
C O M P A N Y  P R O F I L E



Από το 1962



Το 1962 ο Νικόλαος και η Παναγιώτα Αγγελάκη δηµιούργησαν

µια µικρή οικογενειακή επιχείρηση πουλερικών στη Χαλκίδα της Εύβοιας.

∆ιατηρώντας τις αξίες της παραδοσιακής πτηνοτροφίας η οικογενειακή

επιχείρηση εξελίχθηκε µε ζήλο και µεράκι σε µια σύγχρονη,

καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής κοτόπουλου.

Σήµερα, πλέον, η νέα γενιά της οικογένειας Αγγελάκη

βρίσκεται στο τιµόνι της εταιρείας, δίνοντας δυναµισµό

στην επιχειρηµατική εξέλιξη, διαφυλάσσοντας τις οικογενειακές

αρχές και αξίες που φέρει το όνοµα Αγγελάκης.

Η  Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α  Α Γ Γ Ε Λ Α Κ Η  ∆ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ε Ι

Παραγωγή με παραδοσιακές αξίες.
Γνώση που περνάει απο 

γενιά σε γενιά.



Ιστορική διαδροµή

Κάνουμε πράξη τις αξίες της 
οικογένειάς μας μέσα από την 
επιχειρηματική μας δράση:

σεβασμός στον άνθρωπο, την 
κοινωνία και το περιβάλλον.
άντληση γνώσης και 
εμπειρίας από την 
παράδοση.
προσήλωση στην 
επιχειρηματική αριστεία 
(υψηλά πρότυπα ασφάλειας 
& ποιότητας, συνεχής πρόοδος 
& καινοτομία, ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα).
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1962

1992

2009

 Πιστοποίηση 
σύµφωνα µε το 
πρότυπο EN ISO 
9001:2000

 Ιδρύθηκε η Αγγελάκης Α.Ε. 
και κατασκευάστηκε ιδιόκτητο 
σύγχρονο πτηνοσφαγείο στην 
περιοχή του Πούρνου Εύβοιας. 

 Πιστοποίηση 
σύµφωνα µε το 
πρότυπο HACCP

 Νέο λογότυπο 
της εταιρείας 
δηµιουργία του 
εικαστικού 
Αλέκου Φασιανού

 Λανσάρισµα νέας 
σειράς προϊόντων 
µε την επωνυµία 
“Ελαιοπουλάκι”. 
Μοναδική πατέντα 
της Αγγελάκης Α.Ε.

1994

 Ξεκίνησε η 
συνεργασία 
µε την αλυσίδα Super 
Market ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

 Ο Νικόλαος και 
η Παναγιώτα Αγγελάκη 
δηµιούργησαν µία µικρή 
οικογενειακή πτηνοτροφική 
επιχείρηση στη Χαλκίδα.

1999

 Η Αγγελάκης εγκεκριµένος 
προµηθευτής YUM! Ξεκινάει 
η συνεργασία µε KFC 
Pizza Hut στην Ελλάδα

1997

 Ξεκίνησε η συνεργασία 
µε την ΑΒ Βασιλόπουλος 

2000 2002

2007

2003

 Carrefour συµβόλαιο 
αποκλειστικής παραγωγής 
Premium κοτόπουλου 
Ιδιωτικής Ετικέτας



H Αγγελάκης Α.Ε. σε αριθµούς
Μία από τις

µεγαλύτερες
εταιρείες

πουλερικών
στην Ελλάδα

Με περισσότερους 
από 300 
υπαλλήλους 
και συνεργάτες.

Η δυνατότητα
παραγωγής
ζωοτροφών

ετησίως
ανέρχεται

σε 70.000 τόνους

Η εκτροφή πουλερικών
ανέρχεται κατ΄ελάχιστο σε

6.000.000 κοτόπουλα ετησίως

Συνεργασία µε τις 
7 µεγαλύτερες 
αλυσίδες 
Super Market 

Με εξαγωγική
δραστηριότητα
σε περισσότερες
από 10 χώρες 
παγκοσµίως

Καταγράφει περισσότερα
από 50 χρόνια εµπειρίας

στην πτηνοτροφία

10
χώρες50

χρόνια

6.000.000

70.000

1
300
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2018

2020

2011
2012

 Λανσάρισµα νέας 
σειράς προϊόντων 
“Μυστικές συνταγές”

 3 βραβεία γεύσης και καινοτοµίας για το Ελαιοπουλάκι. 
 Το Ελαιοπουλάκι βραβεύεται ως υγιεινό τρόφιµο.
 Εξαγωγή Ελαιοπουλάκι σε Τσεχία & Σλοβακία.
 Εξαγωγή Ελαιοπουλάκι σε ΗΑΕ.

