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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε όλη χη διάρκεια που φοιτήσαμε στη σχολή, μάθαμε για όλα τα είδη των
συνεταιρισμών. Μάθαμε σχετικά με τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες
τους, τον τρόπο διοίκησης τους με το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο
και τη Γενική Συνέλευση.
Με βάση το θέμα της εργασίας θα μιλήσω για τον Γεωργικό Συνεταιρισμό της
Κω και την ιστορία του γεωργικού τομέα καθώς και την εξελικτική πορεία
τον γεωργικών δραστηριοτήτων στην Κω και γενικά στα άλλα νησιά των
Δωδεκανήσων.
Την εργασία την έχω χωρίσει σε δύο ενότητες, την οποία πρώτη ενότητα την
κατάταξα σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρομαι στον Γεωργικό
Συνεταιρισμό ' ΜΕΡΟΠΙΣ" και πιο συγκεκριμένα με το τι γίνεται μέσα στο
χώρο του συνεταιρισμού καθώς και τις δραστηριότητες που αναπτύσσει ως
σήμερα για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το σημαντικό έργο που
παράγει στην Κω. Επίσης θα δείτε και ισολογισμούς του Συνεταιρισμού που
μας δείχνει τις οικονομικές δραστηριότητες, που μας Βοηθάει να
κατανοήσουμε την εξέλιξη του από τότε που ιδρύθηκε μέχρι τα πιο
πρόσφατα χρόνια.
Στο δεύτερο μέρος αναφέρομαι στην ιστορία του γεωργικού τομέα στην Κω
και πιο συγκεκριμένα στις μεθόδους καλλιέργειας αγροτικών προϊόντων.
Κλείνοντας με την Ενότητα δύο όπου αναφέρομαι στην εξελικτική πορεία
των Δωδεκανήσων στον τομέα αυτό καθώς και σε μεθόδους για την ανάπτυξη
των Συνεταιρισμών στα Δωδεκάνησα.
Σχετικά με την βιβλιογραφική έρευνα και την έρευνα στο ΐηίθΓΠθί βρήκα
στοιχεία και μεθόδους επίλυσης των προβλημάτων που υπάρχουν, το
κυριότερο πρόβλημα είναι η ύφεση του γεωργικού τομέα και κατά συνέπεια
των αγροτικών συνεταιρισμών.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ο Συνεταιρισμός —το πρώτο ξεκίνημα
Με βάση το καταστατικό του, συστάθηκε ο συνεταιρισμός την 17-02Ί982
στην Κω με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ Ή ΜΕΡΟΠΙΣ" ΣΥΝ.Π.Ε.»
Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί , με την ισότιμη συνεργασία και αμοιβαία
βοήθεια των συνεταίρων ,στην εξυπηρέτηση και προαγωγή της ιδιωτικής
οικονομίας των μελών του και την εξύψωση του Βιοτικού, επαγγελματικού
και πολιτιστικού τους επιπέδου.
Για την επίτευξη του σκοπού του, ο Συνεταιρισμός αναλαμβάνει την κάλυψη
των αναγκών των μελών του στην επαγγελματική και οικιακή οικονομία
τους, αναπτύσσοντας κάθε νόμιμη δραστηριότητα της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας.
Με λίγα λόγια είναι ένα κατάστημα στο οποίο έχει προϊόντα πάσης φύσεως
που βοηθάνε τα μέλη του Συνεταιρισμού στην γεωργική τους καλλιέργεια.
Στο κατάστημα μπορεί να βρει κάποιος από φάρμακα για ράντισμα, σπόρους
έως και μηχανήματα για καλλιέργεια. Ο κύριος λόγος που αναπτύσσει την
δραστηριότητα του είναι να Βοηθήσει στις καλύτερες συνθήκες των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων των μελών του.
Στην συνέχεια της πορείας του απέκτησε ελαιοτριβείο στο ενεργητικό του
για να Βοηθήσει τους γεωργούς της Κω να βγάζουν το λάδι τους χωρίς να
χρειάζεται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις.
Παλαιότερα, όλα τα ελαιοτριβεία βρίσκονταν στην περιοχή Ασφενδιού του
Δήμου Δικαίου, 20 χλμ. Περίπου έξω από την πόλη της Κω. Αυτό που άφησε
εποχή στο Ασφενδιού ήταν στην πλατεία της Ευαγγελίστριας.
Ήταν για την εποχή του το πιο σύγχρονο ελαιοτριβείο του Ασφενδιού και
της Κω και σιγά-σιγά μπατάλεψε όλα τα παλιά ελαιοτριβεία. Είχε ένα
μεγάλο τρακτέρ με βολάν πίσω που έδινε κίνηση στις μυλόπετρες.
Η πρέσα του ήταν υδραυλική, πίεζε τους τουρβάδες (μικροί σάκοι) από κάτω
προς τα πάνω και είχε και φίλτρο λαδιού. Το ελαιοτριβείο εκείνο ήταν
βολικό καθώς βρισκόταν στην πλατεία και υπήρχαν πλέον δρόμοι όπου η
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μεταφορά γινόταν με αυτοκίνητα, παρολ'αυτά ο ιδιοκτήτης είχε δικό του
φορτηγό αυτοκίνητο που κουβαλούσε τις ελιές των παραγωγών στο
ελαιοτριβείο και έπειτα μετέφερε τα λάδι τους ξανά στα σπίτια τους.
Την ίδια εποχή, λίγο αργότερα έγινε ένα πιο μεγάλο, πιο σύγχρονο και
ηλεκτροκίνητο ελαιοτριβείο μέσα στον κεντρικό δρόμο. Αργότερα το
μεγάλωσαν, το εκσυγχρόνισαν. Μέχρι σήμερα είναι το πρώτο ελαιοτριβείο
στην παραγωγή και δουλεύει όλο το εικοσιτετράωρο.
Στη συνέχεια ιδρύθηκε και το ελαιοτριβείο του συνεταιρισμού για να
εξυπηρετήσει και τους κατοίκους του Δήμου Κω.
Σύμφωνα με το καταστατικό του ο Συνεταιρισμός έχει σαν περιφέρεια του
τη γεωγραφική περιοχή του Δήμου Κω της Επαρχίας Κω του Νομού
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.
1. Δραστηριότητες του Συνεταιρισμού
Κύριες δραστηριότητες του είναι:
Η σύναψη δανείων, η αποδοχή καταθέσεων από τα μέλη και χορήγηση
δανείων σ'αυτά.
Η προμήθεια και διάθεση στα μέλη του πρώτων υλών, ζώων και κάθε είδους
εφοδίων και καταναλωτικών αγαθών για τις παραγωγικές και της οικιακής
οικονομίας τους ανάγκες.
Η ανάληψη της ασφαλιστικής καλύψεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεως
και της παραγωγής, των μελών του, καθώς και των προϊόντων, εφοδίων,
μηχανημάτων, οχημάτων, τεχνικών μέσων και εγκαταστάσεων, κατά παντός
κινδύνου ή κάλυψη των κινδύνων της ζωής των μελών του, της μεταφοράς
των προϊόντων τους κλπ. με τη συμμετοχή στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική
Ανώνυμη Εταιρία που ιδρύθηκε και λειτουργεί.
Η ανάληψη για λογαριασμό του Κράτους ή και Οργανισμών, έναντι
προμήθειας, της συγκεντρώσεως, αποθηκεύσεως, συντηρήσεως, επεξεργασίας,
μεταποιήσεως και διαθέσεως γεωργικών ή άλλων προϊόντων των μελών του.
Η παροχή τεχνικής και συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως ή επιμορφώσεως στα
μέλη του ή το προσωπικό του και η οργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού ή
πολιτιστικού χαρακτήρα.
Η διάδοση της συνεταιριστικής ιδέας και η ανάπτυξη της συνεταιριστικής
κινήσεως στην περιφέρεια του Συνεταιρισμού.
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Η ανάληψη γενικά κάθε άλλης δραστηριότητας συναφούς προς το σκοπό του,
που εξυπηρετεί τις γενικότερες από το νόμο επιδιώξεις των γεωργικών
συνεταιρισμών.
Ύστερα από ειδική, κατά περίπτωση, απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ο
Συνεταιρισμός^
Α) Μετέχει στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών της περιφέρειας του.
Β) Μετέχει σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας ή δημοσίου ενδιαφέροντος,
εφόσον η συμμετοχή αυτή επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις και
γίνεται για να εξυπηρετήσει το σκοπό του Συνεταιρισμού.
Γ) Συνιστά ή μετέχει σε ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης
ευθύνης που έχουν σαν αντικείμενο τους δραστηριότητα που εμπίπτει
στους σκοπούς του Συνεταιρισμού.
Δ) Συμβάλλεται με οποιοδήποτε τρόπο με άλλους συνεταιρισμούς όλων
των βαθμών ή και με οργανισμούς για τη δημιουργία φορέων επιδιώξεως
του σκοπού του με τη νομική μορφή που επιτρέπει ο νόμος.
Ο Συνεταιρισμός μπορεί να αναλαμβάνει, ύστερα από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, με αποζημίωση του όλες τις εργασίες που
προβλέπουν οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 2 του νόμου 921/1979,
συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών που αναφέρονται σε εκτέλεση
Κανονισμών της ΕΟΚ καθώς και εργασιών άλλων γεωργικών
συνεταιριστικών οργανώσεων.
2. Μέλη του Συνεταιρισμού
2.1 Προϋποθέσεις και κωλύματα εγγραφής
Στο Συνεταιρισμό γίνονται μέλη, φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και δεν συντρέχει από το νόμο
περίπτωση αποκλεισμού τους από το Συνεταιρισμό.
Για να γίνει ένα φυσικό πρόσωπο μέλος του Συνεταιρισμού απαιτείται:
Να έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του, αδιακρίτως φύλου.
Να ασχολείται κατά επάγγελμα κύριο ή δευτερεύον με τη γεωργία ή και η
γεωργική του επιχείρηση ή απασχόληση να εξυπηρετείται έστω και από μια
από τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού που προΒλέπεται από το
καταστατικό.
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Να διαθέτει ιδιόκτητη αγροτική ακίνητη περιουσία στην περιφέρεια του
Συνεταιρισμού, ή διαφορετικά να παρέχει ασφαλή στοιχεία αποδεδειγμένης
φερεγγυότητας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνεταιρισμού.
Να έχει ελεύθερη τη διαχείριση της περιουσίας του.
Νομικά πρόσωπα (συνεταιρισμοί, μονές, ιδρύματα, κοινότητες κλπ.), με
εξαίρεση τις εμπορικές εταιρίες μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού
εφόσον το αντικείμενο της δραστηριότητας τους συνίσταται αποκλειστικά ή
μερικά την άσκηση της γεωργικής επιχειρήσεως που εξυπηρετείται από τις
δραστηριότητες του Συνεταιρισμού.
Δεν γίνονται δεκτά ως μέλη του Συνεταιρισμού φυσικά ή νομικά πρόσωπα·
Αν είναι μέλη άλλου Συνεταιρισμού που λειτουργεί στην ίδια περιφέρεια με
τον ίδιο κύριο σκοπό.
Αν αποχώρησαν από άλλον συνεταιρισμό χωρίς να εξοφλήσουν όλες τις
οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Συνεταιρισμό αυτό, ληξιπρόθεσμες
και μη.
Αν έχουν διαγράφει από άλλο συνεταιρισμό σε εφαρμογή των διατάξεων του
αρθρ. 15 παρ. 2 του νόμου 921/1979, εκτός αν πέρασε διετία από τη
διαγραφή τους και έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις
προς τον συνεταιρισμό από τον οποίο διαγράφηκαν.
Αν ασκούν επιχείρηση που ανταγωνίζεται τις δραστηριότητες του
Συνεταιρισμού.
2.2 Όροι εισόδου των μελών

Πρόσωπα για να γραφούν στο Συνεταιρισμό πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη
αίτηση απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού καθώς
και έγγραφη δήλωση ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού, ότι έχει τις προϋποθέσεις του
καταστατικού να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού και ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπο του κωλύματα από αυτά που αποβλέπουν από το νόμο και το
καταστατικό, που αποκλείουν την εγγραφή του στο Συνεταιρισμό.
Για νομικά πρόσωπα, εκτός από τα παραπάνω έγγραφα, πρέπει να
υποβάλλουν και την απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους για την εγγραφή
τους στο Συνεταιρισμό, από την οποία να προκύπτει η δήλωση της
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βουλήσεως τους για την εγγραφή τους και η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ
μέρους τους του καταστατικού του Συνεταιρισμού.
Επί της αιτήσεως εγγραφής αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε
ένα μήνα από την υποβολή της. Αποδοχή της αιτήσεως μετά από τη λήψη
αποφάσεως για σύγκληση γενικής συνελεύσεως και μέχρι την έναρξη και
πέρατος των εργασιών της δεν επιτρέπεται.
Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους αρχίζει από την αποδοχή της αιτήσεως
με την προϋπόθεση, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλλει το δικαίωμα
εγγραφής που ορίζεται από το παρόν, καθώς και συνεταιριστική του μερίδα ή
το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση, αν η καταβολή της μερίδας
προβλέπεται να γίνει σε δόσεις. Με την απόκτηση της συνεταιριστικής
ιδιότητας το μέλος εγγράφεται στο Βιβλίο Μητρώου των μελών.
2.3 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών
Τα μέλη του συνεταιρισμού δικαιούνται·
• Να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις του
Συνεταιρισμού τα ίδια προσωπικά ή δια μέσου άλλου συνεταίρου
εξουσιοδοτημένου από αυτά.
• Να συμμετέχουν στα όργανα διοικήσεως του.
• Να συμμετέχουν στις συγκαλούμενες από αυτόν συσκέψεις για θέματα
του συνεταιρισμού ή των μελών του.
• Να συμμετέχουν σε συσκέψεις, σεμινάρια και συνέδρια στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό που υιοθετεί ο συνεταιρισμός.
• Να συμμετέχουν στις προβλεπόμενες ειδικές συνελεύσεις κατά
γεωργικό κλάδο ή τομέα δραστηριότητας, όταν αποφασισθεί η
συγκρότηση τους.
• Να λαμβάνουν μέρος στις διεξαγόμενες από αυτόν εργασίες και να
κάνουν χρήση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων του, εργαλείων,
μηχανών και μεταφορικών μέσων που ανήκουν στο συνεταιρισμό,
καθώς και σε όλες γενικά τις εργασίες που αναλαμβάνει ο
συνεταιρισμός.
• Να συμμετέχουν στα οργανωμένα από την ΠΑΣΕΓΕΣ, προγράμματα
συνεταιριστικής εκπαιδεύσεως.
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• Να συμμετέχουν στο καθαρό πλεόνασμα της ετήσιας διαχειρίσεως
σύμφωνα με τις αποφάσεις τις γενικής συνελεύσεως.
Τα μέλη του συνεταιρισμού οφείλουν να συμμορφώνονται πιστά με τις
διατάξεις του Καταστατικού, τους Κανονισμούς Εργασιών του
Συνεταιρισμού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και τις αποφάσεις
οργάνων διοικήσεως του.
• Να συμμετέχουν ενεργά και να συνεργάζονται στη λειτουργία και στις
δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, να προασπίζονται και να
εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν
σε πράξεις, που να Βλάπτουν τα συμφέροντα του ή τα συμφέροντα των
συνεταίρων, ως μελών του Συνεταιρισμού.
• Να μετέχουν στις Γενικές και Ειδικές Συνελεύσεις του Συνεταιρισμού
και
• Να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το νόμο, τις
διατάξεις του καταστατικού και τους κανονισμούς του Συνεταιρισμού.

2.4 Αποχώρηση και διαγραφή των μελών
Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να αποχωρήσουν από αυτόν μόνο μετά
πάροδο (5) ετών από την εγγραφή τους.
Για την αποχώρηση απαιτείται έγγραφη αίτηση του μέλους και προκειμένου
για νομικά πρόσωπα απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους. Η αποχώρηση
γνωστοποιείται στο Συνεταιρισμό τρεις τουλάχιστον μήνες από τη λήξη της
διαχειριστικής περιόδου και ισχύει για το τέλος αυτής. Αν η αίτηση
υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, αποχώρηση ισχύει για το τέλος της επόμενης
διαχειριστικής περιόδου. Μέχρι τη χρονολογία αυτή εξακολουθεί το μέλος
να έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων μελών και να μετέχει
στις γενικές συνελεύσεις. Όμως από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως
θεωρείται ότι παραιτήθηκε από τυχόν αξιώματα που κατείχε σε όργανα του
Συνεταιρισμού ή ως αντιπρόσωπος αυτού σε οποιαδήποτε γεωργική
συνεταιριστική ή άλλη οργάνωση.
Το μέλος που ζήτησε την αποχώρηση από τον Συνεταιρισμό μπορεί να την
ανακαλέσει με έγγραφη δήλωση του προς το Συνεταιρισμό μέχρι τη λήξη της

7

παραπάνω προθεσμίας που η αποχώρηση χου γίνεται οριστική. Επανάκτηση
των αξιωμάτων που κατείχε αποκλείεται.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται υποχρεωτικά από το
Συνεταιρισμό το μέλος το οποίο:
Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού για την
απόκτηση την ιδιότητας του μέλους.
Καταδικάστηκε με τελεσίδικη απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου για
αδικήματα σε βάρος της περιουσίας του συνεταιρισμού ή του Δημοσίου.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επαρκώς αιτιολογημένη, μπορεί
να διαγραφούν μέλη του Συνεταιρισμού, που προβαίνουν τα καθήκοντα τους
και δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ή βλάπτουν κατά οποιοδήποτε
τρόπο τα συμφέροντα του. Πριν από την λήψη της αποφάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος καλείται σε παροχή εξηγήσεων.
Η διαγραφή κοινοποιείται στο μέλος μέσα σε προθεσμία οκτώ ημερών από τη
λήψη της αποφάσεως.

2.5 Δικαιώματα εξερχόμενων μελών
Ο συνεταίρος που εξέρχεται από το Συνεταιρισμό, δεν μπορεί να ζητήσει την
εκκαθάριση του, ούτε έχει καμία απαίτηση ή αξίωση πάνω στην περιουσία
του. Δικαιούται μόνο στην επιστροφή των συνεταιρικών μερίδων που
καταβλήθηκαν από αυτόν καθώς και το μέρος από το πλεόνασμα της ετήσιας
διαχειρίσεως, που δικαιούνται στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία εξήλθε,
αφού αφαιρεθούν οι ζημιές των προηγούμενων χρήσεων και οι κρατήσεις για
τα αποθεματικά κεφάλαια που προΒλέπονται από το νόμο και το
καταστατικό.
Η απόδοση των μερίδων και του δικαιώματος από το πλεόνασμα της χρήσεως
γίνεται μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία, που το μέλος σύμφωνα με το
νόμο, έχασε τη συνεταιριστική ιδιότητα όχι όμως νωρίτερα από έξι μήνες
από αυτή.
Αν κατά την έξοδο συνεταίρων, η εταιρική περιουσία, με συνυπολογισμό των
αποθεματικών και όλων των εταιρικών μερίδων, δεν επαρκεί για την
κάλυψη των χρεών του Συνεταιρισμού, ο εξερχόμενος είναι υποχρεωμένος
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να καταβάλει στον Συνεταιρισμό για την κάλυψη του ελλείμματος, την
αναλογία του που υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των υποχρεωτικών
μερίδων που έχουν αποκτήσει όλοι οι συνεταίροι μέχρι το τέλος του έτους
της εξόδου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την
εξασφάλιση των απαιτήσεων του Συνεταιρισμού έναντι των συνεταίρων που
αποχωρούν ή διαγράφονται, καθώς και για την εκπλήρωση άλλων
υποχρεώσεων τους απέναντι στο Συνεταιρισμό.
2.6 Θάνατος μέλους
Σε περίπτωση θανάτου του, ο συνεταίρος θεωρείται ότι αποχωρεί από το
Συνεταιρισμό στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά τη διάρκεια της
οποίας επήλθε ο θάνατος.
Στο μεταξύ χρονικό διάστημα, η συνεταιριστική ιδιότητα του θανόντος
συνεχίζεται στο πρόσωπο του κληρονόμου. Στις περιπτώσεις ανηλίκων ή
περισσοτέρων κληρονόμων, το δικαίωμα της ψήφου ασκείται με αντιπρόσωπο
συνεταίρο, που ορίζεται από τον επίτροπο ή τους κληρονόμους, με έγγραφη
δήλωση, θεωρημένη από το Δήμαρχο ή από τον Πρόεδρο της Κοινότητας που
κατατίθενται πριν την έναρξη της συνεδριάσεως.
Τη συνεταιριστική ιδιότητα του θανόντος μπορεί να συνεχίσει ο κληρονόμος
ή ένας από τους συγκληρονόμους, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις του νόμου
και του καταστατικού να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού και να υποβάλει σε
αυτόν τη δήλωση του για τη συνέχιση αυτή μέσα σε τέσσερις μήνες από το
θάνατο του μέλους.
Σε εκείνον που περιέρχεται η συνεταιριστική ιδιότητα του θανόντος
μεταβιβάζεται και η συνεταιριστική μερίδα του. Μετά τη λήξη της
παραπάνω προθεσμίας και τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, η
συνεταιριστική μερίδα του θανόντος μέλους και το τυχόν πιστωτικό
υπόλοιπο του λογαριασμού του με το Συνεταιρισμό, αποδίδονται στον ή
στους κληρονόμους. Τυχόν αρνητικό υπόλοιπο του λογαριασμού του
παρακρατείται από τη συνεταιριστική του μερίδα.
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3. Συνεταιριστική μερίδα —Ευθύνη
Κάθε μέλος συμμετέχει υποχρεωτικά με μια συνεταιριστική μερίδα που
ορίζεται σε δεκαπέντε euro (15 e) για τα υφιστάμενα μέλη και για τα
νεοεγγραφόμενα. Ο συνεταίρος μπορεί να αποκτήσει δεύτερη ή και τρίτη
συνεταιριστική μερίδα.
Η συνεταιριστική μερίδα είναι ονομαστική και αδιαίρετη και ίση για όλους
τους συνεταίρους. Η συνεταιριστική μερίδα παραμένει αδιαίρετη και σε
περίπτωση που περιέρχεται σε περισσότερα πρόσωπα εξαιτίας κληρονομικής
διαδοχής.
Σε περίπτωση διαλύσεως του Συνεταιρισμού, τα μέλη του θεωρούνται
πιστωτές για τα ποσά που έχουν καταβάλει για μερίδες. Αυτές αποδίδονται
μετά την εξόφληση όλων των άλλων υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού.
Απαγορεύεται στο Συνεταιρισμό·
Να αγοράζει ή να δέχεται σαν ενέχυρο στις μερίδες των μελών του.
Να επιστρέφει τις συνεταιριστικές μερίδες στα μέλη του, αν αυτά δεν έχουν
αποχωρήσει.
Να κάνει δωρεά προς στα μέλη του, οφειλόμενες από αυτά δόσεις.
Να εκχωρεί τις συνεταιριστικές μερίδες σε τρίτους.
Ευθύνη για υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού
Τα μέλη του Συνεταιρισμού ευθύνονται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις
του Συνεταιρισμού έναντι των τρίτων και μέχρι ποσού ίσου προς το
ΙΟΟπλάσιο των υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων του.
Κάθε νέο μέλος ευθύνεται και για τις υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού που
αναλήφθηκαν πριν από την είσοδο του σε αυτόν. Η ευθύνη των μελών
εξακολουθεί να υπάρχει επί δύο χρόνια μετά την απώλεια της ιδιότητας του
μέλους για υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού, που αναλήφθηκαν πριν από την
απώλεια αυτή.
Η ευθύνη των συνεταίρων έναντι των πιστωτών του Συνεταιρισμού είναι
επιβοηθητική και ισχύει μόνο αν για τα χρέη του Συνεταιρισμού οι
δανειστές του δεν ήθελαν ικανοποιηθεί από τα περιουσιακά στοιχεία του.
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Η ευθύνη των μελών του Συνεταιρισμού παύει οπωσδήποτε όταν περάσει
ένας χρόνος από το τέλος της διαδικασίας της πτωχεύσεως ή της
εκκαθαρΐσεως του Συνεταιρισμού.

