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    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

       Οι συνεταιρισµοί, που µε την  παραδοσιακή ή τη σύγχρονη µορφή τους έχουν βαθιές ρίζες 

στην ελληνική κοινωνία, µπορούν να προσφέρουν πολύτιµη συνδροµή, εφόσον κατανοηθεί ο 

συνεταιριστικός θεσµός και εφαρµοστεί στην πράξη. Στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, 

βασική επιδίωξη των συνεταιρισµών είναι η αντιµετώπιση των προβληµάτων των µελών τους 

αλλά και η προσφορά σε αυτά και στο κοινωνικό σύνολο. Σε τοπικό επίπεδο και πιο 

συγκεκριµένα στο Νοµό Μαγνησίας, η ιδέα της συνεργασίας έχει προωθηθεί και αναπτυχθεί 

µέσω του Αγροτικού Συνεταιρισµού Βόλου, ο οποίος αποτελεί σηµαντικό σταθµό στην ιστορία 

από τις αρχές ακόµη του 20ου αιώνα.   

        Στόχος της εργασίας αυτής, είναι να δοθεί µια γενική εικόνα για το θεσµό των Αγροτικών 

Συνεταιρισµών και συγκεκριµένα για τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Βόλου και της ΕΒΟΛ. Θα 

παρουσιαστεί η υλοποίηση του πνεύµατος της συνεργασίας µέσα από την πορεία του 

Συνεταιρισµού Βόλου όπου µε την µεθοδικότητα, την ευθύνη και την ευαισθησία συµβάλει σε 

οικονοµικό, κοινωνικό, τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην 

ανάδειξη ενός πρότυπου συνεταιρισµού όπου στους δύσκολους καιρούς, όπως τώρα, που 

περνά η χώρα µας, έχει καταφέρει να διατηρήσει την πρόοδο της οικονοµικά, ως επιχείρηση, 

αλλά και ποιοτικά όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία παράγει και προσφέρει είτε στα µέλη είτε 

στους καταναλωτές. 

         Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η έννοια, το περιεχόµενο και ο ορισµός του 

συνεταιρισµού. Έπειτα αναφέρονται οι αρχές, οι αξίες, οι κατηγορίες και τέλος η νοµοθεσία των 

συνεταιρισµών. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο (και πλέον εκτεταµένο) η εργασία 

πραγµατεύεται την γαλακτοβιοµηχανία ΕΒΟΛ που ανήκει στον Αγροτικό Συνεταιρισµό Βόλου. 

Από την µία παρουσιάζεται η οργάνωση, η δοµή, τα προϊόντα, τα όργανα διοίκησης καθώς και ο 

τρόπος λειτουργίας του Συνεταιρισµού και από την άλλη αναφέρεται στις οικονοµικές 

συνεργασίες, στους µελλοντικούς οικονοµικούς στόχους, σε δραστηριότητες επιχειρηµατικές και 

κοινωνικές που αποσκοπούσαν στην πρόοδο του συνεταιρισµού και της ΕΒΟΛ γενικότερα. 

         Τέλος ολοκληρώνεται η παρούσα εργασία µε τα πιο σοβαρά αγροτικά προβλήµατα που 

αντιµετώπισε και αντιµετωπίζει η τοπική αγροτική κοινωνία και οικονοµία, η οποία κατόρθωσε 

να επιβιώσει σε δύσκολες καταστάσεις χάρη στους αγώνες και την πολύτιµη βοήθεια που 

παρείχε ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Βόλου.                     
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 1.1 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

 

1.1.1  ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  

 

        Ο συνεταιρισµός είναι ιδιωτική και όχι κρατική επιχείρηση, είναι ένα κοινωνικό-οικονοµικό 

σύστηµα. Οι συνεταιρισµοί δηµιουργήθηκαν για να αντιµετωπίσουν τις βασικές ανάγκες και τα 

βασικά προβλήµατα των οικονοµικά ασθενέστερων στρωµάτων. Γι’ αυτό τα µέλη που τον 

απαρτίζουν είναι οικονοµικά αδύναµοι άνθρωποι. Ο συνεταιρισµός λοιπόν δύναται να τους 

βοηθήσει. (Γ. ∆ασκάλου, 1992) 

         Όταν τα άτοµα συνεργάζονται µεταξύ τους µπορούν να επιτύχουν πολύ περισσότερα από 

όσα θα κατάφερναν αν έπρατταν µεµονωµένα. Έτσι, προκειµένου να µπορέσει µία οµάδα να 

σχηµατιστεί και να επιβιώσει οι άνθρωποι οφείλουν να παραµερίσουν τον ατοµισµό τους, 

αντικαθιστώντας τον µε την συλλογικότητα και τη συνεργασία. Τις αποφάσεις τις παίρνουν όλα 

τα µέλη της οµάδας, συλλογικά. Επικρατούσα, θεωρείται η γνώµη της πλειοψηφίας κάτι που η 

µειοψηφία οφείλει να σέβεται. Για να αποδώσει  η συνεργασία, η συµµετοχή στον συνεταιρισµό 

πρέπει πάντα να είναι εθελοντική και να έχει ως βάση της, τη γνώση και την πίστη στην 

αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας.   

         Σκοπός του συνεταιρισµού, µε βάση την λειτουργία τους, είναι να δίνουν στα µέλη του 

συνεταιρισµού υπηρεσίες, µεταφραζόµενες σε εισόδηµα καθώς και σε βελτίωση της οικονοµικής 

τους θέσης, καθώς εξυπηρετεί τα µέλη είτε µε την κοινή προµήθεια  εφοδίων και την κοινή 

πώληση των προϊόντων, είτε µε την κοινή παραγωγή και επεξεργασία των προϊόντων τους ή µε 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο που κρίνεται προσφοράς. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα οι 

συνεταιρισµοί προσφέρουν υπηρεσίες που περιορίζονται κατά κύριο λόγο στην εξυπηρέτηση 

των παραγωγών.  (Χ. Καµενίδης, 2010) 

         Εν κατακλείδι, µέσω του συνεταιρισµού οι οικονοµικά ασθενέστεροι αποκτούν δύναµη 

όταν κατανοούν το συγκεκριµένο όργανο και το χρησιµοποιούν σωστά. Όταν τα µέλη του 

συνεταιρισµού χαρακτηρίζονται από αλληλεγγύη και αµοιβαία εµπιστοσύνη και όταν 

εφαρµόζουν τους κοινούς κανόνες διατηρώντας την αυτοτέλεια τους, τότε ο συνεταιρισµός 

µπορεί να αναπτύξει µε αποτελεσµατικότητα ποικίλες δραστηριότητες.   
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1.1.2 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ   

 

        Ο συνεταιρισµός από την πρώτη του µορφή µέχρι και σήµερα, στηρίζεται σε κάποιες 

θεµελιώδεις αρχές και αξίες οι οποίες µε την πάροδο του χρόνου εµπλουτίστηκαν και 

ολοκληρώθηκαν παράλληλα µε την καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξή του. Οι βασικές αρχές 

των συνεταιρισµών είναι οι ακόλουθες:  

 

1η  Αρχή:  Ελευθερία εισόδου - εξόδου    

        Η συµµετοχή στον συνεταιρισµό είναι εκούσια και ελεύθερη για όλα τα µέλη.  ∆ηλαδή, κάθε 

µέλος-συνέταιρος αποφασίζει µόνος του και αβίαστα την εγγραφή, τη παραµονή  και τη 

διαγραφή του από τον συνεταιρισµό. (Κ.Παπαγεώργιου,1988) 

2η Αρχή:  ∆ηµοκρατική διοίκηση - διαχείριση  

        Σύµφωνα µε αυτή την αρχή, τα µέλη έχουν ίσα δικαιώµατα και ίσες υποχρεώσεις. Όλοι 

έχουν το δικαίωµα ψήφου και το δικαίωµα λήψης αποφάσεων ανεξάρτητα από το φύλο, την 

ηλικία, ή την µόρφωση. Με τον όρο «∆ηµοκρατική ∆ιαχείριση» εννοείται το δικαίωµα των µελών 

να επιλέγουν τους προσανατολισµούς δράσεως της οργάνωσης τους, καθώς και τα άτοµα που 

θα συντονίσουν και θα διαχειριστούν τις προσπάθειες για υλοποίηση των στόχων τους. 
(Κ.Παπαγεώργιου,1988) 

3η Αρχή:  Περιορισµένη αµοιβή κεφαλαίων  

       «Οι συνεταιριστικές µερίδες πρέπει να απολαµβάνουν µόνο έναν περιορισµένο τόκο ή 

καθόλου». ∆ηλαδή, στόχος του συνεταιρισµού είναι η παραγωγή ωφεληµάτων στα µέλη της 

µέσω της συνεργασίας και όχι από την αξιοποίηση κεφαλαίου που διαθέτουν. 
(Κ.Παπαγεωργίου,1988:71) 

4η Αρχή:  ∆ιάθεση και διανοµή πλεονασµάτων     

        Τα πλεονάσµατα και οι αποταµιεύσεις, εφόσον υπάρχουν, τα οποία προέρχονται από τις 

δραστηριότητες της οργάνωσης και ανήκουν στα µέλη αυτής, πρέπει να διανέµονται ισάξια έτσι 

ώστε να µην ωφελείται κανένα µέλος σε βάρος των άλλων.       ( Κ.Παπαγεώργιου,1988) 

5η Αρχή:  Συνεταιριστική εκπαίδευση  

        Ένας υγιής συνεταιρισµός προάγει την έννοια της συνεργασίας τόσο µε την κοινωνική του 

οµαλή πορεία, όσο και µε την οικονοµική ευστάθεια του. Στο πλαίσιο της κοινωνικής πορείας του 

εντάσσεται και η εκπαίδευση. Ανάλογα µε τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται προάγει και τις 

αντίστοιχες γνώσεις όπως η συνεργασία, ο υγιής ανταγωνισµός, οι τεχνολογικές εξελίξεις, σε κάθε 

ενδιαφερόµενο. (Κ.Παπαγεώργιου,1988) 
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6η Αρχή:  ∆ιασυνεταιριστική συνεργασία  

       Για να εξυπηρετούνται καλύτερα τα συµφέροντα των µελών του συνεταιρισµού πρέπει να 

συνεργάζονται ενεργά µε άλλους συνεταιρισµούς, έτσι ώστε να ενδυναµώνεται το 

συνεταιριστικό κίνηµα είτε σε τοπικό, σε εθνικό είτε διεθνές επίπεδο. Με τη διαπραγµατευτική 

δύναµη µέσω της συνεργασίας του συνεταιρισµού πετυχαίνονται οικονοµίες µεγέθους και η 

αντιµετώπιση των συµφερόντων λειτουργεί αποδοτικότερα. (Κ.Παπαγεώργιου,1988) 

7η Αρχή :  Ενδιαφέρον για την κοινότητα 

       Οι συνεταιρισµοί εργάζονται για τη βιώσιµη ανάπτυξη των κοινοτήτων µε πολιτικές που 

εγκρίνονται από τα µέλη τους. Η διεύρυνση του ενδιαφέροντος των µελών να βελτιώσουν την 

οικονοµική και κοινοτική θέση τους, προσαρµόζεται ανάλογα µε τις υπαρκτές ανάγκες ως προς 

το προϊόν, µε το οποίο ασχολείται κάθε συνεταιρισµός, καθώς και µε τις ανάγκες της κοινωνίας 

µιας περιοχής και των µελών του .  

 

1.1.3 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 

 

       Οι συνεταιριστικές αξίες χωρίζονται σε δυο (2) κατηγορίες, τις κοινωνικές και τις ηθικές. Η 

πρώτη κατηγορία, αυτή των κοινωνικών είναι οι βασικές αξίες που εφαρµόζονται σε όλες τις 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώ η δεύτερη κατηγορία στην ουσία είναι προέκταση της 

πρώτης και εφαρµόζεται από τα µέλη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. (Κ.Παπαγεωργίου,2007)  

Α) Οι κοινωνικές αξίες των αγροτικών συνεταιρισµών είναι οι ακόλουθες:  

•  Της αυτοβοήθειας: ∆ηλαδή την ανάληψη πρωτοβουλίας από τους ίδιους τους              

ενδιαφερόµενους  για τη βελτίωση της θέσης τους.    

• Της αλληλεγγύης: Μία αξία η οποία επεκτείνεται πέρα από τα στενά όρια του  ατοµικού 

συµφέροντος και εξυπηρετεί τα συµφέροντα όλων.                                                     

•  Της  αυτοευθύνης: ∆ιαχείριση των υποθέσεων µε δική τους ευθύνη.  

•  Της δηµοκρατίας:  ∆ηλαδή ο άνθρωπος ως επίκεντρο στις οικονοµικές συναλλαγές.  

• Της δικαιοσύνης: Η διαχείριση και κατανοµή των οικονοµικών απολαβών καθώς και                         

άλλων θεµάτων µε ισόνοµο και ισότιµο τρόπο.  

• Της ισότητας: Μεταξύ των µελών ανεξάρτητα από την οικονοµική και κοινωνική τους            

κατάσταση και από οποιαδήποτε άλλο χαρακτηριστικό (φυλής, φύλου, 

θρησκευτικών ή πολιτικών φρονηµάτων κ.λπ.).    
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Β) Οι  ηθικές αξίες των συνεταιρισµών  είναι οι παρακάτω:  

•  Η εντιµότητα: αφορά στις συναλλαγές µεταξύ συνεταιρισµού-µελών, καθώς και σε αυτές 

µεταξύ συνεταιρισµού και τρίτων (µη µέλη). 

• Η διαφάνεια: είναι επιλογή και ανάγκη παράλληλα. Συλλογικοί φορείς, όπως οι συνεταιρισµοί 

υπόκεινται σε διαρκή έλεγχο των µελών, τα οποία µε την σειρά τους ελέγχουν 

την πορεία της επιχείρησης. 

• Η κοινωνική ευθύνη: είναι υπευθυνότητα που πρέπει να διακρίνει τους συνεταιρισµούς και τα 

µέλη τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. 

• Η µέριµνα για τους άλλους: πρόκειται στην ουσία για προέκταση της προαναφερθείσας αξίας της 

αλληλεγγύης.  
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1.1.4 ΟΡΙΣΜΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  

 

 
         ∆εν έχει διαµορφωθεί ακόµη κάποιος συνοπτικός ορισµός του συνεταιρισµού που να 

καλύπτει όλα τα είδη των συνεταιρισµών και των χαρακτηριστικών του λόγω της 

πολυπλοκότητας και της πολυµορφίας τους. Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι ο συνεταιρισµός 

αποτελεί απροσδιόριστη έννοια καθώς πολλοί διανοητές του συνεργατισµού-συνεταιρισµού 

έδωσαν κάποιους δικούς τους ορισµούς προσπαθώντας να προβάλλουν την συνεταιριστική 

ιδέα.  

