
Κέρδη για πρώτη φορά μετά 
από το 2001 για τον Συνεται-
ρισμό και αυξημένο εισόδη-
μα για τους παραγωγούς-
μέλη του. Αυτό δεν ήρθε τυ-
χαία, οφείλεται στους ίδιους 
τους παραγωγούς-μέλη του 
Συνεταιρισμού και στις προ-
σπάθειες και επιλογές της 
διοίκησης και των στελεχών 
σε κάθε τομέα.              σελ. 3

Aγαπητοί συνάδελφοι 
και συναδέλφισσες.

Με το έντυπο που κρατά-
τε στα χέρια σας ξεκινά  
μια προσπάθεια ενημέρω-
σης και επικοινωνίας ανά-
μεσα στον Συνεταιρισμό και 

τις δραστηριότητες του και 
στους παραγωγούς - μέλη 
του. Την επικοινωνία αυτή 
την  είχαμε υποσχεθεί χωρίς 
να την κάνουμε πράξη, όμως 
ανταποκρινόμαστε έστω και 
με καθυστέρηση.

σελ. 2

Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος 
για την επέκταση του 
εκκολαπτηρίου στην 
Κοσμηρά.

σελ. 3

Ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, που θα φτάσει τα 40 εκ. ευρώ (το μισό 
ήδη υλοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια) υλοποιεί μέχρι το 2016 ο Πτη-
νοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων. 

η “ΠΙΝΔΟΣ” επενδύει στην 
“πράσινη ανάπτυξη”

Μήνυμα του προέδρου του Δ.Σ. Μιχάλη Κασσή

Μπορεί ακόμη καλύτερα η “ΠΙΝΔΟΣ”

Εκκολαπτήρια 
Εργοστάσια ζωοτροφών
Εργοστάσιο λιπασμάτων 

Εργοστάσιο υποπροϊόντων
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Πρόγραμμα μέχρι το 2016 για υποδομές, με έμφαση 

στην προστασία του περιβάλλοντος 

Εγκαινιάζεται τον Σεπτέμβριο 
το νέο κέντρο διανομής στη 
Λάρισα.

σελ. 4

Για τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων 

Ανοδική πορεία με κοινή προσπάθεια
Μέσα από συλλογική προσπάθεια και αξιοποίηση όλων 
των δυνατοτήτων, υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού, 
που διαθέτει ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός 
Ιωαννίνων ακολουθεί  από την περασμένη χρονιά ανοδική 
πορεία, η οποία αποδεικνύεται και με αριθμούς.
 
Ο Συνεταιρισμός είχε για πρώτη φορά από το 2001 σημα-
ντικά κέρδη, περίπου 5,5 εκ. ευρώ και οι παραγωγοί-μέλη 
αύξησαν το εισόδημα τους, εισπράττοντας περίπου 15 εκ. 
ευρώ. Στα ίδια περίπου επίπεδα κινείται η κερδοφορία το 
πρώτο εξάμηνο του 2010.

Αναλυτικά στοιχεία από τη γενική συνέλευση με τις ειση-
γήσεις του προέδρου του Δ.Σ Μιχάλη Κασσή και του Γενι-
κού Διευθυντή Λάζαρου Τσακανίκα στις σελ. 5-7.

Ευκαιρία για επενδύ-
σεις σε φωτοβολταϊ-
κά συστήματα. σελ. 8

Χρήσιμες οδηγίες για 
εμβολιασμούς ορνί-
θων και την ποιότη-
τα νερού.  σελ. 10-11