4.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Τα όργανα του Συνεταιρισμού είναι·
Η Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Το Εποπτικό Συμβούλιο
Το Μικτό Συμβούλιο
Στο Συνεταιρισμό συγκροτούνται και λειτουργούν Ειδικές Συνελεύσεις των
μελών του κατά προϊόν ή ομοειδή προϊόντα ή κατά γεωργικό κλάδο ή τομέα
δραστηριότητας του.
4.1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Συγκρότηση —Ψήφοι
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο του Συνεταιρισμού και
απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που έχουν εγγράφει στο Μητρώο του και
διατηρούν την ιδιότητα του μέλους.
Τα μέλη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και ενασκούν τα δικαιώματα, που
έχουν ως συνεταίροι για τις υποθέσεις του Συνεταιρισμού, τα ίδια πρόσωπα ή
δια μέσου άλλου συνεταίρου εξουσιοδοτημένου από αυτά. Η εξουσιοδότηση
παρέχεται με απλό έγγραφο, που κατατίθεται στην συνέλευση, θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας
ή από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού. Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να
αντιπροσωπεύει μόνο έναν απάντα συνεταίρο και κάθε απόν μέλος μπορεί να
αντιπροσωπεύεται από ένα μόνο συνεταίρο. Σε περίπτωση που
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παρουσιάζονται περισσότερες από μια εξουσιοδοτήσεις από το ίδιο πρόσωπο
είναι ανίσχυρες όλες.
Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με το νόμιμο
εκπρόσωπο τους. Τα έγγραφα που νομιμοποιούν τον εκπρόσωπο τους, πρέπει
να κατατίθεται στο γραφείο του Συνεταιρισμού πριν από την έναρξη της
συνόδου της Γενικής Συνελεύσεως.
Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μια ψήφο. Οι κάτοχοι περισσοτέρων
υποχρεωτικών μερίδων έχουν αντίστοιχο αριθμό ψήφων.
Μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα
ψήφου σε ζητήματα απαλλαγής τους από ευθύνες προς το Συνεταιρισμό.
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο εποπτείας και λήψεως
αποφάσεων πάνω στις υποθέσεις του Συνεταιρισμού. Αποφασίζει για κάθε
θέμα που αφορά τον Συνεταιρισμό και για το οποίο προβλέπει την
αρμοδιότητα της ειδικής διάταξη του νόμου, ή για το οποίο δεν προβλέπεται
άλλο αρμόδιο όργανο.
Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ανήκουν·
Η τροποποίηση του καταστατικού
Η συγχώνευση του Συνεταιρισμού με άλλον ή η διάλυση του.
Η ψήφιση ή τροποποίηση του Κανονισμού Εργασιών και Καταστάσεως
Προσωπικού, καθώς και κάθε μορφής Κανονισμού που αφορά τη λειτουργία
του Συνεταιρισμού.
Η ίδρυση ή η συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε κοινοπραξίες, σε
συνεταιριστικές οργανώσεις ανωτέρου βαθμού, ή σε περιφερειακές
ομοσπονδίες τους και η αποχώρηση του από αυτές.
Η ίδρυση από το συνεταιρισμό εταιριών ή η συμμετοχή του σε όμοιες
εταιρίες ή σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας ή δημοσίου ενδιαφέροντος και η
αποχώρηση του από αυτές.
Η εκλογή ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού
Συμβουλίου, η απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, καθώς και η εκλογή και η
ανάκληση του Συνεταιρισμού σε συνεταιριστικές οργανώσεις ανωτέρου
βαθμού, σε κοινοπραξίες και σε ομοσπονδίες και ο καθορισμός της θητείας
τους.
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Η έγκριση για την αγορά, την ανέγερση, υποθήκευση, ανταλλαγή ή την
πώληση ακινήτων του Συνεταιρισμού.
Η ίδρυση, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός ή η μίσθωση βιοτεχνίας ή
βιομηχανίας, καθώς και η έγκριση για τη σύναψη δανείου για τους σκοπούς
αυτούς.
Ο καθορισμός του ανωτάτου ποσού και των όρων για τα δάνεια που μπορεί να
συνάψει ο Συνεταιρισμός ή να χορηγήσει στα μέλη του.
Η αναπροσαρμογή του δικαιώματος εγγραφής των μελών.
Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως,
η έγκριση των πεπραγμένων των διαφόρων οργάνων του Συνεταιρισμού και η
απαλλαγή αυτών από τις ευθύνες καθώς και ο καθορισμός του τρόπου
διαθέσεως των πλεονασμάτων της χρήσεως.
Η σύναψη συμβιβασμού ή η παραίτηση από απαίτηση κατά οργάνων του
Συνεταιρισμού προερχόμενη από ευθύνη τους.
Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών και
την αποτροπή της πτωχεύσεως, καθώς και άλλης εισφοράς για συγκεκριμένο
σκοπό, με εξαίρεση τις εισφορές που προΒλέπονται από τα καταστατικών
δευτέρου βαθμού συνεταιριστικών οργανώσεων και των επαγγελματικών
ενώσεων στις οποίες άμεσα ή έμμεσα συμμετέχει ο Συνεταιρισμός.
Για την αύξηση του αριθμού των προαιρετικών μερίδων.
Η απόφαση για κάθε άλλο θέμα που ειδικές διατάξεις του νόμου ή του
καταστατικού ορίζουν αρμόδια τη Γενική Συνέλευση ή για τι οποίο δεν
προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό άλλο αρμόδιο όργανο.
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική
σύνοδο κάθε χρόνο και μέσα σε έξι το πολύ μήνες από τη λήξη της
προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.
Η Συνέλευση πραγματοποιείται πάντοτε στην έδρα του Συνεταιρισμού. Η
πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και γνωστοποιείται
στα μέλη του Συνεταιρισμού και την Εποπτεύουσα αρχή με την αποστολή
της 10 πλήρες μέρες πριν την έναρξη της συνόδου. Στην πρόσκληση πρέπει
επίσης να ορίζονται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα ενάρξεως της συνόδου. Η
τοιχοκόλληση της προσκλήσεως έξω από το Γραφείο του Συνεταιρισμού ή της
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Κοινότητας αντικαθιστά την παραπάνω γνωστοποίηση της πρόσκλησης στα
μέλη. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από
τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνεταιρισμού. Η ημέρα της αποστολής ή τοιχοκολλήσεως της προσκλήσεως
και της συνόδου της Γενικής Συνελεύσεως δεν προσμετρούνται στην
παραπάνω προθεσμία των 10 ημερών.
Το Διοικητικό ή το Εποπτικό Συμβούλιο μπορούν να συγκαλέσουν τη
Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού και σε έκτακτη σύνοδο, όταν
συντρέχει θέμα ειδικά προβλεπόμενο από το νόμο ή όταν η έκτακτη
σύγκληση επιβάλλεται από το συμφέρον του Συνεταιρισμού κατά την κρίση
κάθε Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης σε έκτακτη σύνοδο, μετά από
αίτηση του 1/10 τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών του
Συνεταιρισμού, όχι όμως και μικρότερου από πέντε μέλη, ανεξάρτητα από
τον αριθμό των ψήφων. Η αίτηση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο
και σε αυτήν αναφέρονται οι λόγοι της έκτακτης συγκλήσεως και τα προς
συζήτηση θέματα.
Ο ίδιος αριθμός συνεταίρων μπορεί να ζητήσει την εγγραφή θεμάτων σε
οποιαδήποτε άλλη Γενική Συνέλευση. Η οχετική αίτηση υποβάλλεται επτά
ημέρες πριν την έναρξη της συνόδου, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι
υποχρεωμένο, μέσα σε δυο μέρες από την υποβολή της να ενημερώσει τους
συνεταίρους για τη συμπληρωματική ημερήσια διάταξη με θέματα που έχουν
προταθεί με τον ίδιο τρόπο που τους ενημέρωσε για τη σύγκληση.
Οι προσκλήσεις της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται" από τον Πρόεδρο ή
τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν συγκαλείται από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν δε, συγκαλείται από απόφαση του εποπτικού
Συμβουλίου, υπογράφονται από τον Προϊστάμενο ή τον Αναπληρωτή του.
Όταν τέλος, συγκαλείται ύστερα από άδεια του Ειρηνοδικείου, από αυτούς
που πήραν την άδεια αυτή.
Απαοτία - Συνεδρίαση —Συ£πτηση - Ψπωοωοοία - Απόωασπ
Απαρτία

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον κατά την έναρξη της
συνεδριάσεως είναι παρόντα μέλη, που εκπροσωπούν το μισό τουλάχιστον
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του συνολικού αριθμού των ψήφων των γραμμένων στο Μητρώο του
Συνεταιρισμού συνεταίρων. Η ύπαρξη απαρτίας βεβαιώνεται με την
ανάγνωση καταλόγου των μελών και του αριθμού ψήφων, που συγκεντρώνει
κάθε μέλος, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία κατά την έναρξη της συνεδριάσεως
επαναλαμβάνεται η ανάγνωση του καταλόγου μετά από μια ώρα και εφόσον
διαπιστωθεί απαρτία, η συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και
έγκυρα παίρνει αποφάσεις πάνω στα θέματα της οριζόμενη κατά περίπτωση
πλειοψηφία των ψήφων των μελών, που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία.
Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέα
πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας
και με τα ίδια θέματα συζητήσεως. Τη φορά αυτή η Γενική Συνέλευση
βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα της αρχικής
ημερήσιας διατάξεως, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που
παρίστανται.
Συνεδρίαση —Συζήτηση —Ψηφοφορία
Στην έναρξη της συνεδριάσεως η Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της τον
Πρόεδρο και Γραμματέα, με την εποπτεία και τον έλεγχο των δύο
ψηφολεκτών που ορίζει ο παρακάτω προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής
Συνελεύσεως. Μέχρι την εκλογή του, καθήκοντα του Προέδρου της
Συνελεύσεως ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο εκλεγόμενος Πρόεδρος της Συνελεύσεως ορίζει δύο συνεταίρους σαν
ψηφολέκτες για όλες τις ψηφοφορίες. Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις
που παίρνονται, κρατούνται πρακτικά από τον Γραμματέα που
υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα, τους ψηφολέκτες και τρία
παριστάμενα μέλη. Η συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να πάρει
αποφάσεις μόνο πάνω σε θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
Οι ψηφοφορίες στις Γενικής Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και
μυστικές. Οι φανερές μπορεί να γίνουν με όρθωση των μελών ή με ανύψωση
των χεριών ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως με βοή. Οι μυστικές
ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια με την εποπτεία και έλεγχο
των ψηφολεκτών. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα, εφόσον είναι
ομοιόμορφα και σφραγισμένα με την σφραγίδα του Συνεταιρισμού, δεν
περιλαμβάνουν σημεία ή φράσεις άσχετες με το θέμα, που παραβιάζουν κατά
την κρίση των ψηφολεκτών τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.
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Ψηφοφορία που αφορά σε εκλογή συλλογικών οργάνων χου Συνεταιρισμού ή
αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού σε ανώτερου βαθμού γεωργικές
συνεταιριστικές οργανώσεις ή ομοσπονδίες χου στις οποίες συμμετέχει ή σε
θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση ή απαλλαγή από ευθύνη των
οργάνων χου, σε έγκριση ισολογισμού και απολογισμού, καθώς και σε
προσωπικά θέματα, είναι μυστική και γίνεται πάντοτε με ψηφοδέλτια. Η
ψηφοφορία πάνω στα άλλα θέματα είναι φανερή.
Μέλη χου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα
ψήφου σε ζητήματα απαλλαγής τους από ευθύνες προς το Συνεταιρισμό.
Οι ψηφολέκτες φροντίζουν κατά τις μυστικές ψηφοφορίες να
απομακρύνονται από την αίθουσα της ψηφοφορίας πρόσωπα που δεν έχουν
δικαίωμα ψήφου.
Απόφαση
Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως πάνω σε κάθε θέμα της ημερήσιας
διαχάξεως παίρνεχαι με την απόλυτη πλειοψηφία χου συνόλου των ψήφων
που εκπροσωπούνται από τα παριστάμενα κατά την ψηφοφορία μέλη. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν επέλθει και
νέα ισοψηφία, η πρόταση απορρίπτεται.
Σε περίπτωση αρχαιρεσιών, αν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, οπότε εκλέγονται οι σχετικά
πλειοψηφίσανχες. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από τον
Πρόεδρο της Συνελεύσεως. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν ο αριθμός
των ψήφων είναι μεγαλύτερος του μισού χου συνόλου των ψήφων των μελών
που έλαβαν μέρος ή εκπροσωπήθηκαν στην ψηφοφορία.
Για τη λήψη αποφάσεως σχετικά με τη διάλυση του Συνεταιρισμού, τη
μεταβολή του σκοπού χου, τη συγχώνευση του ή τη συμμετοχή του σε
ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης ή σε επιχειρήσεις
κοινής ωφελείας ή δημοσίου ενδιαφέροντος, την αύξηση ή την μείωση της
ευθύνης των συνεταίρων, την ανάκληση του Διοικητικού ή του Εποπτικού
Συμβουλίου ή μελών τους, απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων του
συνόλου των ψήφων των μελών που πήραν μέρος στην ψηφοφορία, με την
προϋπόθεση όχι ο αριθμός των τελευταίων αυτών είναι μεγαλύτερος του
μισού του συνόλου, των ψήφων των γραμμένων στο μητρώο μελών του
Συνεταιρισμού.
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Ειδικές Συνελεύσεις

Κάθε Ειδική Συνέλευση συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου και αποτελείται από τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι
γραμμένα και σε ειδικό μητρώο.
Η Ειδική Συνέλευση κάθε κλάδου ή τομέα έχεις τις εξής δικαιοδοσίες*
ψηφίζει ειδικό κανονισμό που καθορίζει το σκοπό και τη διάρκεια της
υπάρξεως, τις ειδικές υποχρεωτικές και προαιρετικές μερίδες, τα
δικαιώματα, τις υποχρεώσεις των μελών της, τον τρόπο της ειδικής
διαχειρίσεως του κλάδου ή τομέα στον οποίο αναφέρεται και κάθε άλλη
ρύθμιση των σχέσεων των μελών της Ειδικής Συνελεύσεως.
Μπορεί επίσης με απόφαση της να ψηφίζει ειδικούς κανονισμούς
προσαρμοσμένους στις απαιτήσεις ειδικών διατάξεων του νόμου ή ακόμα και
των Κανονισμών της ΕΟΚ για την ανάπτυξη της ειδικής δραστηριότητας των
μελών του Συνεταιρισμού, που προβλέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις
αυτές, ή για αναγνώριση της σαν φορέα ομαδικών δραστηριοτήτων,
ή Προτείνει τα προϊόντα και τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας αυτών
που θα συγκεντρωθούν για από κοινού διάθεση.
εισηγείται αν τα προϊόντα και τα είδη που θα προσκομιστούν θα τύχουν
επεξεργασίας στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού ή αν αυτά θα διατεθούν
αυτούσια.
Εγκρίνει τους όρους με βάση τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο
καταρτίζει τις συμβάσεις αγοραπωλησίας.
Αποφασίζει για τη σύσταση ειδικών πρατηρίων πωλήσεως των προϊόντων
τους.
Για τη σύγκληση και τη λειτουργία της Ειδικής Συνελεύσεως ισχύουν οι
διατάξεις του παρόντος που αναφέρονται στη Γενική Συνέλευση,
οι αποφάσεις δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλα τα μέλη της Ειδικής
Συνελεύσεως του κλάδου ή τομέα παραγωγής για τον οποίο προΒλέπεται η
Ειδική Συνέλευση.
Οι αποφάσεις των Ειδικών Συνελεύσεων πάνω στα θέματα που τις αφορούν
εκτελούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού και δεν
τίθενται υπό την αίρεση της εγκρίσεως τους από τη Γενική Συνέλευση.
Τα αποτελέσματα των εργασιών του κλάδου ή του τομέα για τον οποίο
λειτουργεί η Ειδική Συνέλευση ωφελούν ή βαρύνουν όλους τους
συνεταίρους που μετέχουν σε αυτήν.
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4.2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη, που εκλέγονται από τη
γενική συνέλευση του Συνεταιρισμού μεταξύ των μελών του. Η διάρκεια της
θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε 5 χρόνια.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα για
δικαιοπραξία .
Μέλη που για διαρκές κώλυμα τους απέχουν από τις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου σε χρόνο που ξεπερνά τους 5 μήνες ή που
αδικαιολόγητα δεν ήρθαν σε πέντε συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα
του Συμβούλου.
Από τη γενική Συνέλευση εκλέγονται μεταξύ των μελών του Συνεταιρισμού,
και τρία αναπληρωματικά μέλη του. Τα αναπληρωματικά μέλη
αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση
θανάτου, εκπτώσεως, ανακλήσεως ή παραιτήσεως τους ή αποχής, κατά τα
οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Τα αναπληρωματικά μέλη
συνεχίζουν τη θητεία των μελών που αντικαταστάθηκαν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευθύς μετά την εκλογή του από την Γενική
Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας στην πρώτη
του συνεδρίαση από τα μέλη του, τον Πρόεδρο, ένα Αντιπρόεδρο, ένα
Γραμματέα και τον Ταμία. Ανακατανομή των αξιωμάτων αυτών επιτρέπονται
πάντοτε μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Το
Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αμέσως μετά την
εκλογή του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα στην
έδρα του Συνεταιρισμού, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει τακτές ημέρες συνεδριάσουν. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέλθει και εκτάκτως αν προσκληθεί από
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τον Πρόεδρο. Συγκαλείχαι υποχρεωτικά από χον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο
όταν το ζητήσουν δυο τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο με έγγραφη αίτηση, η οποία περιέχει
το σκοπό και τους λόγους της συγκλήσεως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι
περισσότερα από τα απόντα.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονχαι με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν ο αριθμός των θετικών ψήφων είναι
μεγαλύτερος του μισού των ψήφων που παρευρίσκονται, όχι όμως λιγότερος
από τρεις. Σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση θεωρείται όχι έχει
απορριφθεί.

