ΖΑΓΟΡΙΝ: "Μεγαλώνοντας, Ανανεώνεται"...

Διαρκής προσπάθεια καταβάλλεται από τα μέλη, τη διοίκηση και το προσωπικό του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου,

που σε λίγους μήνες συμπληρώνει το 103ο έτος από την ίδρυσή του και είναι ευρύτερα
γνωστός από το εμπορικό σήμα "ΖΑGΟRΙΝ", για επικερδή ανανέωση, ποιοτική αναβάθμιση
και περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Οργάνωσης.

Έλαβε αργυρό βραβείο για την τεχνολογική καινοτομία που εφαρμόζεται σε συνεργασία με
την SingularLogic

Ο αιωνόβιος Συνεταιρισμός με τα πασίγνωστα μήλα "ZAGORIN" είχε για άλλη μια φορά την
ευκαιρία να βρεθεί ανάμεσα στις κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας, αφού την Τρίτη 28
Μαΐου βραβεύτηκε στα πλαίσια της διοργάνωσης "Business IT Excellence Awards 2019", σε
ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Οίνου στην Παλλήνη Αττικής. Η
υποψηφιότητα είχε υποβληθεί στη κατηγορία των εξειδικευμένων κλαδικών εφαρμογών για
το νέο λογισμικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται από φέτος. Το νέο λογισμικό
επιδοτήθηκε μάλιστα από τα κονδύλια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ομάδας
Παραγωγών του Α.Σ. Ζαγοράς και αποτελεί μία από τις κύριες επιλογές της Διοίκησης του
Συνεταιρισμού, έπειτα από σχετική εισήγηση, αποτέλεσμα εντατικής προσπάθειας του
Υποδιευθυντή Άγγελου Θεοδώρου, για την εξεύρεση της καταλληλότερης εφαρμογής ώστε
να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού, με στόχο τον
εκσυγχρονισμό της καθημερινής τους λειτουργίας. Το βραβείο, έλαβε από κοινού ο
Συνεταιρισμός με την συνεργαζόμενη εταιρία και στην τελετή εκπροσωπήθηκε από τον
Πρόεδρο, Αντώνη Λάσκο τον οποίο συνόδευε το στέλεχος του Λογιστηρίου, Δημήτρης
Σαμαράς και ο διαχειριστής του Πρατηρίου Α15-Α17 του Συνεταιρισμού στη Κεντρική
Λαχαναγορά Αθήνας, Γιώργος Καπανιάρης.

H επιτροπή αξιολόγησης των βραβείων, αποτελούνταν από 32 σημαντικές
προσωπικότητες, CEO’s των μεγαλύτερων επιχειρήσεων ΤΠΕ, CIO’s, διακεκριμένους
ακαδημαϊκούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, innovation experts και εκπροσώπους των
θεσμικών φορέων. Τα βραβεία Impact Business IT Excellence (BITE) Awards 2019
συνδιοργάνωσαν η Boussias Communications και το Εργαστήριο ELTRUN του Οικονομικού

1/3

ΖΑΓΟΡΙΝ: "Μεγαλώνοντας, Ανανεώνεται"...

Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και
Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, κεντρικός κόμβος
πληροφόρησης και υποστήριξης για θέματα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, ήταν
επίσημος υποστηρικτής της διοργάνωσης.

Οι συνεταιριστές αποφάσισαν μεγάλη επένδυση σε πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις
και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό

Μερικές ωστόσο ημέρες πριν και συγκεκριμένα την Κυριακή 19 Μαίου 2019, η Γενική
Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού, έλαβε μία υψίστης σημασίας απόφαση
υπερψηφίζοντας με ποσοστό άνω του 96% επί των ψηφισάντων, εισήγηση του Διοικητικού
Συμβουλίου για επέκταση των ψυκτικών εγκαταστάσεων του Συνεταιρισμού στη Ζαγορά και
προμήθεια καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού διαλογής και συσκευασίας των φρούτων
που θα ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. Η
απόφαση, ελήφθη στο πλαίσιο της έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της αίτησης χρηματοδότησης που είχε υποβληθεί στο
Μέτρο 4.2.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 για επενδύσεις ύψους
5.000.000 ευρώ με επιδότηση 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Είχε προηγηθεί το 2017
έγκριση των μελών προς τη Διοίκηση για σύνταξη μελετών με σκοπό την ένταξη σε
επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων, ο Συνεταιρισμός θα αυξήσει και θα αναβαθμίσει
ποιοτικά τις δυνατότητες του στη διαλογή των προϊόντων και τη συσκευασία. Παράλληλα
θα καλύψει τις μεγάλες απαιτήσεις σε εγκαταστάσεις ψύξης οι οποίες προκύπτουν από τη
διαρκή αύξηση της παραγωγής των αναδιαρθρωμένων καλλιεργειών.

"Συνέργεια για την ενέργεια", από την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΙΝ

Παράλληλα, ο Συνεταιρισμός Ζαγοράς, πρωτοπόρος σε δράσεις προστασίας του
περιβάλλοντος που ενισχύουν ταυτόχρονα την οικονομική ανάπτυξη της Οργάνωσης και
των μελών ατομικά, προτάσσει ένα πρότυπο σχήμα για την κάλυψη των ενεργειακών του
αναγκών. Ένας νέος ενεργειακός συνεταιρισμός, δημιουργήθηκε επίσημα το τελευταίο
διάστημα στη Μαγνησία, βάση του Νόμου 4513/2018, περί Ενεργειακών Κοινοτήτων,
γέννημα - θρέμμα του παλαιότερου με βάση τη διαρκή λειτουργία Συνεταιρισμού της
πατρίδας μας.
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Ο στόχος της ενεργειακής κοινότητας, είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
για παραγωγή ενέργειας και ανταλλαγή με την απαιτούμενη προς ιδιοκατανάλωση από τα
μέλη της (virtual net metering). Ο Συνεταιρισμός Ζαγοράς στοχεύει στη δημιουργία
ενεργειακού αποθέματος για το σύνολο των εγκαταστάσεων του, παράλληλα με τη
περαιτέρω μείωση του αποτυπώματος άνθρακα από τη λειτουργία της μονάδας διαχείρισης
των φρούτων, αφού η ενέργεια θα παράγεται από ανανεώσιμη πηγή. Το νέο σχήμα,
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του και έχει επίσης ως μέλη τον Αγροτικό
Μηλεοπαραγωγικό Συνεταιρισμό Πουρίου και τον Συνεταιρισμό Μηλεοπαραγωγών
Μακρυράχης, νομικά πρόσωπα - μέλη του ΖΑΓΟΡΙΝ, όπως επίσης τον Γυναικείο
Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς αλλά και τον Αγροτικό Σύλλογο Ζαγοράς.

Η δράση του Συνεταιρισμού είναι πολύπλευρη και αποδεικνύει ότι μία πρότυπη επιχείρηση
επιβάλλεται να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της κάθε εποχής. Κεντρικός άξονας της
σύγχρονης λειτουργίας του, είναι το τρίπτυχο ωφέλεια του παραγωγού - προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος - σεβασμός στον καταναλωτή.
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