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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Πρωηόκολλο ζσνεργαζίας από ηη ΔΩΔΩΝΗ και ηον Ελληνικό 

Γεωργικό Οργανιζμό (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΣΡΑ  

30 ηόλνη 100% ειιεληθό θξέζθν γάια από ηε ΓΩΓΩΝΗ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ηεο Γαιαθηνθνκηθήο ρνιήο Ιωαλλίλωλ  

 

 

Η ΔΩΔΩΝΗ θαη ν Ελληνικός Γεωργικός Οργανιζμός (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΣΡΑ 

πξνρώξεζαλ ζηελ πεξαηηέξω δηεύξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο, ζηεξίδνληαο 

έκπξαθηα ην εξεπλεηηθό θαη εθπαηδεπηηθό έξγν ηεο Γαιαθηνθνκηθήο ρνιήο 

Θωαλλίλωλ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΩΔΩΝΗ αλέιαβε ηε δωρεάν διάθεζη 30 ηόνων ελληνικού 

γάλακηος  κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016, θαιύπηνληαο πιήξωο ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη 

εξεπλεηηθέο αλάγθεο ηωλ θνηηεηώλ ηεο Γαλακηοκομικής τολής Ιωαννίνων.  

 

Η ζπγθεθξηκέλε ζπλεξγαζία έξρεηαη ωο ζπλέρεηα παιαηόηεξεο, θαηά ηελ νπνία ε 

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε είρε ππνζηεξίμεη εξεπλεηηθό πξόγξακκα ηνπ Θλζηηηνύηνπ Γάιαθηνο 

Θωαλλίλωλ γηα ηελ αλάπηπμε λέωλ γαιαθηνθνκηθώλ πξνϊόληωλ. 

 

Πηζηή ζηηο αμίεο πνπ πξεζβεύεη, ε ΔΩΔΩΝΗ, ε θνξπθαία γαιαθηνβηνκεραλία ηεο 

Ηπείξνπ κε 53 ρξόληα παξάδνζεο θαη ηζηνξίαο ζπλερίδεη λα ζηεξίδεη ζηαζεξά ηελ 

ηνπηθή θνηλωλία, ζπιιέγνληαο θαζεκεξηλά 100% ειιεληθό γάια από πεξηζζόηεξνπο 

από 5.000 παξαγωγνύο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Ηπείξνπ θαη επελδύνληαο 

παξάιιεια ζηελ πεξαηηέξω αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο ειιεληθήο γαιαθηνθνκίαο θαη 

ζηελ εθπαίδεπζε ηωλ λέωλ αλζξώπωλ πνπ επηζπκνύλ λα αζρνιεζνύλ κε απηόλ. 

 

Ο Διεσθύνων ύμβοσλος ηης ΔΩΔΩΝΗ, κ. Tom Seepers δήιωζε: «Απνηειεί 

κεγάιε ηηκή θαη ραξά γηα εκάο λα ππνζηεξίδνπκε κε θάζε δηαζέζηκν κέζν ζεζκνύο θαη 

νξγαληζκνύο, όπωο ν ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ θαη ε Γαιαθηνθνκηθή ρνιή Ιωαλλίλωλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιεληθή γαιαθηνθνκία θαη ηελ ηνπηθή θνηλωλία ηωλ Ιωαλλίλωλ. Η 

ρνξεγία απηή έξρεηαη λα επηβεβαηώζεη ηε ζηαζεξή δέζκεπζε θαη ζηήξημε ηεο 

ΓΩΓΩΝΗ ζηνπο λένπο αλζξώπνπο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο, κε ζηόρν ηε 

δεκηνπξγία αμηόινγωλ Διιήλωλ επηζηεκόλωλ πνπ ζα εμειίμνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν 

ηνλ θιάδν ηεο ειιεληθή παξαγωγήο γάιαθηνο.» 