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν
στη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά τη λειτουργία του Συνεταιρισμού
μέσα στα πλαίσια του νόμου, του καταστατικού, των κανονισμών του
Συνεταιρισμού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και των
αποφάσεων των Ειδικών Συνελεύσεων του.
Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο·
Θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και τις
αποφάσεις των Ειδικών Συνελεύσεων και εποπτεύει την εκτέλεση τους από
τα λοιπά Όργανα και τις Υπηρεσίες του Συνεταιρισμού.
Συγκαλεί τις τακτικές, τις ειδικές και τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και
καθορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτές.
Ορίζει τους αντιπροσώπους του Συνεταιρισμού σε όλες τις περιπτώσεις που
προβλέπεται ή επιβάλλεται η αντιπροσώπευση ή συμμετοχή αυτού.
Καταρτίζει χον ισολογισμό και τον απολογισμό του Συνεταιρισμού και
συντάσσει πρόγραμμα εργασιών του επόμενου έτους.
Αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών και για τη διαγραφή μελών.
Αποφασίζει τη συνομολόγηση συμβάσεων, οι οποίες συνεπάγονται διαρκείς ή
μακροχρόνιες υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού.
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Αποφασίζει για την αποδοχή καταθέσεων των μελών και την παροχή δανείων
σε αυτά, μέσα στα όρια του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής
Συνελεύσεως.
Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα της διοικήσεως και λειτουργίας του
Συνεταιρισμού και ορίζει το ανώτατο χρηματικό ποσό που ο Ταμίας μπορεί
να κρατάει στο ταμείο του για τα έξοδα αυτά.
Αποφασίζει για την αγορά μηχανημάτων, εργαλείων, σκευών και λοιπών
κινητών περιουσιακών στοιχείων και παντός αγαθού αναλώσιμου ή όχι για
τις ανάγκες του Συνεταιρισμού και για των μελών του και για τη λειτουργία
των πρατηρίων για τις προμηθευτικές εργασίες.
Επεξεργάζεται και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τους
ειδικούς κανονισμούς εργασιών και προσωπικού.
Διορίζει και απολύει το υπαλληλικό, υπηρετικό, εργατικό και
εργατοτεχνικό προσωπικό του Συνεταιρισμού.
Ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού του Συνεταιρισμού,
τακτικού και όχι, κατά τους όρους Κανονισμού Καταστάσεως του
Προσωπικού.
Γενικά παίρνει αποφάσεις σε οποιοδήποτε θέμα που αφορά τη διοίκηση, τη
λειτουργία, τη διαχείριση και τις υποθέσεις και εργασίες του Συνεταιρισμού
για επίτευξη του σκοπού του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο να μεταβιβάσει με ειδική απόφαση του την
άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του και την υπογραφή σχετικών πράξεων
στον Πρόεδρο του ή σε ένα από τα άλλα μέλη του και σε περισσότερα από
κοινού συμπράττοντα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης, να αναθέτει με ειδική απόφαση του
ορισμένες υποθέσεις της εξουσίας και της αρμοδιότητας του στο Διευθυντή ή
και σε άλλο υπάλληλο του Συνεταιρισμού για διεξαγωγή ή ενέργεια και την
υπογραφή των σχετικών με αυτές εγγράφων πλην όσα αφορούν τη σύναψη
δανείων.
Οι παραπάνω μεταβιβάσεις, με εξουσιοδότηση του Προέδρου για υπογραφή
εγγράφων, μπορούν συμπεριληφθούν και σαν γενικές διατάξεις στον
Κανονισμό Εργασιών και Καταστάσεως Προσωπικού του Συνεταιρισμού.
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Εκπροσώπηση —υπογραφή εγγράφων
Το νομικό πρόσωπο χου Συνεταιρισμού σε όλες αυτού τις σχέσεις απέναντι
στους τρίτους, το εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου. Ο
Πρόεδρος δέχεται και όλα τα έγγραφα που απευθύνονται ή κοινοποιούνται
στο Συνεταιρισμό.
Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού είναι
συμβαλλόμενοι ή αντίδικοι του Συνεταιρισμού, το Συνεταιρισμό εκπροσωπεί
στο Δικαστήριο το Εποπτικό Συμβούλιο.
Όλα τα έγγραφα του Συνεταιρισμού στις Δημόσιες Αρχές ή σε τρίτους καθώς
και οι γνωστοποιήσεις του Συνεταιρισμού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο.
Τα έγγραφα προς το Ταμία για πληρωμή, είσπραξη ή ανάληψη χρημάτων του
Συνεταιρισμού από Τράπεζες, Οργανισμούς, Δημόσιο και λοιπές Υπηρεσίες,
υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τους νόμιμους αναπληρωτές του.
Ο Πρόεδρος μπορεί με πράξη του να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων
εγγράφων σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο Διευθυντή ή και
σε άλλο υπάλληλο του Συνεταιρισμού.
Αρμοδιότητες Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, επιπλέον των όσων αναφέρονται
παραπάνω έχει και τις παρακάτω αρμοδιότητεςΠροωθεί ή πραγματοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών του Συνεταιρισμού σύμφωνα με το
Καταστατικό, το Κανονισμό Εργασιών και τις αποφάσεις της Γενικής
Συνελεύσεως και ευθύνεται για την ακριβή τήρηση τους.
Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία.
Φροντίζει μαζί με τον Ταμία, να συνταχθούν οι μηνιαίες καταστάσεις του
Ταμείου, καθώς ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων του έτους και
να υποβληθούν στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις
και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων για τις Γενικές και
Ειδικές Συνελεύσεις.
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Προεδρεύει στις συνεδριάσεις χου Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκθέτει την κατάσταση του Συνεταιρισμού και τη δράση χου Διοικητικού
Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση.
Δίνει προς την Εποπχεύουσα Αρχή και τους Ελεγκτές όλες τις πληροφορίες
που ζητούνται από αυτούς.
Ο Ταμίας
Ο Ταμίας ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία, σύμφωνα με το Καταστατικό, το
Κανονισμό Εργασιών και τις αποφάσεις χου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα^
Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή, με βάση την εντολή του Προέδρου ή
χου εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου και κάνει τις απαραίτητες
εξοφλήσεις κατά των Κανονισμό Εργασιών.
Εκχελεί κάθε σχετική προς την υπηρεσία χου απόφαση χου Διοικητικού
Συμβουλίου.
Φυλάσσει το περιεχόμενο του ταμείου, τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά
έγγραφα.
Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις χου ταμείου και καταρτίζει με τον
λογιστή ή τον γραμματέα τον ετήσιο Ισολογισμό.
Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο Διοικητικό και το Εποπτικό
Συμβούλιο.
Καταθέτει σε λογ/σμό καταθέσεων του Συνεταιρισμού κάθε ποσό που
υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες χου Συνεταιρισμού στο υποκατάστημα
Τραπέζης που συναλλάσσεται ο Συνεταιρισμός.
Με απόφαση χου Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί τα καθήκοντα χου ταμία
να ανατεθούν σε υπάλληλο χου Συνεταιρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφασίζει και για την κατάθεση σχετικής εγγυήσεως από τον Υπάλληλο.
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4.3 ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκρότηση Εποπτικού Συμβουλίου
Το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγεται εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση
μεταξύ των μελών του Συνεταιρισμού. Ο αριθμός των μελών του Εποπτικού
Συμβουλίου ορίζεται σε 3 και η διάρκεια της θητείας του σε 5 χρόνια.
Από τη Γενική Συνέλευση εκλέγονται επίσης σε κάθε εκλογή των τακτικών
μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία
αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη αυτού σε περίπτωση θανάτου, εκπτώσεως,
ανακλήσεως ή παραιτήσεως. Τα αναπληρωματικά συνεχίζουν τη θητεία των
μελών που αντικαταστάθηκαν.
Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα για
δικαιοπραξία.
Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.
Το Εποπτικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αμέσως μετά την
εκλογή του και εκλέγει μεταξύ των μελών ένα Προϊστάμενο που διευθύνει
τις εργασίες του και τον αναπληρωτή του, που μπορούν να ανακληθούν από
τα αξιώματα αυτά, οποιαδήποτε στιγμή από το ίδιο το Συμβούλιο.
Ανακατανομή αξιωμάτων επιτρέπεται πάντοτε μέχρι τη λήξη της θητείας.
Το Εποπτικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές, ανά
τρίμηνο, κάθε χρόνο στην έδρα του Συνεταιρισμού, ύστερα από πρόσκληση
του Προϊσταμένου του. Αν ο Προϊστάμενος δεν συγκαλέσει τι Εποπτικό
Συμβούλιο, δικαιούνται να το συγκαλέσουν δύο μέλη του.
Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να συνέλθει και εκτάκτως κάθε φορά που
κρίνει αυτό αναγκαίο ο Προϊστάμενος ή ζητήσουν αυτό από τον Προϊστάμενο
δύο τουλάχιστον από τα μάλη του Εποπτικού Συμβουλίου, ή το Διοικητικό
Συμβούλιο ύστερα από έγγραφη αίτηση στην οποία αναφέρονται και τα προς
συζήτηση θέματα.
Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον
τρία μέλη. Οι αποφάσεις του είναι έγκυρες εφόσον παίρνονται με την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
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Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου
Α) Το Εποπτικό Συμβούλιο παρακολουθεί και εποπτεύει την κανονική
εκτέλεση των καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια του
νόμου του Καταστατικού, των κανονισμών Συνεταιρισμού και των
αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των Ειδικών Συνελεύσεων.
Β) Εξετάζει την νομιμότητα των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και
διενεργεί λογιστικό έλεγχο κάθε χρήσεως του Συνεταιρισμού. Για την
επίτευξη του έργου του, το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να λαμβάνει
γνώση οποίου δήποτε Βιβλίου, εγγράφου ή άλλου στοιχείου του
Συνεταιρισμού, να ελέγχει το περιεχόμενο του Ταμείου, να παρακολουθεί
τις εργασίες του Συνεταιρισμού και τη λειτουργία των υπηρεσιών του και να
ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του.
Γ) Οι αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου ασκούνται από αυτό
συλλογικά. Μεμονωμένο μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί να προΒεί
σε συγκεκριμένη έρευνα.
Δ) Συγκαλεί το Μικτό Συμβούλιο, κάθε φορά που θεωρεί ότι συντρέχει
σοβαρός λόγος για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Συνεταιρισμού.
Ε) Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε
έκτακτη σύνοδο, αν κρίνεται από αυτό ότι η έκτακτη σύγκληση επιβάλλεται
από το νόμο ή από το συμφέρον του Συνεταιρισμού, καθορίζοντας και θέματα
ημερήσιας διατάξεως. Επίσης μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε
έκτακτη σύνοδο και για την ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών
αυτού ή αντιπροσώπων του σε ανωτέρου Βαθμού συνεταιριστικές οργανώσεις
και για την εκλογή νέων ή για ανακοινωθεί το περιεχόμενο εκθέσεως
ελέγχου και για τη λήψη σχετικών αποφάσεων.
Στ) Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει και τις εξής υποχρεώσεις·
Να εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό στην περίπτωση που το Διοικητικό
Συμβούλιο ή μέλη του είναι συμβαλλόμενοι ή διάδικοι απέναντι στο
Συνεταιρισμό ή διώκονται ποινικά για αδίκημα που διαπράχθηκε σε Βάρος
του Συνεταιρισμού.
Να ελέγχει την Απογραφή, τον ετήσιο Ισολογισμό και το Λογαριασμό
Αποτελεσμάτων, καθώς και τις προτάσεις για διανομή πλεονασμάτων κάθε
χρόνο και να συντάσσει για κάθε διαχειριστική περίοδο έκθεση, την οποία
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θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλει στη Γενική
Συνέλευση, πριν από την έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού
Συμβουλίου και του Ισολογισμού.
Να μεριμνά για την υποχρεωτική ενημέρωση της Γενικής Συνελεύσεως
πάνω στο πόρισμα ελέγχου των ελεγκτών.
Να αποφαίνεται οριστικά επί της προσφυγής διαγραφόμενου μέλους του
Συνεταιρισμού.
Να αποφαίνεται επί ενστάσεων συνεταίρων κατά αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, για οφειλές τους.
Να αποφαίνεται επί προσφυγών υπαλλήλων του Συνεταιρισμού κατά
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις επιβολής σε
αυτούς πειθαρχικής ποινής, όπως ορίζει ο νόμος.

4.4 ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκρότηση —Αρμοδιότητες Μικτού Συμβουλίου
Για την αντιμετώπιση και τη λήψη αποφάσεων πάνω σε γενικότερα και
σοβαρά θέματα του Συνεταιρισμού, το Διοικητικό και το Εποπτικό
Συμβούλιο συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του
Προϊσταμένου του Εποπτικού Συμβουλίου αφού προηγουμένως συνεννοηθεί
αυτός με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίσουν από
κοινού τα θέματα προς συζήτηση, τον τόπο και τον χρόνο συνεδριάσεως. Τα
θέματα πρέπει να είναι γενικά και όχι της αποκλειστικής αρμοδιότητας του
κάθε Συμβουλίου.
Τις προσκλήσεις τις υπογράφει και τις αποστέλλει ο Προϊστάμενος του
Εποπτικού Συμβουλίου, ο οποίος προεδρεύει του Μικτού Συμβουλίου.
Το Μικτό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα περισσότερα
μέλη του καθενός Συμβουλίου, οι δε αποφάσεις του είναι έγκυρες αν
εγκριθούν από τα περισσότερα παρόντα μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η
πρόταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε.
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Εισηγητής - Πρακτικά
Εισηγητής των θεμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Πρόεδρος του
Συνεταιρισμού ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
Χρέη υπηρεσιακού γραμματέα σε όλα τα συλλογικά όργανα διοικήσεως
εκτελεί υπάλληλος του Συνεταιρισμού, που ορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που παίρνονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο καταχωρούνται σε ειδικά Βιβλία
πρακτικών συνεδριάσεων, που τηρούνται για το καθένα χωριστά. Τα
πρακτικά κάθε συνεδριάσεως υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα
σε αυτή. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Μικτού Συμβουλίου
καταχωρούνται στο Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και
γίνεται σχετική μνεία στο βιβλίο πρακτικών του Εποπτικού Συμβουλίου.
Τα Βιβλία των πρακτικών, προτού χρησιμοποιηθούν, θεωρούνται στην
τελευταία τους σελίδα από τον Προϊστάμενο του Εποπτικού Συμβουλίου.
Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών των Συμβουλίων επικυρώνονται από
τον κατά το χρόνο της εκδόσεως τους Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
ή νόμιμο αναπληρωτή του.

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
5.1 Γενικά
Η εκλογή των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου
γίνεται ξεχωριστά για κάθε Συμβούλιο από τη Γενική Συνέλευση.
Τα εζερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να θέσουν
υποψηφιότητα και να εκλεγούν μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, πριν
λογοδοτήσουν και απαλλαγούν από κάθε ευθύνη με απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως.
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Για την συνδρομή των περιπτώσεων που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό
για την αναπλήρωση μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από
αναπληρωματικά μέλη, αποφασίζει το Εποπτικό Συμβούλιο.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό και το
Εποπτικό Συμβούλιο ή μέλη αυτών με τις προϋποθέσεις και τους όρους που
ορίζει ο νόμος.
Σε περίπτωση παραιτήσεως ή ανακλήσεως ολόκληρου του Διοικητικού
Συμβουλίου, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση νέο Διοικητικό Συμβούλιο
μαζί με τους αναπληρωματικούς του, το οποίο αρχίζει νέα θητεία.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις
του συμβουλίου ούτε έχει ψήφο πάνω σε θέματα, που αφορούν άμεσα αυτόν
ή τη σύζυγο του και τα συνοικούντα τέκνα του.
Τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου είναι
υποχρεωμένα να τηρούν εχεμύθεια, όταν πρόκειται για θέματα που έχουν
απόρρητο χαρακτήρα. Την υποχρέωση αυτή την έχουν και μετά την παύση
της ιδιότητας τους ως συμβούλων, διαφορετικά ευθύνονται για κάθε ζημιά
που θα προκληθεί στον Συνεταιρισμό.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την υποχρέωση να ενεργούν
κατά την διοίκηση του Συνεταιρισμού και τη διαχείριση των υποθέσεων του
με κάθε δυνατή επιμέλεια, που απαιτείται γενικά στις συναλλαγές.
Ευθύνονται απέναντι στο Συνεταιρισμό για κάθε ζημιά που προκάλεσαν σε
αυτόν από δόλο ή αμέλεια. Την ίδια υποχρέωση και ευθύνη έχουν και τα
μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να απαλλάξει μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου από ευθύνη που οφείλεται σε ελαφρά αμέλεια.
Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που δεν εγκρίνει τον Ισολογισμό δεν
ισχύει ως απορριπτική και δεν θεμελιώνει ευθύνη, εφόσον δεν αναφέρεται
σε συγκεκριμένα κονδύλια και δεν εκθέτει τους λόγους της μη εγκρίσεως.
5.2 Κωλύματα - ασυμβίβαστα
Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού
Συμβουλίου ή αντιπρόσωπος σε ανωτέρου Βαθμού Συνεταιριστική Οργάνωση·
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Εκείνος που στερήθηκε τα πολικά του δικαιώματα για όσο χρόνο, διαρκεΐ η
στέρηση ή που καταδικάστηκε για αδίκημα σε Βάρος της περιουσίας του
Συνεταιρισμού με τελεσίδικη απόφαση.
Εκείνος που είναι έμμισθος υπάλληλος του Συνεταιρισμού ή Νομικού
Προσώπου στο οποίο μετέχει ο Συνεταιρισμός.
Εκείνος που ο ίδιος ή γυναίκα του ή τα παιδιά του, ασκεί ή μετέχει σε
επιχείρηση με σκοπούς όμοιους ή αντιστρατευόμενους με εκείνους που
επιδιώκει ο Συνεταιρισμός, με εξαίρεση τις κοινές ή τις ομαδικές γεωργικές
εκμεταλλεύσεις. Εκείνος που ασκεί το επάγγελμα του εμπόρου ή είναι
ομόρρυθμο μέλος εμπορικής εταιρίας ή διαχειριστικής εταιρίας η οποία
είναι μέλος του Συνεταιρισμού.
Δεν μπορούν να μετέχουν στο ίδιο Συμβούλιο Συνεταιρισμού πρόσωπα που
είναι συγγενείς μεταξύ τους μέχρι και του δευτέρου Βαθμού. Σε περίπτωση
εκλογής τέτοιων συγγενών, εκείνος που πήρε τις λιγότερες ψήφους
θεωρείται μη εκλεγείς.
Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει στο Διοικητικό και στο Εποπτικό
Συμβούλιο.
Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου συνέταιρος που
είναι συγγενής μέχρι και το δεύτερο Βαθμό με μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου. Εκείνος που εκλέχθηκε μεταγενέστερα θεωρείται μη εκλεγείς.
Αν κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού ή του
Εποπτικού Συμβουλίου δημιουργηθεί σε μέλος του ή σε αντιπρόσωπο του
Συνεταιρισμού σε άλλα νομικά πρόσωπα, κώλυμα από τα αναφερόμενα πιο
πάνω, το μέλος ή ο αντιπρόσωπος αυτός εκπίπτει από το αξίωμα του αυτό.
Η έκπτωση αποφασίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού,
αφού ακουστεί προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος. Η απόφαση του Εποπτικού
Συμβουλίου κοινοποιείται στον εκπεσόντα και προκειμένου για
αντιπρόσωπο του Συνεταιρισμού σε άλλα νομικά πρόσωπα κοινοποιείται και
σε αυτά.

5.3 Αποζημιώσεις

Η ιδιότητα του μέλους Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του
Συνεταιρισμού, είναι άμισθη και τιμητική. Για την παροχή υπηρεσιών, στο
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Συνεταιρισμό από τα μέλη των πιο πάνω οργάνων του, παρέχεται κατά την
έννοια και τους όρους αποζημίωση ανάλογη προς το χρόνο της απασχολήσεώς
τους στις εργασίες και υποθέσεις του Συνεταιρισμού. Το ύψος της
αποζημιώσεως αυτής κατά περίπτωση, καθώς και ο τρόπος καταβολής της
καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, κατόπιν εισηγήσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να είναι κατά ημέρα, κατά μήνα ή κατ’
αποκοπή κάθε χρόνο.
Ανεξάρτητα προς την παραπάνω αποζημίωση μπορεί ο Συνεταιρισμός με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να καταβάλει στον Πρόεδρο ή και σε
μέλη των Συμβουλίων, έξοδα παραστάσεως καθώς και έξοδα κινήσεως,
οριζόμενα απ’ αυτό κατ’ αποκοπή. Ειδικώς για την απασχόληση των μελών
των Συμβουλίων ή των αντιπροσώπων του εκτός της έδρας τους,
καταβάλλεται σ’ αυτά, εκτός από τα οδοιπορικά έξοδά τους, και αποζημίωση
για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που υποβάλλονται για την
παραμονή τους εκτός έδρας. Η αποζημίωση αυτή, με διανυκτέρευση ή μη,
ορίζεται και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με τις κρατούσες
συνθήκες από την Γενική Συνέλευση.
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
6.1 Εργασίες Συνεταιρισμού
Ο Συνεταιρισμός για την πραγματοποίηση του σκοπού του αναπτύσσει
οποιαδήποτε δραστηριότητα που προΒλέπεται από το καταστατικό και κάθε
άλλη που ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση μέσα στα όρια των νόμων.
Για τους γενικούς όρους λειτουργίας του Συνεταιρισμού και ειδικότερα για
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του Συνεταιρισμού προς
χρήση των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού, των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων κλπ. αυτού καταρτίζεται και ψηφίζεται
από τη Γενική Συνέλευση ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας και Εργασιών
του Συνεταιρισμού. Αν δεν έχει γίνει Κανονισμός όλες οι εργασίες του
Συνεταιρισμού ενεργούνται σύμφωνα με τις λαμβανόμενες αποφάσεις από τη
Γενική Συνέλευση των μελών του.
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Για ορισμένους κλάδους γεωργικής παραγωγής ή τομείς δραστηριότητας του
Συνεταιρισμού, για τις οποίες θα συγκροτηθούν και θα λειτουργήσουν
ειδικές συνελεύσεις των μελών, θα ψηφισθεί απ’ αυτές και ειδικός
κανονισμός.
Οι παραπάνω Κανονισμοί μπορεί να συμπεριλάβουν διατάξεις που να
υποχρεώνουν τα μέλη στην εφαρμογή κοινών κανόνων στην παραγωγή και
στην εμπορία των προϊόντων τους, στην τοποθέτηση, στην αγορά ολόκληρης
ή μέρους της παραγωγής τους και κάθε άλλη διάταξη που χρειάζεται για την
αναγνώριση του Συνεταιρισμού ή των Ειδικών Συνελεύσεων του ως Ομάδων
Παραγωγής ή Ομάδων Παραγωγών και γενικά για την εφαρμογή των
Κανονισμών της ΕΟΚ.
Για ορισμένες εργασίες οι παραπάνω Κανονισμοί μπορούν να προβλέψουν
και κυρώσεις σε βάρος των μελών για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους προς το Συνεταιρισμό ή προς την Ειδική Συνέλευση.
Ο Συνεταιρισμός διεξάγει τις εργασίες του με δικές του υπηρεσίες μπορεί
όμως να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες άλλων γεωργικών συνεταιριστικών
οργανώσεων ή και τρίτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις αυτές
ορίζει την αποζημίωση ή την αμοιβή για τη χρησιμοποίηση τους αυτή στη
διεξαγωγή των εργασιών του Συνεταιρισμού.
Ο Συνεταιρισμός μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να
επεκτείνει τις εργασίες του και γενικά να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες που
παρέχονται στα μέλη του και προς πρόσωπα που δεν είναι μέλη του
Συνεταιρισμού, με τους όρους που το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο θα
καθορίζει. Σε καμιά όμως περίπτωση οι όροι αυτοί δεν μπορεί να είναι
ευνοϊκότεροι από τους όρους που ισχύουν για τα μέλη του. Εγγυήσεις και
δάνεια προς μη μέλη του Συνεταιρισμού απαγορεύονται.
Τρίτοι που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες του Συνεταιρισμού δεν έχουν
κανένα δικαίωμα πάνω στα αποτελέσματα της χρήσεως. Τα οφέλη του
Συνεταιρισμού από τις συναλλαγές αυτές με τρίτους δεν διανέμονται στα
μέλη του αλλά μεταφέρονται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, για επέκταση
των εργασιών του.
Ο Συνεταιρισμός, ανεξάρτητα προς την παροχή των υπηρεσιών του προς μη
μέλη που προβλέπει η προηγούμενη διάταξη, μπορεί με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχει γενικά τις υπηρεσίες του και ν’
αναλαμβάνει την ενέργεια εργασιών για λογαριασμό του Δημοσίου, της
Αγροτικής Τράπεζας ή και κάθε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή
Ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και των γεωργικών
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συνεταιριστικών οργανώσεων, των κοινοπραξιών και εταιρειών τους κάθε
μορφής με αμοιβή.
Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν’ αναπτύσσει
ορισμένες δραστηριότητες σχετιξόμενες με την εφαρμογή της γεωργικής και
κοινωνικής πολιτικής του Κράτους ή και των Κανονισμών της ΕΟΚ με
αμοιβή, εφόσον ήθελαν ανατεθεί σ’ αυτόν.
Ο συνεταιρισμός για την επίτευξη των καλυτέρων αποτελεσμάτων, στη
διαχείριση των προϊόντων των μελών μπορεί κατά την κρίση του
Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
να εξαγοράζει τα προϊόντα των μελών του και να τα πουλάει στο όνομά του.
Ειδικοί όροι ορισμένων εργασιών

α) Ποοιιύ θείες ανανκαιούντων ειδών.
Ο Συνεταιρισμός προμηθεύεται και διαθέτει στα μέλη του πρώτες ύλες,
ζώα και κάθε είδους παραγωγικά εφόδια ή καταναλωτικά αγαθά χρήσιμα για
τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων ή της οικιακής οικονομίας τους.
Τα είδη αυτά μπορεί ο Συνεταιρισμός να τα διαθέτει και προς πρόσωπα
που δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού, με όρους που καθορίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικώς τα είδη καταναλώσεως, τα οποία
προμηθεύεται ο Συνεταιρισμός με δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας για την
εξυπηρέτηση των μελών του, δεν μπορεί να τα διαθέτει σε πρόσωπα που δεν
είναι μέλη του.
β) Δάνεια προς το Συνεταιοισιιό.
Τα δάνεια που χορηγούνται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
στο Συνεταιρισμό για διαφόρους γεωργικούς σκοπούς, συνάπτονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα όρια που έχει θέσει η Γενική Συνέλευση
ανάλογα με τις ανάγκες του Συνεταιρισμού.
Τα δάνεια αυτά παρακολουθούνται σε ειδικούς λογαριασμούς και δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενέργεια άλλων εργασιών ή για
άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους χορηγούνται.
ν) Δάνεια ποος συνεταίρους.
Δάνεια χορηγούνται μόνο σε συνεταίρους και με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου που καθορίζει και τους Βασικούς όρους του δανείου.

