ΕΒΟΛ: Νέα προϊόντα και εξαγωγές βιολογικών

Την επέκταση του δικτύου διανομής των γαλακτοκομικών προϊόντων της, τον εμπλουτισμό της γκάμας της με νέους κωδικούς (κατσικίσιο συμβατικό γιαούρτι, γιαούρτια
με φρούτα και το κεφίρ)

αλλά και την εξαγωγική δραστηριότητα ιδίως των βιολογικών προϊόντων σχεδιάζει για τους επόμενους μήνες του έτους η ΕΒΟΛ.

Τα παραπάνω ανέφερε, μεταξύ άλλων, στις 20 Μαρτίου κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου - ΕΒΟΛ κ. Νικήτας
Πρίντζος τονίζοντας επιπλέον ότι παρά την άσχημη οικονομική συγκυρία και παρά τον έντονο ανταγωνισμό το 2018 σημειώθηκε αύξηση του τζίρου της συνεταιριστικής
επιχείρησης, ενώ τα κέρδη ανήλθαν στα 2,2 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου-ΕΒΟΛ κ. Νικήτας Πρίντζος έδωσε σήμερα συνέντευξη στα Μ.Μ.Ε. και αναφέρθει στα πιο κάτω θέματα:

Οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα χρήσης του 2018 όπου παρά την άσχημη οικονομική συγκυρία και παρά τον έντονο ανταγωνισμό υπήρξε αύξηση του τζίρου καθώς
και του όγκου πωλήσεων και τα αποτελέσματα κινήθηκαν σε θετικά επίπεδα και συνεχίστηκε η ανοδική πορεία του Συνεταιρισμού. Πιο συγκεκριμένα, τα κέρδη για τον
Αγροτικό Συνεταιρισμό Βόλου-ΕΒΟΛ το 2018 ανήλθαν στα 2,2 εκατ.ευρώ.

Μέσα στο 2018 έκλεισε οριστικά η επένδυση 6,5 εκ. ευρώ για την κατασκευή της νέας μονάδας εργοστασίου ΕΒΟΛ η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ΑΛΕΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, επιδοτούμενη κατά 43%. Επίσης, ολοκληρώθηκε και η επένδυση του φωτοβολταϊκού πάρκου 500 KW στο Στεφανοβίκειο το οποία λειτουργεί από το
Σεπτέμβριο.

Ο κ. Νικήτας Πρίντζος προσδιόρισε τους στόχους για το έτος 2019 οι οποίοι είναι η επέκταση του δικτύου διανομής των γαλακτοκομιών προϊόντων ΕΒΟΛ έτσι ώστε να
βρίσκονται σε κάθε σημείο της πατρίδας μας.
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Ανακοίνωσε επίσης ότι θα προστεθούν 3 νέοι κωδικοί στη γκάμα των προϊόντων του Συνεταιρισμού και αυτά είναι το κατσικίσιο συμβατικό γιαούρτι (το οποίο ήδη
κυκλοφορεί στην αγορά), γιαούρτια με φρούτα και το κεφίρ το οποίο θα κυκλοφορήσει εντός του καλοκαιριού.Ο κ. Πρίντζος είπε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνεταιρισμού βρίσκεται σε συνεχή επαφή με σημαντικούς οίκους του εξωτερικού προκειμένου να ξεκινήσει κατά το 2ο εξάμηνο του 2019 η εξαγωγική δραστηριότητα
ιδίως των βιολογικών προϊόντων.

Δήλωσε πολύ απογοητευμένος ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου-ΕΒΟΛ για την πορεία του αγροτικού κόσμου καθώς τόσο η γεωργία και η κτηνοτροφία
βρίσκονται σε δεινή κατάσταση. Το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ υψηλό, οι τιμές των αγροτικών προϊόντων πολύ χαμηλές, υπάρχει υπέρμετρη ασφαλιστική
επιβάρυνση καθώς και εξοντωτική φορολογία. Δεν υπάρχει ρευστότητα με αποτέλεσμα οι αγρότες να μην μπορούν να παράγουν, να καλλιεργήσουν και να βοηθήσουν τη
χώρα μας να βγει από την κρίση.

Βγάζω κραυγή αγωνίας, είπε.

Θα πρέπει επιτέλους όλοι μαζί Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και αρμόδιοι φορείς να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι μαζί με τους αγρότες
για την χάραξη εθνικής αγροτικής πολιτικής προκειμένου να στηριχτεί πολύπαθος αυτός χώρος και ο κυριότερος πυλώνας της εθνικής οικονομία, καθόσον η κατάσταση
τείνει να γίνει μη αναστρέψιμη

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη ο κ. Νικήτας Πρίντζος από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βόλου-ΕΒΟΛ αναφέρθηκε στη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων και τις
ικανοποιητικές τιμές που δίδονται στα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα οι οποίες είναι οι υψηλότερες σε πανελλαδικό επίπεδο.

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθησίας που διακρίνει τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βόλου, ο πρόεδρος κ. Νικήτας Πρίντζος ανακοίνωσε ότι θα διανεμηθούν 700
αρνιά και κατσίκια σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες του Νομού Μαγνησίας μέσω της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των Δήμων και της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, τα
οποία θα προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τους κτηνοτρόφους του Ν. Μαγνησίας και τα οποία θα προμηθευτεί μέσω του συλλόγου κρεοπωλών Βόλου.
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