλον ενδέχεται 

να αποτελέσει τη βάση ενός νέου τύπου χημειοθεραπείας με σαφώς 

μειωμένες παρενέργειες.
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Ερευνητικές ομάδες πειραματίζονται στην παραγωγή επαρκών 

ποσοτήτων μελιτίνης και ελπίζουν σύντομα να είναι σε θέση να 

προχωρήσουν σε μεγαλύτερη έκτασης πειράματα.

ΤΟ ΚΕΡΙ

Η πολλαπλή χρησιμότητα του κεριού

Άμεση αξιοποίηση κεριού στην ιατρική

Η συμβατότητα του ανθρώπινου ιστού με ελαστικές ενθυλακώσεις 

ηλεκτρονικών μικροσυσκευών που εμφυτεύονται στο σώμα αυξάνεται 

σημαντικά όταν στο ελαστικό κόμι ενσωματωθεί κερί κατά την 

διαδικασία της εκθείωσης (σκλήρυνση του καουτσούκ με θείο).

Το κερί χρησιμοποιήθηκε ως φαρμακευτική ουσία για να 

αντιμετωπιστεί η χρόνια μαστίτιδα, το έκζεμα, τα εγκαύματα, οι 

διάφορες πληγές, η τριχοφυτία, η δερματίτιδα, η θυλακίτιδα, η 

δηλωμάτωση και τα αποστήματα ή σπυριά του δέρματος.

Παράλληλα με τις αλοιφές και τα διάφορα άλλα φαρμακευτικά 

σκευάσματα, υπάρχει επίσης και κερί σε σπρέι που δημιουργεί μια λεπτή 

στοιβάδα πάνω στην πληγή. Το κερί χρησιμοποιήθηκε αρκετά στην 

οδοντιατρική γιατί βρέθηκε ότι περιορίζει την τερηδόνα και δυναμώνει 

τα ούλα.

Ρουμάνοι επιστήμονες βρήκαν ότι το κερί που χρησιμοποιούν οι 

μέλισσες για να καλύψουν το ώριμο μέλι (απολεπίσματα) έχει 

αντιβιοτικές ουσίες και ουσίες που συμβάλλουν στη συντήρηση του 

μελιού. Το κερί αυτό παρουσιάζει και αξιόλογη θεραπευτική δράση για 

παρειακές στοματικές αρρώστιες, για φαρυγγοαμυγδαλίτιδες, και άλλα 

προβλήματα του άνω αναπνευστικού αγωγού. Σε κλινικές μελέτες που 

έγιναν από τους ίδιους επιστήμονες το κερί απολεπισμάτων, βοήθησε 

αρκετά στην αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων.

Βελτίωση φαρμακευτικών σκευασμάτων
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Αρκετές φαρμακευτικές ουσίες που έχουν κοκκώδη μορφή 

περιβάλλονται με λεπτή στρώση από κερί πριν να τοποθετηθούν στις 

κάψουλες ώστε να αποκτήσουν ομοιομορφία ανεξάρτητα από το 

διαφορετικό τους μέγεθος. Ο Μοιόκ εξασφάλισε πατέντα για την 

διαδικασία σταθεροποίησης φαρμάκων σε λεπτές κάψουλες ζελατίνες 

χρησιμοποιώντας ένα μίγμα κεριού, λεκιθίνης και βιταμινών. Οι 

περιοδοντικοί επίδεσμοι αποτελούνται από 40-50% κερί.

Αρκετά υπόθετα περιέχουν ή περιβάλλονται από κερί μελισσών που 

επιτρέπει την ελεγχόμενη ελευθέρωση της δραστικής ουσίας στον 

ανθρώπινο οργανισμό.

Επιστήμονες περιέβαλαν την ασπιρίνη με κερί και αιθυλική 

κελουλόζη και βρήκαν ότι το περικάλυμμα αυτό μειώνει την ταχύτητα 

με την οποία η ασπιρίνη διαλύεται στο αίμα με αποτέλεσμα να 

βελτιώνεται η σταθερότητα του φαρμάκου χωρίς να επηρεάζεται η 

βιολογική του δράση. Η αποτελεσματικότητα της ασπιρίνης επίσης 

αυξήθηκε, γιατί η αξιοποίησή της από τον οργανισμό βελτιώθηκε.