31

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο αυτού να
εγκρίνει την χορήγηση δανείων που δεν υπερβαίνουν ορισμένο ποσό για
κάθε συνέταιρο, με την επιφύλαξη της μεταγενέστερης εγκρίσεως απ’ αυτό.
Ο τόκος των δανείων που μπορεί να συνάψει ο Συνεταιρισμός ή να
χορηγήσει στα μέλη που ορίζεται πάντοτε μέσα στα όρια που αποφασίζει η
Γενική Συνέλευση. Οι εγγυητές, όπου χρειάζονται πρέπει να είναι
συνέταιροι.
Τα δάνεια χορηγούνται κατά κανόνα για παραγωγικούς σκοπούς και
χρησιμοποιούνται στη γεωργική εκμετάλλευση του δανειοδοτούμενου
συνεταίρου. Δάνεια για καταναλωτικές ανάγκες χορηγούνται μόνο με
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία κάθε χρόνο ορίζει γενικά το
ύψος που μπορεί να φθάσουν τα δάνεια αυτά. Επίσης μπορεί να χορηγείται
στα μέλη πίστωση για εφοδιασμό τους με καταναλωτικά και λοιπά αγαθά με
πίστωση από τα πρατήρια του Συνεταιρισμού ή της Ενώσεως Συνεταιρισμών
στην οποία ανήκει ο Συνεταιρισμός. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης οι
πιστώσεις αυτές για καταναλωτικά αγαθά μπορεί να χορηγούνται και με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Καταθέσεις
Ο Συνεταιρισμός δέχεται καταθέσεις από συνεταίρους. Το ανώτατο και το
κατώτατο όριο καταθέσεων γενικά και για κάθε μέλος χωριστά, η προθεσμία
αναλήψεώς τους και ο τόκος καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
Ο τοκισμός των καταθέσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της καταθέσεως,
ο δε υπολογισμός του τόκου γίνεται στο τέλος του λογιστικού έτους, εκτός αν
η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τον υπολογισμό του τόκου κάθε εξάμηνο.
Η ανάληψη των καταθέσεων γίνεται κατόπιν προειδοποιήσεως των
καταθετών προ ορισμένου χρόνου που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση,
ανάλογα με το ποσό των αποσυρόμενων χρημάτων. Πριν από την προθεσμία
αυτή έχει δικαίωμα το Διοικητικό Συμβούλιο να προειδοποιήσει τους
καταθέτες να αποσύρουν τις καταθέσεις τους. Η πρόσκληση γίνεται
προσωπικά στον καθένα. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, οι καταθέσεις
αυτές παύουν να τοκίζονται.
Σε κάθε καταθέτη δίνεται από τον Συνεταιρισμό «βιβλιάριο καταθέσεων»,
ονομαστικό με αύξοντα αριθμό, στο οποίο αναγράφονται οι σχετικές πράξεις
καταθέσεων ή αναλήψεων.
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6.2 Προσωπικό Συνεταιρισμού

Το τακτικό προσωπικό, κύριο ή βοηθητικό, καθώς και το έκτακτο και
εργατοτεχνικό προσωπικό του Συνεταιρισμού προσλαμβάνεται και
απολύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού που καθορίζει
και την αμοιβή του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο αυτού ή
και το Διευθυντή του Συνεταιρισμού να προσλαμβάνει έκτακτο προσωπικό,
καθώς και το εργατικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του Συνεταιρισμού,
σύμφωνα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες του μέσα πάντοτε στα
καθοριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο όρια.
Ειδικός Κανονισμός (Καταστάσεως Προσωπικού) που ψηφίζεται από τη
Γενική Συνέλευση ρυθμίζει τα θέματα προσλήψεως, βαθμολογικής και
μισθολογικής εξελίξεως του τακτικού προσωπικού, κύριου και βοηθητικού
του Συνεταιρισμού, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτού καθώς και
τους όρους που λύεται η εργασιακή τους σχέση. Ο Κανονισμός αυτός μπορεί
ν’ αποτελεί τμήμα του Κανονισμού Εργασιών.
Κανείς δεν μπορεί να διοριστεί στο Συνεταιρισμό, αν:
α) ο ίδιος άμεσα ή έμμεσα με οποιαδήποτε σχέση συμμετέχει έστω και
ευκαιριακά σε μια ανταγωνιστική δραστηριότητα προς εκείνες του
Συνεταιρισμού ή άλλης συνεταιριστικής οργανώσεως ανωτέρου βαθμού στην
οποία συμμετέχει ο Συνεταιρισμός.
β) καταδικάστηκε με τελεσίδικη απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου για
ένα από τα αδικήματα που προβλέπει η διάταξη που συνεπάγεται τη
διαγραφή μέλους από γεωργικό συνεταιρισμό.
6.3 Διευθυντής
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσλάΒει Διευθυντή για τις εργασίες
του Συνεταιρισμού, ο οποίος αν είναι μέλος του Συνεταιρισμού, δεν μπορεί
να συμμετέχει στα όργανα Διοικήσεώς του.
Ο Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του, που ορίζει ο Κανονισμός Εργασιών
και Καταστάσεως Προσωπικού, υπό την επίβλεψη και έλεγχο του
Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια του νόμου, του Καταστατικού, των
Κανονισμών Εργασιών, των αποφάσεων των Γενικών και Ειδικών
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Συνελεύσεων του Συνεταιρισμού και γενικά των αποφάσεων των οργάνων
αυτού.
7. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Δικαίωμα εγγραφής
Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού οφείλει να καταβάλει δικαίωμα εγγραφής για
ν’ αποκτήσει τη συνεταιριστική ιδιότητα. Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται σε
δραχμές πεντακόσιες (500). Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται μελλοντικά με
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ανάλογα με τις κρατούσες οικονομικές
συνθήκες, για τα νέα μέλη του συνεταιρισμού.

7.1 Μερίδες - Προαιρετικές
Κάθε συνέταιρος πέρα από τις υποχρεωτικές μερίδες που οφείλει με την
εγγραφή του ν’ αποκτήσει μπορεί οικειοθελώς ν’ αποκτήσει προαιρετικές
συνεταιρικές μερίδες, μέχρι τρεις (3). Ο αριθμός αυτός μπορεί με απόφαση
της Γενικής Συνελεύσεως ν’ αυξηθεί μέχρι πέντε (5).
Η αξία της προαιρετικής συνεταιρικής μερίδας είναι ίση με την αξία της
υποχρεωτικής.
Κάθε μία προαιρετική μερίδα εξοφλείται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις. Κανένα
μέλος δεν μπορεί ν’ αποκτήσει προαιρετική μερίδα αν δεν έχει εξοφλήσει
προηγουμένως την υποχρεωτική μερίδα, ούτε νέα προαιρετική αν δεν έχει
εξοφλήσει την προηγούμενη.
Με τη δήλωση για απόκτηση από το μέλος προαιρετικών μερίδων ορίζεται
και ο χρόνος δεσμεύσεως των μερίδων αυτών από το Συνεταιρισμό.
Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου η απόδοση των
προαιρετικών μερίδων στα μέλη γίνεται πάντοτε μετά από προειδοποίηση
του Συνεταιρισμού από το ενδιαφερόμενο μέλος πριν από έξι μήνες και
ισχύει για το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.
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Σε περίπτωση αποχωρήσεως, διαγραφής ή θανάτου του μέλους, οι
προαιρετικές μερίδες επιστρέφονται ταυτόχρονα και με τον ίδιο τρόπο που
επιστρέφονται οι υποχρεωτικές συνεταιρικές μερίδες.
Στους συνεταίρους, που είναι κάτοχοι προαιρετικών μερίδων, καταβάλλεται
ετήσιο μέρισμα από τα πλεονάσματα της ίδιας χρήσεως, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το
νόμιμο τόκο που ισχύει κάθε φορά.
7.2 Εισφορές ασφαλείας
Η Γενική Συνέλευση καθώς και οι Ειδικές Συνελεύσεις μπορούν να
επιβάλουν ειδικές εισφορές ασφαλείας στα μέλη που μετέχουν σε ορισμένες
εργασίες. Οι εισφορές αυτές υπέχουν θέση ενεχύρου για την εξασφάλιση της
κανονικής και έγκαιρης εκπληρώσεως των υποχρεώσεων των μελών που
ανέλαβαν απέναντι στο Συνεταιρισμό. Ο τρόπος της διαχειρίσεως τους και η
τυχόν μεταφορά τους στη ζημιά που προκλήθηκε από αθέτηση υποχρεώσεων
του μέλους, ορίζεται από την ίδια τη Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση αποχωρήσεως ενός μέλους από το Συνεταιρισμό,
επιστρέφεται σ’ αυτό το ενεργητικό των εισφορών ασφαλείας, ταυτόχρονα και
με τον ίδιο τρόπο που επιστρέφονται οι συνεταιρικές μερίδες.
7.3 Τακτικό αποθεματικό κεφαλαίο
Ο Συνεταιρισμός έχει υποχρέωση να σχηματίσει τακτικό αποθεματικό
κεφάλαιο, το ύψος του οποίου πρέπει να φτάσει στο σύνολο της αξίας των
υποχρεωτικών συνεταιρικών μερίδων, συμπεριλαμβανομένων και των
ειδικών μερίδων των Ειδικών Συνελεύσεων.
Προς το σκοπό αυτό και μέχρις ότου το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο
εξισωθεί προς το ύψος που προβλέπεται, το 1/10 από τα καθαρά πλεονάσματα
της χρήσεως περιέρχεται στο λογαριασμό του τακτικού αποθεματικού
κεφαλαίου, πριν από κάθε άλλη διάθεσή τους.
Στο σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου συμμετέχουν και οι
υφιστάμενες Ειδικές Συνελεύσεις με το αυτό ποσοστό των πλεονασμάτων της
χρήσεώς τους.
Στο ενοποιημένο αυτό αποθεματικό κεφάλαιο περιέρχονται ακόμα·
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α) Τα πρόστιμα και οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από το
Καταστατικό ή τους Κανονισμούς Εργασιών.
β) Τα έσοδα που περιέρχονται στο Συνεταιρισμό από χαριστική αιτία, αν δεν
καθορίζεται ειδικά ο σκοπός τους.
γ) Κάθε άλλο έσοδο για το οποίο δεν ορίζεται από το Καταστατικό ειδικά ο
προορισμός του.
5. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται για την κάλυψη
τυχόν ζημιών του Συνεταιρισμού που δεν μπορούν να καλυφτούν από τα
αποτελέσματα χρήσεως. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο μπορεί να
χρησιμοποιείται και για εργασίες του Συνεταιρισμού, όχι όμως για έξοδα
διοικήσεως και δαπάνες διαχειρίσεως αυτού.
7.4 Έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο
Από το ετήσιο καθαρό πλεόνασμα που προκύπτει από τις εργασίες του
Συνεταιρισμού, μετά την αφαίρεση ποσοστού 10% που περιέρχεται στο
τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο, κατά το προηγούμενο άρθρο του παρόντος,
ποσοστό 5%, διατίθεται για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού
κεφαλαίου.
Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο πρέπει να φτάσει τουλάχιστον το ποσό
του συνόλου των συνεταιρικών μερίδων και χρησιμοποιείται στις εργασίες
του Συνεταιρισμού.
Στο έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρεται και το τυχόν πλεόνασμα
από συναλλαγές με τρίτους.
Στο σχηματισμό χωριστά εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου υποχρεώνονται
και οι τυχόν υφιστάμενες Ειδικές Συνελεύσεις με το αυτό ποσοστό
πλεονασμάτων της χρήσεώς τους.

7.5 Ειδικά αποθεματικά κεφάλαια
Εκτός από το τακτικό και το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο, η Γενική
Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της, να διαθέτει ποσοστό από τα καθαρά
πλεονάσματα χρήσεως για το σχηματισμό ειδικών αποθεματικών κεφαλαίων
που προορίζονται για την εξυπηρέτηση ειδικών σκοπών. Τέτοια ειδικά
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αποθεματικά κεφάλαια μπορούν να σχηματιστούν και από τις Ειδικές
Συνελεύσεις.
Στα ειδικά αποθεματικά κεφάλαια περιέρχεται και κάθε έκτακτη εισφορά
των μελών, που επιβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή των
Ειδικών Συνελεύσεων για ορισμένο σκοπό. Η Γενική Συνέλευση ή οι Ειδικές
Συνελεύσεις μπορούν, με απόφασή τους, να μεταβάλουν το σκοπό της
χρησιμοποιήσεως των ειδικών αποθεματικών ή να αποφασίσουν την
κατάργησή τους. Στην τελευταία περίπτωση ορίζεται και η τύχη του
υφιστάμενου κεφαλαίου.

7.6 Λογιστικό έτος —Λογιστικά Βιβλία
Η οικονομική χρήση του Συνεταιρισμού αρχίζει την 1/1/ κάθε έτους και
λήγει την 31^ /12 κάθε έτους.
Τα Βιβλία τα οποία τηρεί ο Συνεταιρισμός ορίζονται με Προεδρικά
Διατάγματα, εκδιδόμενα με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, τα οποία και
ορίζουν τον τρόπο τηρήσεώς τους. Επί τη βάσει αυτών τηρούνται τα Βιβλία
αυτά με την επίβλεψη του Προέδρου.
Εκτός από τα λογιστικά Βιβλία και τα από τον Κώδικα Φορολογικών
Στοιχείων προβλεπόμενα, ο Συνεταιρισμός τηρεί τα ακόλουθα Βιβλίαα) Βιβλίο Μητρώου των μελών, στο οποίο καταχωρούνται, κατά χρονολογική
σειρά εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο
αριθμός των υποχρεωτικών μερίδων και η χρονολογία της με οποιαδήποτε
τρόπο αποχωρήσεως των μελών. Το Βιβλίο Μητρώου θεωρείται από τον
Ειρηνοδίκη της έδρας του Συνεταιρισμού.
β) Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και των Ειδικών
Συνελεύσεων.
γ) Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου
χωριστά.
Τα κατά το νόμιμο τρόπο τηρούμενα Βιβλία του Συνεταιρισμού έχουν την
αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων.
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7.7 Απογραφή- Ισολογισμός
Με χη λήξη κάθε μήνα καχαρχίζονχαι μηνιαίες καχασχάσεις (αναλυχικά
ισοζύγια) και υποβάλλονχαι σχο Διοικηχικό Συμβούλιο.
Με χη λήξη κάθε οικονομικού έχους κλεινόνχαι όλα χα Βιβλία, γίνεχαι η
εχήσια απογραφή χων περιουσιακών σχοιχείων και συνχάσσεχαι ο
Ισολογισμός καθώς και ο Λογαριασμός Αποχελεσμάχων χης χρήσεως.
Ομοίως συνχάσσεχαι χωρισχά Ισολογισμός και λογαριασμός Αποχελεσμάχων
Χρήσεως για κάθε μία λειχουργούσα Ειδική Συνέλευση.
Η Απογραφή, οι Ισολογισμοί και οι Λογαριασμοί Αποχελεσμάχων Χρήσεως
υποβάλλονχαι σχο Διοικηχικό Συμβούλιο μέσα σε δύο μήνες από χη λήξη χης
διαχειρισχικής περιόδου (χρήσεως).
Το Διοικηχικό Συμβούλιο αφού εξεχάσει και επαληθεύσει χον Ισολογισμό,
χον υποβάλλει σχο Εποπχικό Συμβούλιο μαζί με χις προχάσεις χου που έχουν
ψηφισχεί σε κανονική συνεδρίαση, για χη διανομή χων κερδών ή χην
κάλυψη χων ζημιών.
Το Εποπχικό Συμβούλιο ελέγχει χον Ισολογισμό και χους λογαριασμούς χου
καθώς και χις προχάσεις χου Διοικηχικού Συμβουλίου. Κάθε έλλειψη ή
ασάφεια που παραχηρείχαι γνωσχοποιείχαι σχο Διοικηχικό Συμβούλιο για
χην άρση χης.
Το Εποπχικό Συμβούλιο, με βάση χα στοιχεία αυχά και χα πορίσμαχα χου
ελέγχου χου, συνχάσσει έκθεση χην οποία και υποβάλλει σχη Γενική
Συνέλευση, χόσο ως προς χη νομιμόχηχα χων πράξεων χης διαχειρίσεως, όσο
και ως προς χην εξυπηρέχηση χων συμφερόνχων χου Συνεχαιρισμού.
Όλα χα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονχαι σχη Γενική Συνέλευση για
έγκριση αμέσως μόλις αρχίσουν οι εργασίες χης χακχικής συνόδου χης, με
πρώχο χον απολογισμό χων εργασιών που συνχάσσει χο Διοικηχικό
Συμβούλιο.
Ο Ισολογισμός πρέπει να περιέχει όλους χους λογαριασμούς χου καθολικού
και να συνοδεύεχαι από αναλυχικούς πίνακες χων λογαριασμών αυχών.
Επίσης ο Ισολογισμός συνοδεύεχαι από ανάλυση χου λογαριασμού
Αποχελεσμάχων Χρήσεως. Όπως για παράδειγμα οι ισολογισμοί που
ακολουθούν , συνχαγμένοι από χον Λογισχή χου Συνεχαιρισμού και
υπογεγραμμένο από χον Πρόεδρο χου.
Ο πρώχος είναι από χις 01/01/1999 και όπως φαίνεχαι παρουσιάζει καθαρή
ζημιά χρήσης ενώ ο δεύχερος είναι από χις 01/01/2004 που θα
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παρατηρήσουμε οχι στην χρονιά εκείνη παρουσιάζει καθαρά κέρδη
χρήσης,που σημαίνει όχι η ζήμια που είχε χα προηγούμενα κέρδη έχει
καλυφθεί και ήδη παρουσιάζει κέρδη.
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7.8 Διανομή πλεονασμάτων

Το υπόλοιπο των πλεονασμάτων μετά την αφαίρεση των ποσοστών που
ορίζουν τα άρθρα 43,44 και 45 του παρόντος καταστατικού διατίθεται
σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνελεύσεως, που εγκρίνει τον
Ισολογισμό, αφού πρώτα γίνει πρόβλεψη για την εισφορά του
Συνεταιρισμού, που ορίζει το καταστατικό της Ενώσεως Συνεταιρισμών, σαν
μέλος αυτής, που διατίθεται για σκοπούς Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως
από την ΠΑΣΕΓΕΣ. Η Γενική Συνέλευση μπορεί ν’ αποφασίσει και τη μη
διανομή των υπολοίπων των πλεονασμάτων και τη μεταφορά τους στο
τακτικό ή σε ειδικά αποθεματικά κεφάλαια του Συνεταιρισμού.
Αν συνέταιρος καθυστερεί ληζιπρόθεσμη δόση για συνεταιρικές μερίδες, το
μέρος από τα πλεονάσματα που του ανήκει συμψηφίζεται σ’ αυτή.
Το ποσοστό του πλεονάσματος που αναλογεί στους συνεταίρους, ανάλογα με
το ύψος των συναλλαγών τους με το Συνεταιρισμό, καταβάλλεται μετά την
έγκριση του Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση.
Δεν επιτρέπεται διανομή πλεονασμάτων στους συνεταίρους αν εξαιτίας
προηγουμένων ζημιών ελαττώθηκαν οι μερίδες μέχρι την αναπλήρωσή τους.
Τα αναλογούντα πλεονάσματα καταλογίζονται στις συνεταιρικές μερίδες
μέχρι την αναπλήρωσή τους.
7.9 Αύξηση ή μείωση της συνεταιρικής μερίδας
Η αύξηση ή η μείωση του ποσού της υποχρεωτικής συνεταιρικής μερίδας
γίνεται με τροποποίηση του Καταστατικού.
Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που παίρνεται με την ίδια
αυξημένη πλειοψηφία, μπορεί τα διανεμητέα στα μέλη πλεονάσματα της
χρήσεως που μένουν μετά τις κρατήσεις που προβλέπονται, να κρατηθούν
για αύξηση των συνεταιρικών μερίδων των μελών. Τα ποσά των κρατήσεων
αυτών τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό και σε μελλοντική αύξηση του ποσού
της συνεταιρικής μερίδας, μεταφέρονται στις συνεταιρικές μερίδες των
μελών, χωρίς πληρωμή απ’ αυτά της καλυπτόμενης μ’ αυτές διαφοράς.
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Σε περίπτωση αποχωρήσεως ενός μέλους από το Συνεταιρισμό, επιστρέφεται
σ’ αυτό το ενεργητικό των κρατήσεων αυτών, ταυτόχρονα και με τον ίδιο
τρόπο που επιστρέφονται οι συνεταιρικές μερίδες.
7.10 Κατανομή ζημιών
Αν κατά το τέλος της χρήσεως προκόψει ζημιά, αυτή, αν η Γενική
Συνέλευση δεν αποφασίσει να την καλύψει με επιβάρυνση των μελών,
καλύπτεται με την χρησιμοποίηση του τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου.
Σε περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί, χρησιμοποιείται το έκτακτο
αποθεματικό κεφάλαιο ή και τα ειδικά αποθεματικά κεφάλαια, κατόπιν
αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
Αν και αυτά δεν επαρκέσουν, χρησιμοποιούνται οι υποχρεωτικές
συνεταιρικές μερίδες. Στην περίπτωση που και αυτές δεν επαρκούν, το
υπόλοιπο του ελλείμματος επιβαρύνει τους συνεταίρους ανάλογα με την
ευθύνη τους.

