Τιμητική βράβευση στην εταιρεία Cretan Mill της οικογένειας Αλμπαντάκη από το Δ.Σ. Μαλεβιζίου

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018
Την οικογένεια Αλμπαντάκη και την εταιρεία Cretan Mill τίμησε στην σημερινή του
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου, με αφορμή την εξαιρετική αναπτυξιακή
πορείας της επιχείρησης, που έχει ως έδρα τα Καλέσσα.
Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης τόνισε: «Αγαπητοί
συνάδελφοι, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, στο Δήμο Μαλεβιζίου έχουμε μάθει να
τιμούμε τους ανθρώπους του τόπου μας, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καταφέρνουν να
ξεχωρίζουν, να διακρίνονται και να προβάλλουν το Μαλεβίζι σε Εθνικό ή και διεθνές
επίπεδο. Και προσωπικά ανέκαθεν πίστευα, πως είναι υποχρέωση κάθε Δημοτικής Αρχής,
να επιβραβεύει κάθε τέτοια, αξιόλογη προσπάθεια. Όχι μόνο γιατί αποτελεί ηθική μας
υποχρέωση η απονομή "του δικαίου επαίνου" αλλά πρωτίστως, επειδή η επιβράβευση της
αριστείας, αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία σωστών προς την κοινωνία προτύπων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επί των ημερών της δικής μας δημοτικής αρχής, το Δημοτικό
Συμβούλιο Μαλεβιζίου, έχει τιμήσει αρκετές φορές τους Αρίστους, σε όποιο τομέα και αν
αυτοί εμφανίζονται: στα γράμματα, στις επιστήμες, στις τέχνες, στην επιχειρηματικότητα.
Σήμερα, έχουμε την χαρά να επιβραβεύουμε μια ακόμα δική μας, τοπική επιχείρηση, μια
ακόμα μεγάλη Κρητική εταιρεία: Την εταιρεία Cretan Mill της οικογένειας Αλμπαντάκη! Μια
οικογένεια με μακρά παράδοση στον χώρο του ελαιολάδου, η ιστορία της ξεκινάει από το
πολύ μακρινό 1866 με την πρώτη φάμπρικα ελαιολάδου με μποξάδες και ζωήλατα
πιεστήρια και η οποία σήμερα, έχει δημιουργήσει ένα πανίσχυρο προφίλ, έχει πρόσβαση και
θέση στις διεθνείς αγορές, αποτελώντας την Νο 1 κρητική εταιρεία σε εξαγωγές
ελαιολάδου παγκοσμίως!
Την λαμπρή αυτή πορεία, έχουν συνοδεύσεις πολλές και σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και
δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, ότι με αυτό τον ζήλο, τις ικανότητες και την
μεθοδικότητα τόσο της οικογένειας Αλμπαντάκη, όσο και των στελεχών της εταιρείας, το
μέλλον της προδιαγράφεται ακόμα λαμπρότερο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αξίζουν χωρίς καμία αμφιβολία τον έπαινο οι άνθρωποι μιας τέτοιας
Επιχείρησης που βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη, επεκτείνεται, και κατακτά κάθε μέρα έναν
- έναν τους στόχους της.
Αγαπητέ Μιχάλη σε καλωσορίζω στο Δήμο Μαλεβιζίου. Και εκ μέρους του Δημοτικού
Συμβουλίου σε συγχαίρω και μέσω εσένα όλη την ομάδα της Cretan Mill για τα έως τώρα
λαμπρά πεπραγμένα σας στον επιχειρηματικό στίβο, και σας εύχομαι υγεία και δύναμη για
τη συνέχεια!».
Με ιδιαίτερα θετικά λόγια για την εταιρεία, τη δυναμική αλλά και το ανεπτυγμένο αίσθημα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της μίλησε και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο
Δ. Σ. Μαλεβιζίου Μανόλης Γενναράκης, στο σημαντικό ρόλο των εργαζομένων αναφέρθηκε ο
επικεφαλής της ήσσονος αντιπολίτευσης Μιχάλης Χουστουλάκης, ενώ ιδιαίτερα θερμά
εκφράστηκαν και Δημοτικοί Σύμβουλοι στις σύντομες τοποθετήσεις τους.
Από την πλευρά ο Μιχάλης Αλμπαντάκης ευχαρίστησε το Δημοτικό Συμβούλιο για την
αναγνώριση, τονίζοντας την σκληρή προσπάθεια των προηγούμενων δεκαετιών, αλλά και το
γεγονός ότι οι πυλώνες ανάπτυξης της εταιρείας βασίζονται στα στελέχη και το προσωπικό
της, καθώς και στην εμπιστοσύνη των χιλιάδων παραγωγών προς την οικογένεια
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Αλμπαντάκη.