        Πριν όµως αναφερθούµε στους ορισµούς που έχουν καταθέσει αρκετοί διανοητές, η 

Νοµοθεσία του Νόµου 4015/11 περί συνεταιρισµών αναφέρει το εξής: Αγροτικός Συνεταιρισµός 

(ΑΣ) είναι η αυτόνοµη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει µε την 

αµοιβαία βοήθεια των µελών της, την οικονοµική, την κοινωνική, την πολιτιστική ανάπτυξη και 

προαγωγή τους, µέσω µιας συνιδιόκτητης και δηµοκρατικά διοικούµενης επιχείρησης. (Αρ 1, 

Ν.4015/11)                                                                                                                                                        

        Ένας από τους µεγάλους ιδρυτές των γερµανικών πιστωτικών συνεταιρισµών ο Σούλτσε 

Ντέλιτς όριζε το συνεταιρισµό ως «ένωση µεταξύ των όχι εύπορων και κατ’ εξοχήν εργαζοµένων 

τάξεων, η οποία επιδιώκει µε την συνένωση να εξασφαλίσει, όσο είναι δυνατό, στις µικρές 

µεµονωµένες εξαφανιζόµενες δυνάµεις και στην οικονοµική ζωή, τα πλεονεκτήµατα της µεγάλης 

δυνάµεως». (Κ. Παπαγεωργίου, 2007:28)  

        Μία σηµαντική µορφή του ελληνικού συνεργατισµού ο Θεόδωρος Τζωρτζάκης, προτείνει 

τον δικό του ορισµό σύµφωνα µε τον οποίο «ο συνεταιρισµός είναι ένα όργανο αυτοβοήθειας 

ασθενών οικονοµικά προσώπων, δηµιουργούµενος µε την ένωση µικρών επί µέρους δυνάµεων 

σε µία µεγάλη οµοειδή δύναµη, που τίθεται στην διάθεση του καθενός για την καλύτερη άσκηση 

της επαγγελµατικής οικιακής του οικονοµίας». (Χ. Καµενίδης, 2010:14)   

        Ο Χ. Μύλλερ που χρηµάτισε γραµµατέας της ∆ιεθνούς Συνεταιριστικής Ενώσεως, 

διατύπωσε τον ορισµό του συνεταιρισµού ως εξής, «ελεύθερη κοινωνική ένωση υπό µορφή 

οµαδικής οικονοµίας µε βάση το οικονοµικό συµφέρον της εργασίας». (Κ. Παπαγεωργίου,1988: 2)  

       Ο Ε. Γκρίνφελντ, ο οποίος ήταν καθηγητής του Πανεπιστηµίου Γερµανίας του Χαλ, ορίζει 

τους συνεταιρισµούς ως «µαζικές ενώσεις µικρών και µεσαίων οικονοµικών στοιχείων 

στηριζόµενες στην ελεύθερη θέληση, οι οποίες επιδιώκουν κοινωνικοπολιτικούς σκοπούς µέσω 

της κοινής επιδιώξεως ιδιωτικών και οικονοµικών ωφεληµάτων κατά την αρχή της οικονοµίας 

προς την κάλυψη των αναγκών τους». (Κ. Παπαγεωργίου,1988: 2) 

       Ο καθηγητής Καλιτσουνάκης στο βιβλίο του «περί συνεταιρισµών» δίνει τον εξής ορισµό «ο 

συνεταιρισµός είναι ελευθέρα και ισότιµος τοπική προσωπική ένωσις ασθενών οικονοµικώς 

ατόµων προς αυτοβοήθειαν δι’ από κοινού διεξαγωγήν επιχειρήσεως εξ ης ωφελούνται 

αναλόγως της µετ’ αυτής συναλλαγής των».  (Ευσταθίου Ζάχαρη,1987: 199)   
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1.2    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

 

 

1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ  

         Η ανάγκη διαχωρισµού των συνεταιρισµών σε κατηγορίες προκύπτει από το γεγονός, της 

µεγάλης ποικιλίας δραστηριοτήτων στις οποίες µπορούν να επιδοθούν. ∆εν αποτελεί στοιχείο 

διαφοροποιήσεως ως προς την ουσία της συνεργασίας. Οι ταξινοµήσεις τους εξαρτώνται από 

το σκοπό για τον οποίο γίνονται και από την σηµασία που έχουν οι διάφοροι τύποι 

συνεταιρισµών.  

        Οι συνεταιρισµοί διακρίνονται σε α)ελεύθερους και αναγκαστικούς ως προς την  ίδρυση 

τους, β)αστικούς και αγροτικούς, γ)γεωργικούς, βιοµηχανικούς, εµπορίας και πιστωτικούς, δ) 

παραγωγικούς, καταναλωτικούς, εργατικούς και ε) πολλαπλού σκοπού, προµήθειας, εµπορίας, 

ασφάλειας, πίστωσης, προσφοράς υπηρεσιών. Ακόµη µία παραλλαγή της διακρίσεως των 

συνεταιρισµών που κυριαρχεί στην Ελλάδα είναι ανάλογα µε το χώρο δραστηριοποιήσεως και 

διακρίνονται σε τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς. (Κ.Παπαγεωργίου,1988) 

       Στη χώρα µας, οι συνεταιρισµοί που κυριαρχούν είναι οι αγροτικοί συνεταιρισµοί. Έχουν 

αναπτυχθεί, εδραιωθεί και ιδρυθεί σε µεγάλο βαθµό για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 

παραγωγών. Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί και αυτοί µε την σειρά τους διακρίνονται συγκεκριµένα 

σε κάποιες υποκατηγορίες, ανάλογα µε το κύριο αντικείµενό τους. 

 

1.2.2 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

        Βασική επιδίωξη των πιστωτικών συνεταιρισµών «είναι η εξεύρεση κεφαλαίων για την 

δανειοδότηση των µελών τους» (Κ. Παπαγεωργίου,1988: 86). Στην Ελλάδα πέρα από την 

διοχέτευση των κεφαλαίων, οι περισσότεροι πιστωτικοί συνεταιρισµοί εκτελούν και 

προµηθευτικές εργασίες (π.χ. προµήθεια λιπασµάτων, ζωοτροφών, φαρµάκων) και άλλες 

εργασίες. (Κ.Παπαγεωργίου,1988) 

 

1.2.3 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

        Στους παραγωγικούς συνεταιρισµούς υπάγονται και οι συνεταιρισµοί που διέθεταν 

εγκαταστάσεις για την επεξεργασία των προϊόντων των µελών τους όπως είναι τα ελαιοτριβεία, 

τα οινοποιεία, τα τυροκοµεία ή τα µηχανήµατα για την εξυπηρέτηση των µελών. Ακόµη, στους 

παραγωγικούς υπάγονται και οι συνεταιρισµοί δασικής εργασίας, οι γεωργοβιοτεχνικοί 

συνεταιρισµοί, οι συνεταιρισµοί οµαδικής καλλιέργειας και οι συνεταιρισµοί εκτροφής ζώων 

(στους οποίους οι κτηνοτρόφοι εργάζονται συλλογικά). (Κ.Παπαγεωργίου,1988) 
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 1.2.4 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  

 

        Οι συνεταιρισµοί πωλήσεων επιδιώκουν να εξασφαλίζουν όσον τον δυνατόν καλύτερους 

όρους κατά την διάθεση των προϊόντων των µελών τους. ( Κ.Παπαγεωργίου,1988) 

 

 

   1.2.5 ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

         Στη γεωργία, µε την ευρεία έννοια του όρου υπάγεται και η αλιεία. (Κ.Παπαγεωργίου,1988) 

 

   1.2.6 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΚΟΠΩΝ   

        Στους συνεταιρισµούς διαφόρων σκοπών, κυρίως περιλαµβάνονται οι συνεταιρισµοί 

εξαγοράς και ενοικίασης γης, ( Κ.Παπαγεωργίου,1988) οι συνεταιρισµοί αποκατάστασης ακτηµόνων 

καλλιεργητών κ.λπ.  

 

   1.2.7 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

       Οι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί αποτελούν µια ιδιαίτερη µορφή αγροτικών συνεταιρισµών 

στην Ελλάδα. Παρά τις αιτιάσεις, για παραβίαση πάγιων Συνταγµατικών και Συνεταιριστικών 

αρχών, η µορφή τους έχει καθιερωθεί µε ειδικούς νόµους για την αντιµετώπιση προβληµάτων 

και καθορισµένων δραστηριοτήτων, ενώ σχετική διάταξη, εξαιρετική, περιλαµβάνεται και στα 

Ελληνικά Συντάγµατα. 

       Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της Ελλάδας, ειδικότερα µε το Άρθρο 12 της παραγράφου 5, το 

οποίο έχει αναθεωρηθεί το 2001 «Επιτρέπεται η σύσταση µε νόµο αναγκαστικών 

συνεταιρισµών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δηµοσίου 

ενδιαφέροντος ή κοινής εκµετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής 

πηγής, εφόσον πάντως εξασφαλίζεται η ίση µεταχείριση αυτών που συµµετέχουν». ∆ηλαδή, 

Αναγκαστικός είναι ο συνεταιρισµός στον οποίο ούτε η σύσταση, ούτε η προσχώρηση, ούτε η 

αποχώρηση είναι εκούσια. Όπως κάθε ατοµικό δικαίωµα της ενώσεως περιλαµβάνει και µια 

αρνητική ελευθερία ενώσεως, κατοχυρώνοντας µε αυτό τον τρόπο το δικαίωµα της µη 

προσχωρήσεως και το δικαίωµα αποχωρήσεως από µία ένωση χωρίς δυσµενείς συνέπειες.  

       Οι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί εµφανίζονται πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη δεκαετία 1920 

µε το ∆ιάταγµα της 15.02.1923, µε αφορµή την αποκατάσταση των ακτηµόνων καλλιεργητών. 

Όσο προχωρούσαν οι σχετικές διαδικασίες και ο θεσµός των αναγκαστικών συνεταιρισµών, 

τόσο περισσότερο γίνονταν έκδηλο ότι οι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί αποτελούσαν αναγκαίο 

εξάρτηµα της κρατικής αγροτικής πολιτικής. Στο τέλος της δεκαετίας του 1920, οι αναγκαστικοί 

συνεταιρισµοί ξεπερνούσαν τους 1.600 µε περισσότερα από 170.000µέλη. 
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1.3 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

        Η ειδική Συνεταιριστική Νοµοθεσία που αφορά την ίδρυση, λειτουργία και οργάνωση των 

συνεταιρισµών στην Ελλάδα αρχίζει το 1915, αν και η συνεταιριστική δράση στη χώρα µας είχε 

ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Μέχρι σήµερα έχουν ψηφιστεί επτά νόµοι, εκ των οποίων ο ένας αφορά 

και τα δύο είδη συνεταιρισµών (αγροτικούς και αστικούς). Πέντε αναφέρονται στους αγροτικούς 

και ένας µόνο ο (Ν.1667/1986) αφορά τους   αστικούς συνεταιρισµούς. (Χ. Καµενίδης, 2010, σελ.173)  

        Ο πρώτος συνεταιριστικός νόµος της χώρας µας είναι ο Νόµος 602/1915 «περί 

συνεταιρισµών» και αφορά την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία κάθε είδους συνεταιρισµού 

αγροτικού και αστικού. Περιέχει 95 άρθρα. Οι άλλοι Νόµοι που αφορούν ειδικά στους αγροτικούς 

συνεταιρισµούς είναι µε χρονολογική σειρά: 

• Ο δεύτερος συνεταιριστικός νόµος που είναι ο Νόµος 921/1979 «περί γεωργικών 

συνεταιρισµών» και αναφέρεται στην οργάνωση και δοµή µόνο των γεωργικών 

συνεταιρισµών. Περιέχει 71 άρθρα.  

• Ο τρίτος νόµος είναι ο Νόµος 1541/1985 για τις «αγροτικές συνεταιριστικές 

οργανώσεις» και αφορά κι αυτός την ίδρυση, οργάνωση, και λειτουργία των 

αγροτικών συνεταιρισµών. Θεσπίστηκε προς αντικατάσταση του Νόµου 921/1979. 

Απαρτίζεται από 79 άρθρα.  

• Ο τέταρτος συνεταιριστικός νόµος είναι ο Νόµος 2169/1993 για τις «αγροτικές 

συνεταιριστικές οργανώσεις». Απαρτίζεται από 56 άρθρα.  

• Ο πέµπτος νόµος είναι ο Νόµος 2180/2000 για τις «αγροτικές συνεταιριστικές 

οργανώσεις» και αφορά και αυτός µόνο τους αγροτικούς συνεταιρισµούς. Για τη 

δηµιουργία του συνεργάστηκαν και συζήτησαν πολλές αγροτικές συνεταιριστικές 

οργανώσεις και φορείς, µεταξύ άλλων το Υπουργείο Γεωργίας, διάφορα 

Πανεπιστήµια, η Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών 

(ΠΑΣΕΓΕΣ) και άλλοι φορείς. Επαναφέρει αρκετές ρυθµίσεις του Νόµου 602/1915 και 

περιέχει 42 άρθρα.  

• Ο έκτος Νόµος 4015/2011 που αφορά το «θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς 

συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού 

κόσµου-οργάνωση εποπτείας του κράτους». Είναι ο πιο πρόσφατος νόµος και 

αναφέρεται στους πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς, δηλαδή τους αγροτικούς 

συνεταιρισµούς. Ο νόµος αυτός πρώτον εισάγει τον χρήσιµο θεσµό του Εθνικού 

Μητρώου των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) και των 

διεπαγγελµατικών οργανώσεων (∆. Ο.), ο οποίος θεσµός θα βοηθήσει στην 

καταγραφή και παρακολούθηση από την πολιτεία, όλους τους αγροτικούς 

συνεταιρισµούς της χώρας και δεύτερον µε την τροποποίηση του Νόµου το 2014 

όλες οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών (δευτεροβάθµιοι) µετατρέπονται σε 

αγροτικούς συνεταιρισµούς (πρωτοβάθµιους). Μέχρι σήµερα, έχουν 

πραγµατοποιηθεί διάφορες τροποποιήσεις και διαγραφές άρθρων για τις ανάγκες της 

γεωργικής παραγωγής, οικονοµίας, και αρχών του συνεργατισµού.  
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2.1   ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΒΟΛ 

  2.1.1 ΓΕΝΙΚΑ   

 

          Μεγάλο µέρος της ελληνικής οικονοµίας αποτελούν οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί. Μία από τις 

σηµαντικότερες επιχειρηµατικές µονάδες αγροτικών συνεταιρισµών στην Ελλάδα είναι η ΕΒΟΛ, 

το όνοµα της οποίας έγινε συνώνυµο µε τον τόπο, όπου εδρεύει, στο Νοµό Μαγνησίας και 

συγκεκριµένα στην Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου (Βιοµηχανική Περιοχή). Παρά την δυσχερή οικονοµική 

κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και στην ελληνική βιοµηχανία τα τελευταία χρόνια η 

ΕΒΟΛ αποτελεί µια υγιή συνεταιριστική επιχείρηση που δεν χρωστά ούτε ευρώ σε δάνεια, 

καλύπτει όλα τα έξοδα από τα έσοδα της και δεν έχει µειώσει καθόλου τις αποδοχές των 

εργαζοµένων της.  

         Μέσα από µια συνεχή και αδιάκοπη προσπάθεια 63 χρόνων έως τώρα η ΕΒΟΛ κατάφερε 

να κερδίσει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών της Μαγνησίας αλλά και περιοχών πέρα από 

αυτήν. Αυτή η σχέση ποιότητας και εµπιστοσύνης έχει πλέον ανεβάσει τα προϊόντα της ΕΒΟΛ 

στην πρώτη θέση των προτιµήσεων του καταναλωτικού κοινού. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε 

η ΕΒΟΛ και η δραστηριότητα της να αποτελούν βασικό µέρος της εν λόγω πτυχιακής εργασίας.  

         Αξίζει να σηµειωθεί πως εν έτει 2013 βραβεύτηκε για το έργο της σε εκδήλωση που 

πραγµατοποιήθηκε στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, µε θέµα «ΝΕΑ ΚΑΠ: 

Καινοτοµία και Ανάπτυξη στην Ελληνική Γεωργία». Την εκδήλωση διοργάνωσε το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και η βράβευση του Προέδρου της ΕΒΟΛ κ. Πρίντζου Νικήτα 

έγινε από τον ίδιο τον Υπουργό κ. Τσαυτάρη Αθανάσιο, µε τιµητική πλακέτα. (Αθ. Τσίργη, εφηµ. 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ, 14-9-2013)   
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        2.1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ & ΤΗΝ ΕΒΟΛ 

          Επιχειρώντας µια ιστορική αναδροµή στις επιχειρήσεις της Μαγνησίας, ανάµεσα σε αυτές 

που το όνοµα τους έγινε συνώνυµο µε τον τόπο µας, σίγουρα θα ξεχωρίσει κάποιος τη 

Συνεταιριστική Γαλακτοβιοµηχανία ΕΒΟΛ. 

          Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Βόλου, είναι µια συνεταιριστική οργάνωση που ιδρύθηκε το 

1926. Από το 1926 µέχρι σήµερα δραστηριοποιείται στον συνεταιριστικό τοµέα σε εµπορικές 

αλλά και σε παραγωγικές πράξεις. Οι βασικοί µέτοχοι του Αγροτικού Συνεταιρισµού Βόλου είναι 

οι συνεταιρισµένοι αγρότες που αριθµούν περίπου 15.000 φυσικά µέλη. (συνέντευξη 25-8-2015) 

         Κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητες του συνεταιρισµού είναι η υποβοήθηση των 

συνεταιριστικών αγροτών στην προµήθεια πρώτων υλών, στην εµπορία και στην παραγωγή 

προϊόντων. Είναι στην ουσία µια επιχείρηση µε κάθετη παραγωγική διαδικασία. Ο Αγροτικός 

Συνεταιρισµός Βόλου από την ίδρυση του δραστηριοποιήθηκε σε συνεταιριστικά θέµατα. Από το 

1952 που ιδρύεται η γαλακτοβιοµηχανία ΕΒΟΛ κινήθηκε στο χώρο της µεταποίησης 

γαλακτοκοµικών προϊόντων. Η λειτουργία του εργοστασίου ΕΒΟΛ ξεκίνησε από τους Αγροτικούς 

Συνεταιρισµούς Λαχανοπαραγωγών Βόλου, τους κτηνοτρόφους Συνεταιρισµών των Αγίων 

Αναργύρων και Άνω Βόλου (συνέντευξη, 25-8-2015). Η UNISEF επίσης έπαιξε ρόλο στο ότι 

χορήγησε το µηχανολογικό εξοπλισµό για την εγκατάσταση της ΕΒΟΛ, η οποία από τεχνολογικής 

απόψεως υπερτερούσε στον κλάδο εκείνη την εποχή (Σ. Κρουσταλάκη-Μπεβεράτου,1990). Με τα 

προϊόντα της µεγάλωσαν τέσσερις (4) γενιές και έγιναν ένα µε το καταναλωτικό κοινό.                                      
( www.evol-easvolou.gr/ )  

        ∆ραστηριότητές της, από τότε µέχρι σήµερα, πέρα από την συγκέντρωση γάλακτος  από 

τους κτηνοτρόφους της περιοχής στο εργοστάσιο είναι και η τυροκοµεία, η παραγωγή γιαουρτιού, 

βουτύρου, κρέµας γάλακτος καθώς και η παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Πέρα όµως από 

αυτά ασχολείται και µε δραστηριότητες όπως τα δηµητριακά, συγκεντρώσεις των σιτηρών, του 

καλαµποκιού και όλων των αγροτικών προϊόντων που γίνονταν υπό την επίβλεψη του 

συνεταιρισµού, η οποία πουλούσε για λογαριασµό των αγροτών τα προϊόντα τους. 

         Το εργοστάσιο αρχικά λειτουργούσε στις εγκαταστάσεις του Βόλου (Λαρίσης-Αθηνών). Το 

γάλα στην αγορά είχε µεγάλη αποδοχή στους Βολιώτες. Σκεπτικό ήταν η ΕΒΟΛ να 

δραστηριοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο διότι οι ποσότητες του γάλακτος ήταν µικρές οπότε άρχισε η 

διάθεση του πρώτα στο Βόλο και σε δεύτερη φάση σε Αλµυρό και Βελεστίνο, ενώ  στα χωριά 

επεκτάθηκε αργότερα. (συνέντευξη, 25-8-2015) 

         Σκοπός της λειτουργίας του εργοστασίου ήταν και είναι µέχρι σήµερα ότι θα πρέπει πρώτα 

να απορροφούνται τα γάλατα των κτηνοτρόφων της περιοχής-µελών του συνεταιρισµού. Το 

εργοστάσιο, αναφέρει ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού πέρασε από πολλές δύσκολες 

στιγµές, ωστόσο στήριξε το εισόδηµα των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής και µε τη 

πάροδο των χρόνων έφτασε στο σηµείο να αναγνωριστεί και η ποιότητα του, καταλαµβάνοντας 

ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι στην τοπική αγορά και όχι µόνο.  

          Γύρω στο 1970, αποφασίστηκε η µετεγκατάσταση του εργοστασίου από τις εγκαταστάσεις 

της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ) στη Α΄Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου (Α΄ΒΙΠΕ), 

καθώς οι οικιστικές περιοχές του Βόλου επεκτείνονταν ραγδαία, ενώ έπρεπε να εξασφαλιστούν 

και µεγαλύτεροι χώροι για το εργοστάσιο. Το 1980 έγινε η µετεγκατάσταση του εργοστασίου σε  
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ιδιόκτητη έκταση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Βόλου (ΕΑΣ) στην Α΄ Βιοµηχανική 

Περιοχή Βόλου (Α΄ ΒΙΠΕ) το οποίο εγχείρηµα κόστισε περίπου 25 εκατοµµυρίων  ∆ραχµών. 
(συνέντευξη, 25-8-2015) 

      Ολοκληρώνοντας, ας σηµειωθεί, πως σηµαντική εξέλιξη 

είναι η ίδρυση νέας υπερσύγχρονης µονάδας της 

Γαλακτοβιοµηχανίας ΕΒΟΛ, η οποία ξεκίνησε το 2009 οπότε 

και έγινε η πλήρης µετεγκατάσταση του εργοστασίου της στις 

καινούργιες κτιριακές εγκαταστάσεις τον Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο 2015. Πρόκειται για µια επένδυση ύψους 6.5 

εκατοµµυρίων ευρώ, η οποία συγχρηµατοδοτήθηκε µέσω 

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ), 

‘’Αλέξανδρου Μπαλτατζή’’(συνέντευξη, 25-8-2015).  
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2.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ –∆ΟΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ  

 

2.2.1 ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ   

        

        Οι  Συνεταιρισµοί αποτελούν τµήµα της ιδιωτικής οικονοµίας ενός κράτους. Οι Αγροτικοί 

Συνεταιρισµοί είναι νοµικά πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου και έχουν εµπορική ιδιότητα. 

Αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα και για την εκπλήρωση των σκοπών τους, µπορούν 

να ιδρύσουν υποκαταστήµατα - παραρτήµατα ή γραφεία στο εξωτερικό - εσωτερικό, 

εφαρµόζοντας τις διατάξεις του νόµου και του καταστατικού τους. Έτσι λοιπόν τα όργανα της 

διοίκησης ενός Αγροτικού Συνεταιρισµού είναι τα παρακάτω:  

 

 

 2.2.1.1  Γενική Συνέλευση   

       Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του συνεταιρισµού. Στη Γενική Συνέλευση 

µετέχουν όλα τα µέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσµες οικονοµικές υποχρεώσεις 

προς τον συνεταιρισµό. Στη Γενική Συνέλευση κάθε µέλος έχει µία ψήφο. Σε περιπτώσεις 

Αγροτικών Συνεταιρισµών µε µεγάλο αριθµό µελών µπορεί από το καταστατικό τους να 

προβλέπεται αντιπροσωπευτική Γενική Συνέλευση. 

      Αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι η τροποποίηση του καταστατικού, η 

συγχώνευση - διάλυση της ένωσης, η έγκριση ισολογισµού, η επιβολή ειδικής προσφοράς στα 

µέλη, η έγκριση για την αγορά, πώληση, ανέγερση, αποθήκευση των ακινήτων, ο 

εκσυγχρονισµός και η επέκταση της βιοµηχανίας, η µεταβολή της συνεταιριστικής µερίδας, η 

εκλογή, η ψήφιση και η τροποποίηση του εσωτερικού κανονισµού της ένωσης, η ανάκληση των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο ορισµός των ελεγκτών, η έγκριση για σύναψη δανείων 

κ.α.  

       Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η πρόσκληση περιέχει όλα 

τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης του τύπου και την ηµεροµηνία της συνεδρίασης και 

κοινοποιείται σε όλα τα µέλη της ένωσης. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν ο 

αριθµός των µελών είναι πλέον του µισού (½) του όλου αριθµού των µελών. (Συνέντευξη 26-8-

2015)  
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2.2.1.2   ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

        Η ∆ιοίκηση του Συνεταιρισµού ασκείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιου (∆.Σ.) που 

απαρτίζεται το λιγότερο από 5 µέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της 

θητείας του είναι 4 χρόνια. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) πρέπει να έχουν πλήρη 

ικανότητα για δικαιοπραξία. Αν ο αριθµός των εργαζοµένων του συνεταιρισµού είναι 

µεγαλύτερος των 20 ατόµων τότε ως επιπλέον µέλος ορίζεται ένας εκπρόσωπος του 

προσωπικού, ο οποίος είναι αρµόδιος για τα θέµατα µόνο του προσωπικού.  

        Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) εκπροσωπεί το συνεταιρισµό τόσο  δικαστικά όσο και 

εξώδικα, έχει την δυνατότητα να ορίζει τον Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο αναθέτει µε σύµβαση 

την ολική ή µερική άσκηση εξουσιών για διάφορες δραστηριότητες καθώς και την ανάθεση 

υπογραφής σε σχετικές πράξεις ή έγγραφα. Τα καθήκοντα των µελών του συµβουλίου 

βαραίνουν κατά κύριο λόγο τον Πρόεδρο, τον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα και τον 

Ταµία. 

       Οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) είναι οι αποφάσεις για κάθε θέµα που 

αφορά τη διοίκηση του συνεταιρισµού, τη διαχείριση της περιουσίας, τη σύγκληση Γενικής 

Συνελεύσεως για θέµατα που προκύπτουν, τη κατάρτιση του ισολογισµού και των 

αποτελεσµάτων χρήσης και την απόφαση για την εγγραφή-διαγραφή των µελών. Επίσης, µέσα 

στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του είναι ο διορισµός και η απόλυση  του προσωπικού, η 

υπογραφή των περισσότερων  εγγράφων του συνεταιρισµού που απευθύνονται στις δηµόσιες 

αρχές, η εφαρµογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και ο ορισµός εκπροσώπων σε 

διάφορες επιτροπές ή τρίτους. 

     Τέλος, όλες οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) περιγράφονται στο 

Καταστατικό. Η ιδιότητα του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) είναι άµισθη και τιµητική. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) συνεδριάζει µια φορά το µήνα, κατόπιν εισηγήσεως του 

Προέδρου και οι αποφάσεις παίρνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. 
(Συνέντευξη 26-8-2015)     
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      2.3   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ- ΕΒΟΛ  

 

2.3.1   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

        Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ) ιδρύθηκε το 1926. Με τον πρόσφατο Νόµο 

4015/11 ο οποίος ορίζει ότι όλες οι Ενώσεις πλέον θα γίνουν Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, η 

επωνυµία της Ένωσης αλλάζει και γίνεται «Αγροτικός Συνεταιρισµός Βόλου». Καλύπτει τους 

συνεταιρισµούς των χωριών γύρω από το Βόλο, των χωριών του ∆υτικού Πηλίου καθώς και τις 

περιοχές του Βελεστίνου. Το 1952 επεκτείνεται και ιδρύει την Γαλακτοβιοµηχανία ΕΒΟΛ.  

       Μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισµού µπορούν να γίνουν ύστερα από απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, όσοι πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις και φυσικά πρέπει να συµφωνούν µε τους 

κανόνες που διέπουν την λειτουργία τόσο του συνεταιρισµού όσο και της Γαλακτοβιοµηχανίας 

ΕΒΟΛ. ∆εν µπορούν να είναι µέλη, όσοι δεν συµµορφώνονται µε το νόµο που διέπει τη 

σύσταση και λειτουργία των συνεταιριστικών οργανώσεων. Η απόκτηση ιδιότητας µέλους, τα 

δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και η διαγραφή των µελών καθορίζονται από τις διατάξεις του 

καταστατικού του συνεταιρισµού και της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης εφόσον το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) εγκρίνει ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις. Οι συνεταιρισµένοι 

αγρότες, φυσικά πρόσωπα, είναι περίπου 15.000. 

α. Το ανώτατο όργανο της ∆ιοίκησης του Αγροτικού Συνεταιρισµού Βόλου αλλά και της 

Γαλακτοβιοµηχανίας ΕΒΟΛ είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία συγκροτείται από τα µέλη του 

συνεταιρισµού. Ακολούθως, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 7 µέλη εκλεγµένα από την 

Γενική Συνέλευση. Ο Συνεταιρισµός και η Γαλακτοβιοµηχανία ΕΒΟΛ αντιπροσωπεύονται από 

τον Πρόεδρο της ένωσης. 

β. Υπό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, είναι ο ∆ιευθυντής ο οποίος ορίζεται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Οι αρµοδιότητες του είναι οι εξής:  

• Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση όλων των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(∆.Σ.)  

• Προΐσταται σε όλο το προσωπικό του Συνεταιρισµού - ΕΒΟΛ και ασκεί έλεγχο για την ορθή 

διεκπεραίωση όλων των εργασιών. 

• Είναι υπεύθυνος για τις εισπράξεις, πληρωµές όλων των απαιτήσεων και όλα τα έγγραφα 

υπογράφονται από αυτόν. 

• Είναι αρµόδιος να διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις που είναι εκτός της δικαιοδοσίας του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.)  
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γ. Στην συνέχεια, την βαθµίδα του οργανογράµµατος καλύπτουν οι Προϊστάµενοι των 

τµηµάτων. Η επιλογή αυτών γίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) ύστερα από την 

αξιολόγηση και την πορεία τους στον συνεταιρισµό ΕΒΟΛ. Οι προϊστάµενοι συνήθως είναι δυο 

(2) αλλά ανάλογα µε τη δοµή και το εύρος του συνεταιρισµού µπορεί να είναι και παραπάνω. Ο 

ένας είναι υπεύθυνος για το τµήµα επιδοτήσεων και ο άλλος για το τµήµα λογιστηρίου και 

µηχανογράφησης. 

δ. Σε κάθε συνεταιρισµό που απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) υπαλλήλους µε 

εξαίρεση τους µη µόνιµους, συγκροτείται το Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Αποτελείται από πέντε (5) 

τακτικά µέλη και τους αναπληρωµατικούς αυτών. Τα µέλη είναι υπάλληλοι και ορίζονται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.). Αρµοδιότητες του συµβουλίου είναι όλα τα θέµατα που 

προκύπτουν και αφορούν το προσωπικό.  

 

2.3.2  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

     Για τη σωστή λειτουργία του συνεταιρισµού και της γαλακτοβιοµηχανίας ΕΒΟΛ, οι εργασίες 

και οι αρµοδιότητες έχουν κατανεµηθεί σε διάφορα τµήµατα τα οποία είναι:   

α .Τµήµα Λογιστηρίου-∆ιαχειρίσεως & Οικονοµικού Προγραµµατισµού 

β .Τµήµα Γραµµατείας 

γ .Τµήµα Επιδοτήσεων - ΚΕΑ 

δ .Τµήµα Marketing-Πωλήσεων 

ε .Τµήµα Βιοµηχανίας Γάλακτος 

στ .Τµήµα Παραγωγής ΕΒΟΛ 

   ζ . Χηµικός ΕΒΟΛ 

η .Υπηρεσία Ασφαλιστικών Εργασιών 

 θ .Νοµικός Σύµβουλος 

 ι .Ιατρός 

 ια .Τεχνικό Τµήµα 

     Το Τµήµα Λογιστηρίου – ∆ιαχειρίσεως και Οικονοµικού Προγραµµατισµού απασχολεί: επτά 

(7) άτοµα στο λογιστήριο, δυο (2) άτοµα στη τιµολόγηση, δύο (2) άτοµα στο τµήµα 

προσωπικού, ένα (1) άτοµο στο τµήµα ελέγχου, ένα (1) άτοµο στο ταµείο, τρία (3) άτοµα στο 

τµήµα προµηθειών και δύο (2) άτοµα στο τµήµα marketing-πωλήσεων. 

� Λογιστήριο: Το λογιστήριο του συνεταιρισµού - ΕΒΟΛ είναι αρµόδιο για θέµατα µε το 

λογιστικό σχέδιο, καθώς τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας, την τήρηση λογιστικών κανόνων, 

βιβλίων και στοιχείων, την σωστή λειτουργία του συστήµατος γενικής λογιστικής, τις 

λογιστικές καταστάσεις του συνεταιρισµού, των πελατών-προµηθευτών. Τηρεί και 

ενηµερώνει ειδικούς φακέλους του συνεταιρισµού και καταρτίζει και τηρεί στατιστικά στοιχεία. 

∆ιαχειρίζεται θέµατα σχετικά µε τυχόν δάνεια του συνεταιρισµού-ΕΒΟΛ, θέµατα σχετικά µε 

το κύκλωµα επιταγών και τραπεζών, µε τις οποίες συνεργάζεται ο συνεταιρισµός. 

Καταχωρούνται τα έσοδα-έξοδα. Ασχολείται µε την είσπραξη των απαιτήσεων από τα µέλη. 