8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
8.1 Δικονομικές διατάξεις - Απαγορεύσεις
Για την είσπραξη απαιτήσεων του Συνεταιρισμού από τα μέλη του, από
οποιαδήποτε αιτία, εφαρμόζεται καθορισμένη διαδικασία.
Δεν απαγγέλλεται ποτέ προσωπική κράτηση των συνεταίρων και των
οργάνων του Συνεταιρισμού για χρέη του Συνεταιρισμού προς τρίτους,
συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου καθώς και για χρέη μεταξύ
συνεταίρων και Συνεταιρισμού.
Οι δανειστές μέλους Συνεταιρισμού δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της
συνεταιρικής περιουσίας ή των πλεονασμάτων της χρήσεως ή των
συνεταιρικών μερίδων, υποχρεωτικών ή προαιρετικών, για χρέη του μέλους
προς αυτούς.
Προϊόντα προερχόμενα από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των συνεταίρων
και παραδιδόμενα στο Συνεταιρισμό για πώληση ή κατά οποιοδήποτε τρόπο
διάθεση στην αγορά, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία ή μετά από
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βιομηχανοποίηση, δεν υπόκεινται, από τη στιγμή της παραδόσεώς τους, σε
κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, για χρέη των συνεταίρων προς
τρίτους. Επίσης δεν κατάσχεται εις χείρας του Συνεταιρισμού και το
αντίτιμο της αξίας των ανωτέρω προϊόντων.
Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του Συνεταιρισμού, ως τρίτου,
χρημάτων που ελήφθησαν από οποιαδήποχε Τράπεζα σε δάνειο για
λογαριασμό μέλους ή προορίζονται για δάνεια προς αυτό, έστω και αν τα
χρήματα αυτά τηρούνται στους λογαριασμούς του Συνεταιρισμού επ’ ονόμαχι
του μέλους καθώς και παροχών εις είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη
του.
Ο Συνεταιρισμός παρίσταχαι ως πολιτικώς ενάγων σε δίκες που αφορούν σε
αδίκημα που διαπράχθηκε σε βάρος του, κατά τα προΒλεπόμενα από τον
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Ενοχικές απαιτήσεις τρίτων κατά του Συνεταιρισμού από οποιαδήποχε αιτία
και αν προέρχονται, εφόσον άλλη διάταξη δεν προβλέπει συντομότερη
παραγραφή για το είδος της απαιχήσεως.

8.2 Γνωστοποιήσεις
Οι δημόσιες γνωστοποιήσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και γίνονται με
την επωνυμία του Συνεταιρισμού, αφού αυτές τοιχοκολληθούν έξω από το
Γραφείο του Συνεταιρισμού ή το Γραφείο της Κοινότητας, της έδρας του
Συνεταιρισμού, εκτός αν ο νόμος ή το καταστατικό επιβάλλει άλλον τρόπο
γνωστοποιήσεως.

8.3 Επιθεωρήσεις
Ο Συνεταιρισμός επιθεωρείται τουλάχιστο μια φορά κάθε δύο χρόνια από
ελεγκτές, οι οποίοι συντάσσουν έκθεση πάνω στη λειτουργία, διαχείριση και
λογιστική τάξη του Συνεταιρισμού, καθώς και την οικονομική του γενικά
κατάσταση.
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Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα να παρίστανχαι στις Γενικές Συνελεύσεις του
Συνεταιρισμού, να καλούν τα όργανα διοικήσεως του Συνεταιρισμού στην
παροχή πληροφοριών ή εξηγήσεων και να υποδεικνύουν την αποκατάσταση
της διαχειριστικής και λογιστικής τάξεως. Επίσης μπορούν να λαμβάνουν
γνώση των Βιβλίων και εγγράφων του Συνεταιρισμού.
8.4 Δημοσιότητα
Με μέριμνα και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου αποστέλλονχαι στο
Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του Συνεταιρισμού και τίθενται στον
τηρούμενο απ’ αυτό ιδιαίτερο φάκελο·
α) Πίνακας των ονομάτων των κάθε χρόνο διαγραφομένων και
εγγραφόμενων νέων μελών.
β) Πίνακας των ονομάτων των εκάστοτε μελών του Διοικητικού και
Εποπτικού Συμβουλίου με δείγματα υπογραφής τους, και
γ) Ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων κάθε χρήσεως,
μετά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.
Ο παραπάνω φάκελος πρέπει να συμπληρωθεί με μέριμνα του Διοικητικού
Συμβουλίου και με πίνακα των μελών του Συνεταιρισμού που είναι
γραμμένα στο Μητρώο κατά το χρόνο της εγκρίσεως του παρόντος από τα
Δικαστήριο.

8.5 Τροποποίηση του Καταστατικού
Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως, με ονομαστική φανερή ψηφοφορία, εκτός αν η Γενική
Συνέλευση θα αποφάσιζε διαφορετικά. Η απόφαση για την τροποποίηση του
Καταστατικού λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των κατά
την ψηφοφορία ψήφων των μελών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία.
Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, ισχύει από την ημερομηνία
που καχαχωρείται η εγκριτική αυτού απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου
στο Ειδικό Μητρώο των Γεωργικών Συνεταιρισμών κάθε βαθμού που
τηρείται στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του Συνεταιρισμού.
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8.6 Διάλυση και εκκαθάριση

Η εκούσια διάλυση χου Συνεταιρισμού μπορεί να γίνει με απόφαση της
Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεχαι με πλειοψηφία χων δύο τρίτων χου
συνόλου χων ψήφων χων εκπροσωπουμένων μελών που έλαβαν μέρος κατά
την ψηφοφορία, εφόσον ο αριθμός αυτών είναι μεγαλύτερος χου μισού χου
συνόλου χων ψήφων χων εγγεγραμμένων στο Μητρώο χου Συνεταιρισμού.

8.7

Η εξέλιξη χου Συνεταιρισμού μέχρι σήμερα

Από την έναρξη χου Συνεταιρισμού μέχρι σήμερα αριθμεί στο σύνολο χου
225 μέλη και το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας είναι 150,00 euro
σύμφωνα όπως ορίζει ο νόμος.
Όπως ανάφερα σε όλα τα παραπάνω δεν έχει περιοριστεί μόνο στο κατάστημα
και στην παραγωγή λαδιού αλλά έχουν εγκαχασχήσει άλετρα και αλέθουν
σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι κ.α.,όπως επίσης η πιο πρόσφατη δραστηριότητα
τους είναι η παραποίηση και συσκευασία της ζάχαρης.
Στις φωτογραφίες που ακολουθούν δείχνουν την κύρια είσοδο του
συνεταιρισμού όπου είναι το μαγαζί που πουλάει τα προϊόντα και στη
συνέχεια βρίσκονται οι αποθήκες που αποθηκεύουν και παραποιούν τα
προϊόντα τους.
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fri

Μ έσα στις δρασ τηριότητες τους όπως ανάφερα κ α ι παραπάνω , ε ίν α ι επ ίσ η ς η
άλεση αγροτικώ ν προϊόντω ν.όπω ς δείχνο υν οι φω τογραφίες που ακολουθούν,
υ π ά ρ χο υ ν εγκα τεσ τη μ ένα μεγάλα άλετρα με τα οποία αλέθουν κριθάρι,
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σιτάρι, κ α λ α μ π ό κ ι κ.α. κ α ι τα τοποθετούν σε τσουβάλια κ α ι τα πουλάνε.
Μ πορεί ο οποιοσδήποτε να τα αγοράσει η ακόμα κ α ι χύ μ α .
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Τα τελευ τα ία δύο χρ ό ν ια προστέθηκε στις δραστηριότητες του η παραποίη σ η
κατ η συσκευασία ζάχαρης. Δ ιατηρούν εγκαταστάσεις, όπω ς δ είχ ν ο υ ν οι
φω τογραφίες που ακολουθούν, που από κει μ π ο ρ εί κ α ν είς να π ρ ο μ η θ ευ τεί τη
ζάχαρη σε μ εγά λες ποσότητες γ ια να εφοδιάσει τη ν ε π ιχ είρ η σ η του.
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Ό πω ς καταλαβαίνουμε όλοι όχι με αυτές τις δραστηριότητες εξυ π η ρ ετεί το
70% του πληθυσμού τη ς Κω, διό τι δεν π ερ ιο ρ ίζετα ι μόνο στα γεω ρ γικ ά
προϊόντα αλλά π ρ ο μ η θ εύ ει τα αρτοποιοία κ α ι τα ζαχαροπλαστεία με ζάχαρη
κ α ι α λεύ ρ ι όπως επ ίσ η ς όλα τα σούπερ μάρκετ με τη ζάχαρη που τη ν
πρ ομ η θεύοντα ι π ιο γρήγορα.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ, ΕΛΑΙΩΝΕΣ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΚΡΑΣΙ, ΚΑΠΝΑ
Η ιστορία της γεωργίας της Κω
Η Κως είναι το δεύτερο σε μέγεθος μετά τη Ρόδο νησί της Δωδεκάνησου,
βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, απέναντι ακριβώς από την
Αλικαρνασσό της Μικρασιατικής Τουρκίας και έχει έκταση 290 τ.χμ. με
εύφορη γη, πλούσια Βλάστηση και άφθονα νερά. Τα ευνοϊκά αυτά γεωφυσικά
στοιχεία του νησιού επηρέασαν αποφασιστικά την απασχόλιισρ των
κατοίκων του, που από τοις αρχαιότατους χρόνους μέχρι και τα τέλη του
190υ αιώνα, μοναδική σχεδόν δραστηριότητά τους ήταν η γεωργία και η
ποιμενική κτηνοτροφία.
Διέθετε η Κως κατά τον Καλλίμαχο εύφορη γή και βοσκότοπους -"λιπαρή τε
και εύΒοτος"- και κατά τον Στράβωνα παρήγε άφθονο κρασί -"εύκαρπος δε
πάσα οίνω". Είχε τέτοια παραγωγή σε σιτηρά, σταφύλια και άλλα
γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, που κατά την αρχαία ρήση, αν κάποιον δεν
μπορούσε να τον θρέψει η Κως, δεν μπορούσε να τον θρέψει ούτε η
Αίγυπτος.
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Η Κως διατήρησε το γεωργοκτηνοτροφικό αυτό χαρακτήρα της σ' όλη τη
διαδρομή της μακραίωνης ιστορίας της μέχρι τα ύστερα χρόνια της
Τουρκοκρατίας, για τα οποία υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες
παράλληλες επαγγελματικές δραστηριότητες των κατοίκων της.
Στην πόλιχ κατοικούσαν 3.000 περίπου κάτοικοι ανάμεσα στους οποίους
βρίσκονταν και οι μεγάλοι γαιοκτήμονες που καθόριζαν τους όρους
εκμετάλλευσης των αγρών της υπαίθρου. Ο λοιπός
πληθυσμός, στο σύνολό του σχεδόν αγροτικός, κατοικούσε στα χωριά
Αντιμάχεια, Πυλί, Ασφενδιού, Κέφαλο, Καρδάμενα και στον Κερμετέ, που
ήταν μουσουλμανικό χωριό, και είχαν αποκλειστικά γεωργική και
κτηνοτροφική απασχόληση.
Η Κως την εποχή αυτή παράγει σταφίδες, υδροπέπονες (καρπούζια), πέπονες
(πεπόνια), σιτάρι, κριθάρι, σησάμι και κεχρί. Εξάγει κάθε χρόνο 660.000
οκάδες σταφίδα στην Τεργέστη, 1.500.000 οκάδες σταφύλια στην
Αλεξάνδρεια και πάνω από 1.000.000 οκάδες πεπόνια και καρπούζια στην
Αλεξάνδρεια, την Κωνσταντινούπολη και την Κρήτη. Η γεωργική γη ήταν
120.667 στρέμματα και υπήρχαν 20.476 αιγοπρόβατα. Λειτουργούσαν 229
εργαστήρια όλων των επαγγελμάτων, 3 βυρσοδεψεία, 4 ελαιοτριβεία και 75
αλευρόμυλοι. Παράλληλα λειτουργούσαν και θεσμοί που υποστήριζαν τις
γεωργικές και γενικά τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατοίκων του
νησιού, όπως το Εμποροδικείο, το Εμπορικό Επιμελητήριο, το Γεωργικό
Συμβούλιο, το Γεωργικό Ταμείο και το Κτηματολόγιο.
Με την ενσωμάτωση το ελληνικό κράτος έστρεψε τη στοργή του στην Κω,
όπως και στα άλλα νησιά, και άρχισε το ανορθωτικό του έργο με μια σειρά
ευεργετικά μέτρα που απέβλεπαν στην ανασυγκρότηση του νησιού.
Απέδωσε στους αγρότες τις απαλλοτριωθείσες από τους Ιταλούς εκτάσεις
και τους βοήθησε με ισχυρά οικονομικά κίνητρα μέσω της ATE και των
συνεταιρισμών που ίδρυσε, διατήρησε το μειωμένο δασμολογικό καθεστώς,
εφάρμοσε χαμηλή φορολογία, εξασφάλισε άνετη χρηματοδότηση του
εμπορίου και των άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων του νησιού και
προχώρησε στην αποκατάσταση και τη δημιουργία των απαραίτητων
κοινωνικών και αναπτυξιακών υποδομών. Σύντομα ο παραμελημένος
αγρότης οργανώθηκε και άρχισε να επιδίδεται στις παραδοσιακές
καλλιέργειες, (αμπελουργία, σιτηρά, καπνά) και να επεκτείνεται και σε
νέες πιο δυναμικές καλλιέργειες, όπως τοματοπαραγωγή, και να
αναπτύσσει και την αγελαδοτροφία.
Η εντυπωσιακή παραγωγή ντομάτας και σταφυλιών οδήγησε την ATE
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στη ίδρυση το 1954 εργοστασίου παραγωγής τοματοπολτού (ΑΒΙΚΩ) και
την ενεργοποίηση, μέσω συνεταιριστικής οργάνωσης, παλαιού
οινοποιείου (λΊΝΚΩ) που παρήγε τα περίφημα κρασιά «Θεόκριτος»,
«Απελλής» για να στηρίζει τους παραγωγούς. Για την απορρόφηση της
υπερπαραγωγής τομάτας επιχειρηματίες από τη Σαντορίνη και την Ηλεία
και από αλλού ίδρυσαν στο νησί άλλα 6 ακόμα εργοστάσια τοματοπολτού
στην παραλιακή περιοχή της πόλης Λάμπη, στο Τιγκάκι, το Πυλί και
στην Καρδάμενα με επαγωγικούς προσανατολισμούς. Η τοματοπαραγωγή
την εποχή αυτή έφτασε μεταξύ 25.000 και 30.000 τόνους. Κανένα απ' όλα
αυτά τα εργοστάσια δεν υπάρχει σήμερα, τα εξαφάνισε ο μετασχηματισμός
της αγροτικής οικονομίας του νησιού σε τουριστική. Μοναδική εξαίρεση
τα δύο συνεταιριστικά εργοστάσια που διασώθηκαν.
Παράλληλα με τη γεωργία αναπτύχθηκε και το εμπόριο χάρις στο ειδικό δα
σμολόγιο και τη χαμηλή φορολογία συμβάλλοντας στη δημιουργία και
συγκέντρωση κεφαλαίου.
Το κλείσιμο της κρατικής «Καπνοβιομηχανίας Ρόδου» που απορροφούσε
τα καπνά του νησιού, η κρίση στη διεθνή αγορά του τοματοπολτού από
τον ανταγωνισμό της Ουγγαρίας και της Βουλγαρίας, που οδήγησε στο
σταδιακό κλείσιμο των εργοστασίων και οι χαμηλές τιμές παρέμβασης στη
συγκέντρωση των σταφυλιών για οινοποίηση έπληξαν το αγροτικό
εισόδημα
1. Τα ελαιοτριβεία του Ασφενδιού
Το Ασφενδιού είχε πολλά λιοτρίβια, πρωτόγονα και όλα μέσα στο χωριό. Δεν
ήταν μόνο οι ανηφόρες να κουβαλούν τις ελιές ολόισια πάνω, αλλά ήταν και

τα νυχτοξημερώματα να πάρουν σειρά, να αλέσουν τις ελιές.
Την εποχή που μάζευαν τις ελιές οι Ασφενδιανοί, άδειαζε το χωριό. Έμεναν
μόνο οι γέροι και οι γριές. Ξεκινούσαν όλοι μαζί πρωί-πρωί και γύριζαν
σκοτεινά. Το πιο παλιό λιοτρίβι ήταν πρωτόγονο αδράχτι. Ένα άλογο γύριζε
δυο μυλόπετρες μέσα σε μια στρογγυλή γούρνα. Στη μέση είχε ένα όρθιο
στρογγυλό αγριόξυλο, που ακουμπούσε με σιδερένια Βάση πάνω σ' ένα άλλο
χοντρό δοκάρι πάνω στη στέγη και κάτω' μέσα στο κέντρο, στη γούρνα, και
χαμηλά είχε μια τρύπα. Από κει είχε περασμένο έναν κοντό άξονα που ήταν
περασμένες οι δυο μυλόπετρες που τις γύριζε ένα άλογο ζεμένο με ένα ξύλο
μπροστά και ένα πίσω, πιασμένα πάνω στον όρθιο άξονα, μήκους 2,5 μ. με
πέτσινες παρωπίδες πλάγια στα μάτια του, να μην ζαλίζεται και γύριζε τις

58

μυλόπετρες και άλεθε τις ελιές. Πολλές φορές, όταν το άλογο ζαλιζότανε,
του έδεναν τα μάτια και γύριζε χωρίς να Βλέπει.
Το κάθε λιοτρίβι είχε και δυο άλογα να ξεκουράζει το ένα το άλλο. Κάθε
άλογο ή μουλάρι όταν έκανε ορισμένες αλεσιές, το ξέζευαν να ξεκουραστεί
και να ξεζαλιστεί και έζευαν άλλο.
Οι αλεσμένες ελιές γίνονταν σα ζύμη. Μετά τη ζύμη την έβαζαν μέσα σε δυο
σκάφες και από εκεί με δυο πιάτα, γέμιζαν τους τουβράδες (οι τουβράδες
ήταν τετράγωνοι 1 X 1 και τους ύφαιναν στην Κάλυμνο με. τρίχα της
κατσίκας να μην απορροφούν το λάδι). Τους στοίβαζαν πάνω σ' ένα πλαίσιο,
το πιεστήριο, που γύριζε μια όρθια χοντρή σιδερένια βίδα, και έστυβαν τους
τουβράδες από πάνω προς τα κάτω. Πρώτα έπαιρναν τα μπόσικα με ένα
σιδερένιο λοστό και μετά με μια ξύλινη μανέλα. Είχε ακόμα ένα όρθιο ξύλο
χοντρό, που είχε τυλιγμένο πάνω ένα χοντρό σκοινί (γι' αυτό λεγότανε
αργάρτι). Με το σκοινί εκείνο έδεναν επάνω τη μανέλα του πιεστηρίου και
με μια άλλη μανέλα γύριζαν το χοντρό αργάρτι 3 ως 4 άτομα. Το σκοινί
τυλιγότανε πάνω και έδινε τις τελευταίες στροφές στο πιεστήριο. Μέσα στο
λιοτρίβι άναβε πάντα ένα καζάνι νερό. Ένας έριχνε πάνω στους τουβράδες
δοχεία με ζεστό νερό να ξεπλύνετε καλά η λαδιά. Τα υγρά έφευγαν και
πήγαιναν μέσα σε δύο γούρνες, που χωρίζονταν μεταξύ τους με ένα σωλήνα
και με μια τρύπα πιο χαμηλή να φεύγουν από κάτω τα νερά. Το λάδι έπλεε
από πάνω και το μαζεύανε μ' ένα μαστραπά πλατύ από κάτω, που τον έλεγαν
χελώνα.
Στο τέλος το λιοτρίβι εξαγίαζε το λάδι, έπαιρνε την αμοιβή του και ο
γεωργός το λάδι και έφευγε.
Άλλο' παλιό λιοτρίβι οι' Ασφενδιού ήταν τ' Ασωμάτου, Και ήταν το
μεγαλύτερο λιοτρίβι εκείνη την εποχή, στ' Ασφενδιού. Είχε δύο ζευγάρια
μυλόπετρες, ένα ζευγάρι μικρές και ένα πιο μεγάλες και τις γύριζαν δύο
άλογα. Είχε επίσης δύο πιεστήρια πρωτόγονα, σαν του Τσακάλη. Οι πρώτοι
τουβράδες ήταν στρογγυλοί καμωμένοι με τρίχα της κατσίκας που τους
είχανε πάρει από την Τουρκία. Αργότερα το εκσυγχρόνισαν με μεταλλικά
πιεστήρια και τετράγωνους τουβράδες που τους έφερναν από την Κάλυμνο.
Αργότερα έκαμε μηχανοκίνητο και γύριζε το ένα ζευγάρι πέτρες, τις
μεγάλες, που ήταν στο κέντρο. Τις μικρές που ήταν κατά την ανατολή του
ήλιου τις μπαταλέψανε.
Τα πιεστήρια έμειναν χειροκίνητα. Όποιος άλεθε ελιές στο ελαιοτριβείο του
Ασωμάτου, έπρεπε να φέρει και ένα γομάρι ξύλα για τη φωτιά που ζέσταινε
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χο νερό. Όποιος πλήρωνε χην αμοιβή χου σε λεφχά, είχε προχεραιόχηχα.
Όμως σχεδόν όλοι σε λάδι πληρώνανε.
Το λιοχρίΒι κάθε χρόνο οι επίχροποι χ' Ασωμάχου, χο έβγαζαν σε
δημοπρασία μέσα σχο καζίνο χ' Ασωμάχου και χο νοίκιαζαν σε κιλά λάδι.
Όποιος έδινε χα πιο πολλά, χο έπιανε.
Το λιοχρίΒι εκείνο δούλεψε και μεχά χον πόλεμο και μέχρι χη δεκαεχία χου
'6 0 .

Σήμερα εκείνο χο παλιό μεγάλο λιοχρίΒι που χόσα πρόσφερε σχ' Ασφενδιοϋ
είναι εγκαχαλειμμένο και εχοιμόρροπο, ενώ θα μπορούσε να αναπαλαιωθεί
σαν πρωχόγονο, όπως ήχαν σχην αρχή.

