
“THESgi” THESSZÁLIAI MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET 

AZONOSÍTÓ 
ADATOK 

Cím/Ország 
Larissa, 3o KLM PEO Larisa 

Volos 

GÖRÖGORSZÁG 

 
Jogi szervezeti forma 
Szövetkezet 

 
Weboldal link 
www.thesgi.gr 

Kapcsolat 
E-mail: orizos@thesgi.gr (Orestis Rizos) 

 
VIDEO, PPT, egyéb (a szövetkezetet bemutató 
interaktív anyagok) 
- 

ALAP- 
INFORMÁCIÓK 

Alapítás éve 
2013 

 
Leírás/fő tevékenységek 
A THESgi egy gabonaágazatban működő szövetkezet. 

Fő tevékenységei a következők: 

> mezőgazdasági termékek kereskedelme; 

> a gazdálkodók mezőgazdasági inputokkal való ellátása; 

> szerződéses termelés. 

 
Főbb érdekelt felek (tagok, ügyfelek, termelők) 
- 
 
Földrajzi lefedettség  
(szolgáltatás/áruk előállítása; 
piacok/fogyasztók/kedvezményezettek) 
A tagok a görögországi Thesszália területén működnek; 

A termékeket a hazai piacon értékesítik. 

 
Bevételek 
4 millió € bevétel 

20 ezer € nyereség 

SZERVEZET/ 
TULAJDONOSI 
SZERKEZET 

Tulajdonosi szerkezet 
65 tag (gazdálkodó) egyenlő arányban tulajdonosa a szövetkezetnek: ők alkotják a 

Közgyűlést. 

Közülük öten a választott igazgatótanácsot alkotják, hármat felügyelő bizottsági tagnak 

választanak. 

A szövetkezetnek 10 alkalmazottja van. 

 

Szavazási folyamat 
A megválasztott igazgatótanács javaslatot tesz a napirendre a Közgyűlésnek, amely 

megszavazza a szövetkezet főbb döntéseit és stratégiai irányát. 

 
A tagság előnyei 

> Szerződéses termelés lehetősége; 

> Speciális szolgáltatások, például agronómiai támogatás; 

> Hitel; 

> Mezőgazdasági inputok és precíziós mezőgazdaság. 

> A szövetkezet magáncégekkel együttműködve tagjai és dolgozói családjai számára 

életbiztosítást és éves egészségügyi szűrési programokat biztosít, kedvező áron és 

jobb feltételekkel. 



IRÁNYÍTÁS ÉS A 
TAGOK 
RÉSZVÉTELE 

Szervezeti felépítés 

Közgyűlés, választott igazgatótanács, felügyelőbizottság, munkavállalók 

 

A Közgyűlésen kívüli fórumok száma, működése 

Évente „taktikai” közgyűlés az éves pénzügyi eredmények ismertetésére és 

jóváhagyására,  

4-5 extra közgyűlés az egyéb döntéshozatalra és a tagok tájékoztatására. 

 

Az Igazgatóság összetétele és működése 

Az igazgatótanács 5 tagból áll, mindegyikük a tagok közül kerül ki. 

AZ 
ALAPELVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 
JÓ 
GYAKORLATOK 

1. ALAPELV. ÖNKÉNTES ÉS 
NYITOTT TAGSÁG 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ALAPELV. A TAGOK 
GAZDASÁGI RÉSZVÉTELE 
 
 
4. ALAPELV. AUTONÓMIA ÉS 
FÜGGETLENSÉG 
 
 
 
 
 
 
5. ALAPELV. OKTATÁS, KÉPZÉS 
ÉS TÁJÉKOZTATÁS 
 
 
 
 
6. ALAPELV. EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A SZÖVETKEZETEK KÖZÖTT 

A szövetkezet 2013-ban alakult, és kezdetben minden 

tag nagy lelkesedéssel mutatta be saját 

szakterületének legjobb gyakorlatait, és osztotta meg 

tagtársaival személyes szakértői hálózatát. Ez a 

gyakorlat minden tag számára előnyös volt, és hét év 

elteltével a szövetkezetnek sikerült a legjobb 

termesztési technikák és gyakorlatok felé orientálnia 

a gazdákat, valamint növelni a termesztés 

mennyiségét és minőségét. 

 

A szövetkezet minden tagjának visszatérítést 

garantál. A szövetkezet a lehető legmagasabb áron 

vásárolja meg tagjaitól a gabonát, hogy a haszon 

többnyire a tagoknál realizálódjon. 

 

A szövetkezet a tagok képzése és tájékoztatása révén 

nagy mennyiségben, kiváló, egyöntetű minőségű 

gabonát állít elő. A szövetkezet megkönnyíti a teljes 

egészében tanúsított termékek bevezetését, a 

precíziós gazdálkodást és az alacsonyabb széndioxid-

kibocsátást célzó politikákat. Ezek a jellemzők 

megkülönböztetik a szövetkezetet versenytársaitól, és 

versenyelőnyt kínálnak az iparágban. 

 
A szövetkezet lehetőséget kínál a tagoknak arra, hogy 

görög és európai kutatóintézetekkel és egyetemekkel 

működjenek együtt. Ez az együttműködés értékes 

tudást és rálátást biztosít számukra termelésük 

jövőjét illetően. 

 

A szövetkezet első ügyfelei az alakulás idején 

támogatólag fellépő szövetkezetek voltak, illetve, 

alapításához más helyi szövetkezetektől is kapott jogi 

kérdésekben támogatást és szakértőket. A THESgi a 

mai napig megőrizte ezeket a partnerségeket, és most 

már más szövetkezeti kezdeményezések támogatója. 

A THESgi a közeljövőben más szövetkezetekkel való 

együttműködést tervezi. 

 