Σε συνεργασία µε άλλα τµήµατα (π.χ. της παραγωγής όπως το τυροκοµείο) ενηµερώνουν το 

ηµερολόγιο (δελτία ποσοτικής παραλαβής) όσον αφορά στις αποθήκες εµφιάλωσης, των 

υλικών συσκευασίας, των αποθεµάτων και έπειτα γίνεται η εκκαθάριση. Στο τέλος του 
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οικονοµικού έτους πραγµατοποιείται ο επιµερισµός όλων των λογιστικών εργασιών του 

έτους, ώστε να ενταχθεί ο ισολογισµός, ο οποίος θα υπογραφεί από τον προϊστάµενο του 

λογιστηρίου και τον διευθυντή, ενώ το τελικό αποτέλεσµα θα επικυρωθεί από τους ορκωτούς 

λογιστές που έχει ορίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.). (Συνέντευξη,25-8-2015) 

� Τµήµα Τιµολόγησης: Το τµήµα αυτό επιλαµβάνεται όλη τη διαδικασία έκδοσης των 

τιµολογίων πώλησης των προϊόντων που παράγει η ΕΒΟΛ. Σε συνεργασία µε το λογιστήριο 

και το τµήµα marketing-πωλήσεων καθορίζουν την τιµή πώλησης των προϊόντων. Η 

επικοινωνία µε τους πελάτες είναι σε καθηµερινή βάση. Ακόµη υπάρχει άµεση συνεννόηση 

µε το τµήµα διαχείρισης - δίκτυο διανοµής (οδηγοί). (Συνέντευξη, 25-8-2015) 

� Τµήµα Προσωπικού:  Στο τµήµα αυτό, είναι υπεύθυνοι για ότι θέµατα αφορούν το 

προσωπικό-υπαλλήλους. Μέριµνα για τη µισθοδοσία, τις άδειες, τα εβδοµαδιαία 

προγράµµατα εργασίας, τις προσλήψεις και τις απολύσεις των υπαλλήλων καθώς και µε 

προγράµµατα συµβάσεων εργασίας. (Συνέντευξη, 25-8-2015) 

�   Τµήµα Ελέγχου: Το τµήµα αυτό ασχολείται, µε τον έλεγχο των τιµών - ποσοτήτων του 

γάλακτος από τους παραγωγούς, τον έλεγχο των τιµολογίων εξόδων του συνεταιρισµού - 

γαλακτοβιοµηχανίας ΕΒΟΛ καθώς και µε την παρακολούθηση κάποιων λογιστικών 

εργασιών, όπως η απογραφή στο τέλος του χρόνου. (Συνέντευξη, 25-8-2015) 

� Ταµείο: Κύριος υπεύθυνος είναι ο ταµίας που ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωµή κατόπιν 

εντολής του Προέδρου του συνεταιρισµού και του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του 

συνεταιρισµού-ΕΒΟΛ. Φυλάσσει το περιεχόµενο του ταµείου, τα αξιόγραφα και τα 

αποδεικτικά έγγραφα. Συντάσσει τις µηνιαίες καταστάσεις του ταµείου και έχει άµεση 

συνεργασία µε τις τράπεζες µε τις οποίες ο συνεταιρισµός συναλλάσσεται. (Συνέντευξη, 25-8-

2015) 

� Τµήµα Προµηθειών: Το τµήµα αυτό συνεργάζεται µε τα περισσότερα τµήµατα του 

συνεταιρισµού. Στοχεύει στον εφοδιασµό του συνεταιρισµού-ΕΒΟΛ µε όλα τα απαραίτητα 

υλικά. Συγκεντρώνει στοιχεία για τις προδιαγραφές που διατίθενται στην αγορά, ενηµερώνει 

τον διευθυντή για την ποσότητα και το κόστος των προµηθειών, κάνει έλεγχο κατά την 

παραλαβή για την ποσότητα και ποιότητα αυτών, φροντίζει να αγοράζει στη χαµηλότερη τιµή 

µέσω διάφορων προσφορών από τους προµηθευτές. (Συνέντευξη, 25-8-2015) 

� Τµήµα Marketing-Πωλήσεων: Ασχολείται µε την έρευνα αγοράς, το σχεδιασµό νέων 

προϊόντων, τη διαφήµιση, τη πώληση των προϊόντων. ∆ιαπραγµατεύεται και κλείνει 

συµφωνίες µε τους πελάτες (Πολυκαταστήµατα τροφίµων - Super Market, Παντοπωλεία) σε 

τοπικό πεδίο (Μαγνησία), περιφερειακό (Θεσσαλία) και σε εθνικό (Αθήνα, Θεσσαλονίκη). 

∆ιαπραγµατεύεται και συζητά µε τους πελάτες για τις τιµές και τις εκπτώσεις των προϊόντων. 

Συζητά και προωθεί για καινούργιες αγορές των προϊόντων της ΕΒΟΛ. Ακόµη ασχολείται µε 

την δηµιουργία και την τελική εµφάνιση των ετικετών των προϊόντων. Συµφωνεί µε τα δίκτυα 

διανοµής για την περαιτέρω κίνηση των προϊόντων. (Συνέντευξη, 25-8-2015) 

� Τµήµα Γραµµατείας: Είναι υπεύθυνο για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του 

συνεταιρισµού και της ΕΒΟΛ. Κοινοποιεί της αποφάσεις της διεύθυνσης και της διοίκησης. 

Τηρεί πρακτικά από συνέδρια, συµβούλια. ∆ιατηρεί πρωτόκολλο. (Συνέντευξη, 25-8-2015)       

� Τµήµα Παραγωγής ΕΒΟΛ: Ο προϊστάµενος του τµήµατος παραγωγής είναι   υπεύθυνος 

για όλη τη παραγωγική διαδικασία. Αποφασίζει για την ποσότητα των υπό παραγωγή 

προϊόντων. Ελέγχει και εποπτεύει τη καλή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας. 

Συνεργάζεται µε το τεχνικό τµήµα (µηχανικός, ηλεκτρολόγος, θερµαστής) της 

γαλακτοβιοµηχανίας ΕΒΟΛ, µε τον χηµικό όπου µαζί αποφασίζουν για τη ποιότητα των  
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παραγόµενων προϊόντων. Ενηµερώνει τον διευθυντή, το λογιστήριο και το τµήµα 

προµηθειών για τα προϊόντα, τις ανάγκες σε πρώτες και βοηθητικές ύλες και υποδεικνύει 

λύσεις για τα προβλήµατα που προκύπτουν. Εκδίδει φύλλο ποιοτικού ελέγχου και ποιοτικής 

παραγωγής.  (Συνέντευξη, 25-8-2015) 

� Χηµικός ΕΒΟΛ: Είναι υπεύθυνος για την καθηµερινή συµπλήρωση του δελτίου ελέγχου 

του χηµείου, για την καθηµερινή δειγµατοληψία και έλεγχο του τελικού προϊόντος πριν την 

εµφιάλωση και κατά το στάδιο αυτής. Είναι ο υπεύθυνος για τον έλεγχο των παραγόµενων 

προϊόντων, όπως προβλέπεται από τον κώδικα τροφίµων. Συντάσσει καθηµερινά 

καταστάσεις µε τις περιεκτικότητες σε λιπαρά για το αιγοπρόβειο και αγελαδινό γάλα. Έχει 

ευθύνη για τη ποιότητα του γάλακτος και των παραγόµενων προϊόντων έναντι των οργάνων 

των κρατικών υπηρεσιών. Φροντίζει για την κατάσταση της ποιότητας και τη σύσταση των 

αποθηκευµένων προϊόντων. Επίσης, είναι υποχρεωµένος να διενεργεί ελέγχους και στους 

στάβλους των παραγωγών ώστε να διατηρείται και να διασφαλίζεται η ποιότητα του 

γάλακτος. Συντάσσει µηνιαίες καταστάσεις µε τις πραγµατοποιηθείσες δειγµατοληψίες, την 

ποιότητα γάλακτος ανά παραγωγό, την ένταξη τους σε κατηγορίες ποιότητας και µείωση 

τιµής λίπους. (Συνέντευξη, 25-8-2015)  

� ∆ιαχείριση-∆ιανοµή:  Το τµήµα αυτό είναι υπεύθυνο για τη σωστή λειτουργία του δικτύου 

διανοµής. ∆ιαµορφώνει τη πολιτική διανοµών (π.χ. πρόγραµµα) µε σκοπό την παρεχόµενη 

εξυπηρέτηση των πελατών και τη µείωση του κόστους λειτουργίας. Συντονίζει τον τρόπο 

φόρτωσης και καθοδηγεί τους οδηγούς. Συνεργάζεται µε το λογιστήριο, την τιµολόγηση και 

το τµήµα πωλήσεων. (Συνέντευξη, 25-8-2015)      

         

 

2.3.3 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

2.3.3.1 Γενικά για την µονάδα παραγωγής 

γαλακτοκοµικών προϊόντων  

          Η γαλακτοβιοµηχανία ΕΒΟΛ, είναι χτισµένη στη 

Βιοµηχανική Περιοχή του Βόλου (ΒΙΠΕ) σε χώρο ευάερο, 

µακριά από στάβλους, χώρους λυµάτων και γενικά από 

χώρους, που εντοπίζονται έντονες µυρωδιές. Οι 

εγκαταστάσεις της µονάδας παραγωγής των προϊόντων (παραλαβή, παστερίωση, εµφιάλωση, 

συσκευασία) καλύπτουν πλέον χώρο 1.250 τετραγωνικά µέτρα. Τον Ιανουάριο του 2015 

προστέθηκαν νέες εγκαταστάσεις µε εκσυγχρονισµένα συστήµατα όπως ψυγεία µε ελεγχόµενο 

θάλαµο, φυσούνες κ.α. (Συνέντευξη, 25-8-2015) 

        Στο εργοστάσιο υπάρχει πλήρης εγκατάσταση ύδρευσης, για την διευκόλυνση του 

καθαρισµού των χώρων του εργοστασίου και όλων των συσκευών και σκευών που 

χρησιµοποιούνται στη παραγωγική διαδικασία. Τα απόβλητα που προέρχονται από την 

επεξεργασία του γάλακτος, για τη παραγωγή τυριών, συγκεντρώνονται και αποµακρύνονται σε 

χώρους, που έχουν προσδιοριστεί από το δήµο. 
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       Με τα προγράµµατα εκσυγχρονισµού που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια, οι µέθοδοι 

επεξεργασίας που ακολουθούνται σε συνδυασµό µε τη φροντίδα, τη γνώση και το µεράκι του 

ανθρώπινου δυναµικού, έχουν ως αποτέλεσµα τη παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και 

προδιαγραφών. Η ΕΒΟΛ προκειµένου να παράγει ποιοτικά και υγιεινά προϊόντα, ακολουθεί τη 

διαδροµή του προϊόντος σύµφωνα µε τους σύγχρονους κανόνες και διαδικασίες που ισχύουν 

στις βιοµηχανίες τροφίµων. (HACCP,ISO 22000) Ακόµη, έχει αναπτύξει εγχειρίδιο Σ∆ΑΤ 

(Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ασφάλειας Τροφίµων) το οποίο αποτελεί βασικό και εµπιστευτικό 

έγγραφο του συστήµατος της επιχείρησης η οποία διατηρεί τα πνευµατικά δικαιώµατα. 

(Συνέντευξη, 25-8-2015) 

        Τα κυριότερα τµήµατα της παραγωγής του εργοστασίου είναι: Το τµήµα παραλαβής 

γάλακτος, τµήµα επεξεργασίας και εµφιάλωσης, ψυγείο βουτύρου, ψυγείο γάλακτος-γιαούρτης, 

ψυγείο βαρελίσιου τυριού, τµήµα τυροκόµησης, τµήµα αλάτισης, τµήµα βαρελιάσµατος, 

θάλαµος ωρίµανσης σκληρών τυριών, θάλαµος ωρίµανσης φέτας, θάλαµος επεξεργασίας 

τυρογάλακτος, θάλαµος πλύσης καλουπιών, αποθήκη, αποθήκη άλατος, αποθήκη υλικών και το 

χηµείο. (Συνέντευξη, 25-8-2015) 

    

2.3.3.2  Οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας  

 

    α. Παραλαβή-επεξεργασία γάλακτος    

         Οι παραγωγοί από όπου συλλέγονται τα διάφορα είδη γάλακτος είναι περισσότεροι από 

εκατό (100). Τα είδη γάλακτος που συλλέγονται είναι το πρόβειο, το αγελαδινό, το γίδινο, το 

κατσικίσιο τα οποία χωρίζονται σε συµβατικά και βιολογικά. Τα βιολογικά προϊόντα προέρχονται 

από ζώα τα οποία εκτρέφονται µε βιολογικό τρόπο, δηλαδή µε τροφές χωρίς φυτοφάρµακα και 

µε φυσικά προϊόντα τροφής.  

Στο εργαστήριο υπάρχει ξεχωριστή γραµµή παραλαβής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, 

µεταποίησης και πώλησης. Το γάλα µεταφέρεται µε ειδικά βυτία από τις φάρµες στο 

εργοστάσιο. Υπάρχουν τέσσερα (4) βυτία για το συµβατικό γάλα και ένα (1) βυτίο για το 

βιολογικό γάλα. Το γάλα που δεν εκπληρώνει ορισµένες προδιαγραφές ποιότητας προορίζεται 

για την παρασκευή ζωοτροφών. Κατά την παραλαβή του γάλακτος, από τον κτηνοτρόφο, 

ελέγχεται από το χηµικό τµήµα το Ph, η οξύτητα του γάλακτος, αν έχει χορηγηθεί αντιβίωση 

καθώς και η θερµοκρασία αυτού.  

Στη συνέχεια το γάλα, παραλαµβάνεται σε σιλό-δεξαµενές, από τις οποίες το χηµείο 

παίρνει δείγµα για να ελέγξει τα συστατικά του, δηλαδή, το Ph (6.60), την αντιβίωση η οποία 

πρέπει να είναι αρνητική, το επείσακτο νερό κ.α. Κατόπιν διαχωρίζονται τα διαφορετικά είδη 

γάλακτος και ζυγίζονται. Αφού πραγµατοποιηθεί το πρώτο (1ο) φιλτράρισµα, αποθηκεύεται και 

ελέγχεται πάλι, η θερµοκρασία, ο χρόνος αποθήκευσης, το λίπος, το ΣΥΑΛ, (Στερεό Υπόλειµµα 

Άνευ Λίπους) τα σωµατικά κύτταρα, µε σκοπό να αφαιρεθούν από το γάλα οι χοντρές 

ακαθαρσίες.  
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         Επόµενο στάδιο επεξεργασίας είναι η φυγοκέντριση του γάλακτος, σε αυτό το στάδιο 

παράγεται η κρέµα γάλακτος, όπου αποµακρύνονται πλέον όλες οι ξένες ύλες. ∆ιενεργείται 

απόσµηση, η οποία είναι µια διαδικασία αποµάκρυνσης των δυσάρεστων οσµών και σε δεύτερο 

χρόνο γίνεται η οµογενοποίηση του γάλακτος. Είναι µία µηχανική διαδικασία που προκαλεί 

κατακερµάτιση των µεγαλύτερων σφαιριδίων του λίπους και το κατανέµει οµοιόµορφα στη µάζα 

του γάλακτος. (Συνέντευξη, 25-8-2015) 

 

  β. Παστερίωση  

        Η τελευταία επεξεργασία στην οποία υποβάλλεται το γάλα είναι η διαδικασία της 

παστερίωσης. Τη µέθοδο αυτή την ανακάλυψε ο βιολόγος Παστέρ, σύµφωνα µε την οποία αν 

θερµάνουµε το γάλα στους 72 ºC για δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα καταστρέφονται όλοι οι 

παθογόνοι µικροοργανισµοί που είναι βλαβεροί για την υγεία του ανθρώπου, χωρίς όµως να 

επηρεάζονται οι θρεπτικές αξίες του γάλακτος (βιταµίνες, ιχνοστοιχεία, µετουσίωση πρωτεϊνών). 

Όσο περισσότερο παστεριώνεται το γάλα τόσο περισσότερο υγροποιείται.  