Αξιοποίηση κεριού από την 

βιομηχανία των καλλυντικών και 

ειδών καλλωπισμού

Αρκετά αποτριχωτικά περιέχουν ως 

κύριο συστατικό το κερί. Τα διάφορα 

«στικς» που χρησιμοποιούνται τόσο για 

τον καλλωπισμό όσο και για την 

προστασία των ευαίσθητων περιοχών 

του σώματος έχουν στην εξωτερική 

τους στοιβάδα κερί. Αρκετά 

αντιεφιδρωτικά περιέχουν μελισσοκέρι 

το οποίο συγκρατά τις βακτηριοκτόνες ουσίες του σκευάσματος. Το κερί

92



Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αχαίας

χρησιμοποιήθηκε επίσης σε τοπικά αναισθητικά, σε αποσμητικά χώρου, 

σε οδοντόπαστες, σε αντηλιακά λάδια, σε κρέμες ξυρίσματος και άλλα 

προϊόντα καθημερινής χρήσης. Η ποιότητα στις κρέμες ομορφιάς και 

γενικά στα καλλυντικά βελτιώνεται με το μελισσοκέρι γιατί αυξάνεται η 

συνοχή τους λόγω αντίδρασης των λιπαρών οξέων του κεριού με τη 

στεατική αλκοόλη.

Το κερί στην καπνοβιομηχανία

Αρκετά φίλτρα τσιγάρων περιέχουν κερί μελισσών το οποίο 

συγκρατεί την πίσσα και τη νικοτίνη χωρίς να επηρεάζει το άρωμα του 

καπνού.

Αξιοποίηση κεριού στην βιομηχανία κεριών

Το κερί των μελισσών χρησιμοποιείται από την εκκλησία ως μια από 

τις καθαρότερες και αγνότερες φυσικές ουσίες, άξια να συντροφεύσει 

τον πιστό στην επικοινωνία του με τον Κύριο. Συγκριτικά με το φυτικό 

λίπος, την παραφίνη, ή άλλα ζωικά λίπη που επίσης χρησιμοποιούνται 

για την Παρασκευή λαμπάδων και κεριών, το μελισσοκέρι υπερέχει 

γιατί αποτελείται ουσιαστικά από άνθρακα και οξυγόνο, γι' αυτό 

καίγεται ολοκληρωτικά αφήνοντας μόνο ένα λεπτό και απαλό άρωμα 

που θυμίζει την προέλευσή του.

Χρησιμοποίηση στην βιομηχανία των βερνικιών

Μια από τις μεγαλύτερες χρήσεις του κεριού είναι η αξιοποίηση του 

σε βερνίκια για παρκέ, δάπεδα, έπιπλα και αυτοκίνητα.

Αλλες χρήσεις

Αρκετές μαστίχες και κουφέτες έχουν κερί

Το κερί χρησιμοποιείται ως προσκολλητικό σε εντομοκτόνα, σε 

εντομοαπωθητικά σκευάσματα και σε μπογιές ζωγραφικής.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η εργασία αυτή είχε ως στόχο την υποστήριξη γενικώς της 

λειτουργίας των συνεταιρισμών στην Ελλάδα που ως ιδέα λειτουργεί 

αλλά έχει ανάγκη από περισσότερη και τακτικότερη υποστήριξη.

Γενικά προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα της ανάγκης για την 

ύπαρξη συνεταιρισμών σε όλους τους χώρους παραγωγής με σκοπό αφ' 

ενός την υποστήριξη του παραγωγού με υλικά απαραίτητα για την 

διεκπεραίωση της δουλειάς του και αφ' ετέρου η υποστήριξη του 

καταναλωτή με πληρέστερη γνώση για το παραγόμενο υλικό αλλά και 

την προμήθεια προϊόντος με ονομασία προέλευσης που αποδίδει 

εμπιστοσύνη στον τελικό αποδέκτη.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Σύγχρονη εγκυκλοπαίδεια ΠΙΠΕΡΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ

• Κυψέλες της Ελλάδας ΕΔΙΑΜ Εταιρεία Διαφύλαξης αρχείων 

Μελισσοκομίας «Ο ΚΗΡΙΝΘΟΣ» Αθήνα 1998

• Ένθετο περιοδικό «Η Μέλισσα και τα προϊόντα της έκδοση 

μελισσοκομική επιθεώρηση

• Προσωπική συνέντευξη με τον πρόεδρο και τα μέλη του 

συν/σμού.
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