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Αθήνα, 07/04/2021 

Δελτίο Τύπου 
 

 

FrieslandCampina Hellas-NOYNOY:  

Στήριξε την ελληνική κοινωνία και το 2020 προσφέροντας 

γαλακτοκομικά προϊόντα με το πρόγραμμα «Κύκλος Φροντίδας»  

 
Ενίσχυση  των πρωτοβουλιών προσφοράς σε όλη τη χώρα  

 
 

Η FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ, πιστή στη δέσμευση προσφοράς και στις αξίες της, 

επιφέρει θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, συνεισφέροντας στους στόχους του Ο.Η.Ε. για 

μηδενική πείνα και φτώχεια. Η εταιρεία το 2020 στάθηκε έμπρακτα στο πλευρό των 

συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη, προσφέροντας γαλακτοκομικά προϊόντα όπως 

γάλα, τυρί, γιαούρτι και βούτυρο. 

Κατά τη διάρκεια του 2020, με την πανδημία να καλπάζει σε παγκόσμια κλίμακα και τις ανάγκες 

όπως η πρόσβαση στην τροφή και η διασφάλιση της υγείας να βρίσκονται στο επίκεντρο, η 

εταιρεία ενίσχυσε την προσφορά της στην ελληνική κοινωνία. Μέσα από το πρόγραμμα 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Κύκλος Φροντίδας» και με πυλώνες προσφοράς τις 

πρωτοβουλίες «Φροντίδα και Αγάπη» και «ΝΟΥΝΟΥ: Ένα Ποτήρι Γάλα για Κάθε Παιδί», 

συνέβαλε στη βελτίωση της καθημερινότητας χιλιάδων συμπολιτών μας, ανακουφίζοντας από 

τα ζητήματα σίτισης με τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωποι. 

Για δέκατη χρονιά, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Φροντίδα και Αγάπη», η 

FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ σε συνεργασία με περισσότερους από 400 φορείς 

και κοινωνικές δομές, προχώρησε το 2020 σε πράξεις συνεισφοράς συνολικής αξίας 

€492.000. Η ενέργεια, που έχει ξεκινήσει από το 2011, στηρίζοντας συστηματικά συμπολίτες 

μας σε όλη την Ελλάδα, έγινε όχημα προσφοράς γαλακτοκομικών προϊόντων σε οργανισμούς, 

ΜΚΟ, δήμους και άλλους φορείς. Μέχρι σήμερα, η συνολική προσφορά της πρωτοβουλίας 

ανέρχεται σε €2.500.000. 

 

Την ίδια στιγμή με το βλέμμα στραμμένο στις μελλοντικές γενιές, η FrieslandCampina Hellas 

- ΝΟΥΝΟΥ συνέχισε για πέμπτη χρονιά την πρωτοβουλία «ΝΟΥΝΟΥ: Ένα Ποτήρι Γάλα για 

κάθε Παιδί!», για να μη λείψει από κανένα παιδί το γάλα, που είναι βασικό συστατικό για τη 

σωστή ανάπτυξη, την καλή διατροφή και την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Μέσα στο 

2020 η στήριξη σε φορείς που φροντίζουν παιδιά και δήμους ξεπέρασε τα 2.050.000 ποτήρια 

γάλα ΝΟΥΝΟΥ, ενώ από την έναρξη του προγράμματος, το 2015, μέχρι σήμερα η εταιρεία 

έχει προσφέρει πάνω από 4.150.000 ποτήρια γάλα σε δεκάδες ιδρύματα, φορείς και δομές 

υποστήριξης ανηλίκων σε όλη την Ελλάδα. 
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Η FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ, αφουγκραζόμενη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η 

ελληνική κοινωνία, ειδικά αυτήν την περίοδο που όλοι βιώνουμε πρωτόγνωρες συνθήκες, 

ανανεώνει τη δέσμευσή της για προσφορά. Με αστείρευτη κοινωνική ευαισθησία συνεχίζει να 

δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο, στηρίζοντας με συνέπεια τους συμπολίτες μας σε όλη την 

Ελλάδα. 