Στη συνέχεια το παστεριωµένο γάλα µεταφέρεται σε έναν κορυφολόγο (µηχάνηµα 

διαχωρισµού γάλακτος) προκειµένου να διαχωριστεί το γάλα σε στρώµατα (αποβουτυρωµένο 

γάλα, γάλα κορυφή). Όλα τα στρώµατα καθορίζονται για να αποµακρυνθούν όλες οι 

παραµένουσες ξένες ουσίες µε τη µέθοδο της φυγοκέντρισης. Ελέγχεται αν πληροί όλες τις 

προδιαγραφές ποιότητας (θερµοκρασία, παστερίωση, αντίδραση κ.α.) και στη συνέχεια ψύχεται 

και αποθηκεύεται το ανώτερο στους 5 ºC. (Συνέντευξη, 25-8-2015) 

 

 γ. Εµφιάλωση 

        Το πρώτο (1ο) στάδιο εµφιάλωσης είναι η διαλογή υλικών συσκευασίας, η πλύση των 

γυάλινων φιαλών και η εµφύσηση αέρα των πλαστικών φιαλών. Το δεύτερο (2ο) στάδιο είναι η 

εµφιάλωση, η οποία γίνεται σε πλαστικές ή χάρτινες συσκευασίες µπουκαλιών και η επικόλληση 

της ετικέτας. Το τρίτο (3ο) και τελευταίο στάδιο είναι η αποδέσµευση της παρτίδας αφού ελεγχθεί 

το Ph, η ανάλυση του γάλακτος, η θερµοκρασία και άλλα συστατικά, από το χηµείο. 

Αποθηκεύεται στο ψυγείο όπου υπάρχει θερµόµετρο το οποίο ελέγχει ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα, ηλεκτρονικά, ο φύλακας της εκάστοτε βάρδιας για να διανεµηθεί τελικά µε φορτηγά-

ψυγεία στα διάφορα σηµεία πώλησης.(Συνέντευξη, 25-8-2015)       
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2.4  ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΒΟΛ   

 

     Η βάση παραγωγής διαφόρων προϊόντων µιας γαλακτοβιοµηχανίας είναι το τυρί, το γιαούρτι, 

το βούτυρο. Τα προϊόντα που παράγει η γαλακτοβιοµηχανία ΕΒΟΛ διακρίνονται σε συµβατικά 

και βιολογικά. Σήµερα η γαλακτοβιοµηχανία ΕΒΟΛ έχει φτάσει να προωθεί 57 κωδικούς 

προϊόντων σε σχέση µε την προηγούµενη διοίκηση που παρήγαγε 14 κωδικούς προϊόντων. Οι 

συσκευασίες των προϊόντων είναι αρκετά προσεγµένες ποιοτικά και αισθητικά. (Συνέντευξη,25-8-

2015)  

 

 

2.4.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 

      Τα συµβατικά προϊόντα γάλακτος χωρίζονται σε πλήρες, ελαφρύ και σοκολατούχο, σε 

διάφορες µορφές συσκευασίας. 

      Τα προϊόντα τυριού παράγονται από αγελαδινό και αιγοπρόβειο γάλα και οι µορφές τυριού 

είναι η φέτα και το ανθότυρο. 

      Στην συνέχεια τα προϊόντα γιαουρτιού προέρχονται από φρέσκο , πρόβειο και αγελαδινό 

γάλα ή και µίξη των δύο αυτών ειδών γάλακτος. 

      Τέλος ξεχωριστό και ιδιαίτερο είδος προϊόντος της γαλακτοβιοµηχανίας ΕΒΟΛ αποτελεί το 

φρέσκο βούτυρο αγελάδος και η κρέµα γάλακτος αγελάδος.  

 

2.4.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

       Τα βιολογικά προϊόντα προέρχονται από µονάδες βιολογικής γεωργίας είναι πιστοποιηµένα 

υγιεινά και ποιοτικά. Είναι πρωτοπόρος στο χώρο παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Η 

προώθηση των προϊόντων αυτών στην αγορά ξεκίνησε το 2005 και συνεχίζει µε ανοδικές τάσεις 

πώλησης ανά την Ελλάδα. (Ε.Μ, εφηµ.: ΘΕΣΣΑΛΙΑ, 13-9-2004)  

       Τα είδη των βιολογικών προϊόντων γάλακτος είναι το αγελαδινό, το κατσικίσιο, και το 

πρόβειο φρέσκο γάλα. ∆ιακρίνονται σε πλήρες ή ελαφρύ εµφιαλωµένο γάλα και σοκολατούχο.  

       Τα παράγωγα αυτών είναι το γιαούρτι το κατσικίσιο, πρόβειο και αγελαδινό, το γίδινο 

βούτυρο και το κατσικίσιο τυρί.   
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-  

                          ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΑΓΡΟΤΙΚΑ κλπ.)  

                ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΒΟΛ 
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3.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 3.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

     Οι επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώσουν τη δυνατότητα τους να ανταποκρίνονται στις 

µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς, να δηµιουργούν δίκτυα συνεργασίας και να στοχεύουν 

σε αγορές µακρύτερα από το χώρο παραγωγής τους. 

      Ο ανταγωνισµός µεταξύ των προϊόντων εστιάζεται κυρίως στην ποιότητα, στην καινοτοµία, 

την πρωτοτυπία, τις εξειδικευµένες γνώσεις, την προσαρµοστικότητα στη µεταβαλλόµενη 

ζήτηση-ειδικά στις µέρες µας, όπου η οικονοµική κρίση µαστίζει τη χώρα µας-καθώς και την 

αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η συνεχώς αναπτυσσόµενη τεχνολογία.  

      Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Βόλου και η γαλακτοβιοµηχανία ΕΒΟΛ, θέλοντας να διατηρήσει 

σε υψηλά επίπεδα όλα τα προαναφερθέντα, σχετικά µε τη προώθηση των προϊόντων της, έχει 

θεσµοθετήσει µια αξιοσηµείωτη για τον κλάδο των συνεταιρισµών «στρατηγική συνεργασία». 

      Οι κυριότερες οικονοµικές συνεργασίες της γαλακτοβιοµηχανίας ΕΒΟΛ είναι κυρίως µε 

µεγάλα πολυκαταστήµατα τροφίµων, δηµόσιες επιχειρήσεις και άλλα. Οι πιο σηµαντικές είναι:  

 

3.1.2 ΕΒΟΛ-ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

      Μία µακροχρόνια συνεργασία ανέπτυξε η ΕΒΟΛ µε το Super Market Βερόπουλος καθώς 

κατασκευάστηκε νέο κτίριο στο χώρο του παλιού εργοστασίου. Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός 

Βόλου παραχώρησε το χώρο στον Βερόπουλο για να κατασκευαστεί το νέο πολυκατάστηµα για 

διάστηµα 20 ετών εισπράττοντας υψηλό ενοίκιο, το οποίο θα αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο. 

(Γλυκερία Υδραίου, εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,11-4-2006) Υπολογίζεται ότι κατά 6 εκατ. € θα αυξηθεί η 

περιουσία του αγροτικού συνεταιρισµού Βόλου. (Ντ.Στερ.,εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,3-3-2006)  

 

  3.1.3  ΕΒΟΛ-Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

     Συµφωνία επιτεύχθηκε  µεταξύ του εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων 

ΕΒΟΛ και της γνωστής αλυσίδας Super Market Α.Β. Βασιλόπουλος το 2005. Συγκεκριµένα από 

το τέλος Απριλίου όλα τα προϊόντα της ΕΒΟΛ βρίσκονται προς πώληση στα ράφια. Πρόκειται 

για µία µεγάλη εµπορική συµφωνία, η οποία ως αναµένετο αυξάνει κατακόρυφα το κύκλο 

εργασίας του εργοστασίου και έχει δώσει άλλη πνοή στην τοπική βιοµηχανία. (Ντ. 

Στερ.,εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,26-2-2005) 
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   3.1.4 ΕΒΟΛ-ΓΑΛΑΞΙΑΣ  

     Μια επίσης εµπορική συµφωνία υπάρχει µεταξύ της γαλακτοβιοµηχανίας ΕΒΟΛ και του 

Super Market Γαλαξία. Σε αυτή την συµφωνία υπήρξε η βοηθητική παρέµβαση και συµµετοχή 

της πρώην βουλευτή Ν. ∆ηµοκρατίας Ζέττα Μακρή όπου µε τη δική της επιστολή ζήτησε από το 

Super Market Γαλαξία να πάρουν θέση στα ράφια τα προϊόντα του ΕΒΟΛ. (εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,6-

9-2006)  

 

   3.1.5 ΕΒΟΛ-LIDL 

     Σύµφωνα µε τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις της ΕΒΟΛ και τους αγώνες των 

καταναλωτών της τοπικής περιοχής για την προώθηση των τοπικών προϊόντων στα ράφια των 

ξένων πολυεθνικών καταστηµάτων, πέρασε το µήνυµα ότι έχουν υποχρέωση όχι µόνο να 

παίρνουν τα χρήµατα του τοπικού καταναλωτικού κοινού αλλά και να στηρίζουν και εκείνοι από 

την πλευρά τους την τοπική αγορά. (Ντ. Στερ.,εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,19-4-2006) Τελικά η ΕΒΟΛ 

κατάφερε να συνάψει σχετική συµφωνία. Έτσι αποκτούν πλέον θέση και στα καταστήµατα LIDL 

τα προϊόντα της ΕΒΟΛ. (εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,3-5-2006)  

 

    3.1.6 ΕΒΟΛ-GREEN FARM, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΒΙΟΑΓΡΟΣ 

     Σηµαντική θεωρείται επίσης και η συµφωνία που επετεύχθη µεταξύ του ΕΒΟΛ και τριών 

εταιρειών διακίνησης βιολογικών προϊόντων (GREEN FARM, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, 

ΒΙΟΑΓΡΟΣ) µέσω των οποίων το βιολογικό κατσικίσιο γάλα θα διοχετεύεται σ’ όλα τα µήκη της 

χώρας και στα καταστήµατα πωλήσεων βιολογικών προϊόντων. (εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,20-4-2006) 

Μέσω του (Βιολογικού Κύκλου) διακινεί τα προϊόντα του ΕΒΟΛ στην Αθήνα διανέµοντας σε 50 

καταστήµατα, ενώ φτάνουν στον Πύργο, στην Τρίπολη και στην Πάτρα. Ενώ από την εταιρεία 

(Βιοαγρός) τα βιολογικά προϊόντα του ΕΒΟΛ φτάνουν µέχρι την Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, 

∆υτική Ελλάδα και Κέρκυρα.  (Ντ. Στερ.,εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,3-6-2006) 

 

   3.1.7 ΕΒΟΛ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε   

      Μια νέα συνεργασία στην κατηγορία των γαλακτοκοµικών προϊόντων έχει δηµιουργηθεί 

µεταξύ δύο εταιρειών, προκειµένου ο Μαρινόπουλος Α.Ε να επεκτείνει τη γκάµα των προϊόντων 

ιδιωτικής ετικέτας(private label). Η συνεργασία ξεκινά το 2013 και αφορά την παραγωγή δύο (2) 

νέων παραδοσιακών γιαουρτιών που φέρουν επωνυµία Carrefour. Πρόκειται για το 

παραδοσιακό πρόβειο γιαούρτι Carrefour και το παραδοσιακό αγελαδινό γιαούρτι Carrefour δύο 

προϊόντα υψηλής ποιότητας µε εξαιρετική γεύση και επίγεύση. (εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,8-3-2013)   
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   3.1.8 ΕΒΟΛ-ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

        Σχετικά πρόσφατα η γαλακτοβιοµηχανία ΕΒΟΛ κατάφερε να αναδείξει τα προϊόντα της και 

να κλείσει συµφωνία και µε την αλυσίδα Σκλαβενίτης. Τα αποτελέσµατα της είναι να βρίσκονται 

τα προϊόντα της στα ράφια 110 καταστηµάτων. (www.reporter.gr ,30-10-2014)  

 

    3.1.9 ΕΒΟΛ-∆ΕΗ 

       Μια επίσης πετυχηµένη και κερδοφόρα συµφωνία ήταν µεταξύ της γαλακτοβιοµηχανίας 

ΕΒΟΛ και της ∆ΕΗ (∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού). Καθώς έκλεισε συµφωνία να διανέµει 

καθηµερινά 7.000-8.000 φιάλες γάλακτος περίπου 4 τόνους σε συνεργασία της ∆ΕΗ σε Κοζάνη, 

Πτολεµαΐδα, Αµύνταιο και Φλώρινα καθώς και στα λιγνιτωρυχεία. (εφηµ.:ΘΕΣΣΑΛΙΑ,10-4-2013) 

(www.ecotimes.gr ,19-4-2013) Φέτος η συµφωνία µε την  ∆ΕΗ της ∆υτικής Μακεδονίας 

συνεχίζει. (εφηµ,:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ, 24-11-2015)  

 

 

  3.2 Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ & Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΒΟΛ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015 

         Όπως ο ίδιος ο Πρόεδρος ο κ. Πρίντζος µας αναφέρει σε µία συνέντευξη του   (25-8-2015) 

από τότε που ανέλαβε την προεδρία, το Νοέµβριο του 2003 είχε δηλώσει και είχε υποσχεθεί 

ποιοτική αναβάθµιση του Αγροτικού Συνεταιρισµού Βόλου την οποία και τήρησε. (Βαγγέλης 

Καραµάνης, εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ, 23-11-2003) ήταν ένας συνεταιρισµός ο οποίος είχε πολλά χρέη και 

κατάφερε µέσα σε αυτά τα χρόνια να την ξεχρεώσει και να µην χρωστά ούτε ένα €. 

        Στην συνέχεια αναλύει ότι παλαιότερα ο αριθµός εργατικού δυναµικού στο σύνολο ήταν 85. 

∆ηλαδή, απασχολούνταν 45 διοικητικοί υπάλληλοι και 40 τεχνικό προσωπικό ενώ σήµερα 

απασχολεί το διπλάσιο σύνολο. Σήµερα απασχολεί 140 άτοµα στο σύνολο εκ των οποίων 33 

είναι διοικητικό προσωπικό και 107 τεχνικό προσωπικό, δίνοντας την ευκαιρία και την 

δυνατότητα σε πολλά άτοµα για µια θέση εργασίας, προσπαθώντας να καλύψει ένα µεγάλο 

ποσοστό ανεργίας. Φανερό παράδειγµα αποτέλεσε η πρόσληψη 35 εργαζοµένων µε την 

δηµιουργία της νέας µονάδας της γαλακτοβιοµηχανίας ΕΒΟΛ. (Αθ. Τσίργη, εφηµ.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ, 3-7-

2013)  

        Επίσης όταν ανέλαβε την προεδρία παρέλαβε 14 κώδικες και σήµερα έχουν αυξηθεί κατά 

πολύ, καθώς είναι 57. Τότε είχε 7,5 εκατοµµύρια € τζίρο ετήσιο και σήµερα έχει 15 εκατοµµύρια 

€. Τότε ο ισολογισµός είχε αρνητικό πρόσηµο ενώ από δεκαετίας και µέχρι σήµερα έχει θετικό 

δηλαδή κέρδη.   

