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III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΌΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ • ■ -- — - ■ ■■ 1 ■1   ~"—""" —■
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΞ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ?

Α' ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΡΓ.ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
α) Απασχολούμενοι υπάλληλοι 

Μόνιμοι : 65
Έ κτακτο ι : 178

β) Αγροτικές οικογένειες περιφέρειας 
γ) Κύκλος εργασιών (1982) : 7.599.524-.261 
δ) Αριθμός συν/σμών μελών : 110

Οχ

000 περίπου



Β' _ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ, ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ 
ΣΐΝ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ)

' α) Αριθμός μελών : 1.275
β) Απα^ολοΟμενοι υπάλληλοι

Μόνιμοι : 17 
Έκτακτο ι : 2

γ) Αγροτικές οικογένειες περιφέρειας: 1.£#$ ΙοέΡι^οϋ 
δ) Κύκλος εργασιών (1983) : 856,310.195



β.- Οινοποιητικός και Ξλαιουργικός συνεταιρισμός 
Αχλαδιών Σητείας.

Άρθρο 10

4. Να αλέθουν στο ελαιουργείο του Συν/σμού ολό
κληρη την ποσότητα του ελαιοκάρπου που παράγουν....
Συνεταίρος που δεν θα αλέθει τον ελαιόκαρπό του στο 
ελαιουργείο του συν/σμού θα πληρώνει ποινική ρήτρα 
5 δραχμές κατά κιλό.

γ.- 0 ινοποιητικός Συν/σμός 'Εξω Μουλιανών Ν.Λασηθίου. 

Ακριβώς όπως η περίπτωση 1.

ινοποιητικός, Ελαιουργικός και Πιστωτικός Συνε- 
αιρισμός Αρχανών Κρήτης.

Η υποχρέωση παράδοσης της παραγωγής περιλαμβάνει 
(άρθρο 1 3) ελαιόκαρπο, κρασοστάφυλλα και επιτραπέζια 
σταφύλια.

Τα καταστατικά σχεδόν όλων των οικοποιητικών και 
ελαιουργικών συν/σμών περιέχουν την ίδια ρύθμιση.

4·. Πτηνοτροφικοί .
α.- Συνεταιρισμός πτηνοτρόφων Μεγάρων.

'Αρθρο 13
Καθιερώνει την υποχρέωση παράδοσης, σύμφωνα με τις 

αποφάσεις της διοίκησης της παραγωγής των συνεταίρων σε 
πουλερικά και αυγά προς επεξεργασίαν και κοινήν πώλησιν. 
Προβλέπει ποινική ρήτρα για μη συμμόρφωση.

β.- Πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Χαλκίδος. 
πιο πάνω ρύθμιση.



γ.- Πτηνοτροφικδς Συνεταιρισμός Ηπείρου.

'Αρθρο 6 ,παράγρ. 10 & 11

10. Οι συνεταίροι, έχουν υποχρέωση να παραδί&ουν 
στον συνεταιρισμό ολόκληρη την ποσότητα της παραγωγής 
τους, αην οποία παραγωγή, δηλαδή στα κοτόπουλα κρεατο
παραγωγής, στις όρνιθες αναπαραγωγής και στα κάθε ημέ
ρα παραγόμενα εκκολάψιμα αυγά, ο συνεταιρισμός έχει 
την νομική νομή και ο συνεταίρος, εξ'αιτίας της συνε
ταιρικής σχέσεως, την κατοχήν και μάλιστα των μεν που
λερικών κρεατοπαραγωγής και των ορνίθων αναπαραγωγής 
μέχρι της ηλικίας σφαγής των, που προβλέπεται από τον 
κανονισμό εκμεταλλεύσεων, των δε εκκολαψίμων αυγών μέχρι 
του χρόνου που απαιτείται για την μεταφορά και την 
παράδοσή τους στα εκκολαπτήρια του συνεταιρισμού.

11. Συνεταίροι αρνούμενοι αδικαιολόγητα να παραδώ
σουν την παραγωγή τους ή μέρος της παραγωγής τους στον 
συνεταιρισμό υπόκεινται σε χρηματική ποινή (ποινική 
ρήτρα) πενήντα δραχμών για κάθε μη παραδιδόμενο πουλερι
κό κρεατοπαραγωγής ή όρια θα αναπαραγωγής και πέντε 
δραχμών για κάθε μη παραδιδόμενο εκκολάψιμο αυγό.
Οι ποινικές αυτές ρήτρες περιέρχονται στο τακτικό 
αποθεματικό κεφάλαιο του συνεταιρισμού.

5. Γαλακτοκομφκο ί.
α.- Γεωργικός Πιστωτικός και Γαλακτοκομικός Συνεταιρι

σμός Ελληνικών Μεσολογγίου.
'Αρθρο 13 παράγρ. ε

" Να παραδίδουν εις τον συν/σμδν και να μεταφέρουν 
δι'εξόδων των εις τον συνεταιριστικόν γαλακτοκομείον, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ.Σ. ολόκληρο ή μέρος της παρα
γωγής προς από κοινού επεξεργασίαν και πώλησιν" (Προβλέ- 
πεται ποινική ρήτρα για μη συμμόρφωση).



β.- Γαλακτοκομικός Συν/σμός Δάφνης Ναυπακτίας . 
Ακριβώς η πιο πάνω ρύθμιση.

γ.- Γεωργικός Πιστωτικός και Γαλακτοκομικός Συν/σμός 
Αγγελοκάστρου Μεσολογγίου.

Η πιο πάνω ρύθμιση αν αποφασισθεί από 
τη γεν.συνέλευση.

δ.- Γεωργικός Πιστωτικός και Γαλακτοκομικός Συνεται
ρισμός 'Ανω Κερασδβου Αιτωλ/νίας.

Τα καταστατικά σχεδόν όλων των γαλακτοκομικών συνε
ταιρισμών περιέχουν την ίδια ρύθμιση.


