
 

  

 
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία φυτεύει «σπόρους ανάπτυξης», ενισχύοντας την τεχνογνωσία 

των παραγωγών κριθαριού  
 

Για τέταρτη χρονιά υλοποιούνται εξειδικευµένα σεµινάρια για τους παραγωγούς που 
συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Συµβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού της εταιρίας 

 
 
9 Οκτωβρίου 2017 – Σχεδόν 120 παραγωγοί συµµετείχαν στα επιµορφωτικά σεµινάρια που 

διοργάνωσε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε συνεργασία µε την Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή, σε 

Θεσσαλονίκη και Φάρσαλα. Τα ολοήµερα σεµινάρια προσέφεραν στους συµµετέχοντες 

παραγωγούς τεχνογνωσία σε θέµατα πρακτικών προστασίας της καλλιέργειας, αύξησης 

της παραγωγής, αλλά και εφαρµογής νέων τεχνολογιών.  

 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, από το 2014 έχει διεξάγει συνολικά εννέα σεµινάρια επιµόρφωσης 

παραγωγών τόσο στις εγκαταστάσεις της Αµερικάνικης Σχολής στη Θεσσαλονίκη , όσο 

και σε άλλες περιοχές όπως ο Βόλος, η Λιβαδειά και η Ξάνθη. Τα σεµινάρια 

παρακολουθούν παραγωγοί που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Συµβολαιακής 

Καλλιέργειας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, µέσω του οποίου η εταιρία εξασφαλίζει το 100% 

της ποσότητας κριθαριού που απαιτείται για την παραγωγή των προϊόντων της. Στις εν 

λόγω εκπαιδεύσεις έχουν συµµετάσχει συνολικά περίπου 400 παραγωγοί µέχρι σήµερα. 

 

Όπως δήλωσε ο κος. Ζωούλλης Μηνά, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας: «Πάγιος στόχος µας είναι να προσθέτουµε αξία στους 

συνεργάτες µας, ενισχύοντας την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους συνολικά. Έτσι, τα 

τελευταία χρόνια, µαζί µε στρατηγικές συνεργασίες προσφέρουµε πρόσβαση σε 

τεχνογνωσία και νέες τεχνικές κυρίως στον αγρο-διατροφικό και τον τουριστικό τοµέα. Σε 

αυτό το πλάνο εντάσσονται τα σεµινάρια µε την Αµερικανική Γεωργική Σχολή, που 

υλοποιούνται για τέταρτη συνεχή χρονιά.» 

 

Τα σεµινάρια επιµόρφωσης αγροτών υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας «Seeds for Growth» που ως στόχο έχει τη δηµιουργία 5000 

ευκαιριών ανάπτυξης στον αγρο-διατροφικό, τον τουριστικό και τον επισιτιστικό τοµέα. Η 

έµφαση του προγράµµατος δίνεται στην υποστήριξη παραγωγών και νέων 

επιχειρηµατιών, αλλά και την εκπαίδευση και επιµόρφωση επαγγελµατιών σε συνεργασία 

µε πανεπιστήµια, κοινωνικούς εταίρους και φορείς της αγοράς.  

 

 

 

 

 

 



 

  

Σχετικά µε την Αθηναϊκή Ζυθοποιία: 

 
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα, με 

ενεργή παρουσία στη χώρα για περισσότερα από 50 χρόνια. Ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα Ελλήνων 

επιχειρηματιών και σήμερα αποτελεί μέλος του Ομίλου HEINEKEN N.V. Παράγει στην Ελλάδα τις μπίρες 

Amstel, Amstel Pils, Amstel Dark, Amstel Radler, Amstel Free, Heineken, Heineken LIGHT, ΑΛΦΑ, ΑΛΦΑ 

Strong, AΛΦΑ Weiss, Fischer, ΒΙΟΣ 5, ΜΑΜΟΣ, Buckler από 100% ελληνικό κριθάρι, καθώς και το φυσικό 

μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ. Παράλληλα, εισάγει γνωστές μάρκες μπίρας μεταξύ των οποίων οι: Affligem, Sol, Mc 

Farland, Erdinger, , Murphy’s, Duvel, Chimay καθώς και το μηλίτη Strongbow. Διαθέτει 3 μονάδες σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη και Πάτρα και 2 ιδιόκτητα βυνοποιεία σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα καθώς και μια μονάδα 

εμφιάλωσης του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΙΟΛΗ στη Λαμία.  

 

Με τη βοήθεια ενός εκτεταμένου δικτύου διανομής και πώλησης παράγει και διανέμει τα προϊόντα της σε 

19 χώρες και στις 5 ηπείρους. 

 

Παράλληλα με την επιχειρηματική της ανάπτυξη, η εταιρία έχει επενδύσει στον εκσυγχρονισμό της 

παραγωγικής διαδικασίας, στην υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής, τη 

διαμόρφωση ενός ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, την ενημέρωση των καταναλωτών για 

την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ και την κοινωνική προσφορά, πάντα με την έμπρακτη συμβολή των 

εργαζομένων της, με διαφάνεια και λογοδοσία.  

 

Η  Αθηναϊκή Ζυθοποιία διαθέτει από την TÜV AUSTRIA HELLAS  ISO 9001:2008 για την ποιότητα των 

προϊόντων, ΙSO 22000:2005 για την ασφάλεια των προϊόντων (HACCP),  ISO 14001-2004 για την προστασία 

του περιβάλλοντος και OHSAS 18001:2007 για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού. 

 

Επιπλέον, είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που έχει κατακτήσει την ανώτατη Διαμαντένια διάκριση του 

Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) για το 2013 και η πρώτη στην Ελλάδα που απέκτησε βεβαίωση 

εφαρμογής του προτύπου ISO 26000 για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα που έχει επιδείξει, τη σταθερή 

επίδοσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μέριμνα για την κοινωνία και τη χώρα συνολικά. Τέλος, η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει βραβευτεί επανειλημμένα για το εργασιακό της περιβάλλον. 

 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε µε:  
 
Την mscomm: 
Λυδία Τσιάµη, 210 7236217, tsiami@mscommgroup.com   
 
την Αθηναϊκή Ζυθοποιία: 
Μαρία Ηλιοπούλου, τηλ: 210 5384292, maria_iliopoulou@heineken.com  

 


