
ASEPOP VELVENTOS 

AZONOSÍTÓ 
ADATOK 

Cím/Ország 
1st Km Velventos Kozani, 

GÖRÖGORSZÁG 

 
Jogi szervezeti forma 
Mezőgazdasági szövetkezet 

 
Weboldal link 
www.asepop.gr 

Kapcsolat 
E-mail: asepop@asepop.gr  

             asepop@koz.forthnet.gr 

 
VIDEO, PPT, egyéb (a szövetkezetet bemutató 
interaktív anyagok) 
1. YouTube-csatorna 

https://www.youtube.com/results?search_query=as

epop+velventos   

2. PPT prezentáció “Velvita by Asepop Velventos” 

3. Videó: “Velvita Corp” (angol nyelven) 

ALAP- 
INFORMÁCIÓK 

Alapítás éve 
1917 

 
Leírás/fő tevékenységek 
Az ASEPOP VELVENTOS egy friss gyümölccsel foglalkozó szövetkezet Görögországban. 

Állandó alkalmazottjain túl a nyári csúcsidőszakban 100 főt foglalkoztat szezonális 

munkakörben. A szövetkezet termékei az őszibarack, nektarin, alma, kivi, szilva, 

sárgabarack, cseresznye. A teljes termelés meghaladja a 15 ezer tonnát. 

A szövetkezet létesítményei (irodák, 13 ellenőrzött légkörű hűtőkamra, mezőgazdasági 

áruraktár, anyagraktárak, gépek) 39 hektáron találhatók, illetve rendelkeznek egy 

fióküzlettel Athén központi gyümölcs- és zöldségpiacán. 

 
Főbb érdekelt felek (tagok, ügyfelek, termelők) 

> 350 aktív tag 

> 14 állandó alkalmazott 

> 80-100 szezonális alkalmazott 

> együttműködések szerte Görögországban 

 
Földrajzi lefedettség  
(szolgáltatás/áruk előállítása; 
piacok/fogyasztók/kedvezményezettek) 
Velventos és Athén; 

Közép- és Kelet-Európa, különösen Oroszország. 

A teljes exportvolumen meghaladja a 3 250 tonnát. 

Az export aránya eléri a teljes értékesítés 40%-át. 

 
Bevételek 
n.a. 

SZERVEZET/ 
TULAJDONOSI 
SZERKEZET 

Tulajdonosi szerkezet 
n.a. 

 
Szavazási folyamat 
n.a. 

 
A tagság előnyei 
A szövetkezeti tagság legfőbb előnye, hogy biztosítja a gazdálkodó családok alapvető 

jövedelmét. A szövetkezet egész évre hitelt biztosít tagjainak, amely lehetővé teszi 

számukra a zökkenőmentes gazdálkodást. 



IRÁNYÍTÁS ÉS A 
TAGOK 
RÉSZVÉTELE 

Szervezeti felépítés 

A szövetkezet legfőbb szerve a Közgyűlés. A szövetkezet irányítását az igazgatóság végzi 

az elnök vezetésével, illetve az ügyvezetés és a menedzsment részlegek (pl. könyvelés, 

értékesítés) segítségével. 

Évente kétszer tartanak rendes közgyűlést, de legalább évi 2-3 rendkívüli ülést is 

szerveznek. 

 

A Közgyűlésen kívüli fórumok száma, működése 

n.a. 

 

Az Igazgatóság összetétele és működése 

Az igazgatóság 9 tagból áll, megválasztásuk 4 évre szól. 

AZ 
ALAPELVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 
JÓ 
GYAKORLATOK 

 
3. ALAPELV. A TAGOK 
GAZDASÁGI RÉSZVÉTELE 
 
 
 
 
 
 
7. ALAPELV: A KÖZÖSSÉGÉRT 
VALÓ FELELŐSSÉG 

A szövetkezet a hitelnyújtás révén lehetővé teszi a 

gördülékeny gazdálkodást a tagok számára.  

Ezen kívül a szövetkezet rendelkezik egy 

geotechnikai részleggel. A szakosodott agronómusok 

tanácsokkal látják el a termelőket, akiknek minden 

lépést be kell tartaniuk az eredményes gazdálkodás 

érdekében. 

2017 augusztusában a szövetkezet a modern és 

fenntartható mezőgazdaságért az Európai Bizottság 

elismerésében részesült. Kísérletileg minden évben 

új, korábban más területeken sikeresen kipróbált 

termesztési módszereket alkalmaznak. Minden 

termelő köteles nyilvántartani valamennyi olyan 

művelési módot, amelyet gazdaságában alkalmaz a 

biztonságos és minőségi termelés érdekében. 

 