        Τέλος επιδίωξη του τότε αλλά και τώρα είναι να συνεχίζει να πράττει ότι καλύτερο για τα 

µέλη του συνεταιρισµού αλλά και για τα µη µέλη (καταναλωτές) οι οποίοι είναι οι καλύτεροι 

διαφηµιστές των προϊόντων  και της δουλείας της ΕΒΟΛ και του συνεταιρισµού γενικότερα.       
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3.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

     Με βάση την θετική οικονοµική πορεία του Αγροτικού Συνεταιρισµού Βόλου και της 

γαλακτοβιοµηχανίας ΕΒΟΛ, τα τελευταία χρόνια καθίσταται απαραίτητη η προώθηση 

επιχειρηµατικών και οικονοµικών στόχων. Βασική αρχή του συνεταιρισµού-ΕΒΟΛ είναι «µικρά 

και σταθερά βήµατα». (Συνέντευξη, 25-8-2015) Ανάµεσα στους στόχους που είχαν τεθεί και έχει 

προχωρήσει η υλοποίηση τους αλλά και στους στόχους που αναφέρονται στο µέλλον(άµεσο ή 

πιο αποµακρυσµένο) συγκαταλέγεται:  

        α) Παλαιός στόχος που αποβλέπει στην διεύρυνση του πεδίου δράσης του συνεταιρισµού 

η τοποθέτηση βιολογικού ψωµιού σε καταστήµατα πώλησης άρτου και σε φούρνους της 

περιοχής του Βόλου, πρόκειται για ένα βήµα του Αγροτικού Συνεταιρισµού µε διττό στόχο: 

Αρχικά να βοηθήσει στην απορρόφηση αγροτικής παραγωγής και κατά δεύτερον να προωθήσει 

τα τοπικά προϊόντα. (εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,19-8-2006) 

       β) Η συνέχιση της παρεµβατικής πολιτικής στην τιµή του αγελαδινού, γίδινου και πρόβειου 

γάλακτος, διασφαλίζοντας έτσι το εισόδηµα των κτηνοτρόφων της περιοχής αλλά και την 

συνεχή απολαβή υψηλών τιµών που δίνονται στο γάλα πανελλαδικά. (Συνέντευξη, 25-8-2015)  

       γ) Η καλύτερη αξιοποίηση της νέας βιοµηχανικής µονάδας παραγωγής, παστερίωσης, 

εµφιάλωσης γάλακτος της ΕΒΟΛ. Αυξάνεται σηµαντικά η παραγωγή νέων προϊόντων µε την 

παρασκευή στραγγιστού γιαουρτιού, δηλαδή συµβατικό αγελαδινό 2% και 10%. Αναµένονται, 

ανάλογα τις ανάγκες και την ζήτηση των διαφόρων περιοχών του δικτύου διανοµής και άλλα  

προϊόντα. (Συνέντευξη, 25-8-2015) 

      δ)  Το πρώτο τρίµηνο του 2016 επίσης αναµένεται να βγουν στην αγορά έξι νέοι κωδικοί 

προϊόντων, όπως στραγγιστό γιαούρτι, κρέµα, ρυζόγαλο, γαλοτύρι κ.α. (εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,     

24-11-2015)  

      ε) Η παρέµβαση για στήριξη τιµών και άλλων αγροτικών προϊόντων προκειµένου να 

βοηθήσει στο µέτρο του δυνατού τον αγροτικό κόσµο της περιοχής, ο πρόεδρος του Αγροτικού 

Συνεταιρισµού Βόλου, επισήµανε ότι ενόψει της συγκοµιδής δηµητριακών θα παρέµβει µε 

ικανοποιητικές τιµές για το κριθάρι και για το σιτάρι. (Βάσω Κυριαζή,εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,23/5/2015) 

     στ) Η διαφύλαξη της θετικής οικονοµικής κατάστασης. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον διαρκή 

έλεγχο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (προµηθευτές, επιταγές, πληρωτές, τράπεζες, 

διάφοροι λογαριασµοί), την µη σύναψη δανείων καθώς και µε τις χρήσιµες επενδύσεις µε Ίδια 

Κεφάλαια (µετοχικό, αποθεµατικά). (Συνέντευξη, 25-8-2015) 

       ζ) Η αύξηση του ετήσιου τζίρου και των πωλήσεων. Ο στόχος αυτός θα αναπτυχθεί 

κρατώντας σταθερά την ποιότητα των προϊόντων, την τιµή διάθεσης του προϊόντος καθώς και µε 

την καλή συνεργασία µεταξύ των προµηθευτών και των πελατών του Αγροτικού Συνεταιρισµού 

ΕΒΟΛ. (Βασω Κυριαζή,εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,23/5/2015)                                                          

      η)  Άµεσος στόχος της ΕΒΟΛ είναι να επεκτείνει το δίκτυο διανοµής σχεδόν σε όλη την 

Ελλάδα µε πρωταρχικό σταθµό την Πελοπόννησο. (Συνέντευξη, 25/8/2015) 
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      θ) Το άνοιγµα προς την Κρήτη, όπου θα ταξιδεύουν πλέον τα γαλακτοκοµικά προϊόντα της 

τοπικής γαλακτοβιοµηχανίας. (εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ, 24-11-2015) 

       ι) Η προώθηση της συσκευασίας αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών-βοτάνων µε 

µονάδα που θα κατασκευαστεί σε ένα χώρο δυτικά της πόλης του Βόλου και θα κοστίσει 2 εκατ. 

€. (εφηµ.: ΘΕΣΣΑΛΙΑ,10-4-2013)   

     ια) Η δηµιουργία νέας µόδας µε το παγωµένο γιαούρτι. Μπορεί οι δουλειές το χειµώνα όσον 

αφορά στο νέο προϊόν να πέφτουν λίγο, ωστόσο το καλοκαίρι όλα αλλάζουν. Μια από τις πόλεις 

οπού έχει εισβάλλει η νέα µόδα είναι ο Βόλος. Ένα νέο πεδίο, πραγµατικά καινοτοµικό, όπου 

δραστηριοποιείται ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Βόλου και η γαλακτοβιοµηχανία της ΕΒΟΛ που 

µε την πλούσια γκάµα προϊόντων απευθύνεται προς το ευρύ κοινό. (Αλέξανδρος Μπίκας, 
geovolosnea.blogspot.gr,12-6-2013)     

     ιβ) Τέλος, εφόσον ικανοποιηθούν οι στόχοι όσον αφορά στο δίκτυο διανοµής για την Ελλάδα 

και παραµείνει σταθερή η θετική οικονοµική κατάσταση του συνεταιρισµού-ΕΒΟΛ θα 

προωθηθούν µελλοντικά οι εξαγωγές γιαουρτιού σε αγορές των Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και 

σε άλλες χώρες όπως ΗΠΑ και Αραβικές χώρες, καθώς δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στο 

γιαούρτι της Θεσσαλικής γαλακτοβιοµηχανίας. (εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,3/9/2013 & 12/3/2013) 
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3.4 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

       Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Βόλου, γενικότερα, προκειµένου να εκπληρώσει τους σκοπούς 

του, να προάγει την ανάπτυξή του αλλά και να βοηθήσει, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης, τα µέλη 

του αλλά και τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας (και όχι µόνο) αναπτύσσει αξιόλογες 

δραστηριότητες τόσο επιχειρηµατικές όσο και κοινωνικές (φιλανθρωπικές). 

 

3.4.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

    α) Σύµφωνα µε την προγραµµατισµένη Ετήσια Γενική Συνέλευση του Αγροτικού 

Συνεταιρισµού Βόλου στην Γ.Σ. εγκρίθηκε οµόφωνα ο Ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσης 

2014.Τα αποτελέσµατα θεωρούνται πολύ καλά σε σχέση µε πέρυσι καθώς προκύπτει αύξηση 

τζίρου κατά 10% και αύξηση του όγκου πωλήσεων. Τα κέρδη τετραπλασιάστηκαν και από 

328.395,83 € το 2013 φθάσανε το 2014 1.325.622,15€. Σηµαντική αύξηση επίσης προκύπτει 

από το σύνολο των Ίδιων Κεφαλαίων καθώς το 2013 ήταν 3.582.223,38 ενώ το 2014 έφτασε 

στα 4.559.963,27. Στην συνέχεια το σύνολο υποχρεώσεων το 2013 ήταν 9.135.980,31 ενώ το 

2014 µειώνεται κατά πολύ, δηλαδή φτάνει στις 6.588.508,65. Αρκετά µειώνονται επίσης και τα 

αποτελέσµατα ζηµιών καθώς το 2013 ήταν -1.254.437.16 ενώ το 2014 είναι -106.336,37. 

Επιπλέον µείωση παρατηρήθηκε στις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

Από την µία οι µακροπρόθεσµες το 2013 ήταν 1.948.875,33 ενώ το 2014 1.816.033,15 και από 

την άλλη οι βραχυπρόθεσµες το 2013 ήταν 9.135.980,31 ενώ το 2014 έφτασε στις 

6.588.508,65. Εποµένως, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία του Ισολογισµού 

Χρήσης του 2014 πρόκειται για έναν υγιή συνεταιρισµό.      

     β) Το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης επιδοτήσεων και ελέγχου (ΟΣ∆Ε) στον τοµέα των 

εκτάσεων, των αιγοπροβάτων, των βοοειδών και της φυτικής καλλιέργειας σε συνεργασία µε τα 

νεοϊδρυθέντα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) όπως αυτό τηρείται από τον Αγροτικό 

Συνεταιρισµό Βόλου, αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι για τον συνεταιρισµό. Ο συνεταιρισµός 

έχει συγκροτήσει διάφορα συνεργεία από εξειδικευµένους υπαλλήλους και από εξωτερικούς 

συνεργάτες (γεωπόνους, τοπογράφους). Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ), το οποίο 

έχει αναλάβει ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Βόλου για την ευρύτερη περιοχή έχει κάνει 

κοστολόγηση των εργασιών αυτών σε συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

τον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και 

Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και πιο παλιά µε την Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων 

Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ) και έχει καθοριστεί να γίνεται η πληρωµή από τους 

δικαιούχους (αγρότες)-παραγωγούς κατά τη σύνταξη και υποβολή των δικαιωµάτων 

επιδότησης. Το πρόγραµµα των επιδοτήσεων αφορά τόσο τη φυτική όσο και τη ζωική 

παραγωγή. (Συνένευξη,26-8-2015) 

       γ) Αναγνωρίζεται και ως Οµάδα Παραγωγών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και το 

καταστατικό µε αντικείµενο εκµετάλλευσης την τοµάτα. Η χρονική περίοδος αναγνώρισης είναι 

από το 1999 έως και το 2013, µε µεγάλη πιθανότητα και για νέα χρονική περίοδο εφαρµογής. 

Έχει συσταθεί µε την πρωτοβουλία των φυσικών µελών της ένωσης που παράγουν τη τοµάτα. 

Σκοπός της οµάδας είναι να εξασφαλίσει τον προγραµµατισµό της παραγωγής και την 
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προσαρµογή της στη ζήτηση των προϊόντων, να µειώσει το κόστος παραγωγής του προϊόντος, 

να οµαλοποιήσει τη τιµή του παραγωγού καθώς και να προωθήσει καλλιεργητικές τεχνικές 

παραγωγής και διαχείρισης νέες ή παλιές σχετικά µε τη παραγωγή του προϊόντος. (Συνένευξη,26-

8-2015) 

      δ) Μια άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα του Αγροτικού Συνεταιρισµού Βόλου είναι η 

επένδυση φωτοβολταικών. Τα φωτοβολταικά που τοποθετήθηκαν στην ΕΒΟΛ έχουν παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 100KW κατασκευάζονται έξι (6) ακόµα πάρκα δυναµικής 100KW το 

καθένα. Συνολικά ο συνεταιρισµός θα βάλει φωτοβολταικά ισχύος 700KW. O Αγροτικός 

Συνεταιρισµός Βόλου έχει σηµαντικό κέρδος από την επένδυση µε τα φωτοβολταικά και 

ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός πως δεν υπάρχει καµία δανειακή υποχρέωση καθώς όλη η 

επένδυση προέρχεται από ίδια κεφάλαια, µε αποτέλεσµα όλο το κέρδος να αποδίδεται 

κατευθείαν στον συνεταιρισµό. (Α. Φωτιάδου, εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ, 17-5-2012) 

   ε) Πρακτορεύει στην περιφέρεια του, µια ασφαλιστική εταιρεία, τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική.  

   στ) Αποκτά κατά κυριότητα, µισθώνει ή διαθέτει προς ενοικίαση αστικά ή αγροτικά ακίνητα 

(γήπεδα, οικόπεδα, εργοστάσια) για τη δηµιουργία ή χρησιµοποίηση κάθε είδους 

εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις δραστηριότητες του προς όφελος του συνεταιρισµού ή τις 

ανάγκες των µελών του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ήταν η ανακοίνωση σε συνέντευξη τύπου 

του προέδρου όπου το ∆.Σ του Αγροτικού Συνεταιρισµού Βόλου αποφάσισε να αξιοποιήσει 

έκταση τριών στρεµµάτων στο κέντρο του Βελεστίνου προκειµένου ο συνεταιρισµός να 

δηµιουργήσει εµπορικό κέντρο, το οποίο θα κατασκευαστεί από ντόπιους επαγγελµατίες. 

Πρόκειται για ένα έργο 4.000 τ.µ. για το οποίο σύντοµα θα ανατεθεί προµελέτη, ενώ στην τελική 

απόφαση θα αξιολογήσει το ∆.Σ του Αγροτικού Συνεταιρισµού και θα έρθει προς έγκριση στη 

Γεν. Συνέλευση. (Ντ. Στερ., εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,3-6-2006) 

    ζ) Οργανώνει και παρέχει στα µέλη του κάθε είδους τεχνική βοήθεια για τη διευκόλυνση και 

βελτίωση της παραγωγής ή τη µείωση του κόστους. 

     η) Εµπορεύεται ζωοτροφές προς εξυπηρέτηση των µελών αλλά και προς όφελος του 

συνεταιρισµού. Οι ζωοτροφές αποθηκεύονται στα σιλό που διαθέτει ο Αγροτικός Συνεταιρισµός 

Βόλου. 

     θ) Συµµετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράµµατα και µελέτες σε συνεργασία µε 

Πανεπιστήµια, Υπουργεία και Ερευνητικά Κέντρα για την επέκταση του συνεταιρισµού µε νέα 

µοντέλα τεχνογνωσίας, τη βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων και την 

προώθηση νέων µεθόδων παραγωγής φυτικής και ζωικής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 

συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, συγκεκριµένα µε το τµήµα Ιατρικής για τον έλεγχο-

ανάλυση του γάλακτος των παραγόµενων προϊόντων του συνεταιρισµού και η παρακολούθηση 

της πορείας αυτού µε στατιστικά στοιχεία. (συνέντευξη χηµείο,25-8-2015) Ακολούθως, µπορούµε να 

αναφέρουµε και τη συνεργασία µε το εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-Τµήµα Καυσίµων, το 

Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων, ώστε να εκπονηθεί 

προµελέτη για τη προώθηση καλλιέργειας ενεργειακών φυτών (ελαιοκάµβη, σόγια και ηλίανθος 

τα οποία ενδείκνυνται για τη παραγωγή Βιοντίζελ. (Βαγ.Καραµάνης,εφηµ.: ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,12-10-2005)   

 

 

 



35 

 

   

   ι) Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΕΒΟΛ πραγµατοποιούνται καθηµερινά, 

εκπαιδευτικές εκδροµές από σχολεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ,ΑΕΙ) φορείς και 

συλλόγους τόσο της περιοχής µας, όσο και από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 

Ενηµερώνονται και γνωρίζουν από κοντά τη παραγωγική διαδικασία του γάλακτος και 

µαθαίνουν την ιστορία του Αγροτικού Συνεταιρισµού Βόλου και της γαλακτοβιοµηχανίας ΕΒΟΛ. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα σχολεία 2ης Ευκαιρίας Βόλου και Σκιάθου, όπου 

εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόµενοι γνώρισαν και έµαθαν για τον συνεταιρισµό και απευθείας αλλά 

και µέσω της ηµερίδας τηλεδιάσκεψης που διοργανώθηκε από την Εστία Γνώσης Χαλκίδας. 
(εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,14-5-2015)       

 

 

3.4.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

          Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Βόλου-ΕΒΟΛ είναι ένας συνεταιρισµός που υποστηρίζει 

εντυπωσιακά το «συνεταιρίζεσθαι» και την αλληλεγγύη µε ακόµη πιο έντονη δράση, στις 

δύσκολες µέρες της οικονοµικής κρίσης που βιώνει η χώρα µας. Ο συνεταιρισµός στηρίζει τις 

ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, τα ιδρύµατα συνεργάζεται µε το ∆ήµο και διάφορους τοπικούς 

φορείς της πόλης.  

     α) Προµηθεύει το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο υποστηρίζει ενεργά οικογένειες και 

πολίτες που στερούνται µέχρι και τις βασικές ανάγκες, µε φιάλες γάλακτος, όλο το χρόνο «500 

φιάλες γάλα ΕΒΟΛ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο». (εφηµερίδα: ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,27-11-2014)      

     β) Η γαλακτοβιοµηχανία ΕΒΟΛ διαθέτει δύο (2) φορές την εβδοµάδα φιάλες γάλακτος στις 

Κοινωνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου καθώς και στη Στέγη Αστέγων του ∆ήµου.(εφηµερίδα: 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,27-11-2014) 

      γ) Σηµαντική βοήθεια αποτελεί η καθηµερινή δωρεά 600 φιαλών γάλακτος στο ∆ήµο µε 

στόχο να διατίθενται σε οικογένειες που αποδεδειγµένα έχουν ανάγκη.  

      δ) Σε καθηµερινή βάση τροφοδοτείται µε φιάλες γάλακτος και φέτα τυρί µηνιαία το 

Ορφανοτροφείο Βόλου. (εφηµερίδα: ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,17-8-2015) 

     ε) Από αρχές του 2015, δίνονται ποσότητες γάλακτος σε ιερούς ναούς που προσφέρουν 

συσσίτια σε απόρους και άστεγους πολίτες.  