Note to editors: 

Εκτός από τη σταθερή ετήσια προσφορά σε περισσότερους από 400 φορείς, παρακάτω 

ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις ενέργειες, που πραγματοποιήθηκαν από τη 

FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ, το 2020 στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης «Κύκλος Φροντίδας»: 

• Με την πρωτοβουλία «Φροντίδα και Αγάπη: Από τη μία άκρη της Ελλάδας στην 

άλλη», που τέθηκε υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), 

διανεμήθηκαν πάνω από 1.900.000 ποτήρια γάλα ΝOYNOY και 140.000 κύπελλα 

γιαουρτιού ΝΟΥΝΟΥ σε περισσότερους από 44.000 συνανθρώπους μας, κατοίκων 

περιοχών που βρίσκονταν σε καραντίνα, μέσω ενίσχυσης πάνω από 45 φορέων και 40 

δήμων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του προγράμματος των Δήμων «Βοήθεια στο Σπίτι» 

και άλλων παρόμοιων προγραμμάτων στήριξης. Ανάμεσά τους ήταν οι δήμοι Αθηνών, 

Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ηρακλείου, Λαρισαίων, Βόλου, Περιστερίου, Ρόδου, Ιωαννίνων, 

Πύργου, καθώς και περιοχές που τέθηκαν εκείνο το διάστημα σε καραντίνα, όπως 

Δαμασκηνιά και Δραγασιά του Δήμου Βοΐου, Εχίνος του Δήμου Μύκης, Μεσοποταμία του 

Δήμου Καστοριάς, Φούστανη Αλμωπίας στην Πέλλα (3/21-5/21). 

• Σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση για τον περιορισμό της σπατάλης 

τροφίμων και την καταπολέμηση του υποσιτισμού σε όλη την Ελλάδα «Μπορούμε» και 

τη συμμετοχή της στο δίκτυο «Διάσωσης & Προσφοράς Τροφίμων», η FrieslandCampina 

Hellas-NOYNOY στήριξε έμπρακτα το μήνυμα «Καμία μερίδα φαγητού χαμένη», 

προσφέροντας 42.260 μερίδες φαγητού σε κοινωφελείς φορείς σε όλη την Ελλάδα. 

•  Την περίοδο που η χώρα μας βίωνε τα αποτελέσματα της κακοκαιρίας «Ιανός» , η 

εταιρεία πρόσφερε 3.840 κουτιά γάλα ΝΟΥΝΟΥ εβαπορέ στους Δήμους Καρδίτσας, 

Μουζακίου και Ζακύνθου, αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σταθερά δίπλα στους 

συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται (9/21). 

• Μετά τον ισχυρό σεισμό στη Σάμο (11/21), παρείχε δωρεάν 2.016 κουτιά γάλα ΝΟΥΝΟΥ 

εβαπορέ, στους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου.  

• Προσφορά 27.000 ποτηριών γάλακτος ΝΟΥΝΟΥ στον εθελοντικό μη κερδοσκοπικό 

οργανισμό μέριμνας και προστασίας μητέρας και παιδιού «Κιβωτός του Κόσμου». 
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• Προσφέρθηκαν 18.000 ποτήρια γάλα ΝΟΥΝΟΥ στα Παιδικά Χωριά SOS, ενώ η μέχρι 

σήμερα (2008-2020) προσφορά ανέρχεται σε 680.000 ποτήρια γάλακτος.  

• Διανεμήθηκαν 10.173 κιβώτια γαλακτοκομικών προϊόντων, εκ των οποίων 64.860 

ποτήρια γάλακτος ΝΟΥΝΟΥ και πάνω από 120.000 κύπελλα γιαουρτιού, στην Τράπεζα 

Τροφίμων  

• Προσφέρθηκαν 6.366 κιβώτια γαλακτοκομικών προϊόντων, εκ των οποίων 199.000 

ποτήρια γάλα ΝΟΥΝΟΥ και 63.336 κύπελλα γιαουρτιού ΝΟΥΝΟΥ, στο Κέντρο Υποδοχής 

& Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων. 

• Διανεμήθηκαν δωρεάν συνολικά 906 κιβώτια από τα οποία 31.389 ποτήρια γάλακτος 

ΝΟΥΝΟΥ και 5.564 κύπελλα γιαουρτιού ΝΟΥΝΟΥ, στον μη κερδοσκοπικό σύλλογο 

«Γαλήνη των ΑΜΕΑ».  

• Προσφέρθηκαν 3.190 κιβώτια γαλακτοκομικών προϊόντων εκ των οποίων 18.700 

ποτήρια και 50.000 κύπελλα γιαουρτιού, στο Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΚΙΒΩΤΟΣ της 

ΑΓΑΠΗΣ» με έδρα την Πάτρα. 

