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 Ιδρύθηκε το 1963 από Έλληνες επιχειρηματίες

 Σήμερα είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής 
και εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα

 Παράγει στην Ελλάδα γνωστές μάρκες όπως:
Amstel, Amstel Pils, Amstel Bock, Amstel Radler,
Heineken, ΑΛΦΑ, ΑΛΦΑ Weiss, Fischer, Βuckler, 
ΒΙΟΣ 5 και το φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ

 Συνολικά παράγει και διανέμει 25 μάρκες

Λίγα λόγια για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία



Θεσσαλονίκη

Αθήνα

Πάτρα

Λαμία

Δύο (2) βυνοποιεία

Μία (1) μονάδα εμφιάλωσης νερού

1.000 εργαζόμενοι 

Τρεις (3) μονάδες



Source: Economic Impact Assessment 2013

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία:

 Προμηθεύεται ελληνικό κριθάρι από όλη 
την Ελλάδα μέσω του προγράμματος 
συμβολαιακής καλλιέργειας κριθαριού

 Η βυνοποίηση γίνεται στα 2 βυνοποιεία
της στην Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη

 Η ζυθοποίηση, εμφιάλωση & συσκευασία 
γίνονται στα ζυθοποιεία της εταιρείας
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Μία ελληνική διαδρομή για την παραγωγή της μπίρας

Μπίρα από το χωράφι στα ποτήρια μας 



Η καλλιέργεια κριθαριού στην Ελλάδα

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής παραγωγής
κριθαριού προοριζόταν για χρήση στην κτηνοτροφία, ως ζωοτροφή.
Η Ελλάδα έχει τις κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες για την καλλιέργεια
ποικιλιών κριθαριού κατάλληλων για βυνοποίηση, οι οποίες παράλληλα
εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις.



Κριθάρι για βυνοποίηση – Μια νέα αγορά ανοίγει

Το 2008, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ξανασυστήνει στους Έλληνες παραγωγούς την 
καλλιέργεια κριθαριού, για βυνοποίηση πλέον, εγκαινιάζοντας το πρώτο 

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού για μπίρα. 

Δημιουργεί έτσι μια νέα διέξοδο για την αγροτική παραγωγή, έχοντας απόλυτη 
εμπιστοσύνη στους Έλληνες παραγωγούς αλλά και στην ελληνική γη.
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Το 1ο & μεγαλύτερο Πρόγραμμα Συμβολαιακής 
Καλλιέργειας Κριθαριού για την παραγωγή μπίρας

Με στόχο:
• Την κάλυψη των αναγκών της εταιρίας από ελληνικό κριθάρι

• Την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και των τοπικών οικονομιών 
σε μια κρίσιμη περίοδο

• Τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους Έλληνες αγρότες



Τι πετύχαμε το 2014-15:



Εξαγωγή βύνης σε διεθνείς αγορές 



Οι κύριες περιοχές παραγωγής και προμήθειας 
κριθαριού για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία

20 νομοί

150.000 
στρέμματα 

ελληνικής γης
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Αγρονομική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας μέσω
ειδικευμένων συμβούλων σχετικά με την αειφόρο χρήση των
περιβαλλοντικών πόρων, τη σωστή και ασφαλή χρήση των
αγροχημικών προϊόντων, καθώς και νέα προϊόντα και
τεχνολογίες στο χώρο της γεωργίας.

Άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τους παραγωγούς 
καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.

Συνεργασία με παραγωγούς:
Παραγωγή με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές
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Ασφάλεια, αξιοπιστία, τεχνογνωσία, απασχόληση

• Πίστωση για την αγορά των σπόρων 
• Ελάχιστη εγγυημένη τιμή, γνωστή από την υπογραφή των 

συμβολαίων 
• Δυνατές ποικιλίες με μεγάλη αντοχή και απόδοση 
• Εγγυημένη απορρόφηση όλης της παραγωγής
• Πληρωμή με την παραλαβή του κριθαριού 
• Τεχνική υποστήριξη καθόλη την διάρκεια του χρόνου

Η θετική επίδραση για τους παραγωγούς 
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Στήριξη της ελληνικής οικονομίας και 
επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της απασχόλησης 

στις τοπικές κοινωνίες 

• Διέξοδος και προοπτική στην αγροτική παραγωγή της χώρας
• Προσανατολισμός της αγροτικής παραγωγής σε προσοδοφόρες και 

ζητούμενες καλλιέργειες
• Ενδυνάμωση χιλιάδων εγχώριων παραγωγών
• Σημαντική ενίσχυση του εισοδήματος στις τοπικές οικονομίες
• Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων από ελληνικές πρώτες ύλες
• Ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης



Σας ευχαριστούμε! 