2. Ελαιώνες
Πόση δουλειά έχουν ρίζει εκεί οι παλιοί Ασφενδιανοί, για να διαμορφώσουν
πλαγιές και Βουνά να γίνουν μανχαλωμένα χωράφια και να φυχευχούν
ελαιώνες!
Πριν να φυχευχούν ελιές, οι πλαγιές και χα Βουνά ήχαν άγονα
Οι παλιοί κάχοικοι, θέλονχας να φυχέψουν ελιές, άρχισαν να ξεχερσώνουνε
χα κυπαρίσσια και χα καχσοπρίνια.
Όλα χα δένδρα χα έβγαζαν από χη ρίζα και χα έκαναν κάρβουνα
Έχσι μανχαλώθηκαν όλες οι πλαγιές και χα ανισόπεδα εδάφη, για
να γίνουν μεχά οι περίφημοι ελαιώνες, αυχοί που Βλέπουμε σήμερα.
Το να ξεχερσώσεις, να μανχαλώσεις Βουνά, να φυχέψεις ελιές με πρωχόγονα
χην εποχή εκείνη, ήχαν ένας άθλος.
Για να φυχευχεί εκείνη η ελιά, να γίνει χο Βενχούζι χο λάδι, να χο Βάλεις
μέσα σχο χσουκάλι, να αρχίσεις χο φαγηχό, είχε πολύ δουλειά ακόμα.
Αφού ξεχέρσωσαν χις πλαγιές και χις έκαναν χωράφια, άνοιγαν χους
λάκκους και χους άφηναν μερικές μέρες ανοιχχού ς να χους δει ο ήλιος, να
χο γλυκάνει χο χώμα.
Τόχε δεν είχε φυχά μπολιασμένα, έχοιμα, όπως είναι σήμερα. Έπαιρναν χην
χσάπα, χο πριόνι και χον καχσουνά, ανέβαιναν σχα Βουνά και βγάζανε
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αγρέλια.
Τα αγρέλια ήταν φυχά από άγριες ελιές. Η ρίζα τους ήταν σαν πατάτα,
τα κλαδεύανε και δεν άφηναν πάνω ούτε ένα φύλλο, τα έκαναν σαν κουτσουράκια και τα φύτευαν να περισσεύουν πάνω, από το χώμα μέχρι 15
πόντους.
. Για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, να ξεχερσώσουνε τους τοίχους, να
φέρουνε αγρέλια, να φυτέψουνε, να μπολιάσουνε, να μεγαλώσουν, να κά
νουν ελιές, πέρασε καιρός και η πρώτη γενιά δεν πρόλαβε να φάει λάδι.
Έτρωγαν πια τα παιδιά και τα εγγόνια τους.
Όταν μεγάλωσαν οι ελιές και έριχναν από κάτω κωλορίζια, τα παραχώνανε με
χώμα να κάμουν ρίζες, τα μπολιάζανε και μετά κανένα χρόνο τα βγάζανε και
τα μεταφεύανε
Τον καιρό που φύτευαν οι κάτοικοι τους ελαιώνες, δεν είχαν τις εμπειρίες
που είχαν π.χ. οι Μυτιληνιοί, οι Σαμιώτες και οι Χιώτες, που είχαν αρχίσει
από πρώιμα την καλλιέργεια της ελιάς.
Τα αγρέλια τα μπόλιαζαν με πέννες (καζίκια). Έσχιζε ο αμπόλιαστης τη
φλούδα του αγρελιού, σε σχήμα ταφ, περνούσε μέσα το μπόλι, το έδενε
σφιχτά με βρούλα και το έχριε με τρυφερή βουδιά των Βοδιών.
3. Αμπέλια
Οι κάτοικοι που είχαν κάνει τα βουνά αχταρμά και τα φύτεψαν ελιές, δεν
ήταν μόνο πρώτοι στους ελαιώνες ήταν και οι καλύτεροι αμπελουργοί της
Κω. Το Ασφενδιού ήταν το πρώτο χωριό της Κω στην παραγωγή σταφυλιών.
Η καλλιέργεια των αμπελιών στ' Ασφενδιού άρχισε από τότε που άρχισαν να
φυτεύουν ελιές. Επειδή οι ελιές αργούσαν να γίνουνε και τα χωράφια έτσι
κι αλλιώς τα έκαναν κάθε χρόνο αθιβολή, τα φύτευαν αμπέλια. Τ' αμπέλι
ήθελε κι εκείνο 3 έως 4 χρόνια ν' αναπτυχθεί και να γεμίσει το χωράφι. Τα
3 πρώτα χρόνια, οι Ασφενδιανοί το φύτευαν σε κήπους (μποστάνια), τους
λεγάμενους αμπελόκηπους. Γι' αυτό, όπου ακούτε τη λέξη αμπελόκηποι να
ξέρετε ότι ήταν κήπος μες στ' αμπέλι. Το φύτεμα τ' αμπελιού γινόταν ως
εξής: Τα ψητά τα διαλέγανε από τα κλαδέματα παλιών αμπελιών, από
κλίματα διαλεχτά. Το μαύρο σταφύλι έχει κλίμα σκούρο. Το Σμυρναίικο
έχει πιο ανοιχτό, κοκκινωπό και το άκουνο (σουλτανίνα) είναι πιο ανοιχτό
ακόμα, ασπριδερό. Το κλάδεμα γινότανε τέλη του Γενάρη (αν ήταν
γλυκοκαιρίες). Αν ήταν βοριάδες, άφηναν μέσα στο Φλεβάρη.
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Επίσης, παρατηρούσαν το φεγγάρι. Για να πιάσουν κλάδεμα, έπρεπε να γεμί
ζει το φεγγάρι, όχι ν' αδειάζει.
Τα φυτά που διάλεγαν για φύτεμα, τα παράχωναν μέσα στο χώμα μέχρι να
φυτευτούνε. Το χωράφι το όργωναν με τα ξύλινα αλέτρια 3 πτυχές και το
βολοσύριζαν.
Ο βολόσυρος ήταν ένα βαρύ ξύλο που το έσερναν τα βόδια να στρώσει το
καλλιεργημένο χώμα. Μετά ένωναν δύο σχοινιά μουλαρίσια και έκαναν
πάνω σημάδια με μπογιά, κάθε 1,30 έως 1,40 μ. Το τέντωναν μέσα στο
χωράφι και με τ' αμπελοσίδερα φύτευαν το πρώτο καρίκι, το μάστορη,
κάθετα. Μετά φύτευαν ένα καρίκι οριζόντια και γώνιαζαν τ' αμπέλι.
Μετατόπιζαν το σκοινί σε κάθε καρίκι και έτσι φύτευαν τ' αμπέλι. Τις άκρες
και τις γωνιές του χωραφιού τις φύτευαν με κοντά καρίκια.
'Ενας έριχνε φυτά και οι άλλοι φυτεύανε με τ' αμπελοσίδερο, που ήταν
ένα χοντρό σίδερο με ένα πάτημα στη μέση, για να πατούν το πόδι τους να
πηγαίνει Βαθιά.
Φύτευαν το φυτό και πάλι με τ' αμπελοσίδερο το χώνανε. Τ' αμπέλια τα
φυτεύανε συνήθως τέλη του Μάρτη.
Τέλη Απρίλη φύτευαν τα μποστάνια. Ένα καρίκι φυτεύανε και ένα
άφηναν άδειο.
Τ' αμπέλια τα φυτεύανε ζιαφέτια μεταξύ τους δανεικά. Βοηθούσε ο ένας
τον άλλον. Μετά το φύτεμα, έκαναν το φαγοπότι (συνήθως μες στο χωράφι
στρώνανε χάμω και τρώγανε και πίνανε και άμα μεθούσανε, ρίχνανε
ανάσκελα το νοικοκύρη, για να πιάσει τ' αμπέλι, και το βράδυ σανεχιζόταν
το γλέντι στα καφενεία με μαύρο κρασί). Οι νοικοκυραίοι τ' Ασφενδιού δεν
έκαναν ζιαφέτια, πλήρωναν εργάτες και τα φυτεύανε.
Όσα φυτά δεν έπιαναν τη δεύτερη και την τρίτη χρονιά, τα συμπλήρωναν
με φυτά κλίματα.
Μετά πια που μεγάλωνε τ' αμπέλι, άφηναν καταβολάδες δηλ. βλαστούς
από τη διπλανή ρίζα, απλώνονταν χάμω 2 έως 3 μέτρα και το χειμώνα
άνοιγαν ένα χαντακάκι, όσο να μην το βρίσκει το αλέτρι, το έχωναν και το
έφερναν στο απέναντι μέρος που έλειπε το φυτό.
Οι καταβολάδες, μονοχρονίς φορτώνονταν σταφύλια. Τα μποστάνια μέσα
στ' αμπέλια τα έβαζαν με λακκάκια σαν τις κολοκυθιές. Είχαν Βάλει τις
καρπούζόκουνες και τις πεπονόκουνες πριν από μια βραδιά στο νερό. Ένας
έριχνε και άλλος έχωνε με λίγο χώμα από πάνω.
Όταν μεγάλωνε το μποστάνι και έριχνε αποκλαμούς, το παραχώνανε πάντα
στην ίδια κατεύθυνση, όπως φυσά ο Βοριάς, για να μην το ξαίνει και το
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μετατοπίζει όλο το καλοκαίρι ο αέρας. Ραντίσματα πρώτα δεν χρησιμο
ποιούσαν, μόνον θειαφίσματα.
Όταν πια αναπτύχθηκαν οι ελιές, τ' αμπέλια άρχισαν και τα
ξεκουτσούρωναν, γιατί μεγάλωσαν τα δένδρα και έκαναν σκιά και τ'
αμπέλια κάτω από τη σκιά των δένδρων δεν αναπτύσσονται. Από τότε
φύτευαν αμπέλια κάτω στον κάμπο.
Στην αρχή του χειμώνα έκαναν ρηχό λάκκο στις ρίζες, να πίνουν νερό και
να πέφτουν τα φύλλα μέσα στους λάκκους.
Τέλη του Γενάρη τα κλάδευαν και το Φλεβάρη τα όργωναν. Το όργωμα
γινότανε Βερέμη, με κοντό ζυγό και δυο αυλακιές στο κάθε καρίκι και στα
ίσια με μακρύ αμπελίσιο ζυγό, με τρεις αυλακιές στο κάθε καρίκι.
Τέλη Μαΐου, στη μέστωση του βλαστού, τα ξανά όργωναν πάλι και οι
ζευγάδες έβγαζαν το ένα φτερό από τ' αλέτρι, για να μην ξεκολλά τους
βλαστούς.
Μετά έμπαιναν μέσα εργάτες και τα έστρωναν με τις τσάπες.
Το κλάδεμα το έκαναν ηλικιωμένοι, το κόψιμο των παλαιών Βλαστών, τα
έκαναν γυναίκες.
Την εποχή της μεγάλης ακμής των αμπελιών, η Κως τροφοδοτούσε σταφύλια
όλα τα γύρω νησιά. Έφευγαν ακόμα σταφύλια για Πειραιά, Θεσσαλονίκη και
προπαντός για την Αλεξάνδρεια και άλλες αραβικές χώρες.
Η Κως, έναν αιώνα πριν και μέχρι το σεισμό του '33, τροφοδοτούσε την
Αίγυπτο. Η Κως με τους παλιούς γεωργούς είχε δείξει άλλοτε με τα
σταφύλια, άλλοτε με τα καπνά, άλλοτε με τις ντομάτες και τις ελιές ότι
μπορούσε να ζήσει τον πληθυσμό της και να διανέμει τα προϊόντα της σ' όλη
τη Μεσόγειο.
Όταν πια σταμάτησε να τραβά σταφύλια η Αίγυπτος, μας έκαναν οι Ιταλοί το
Οινοποιείο, μετά το σεισμό, και απορροφούσε τα πιο πολλά σταφύλια της Κω.
Τελευταία δούλευε σχεδόν μόνο με τα σταφύλια τ' Ασφενδιού, μέχρι που
έκλεισε κι αυτό, γύρω στη δεκαετία του 1990.
Εκτός από το Οινοποιείο, οι νοικοκυραίοι της Κω και τ' Ασφενδιού είχαν
δικά τους πατητήρια (πέταλα) που έκαναν μαύρο κρασί. Έκαναν ακόμα
πετιμέζι, ρουτσέλι (γλυκό από πετιμέζι που ψήνεται στο μούστο),
μουσταλευριά κ.ά.
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4. Το Ασφενδιανό κρασί

Το Ασφενδιού ήταν χο πρώτο χωριό της Κω στην παραγωγή σχαφυλιών και
στην παραγωγή κρασιού. Σ' όλα τ' Ασφενδιανά σπίτια υπήρχε σε μια γωνιά
χο βαρέλι το κρασί. Ασφενδιανός που δεν είχε χο βαρέλι χο κρασί μες στο
σπίτι του δεν ήταν νοικοκύρης, χαρακτηριστικό δώρο που μπορούσε να σε
φιλέψει, όταν πήγαινες σπίτι του, ήταν ,ένα μπουκάλι κρασί.
Οι μεγάλοι νοικοκυραίοι στ' Ασφενδιού είχαν τα αμπέλια τους, τα
πατητήρια τους (πέταλα τα λέγανε).
Το πέταλο ήταν μια μεγάλη στέρνα περίπου 3χ3 και ένα μέτρο ύψος. Εκεί
μέσα έριχναν τα σταφύλια και τα πατούσαν οι εργάτες με τα πόδια τους και
δίπλα είχε ένα παράσχερνο που έπεφτε ο μούστος (ο χυμός των σχαφυλιών).
Στην τρύπα της στέρνας είχαν ένα θυμάρι να σουρώνεται ο μούστος. Μέσα
από χο παράσχερνο παίρνανε τον μούστο και τον σούρωναν και τον έριχναν
μες στα ξύλινα βαρέλια.
Αργότερα, τα σταφύλια τα έβαζαν μες στα τσουβάλια και τα πατούσαν.
Έφευγε ο μούστος και έμεναν το περίβλημα του σταφυλιού μες στο
τσουβάλι. Αυτό ήταν το πιο παλιό σύστημα που πατούσαν τα σταφύλια.
Αργότερα είχαν φέρει πατητήρια με βίδα. Ήταν ένα στρογγυλό καλούπι με
ξύλα που άφηναν τα ξύλα μεταξύ τους χαραμάδες. Πίεζαν τα σταφύλια με τη
βίδα, έφευγε ο μούστος από τις χαραμάδες και έπεφτε μέσα σ' ένα μεγάλο
καζάνι και από κει τον έριχναν μες στα Βαρέλια.
Ένα μέρος του μούστου τον ψήνανε στη φωτιά μες στο καζάνι και χο
έκαναν ψίμα και έριχναν από λίγο στο κάθε βαρέλι. Όταν ήταν τα
σταφύλια μελωμένα (ψημένα στον ήλιο) δεν έβαζαν ψίμα.
Τα βαρέλια δεν τα τάπωναν, έβαζαν μόνο ένα κομμάτι θυμάρι πάνω από
τρύπα του βαρελιού. Ο μούστος με τους μύκητες του κρασιού έκανε ζύμωση
και χόχλαζε 40 μέρες και έβγαζε αφρούς, οι οποίοι χύνονταν έξω από το
βαρέλι. Στις 40 μέρες χο κρασί ήταν έτοιμο. Γι' αυτό συνήθιζαν να λένε οι
Ασφενδιανοί· σαράνχωσε το κρασί.
Τα χσούκουδα των σχαφυλιών τα Βάζανε μέσα σε γούρνες ή σε παλιά
βαρέλια και με ιδιαίτερη απόσταξη έκαναν ούζο και με άλλη επεξεργασία
έκαναν και ξύδι. Τα Βαρέλια του κρασιού ήταν στοιβαγμένα μέσα στις
αποθήκες, πάνω σε ξύλινα δοκάρια, συνήθως διώροφα και έγραφαν πάνω
διάφορες χρονολογίες, 2 χρονών κρασί, 5 χρονών κρασί, 10 χρονών, 15
χρονών. Το πιο παλιό κρασί χο συνισχούσαν οι γιατροί στους αναιμικούς
και στους αδύνατους να χάνουν αίμα.
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Καλός πελάτης του Ασφενδιού στην κατανάλωση κρασιού ήταν η
Κάλυμνος.
Τότε όλα τα καφενεία της Κάλυμνου πρόσφεραν Ασφενδιανό κρασί και
τα μπακάλικα της Κάλυμνου πουλούσαν επίσης Ασφενδιανό κρασί.
Το παλιό Ασφενδιανό κρασί ήταν τελείως αβλαβές. Αφού οι γιατροί το
συνιστούσαν για δυναμωτικό φάρμακο. Τους χειμώνες με τα κρύα οι
γεωργοί έβαζαν μια κούπα κρασί μες στο γέμι των βοδιών να ζεσταίνονται
και να τραβούν καλό ζευγάρι. Οι νοικοκυρές το χρησιμοποιούσαν στη
μαγειρική, με το κρασί έκαναν το χταπόδι στιφάδο. Με το κρασί εκείνο
έκαναν τη Θεία Κοινωνία που κοινωνούσαν οι Χριστιανοί και ήταν ένα από
τα τρία ευλογημένα αγαθά των Χριστιανών, σίτος, οίνος και έλαιο.
Ένα ποτήρι κρασί δεν έλειπε ποτέ από κανένα χριστιανικό τραπέζι. Το
κρασί εκείνο είχε μια γλυκάδα και μια ηδονή που σαν ήσουνα και με μια
καλή παρέα, σ' έκανε το κρασί κουμάντο
Το παλιό Ασφενδιανό κρασί είναι το κρασί που προτιμούσαν πολύ οι
Γερμανοί και οι Γάλλοι, αλλά εμείς δεν το προωθήσαμε. Περισσότερο
προώθησαν τα κρασιά τους οι Σαμιώτες. Στη Σάμο πάνε πολλοί τουρίστες
Γάλλοι, για να απολαύσουν το Σαμιώτικο γλυκό κρασί και η Γαλλία που
είναι σήμερα η πρώτη χώρα στον κόσμο στην παραγωγή κρασιών, κάνει
εισαγωγή γλυκού κρασιού από τη Σάμο.

5. Οι εξαγωγές των σταφυλιών στην Αίγυπτο
Η μεγάλη ακμή των σταφυλιών της Κω ήταν ο περασμένος αιώνας και μέχρι
το 1925. Ήταν η εποχή που τραβούσε τα σταφύλια η Αίγυπτος. Οι
καπεταναίοι ήθελαν τα κοφινάκια να είναι μικρά, να 'ναι εύκολα στο
φόρτωμα και στο στοίβαγμα μέσα στα καράβια. Τα κοφινάκια τα έμπλεκαν
κοφινοποιοί πάνω στο Χάνι.
Πολλές Βέργες φέρνανε κι από την Τουρκία. Τα κοφινάκια τα ’φερναν πίσω
από τα καΐκια που γύριζαν άδεια από την Αλεξάνδρεια.
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Στην επιστροφή έφερναν χουρμάδες μέσα σε αλεξανδρειανά ζιμπίλια,
μπλεγμένα με βάγες και μεγάλα καπέλα μπλεγμένα με Βάγες, που τα
φορούσαν οι γεωργοί στο θέρος.
Εκεί, κοντά στη σκάλα, ήταν το καφενείο. Μπροστά στο καφενείο γινότανε
το ζύ γιόμα και μέσα στο καφενείο όλο το νταλαβέρι και οι πληρωμές των
σταφυλιών
Η Κως ήταν καταπράσινη από αμπέλια τότε. Έβλεπες ζευγάδες να
οργώνουνε, εργάτες να σκάβουνε, κλαδευτάδες να κλαδεύουνε, γυναίκες να
βλαστολοούνε, καλύβες με φύλακες, γυναίκες να τρυγούνε, άνδρες να
κουβαλούνε τα σταφύλια έξω, αγωγιάτες να κουβαλούνε στη σκάλα, δεμάτια,
κλίματα θεμονιές μέσα στις αυλές των γεωργών, κοφιζήδες να πλέκουν
κοφίνια. Αυτή ήταν η εικόνα της Κω την εποχή εκείνη.
Η Κως είχε πάντα εμπορικές σχέσεις με την Αίγυπτο. Έκανε εξαγωγές
προϊόντωνκαι από την εποχή των Πτολεμαίων.
Ο εμπορικός στόλος της Ρόδου και της Κω είχε αναλάβει το
διαμετακομιστικό εμπόριο των Πτολεμαίων με την Αλεξάνδρεια, που ήταν
τότε η πρωτεύουσα της Αιγύπτου, και την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων
από τη Ρόδο και την Κω προς την Αίγυπτο, γεγονός που έφερε τη γρήγορη
ανάπτυξη του κράτους των Πτολεμαίων αλλά και μια αντιζηλία ανάμεσα στα
δύο τότε Ελληνιστικά κράτη.
Η μεγάλη εξαγωγή σταφυλιών προς την Αίγυπτο κράτησε έως το 192025.Από κει και πέρα λιγόστευε σιγά-σιγά μέχρι το 1930 που σταμάτησε
τελείως. Τα σταφύλια της Κω πήγαιναν και σε άλλες αραβικές χώρες, σε
πολλά νησιά, στη Θεσσαλονίκη και στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και
μέχρι την Οδησσό. Όμως ο καλύτερος πελάτης της Κω ήταν η Αίγυπτος. Από
τότε που σταμάτησε η Αλεξάνδρεια να τραβά τα σταφύλια της Κω, δηλ. από
το 1925, άρχισαν να ξεκουτσουρώνονται σιγά-σιγά τ' αμπέλια εδώ κάτω στην
περιοχή της Κω, για να αρχίσει μια άλλη εποχή για το νησί, η εποχή του
καπνού.

6.

