
22 Οκτ 2009 

Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας του νέου σταθμού 
συγκέντρωσης γάλακτος στη ΒΙΠΕ Παραμυθιάς από την 2 Νοεμβρίου. 

Με τη λειτουργία του νέου σταθμού εξορθολογίζεται η συγκέντρωση του γάλακτος 
στην ευρύτερη Περιφέρεια Ηπείρου και σε κάθε νομό θα λειτουργεί πλέον ένας 
κεντρικός σταθμός συγκέντρωσης του γάλακτος. 

Η λειτουργία του νέου σταθμού δεν πρόκειται να επηρεάσει στην ουσία τον τρόπο 
συλλογής του γάλακτος και αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως 
δυσάρεστη συνέπεια για τους παραγωγούς, αλλά αντίθετα για τους περισσότερους 
από αυτούς θα υπάρξει βελτίωση των διαδικασιών συλλογής. 

Για την έγκυρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων και ιδιαίτερα των 
κτηνοτρόφων-συνεργατών της εταιρίας διευκρινίζονται ακόμη τα εξής: 

Η εταιρία λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική κατανομή του εισκομιζόμενου 
γάλακτος και αξιοποιώντας τις δυνατότητες, που δίνει η λειτουργία της Εγνατίας 
οδού, προχώρησε στη δημιουργία σταθμού συγκέντρωσης γάλακτος στη ΒΙΠΕ 
Παραμυθιάς, υλοποιώντας σχεδιασμό από το 2001 σύμφωνα με τον οποίο 
προβλέπονταν να λειτουργήσει ο νέος σταθμός με την ολοκλήρωση του τμήματος 
Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων. 

Στο σταθμό αυτό θα προσκομίζεται το γάλα από τον Νομό Θεσπρωτίας, που μέχρι 
σήμερα προσκομιζόταν στο σταθμό στο Καστρί στο νομό Πρεβέζης, γεγονός, που θα 
περιορίσει σημαντικά τις διανυόμενες αποστάσεις και θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
βελτίωση της ποιότητας της Α' ύλης και τη μείωση του κόστους συλλογής. 

Επιπρόσθετα θα υπάρξει θετική επίδραση στο περιβάλλον και στη διαβίωση των 
κατοίκων του οικιστικού ιστού της περιοχής Φαναρίου από την διακοπή της 
λειτουργίας του υπάρχοντος σταθμού, ο οποίος δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις για να 
λάβει άδεια λειτουργίας και αριθμού έγκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα 
με το Π.Δ. 79/2006. 

Όλοι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νέο 
σταθμό, όπου θα δημιουργηθούν και ορισμένες νέες θέσεις εργασίας. 

Είναι προφανές ότι με τη λειτουργία του νέου σταθμού δημιουργούνται ιδιαίτερα 
θετικές επιπτώσεις για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και συγκεκριμένα για τους 
παραγωγούς, τους εργαζομένους, τους κατοίκους της περιοχής και φυσικά για την 
εταιρία και τους καταναλωτές των προϊόντων ΔΩΔΩΝΗ. 
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