19 Μάι 2006
Σημαντικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. έδωσε στη
δημοσιότητα ο Γενικός Διευθυντής της εταιρίας κ. Μάνος Κασσαλιάς σε συνέντευξη
τύπου που παραχώρησε την Παρασκευή 19 Μαΐου.
Ο κ. Κασσαλιάς εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της εταιρίας προς τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης και τους φορείς της Ηπείρου και εν γένει όλους τους
καταναλωτές για την στάση, που τήρησαν, και την ισχυρή υποστήριξη, που παρείχαν
στην επιχείρηση για την άδικη επίθεση που δέχτηκε.
Στην συνέχεια ο κύριος Κασσαλιάς αναφέρθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα του
2005, στο λανσάρισμα των νέων προϊόντων, στο συνεχιζόμενο πρόγραμμα
παρέμβασης στη ζώνη γάλακτος, και στις προγραμματισμένες επενδύσεις του
επόμενου χρονικού διαστήματος.
Το 2005 ήταν ένα ακόμη έτος ανάπτυξης της εταιρίας αφού ο κύκλος εργασιών
παρουσίασε αύξηση κατά 2,9% σε σχέση με το 2004 και ανήλθε σε 97.880 χιλ. €, τα
μικτά κέρδη ανήλθαν σε 14.226 χιλ € έναντι 11.967 χιλ € ανεβάζοντας το δείκτη
μικτού περιθωρίου στο 14,5% από 12,6% το 2004 και τα καθαρά κέρδη προ φόρων
αυξήθηκαν κατά 30% και ανήλθαν σε 4,651 χιλ € έναντι 3.575 χιλ € το 2004.
Σημαντική θεωρείται η αύξηση της καθαρής θέσης κατά 15,8% στα 21.436 χιλ €.
Οι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν
από πρώτο χέρι τα νέα προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ, που λανσάρονται αυτές τις μέρες στην
αγορά και είναι: Η Πρόβεια Γραβιέρα με Χαμηλά Λιπαρά, η Γραβιέρα Αγελάδος
Ντελικάτη, το Κασέρι, το Ημίσκληρο και το Κατσικίσιο σε σύνολο 15 κωδικών. Με
τα προϊόντα αυτά η ΔΩΔΩΝΗ αποβλέπει στη δημιουργία ενός δυναμικού
χαρτοφυλακίου προϊόντων που θα ενισχύσει την εικόνα ποιότητας, που διατηρεί,
τόσο στην Ελληνική όσο και την διεθνή αγορά και ταυτόχρονα θα διευρύνει το
μερίδιό της στην κατηγορία των τυροκομικών προϊόντων.
Οι παρεμβάσεις που έχει αναλάβει η εταιρία στη ζώνη γάλακτος για τη διαχρονική
διασφάλιση της ανώτερης ποιότητας του γάλακτος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη,
αφού η ομάδα εργασίας, που συστήθηκε για το σκοπό αυτό, έχει πραγματοποιήσει
τουλάχιστον 18 συγκεντρώσεις προβατοτρόφων και αγελαδοτρόφων σε όλους τους
νομούς της Ηπείρου, όπου παρευρέθηκαν περί τους 1000 παραγωγούς συνεργάτες της
εταιρίας και παράλληλα πραγματοποιήθηκαν περί τις 250 ατομικές επισκέψεις σε
μονάδες τους. Το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι παραγωγοί ήταν έντονο στους τομείς
της διατροφής και διαχείρισης των ζώων, την υγιεινή προσαρμογή, την προληπτική
κτηνιατρική και την γενετική βελτίωση των κοπαδιών τους.
Σε ότι αφορά τον τομέα των επενδύσεων η ΔΩΔΩΝΗ προχωρά σε νέο πρόγραμμα
επενδύσεων ύψους 2.600 χιλ € -επί πλέον του εξελισσόμενου προγράμματος στη
γραμμή ανασυσκευασίας ύψους 1.500 χιλ €- που αφορά την κατασκευή πρόσθετων
θαλάμων ψύξης για πλήρη αυτοδυναμία αποθήκευσης των προϊόντων, στην
επαύξηση της δυναμικότητας του τμήματος παραλαβής γάλακτος, στον
εκσυγχρονισμό του τμήματος βουτύρου και κρέμας, στην εγκατάσταση νέας γραμμής
παραγωγής σκληρών τυριών, στην προμήθεια σύγχρονων ισόθερμων βυτιοφόρων
οχημάτων για απ' ευθείας παραλαβή γάλακτος από τις εγκαταστάσεις των

παραγωγών, στο συνεχιζόμενο πρόγραμμα χορήγησης παγολεκανών στους
παραγωγούς και σε άλλες συμπληρωματικές επενδύσεις, έτσι ώστε να αυξηθεί η
δυναμικότητα της μονάδας, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να υπάρξει περαιτέρω
βελτίωση της υγιεινής και διασφάλισης της ποιότητας και βελτιωθεί το επίπεδο
ασφάλειας των εγκαταστάσεων.
Τέλος ο κ. Κασσαλιάς αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της εταιρίας στην
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ έκθεση όπου όλοι οι καταναλωτές μπορούν να γνωρίσουν από
κοντά και να δοκιμάσουν τα νέα προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ.