• Διατέθηκαν δωρεάν συνολικά 1.657 κιβώτια γαλακτοκομικών προϊόντων, 16.440 

ποτήρια γάλακτος και 19.604 κύπελλα γιαουρτιού ΝΟΥΝΟΥ, στον Όμιλο UNESCO 

Πειραιώς και Νήσων. 

 

Λίγα λόγια για τη FrieslandCampina 

 

Η Royal FrieslandCampina είναι μία συνεταιριστική εταιρεία με μακρά ιστορία 150 χρόνων, που ξεκινά 
με την ίδρυση ενός τοπικού συνεταιρισμού γαλακτοκομικών το 1871 από μία ομάδα κτηνοτρόφων στην 
Ολλανδία. Η εταιρεία είναι απόλυτα προσηλωμένη στην παροχή άριστης ποιότητας γαλακτοκομικών 
προϊόντων, που βοηθούν εκατομμύρια καταναλωτές κάθε μέρα να ακολουθούν διατροφικά πρότυπα, τα 
οποία συμβάλλουν στη διατήρηση της καλής υγείας του ανθρώπινου οργανισμού. Aναλαμβάνει ρόλο 
ευθύνης με κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο, μέσα από τη στρατηγική της «Θρέφοντας έναν 
καλύτερο πλανήτη», δεσμευόμενη να ενισχύσει το θετικό της αποτύπωμα μέχρι το 2050, σε όλη την 

αλυσίδα γάλακτος, από «τη φύση στο ποτήρι». Με τζίρο που ανέρχεται στα 11,1 δις ευρώ, η 

FrieslandCampina συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων 
στον κόσμο με 16.995 μέλη-κτηνοτρόφους, 23.877 εργαζόμενους, γραφεία σε 38 χώρες και εξαγωγές 
σε περισσότερες από 100 χώρες.  
 
Η FrieslandCampina Hellas ιδρύθηκε το 1983 και διαθέτει στην ελληνική αγορά βρεφικά και νηπιακά 

γάλατα, βρεφικές κρέμες, γάλατα εβαπορέ και υψηλής παστερίωσης, γιαούρτια, κρέμες γάλακτος, 
βούτυρα και τυριά με την επωνυμία ΝΟΥΝΟΥ, FRISO, MILNER, FINA, καθώς και τα προϊόντα 
επαγγελματικής χρήσης, κρέμες DEBIC, τυριά FRICO, ΜΙΚΡΗ ΟΛΛΑΝΔΕΖΑ και FRAU ANTJE και γάλατα 
NOYNOY BARISTA’S GOLD, TOP PRO, NOYNOY μερίδες, ανταποκρινόμενη, έτσι, στις σύγχρονες 
διατροφικές απαιτήσεις. Η εταιρεία, με τζίρο που ανέρχεται στα 274 εκατομμύρια ευρώ και 470 
εργαζόμενους, ενισχύει σταθερά την ελληνική οικονομία, παρέχει στους συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους 
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τεχνογνωσία και στηρίζει την κοινωνία στο πλαίσιο του προγράμματος  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  
«Κύκλος Φροντίδας».  

 
Το Πρότυπο Εργοστάσιο ΝΟΥΝΟΥ στην Πάτρα λειτουργεί από το 2004 με άρτια καταρτισμένο 

προσωπικό και υπερσύγχρονο εξοπλισμό, ακολουθώντας τις αυστηρότερες διαδικασίες διασφάλισης 
ποιότητας και ασφάλειας, εφαρμόζοντας, παράλληλα, προγράμματα βιωσιμότητας για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής υγρών βρεφικών και παιδικών 
γαλάτων της FrieslandCampina παγκοσμίως και έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο ασφάλειας τροφίμων 
FSSC 22000, το πρότυπο υγιεινής και ασφάλειας OHSAS, ISO 18001, το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 
14001, ενώ βραβεύτηκε με το “GOLDEN QUALITY AWARD”. Η συνολική ετήσια παραγωγή ανέρχεται στα 
78 εκατομμύρια τεμάχια προϊόντων όλων των κατηγοριών.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας  
https://www.nounou.gr/FrieslandCampinaHellas/ 
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