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Η εταιρική 
υπευθυνότητα πιο 
σημαντική από 
ποτέ…
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…με μια ματιά

• 69 χρόνια εμπειρίας στο 
φρέσκο γάλα

• 4 παραγωγικές μονάδες 
στην Ελλάδα

• Ο μεγαλύτερος αγοραστής 
γάλακτος στη χώρα μας

• Απορροφά το 22% της 
Ελληνικής παραγωγής 
αγελαδινού γάλακτος

• 1.000 εργαζόμενοι
• 600 συνεργαζόμενοι Έλληνες 

κτηνοτρόφοι
• 27.000 σημεία πώλησης
• 99% αναγνωρισιμότητα
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Διαρκείς Άξονες Υπεύθυνης 
Επιχειρηματικότητας

• Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα & υψηλή διατροφική αξία -
Καινοτομία

• Φροντίδα για τους εργαζόμενους
• Υψηλό Κοινωνικό Προϊόν
• Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Λειτουργούμε υπεύθυνα

• Σχέδιο δράσης ΓΑΙΑ
• Συμβολαιακή κτηνοτροφία
• Υποτροφίες σε νέους κτηνοτρόφους

Συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη του 
πρωτογενούς τομέα 

• Παρέχουμε 1.500.000 μερίδες τον χρόνο στους συνανθρώπους 
μας

• Στηρίζουμε την εκπαίδευση και τους νέους 
• Στηρίζουμε τα ιδεώδη του αθλητισμού

Στηρίζουμε την κοινωνία 
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Όμως ο Covid μας άλλαξε:

• Προτεραιότητες
• Projects/Budgets

• Τόπο εργασίας
• Καθημερινότητα

• Τρόπο ζωής
• Τρόπο σκέψης
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2020 : μια χρονιά πλούσια σε φροντίδα και προσφορά – 1,5 εκατ. μερίδες!!! 
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Μάρτιος & Απρίλιος 2020 (απόλυτο lockdown): Προσφέρουμε 
600.000 μερίδες = 135 τόνους τρόφιμα στους συνανθρώπους 

μας μέσα σε 2 μήνες!

….και περισσότερους από 50 ακόμη μικρούς και μεγάλους φορείς
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Σεπτέμβριος 2020 έως & Ιούνιο 2021: Στηρίζουμε ευάλωτες πολύτεκνες 
οικογένειες σε συνεργασία με την Ένωση Μαζί για το Παιδί 
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• 66.000 μερίδες γαλακτοκομικών
• Στήριξη των οικογενειών από κοινωνικό λειτουργό μια φορά το μήνα
• Παράδοση στο σπίτι, όπου υπάρχουν δυσκολίες λόγω lockdown

• Παράδοση 1.200 τεμ σχολικών ειδών



Παράλληλα τα deltamoms στηρίζει μονογονεϊκές οικογένειες σε 
συνεργασία με την Ένωση Μαζί για το Παιδί 
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• Πρόγραμμα 2020
• Πρόγραμμα 2021
• Διατακτικές σε S/Μ
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Το φετινό Πάσχα:

Η ΔΕΛΤΑ και οι 
εργαζόμενοί της 
στηρίζουν τους 120 
ηλικιωμένους 
συνανθρώπους μας στο 
Γηροκομείο Αθηνών 

70.000 μερίδες τροφίμων 
η συνολική προσφορά της 
ΔΕΛΤΑ για το Πάσχα
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Στηρίζει «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού», καλύπτοντας 
πανελλαδικά και για 3 μήνες 
τις ανάγκες σε γάλα για τα 
παιδιά που μεγαλώνουν στα 
10 Σπίτια του Οργανισμού

Δίνει την ευκαιρία σε 500 

παιδιά να απολαύσουν 
διαδικτυακά την παράσταση 
«Ο μικρός Πρίγκιπας»

«Φιλοξενεί» επιπλέον 
περισσότερα από 400 παιδιά 
από τα σπίτια του 
Οργανισμού το Χαμόγελο του 
Παιδιού, τα Κέντρα Στήριξης 
Παιδιού & Οικογένειας και το 
Ογκολογικό τμήμα του 
Νοσοκομείου Παίδων, καθώς 
και από 9 φορείς που στηρίζει 
η Ένωση «Μαζί για το Παιδί»
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Γινόμαστε πρεσβευτές και 
συμμέτοχοι:

• Το 1/3 της τροφής 
χάνεται

• Θα έφτανε να τραφεί 4 
φορές ο πληθυσμός που 
πεινά

• Αν ήταν κράτος, θα ήταν 
το 3ο σε εκπομπές CO2, 

μετά την Κίνα και τις 
ΗΠΑ 

• Το 60% της σπατάλης θα 
μπορούσε να 
αποφευχθεί

• Ο στόχος 12.3 του ΟΗΕ 
ζητά να περιορίσουμε 
τη σπατάλη κατά 50% 
έως το 2030

• Ελλάδα 4η χειρότερη 
θέση στην ΕΕ 
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Γινόμαστε πρεσβευτές και 
συμμέτοχοι:

➢ Διάθεση πλεονασμάτων 
προϊόντων σε ευάλωτες & 
ευπαθείς ομάδες

➢ Συνεργασίες με αξιόπιστους 
φορείς 
➢ Τράπεζα Τροφίμων & 

Μπορούμε
➢ Δήμοι και κοινωνικές δομές

➢ Μετρήσιμα αποτελέσματα
➢ Το lockdown μια ειδική 

περίπτωση….
➢ Ευαισθητοποίηση εργαζόμενων
➢ Ευαισθητοποίηση παιδιών
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Διαδικτυακή 
έκδοση!!!
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youtube link

Γήπεδο Αγίας Βαρβάρας

https://www.youtube.com/watch?v=GO4qB8r-g6s
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youtube link

Γήπεδο Ζωγράφου

video

https://www.youtube.com/watch?v=K2rpcvFTkBo


…. Και συνεχίζουμε στηρίζοντας με υπευθυνότητα «κάθε τι που αξίζει»….

γιατί η Εταιρική Υπευθυνότητα δεν σταματά ποτέ….
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!