Η ιστορία της CRETAN MILL by ALMPANTAKIS FAMILY
Η ιστορία της οικογένειας Αλμπαντάκη, ως ελαιοκαλλιεργητές, ξεκινάει το 1866 με την
πρώτη φάμπρικα ελαιολάδου με μποξάδες και ζωήλατα πιεστήρια. Το 1978 λειτουργεί με
φυγοκεντρικά μηχανήματα και το 1992 προστίθεται δεύτερη μονάδα παραγωγής,
εφοδιασμένη με όλα τα τεχνολογικά μέσα της εποχής.
Το 2006 αποτελεί έτος-σταθμό για την ιστορία της επιχείρησης, καθώς το ελαιοτριβείο
εκσυγχρονίζεται πλήρως με μοντέρνα μηχανήματα, πιστοποιείται με HACCP 22000, ενώ
προστίθενται νέες σειρές παραγωγής και δημιουργείται μεγάλος αποθηκευτικός χώρος
ελαιολάδου. Το 2012 τη διοίκηση αναλαμβάνει ο Μιχαήλ Αλμπαντάκης, ενώ δημιουργείται
και ένα υπερσύγχρονο εμφιαλωτήριο ελαιολάδου.
Η εταιρεία αποκτά πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας ένα πανίσχυρο προφίλ
που συνοδεύεται από νέες επενδύσεις, νέα εμπορικά brands. Τις επόμενες χρονιές
ακολουθεί περαιτέρω εκσυγχρονισμός του εμφιαλωτηρίου, και η αγορά δύο ακόμα
ελαιουργείων στην περιοχή της Ροδιάς και του Πετροκέφαλου ενισχύει τη δύναμη της
εταιρείας. Το 2017 ξεκίνησε να λειτουργεί ο πρώτος σταθμός κοινής άλεσης στο Γάζι και φ
έτος
θα λειτουργήσουν 2 ακόμη νέοι σταθμοί στον Κρουσώνα και τον Άγιο Μύρωνα.
Επιπλέον, από το 2017, η εταιρεία κάνει τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα επένδυση του Ομίλου,
εξαγοράζοντας το Πυρηνελαιουργείο στην Ιεράπετρα, η οποία την καθιστά ως τη μοναδική
πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής στην Ελλάδα.
Σήμερα, η CRETAN MILL by ALMPANTAKIS FAMILY διαθέτει δυναμική παρουσία σε 40
χώρες σε όλον τον κόσμο, αποτελώντας τη Νο 1 κρητική εταιρεία σε εξαγωγές ελαιολάδου
παγκοσμίως.
Συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία, η εταιρεία συνεχίζει το έργο της, έχοντας
πάντα τον ίδιο στόχο: την παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου υψηλής ποιότητας
και εκλεκτής γεύσης.
Η συλλογή της CRETAN MILL by Almpantakis Family περιέχει μια πλούσια σειρά προϊόντων
ελαιολάδου που έχουν κατακτήσει πάνω από 40 διεθνή βραβεία. Πρόκειται για μια πλούσια
σειρά παρθένων, εξαιρετικά παρθένων, βιολογικών και αρωματικών ελαιολάδων με
υπέροχες γεύσεις, σε πολλά διαφορετικά δοχεία και μεγέθη.
Ενδεικτικά, παρατίθενται κάποιες από τις πιο πρόσφατες σημαντικές διακρίσεις όπως:
1.
το Βραβείο ανώτερης γεύσης 2018 από το Διεθνές Ινστιτούτο Ποιότητας
και Γεύσης (iTQi) για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «Κρητικοί ελαιώνες» και «ΠΟΠ
ΣΗΤΕΙΑ»
2.
το ειδικό βραβείο «BEST OF CRETE» για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
«Κρητικοί Ελαιώνες» στον Διεθνή Διαγωνισμό Terraolivo 2018 (Ισραήλ)
3.
την πλατινένια διάκριση της εταιρείας για τα 152 χρόνια λειτουργίας της
στα «ΑΙΩΝΟΒΙΑ BRANDS - ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ - Από γενιά, σε γενιά... σε γενιά...
2018»
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4.
την επιχειρηματική διάκριση στα βραβεία Diamonds of the Greek Economy
2018 ως μία από τις πιο υγιείς και δυναμικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
5.
το Χρυσό βραβείο ποιότητας για το προϊόν Ο.2 στο διαγωνισμό Olymp
Taste Awards
6.
το Χρυσό βραβείο ποιότητας για το προϊόν ZERO 2 GOLD στο διαγωνισμό
Olymp Taste Awards
7.
το Χρυσό βραβείο ποιότητας «Χρυσή Ελαία» για το βιολογικό ελαιόλαδο
«Agrelia organic» στον 3ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου
8.
τη 2η θέση που κατέκτησε η εταιρεία στα Greek Export Awards στην
κατηγορία «η καλύτερη εξαγωγική εταιρία στον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
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