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Επισημαίνει στην «Α.ε» ο Διευθύνων Σύμβουλος 
και ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

«Η παραμονh μας ςτΗν Ελλaδα
Ενώ κύριος στόχος της ΔΕΛΤΑ είναι να ανταποδίδει 

με καινοτόμα, ποιοτικά προϊόντα, 
Είναι ένας άνθρωπος χαμηλών 
τόνων, εργατικός και μια ζωή στον 
όμιλο της Vivartia - πρώην ΔΕΛΤΑ, 
όπου εδώ και 20 χρόνια δίνει μάχες 
από θέσεις ευθύνης. Ο λόγος για 
τον  κ. Αντώνη Μαυριδόγλου, ο 

οποίος ως διευθύνων σύμβουλο 
της Μπάρμπα Στάθης έχει 
μερίδιο ευθύνης για τη θετική, 
παρά την κρίση, πορεία 

της επιχείρησης των 
κατεψυγμένων τροφίμων 

καθώς και για το 
επαναλανσάρισμα της. 

Είναι ο  άνθρωπος που εμπνεύστηκε τη 
διεξαγωγή μιας πρωτότυπης έρευνας για 
την ποιότητα αλλά και τη σύγκριση νωπών 

λαχανικών και κατεψυγμένων. μια σύγκριση που 
κατέρριψε μια σειρά μύθων και αποδεικνύει πως 
το κατεψυγμένο προϊόν τίποτα δεν έχει να ζηλέψει 
από το δήθεν φρέσκο. 

Ο Αντώνης μαυριδόγλου υπήρξε μια επιλογή 
ευθύνης από μια διοίκηση όπως είναι αυτή του κ. 
Γιάννη Αρτινού, Διευθύνων Σύμβουλος της Vivaria, 
που ξέρει να ακούει και να δημιουργεί νέα δεδομέ-
να.  Η «Α.ε» βρέθηκε με τον κ. Αντ. μαυριδόγλου 
και είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί του, 
σχετικά με τη γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ. Ας 
δούμε λοιπόν ολόκληρη τη συζήτηση μαζί του:

•Πόσα χρόνια ιστορίας έχει η επιχείρηση κ. 
Μαυριδόγλου; Σε ποια  μέρη υπάρχουν εργο-
στάσια επεξεργασίας γάλακτος της ΔΕΛΤΑ;        

Η επιτυχημένη ιστορία της εταιρείας ξεκίνησε το 
1952 από τον Αριστείδη Δασκαλόπουλο, ο οποίος 
δημιούργησε μια οικογενειακή επιχείρηση παρα-

γωγής και διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων 
στην Αθήνα, με 20 υπαλλήλους και 10 αυτοκίνητα.  
Διαγράφοντας μια συνεχώς ανοδική πορεία βασι-
σμένη στην συνέπεια, την ποιότητα, την ασφάλεια 
και την καινοτομία, η ΔΕΛΤΑ, κλείνοντας φέτος 60 
χρόνια παρουσίας, αποτελεί τον ηγέτη στον κλάδο 
της γαλακτοβιομηχανίας στην ελληνική αγορά. Η 
εταιρία διαθέτει 6 υπερσύγχρονες μονάδες παρα-
γωγής και επεξεργασίας γάλακτος και χυμών στην 
Αττική (Ταύρο και Αγ. Στέφανο), στη Θεσσαλονίκη 
(Σίνδο), στο Πλατύ Ημαθίας, στη Λαμία, και στην 
Ελασσόνα .

•Το ότι είστε η 1η μεγάλη  δύναμη, στον κλάδο 
της γαλακτοβιομηχανίας, σας γεμίζει ευθύνες 
απέναντι στον Έλληνα καταναλωτή; 

Σαφώς η θέση του ηγέτη μας γεμίζει ευθύνες, 
αλλά για εμάς στη ΔΕΛΤΑ, η ποιότητα και η συ-
νέπεια απέναντι στον καταναλωτή δεν είναι κάτι 
καινούριο, αλλά θεμελιώδεις και αδιαπραγμάτευτες 
αρχές που μας χαρακτηρίζουν από την πρώτη στιγ-
μή. Κύριος στόχος μας είναι να ανταποδίδουμε την 

Τέλος θα θέλαμε να μας πείτε κάποια πράγ-
ματα, σχετικά με τη νέα ιστοσελίδα για την 
αγροτική παραγωγή που έχετε δημιουργήσει. 
Τι είναι το σχέδιο δράσης «Γαία»;

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης ΓΑιΑ που 
έχει θέσει σε εφαρμογή η ΔΕΛΤΑ, για τη στήριξη 
της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της 
ελληνικής αγροτικής παραγωγής, τέθηκε σε 
λειτουργία η νέα ιστοσελίδα του προγράμματος 
που απευθύνεται κυρίως στους αγρότες.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται και στους κατα-
ναλωτές, που μπορούν να ενημερωθούν για την 

προσπάθεια της ΔΕΛΤΑ να στηρίξει προοδευτικά 
τη διατροφή των αγελάδων, που παράγουν το 
γάλα της σε ελληνικά φυτά που παράγονται στην 
ελληνική περιφέρεια.