Η εποχή των καπνών στην Κω
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Πριν από το έτος 1922 ήρθαν στην Κω Μικρασιάτες Έλληνες, όσοι προέΒλεψαν την επερχόμενη συμφορά. Και μετά το '22 ήρθαν επίσης πρόσφυγες και
εγκαταστάθηκαν εδώ. Ήταν άνθρωποι δραστήριοι, έξυπνοι και δημιουργικοί.
Όσοι ήταν από τον Γέροντα ήταν καπνουλάδες. Αυτοί έφεραν την καλ
λιέργεια του καπνού στην Κω. Οι Μικρασιάτες Έλληνες, άνθρωποι
πανέξυπνοι και δραστήριοι, δεν έχασαν καθόλου καιρό και άρχισαν την
καπνοκαλλιέργεια.
Έτσι είχε αρχίσει στην Κω η εποχή του καπνού. Οι Ιταλοί τότε
υποστήριξαν τα καπνά στην Κω.
Κάθε καπνοκαλλιεργητής έπρεπε να βγάλει άδεια για να Βάλει
καπνά. Σε κάθε χωράφι με καπνά στη μεριά του δρόμου υπήρχε
,καρφωμένο ένα ξύλο ,που είχε πάνω μια ταμπέλα με τον αριθμό της
άδειας.
Όποιος φύτευε καπνό και μεγάλωνε μια πιθαμή, έφερνε τον
αντιπρόσωπο της εταιρείας που αγόραζε τα καπνά και του έδινε
καλλιεργητικό δάνειο. Αργότερα πάλι, πριν τελειώσουν όλα τα χέρια
του καπνού, ξαναερχόταν πάλι, έβλεπε και σου 'δίνε πάλι άλλη
χρηματική πίστωση. Υπήρχαν τότε δύο ιταλικές εταιρείας που
αγόραζαν καπνά. Η μια ήταν το TEMI, δηλαδή η καπνοβιομηχανία της
Ρόδου, που την αντιπροσώπευε εδώ στην Κω κάποιος Καπλανίδης.
Είχε ακόμα μια ιταλική εταιρεία που αγόραζε τα καπνά και τα έστελνε
στην Ιταλία.
Όμως με τα καπνά τότε οι Κώοι Με τα καπνά αγόραζαν χωράφια, γιατί
έπαιρναν πολύ χρήμα που έπιανε τόπο.
Η καλλιέργεια του καπνού άρχιζε τον Γενάρη από τις πρασιές. Τότε
κάναμε πρασιές μακρόστενες, 10 μέτρα μάκρος επί 1 μέτρο φάρδος.
Σπέρνανε το σπόρο και τις σκεπάζανε με ψάθες. Κάθε βράδυ τις
κατεβάζανε τις ψάθες και κάθε πρωί τις
ανεβάζανε σε τσατάλια, να βλέπει τα φυτά ο ήλιος.
Τα χωράφια τα οργώνανε 3-4 κάτια, με, ξυλάλετρα και Απρίλη με Μάιο
φυτεύανε. Το φυτό το βγάζανε και το στοιβάξανε μέσα σε κάσες. Το
φορτώνανε στο γάιδαρο και το πηγαίνανε στο χωράφι. Το χωράφι ήταν
καλλιεργημένο και Βολοσυρισμένο. 'Ένας άνδρας, τραβούσε καρίκι με
καρικότσαπα και οι γυ ναίκες σκυφτές φυτεύανε.
Όταν μεγάλωναν λίγο, τα τσαπίζανε μετά άρχιζαν τα κιρτίσματα,
πρώτο, δεύτερο, τρίτο χέρι, ούτσια, οούτσαρ και μπασάκια (ποικιλίες
καπνών). Τα κάνανε τάπες και τα Βάζανε στη ρίζα της καπνουλιάς κι
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ένας άλλος γύριζε από πίσω και τα 'Βάζε μέσα στα κοφίνια.
Από κει το φύλλο το πηγαίνανε στο τσαρδάκι για Βελόνιασμα. Τα
φυτέματα, τα Βελονιάσματα και τα τσαρδάκια άφησαν εποχή στην Κω.
Γύρω στο 1980 σταμάτησαν τελείως τα καπνά στην Κω. Είχαν μείνει πια
καμιά δεκαριά καπνουλάδες που δεν σύμφερε το κράτος να 'χει υπαλλήλους
και γεωπόνους, κι έτσι τη χρονιά εκείνη σταμάτησαν να Βάζουν καπνά και οι
τελευταίοι καπνουλάδες
Μετά το '22 και μέχρι το 1945 τα καπνά της Κω είχαν μεγάλη ζήτηση. Ήταν
έντονο το ενδιαφέρον των εμπόρων να δώσουν καπάρο, να ζαναδώσουν ε, να
τα αγοράσουν νωρίς-νωρίς και σε καλές τιμές. Μετά τον πόλεμο οι έμποροι
έρχονταν σαν μετανιωμένοι. Ό χι μόνο δεν δίνανε καπάρο, αλλά έρχονταν τα
Χριστούγεννα και επισκέπτονταν τα καπνά, τα παίρνανε κατά τον Μάη μήνα
και τα πλήρωναν κατά τον Οκτώβριο. Και ενώ είχαν Βγάλει τα καινούργια
καπνά, τα παλιά ήταν ακόμα απλήρωτα.
Μεταξύ των εμπόρων που έπαιρναν τα καπνά της Κω, ήταν και μια εβραίικια
εταιρεία, η "Κομέρσιαλ Κόμπανι", που είχε έδρα το Παρίσι.
Η μεγάλη ακμή του καπνού στην Κω ήταν η δεύτερη περίοδος της Ιταλίας
στα Δωδεκάνησα και μέχρι το 1945. Μέχρι τότε όσοι ήταν καλοί
καπνουλάδες είχαν τα περισσεύματά τους και αγόραζαν χωράφια από τους
μεγαλοκτηματίες της Κω. Τότε τα χωράφια ήταν ακόμα φθηνά, δεν είχαν
τουριστική αξία όπως σήμερα.
Τότε άμα ήθελες να πετύχεις ένα χωράφι καπνό, έβγαζες την αξία του
χωραφιού, αλλά δεν ήταν εύκολο να το πετύχεις. Επειδή τα φυτά δεν τα
ποτίζανε, λάθευαν πολλά και είχε καρίκια που ήταν τα φυτά, ένα 'πο δω κι
άλλο 'πο κει.
Αυτό γινότανε, όταν το χωράφι είχε χούΒελη και δεν είχε ανέδωση. Την
ώρα που το φυτεύανε, κάνανε λάσπη με το χώμα και Βουτούσανε μέσα τις
ρίζες των φυτών. Έτσι πετυχαίνανε πιο καλή φυτεία.
Στην αρχή που Βάζανε καπνά, φέρνανε γεροντιανούς καπνουλάδες,
έμπειρους, να μας καθοδηγήσουνε και τους πληρώνανε.
Μετά το βελόνιασμα, το Βελονισμένο φύλο το περνούσαν στον σπάγκο και
το τέντωναν σε Βέργες καθαρισμένα καλάμια. Μετά τέντωναν σύρματα πάνω
σε παλούκια καρφωμένα στη γη και έκαναν τον κρεμανταλά, εκεί πάνω
κρέμασαν τις Βέργες να ξεραθούνε. Όταν ήταν να ξεραθούν, τις στοιβάζανε
στο σεργί (στίΒα). Μετά έφερναν το μάστορη και τις Βάζανε μπασκί, δηλαδή
από το σεργί βγάζανε τον καπνό πάνω από τα καλάμια, τον στοίβαζαν μέσα
στο εσωτερικό χώρο, τον ψιλόβρεχαν και μετά από μια Βδομάδα, αφού
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μαλάκωνε, χον πατούσαν σε δέματα με μια μηχανή του καπνού.
Η μηχανή ήταν δυο κασόνια που άνοιγαν τα πλαϊνά τους. Εκεί μέσα χον
στοίβαζε ο μάστορης, έβαζε από πάνω ένα καπάκι και .το έσφιγγε με μια
χοντρή Βίδα και χον έκανε δέματα των 40 περίπου κιλών.
Τον καλύτερο καπνό σε ποιότητα μέσα στην Κω τον έβγαζαν οι Τούρκοι
στον Κερμεχέ. Αργότερα έβγαζε η Ανχιμάχεια ωραία καπνά και την
μεγαλύτερη ποσότητα.
Η Ανχιμάχεια είχε πολύ δροσιά την νύχτα και η δροσιά μαύριζε τον
καπνό. Γι' αυτό οι Ανχιμαχείτες σκέπαζαν τις Βέργες τη νύχτα με
μπατανίες, σεντόνια και νάϋλα και χον ξεσκέπαζαν πάλι το πρωί. Έτσι, η
Ανχιμάχεια έβγαζε χον περισσότερο καπνό μέσα στην Κω και σε ποσότητα
και σε ποιότητα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

1. Ανάπτυξη τηκ Υπαίθρου και νησιών τη ο Πεοιωέοειαα Νοτίου Αιγαίου

Η συνολική ανάπτυξη των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου "ως
ενιαίου αγροτικού νησιωτικού χώρου" προσεγγίζεται στα πλαίσια του Π.Ε.Π.
Νότιου Αιγαίου 2000 ■2006*
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α)
Με οριζόντιες δράσεις ενίσχυσης των αγροτικών υποδομών και των
επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα που αφορούν όλα τα νησιά, με ιδιαίτερη
μέριμνα για την κατανομή των πόρων στα νησιά και τις περιοχές χαμηλής
ανάπτυξης.
β)
Με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές του
νησιωτικού χώρου, που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικής και
κοινωνικής ανισότητας. Οι παρεμβάσεις αυτές υλοποιούνται στα πλαίσια
ολοκληρωμένων τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης.
Η Περιφέρεια σχεδιάζει να διαθέσει 20 εκατ. € για την υλοποίηση
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ανάπτυξης αγροτικών περιοχών
Η θεματική ενότητα των παρεμβάσεων σε αστικές περιοχές με στόχο την
αναβάθμιση του περιβάλλοντος για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν
περιορίζεται μόνο στα αστικά κέντρα με την αυστηρή στατιστική ερμηνεία
του όρου (Ρόδο, Ερμούπολη) αλλά θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις σε μικρότερα δυναμικά οικιστικά κέντρα τόσο για Βελτίωση και
αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος όσο και δράσεις πρόληψης και
αποφυγής φαινομένων υποΒάθμισης, καταστροφής ή και εγκατάλειψης
τμημάτων του οικιστικού ιστού.
Όσον αφορά την ενίσχυση δράσεων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης θα
δοθεί έμφαση σε περιοχές με αστικά χαρακτηριστικά και υψηλό βαθμό
ομοιογένειας ως προς τα λειτουργικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους,
το είδος των προβλημάτων τους, την υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος
και την συγκέντρωση κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα,
αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού.
Ιδιαίτερη Βαρύτητα σε κάθε ένα από τους παραπάνω στόχους θα δοθεί στην
αναβάθμιση και
2. Ειδικοί Στόγοι Π.Ε.Π. κατά τον ποωτονενύ τοπέα
Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της διατήρησης και ενίσχυσης των
δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα, και της συνολικής ανάπτυξης της
υπαίθρου, οι κυριότερες επιδιώξεις - ειδικοί στόχοι καθορίζονται ως εξής"
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Η βελτίωση των συνθηκών για την αγροτική ανάπτυξη και την
παραγωγή, με την ενίσχυση όλων των σχετικών αγροτικών υποδομών και
δράσεων (αγροτική οδοποιία, άρδευση, διαχείριση υδάτινων πόρων,
αξιοποίηση γαιών, διαχείριση δασικών εκτάσεων, κλπ).
Η στήριξη των αγροτικών δραστηριοτήτων με ενισχύσεις των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια συγκεκριμένων καθεστώτων
ενίσχυσης.
Η στήριξη επενδύσεων διαφοροποίησης του αγροτικού εισοδήματος με
ενισχύσεις συμπληρωματικών δραστηριοτήτων (οικοτεχνία, βιοτεχνία,
αγροτουρισμός).
Οι Βασικοί στόχοι είναι·
Η ανάπτυξη αγροτικών περιοχών ή νησιών που χαρακτηρίζονται από
φθίνουσα οικονομική δραστηριότητα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού
προβλέπεται η υλοποίηση Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων ανάπτυξης του
αγροτικού χώρου στις περιοχές αυτές με δράσεις που θα περιλαμβάνουν έργα
και ενέργειες Βελτίωσης της υποδομής, διευκόλυνσης της προσπέλασης προς
της περιοχές αυτές, στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας των
κατοίκων και επανασχεδιασμού του προτύπου ανάπτυξης των περιοχών
αυτών στις συνθήκες των νέων δεδομένων. Η επιλογή των περιοχών θα
γίνεται από τα αρμόδια όργανα συμπληρωματικά με τις επιλογές του
Υπουργείου Γεωργίας.
Η διατήρηση των δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα (γεωργία, αλιεία)
και περαιτέρω ενίσχυσή του με κατάλληλες υποδομές και ρυθμίσεις με την
πιλοτική εφαρμογή τεχνολογιών και μεθόδων στήριξης και προβολής των
προϊόντων.
Η στήριξη επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμβάλλοντας στη
βελτίωση των γεωργικών εισοδημάτων και των συνθηκών διαβίωσης,
εργασίας και παραγωγής.
Η βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτοτουρισμού με την εφαρμογή προτύπων Βάσει
του "συστήματος κλειδιών" όπως αυτά θα προκύψουν από τις σχετικές
νομοθετικές ρυθμίσεις.
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Με την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν
τουλάχιστον 150 επενδύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων και, σε συνδυασμό
με τις πιστώσεις για τον αγροτοτουρισμό, τουλάχιστον 200 κλίνες
αγροτοτουρισμού.
Κύρια μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την ανάπτυξη της υπαίθρου και
την ενίσχυση των νησιών είναι:
Ενίσχυση αγροτικών δραστηριοτήτων - Επενδύσεις γεωργικών
εκμεταλλεύ σεων
Ο κύριος στόχος του μέτρου είναι η στήριξη των επενδύσεων σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, συμβάλλοντας στη Βελτίωση των γεωργικών εισοδημάτων
και των συνθηκών διαβίωσης, εργασίας και παραγωγής.
Η υλοποίηση του μέτρου διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6 και 7,
καθώς και από τις διατάξεις της § 3 του άρθρου 37 του Κανονισμού 1257/99
και προΒλέπονται δράσεις:
Επενδύσεων αγροτοτουρισμού σε συνδυασμό με σχέδια βελτίωσης
Ενίσχυσης νέων επενδύσεων υψηλής παραγωγικότητας (θερμοκήπια,
ανθοκήπια, αρωματικά φυτά, μελισσοκομία, βιολογικές και οικολογικές
καλλιέργειες, προϊόντα ονομασίας προέλευσης κλπ).
Εφαρμογών ήπιας μορφής ενέργειας στην αγροτική παραγωγή.
Προώθησης νέων Βελτιωμένων καλλιεργειών.
Διευκρινίζεται ότι το ύψος της επιλέξιμης επένδυσης μπορεί να ανέρχεται
έως :
75.000 Euro ανά MAE ή σε
225.000 Euro ανά εκμετάλλευση φυσικού προσώπου ή σε
600.000 Euro ανά εκμετάλλευση νομικού προσώπου ή συνεργαζόμενης
εκμετάλλευ σης.
Επίσης διευκρινίζεται ότι για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του μέτρου
και ιδίως το ύψος της ενίσχυσης στο δικαιούχο (δηλ. το άθροισμα της
συμμετοχής του ΕΓΤΠΕ'Π και της εθνικής συμμετοχής), ισχύει κάθε φορά
το πλαίσιο των ειδικών μέτρων για τα νησιά του Αιγαίου.
Επενδύσεις διαφοροποίησης αγροτικού εισοδήματος - Εμπορία γεωργικών
προϊόντων ποιότητας
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Το μέτρο στοχεύει αφ' ενός μεν στην προώθηση της προσαρμογής και της
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, με τη διαφοροποίηση των γεωργικών
δραστηριοτήτων, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών
δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων με την
ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων αφ' ετέρου δε
στην προώθηση γεωργικών προϊόντων ποιότητας στην αγορά.
Η υλοποίηση του μέτρου που προβλέπονται δράσεις Ενίσχυσης επενδύσεων
προς οικοτεχνικές, βιοτεχνικές ή τουριστικές δραστηριότητες.
Ενίσχυσης επενδύσεων διαφοροποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων με
συμπληρωματικές δραστηριότητες.
Έρευνας αγοράς, σχεδιασμού και αναγνώρισης προϊόντων ονομασίας
προέλευσης, συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, συστημάτων ελέγχου
ποιότητας και τεκμηρίωσης κλπ.
Διευκρινίζεται ότι το ύψος της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100,000
Euro, ενώ το ποσοστό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί το 50%.
Κατά τα λοιπά ισχύουν ως προς τις κατηγορίες δράσεων και ενισχύσεων
καθώς και οι κανόνες de minimis για επενδύσεις εκτός γεωργίας.