 

Ο Διεσθύνων ύμβοσλος ηοσ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ, κ. Αθανάζιος Καπρέλης  

δήιωζε: «Με κεγάιε ραξά θαη ηθαλνπνίεζε απνδερόκαζηε ηελ πξόηαζε ηεο 

Βηνκεραλίαο ΓΩΓΩΝΗ γηα ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ. Η ΓΩΓΩΝΗ 

ηζηνξηθά είλαη ε βηνκεραλία πνπ ζηήξημε ηελ θηελνηξνθία ζηελ Ήπεηξν θαη ζήκεξα 

απνηειεί ειιεληθό ιίθλν ζηηο αγνξέο όινπ ηνπ θόζκνπ θαηαιακβάλνληαο κηα από ηηο 

πξώηεο ζέζεηο ζηηο εμαγωγέο πηζηνπνηεκέλωλ ηπξνθνκηθώλ πξνϊόληωλ. Πηζηεύνπκε 

όηη ε ζπλεξγαζία απηή ζα είλαη εηο όθεινο όρη κόλν ηεο ΔΠΑ Γαιαθηνθνκηθήο 



 
 
 
Ιωαλλίλωλ αιιά θαη κέζω απηήο ζηελ παξαγωγή πνηνηηθώλ γαιαθηνθνκηθώλ θαη 

ηπξνθνκηθώλ πξνϊόληωλ ζηελ Διιάδα». 

### 

 
Λίγα λόγια για ηη ΔΩΔΩΝΗ  

Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ηδξύζεθε ην 1963. Μεηξώληαο 52 ρξόληα απζεληηθήο παξάδνζεο θαη ηζηνξίαο, ε εηαηξεία κε 
έδξα ηα Θωάλληλα, παξάγεη απζεληηθά, ακηγώο ειιεληθά γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά πξνϊόληα, 
ρξεζηκνπνηώληαο 100% ειιεληθό αγειαδηλό, θαηζηθίζην θαη πξόβεην γάια πνπ ζπιιέγεηαη θαζεκεξηλά από έλα 
δηεπξπκέλν δίθηπν 5.000 Ειιήλωλ παξαγωγώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη θπξίωο ζηελ πεξηνρή ηεο Ηπείξνπ. 
Με πεξηζζόηεξα από 10.000 ζεκεία πώιεζεο ζηελ εγρώξηα αγνξά  θαη εμαγωγηθή δξαζηεξηόηεηα ζε 35 
ρώξεο ηνπ θόζκνπ, ε ΔΩΔΩΝΗ δηαζέηεη 9 θαηεγνξίεο γαιαθηνθνκηθώλ θαη ηπξνθνκηθώλ πξνϊόληωλ θαη 
παξάγεη 80 μερωξηζηά πξνϊόληα, πνπ μερωξίδνπλ γηα ηε γεύζε, ηελ πνηόηεηα θαη ηελ 100% ειιεληθή ηνπο 
ηαπηόηεηα. 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα  επηζθεθζείηε ηηο ηζηνζειίδεο www.dodoni.eu, 

https://www.facebook.com/Dodoni.SA, https://www.instagram.com/dodoni.eu/ 

Λίγα λόγια για ηον Ελληνικό Γεωργικό Οργανιζμό-ΔΗΜΗΣΡΑ: 

Κύξην αληηθείκελν ηνπ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ είλαη ε αλάπηπμε ή/θαη ππνζηήξημε δξάζεωλ πνπ απνζθνπνύλ ζηνλ 
εθζπγρξνληζκό θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα ηεο ρώξαο, ηε βειηίωζε ηωλ παξαγωγηθώλ 
δηαδηθαζηώλ, ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο, ηελ πηζηνπνίεζε ηωλ πνηνηηθώλ αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ & 
ηξνθίκωλ, ηελ θαζηέξωζε θαη πηζηνπνίεζε νξζώλ γεωξγηθώλ πξαθηηθώλ θαη ηνπο ειέγρνπο ζηελ αιπζίδα 
παξαγωγήο-δηαθίλεζεο ηνπ γάιαθηνο θαη θξέαηνο ζηε ρώξα.   
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα  επηζθεθζείηε ηηο ηζηνζειίδεο http://www.elgo.gr/index.php,  

 

ηοιτεία επικοινωνίας: 
V+O Communication: Ζαθείξα Αηζίδε, email:za@vando.gr, ηει. 210 7249000 
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε: Γηάλλεο Κεϊζνγινπ, Εθπξόζωπνο Σύπνπ, email: press@dodoni.eu, ηει. 26510 89700 
ΕΛΛΗΝΘΚΟ ΓΕΩΡΓΘΚΟ ΟΡΓΑΝΘΜΟ - ΔΗΜΗΣΡΑ: Μαξγαξίηα  Καιαθαηάθε, email info@elgo.gr, ηει. 210 

8392024 
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