Αποσκοπώντας στην παροχή συνεχούς και 
ολοκληρωμένης ενημέρωσης στους Έλληνες 
αγρότες, η ΔΕΛΤΑ έθεσε σε λειτουργία, την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και εκ-
παίδευσης για τους Έλληνες αγρότες, με στόχο 
την πληροφόρησή τους σχετικά με τα οφέλη από 
την καλλιέργεια ελληνικών φυτών.  

Στο gaiaproject.vivartia.com, οι Έλληνες 
παραγωγοί μπορούν να ενημερωθούν για τις 

καλλιέργειες των ψυχανθών, να μελετήσουν την 
πορεία του σχεδίου δράσης ΓΑιΑ καθώς και να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε σχετικό εκπαιδευτικό 
υλικό. Η ΔΕΛΤΑ, εδώ και 60 χρόνια, παραμένει 
προσηλωμένη στο όραμα και στις αρχές της, 
στηρίζοντας την ελληνική κτηνοτροφία, την 
ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία, 
προσφέροντας προϊόντα της υψηλότερης ποι-
ότητας. 

Λίγα λόγια για το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ:
Η ΔΕΛΤΑ εκπόνησε και έθεσε σε πλήρη 

εφαρμογή το φιλόδοξο σχέδιο δράσης ΓΑιΑ, μια 
πρωτοβουλία που στηρίζεται σε δύο κεντρικούς 

άξονες: στη συστηματοποιημένη προσπάθεια 
της ΔΕΛΤΑ για προοδευτική χρήση 100% ελλη-
νικών φυτών στη διατροφή των αγελάδων και 
στην ενημέρωση και εκπαίδευση των Ελλήνων 
γεωργών για την αξιοποίηση των ελληνικών 
ζωοτροφών και των δυνατοτήτων της ελληνικής 
γης, τη στήριξη της Αειφορίας και της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης. Το Σχέδιο Δράσης ΓΑιΑ ξεκίνησε την 
εφαρμογή του τον ιανουάριο 2012 και βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν την 
ιστοσελίδα: http://gaiaproject.vivartia.com/ 

Από τη ΔΕΛΤΑ στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης ΓΑΙΑ 

Νέα ιστοσελίδα για την αγροτική παραγωγή 
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Με την καινοτόμο εισαγωγή 
τεχνολογίας αιχμής στην 
γαλακτοβιομηχανία

Πρώτη η ΔΕΛΤΑ 
στον τομέα 
διασφάλισης ποιότητας

Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Συστήματα Δια-
σφάλισης Ποιότητας» απέσπασε πρόσφατα η ΔΕΛΤΑ 
ΤρΟΦιμΑ, του Ομίλου VIVARTIA, στα βραβεία «σελφ 
σέρβις Excellence Awards 2012» επιβεβαιώνοντας, για ακό-
μα μια φορά, το υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας, 
το οποίο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή για την Εταιρεία 
στην 60ετή πορεία της στην ελληνική αγορά.

 Η ΔΕΛΤΑ, με έμβλημά της την πρωτοπορία και την 
καινοτομία στον τομέα των γαλακτοκομικών και των 
χυμών, ξεχώρισε και διεκδίκησε επάξια τη διάκριση αυτή, 
έχοντας δημιουργήσει ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο 
μοριακής μικροβιολογίας, εξοπλισμένο με συστήματα 
τεχνολογίας αιχμής και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό. 
Είναι η πρώτη βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα που, με 
μια επένδυση που ξεπέρασε τις 500.000 ευρώ, ενσωμάτωσε 
τεχνολογία DNA στη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου των 
προϊόντων της, θέτοντας την ασφάλεια και την ποιότητα 
ως βασική της προτεραιότητα.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία συμπληρώνει το 
ήδη ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της 
ΔΕΛΤΑ, μέσα από το οποίο πάνω από 1.000 καθημερινοί 
έλεγχοι σε κάθε ένα από τα εργοστάσια της Εταιρείας, 
διασφαλίζουν την 100% ασφάλεια των προϊόντων.