   στ) Κοινωνικό πρόσωπο έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, η ΕΒΟΛ και στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Πρόσφερε σοκολατούχο γάλα (250 µπουκάλια) στους µαθητές ενός δηµοτικού 

σχολείου της περιοχής. (Αθ.Τσίργη,εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,14-10-2014) Εξασφαλίζει το γάλα σε 300 

µαθητές νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων σε καθηµερινή βάση συµβάλλοντας µε το δικό 

της τρόπο έστω και στο ελάχιστο. (Αλ.Φωτιάδου,εφηµ.: ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,18-2-2012)  

    ζ) Η ΕΒΟΛ την περίοδο των Χριστουγέννων 2014 πρόσφερε 100 διατακτικές των 150€ προς 

οικονοµικά ασθενέστερους πολίτες και οικογένειες χαµηλού εισοδήµατος, µέσω κοινωνικών 

οργανώσεων της περιοχής µας. (Αθ.Τσίργη,εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,16-12-2014)  
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    η) Ενόψει των Χριστουγέννων 2015 η ΕΒΟΛ θα διαθέσει 1.200 διατακτικές των 50 ευρώ η 

καθεµία σε αναξιοπαθούντες, ενώ επίσης για 40 ηµέρες θα παρέχει 800 φιάλες γάλα 

καθηµερινά, σε διάφορες κοινωνικές οµάδες. Σηµειώνεται ότι και καθηµερινά γίνεται δωρεάν 

διανοµή σε σχολεία µετά από καταγραφή που έχει γίνει και συνεννόηση µε τις αρµόδιες 

υπηρεσίες. (εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ, 24-11-2015) 

    θ) Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Βόλου-ΕΒΟΛ δώρισε στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μαγνησίας, 

στο τµήµα Ασφάλειας, ένα αυτοκίνητο µε στόχο να βοηθήσει το έργο και τον αγώνα που δίνουν 

καθηµερινά οι αστυνοµικοί.(Αθ.Τσίργη,εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,23-12-2014)  

    ι) Η Γεν. Συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισµού Βόλου-ΕΒΟΛ ενέκρινε οµόφωνα την 

δωρεάν παραχώρηση προς χρήση, το οικόπεδο ιδιοκτησίας του συνεταιρισµού το οποίο έχει 

έκτασης 4 στρέµµατα και ανήκει στο οικοδοµικό συγκρότηµα της περιοχής Βελεστίνου, 

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες του µηχανολογικού εξοπλισµού του ∆ήµου 

Ρήγα Φεραίου. (Βάσω Κυριαζή,εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ, 23-5-2015)    

    ια) Σηµαντική ήταν και η υποστήριξη της στις ένοπλες δυνάµεις, καθώς τροφοδοτούσε, µε 

ευνοϊκούς όρους όλες τις µονάδες της Πολεµικής Αεροπορίας στη Θεσσαλία (ΙΙΙ και ΙΙ0 Π.Μ και 28η 

ΑΤΑ) καθώς και µονάδες του στρατού ξηράς. (Ντ. Στερ.,εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,3-6-2006) 

    ιβ) Μια µεγάλη βοήθεια και πρωτοβουλία της ΕΒΟΛ ήταν η αντιµετώπιση του υποσιτισµού 16 

µαθητών του 2ου ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας. Όπου η ΕΒΟΛ αποφάσισε να χορηγήσει καθηµερινά στους 

16 µαθητές του σχολείου από µία φιάλη φρέσκου γάλακτος και να παραδώσει 16 διατακτικές 

των 50€ τις οποίες οι µαθητές και οι οικογένειες τους θα µπορέσουν να τα χρησιµοποιήσουν 

στο σουπερ µάρκετ για την προµήθεια των τροφίµων τους. (Ελένη Χάνου,εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,15-10-

2015)   
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3.5 Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΒΟΛ 

 

        Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Βόλου και η ΕΒΟΛ από το ξεκίνηµα τους µέχρι και σήµερα 

πέρασαν αρκετές δυσκολίες. ∆υσκολίες σηµαντικές και επώδυνες, αλλά παρ’ όλα αυτά « δεν το 

έβαλαν κάτω» µέχρι και σήµερα. 

        Στην παρακάτω παράγραφο θα γίνει αναφορά σε προβλήµατα τα οποία χρονίζουν και είναι 

επώδυνα. Όµως µε την επιµονή, υποµονή, τους αγώνες και την αµέριστη στήριξη όλης της 

τοπικής κοινωνίας κατόρθωσε να επιβιώσει και να βγει από το αδιέξοδο. Βέβαια, δεν σταµατάει 

ως εδώ. Συνεχίζει δυναµικά την πορεία της στην αναζήτηση λύσεων και στην επίλυση 

προβληµάτων. 

      Αρχικά το 2004 έντονος προβληµατισµός και ανησυχία κατείχε τους σιτοπαραγωγούς του Ν. 

Μαγνησίας. Καθώς πάνω από 10.000 τόνοι της παραγωγής παρέµεναν στις αποθήκες του 

Αγροτικού Συνεταιρισµού Βόλου και άλλες 10.000 τόνοι βρίσκονταν στα χέρια των παραγωγών. 
(Βαγγέλης Καραµάνης, εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,6-10-2004) 

       Το πρόβληµα των σιτηρών που είχε ως αποτέλεσµα να χάσουν το χρώµα τους και να 

υποβαθµιστούν ποιοτικά κατά την διάρκεια της συγκοµιδής αποδόθηκε στην βροχόπτωση. Το 

70 % της συνολικής παραγωγής δεν ήταν αλευροποιήσιµο. (Ε.Μ., εφηµ.:ΘΕΣΣΑΛΙΑ,6-10-2004)   

      Αγανάκτηση προκαλούσε επίσης το γεγονός των αθρόων εισαγωγών από Καναδά, Ρωσία, 

Ουκρανία, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον. Πράγµατι τα εισαγόµενα 

σιτηρά διατίθενται 3 δραχµές φθηνότερα από τα ελληνικά. Τα ελληνικά σιτηρά πουλιόνταν 38-40 

δραχµές. (Ε.Μ.,εφηµ.:ΘΕΣΣΑΛΙΑ,12-10-2004) Με βάση όλα τα παραπάνω ανοιχτό ήταν το 

ενδεχόµενο για σύναψη δανείου από την Αγροτική Τράπεζα ούτως ώστε να πληρωθούν οι 

σιτοπαραγωγοί.  

      Βέβαια ιδιαίτερα δύσκολη κρίθηκε εκείνη η χρονιά καθώς πέρα από τα προβλήµατα των 

σιτοπαραγωγών, πρόβληµα παρουσιάζονταν και στην βιοµηχανική τοµάτα αλλά και ιδιαίτερα 

στο βαµβάκι. Αναβρασµός επικρατούσε στις τάξεις των βαµβακοπαραγωγών καθώς εξαιτίας 

της επιβολής πλαφόν αδυνατούσαν να διαθέσουν τα προϊόντα τους. (Βαγγέλης Καραµάνης, 

εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,29-12-2004)   

       Στην συνέχεια δύο πρόσφατα τοπικά αγροτικά προβλήµατα που επηρέασαν την τοπική 

αγροτική οικονοµία ήταν το συνδεόµενο µε την ποσόστωση για το αγελαδινό γάλα καθώς η 

εφαρµογή της θα αποτελούσε σηµαντικό πλήγµα για την περιοχή αλλά και γενικότερα της 

χώρας µας προς όφελος των χωρών της Ευρώπης. Αυτό αποτελεί απειλή διότι υπάρχει 

αστάθεια και συµπίεση των τιµών, πλήρης ασυδοσία των πολυεθνικών και των αλυσίδων 

Σουπερ Μάρκετ. Επίσης θα έχει ως αποτέλεσµα να προκύψει κίνδυνος για την επιβίωση 

χιλιάδων οικογενειών κτηνοτρόφων στη χώρα µας. Η ελληνική παραγωγή είναι ευάλωτη 

απέναντι στα αντίστοιχα εισαγόµενα προϊόντα. Όπως ανέφερε µε στοιχεία ο πρόεδρος του 

Αγροτικού Συνεταιρισµού Βόλου  «η παραγωγή του αγελαδινού γάλακτος στην Ελλάδα από τις 

800.000 τόνους την περίοδο 2003-2005 έπεσε το 2014 στους 620.000 τόνους αγελαδινού 

γάλακτος και το 2015 θα πέσει κάτω από τις 600.000 τόνους. Από τις 6.500 αγελαδοτροφικές  
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µονάδες, έχουν αποµείνει 3.500 και συνεχώς µειώνονται ενώ συρρίκνωση έχουµε και στον 

τοµέα της αιγοπροβατοτροφίας η οποία επλήγη και από τον καταρροϊκό πυρετό… Τα µηνύµατα 

είναι αρνητικά. ∆εν επιτρέπεται στη Ελλάδα να µην έχουµε κρέατα και γάλα και να εισάγουµε. 

Πρέπει να ληφθούν σοβαρά µέτρα καθώς η κτηνοτροφία οδηγείται σε αφανισµό». (Αντώνης 

Φωκίδης,εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,1-4-2015) (magnesianews.gr,31-3-2015) Σε σύσκεψη που είχε το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µε θέµα:  την τιµή του γάλακτος συµµετείχε και ο πρόεδρος 

του Αγροτικού Συνεταιρισµού Βόλου ο οποίος τόνισε την δυσαρέσκεια του µε τα εξής λόγια: 

«Ειλικρινά περιµέναµε ο πρωτογενής τοµέας να βοηθήσει την χώρα µας και να υπάρχει 

ανάπτυξη. Ωστόσο όχι µόνο δεν µπορούµε να αυξήσουµε την παραγωγή µας που είναι 

ελλειµµατική αλλά αντίθετα µειώνεται». (Αθηνά Τσίργη,εφηµ.:ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ,17-9-2014)  

        Πέρα όµως από την τιµή αξίζει να σηµειωθεί και να γίνει αναφορά στο πρόβληµα της 

παραγωγής γάλακτος πολλών ηµερών. Αυτό αποτελεί βασικό µειονέκτηµα τόσο για τον 

κτηνοτρόφο όσο και για τον καταναλωτή. Στον κτηνοτρόφο δηµιουργεί το πρόβληµα της µη  

πώλησης της παραγωγής του, που έχει ως συνέπεια την συσσώρευση γάλακτος και την µείωση 

της τιµής. Ενώ στον καταναλωτή δηµιουργείται µεν καλύτερη τιµή πώλησης αλλά το γάλα 

ποιοτικά είναι ανούσιο. ∆ιότι το γάλα έχει υποστεί υψηλή παστερίωση και έχει χάσει τα 

απαραίτητα στοιχεία (βιταµίνες, µέταλλα, ιχνοστοιχεία κ.α). Ευτυχώς η ΕΒΟΛ αποτελεί 

παράδειγµα διότι διατηρεί το πενθήµερο και δεν σκοπεύει να αξιοποιήσει την νέα νοµοθεσία. 
(Χαροντάκης ∆ηµήτριος,εφηµ.:ΒΗΜΑ,30-8-2015)         

        Σηµαντικό επίσης πρόβληµα (αλλά και επίκαιρο) είναι η συνύπαρξη υψηλού κόστους και 

αυξηµένης φορολογίας. Υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το αν οι αγρότες θα καταφέρουν να 

καλλιεργήσουν όλες τις στρεµµατικές εκτάσεις. Θα υπάρξουν ποσότητες προϊόντων τις οποίες, 

όπως λένε οι αγρότες δεν θα µπορέσουν να συλλέξουν, λόγω της αδυναµίας πληρωµής 

ηµεροµισθίων για εξασφάλιση του απαιτούµενου προσθετού αγρεργατικού δυναµικού. Οπότε 

εµφανίζεται αδυναµία των αγροτών να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, αλλά παρ’ όλα αυτά η 

πτώση των τιµών συνεχίζεται παρά την µείωση της προσφοράς.   

        Ο Πρόεδρος τόνισε πως « η κατάσταση στον αγροτικό κόσµο είναι τραγική. Οι αγρότες 

αισθάνονται ανασφάλεια και ήδη ζουν µε τεράστια προβλήµατα. Βέβαια τώρα έρχονται ακόµη 

χειρότερα. Παράδειγµα ο ΦΠΑ αυξάνεται στα 23 %, η φορολογία εισοδήµατος θα αυξηθεί στο 

26 %, εισφορές του ΟΓΑ (Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων) θα τριπλασιαστούν, ενώ 

µεγαλώνουν και τα έξοδα για το πετρέλαιο και την ∆ΕΗ». Άρα καταλαβαίνουµε πόσο δύσκολο 

είναι κάποιος αγρότης να παράγει στο χωριό του, δηλαδή, να καλλιεργεί, να παράγει, ώστε να 

ζήσει την οικογένειά του και να βοηθήσει τον τόπο. Οι αγρότες στον Θεσσαλικό κάµπο για άλλη 

µια φορά οδηγούνται σε αδιέξοδο. Γενικότερα ο αγροτικός κόσµος πλήττεται. Οι αγρότες, οι 

κτηνοτρόφοι δεν στηρίζονται. Η κυβέρνηση χρωστά 800.000.000€ στους αγρότες και τους 

κτηνοτρόφους.  (Φώτης Σπανός,εφηµ.:ΘΕΣΣΑΛΙΑ,5-8-2015)  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

       Όπως δείχθηκε από την παρούσα εργασία ο συνεταιρισµός ξεκίνησε να λειτουργεί από 

τους οικονοµικά αδύναµους όπου µε την ελεύθερη ένωση τους και την ίδια κοινωνική τους 

κατηγορία προσπάθησαν να συνεργαστούν, ώστε να αντιµετωπίσουν τα βασικά τους 

προβλήµατα και να εξασφαλίσουν τις βασικές τους ανάγκες. 

      Ο συνεταιρισµός βέβαια για να είναι παραγωγικός και να λειτουργήσει, πρέπει να στηρίζει 

και να ακολουθεί κάποιες αρχές και αξίες, τις οποίες τα µέλη οφείλουν να τηρούν πιστά. Οι 

συνεταιρισµοί γενικά θεσµοθετήθηκαν για πρώτη φορά µε τον Νόµο 602/1915 «περί 

συνεταιρισµών» και στην συνέχεια µε τους µετέπειτα Νόµους υπήρξαν συνεχείς νοµοθετικές 

παρεµβάσεις στην λειτουργία τους. Ειδικά από την µεταπολίτευση και µετά είχαµε πέντε Νόµους 

για τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς. Ο τελευταίος Νόµος 4015/2011 οδήγησε στην µετατροπή 

της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Βόλου (ΕΑΣ) σε Αγροτικό Συνεταιρισµό (ΑΣ) Βόλου.  

      Η συνιδιόκτητη επιχείρηση µέσω της οποίας υλοποιούνται οι σκοποί του Αγροτικού 

Συνεταιρισµού (παλαιότερα ΕΑΣ) Βόλου περιλαµβάνει µία από τις χωριστές συνεταιριστικές 

εκµεταλλεύσεις, το Εργοστάσιο ΕΒΟΛ. Η εκµετάλλευση συνεπώς εκλαµβάνεται στην 

περίπτωση αυτή, ως αποκλειστικά τεχνικο-οργανωτική λειτουργία που αφορά στην µερικότερη 

λειτουργία της παραγωγής (το Εργοστάσιο), ως µονάδα της ευρύτερης συνεταιριστικής 

επιχείρησης που καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων του Αγροτικού Συνεταιρισµού Βόλου.       

        Όσον αφορά τώρα στα κυριότερα τµήµατα παραγωγής της ΕΒΟΛ αυτά είναι : το τµήµα 

παραλαβής γάλακτος, το τµήµα επεξεργασίας και εµφιάλωσης, το ψυγείο βουτύρου, το ψυγείο 

γάλακτος γιαούρτης, το ψυγείο βαρελίσιου τυριού, το τµήµα τυροκόµησης, το τµήµα αλάτισης, 

το τµήµα βαρελιάσµατος, ο θάλαµος επεξεργασίας τυρογάλακτος, θάλαµος πλύσης καλουπιών, 

αποθήκη άλατος, αποθήκη υλικών, χηµείο. Ως προς την οργάνωση της παραγωγικής 

διαδικασίας αρχικά είναι η παραλαβή-επεξεργασία γάλακτος, στην συνέχεια είναι η διαδικασία 

παστερίωσης και έπειτα ολοκληρώνεται µε την διαδικασία της εµφιάλωσης.     