 Λανσαρίσµα του προϊόντος 
Ελαιοπουλάκι, ταϊσµένο 
µε καλαµπόκι, µε βραβείο 
Sial Innovation

 Η Αγγελάκης 
περνάει σε νέα εποχή 
ανανεώνοντας την 
εικόνα της.

 Έντονη εξαγωγική 
δραστηριότητα
σε περισσότερες 
από 10 χώρες

2015

2017

2019

    Αποκλειστικός 
προµηθευτής 
κοτόπουλου στην 
Ελλάδα της γερµανικής 
αλυσίδας Super 
Market ALDI

 Βράβευση της Αγγελάκης 
µε το βραβείο ITQI Superior 
Taste 3*** Πιστοποίηση 
κατά το ∆ιεθνές Πρότυπο 
FSSC 22000

 Ξεκινησε η 
συνεργασια µε τη 
Μετρο - My Market. 

2010



Βασικός στόχος της Αγγελάκης Α.Ε. είναι η ανάπτυξη, παραγωγή 
και διάθεση προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης. 
Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της ανάπτυξης ενός συστήµατος 
ολικής ποιότητας, το οποίο περιλαµβάνει:

Βασικό µας µέληµα η Ποιότητα

Η Αγγελάκης έχει πιστοποιηθεί για την εφαρµογή των παρακάτω προτύπων:

Πρότυπο Ασφάλειας Τροφίµων FSSC 22000 - GFSI Standard
∆ιεθνές πρότυπο ασφάλειας και ποιότητας τροφίµων σύµφωνα 
µε το οποίο παρέχονται αποδείξεις για τον επαρκή έλεγχο των 
διαδικασιών και την τήρηση των προδιαγραφών που έχουν τεθεί.

Πιστοποίηση Agrocert -Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών- 
Βάσει αυτού η εταιρεία δεσµεύεται να χρησιµοποιεί αποκλειστικά 
φυτικές ύλες (σιτάρι, καλαµπόκι, σόγια, βρώσιµο σογιέλαιο, βιταµίνες 
και ιχνοστοιχεία), στο 100% της παραγωγής της. Η φυτική προέλευση 
των σιτηρεσίων ελέγχεται εκτός από το φορέα πιστοποίησης και από 
την εταιρεία, µε αυτοελέγχους. Και επειδή η ποιότητα και η γεύση του 
κοτόπουλου βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη διατροφή του, ελέγχουµε κάθε 
παρτίδα δηµητριακών για να διασφαλίσουµε ότι τηρούνται οι αυστηρές 
προδιαγραφές ποιότητας που έχει θέσει η εταιρεία. 

1
2
3
4

Εκτροφή πουλερικών 
σύµφωνα τους Ευρωπαϊκούς 

Κανόνες Ευζωίας.

Επενδύσεις σε εξειδικευµένο 
επιστηµονικό προσωπικό, σε τεχνολογία 

και νέες γραµµές παραγωγής.

Εφαρµογή διεθνών προτύπων διασφάλισης 
ποιότητας και ασφάλειας τροφίµων.

Αυστηρούς ελέγχους, οι οποίοι ξεκινούν 
από το νεοσσό και ολοκληρώνονται 

στο τελικό προϊόν 
στα σηµεία πώλησης.

AΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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ΤΑΪΣΜΕΝΟ 

ΜΕ 100% 
ΦΥΤΙΚΕΣ
ΤΡΟΦΕΣ

ΕΥΖΩΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ
ΓΕΥΣΗ

ΧΩΡΙΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ



Παράγουµε σε σύγχρονες 
τεχνολογικά εγκαταστάσεις

Η επιχείρηση εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας, στον Πούρνο Ευβοίας, 
όπου και βρίσκονται οι σύγχρονες και πλήρως εξοπλισµένες εγκαταστάσεις της. 
Η Αγγελάκης Α.Ε. επενδύει συνεχώς στη βελτιστοποίηση και τον εκσυγχρονισµό 
των εγκαταστάσεων και των τεχνολογιών που διαθέτει. Οι κύριες παραγωγικές 
της µονάδες αφορούν σε: 
• Πτηνοτροφικές µονάδες κλειστού τύπου, δυναµικότητας 6 εκατοµµυρίων πτηνών ετησίως. 

• Εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών 100% φυτικής σύστασης (σιτάρι, καλαµπόκι, σόγια), µε 
δυναµικότητα 70.000 τόνους σε ετήσια βάση.

• Σύγχρονο και άρτια εξοπλισµένο εργοστάσιο πτηνοσφαγής µε αυτοµατοποιηµένη µονάδα 
τεµαχισµού. ∆ιαθέτει γραµµές παραγωγής για α) νωπά προϊόντα, αποκλειστικά απο αερόψυκτο 
κοτόπουλο και β) προϊόντα κοτόπουλου βαθειάς κατάψυξης.
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Η Αγγελάκης Α.Ε. με άρτια 
καταρτισμένο προσωπικό
επενδύει συνεχώς στην 
βελτιστοποίηση και 
τον εκσυγχρονισμό 
τεχνολογιών 
και εγκαταστασεων



Ευζωΐα & εκτροφή πουλερικών

Τα κοτόπουλα, που εκτρέφονται στις ιδιόκτητες φάρµες της Αγγελάκης Α.Ε. ακολουθούν 
τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες Ευζωίας, οι οποίοι βασίζονται σε 4 αρχές και διασφαλίζουν την: 

    ∆ιαθεσιµότητα επαρκούς τροφής και νερού για κάθε πτηνό ξεχωριστά. 
    Αποτροπή κάθε µορφής σωµατικής καταπόνησης των πτηνών.
    Προστασία των πτηνών από αιτίες που µπορεί να προκαλέσουν πόνο, ασθένεια και τραυµατισµούς.
    Εξαλειψη οποιουδήποτε παράγοντα δηµιουργίας φόβου και στρες στα πουλερικά.

Η Αγγελάκης Α.Ε. τηρεί αυστηρά τους παραπάνω κανόνες, εξασφαλίζοντας ότι τα κοτόπουλα που εκτρέφει 
µεγαλώνουν σε ένα άνετο περιβάλλον, µε τις πλέον ιδανικές συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας, ενώ 
ελέγχονται τα επίπεδα φωτισµού και τηρείται η απαραίτητη συσκότιση, για να επιτυγχάνεται η 
ξεκούραση που χρειάζονται τα πτηνά. Τα κοτόπουλα Αγγελάκη είναι πιστοποιηµένα από 
τον Agrocert για την διατροφή τους µε 100% φυτικές τροφές, βιταµίνες και ιχνοστοιχεία.
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4
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         Φτιάχνουμε 
μοναδικά προϊόντα 
για τους πελάτες μας

Συνεργαζόµαστε 
µε τους καλύτερους

Σε ενα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον επενδύουµε σε υγιείς 
και µακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας. Βάσει της εταιρικής 
εµπορικής πολιτικής οι συνεργασίες µας χωρίζονται σε 3 βασικούς 
άξονες: Το λιανεµπόριο, τη µαζική εστίαση και τις εξαγωγές.

Σήµερα, η Αγγελάκης Α.Ε. συνεργάζεται και προµηθεύει τις µεγαλύτερες αλυσίδες 
Super Market και Μαζικής Εστίασης στην Ελλάδα. Η εταιρεία µας είναι εγκεκριµένος 
προµηθευτής της YUM! Brands Inc (διαθέτει πάνω από 45.000 εστιατόρια σε 
περισσότερες από 135 χώρες), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
Επίσης τα προϊόντα Αγγελάκης διατίθενται σε επιλεγµένα κρεοπωλεία και εστιατόρια.

Η Αγγελάκης Α.Ε. προσφέρει ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, πέρα από την υψηλή 
ποιότητα των προϊόντων, τη δυνατότητα να παράγει εξειδικευµένα προϊόντα, βασισµένα 
στις ανάγκες και τις προδιαγραφές του εκάστοτε πελάτη. Με τον τρόπο αυτό 
αναπτύσουµε µοναδικά προϊόντα, για κάθε πελάτη ξεχωριστά.