των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 
κ. Αντώνης Μαυριδόγλου  

εiναι αδιαπραγμaτευτη»
την προτίμηση που της δείχνουν οι καταναλωτές, 
υψηλής διατροφικής αξίας σε προσιτές τιμές
προτίμηση που μας δείχνουν οι καταναλωτές, με 
καινοτόμα, ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατρο-
φικής αξίας σε προσιτές τιμές.

•Πως σχολιάζετε το μεγάλο γεγονός του 
Σεπτέμβρη, της αλλαγής έδρας της ΦΑΓΕ από 
την Ελλάδα. Κυρίως όμως τι προτίθεστε να 
κάνετε εσείς ως εταιρία, θα μείνετε Ελλάδα; 

Για τη ΔΕΛΤΑ, αλλά και τον Όμιλο Vivartia, 
η παραμονή μας στην Ελλάδα είναι αδιαπραγ-
μάτευτη. Είμαστε μια Ελληνική εταιρεία, με 
ιστορία που τιμούμε και σεβόμαστε τη χώρα που 
δραστηριοποιούμαστε και τους καταναλωτές 
που μας προτιμούν. Για εμάς η κρίση ενέχει και 
ευκαιρίες. Ευκαιρίες για επενδύσεις, ευκαιρίες για 
καινοτομία, ευκαιρίες για ανάπτυξη.  

•Τι προσωπικό απασχολείται; Υπάρχουν 
γεωπόνοι-γεωτεχνικοί και άλλοι εξειδικευ-
μένοι επιστήμονες στην γαλακτοκομική 
επιχείρηση; 

Στη Δέλτα εργάζονται στελέχη με υψηλή 

κατάρτιση στους τομείς ευθύνης τους. μόνο οι 
κάτοχοι πτυχίων ανωτάτων και ανωτέρων σχο-
λών ανέρχονται σε  355 άτομα. Δίνουμε έμφαση 
στο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουμε 
και θέτοντας ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιό-
τητα την ασφάλεια των καταναλωτών,  είμαστε 
η μόνη ελληνική γαλακτοβιομηχανία που διε-
ξάγει συνεχείς ελέγχους και στο αναγνωρισμένο 
επιστημονικά Πρότυπο Εργαστήριο μοριακής 
Βιολογίας που διαθέτουμε. Το εργαστήριο, στε-
λεχωμένο με εξαιρετικούς επιστήμονες, το οποίο 
δημοσιεύει κατά καιρούς σημαντικές έρευνες σε 
παγκόσμιο επίπεδο, συνεργάζεται με κορυφαία 
ξένα πανεπιστήμια, αλλά και με το κράτος. 

•Πως τα πάτε στον τομέα των εξαγωγών; 
Υπάρχουν κάποια κράτη που θα δώσετε 
περισσότερο προσοχή στο μέλλον; Μάλιστα 
ακούστηκε για μια νέα πετυχημένη συνεργα-
σία με αραβικό κράτος.

 Η εξωστρέφεια είναι βασικός άξονας λειτουρ-
γίας του Ομίλου, καθώς επίσης η ανάπτυξη σε 

αγορές στο εξωτερικό. Σαν Όμιλος λειτουργούμε 
ήδη 20 καταστήματα στο εξωτερικό, σε Κύπρο, 
Βουλγαρία, Ουγγαρία, ρουμανία, ενώ σχεδιάζεται 
η άμεση επέκταση των σημάτων μας σε νέες αγο-
ρές, όπου έχουμε ήδη συνάψει συμφωνία συνερ-
γασίας (Αλβανία, μαυροβούνιο, ΠΓΔμ, Κόσοβο, 
Λευκορωσία, Ουκρανία, Καζακστάν). Επιπλέον, 
η σύναψη συμφωνίας της Vivartia με την Exeed 
Industries δίνει πρόσβαση στα σήματά μας για 
παρουσία στην περιοχή του Αραβικού Κόλπου, 
της μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής 
(ιράκ, ιράν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, 
μπαχρέϊν, Σαουδική Αραβία, Λιβύη, Αίγυπτος, 
μαρόκο, Αλγερία), μία αγορά που αφορά πάνω 
από 330 εκατομμύρια καταναλωτές. Η συνεργα-
σία αυτή θα συμπεριλαμβάνει όλα τα προϊόντα 
του ομίλου της Vivartia και κατ’ επέκταση της 
ΔΕΛΤΑ. Σήμερα μέσω της μπάρμπα Στάθης 
εξάγουμε σε 19 χώρες.

•Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια στην 
εταιρία ΔΕΛΤΑ (ή Vivartia); 

Όπως σας προανέφερα, για τη ΔΕΛΤΑ και 
τον όμιλο Vivartia η κρίση είναι μια ευκαιρία. 
Κινούμαστε δυναμικά και συνεχίζουμε να επεν-
δύουμε στην ελληνική επιχειρηματικότητα, 
στην καινοτομία, στην ποιότητα, και να στεκό-
μαστε υπεύθυνα απέναντι στους καταναλωτές, 
προσφέροντας καθημερινά, προϊόντα προστι-
θέμενης αξίας τα οποία καλύπτουν τις ολοένα 
αυξανόμενες ανάγκες. μένουμε στην Ελλάδα, 
στηρίζουμε τη χώρα μας και ισχυροποιούμε 
την παρουσία μας εντός και εκτός συνόρων με 
νέες επιχειρηματικές συμφωνίες. Παράλληλα, ο 
όμιλος ενισχύει τις ενέργειες και δραστηριότητες 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ειδικά σε μία πε-
ρίοδο όπου η κοινωνία έχει ανάγκη από τέτοιες 
δράσεις, και ιδιαίτερα οι ομάδες των παιδιών και 
των ανέργων.  

Σκοπός μας ως μια ελληνική εταιρεία, είναι να 
συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα στον Έλλη-
να καταναλωτή και να δείχνουμε έμπρακτα τη 
στήριξή μας στα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
στην καθημερινότητά του.  

Η Δέλτα τώρα φέρνει πιο κοντά σας ένα 
ιδιαίτερα θρεπτικό και υγιεινό κατσικίσιο 
γάλα, που συλλέγεται με φροντίδα από 
επιλεγμένα ελληνικά κοπάδια κατσικιών, 
με βασικότερο γνώμονα τα υψηλά ποιοτι-
κά κριτήρια και την ήπια πλούσια γεύση, 
ιδανική για μικρούς και μεγάλους.

Το κατσικίσιο γάλα:
• έχει υψηλή θρεπτική αξία
• αποτελεί εξαίρετη πηγή πρωτεϊνών, 

ασβεστίου, φωσφόρου και βιταμινών
• είναι πιο εύπεπτο και αποτελεί 

την ιδανική λύση για όσους έχουν 
αλλεργία στο αγελαδινό γάλα

Νέο γιαούρτι  
Πριν από το κατσικίσιο γάλα 

η ΔΕΛΤΑ κυκλοφόρησε το νέο 
της γιαούρτι, το ΔιΠΛΟΣ-
ΤρΑΓΓιΣΤΟ, από την πολύ 
επιτυχημένη μάρκα μιΚρΕΣ 
ΟιΚΟΓΕΝΕιΑΚΕΣ ΦΑρ-
μΕΣ ΔΕΛΤΑ. Ένα γιαούρτι 
που άλλαξε τα δεδομένα 
στην κατηγορία.

Το γιαούρτι μιΚρΕΣ Οι-
ΚΟΓΕΝΕιΑΚΕΣ ΦΑρμΕΣ 
ΔΕΛΤΑ ΔιΠΛΟΣΤρΑΓΓιΣΤΟ 
παράγεται με τη μοναδική τεχνι-
κή της διπλοστράγγισης, στραγγί-
ζεται δηλαδή, όχι μια, αλλά δύο φορές, 

με τον τρόπο που στράγγιζαν το γιαούρτι 
παλιά, για να προσφέρει ένα μοναδικό σε 
γεύση και ποιότητα προϊόν.

Σε διπλή συσκευασία 10% & 2% λιπαρά, 
παράγεται στο εργοστάσιο του Αγ. Στε-
φάνου στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί 
νέα μεγάλη επένδυση για το σκοπό αυτό.     

 
 

Το γιαούρτι  μιΚρΕΣ ΟιΚΟΓΕΝΕιΑΚΕΣ 
ΦΑρμΕΣ  είναι το μόνο ΔιΠΛΟΣΤρΑΓ-
ΓιΣΤΟ, περιορισμένης παραγωγής, από 
100% Ελληνικό φρέσκο γάλα, με αυθε-
ντική, γεμάτη γεύση και πλούσια υφή, 
φτιαγμένο με μεράκι & φροντίδα.

Μετά το διπλοστραγγιστό γιαούρτι 
«Μικρές Οικογενειακές Φάρμες»

Νέο κατσικίσιο γάλα ΔΕΛΤΑ


