
15 Νοέ 2011 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε - Α.Β.Γ.Η» στη συνεδρίαση του στις 
11-11-2011 έλαβε αποφάσεις σχετικά με τον καθορισμό τιμών για τη νέα 
γαλακτοκομική περίοδο. Ειδικότερα και αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την σταθερή πολιτική και στρατηγική της Εταιρίας, που στοχεύουν στην 
διατήρηση της οικονομικής της ευρωστίας λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή 
γενικότερη οικονομική συγκυρία και τις δύσκολες συνθήκες στην αγορά. 
2. Τη διαχρονική πολιτική της Εταιρίας στη διατήρηση του κλίματος αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους Ηπειρώτες παραγωγούς και την ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας στην περιοχή. 
3. Την πάγια πολιτική της Εταιρίας στο να παρέχει στους συνεργάτες της 
κτηνοτρόφους ικανοποιητικές τιμές, σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, λόγω των 
υψηλών ποιοτικών προτύπων του Ηπειρωτικού γάλακτος. 
4. Τις μειωμένες τιμές (λόγω υπερπροσφοράς)του αιγοπρόβειου γάλακτος οι οποίες 
διαμορφώνονται πανελλαδικά και την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικής θέσης 
της Εταιρίας στην αγορά, σε μια περίοδο μάλιστα, που η παγκόσμια οικονομική 
κρίση αναμένεται το 2012 να επηρεάσει αρνητικά ακόμη περισσότερο τις 
αγοραστικές δυνατότητες των καταναλωτών. 
5. Την πάγια πρακτική της εταιρίας σύμφωνα με την οποία οι τιμές εκκίνησης 
ισχύουν για όλη τη γαλακτοκομική περίοδο. 
6. Τις τιμές που κατέβαλε η εταιρία την προηγούμενη γαλακτοκομική περίοδο. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και καθόρισε τις νέες τιμές εκκίνησης του 
γάλακτος, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, από 01-10-2011 για το πρόβειο. 
γίδινο και αγελαδινό γάλα όπως παρακάτω: 
• Πρόβειο Γάλα : 1,05€/kg (αμετάβλητη). 
• Γίδινο Γάλα : 0,58€/kg (αμετάβλητη). 
Η τιμή του αιγοπρόβειου γάλακτος, όπως παγίως συμβαίνει, θα είναι μειωμένη κατά 
0,03€/kg για όσους παραγωγούς λαμβάνουν προκαταβολή. 

• Αγελαδινό Γάλα : 0,45€/kg για το σύνολο των εισκομιζομένων ποσοτήτων 
(καταργείται η ποσόστωση 70/30). 
Οι παραπάνω τιμές παραμένουν και πάλι απόλυτα ανταγωνιστικές και υψηλότερες 
από εκείνες που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ενώ σημειώνεται ακόμη ότι η 
τιμή του αγελαδινού γάλακτος διαμορφώνεται στην πράξη ακόμη υψηλότερα με 
βάση τα ποιοτικά κριτήρια που ισχύουν από την προηγούμενη γαλακτοκομική 
περίοδο. 
Tο Διοικητικό Συμβούλιο συνεκτιμώντας όλους τους πιο πάνω παράγοντες, με τον 
καθορισμό των παραπάνω τιμών εξάντλησε κάθε περιθώριο ικανοποίησης των 
αιτημάτων των παραγωγών. 

 