        Τα προϊόντα που παράγει η γαλακτοβιοµηχανία ΕΒΟΛ διακρίνονται σε συµβατικά και 

βιολογικά. Τονίζεται ότι η γαλακτοβιοµηχανία ΕΒΟΛ είναι πρωτοπόρος στο χώρο παραγωγής 

βιολογικών προϊόντων. Βασικό προϊόν της είναι το γάλα όπου οι µορφές του είναι το πλήρες, το 

ελαφρύ, το σοκολατούχο και τα είδη της είναι το αγελαδινό, το κατσικίσιο και το πρόβειο. Τα 

υπόλοιπα προϊόντα της είναι το γιαούρτι, το τυρί, το βούτυρο και η κρέµα γάλακτος. 

        Επιπρόσθετα στην παρούσα εργασία δείξαµε την νέα ώθηση που πήρε ο συνεταιρισµός 

επί  προεδρίας (από το 2003) του Νικήτα Πρίντζου που παραµένει µέχρι και σήµερα πρόεδρος 

του Αγροτικού Συνεταιρισµού Βόλου και της ΕΒΟΛ. Η θετική πορεία φαίνεται στην υλοποίηση 

πολλών από τους στόχους που έχει θέσει όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης αποτυπώνεται και στο ότι 

συνεχίζει να διευρύνει την δράση και να ανεβάζει τον πήχη προόδου ψηλά, δηµιουργώντας 

καινοτόµες ιδέες όπως τα ενεργειακά φυτά, για την παραγωγή βιοκαυσίµων, την παραγωγή 

αρωµατικών-φαρµακευτικών φυτών κ.α. Επίσης µε τα νέα προϊόντα όπως στραγγιστό γιαούρτι, 

κρέµα, ρυζόγαλο, γαλοτύρι κ.α., καλύπτοντας νέες ανάγκες, δηµιουργώντας καλύτερες τιµές, 

επεκτείνοντας τα δίκτυα διανοµής όπως Κρήτη, Πελοπόννησο και όλα αυτά για την καλύτερη και 

δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών. Πέρα όµως από το εσωτερικό θέτει µελλοντικό στόχο µέχρι 

και την διεύρυνση των εξαγωγών, αυξάνοντας έτσι τον τζίρο και τις πωλήσεις. 
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        Ως προς τις δραστηριότητες που ασχολήθηκε ο συνεταιρισµός(και η ΕΒΟΛ) διαχωρίζονται 

σε δύο κατηγορίες: στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και στις κοινωνικές δραστηριότητες.  

Στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες αναγνωρίζεται το τµήµα επιδοτήσεων που ασχολείται µε το 

Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επιδοτήσεων και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) όπου σε συνεργασία 

µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ), Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και των 

Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινωνικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων 

(ΟΠΕΚΕΠΕ) καθορίζουν την επιδότηση των δικαιούχων αγροτών-κτηνοτρόφων.  

        Μια άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα ήταν η δηµιουργία οµάδας παραγωγών τοµάτας. 

Η λειτουργία αυτής της οµάδας είχε ως στόχο την µείωση κόστους παραγωγής του προϊόντος, 

την ζήτηση των προϊόντων, την οµαλοποίηση της τιµής των παραγωγών κ.α. Επιπλέον 

σηµαντικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες ήταν η επένδυση φωτοβολταικών, η συνεταιριστική 

ασφαλιστική εταιρεία, το εµπόριο των ζωοτροφών και των λιπασµάτων στους κτηνοτρόφους-

αγρότες σε φθηνότερη τιµή, η συγκέντρωση σιτηρών στις αποθήκες (σιλό) του Αγροτικού 

Συνεταιρισµού Βόλου όπου πουλάει για λογαριασµό των αγροτών τα προϊόντα τους. Σκοπός 

από τότε που ξεκίνησε µέχρι και σήµερα είναι η στήριξη των αγροτών-κτηνοτρόφων(µελών) της 

περιοχής. Η συµµετοχή του συνεταιρισµού και της ΕΒΟΛ µε διάφορα ερευνητικά προγράµµατα 

και η συνεργασία του µε διάφορα Πανεπιστήµια, Υπουργεία, Ερευνητικά Κέντρα έχουν ως 

σκοπό την τεχνογνωσία και την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της.  

        Όσον αφορά τις κοινωνικές δραστηριότητες ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Βόλου (και η 

ΕΒΟΛ) λειτούργησε βοηθητικά και υποστηρικτικά στις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, σε 

ιδρύµατα, σε ορφανοτροφεία, σε σχολεία, σε ιερούς ναούς, στη στέγη αστέγων, στις ένοπλες 

δυνάµεις αλλά και σε συνεργασία µε τον δήµο παρέχονται γάλα, φέτα, ή διατακτικές χρηµάτων 

σε ανθρώπους, παιδιά, οικογένειες που αποδεδειγµένα έχουν ανάγκη και όχι µόνο αλλά επίσης 

δώρισε µέχρι και αυτοκίνητο στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση µε στόχο να βοηθήσει το έργο και των 

αγώνα που δίνει καθηµερινά η Ελληνική Αστυνοµία. 

        Από την εργασία αυτή τέλος, επίσης, µέσω της µελέτης του τοπικού τύπου, αναδεικνύονται 

επίκαιρα προβλήµατα που απασχολούν τον αγροτικό κόσµο του Βόλου (καθώς και άλλων 

περιοχών) όπως: Το θέµα της ποσόστωσης γάλακτος, καθώς και αυτό της αύξησης ηµερών 

διάρκειας του γάλακτος πράγµα που θα αποτελούσε πλήγµα για την κτηνοτροφία, καθώς θα 

δίνονταν η ευκαιρία σε αθρόες εισαγωγές. Τούτο θα είχε ως αποτέλεσµα «να χτυπηθεί» το 

επάγγελµα του κτηνοτρόφου όχι µόνο στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου και της Θεσσαλίας 

αλλά και, γενικότερα, στην χώρα µας. Επίσης σοβαρό θέµα είναι η υψηλή φορολογία των 

αγροτών που πάλι αποτελεί πηγή ανησυχίας έντονης ανασφάλειας και αβεβαιότητας.   

         Συνολικά πάντως κρίνοντας µπορούµε να υποστηρίξουµε πως ο Αγροτικός Συνεταιρισµός 

Βόλου (και η ΕΒΟΛ) αποτελούν µία από τις ακµάζουσες επιχειρήσεις του Αγροτικού Τοµέα. Η 

πορεία του Συνεταιρισµού ακόµα και µέσα στα χρόνια της οικονοµικής κρίσης έδειξε ότι η 

εξυγίανση και η επέκταση των συνεταιρισµών µπορούν να αποτελέσουν βασικό µοχλό για την 

ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα αλλά και, γενικότερα, για την παραγωγική ανασυγκρότηση 

της χώρας. 
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23-5-2015 

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, Αθήνα: Επιτροπή Εκδόσεων Ίδρυµα Ευγενίδου 

1988 

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Βιώσιµη Συνεταιριστική Οικονοµία, Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταµούλης 2007 

Σπανός Φώτης, «Οι αγρότες οργανώνονται», εφηµ.ΘΕΣΣΑΛΙΑ 5-8-2015 

Τασσοπούλου Κατερίνα, «Ξεσηκώνονται για τις αδιάθετες ποσότητες του προϊόντος τους. Χριστούγεννα 

στους δρόµους θα κάνουν οι βαµβακοπαραγωγοί», εφηµ.ΘΕΣΣΑΛΙΑ 17-12-2004 

Τσίργη Αθηνά, «Πως θα γίνουν 35 προσλήψεις στην ΕΒΟΛ» εφηµ.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 3-7-2013 

Τσίργη Αθηνά, «Βραβεύτηκε η ΕΒΟΛ στις 12 Σεπτεµβρίου», εφηµ.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 14-9-2013 

Τσίργη Αθηνά, «Σύσκεψη για τη µείωση της τιµής του γάλακτος», εφηµ.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 17-9-2014 

Τσίργη Αθηνά, «250 ΕΒΟΛίνο σε µαθητές», εφηµ.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 14-10-2014 

Τσίργη Αθηνά, «100 διατακτικές από την ΕΒΟΛ σε άτοµα που έχουν ανάγκη», εφηµ.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ      

16-12-2014 
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Τσίργη Αθηνά, «∆ώρισε αυτοκίνητο στην Ασφάλεια ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Βόλου», εφηµ. 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 23-12-2014  

Υδραίου Γλυκερία, «Την Παρασκευή εγκαινιάζεται το νέο µεγάλο κατάστηµα Βερόπουλος», εφηµ. 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 11-4-2006  

Φωκίδης Αντώνης, «Στο Βόλο συνεργείο του Aljazeera – ∆ιεθνής Προβολή της ΕΒΟΛ από το Aljazeera», 

εφηµ.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 1-4-2015 

Φωτιάδου Αλίκη, «300 µπουκάλια γάλα ΕΒΟΛ κάθε µέρα σε δηµοτικά και νηπιαγωγεία», εφηµ. 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 18-2-2012  

Φωτιάδου Αλίκη, «Φωτοβολταικά στις στέγες της ΕΒΟΛ», εφηµ.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 17-5-2012 

Χάνου Ελένη, «Πρωτοβουλία κατά του υποσιτισµού», εφηµ.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 15-10-2015 

Χαροντάκης ∆ηµήτριος, «ΕΒΟΛ: Κερδίζει µερίδιο αγοράς χωρίς να ‘χτυπήσει’ τις τιµές», εφηµ.                 

ΤΟ ΒΗΜΑ 24-1-2015 

Χαροντάκης ∆ηµήτριος, «Καζάνι που βράζει η αγορά γάλακτος» εφηµ.ΤΟ ΒΗΜΑ 30-8-2015 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ  

Ε.Μ., «Και τυποποίηση Βιολογικών Προϊόντων από την ΕΒΟΛ», εφηµ.ΘΕΣΣΑΛΙΑ 13-9-2004 

Ε.Μ., «Σε αναζήτηση λύσης στο αδιέξοδο των σιτοπαραγωγών- ∆εν αποκλείεται η δανειοδότηση  από την 

Αγροτική Τράπεζα», εφηµ.ΘΕΣΣΑΛΙΑ 12-10-2004 

Ντ. Στερ., «Συµφωνία ΕΒΟΛ- Α.Β Βασιλόπουλου», εφηµ.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 26-2-2005 

Ντ. Στερ., «Κατά 6 εκ. € θα αυξηθεί η περιουσία της ΕΑΣ Βόλου µε το υπερµάρκετ Βερόπουλος»,  

εφηµ.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 3-3-2006 

Ντ. Στερ. «Σε µποϊκοτάζ των καταστηµάτων Lidl στρέφονται οι φορείς», εφηµ.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 19-4-2006  

Ανώνυµος, «Στρατηγική Συνεργασία ΕΒΟΛ- Μαρινόπουλου», εφηµ.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 8-3-2013 

Ανώνυµος, «Το γιαούρτι της ΕΒΟΛ χτυπά την πόρτα των ΗΠΑ», εφηµ.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 12-3-2013 

Ανώνυµος, «Μονάδα Βοτάνων από ΕΑΣ Βόλου», εφηµ.ΘΕΣΣΑΛΙΑ 10-4-2013 

Ανώνυµος, «Το γιαούρτι της ΕΒΟΛ στις Αραβικές Χώρες», εφηµ.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 3-9-2013 

Ανώνυµος, «500 φιάλες γάλα ΕΒΟΛ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο», εφηµ.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 27-11-2014 

Ανώνυµος, «Στο Εργοστάσιο της ΕΒΟΛ», εφηµ.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 14-5-2015  

Ανώνυµος, «Ευχαριστήριο Ιδρύµατος ‘Ορφανοτροφείο Βόλου’», εφηµ.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 17-8-2015  
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Ανώνυµος, «Με κερδοφορία κλείνει το 2015 για τη Γαλακτοβιοµηχανία ΕΒΟΛ», εφηµ.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ      

24-11-2015 

Καραγιαννοπούλου ∆έσποινα, «ΕΒΟΛ: Έτοιµη να δώσει χέρια για διανοµή προϊόντων Νότια»,             

www.reporter.gr 8-6-2015 

Μπίκας Αλέξανδρος, «Παγωµένο γιαούρτι από γάλα … ΕΒΟΛ», geovolosnea.blogspot.gr 12-6-2013 

Ανώνυµος, «Από το Βόλο έρχονται αισιόδοξα µηνύµατα», www.ecotimes.gr 19-4-2013 

Ανώνυµος, «∆ιαπραγµατεύσεις µε Σκλαβενίτη για απευθείας διάθεση προϊόντων της ξεκίνησε η ΕΒΟΛ», 

www.reporter.gr 30-10-2014 

Ανώνυµος, «Εκτενές ρεπορτάζ του Al jazeera για την ΕΒΟΛ», www.Magnesianews.gr  31-3-2015  

Ανώνυµος, «Στην ΕΒΟΛ εκπαιδευόµενοι του σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας» www.Magnesianews.gr       

14-5-2015  

Ανώνυµος, «Χαιρόµαστε για την ΕΒΟΛ» www.Magnesianews.gr  25-11-2015  

www.evol-easvolou.gr (Αρχική σελίδα της Γαλακτοβιοµηχανίας ΕΒΟΛ)  

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Πρόεδρος της ΕΒΟΛ κ.Πρίντζος Νικήτας                                    25-8-2015 

∆ιευθυντής της ΕΒΟΛ                                                                  25-8-2015 

Προϊστάµενος από το τµήµα Πωλήσεων                                     25-8-2015 

Προϊστάµενος από το τµήµα Λογιστηρίου                                   25-8-2015  

Υπεύθυνος από το τµήµα Τιµολόγησης                                      25-8-2015 

Υπεύθυνος από το τµήµα Προσωπικού                                      25-8-2015 

Υπεύθυνος από το τµήµα Ελέγχου                                             25-8-2015  

Υπεύθυνος από το τµήµα Προµηθευτών                                    25-8-2015 

Γραµµατεία                                                                                  25-8-2015 

Υπεύθυνος από το τµήµα Παραγωγής                                        25-8-2015 

Υπεύθυνος από το Χηµείο                                                          25-8-2015 

Υπεύθυνος από το τµήµα ∆ιαχείρισης-∆ιανοµής                        25-8-2015 

Προϊσταµένη από το τµήµα Επιδοτήσεων                                  26-8-2015 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
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∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

ΑΙ∆ΗΨΩΣ  
Μαυρίδης  Σάββας  τηλ. 2226022235                                          
ΧΑΛΚΙ∆Α 
Ανθόπουλος Νικόλαος τηλ. 2221045268                                       
ΑΘΗΝΑ 
ΒιοδιατροφικήΤηλ: 2104250301 
ΑΒ Βασιλόπουλος 
Μαρινόπουλος 
Σκλαβενίτης 
Γαλαξίας                                                                                      
MyMarket 
Προµηθευτική 
Και σε επιλεγµένα καταστήµατα                                       
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΑΒ Βασιλόπουλος 
Μαρινόπουλος                                                                            
Βιοαγρός τηλ. 2382081660 
Βιοφρέσκο τηλ. 2310688554                                                        
ΒΟΛΟΣ 
ΕΒΟΛ τηλ. 2421095372                                                                
ΠΗΛΙΟ 
Τζουµάκης Απόστολος τηλ.2421060453                                     
ΛΑΡΙΣΑ 
Γαλαξίας 
ΑΒ Βασιλόπουλος 
Μαρινόπουλος                                                                         
Βερόπουλος 
Μασούτης 
Και σε επιλεγµένα καταστήµατα                                                  
ΒΟΙΩΤΙΑ 
ΑΒ Βασιλόπουλος - Θήβα, Λιβαδειά                                       
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 
Γαλαξίας 
ΑΒ Βασιλόπουλος 
Μαρινόπουλος 
Βερόπουλος 
Και σε επιλεγµένα καταστήµατα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ 
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 ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ 

  

                                                 ΤΥΡΙΟΥ 

                                    ΒΟΥΤΥΡΟΥ 

 

 

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 

  ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ:   

                                                                     ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

 

 

      ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ 

                 ΕΙ∆Η :                          

                                                       ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ 

     

                                                                 ΠΡΟΒΕΙΟ 

        ΓΙ∆ΙΝΟ 

 

                ΜΟΡΦΕΣ :  ΠΛΗΡΕΣ 

                                                                                     ΕΛΑΦΡΥ  

                                                                                                           

                                                                                   ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ         
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