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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δώρο από τη ΜΕΒΓΑΛ σε όλους τους εργαζομένους της 

 

Σε λίγες εβδομάδες συμπληρώνονται 7 δεκαετίες από την ίδρυση της ΜΕΒΓΑΛ. Η ιστορική 

γαλακτοβιομηχανία της Β. Ελλάδας, κατάφερε να αφήσει πίσω της τις δυσκολίες και τα τελευταία δύο 

χρόνια έχει ξεχωρίσει για τις επιδόσεις και τα οικονομικά της μεγέθη, που διαρκώς βελτιώνονται.  Έτσι 

παρά τα 70 της χρόνια, έχει κάθε λόγο να ατενίζει το μέλλον με μια φρέσκια, νεανική και αισιόδοξη 

οπτική. 

Στα πλαίσια του εορτασμού των εβδομηκοστών γενεθλίων της η ΜΕΒΓΑΛ έχει σχεδιάσει μία σειρά 

δράσεων προσφοράς, με πρώτη και εξέχουσα αυτή που αφορά τους ίδιους τους ανθρώπους της. Η 

εταιρεία αναγνωρίζοντας τη μέγιστη συμβολή τους στην ανάκαμψη και 

επαναφορά στην κερδοφορία διέθεσε το ποσόν των 600.000 €  στους 

εργαζομένους της. 

Σε μία σύντομη τελετή και με αρκετή συγκίνηση η Αντιπρόεδρος & 

Δ/νουσα Σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ, κα Μαίρη Χατζάκου,  ενημέρωσε τον 

Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων της ΜΕΒΓΑΛ «Ο Αξιός», κ. Βασίλη 

Ζωγραφίδη,  για την πρωτοβουλία της εταιρείας και ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους για την 

εμπιστοσύνη και το ζήλο που έδειξαν να παραμείνει η ΜΕΒΓΑΛ όχι μόνο ζωντανή αλλά και υγιής.  

Τα λόγια της: «Η εταιρεία μας με μεγάλη χαρά σας κάνει αυτό το δώρο, πρώτα γιατί πραγματικά το 

αξίζετε, αλλά και γιατί ως Διοίκηση θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και να ανταποδίδουμε στους 

εργαζόμενους τα αποτελέσματα που έρχονται μέσα από τη δική τους δουλειά, διατηρώντας μεταξύ μας 

μια σχέση εμπιστοσύνης και επωφελή για όλες τις πλευρές. Εύχομαι με την ίδια πίστη και την ίδια 

αγάπη να συνεχίσουμε και να κερδίσουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον!» έγιναν 

αποδεκτά με ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από όλη την οικογένεια ΜΕΒΓΑΛ. 

 

Σχετικά με τη ΜΕΒΓΑΛ  
Η ΜΕΒΓΑΛ (Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος) είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής φρέσκων γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα και 
η πρώτη στη Βόρεια Ελλάδα. Δραστηριοποιείται στην καρδιά της παραγωγής του αγελαδινού γάλακτος, στη Μακεδονία, όπου παράγεται το 67% του 
φρέσκου γάλακτος της Ελλάδας και εισκομίζει σταθερά πρώτη ύλη από 500 φάρμες της ευρύτερης περιοχής. Απασχολεί περίπου 600 εργαζόμενους, 
διανέμει τα προϊόντα της σε χιλιάδες σημεία πώλησης στην Ελλάδα και σε πάνω από 35 χώρες σε όλο τον κόσμο και είναι πιστοποιημένη  για την ποιότητα 
της πρώτης ύλης, τη γνησιότητα των προϊόντων της και την υγιεινή των παραγωγικών της διαδικασιών. Με σεβασμό στην παράδοση και αφοσίωση στην 
ποιότητα, υπογράφει από το 1950 περισσότερα από 170 προϊόντα.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
ΜΕΒΓΑΛ: Χρύσα Παπαστογιαννίδου, Υπεύθυνη Εταιρικής Επικοινωνίας, τηλ. 23910-59236, 695 2220106 
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