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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΩΔΩΝΗ συνεχίζει τη πολιτική προκαταβολών για τη νέα
χρονιά, στοχεύει τα 7 εκ ευρώ.
Αυξάνει την παροχή υποστήριξης στους 5.000 παραγωγούς
της.
Η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ AE ολοκλήρωσε την πληρωμή γάλακτος
παραλαβής Μαΐου στο σύνολο των 5.000 παραγωγών της. Οι πληρωμές ανά
παραγωγό πραγματοποιήθηκαν για μια ακόμα φορά νωρίτερα της θεσπισμένης
πολιτικής, αποδεικνύοντας τη συνεχή στήριξη των παραγωγών της και ως προς
την ταχύτερη εξόφληση προμήθειας γάλακτος.
Συγκεκριμένα από την αρχή της γαλακτοκομικής περιόδου η ΔΩΔΩΝΗ πέτυχε
εξόφληση πληρωμών για την προμήθεια πρώτης ύλης κατά Μ.Ο εντός ενός μηνός
από τη μηνιαία τακτοποίηση καρτέλας παραγωγού καθ΄ υπέρβαση της
θεσπισμένης συμφωνηθείσας εμπορικής πολιτικής.
Όπως κάθε εταιρεία στην Ελλάδα έτσι και η Δωδώνη δεν θα μπορούσε να μείνει
ανεπηρέαστη από την τραπεζική αργία και τη συνεχιζόμενη κατάσταση επιβολής
κεφαλαιακών ελέγχων. Ακόμα και σήμερα, με τις τράπεζες να μην βρίσκονται σε
πλήρη λειτουργία, η ολοκλήρωση πληρωμών σε 5000 διαφορετικούς τραπεζικούς
λογαριασμούς έλαβε σχετική - μη ελεγχόμενη στον απόλυτο βαθμό – καθυστέρηση:
Δεδομένου ότι η εταιρεία προμηθεύεται πρώτη ύλη από τόσους πολλούς
παραγωγούς, μοντέλο που όμοιό της δεν εντοπίζεται πουθενά αλλού στον
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παρουσιάζουν δυσκινησία και παίρνουν περισσότερο χρόνο υλοποίησης από το
προβλεπόμενο, σε σχέση με άλλες εταιρείες του συγκεκριμένου κλάδου.
Η ΔΩΔΩΝΗ θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των κτηνοτρόφων της και
μάλιστα θα συνεχίσει τη παραλαβή γάλακτος και από τους μικρούς παραγωγούς
της Ηπείρου.
Παρόλα αυτά, η ΔΩΔΩΝΗ έχοντας προνοήσει και έχοντας ήδη λάβει μέτρα
λειτουργικών προσαρμογών στις νέες συνθήκες, αλλά ακόμα και σε επιδείνωση
αυτών, εντός της εγχώριας αγοράς, εκτιμά ότι βρίσκεται σε ικανοποιητικό βαθμό
έτοιμη για την αντιμετώπιση ενός δυσμενέστερου οικονομικού περιβάλλοντος.

Όσο αφορά την επόμενη γαλακτοκομική περίοδο, η ΔΩΔΩΝΗ θα συνεχίσει με την
ίδια πολιτική συλλογής γάλακτος από όλους τους παραγωγούς που πληρούν τα
ποιοτικά κριτήρια που έχει θεσπίσει η εταιρεία και είναι ήδη γνωστά. Σημειώνουμε
δε, ότι η ΔΩΔΩΝΗ δεν πρόκειται να αλλάξει την πολιτική προκαταβολών για γάλα
νέας περιόδου, παρά τις συνέπειες της νέας κρίσης, και μάλιστα έχοντας ήδη
αρχίσει την παροχή προκαταβολών σε παραγωγούς, οι οποίες αναμένεται να
ξεπεράσουν το ποσό των 7εκ. €.
Επιπλέον, πέραν των υφιστάμενων επιστημονικών προγραμμάτων υποστήριξης
που υλοποιεί εδώ και καιρό, η εταιρεία, θέλοντας να συνδράμει επιπρόσθετα τους
παραγωγούς της θέτει σε προτεραιότητα και πρόγραμμα προμήθειας ζωοτροφών.
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μιχάλης Παναγιωτάκης δήλωσε
σχετικά:

«Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε προχωρά σχεδιάζοντας το μέλλον μέσα από

συγκεκριμένα πλάνα ανάπτυξης, συνεχίζει τις επενδυτικές κινήσεις σε κλίμα κρίσης
γνωρίζοντας τις δυσκολίες, με πίστη, στρατηγικό σχεδιασμό, και αφοσίωση, με
στόχο την ολοκλήρωση εκσυγχρονισμού της ηπειρωτικής γαλακτοβιομηχανίας,
και πάντοτε με αρωγούς τους εργαζομένους και συμμάχους τους παραγωγούς
της».