3. Μεταποίηση και επποοία νεωονικών προϊόντων
Το μέτρο στοχεύει στην επί τόπου αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής με
έμφαση στην ποιότητα, στην διαφοροποίηση και στην καινοτομία της
παραγωγικής διαδικασίας για τη διατήρηση και αύξηση της προστιθέμενης
αξίας, με σκοπό ·
Την κάλυψη τοπικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης και της ιδιαίτερα
αυξημένης θερινής ζήτησης.
Την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων προϊόντων ποιότητας και
τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας, τα οποία έχουν πρόσβαση στην
ελληνική και δυνητικά στις ξένες αγορές.
Η υλοποίηση του μέτρου που προβλέπονται δράσεις, ενίσχυσης επενδύσεων
μεταποίησης και εμπορίας παραδοσιακών προϊόντων στους τομείς των
οπωροκηπευτικών, ανθοκομικών, γαλακτοκομικών, κρέατος και προϊόντων
κρέατος, μελιού, φαρμακευτικών —αρωματικών φυτών, ζωοτροφών κλπ.
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Το ύψος της επιλέξιμης επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει χα 300,000
Euro, και χο ύψος χης συνολικής ενίσχυσης περιορίξεχαι σχο 50%.
Το μέχρο θα εφαρμοσχεί σχα ολοκληρωμένα προγράμμαχα νησιών χαμηλής
ανάπχυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οι συνεχαιοισποί ανοίνουν νια χον ανοόχπ χο δοότιο xnc ανοοάς
Καχ’ αρχάς μια επισήμανση, που κρύβει όμως πίσω χης ένα χεράσχιο βάρος,
για χον ρόλο χου αγρόχη χωρίς χον οποίο ούχε αγροχικοί συνεχαιρισμοί
μπορούν να υπάρξουν, ούχε αγροχική παραγωγή.
Ο αγρόχης χου 21ου αιώνα δεν μπορεί να είναι χίποχε άλλο από
επιχειρημαχίας. Αυχή είναι η μόνη, αναγκαία και ικανή συνθήκη για χην
αναβάθμιση χης εικόνας χου σχο δημόσιο βίο κάχι σχο οποίο θα πρέπει να
σχοχεύσουμε όλοι αν θέλουμε να έχουμε αγρόχες που επιλέγουν και ασκούν
χο επάγγελμα αυχό συνειδηχά, που προγραμμαχίξουν, επενδύουν και
παράγουν ποιοχικά προϊόνχα.
Σχο βαθμό που όλοι συμφωνούμε σε αυχό, είναι βέβαιο όχι η συξήχησή μας
για χους χρόπους με χους οποίους αυχό θα επιχευχθεί διευκολύνεχαι
σημανχικά.
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Ξέρουμε, επίσης, όχι η έννοια της πολύ-λειτουργικής γεωργίας - έννοια που
συνδέεται με την αντιμετώπιση της γεωργίας όχι πλέον ως απλού τομέα της
οικονομίας και χρησιμοποιείται για να στηρίξει δημόσια τη συνέχιση της
χρηματοδότησής της - όσο και αν μοιάζει συχνά αμφίσημη, επηρεάζει την
σκέψη πολλών και σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει τις πολιτικές, σε ευρωπαϊκό
αλλά και εθνικό επίπεδο. Έννοιες όπως περιβάλλον, βιοποικιλότητα,
αγροτικό τοπίο, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων, ασφάλεια τροφίμων
και κοινωνική συνοχή, είναι πλέον σε καθημερινή χρήση και θα τις
βρίσκουμε διαρκώς μπροστά μας.
Πρέπει όλα αυτά να τα έχουμε υπόψη, να αναζητήσουμε απαντήσεις, να
κινηθούμε στην κατεύθυνση αυτή και ξέρουμε ότι η συζήτηση για την
πλήρη και οριστική αποσύνθεση των ενισχύσεων από την παραγωγή, η
μεγαλύτερη διαφοροποίηση των ενισχύσεων με την μεταφορά πόρων από τον
α’ στον β’ πυλώνα, έχει ήδη ξεκινήσει ενώ ενδιάμεσα το τοπίο συνεχώς
αλλάζει.
Ο ρόλος των συνεταιρισμών, οι οποίοι από ένα περιβάλλον έντονα
προστατευτικό επί δεκαετίες βρίσκονται σήμερα σε ένα περιβάλλον και
μπροστά σε ένα γεωργικό μοντέλο έντονα ανταγωνιστικό, είναι σήμερα
περισσότερο από ποτέ αναγκαίος και αναντικατάστατος, αφού αποτελεί το
βήμα με το οποίο προσεγγίζεις και κατακτάς την αγορά, αφού αποτελεί για
τον αγρότη τον σταθερό μηχανισμό για έναν ανοιχτό δρόμο προς την αγορά,
η οποία αλλιώς δεν προσεγγίζεται.
Οι συνεταιρισμοί είναι εκείνοι που αποτελεσματικά μπορούν, μέσω
εμπορικών «συμβολαίων» με την αγορά, να προγραμματίσουν σωστά την
παραγωγή τους και στο στάδιο της καλλιέργειας αλλά και στα στάδια της
μεταποίησης και της διακίνησης σε μακροχρόνια βάση, με όρους και κανόνες
που συνομολογούνχαι μεταξύ των παραγωγών, δια μέσου ακριβώς των
συνεταιρισμών τους, και των πάσης φύσεως μεταποιητών, εμπόρων και
διανομέων. Είναι άλλωστε κάτι που θα συμβάλλει στον εξορθολογισμό του
ελληνικού αγροτικού τομέα, σε μια ρεαλιστική αναδιάρθρωση, αφού ο στόχος
θα είναι η τελική απορρόφηση των παραγόμενων προϊόντων με παράλληλη
συμπίεση του κόστους μέσω ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού της παραγωγής,
της διαπραγμάτευσης με καλύτερους όρους των εφοδίων και των
χρηματοοικονομικών προϊόντων, που κατά κύριο λόγο διαμορφώνουν το
κόστος.
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Βλέπουμε τον αγροτικό συνεταιρισμό ως συλλογικό «παραγωγό» και
προμηθευτή της αγροτικής παραγωγής, ως συλλογικές επιχειρήσεις της
ιδιωτικής οικονομίας, με προϊόντα που θα στηρίζονται'
• Στην ποιότητα (Αυτό ζητά ο καταναλωτής και αυτό πρέπει να του δώσουμε,
χωρίς παραπλανήσεις και χωρίς υποχωρήσεις στον στόχο μας)
• Στην ολοκληρωμένη διαχείριση
• Στην πιστοποίηση.
Χρειάζεται, επίσης, να επενδύσουμε σε προϊόντα βιολογικής γεωργίας, αφού
και αυτά έχουν ένα μερίδιο της αγοράς —που όλο και θα μεγαλώνει- και από
το οποίο δεν μπορούμε να λείπουμε.
Η υπάρχουσα συνεταιριστική διάρθρωση έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό τον
κύκλο της. Το ίδιο και ο συνεταιρισμός γενικού σκοπού, πόσο μάλλον οι
συνεταιρισμοί σφραγίδες.
Τη θέση όλων αυτών πρέπει να πάρει ο κλαδικός συνεταιρισμός.
Που παράγει πρωτογενώς
Που μεταποιεί και τυποποιεί
Που εμπορεύεται
Οι παραγωγοί πρέπει να δέχονται από τον Κλαδικό Συνεταιρισμό
Τεχνική υποστήριξη
Εφόδια
Πληροφόρηση
Η ανάπτυξη των συνεταιρισμών αυτών θα δημιουργήσει*
• Συνεταιριστικά δίκτυα διανομών με αναγνωρίσιμα Εμπορικά Σήματα και
υπηρεσίες «λοτζίστικ»
• Κοινές προμήθειες εφοδίων
• Συνεταιριστικό Φορέα Υπηρεσιών
• Τελικά μιλάμε για την ίδρυση υπερκείμενων Συν/κών επιχειρήσεων
οικονομίας κλίμακας.
Όλα αυτά δεν θα καταστούν δυνατά αν δεν υιοθετηθούν και οι κατάλληλες
αρχές Διοίκησης και Λειτουργίας.
Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ανήκουν στα
μέλη τους, εξυπηρετούν τα μέλη τους και ελέγχονται από τα μέλη τους. Ότι
οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί χρηματοδοτούνται από τους ιδιοκτήτες —μέλη
τους·
Ότι επιδιώκουν επάρκεια χρηματοοικονομικών πόρων για σταθερή, βιώσιμη
και ανταγωνιστική λειτουργία και ανάπτυξη και υιοθετούν σύγχρονα
συστήματα μετοχικής, κεφαλαιακής ανασυγκρότησης, αξιοποιώντας τις
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δυνατότητες συγκέντρωσης κατ συγκεντροποίησης του κεφαλαίου
(συγχωνεύσεις ΑΣΟ, ΕΑΣ, επιχειρήσεων, εξαγορές, δημιουργία νέων
επιχειρηματικών σχημάτων, αξιοποίηση κεφαλαιαγορών, χρησιμοποίηση
νέων τραπεζικών προϊόντων κ.λπ.).
Ότι θα επιδιωχθεί η υιοθέτηση και αξιοποίηση των σύγχρονων πρακτικών
και πολιτικών Διοίκησης —Διαχείρισης (management) —σε όλες τις
διαστάσεις της Συνεταιριστικής δραστηριότητας.
Ότι συμπράξεις των συνεταιρισμών με το ιδιωτικό κεφάλαιο δεν πρέπει στο
μέλλον να αποτελούν θέματα ταμπού.
Ότι θα συνεχισθούν οι προσπάθειες για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία.
Ότι θα επιδιωχθεί η οικονομική εξυγίανση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων
και θα προωθηθεί η δημιουργία σύγχρονων Συνεταιριστικών επιχειρήσεων
εκεί που η αγορά και οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Ότι θα προωθηθούν πολιτικές στο χώρο των ήπιων μορφών ενέργειας
αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Αγροτικού —
Συνεταιριστικού Τομέα (βιοκαύσιμα, κ.λπ.).
Ότι θα ενισχυθούν οι προσπάθειες για δημιουργία κοινών δικτύων διανομής
και προμηθειών.
Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η διαχείριση ενός άλλου γεωργικού
μοντέλου προϋποθέτει καλά εκπαιδευμένο έμψυχο υλικό, είτε μιλάμε για
αγρότες είτε για στελέχη των οργανώσεων μας.
Θα πρέπει να επενδύσουμε στον τομέα αυτό και να μην το θεωρούμε
ελάσσονα προτεραιότητα δίνοντας παράλληλα το μέγιστο βάρος στην
επιχειρηματικότητα στον τομέα μέσω της παροχής ολοκληρωμένων
επιχειρηματικών συμβουλών στους αγρότες.
Θα προχωρήσω ένα βήμα ακόμα και θα πω ότι η επιμόρφωση των μελών των
Διοικητικών Συμβουλίων των συνεταιρισμών που καλούνται να διοικήσουν
ουσιαστικά, σύγχρονες και δυναμικές επιχειρήσεις ανοιχτές στον
ανταγωνισμό, πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση και ίσως καταστατική
δέσμευση, για την ανάληψη αυτών των καθηκόντων. Σημαντικό κομμάτι
αποτελούν και οι σχέσεις των συνεταιρισμών με το Κράτος.
Τέλος το συνεταιριστικό κίνημα θα πρέπει επιτέλους να αποκτήσει ενιαίο
νόμο πλαίσιο.
Τα προϊόντα μας βρίσκονται στην αγορά και όλοι ξέρουμε ότι οι καταναλωτές
τα εμπιστεύονται αρκεί να τα βρίσκουν, οι εξαγωγές μας —με πρώτο το
«εθνικό» προϊόν, το λάδι ■έχουν βρει μια δυναμική που πρέπει όλοι να
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συμβάλλουμε να ενισχυθεί, ο τομέας των υπηρεσιών επίσης έχει μπει σε ένα
ικανοποιητικό δρόμο, κάτι που επιτρέπει πέραν των άλλων την ενίσχυση
των δεσμών μας με τους αγρότες.
Οι όποιες κατακτήσεις όμως δεν πρέπει να μας κάνουν να εφησυχάζουμε. Οι
κατακτήσεις είναι υποθήκες για το μέλλον και όχι σημείο που μας επιτρέπει
να επαναπαυτούμε. Είναι γνωστό άλλωστε ότι κανείς μπορεί να βλέπει το
μπουκάλι ως μισογεμάτο ή μισοάδειο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Συνεταιοιουοί- Eí6oc υπό εΕαωάνιση. οι νέοι ανοότεΰ στπν Ευοωπαϊκπ
Ένωση
Ευρωπαϊκή Ημέρα Νέων Αγροτών σήμερα και το Βλέμμα της νέας γενιάς των
ανθρώπων της υπαίθρου είναι στραμμένο στις Βρυξέλλες, όπου η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή οργανώνει ημερίδα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής γεωργίας.
Σύμφωνα με την CEJA, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών,
μόλις το 8% των διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ε.Ε. είναι
κάτω των 35 ετών, ενώ το 52% εξ αυτών είναι άνω των 55. Το φαινόμενο
είναι εντονότερο στις χώρες της Νότιας Ευρώπης.
Οι νέοι αγρότες που αποτελούν μειοψηφία στη Γηραιά Ήπειρο αγωνιούν για
το μέλλον τους, κυρίως μετά το 2013 όταν θα λήξουν οι επιδοτήσεις της Ε.Ε.
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Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat για το 2005, ιδιαίτερα μικρός
είναι ο αριθμός των νέων αγροτών σε χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η
Πορτογαλία, η Κύπρος, και η Ιταλία, όπου το ποσοστό των νέων εργαζόμενων
στον γεωργικό τομέα δεν ξεπερνά το 6%.
Στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, όπου το συνολικό εργατικό δυναμικό στον
τομέα της γεωργίας ανερχόταν το 2003 σε 34,1% και 26% αντίστοιχα, μόλις
το 4,5% και 4,9% των αγροτών ήταν κάτω των 35 ετών.
Όπως έχει επισημάνει ο πρόεδρος του CEJA Τζιάκομο Μπαλάρι, πρέπει να
θεσπιστεί μια ενιαία αγροτική πολιτική για τους νέους αγρότες σε ολόκληρη
την Ευρώπη και να βελτιωθούν οι δυνατότητες εκπαίδευσης τους. Ένα
ακόμα από τα κύρια αιτήματα της νέας αγροτικής γενιάς είναι να υπάρξει
μία «γέφυρα» ανάμεσα στον τομέα της έρευνας και τους απλούς αγρότες.
«Πολλά από τα αποτελέσματα ερευνών σε ινστιτούτα και πανεπιστήμια για
τον τομέα της γεωργίας δεν φτάνουν ποτέ στους ίδιους τους αγρότες», τονίζει
ο κ. Μπαλάρι. Στόχος της νέας γενιάς των Ευρωπαίων αγροτών είναι επίσης
να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία και να υπάρξει συνεργασία και διάλογος
με όλες τις κομματικές παρατάξεις που έως σήμερα φοβούνται να
«πλησιάσουν» τους νέους αγρότες.
«Στην Ελλάδα τρομάζει τα πολιτικά κόμματα η ιδέα του διαλόγου με τους
αγρότες. Δεν είναι, όμως, κατάσταση να βγαίνουμε συνέχεια στους δρόμους»,
επισημαίνει ο εκπρόσωπος του τμήματος Νέων Αγροτών της Γενικής
Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕΣΑΣΕ) κ. Σπύρος Τσότος.
Χαρακτηριστική είναι η απουσία κομματικών παρατάξεων για την
εκπροσώπηση των αγροτών στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. Μικρά
αγροτικά κόμματα υπάρχουν σήμερα σε χώρες όπως η Φινλανδία και η
Ρουμανία, ενώ στην Πολωνία στην κυβέρνηση συμμετέχει το
χαρακτηριζόμενο ως Κόμμα των Αγροτών με την ονομασία Αυτοάμυνα,
γνωστό ωστόσο για τον εθνικιστικό και αντιευρωπαϊκό του χαρακτήρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η αναπτυξιακή ποοεία των Δωδεκανήσων

Η «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού, σε συνάρτηση με την πληθυσμιακή
αποδυνάμωση ορισμένων μικρών νησιών και δημοτικών διαμερισμάτων
(πρώην κοινοτήτων), οι ενδοπερκρερειακές βιοτικές, υγειονομικές,
εκπαιδευτικές, εκπολιτιστικές και λοιπές ανισότητες στο δωδεκανησιακό
χώρο, ως και η εξόφθαλμη, πλέον μείωση της πρωτογενούς και
δευτερογενούς παραγωγής, διευρύνουν την αρνητικότητα. Για μερικά νησιά,
αναμφίβολα, αρμόζει ο χαρακτηρισμός των προβληματικών οικονομιών». Και
είναι ενδεικτικό ότι το 90%, περίπου, των παραγωγικών δραστηριοτήτων,
κατά μέσον όρο, πραγματοποιούνται στα δύο νησιά· τη Ρόδο και την Κω.
Αυτές οι τέσσερις επισημάνσεις αποτελούν, κατά τη γνώμη μας, τη βασική
αρνητική πλευρά, την εκ διαμέτρου αντίθετη κατάσταση, που υποβόσκει σε
πολλά νησιά σε σύγκριση με εκείνη των ανεπτυγμένων τουριστικά δύο
μεγάλων νησιών συμπλέγματος. Έτσι, με ωραιοποιημένη οικονομολογική
διατύπωση είναι εμφανές το οικονομικό πρόβλημα της Δωδεκανήσου είναι
πρόβλημα ανταγωνιστικής παραγωγής και προσφοράς υπηρεσιών, πρόβλημα
προγραμματισμένης οικονομικής ανάπτυξης, αύξησης του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος, πλήρους κατά τον δυνατότερο τρόπο, απασχόλησης,
αλλά και σωστότερης κατανομής_του εισοδήματος.
Κάτω από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις επιβάλλεται να
συγκεκριμενοποιηθεί τοπικά ανάλογη ταχύρυθμη ορθολογική αναπτυξιακή
οι οικονομικοκοινωνική πολιτική, η οποία απαραίτητα πρέπει να καλύπτει
όλους τους παραγωγικούς δωδεκανησιακούς τομείς, με στόχο· α) τη σταδιακή
άρση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, β) την άρση των διαρθρωτικών
αδυναμιών, γ) την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, με έμφαση στον
παράγοντα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δ) την ανάδειξη και αξιοποίηση
της πολιτιστικής δωδεκανησιακής κληρονομιάς.
Οι παραπάνω Βασικοί - γενικοί στόχοι να συμπλέουν και να
συγκεκριμενοποιηθούν σε ένα δεκαετές μακροπρόθεσμο πρόγραμμα
ανάπτυξης της Δωδεκανήσου
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Να δίδουν έμφαση σε όλα τα δωδεκανησιακά προβλήματα, να εντοπίζουν
χωριστά τις παραγωγικές δυνατότητες όλων ανεξαιρέτως των νησιών του
συμπλέγματος.
Το 1994, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Δωδεκάνησου και οι
παραγωγικές τάξεις, καθώς και το ευρύτερο δωδεκανησιακό κοινό συ στήθηκε
αρχικά Πιστωτικός Συνεταιρισμός Δωδεκανήσου και από το 1995
μεταβλήθηκε στη Συνεταιριστική Τράπεζα. Σήμερα αριθμεί 6.000 μέλη,
περίπου.
Έπρεπε να δημιουργηθεί Τραπεζικός Οργανισμός, υπό την επωνυμία
«Τράπεζα_Δωδεκανήσου», όχι με την τωρινή της μορφή, αλλά με ξεκάθαρη
κοινωφελή Δωδεκανησιακή μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή διάσταση.
Συγκεκριμένα η πρόταση_συνοπτικά ήταν· Από την τεράστια
αδρανοποιημένη ακίνητη περιουσία του Δημοσίου που υπάρχει στα
Δωδεκάνησα, ένα μικρό μέρος, το 5% περίπου, να εκποιηθεί με κανονικές
δημοπρασίες και το ποσόν που θα συγκεντρωθεί να παραχωρηθεί στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το ποσόν, όμως, αυτό θα χρησιμοποιηθεί α
ποκλειστικά και μόνο, ως μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση στην αρχή μιας
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας για τραπεζικές εργασίες, που θα
ονομαστεί: «Τράπεζα Δωδεκανήσου».

Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Η ύφεση του γεωργικού τομέα
Η ύφεση στο γεωργικό τομέα έφερε την άνθηση στον τουρισμό. Από τα μέσα
της ΙΟετίας του '70 έγινε φανερό ότι το μέλλον της Κω ήταν ο τουρισμός και
μάλιστα ο διεθνής τουρισμός. Το ιστορικό παρελθόν του νησιού, οι φυσικές
ομορφιές, οι εκτεταμένες παραλίες και το πολιτιστικό του υπόβαθρο, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των οργανωτών ταξιδιών, οι οποίοι κατέστησαν την Κω
ένα από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της ανατολικής Μεσογείου.
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Σήμερα η Κως συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 4 σημαντικότερους διεθνείς
τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Οι παράλληλες τουριστικές
επιχειρήσεις, και γενικά οι μικροεπιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών στους
τουρίστες δημιουργήθηκαν από τον ντόπιο κυρίως πληθυσμό της πόλης και
από τον αγροτικό πληθυσμό των παράλιων χωριών, που μετασχηματίσθηκε
σε μικροεπιχειρηματία του τουριστικού κυκλώματος. Ο πληθυσμός τους
νησιού αυξήθηκε εντυπωσιακά με την απογραφή του 2001 σε 30.001 χάρις
στην τουριστική του ανάπτυξη, η οποία όχι μόνο βελτίωσε τα δημογραφικά
δεδομένα, αλλά κυρίως ανέβασε σε υψηλό Βαθμό το Βιοτικό επίπεδο των
κατοίκων, αφού η Δωδεκάνησος με αιχμή τη Ρόδο και Κω, συγκαταλέγεται
σήμερα μεταξύ των περιοχών της Χώρας με το υψηλότερο κατά κεφαλή
ακαθάριστο εθνικό προϊόν.
Δυστυχώς δεν ξέρετε ότι μόνο στη Δωδεκάνησο, δύο χιλιάδες είναι γεωργοί
κατά κύριο επάγγελμα και ότι οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς ξεπερνούν τους
1.500 πολίτες. Μάλιστα, είναι γεωργοί με μικρό εισόδημα εξαιτίας του
θαλάσσιου αποκλεισμού, του μεγάλου κόστους και του σκληρού
ανταγωνισμού.
Ενώ γνωρίζουμε ότι η τουριστική ανάπτυξη των νησιών μας τείνει να
καταντήσει μονοκαλλιέργεια με δραματικές συνέπειες στην οικονομική
εξάρτηση του πληθυσμού, ενώ ξέρουμε ότι η γεωργία, η κτηνοτροφία και η
αλιεία των νησιών μπορούν να παίξουν σημαντικό, κύριο και
συμπληρωματικό ρόλο στην ανάπτυξη των νησιών, ενώ είναι γνωστό ότι οι
χιλιάδες γεωργοί των νησιωτικών περιοχών πρέπει να στηριχθούν και να
ενισχυθούν ακόμα περισσότερο για νέους προσανατολισμούς των επώνυμων
λεγάμενων προϊόντων.
Η Κυβέρνηση πιστεύει ότι στα νησιά η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία
είναι αντιπαραγωγικές δραστηριότητες.
Ξεκίνησαν την καλλιέργεια των αμπελιών τους, ετοιμάστηκαν για την
παραγωγή των σταφυλιών, προετοιμάστηκαν για τη λειτουργία του
συνεταιριστικού εργοστασίου της ΚΑϊΡ, της γνωστής και φημισμένης ΚΑϊΡ
και ξαφνικά τον Αύγουστο, πριν από τη σοδειά, έφθασε στη Ρόδο ένα
δεξαμενόπλοιο με κρασί από τη Χιλή. Σε πολλά λιμάνια της χώρος ήλθαν
πολλά δεξαμενόπλοια, όχι μόνο από τη Χιλή, αλλά και από τη Βουλγαρία και
από τη Ρουμανία και από τις άλλες ανατολικές χώρες. Ο μόχθος των αγροτών
μας υποχρεώθηκε να ανταγωνιστεί τους μεγαλέμπορους και τους
αμπελουργούς ξένων χωρών.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Με βάση όχι έχω αναφερθεΐ μπορούμε να συμπεράνουμε όχι χα
προβλήμαχα είναι Βασικά και μεγάλα. Μερικά από αυχά είναι η ύφεση
χου αγροχικού χομέα και η άνθηση χου χουρισμού, η ύφεση με χη σειρά
τους οι αγροχικοί συνεχαιρισμοί και γενικόχερα οργανισμοί και
επιχειρήσεις που έχουν σαν κύρια πρώχη ύλη χα γεωργικά προϊόνχα.
Επίσης, δεν υπάρχουν και χα απαραίχηχα μεχαφορικά μέσα για να
διεξαχθούν φυσιολογικά η εμπορία χων αγροχικών προϊόνχων. Ειδικά για
χο πρόβλημα χων μεχαφορικών μέσων είναι ενχονόχερο σχα μικρόχερα
νησιά χων Δωδεκανήσων από όχι σχην Κω και χη Ρόδο.
Για χα προβλήμαχα όμως αυχά για να λυθούν πρέπει να
δρασχηριοποιηθούν όλοι ανεξαιρέχως και ειδικόχερα χο Κράχος.
Με χο να ενεργήσουν όλοι χωρίς χην σημανχική συμβολή χου Κράχους
δεν γίνεχαι χίποχα. Έχουν, Βέβαια, γραφχεί και ειπωθεί πολλά σχεχικά με
κάποια μέχρα που πρέπει να ληφθούν και χι σχοχεύουν για χην
υλοποίηση κάποιων υποδομών, αλλά χα περισσόχερα από αυχά είναι μόνο
σχα λόγια και σχα χαρχιά.
Το θέμα είναι να δοθούν χα απαραίχηχα κονδύλια και χην καχάλληλη
αξιοποίηση αυχών. Η ερώχηση όμως είναι αν θα δοθούν ποχέ αυχά χα
κονδύλια και πόχε.

83

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ Π. Α., Η ΚΩΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ... ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ...,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΟΡβΙβ, ΚΩΣ, 2005

ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ ΚΩΝ., ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ «ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ
ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ», KEIM. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 1, ΑΠΡ. 2004 - ΔΕΚ. 2005

ΤΑ ΔΩΔ/ΣΑ ΤΟΝ 20° ΑΙΩΝΑ. ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ, ΕΚΔ.
«ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ», ΔΕΚ. 1999, ΡΟΔΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ Ή ΜΕΡΟΠΙΣ" ΣΥΝ. Π. Ε.,1982

www.Google.com

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ........................................................................................... 1
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ....................................................... 2
1. Δραστηριότητες Συνεταιρισμού..................................................... 3
2. ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Προϋποθέσεις και κωλύματα εγγραφής...................................... 4
Όροτ εισόδου των μελών................................................................5
2.3 Δικαιώματα κατ υποχρεώσεις των μελών................................... 6
2.4 Αποχώρηση και Διαγραφή των μελών........................................ 7
2.5 Δικαιώματα εξερχόμενων μελών...................................
8
2.6 Θάνατος μέλους............................................................................. 9
3. Συνεταιριστική μερίδα - Ευθύνη.............................................. 10
4. Όργανα Συνεταιρισμού............................................................ 11
Γενική Συνέλευση των μελών..................................................... 11
Διοικητικό Συμβούλιο................................................................18
Εποπτικό Συμβούλιο.................................................................. 23
Μικτό Συμβούλιο......................................................................... 25
5. Ειδικές Διατάξεις οργάνων διοικήσεως......................................26
Γενικά........................................................................................... 26
Κωλύματα - ασυμβίβαστα........................................................... 27
Αποζημιώσεις...............................................................................28
6. Λειτουργία του Συνεταιρισμού...................................................29
Εργασίες του Συνεταιρισμού......................................................29
Προσωπικό Συνεταιρισμού.........................................................33
Διευθυντής...................................................................................33
7. Κεφάλαια Συνεταιρισμού
7.1 Μερίδες —Προαιρετικές..........................................................34
7.2 Εισφορές ασφαλείας................................................................. 35
7.3 Τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο............................................ 35
7.4 Έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο.............................................36
7.5 Ειδικά αποθεματικά κεφάλαια............................................... 36
7.6 Λογιστικό έτος —Λογιστικά βιβλία.........................................37
7.7 Απογραφή —Ισολογισμός..........................................................38
7.8 Διανομή πλεονασμάτων............................................................46
7.9 Αύξηση ή μείωση συνεταιριστικής μερίδας........................... 46
7.10 Κατανομή ζημιών.....................................................................47
8. Ειδικές και Τελικές διατάξεις
Δικονομικές διατάξεις —Απαγορεύσεις................................ 47
Γνωστοποιήσεις.......................................................................48

Επιθεωρήσεις........................................................................... 48
Δημοσιότητα.............................................................................49
Τροποποίηση του Καταστατικού............................................49
Διάλυση και εκκαθάριση......................................................... 50
Η εξέλιξη του Συνεταιρισμού μέχρι σήμερα........................ 50
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ιστορία της Γεωργίας της Κω............................................................ 56
Ι.Τα ελαιοτριβεία του Ασφενδιού..................................................... 58
2. Ελαιώνες.......................................................................................... 60
3. Αμπέλια............................................................................................ 61
4. Το Ασφενδιανό κρασί....................................................................63
5. Οι εξαγωγές των σταφυλιών στην Αίγυπτο................................65
6. Η εποχή των καπνών στην Κω....................................................66
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
1.

Η ανάπτυξη της Υπαίθρου και νησιών της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου.........................................................................69
2. Ειδικοί στόχοι Π.Ε.Π. κατά τον πρωτογενή τομέα................... 70
3. Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων..................... 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Οι Συνεταιρισμοί ανοίγουν για τον
αγρότη το δρόμο της αγοράς...........................................................74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Συνεταιρισμοί: Είδος υπό εξαφάνιση, οι νέοι
αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.................................................. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΟ:
Η
αναπτυξιακή
πορεία
των
Δωδεκανήσων................................................................................. 79
Η εντυπωσιακή ανάπτυξη του Τουρισμού.......................................81
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

83

