12

Κυριακή 26 Nοεμβρίου 2017 - hmeρησια

Οικονομία

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ
του συνεταιρισμού ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού βρίσκονται σε χώρο με
έκταση περίπου 30
στρεμμάτων,που
στεγάζει γραφεία
διοίκησης, ψυκτικούς θαλάμους
ελεγχόμενης
ατμόσφαιρας,
αποθήκη γεωργικών εφοδίων, αποθηκευτικούς χώρους, διαλογητήρια.

9.200

καλλιεργήσιμα στρέμματα, 540 μέλη συνολικά, 20.000 τόνοι φρούτων
και ετήσιος τζίρος ύψους 18,5 εκατ. ευρώ για τους δύο συνεταιρισμούς ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού
και ΑΣΟΠ «Δήμητρα» που συγκροτούν ένα σύγχρονο αγροτικό «success story».

ΣΤΟ BEΛΒΕΝΤΟ ΓΡΑΦΕΤΑΙ
ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ SUCCESS STORY
Οι δύο συνεταιρισμοί, που μετρούν 100 χρόνια, δίνουν ζωή σε μια κωμόπολη 3.500 κατοίκων.
ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
mapostolou@24media.gr

Τ

α ροδaκινα και τα νεκταρίνια
δίνουν... ζωή σε μία ολόκληρη κωμόπολη της περιφέρειας. Χάρη στην επιτυχημένη δραστηριοποίηση δύο
υγιών συνεταιρισμών, του
ΑΣΕΠΟΠ και της Δήμητρας,
το Βελβεντό, μία περιοχή με περίπου
3.500 κατοίκους, αποτελεί τρανό παράδειγμα για το πώς μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη και εκτός των
μεγάλων αστικών κέντρων.
Με τους δύο συνεταιρισμούς να
έχουν συνολικά 540 μέλη, 9.200 καλλιεργήσιμα στρέμματα, 20.000 τόνους
φρούτων και ετήσιο τζίρο ύψους 18,5
εκατ. ευρώ, το Βελβεντό μπορεί να

χαρακτηριστεί ως ένα αγροτικό...
«success story».
Ξεκινώντας από τον ισχυρότερο
συνεταιρισμό της περιοχής που βρίσκεται στον Νομό Κοζάνης και πιο
συγκεκριμένα τον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, αξίζει να σημειωθεί ότι μετράει φέτος 100 χρόνια ζωής. Αριθμεί
περί τα 400 μέλη που καλλιεργούν
σήμερα περίπου 6.500 στρέμματα,
πραγματοποιώντας έναν ετήσιο τζίρο της τάξης των 15 εκατ. ευρώ.
Διακινεί περίπου 12.000 τόνους
επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια
και περίπου 2.000 τόνους μήλα, βερίκοκα και δαμάσκηνα, καθώς επίσης
και μικρότερες ποσότητες από ακτινίδια, αχλαδόμηλα nashi, κυδώνια
και κεράσια. Βέβαια, η κύρια δραστηριότητα του συνεταιρισμού είναι
η συσκευασία και η διακίνηση του
γνωστού, στο ευρύ κοινό, επιτραπέ-

ζιου ροδάκινου Velvita. Οι εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού βρίσκονται
σε χώρο με έκταση περίπου 30 στρεμμάτων, που στεγάζει γραφεία διοίκησης, ψυκτικούς θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, αποθήκη γεωργικών εφοδίων, όπου ο παραγωγός
προμηθεύεται όλα όσα απαιτούνται
για την καλλιέργειά του σε τιμές κόστους και με δυνατότητα πίστωσης,
αποθηκευτικούς χώρους, διαλογητήρια. Επίσης, διαθέτει κατάστημα
στην κεντρική αγορά Αθηνών στου
Ρέντη.
Ο ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ απασχολεί μόνιμα 10 υπαλλήλους, ενώ
κατά τη θερινή περίοδο αιχμής φτάνει να απασχολεί μέχρι και 80 άτομα
ως εποχικό προσωπικό.
Ο συνεταιρισμός επενδύει σε ετήσια βάση πάνω από 100.000 ευρώ
στην αναδιάρθρωση των καλλιερ-

γειών του, δαπανά περίπου ίδιο ποσό
στην προβολή και διαφήμιση των
προϊόντων του, ενώ συμμετέχει σε
διεθνείς εκθέσεις σε χώρες όπως
Γερμανία, Ρωσία, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από πλευράς
της Ελλάδας, καλείται κάθε χρόνο
στην ευρωπαϊκή διάσκεψη πυρηνόκαρπων που γίνεται στη Γαλλία.
Μεγάλη δύναμη του συνεταιρισμού αποτελεί, όπως φανερώνουν
και οι δραστηριότητες του ΑΣΕΠΟΠ,
η εξωστρέφεια. Οπως αναφέρει στην
«Ημερησία» ο πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ
Νίκος Κουτλιάμπας, «το 70% της
παραγωγής διατίθεται στην εγχώρια
αγορά, ενώ το 30% εξάγεται σε χώρες
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και κυρίως σε Τσεχία, Σλοβακία, Σερβία, Λιθουανία, Ουκρανία κ.α.
Μετά το εμπάργκο που επιβλήθηκε
στις εξαγωγές προς τη Ρωσία, τα