ΠΕΛΑΤΕΣ SUPER MARKET

ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Και επιλεγµένα Κρεοπωλεία και εστιατόρια σε όλη την Ελλάδα
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Το κοτόπουλο είναι τέχνη 

Κάθε προϊόν που έχει την υπογραφή Αγγελάκης, είναι 
εγγυηµένο για την ποιότητα και τη γεύση του.

Η Αγγελάκης Α.Ε., σεβόµενη την παράδοση, «αφουγκράζεται» 
τις σύγχρονες γευστικές και διατροφικές τάσεις, αναζητώντας 
συνεχώς νέες γεύσεις µε στόχο την ικανοποίηση των 
καταναλωτικών αναγκών. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
50 και πλέον χρόνων, η ποικιλία προϊόντων Αγγελάκης 
εξελίσσεται και ανανεώνεται διαρκώς. Σήµερα περιλαµβάνει 
3 κατηγορίες προϊόντων κοτόπουλου.
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          Το λογότυπο 
    της εταιρείας φιλοτεχνήσε 
          ο διεθνούς φήμης 
               ζωγράφος
   Αλέκος Φασιανός



1Κοτόπουλα Αγγελάκης 
Η τέχνη στη Γεύση

Το νωπό κοτόπουλο Αγγελάκης είναι µία εύπεπτη και θρεπτική τροφή, που 
προσφέρει ενέργεια στον οργανισµό, στα πλαίσια ενός ισορροπηµένου 
τρόπου διατροφής. 

Το νωπό κοτόπουλο Αγγελάκης περιλαµβάνει σειρά συσκευασµένων προϊόντων, είτε σε ατοµική, είτε 
σε οµαδική συσκευασία, ενώ διατίθεται σε νωπή και κατεψυγµένη µορφή.

Τα προϊόντα µας ακολουθούν τη φιλοσοφία της εταιρείας που επιβάλει υγιεινά προϊόντα, µε αγνά υλικά, 
χωρίς πρόσθετα ή συντηρητικά. Όλα τα κοτόπουλα Αγγελάκης τρέφονται µε φυτικές τροφές που 
αποτελούνται από άριστης ποιότητας δηµητριακά, άριστης ποιότητας ραφιναρισµένο σογιέλαιο, 
βιταµίνες και ιχνοστοιχεία. 
∆ιατίθενται σε αλυσίδες Super Market και λοιπά καταστήµατα λιανικής, καθώς και σε καταστήµατα 
µαζικής εστίασης.
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2Είµαστε υπερήφανοι για την ανάπτυξη και διάθεση 
στην αγορά ενός µοναδικού, πρωτοποριακού και 
πατενταρισµένου προϊόντος! 
Σας παρουσιάζουµε το έργο τέχνης “Ελαιοπουλάκι”!

Το Ελαιοπουλάκι, µε τη µοναδική διατροφή του, έχει κερδίσει 
τη θέση του στο Ελληνικό τραπέζι και πλέον κατακτά τις αγορές 
του εξωτερικού. 
Η διατροφή του είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ποιότητά του. 
Τα δηµητριακά µε πρωταγωνιστή το καλαµπόκι συνοδεύονται από 
το αγνό Ελαιόλαδο, πλούσιο σε βιταµίνη Ε, και προσφέρουν υψηλή 
περιεκτικότητα Σεληνίου (απαραίτητο για τον οργανισµό 
µας ιχνοστοιχείο) στο κρέας του κοτόπουλου. 
Χάρη στις ανεκτίµητες ιδιότητες του ελαιολάδου, σε συνδυασµό 
µε το καλαµπόκι, το κρεας του κοτόπουλου είναι πιο γευστικό 
και ζουµερό, ενώ χάρη στην υψηλή περιεκετικότητά του σε Σελήνιο, 
συµβάλλει στην θωράκιση του οργανισµού µας µε φυσικό τρόπο.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΟΥΤΙΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ



13

3Η σειρά «Μυστικές Συνταγές», µε προϊόντα έτοιµα για µαγείρεµα χωρίς 
προετοιµασία, ήρθε για να αλλάξει τα δεδοµένα στο καθηµερινό µας τραπέζι.

Οι Μυστικές Συνταγές δίνουν τη λύση σε όλους εκείνους που αναζητούν περισσότερο χρόνο 
χαράς µε τους αγαπηµένους τους, λύσεις που θα κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη και τη διατροφή 
τους πιο ισορροπηµένη, νόστιµη και υγιεινή!

