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Η εταιρική
υπευθυνότητα μας
αφορά όλους



…με μια ματιά



Άξονες Υπεύθυνης 

Επιχειρηματικότητας

•Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα & υψηλή διατροφική αξία -
Καινοτομία

•Φροντίδα για τους εργαζόμενους (Υ&Α, πρόσθετες παροχές)

•Στήριξη Εθνικής Οικονομίας μέσω κοινωνικού προϊόντος

•Προστασία Περιβάλλοντος, μείωση αποτυπώματος

Λειτουργούμε υπεύθυνα

•Σχέδιο δράσης ΓΑΙΑ

•Συμβολαιακή κτηνοτροφία

•Υποτροφίες σε νέους κτηνοτρόφους

Συμβάλλουμε στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα 

•Παρέχουμε 1.000.000 μερίδες τον χρόνο στους συνανθρώπους 
μας

•Στηρίζουμε την εκπαίδευση και τους νέους 

•Στηρίζουμε τα ιδεώδη του αθλητισμού

Στηρίζουμε την κοινωνία 



Βιώσιμη ανάπτυξη Ελληνικής κτηνοτροφίας
από το 2012



Εκπαίδευση κτηνοτρόφων και αγροτών στην 
περιφέρεια

➢ Εναλλακτικές καλλιέργειες για ζωοτροφές, με στόχο τη μείωση του κόστους διατροφής
των ζώων, αλλά και τη βελτίωση των εδαφών

➢ Εφαρμογή ορθών κτηνοτροφικών πρακτικών με στόχο την ανταγωνιστικότητα της
φάρμας, την ευζωία των αγελάδων και την υψηλή ποιότητα του γάλακτος

➢ Συμβουλευτική φάρμας

Δράσεις:  Εκπαίδευση

Πολύσπορο Ψυχανθές
Προετοιμασία σποράς, Αγρόκτημα 
Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών 



Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής Γιαννιτσών, 
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός  ΔΗΜΗΤΡΑ

Εργαστήριο Φυσιολογίας, Θρέψεως και Διατροφής,
Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης 

Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας



• 55 προγράμματα Συμβουλευτικής φάρμας (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

• > 1.200 αγρότες και κτηνοτρόφοι

• 7 ερευνητικά προγράμματα σε καλλιέργειες για ζωοτροφές 

(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών)

Από το 2012

• 20 ημερίδες ενημέρωσης και εκπαίδευσης κτηνοτρόφων

• 54 υποτροφίες εκπαίδευσης σε νέους κτηνοτρόφους στην Αμερικανική 

Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης στις χρονιές 2017-2019 

• Νέο πρόγραμμα Συμβουλευτικής φάρμας με στόχο την ευζωία «Το γάλα είναι 

αποτέλεσμα ευζωίας …»(Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)



Σε νέους κτηνοτρόφους και παιδιά κτηνοτρόφων συνεργατών της ΔΕΛΤΑ, 
που εργάζονται στην κτηνοτροφική επιχείρηση και προτίθενται σταδιακά να την αναλάβουν με 

αξιώσεις, κατόπιν διαδικασίας επιλογής τους. 

ΔΡΑΣΗ 2017-2018-2019 : 
Υποτροφίες 

Ψυχανθές

Χορήγηση υποτροφιών 
για επαγγελματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια διαχείρισης κτηνοτροφικής μονάδας 

στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

14 υποτροφίες το 2017



Σε νέους κτηνοτρόφους και παιδιά κτηνοτρόφων συνεργατών της ΔΕΛΤΑ, 
που εργάζονται στην κτηνοτροφική επιχείρηση και προτίθενται σταδιακά να την αναλάβουν με 

αξιώσεις, κατόπιν διαδικασίας επιλογής τους. 

ΔΡΑΣΗ 2017-2018-2019 : 
Υποτροφίες 

Ψυχανθές

Χορήγηση υποτροφιών 
για επαγγελματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια διαχείρισης κτηνοτροφικής μονάδας 

στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

25 υποτροφίες το 2018



Σε νέους κτηνοτρόφους και παιδιά κτηνοτρόφων συνεργατών της ΔΕΛΤΑ, 
που εργάζονται στην κτηνοτροφική επιχείρηση και προτίθενται σταδιακά να την αναλάβουν με 

αξιώσεις, κατόπιν διαδικασίας επιλογής τους. 

ΔΡΑΣΗ 2017-2018-2019 : 
Υποτροφίες 

Ψυχανθές

Χορήγηση υποτροφιών 
για επαγγελματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια διαχείρισης κτηνοτροφικής μονάδας 

στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

25 υποτροφίες και για το 2019

• 20 στην περιοχή της Φλώρινας
• 5 στις εγκαταστάσεις της ΑΓΣ



Στηρίζουμε την κοινωνία



Στήριξη ευπαθών ομάδων

Παρέχουμε κατά μέσο όρο 1.000.000 μερίδες τροφίμων/έτος για τη 
στήριξη των συνανθρώπων μας 

➢ Βάσει αιτημάτων που λαμβάνουμε από αξιόπιστους φορείς, δίνοντας 
προτεραιότητα στις τοπικές κοινωνίες και στις εκπαιδευτικές δράσεις 

➢ Στρατηγικές συνεργασίες που στηρίζουμε μακροχρόνια

➢ Αξιοποιώντας τα κοντόληκτα προϊόντα, ώστε να περιορίσουμε το 
foodwaste



2018 – Στηρίζουμε τη Μητέρα….

Θέλοντας να 
αναδείξουμε 
το ρόλο της 
μητέρας

…που βρίσκεται πίσω από τη προσπάθεια κάθε παιδιού…



2018 – Στήριξη της Μητέρας SOS, της μητέρας της καρδιάς!

Από τον Ιούνιο 2018 στηρίζουμε συστηματικά τα Παιδικά Χωριά SOS Αττικής καλύπτοντας όλες 
τις ανάγκες των παιδιών σε φρέσκο γάλα και λευκό & παιδικό γιαούρτι

Τη στήριξη αυτή συνεχίζουμε και το 2019, παρέχοντας γάλα και γιαούρτι σε όλες τις δομές των 
Παιδικών Χωριών SOS πανελλαδικά





Σεπτέμβριος 2018



Σεπτέμβριος 2018



3.000 τεμ Σχολικά!!!
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