Με ελάχιστη ή και καθόλου προετοιµασία, µπορείτε µέσα σε ελάχιστο χρόνο και 
χωρίς καθόλου κόπο, να δηµιουργήσετε ευφάνταστα γεύµατα, χωρίς υψηλό κόστος 
και κυρίως χωρίς παραχωρήσεις στην ποιότητα του φαγητού σας.

Το µαριναρισµένο κοτόπουλο Μυστικές Συνταγές διακρίθηκε µε 3 αστέρια 
µε το ∆ιεθνές Βραβείο Ανώτερης Γεύσης, για την ποιότητα και γεύση του.

Μυστικές Συνταγές 
της οικογένειας
Αγγελάκη



Όλοι εµείς, στην Αγγελάκης Α.Ε., βρισκόµαστε συνεχώς σε αναζήτηση 
νέων γεύσεων και προτάσεων, τόσο για τον καταναλωτή 
όσο και για τον επαγγελµατία. 

Βασικό µας µέληµα αποτελεί η δηµιουργία νέων προϊόντων, µε σκοπό την κάλυψη 
των διατροφικών τάσεων που εξελίσσονται και των καταναλωτικών αναγκών που 
αλλάζουν. Συνεχίζουµε λοιπόν να δηµιουργούµε για όλους εσάς έργα τέχνης µε βάση το 
κοτόπουλο!

Νέα έργα και συνεχίζουµε…
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      Συνεχίζουμε 
να δημιουργούμε
για όλους εσάς έργα τέχνης
με βάση το κοτόπουλο



έως σήμερα

Η Παναγιώτα Αγγελάκη ιδρύτρια 
και εµπνεύστριά µας!

Η Παναγιώτα Αγγελάκη γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 
το 1939, στον Θεολόγο Ευβοίας από γονείς βιοπαλαιστές 
που ασχολούνταν στο χωριό µε αγροτικές εργασίες για 
να ζήσουν την οικογένειά τους. Στα 18 της χρόνια, η αγορά 
µιας πλεκτοµηχανής από την οικογένεια, έγινε και η 
αφορµή για να ανθίσει ο δυναµισµός της και το εµπορικό 
της δαιµόνιο, βγάζοντας έτσι τα πρώτα της χρήµατα.
Ο γάµος της µε το Νικόλαο Αγγελάκη και η µετάβασή της 
στη Χαλκίδα σηµατοδοτεί την έναρξη του ταξιδιού... 
Από εργάτες σε πτηνοτροφεία µεγάλης εταιρείας της 
εποχής, έφτιαξαν το 1962 το πρώτο τους πτηνοτροφείο. 
Το 1981, σε µία εποχή άκρως αντροκρατούµενη, 
η Αγγελάκαινα, όπως έµεινε γνωστή, αποφάσισε 
να δραστηριοποιηθεί στο εµπόριο πουλερικών 
και κατόρθωσε να εδραιωθεί και να κερδίσει τον απόλυτο 
σεβασµό συνεργατών και ανταγωνιστών. Το 1993, 
διοικώντας πλέον µία εταιρεία, ολοκλήρωσε µε δική της 
πρωτοβουλία το εργοστάσιο Πτηνοσφαγής µε µεγάλη 
επιτυχία.
Η Παναγιώτα Αγγελάκη, εκτός από επαγγελµατίας υπήρξε 
και µητέρα 5 παιδιών. Κατ’ εκείνη, το µεγαλύτερο επίτευγµά 
της ήταν πως δηµιούργησε µια µεγάλη και δεµένη 
οικογένεια.  ∆ιακατεχόταν ανέκαθεν από ανθρωπιά, 
αγάπη, εργατικότητα, όραµα και ταπεινότητα και δε 
διαπραγµατεύτηκε ποτέ την ηθική και την αξιοπρέπειά της. 
Με τη φλόγα και το δυναµισµό της αποτέλεσε την ψυχή 
της εταιρείας Αγγελάκη και θα αποτελεί για πάντα πηγή 
έµπνευσης για όλους εµάς. Κυριολεκτικά ανήκε στην 
µεγάλη γενιά των ανθρώπων που συντηρούν τη φωτιά της 
δηµιουργίας σε όλη την ανθρωπότητα.
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