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   Φάρμα Κουκάκη. 
    Από οικοτεχνία σε πρότυπη Γαλακτοβιομηχανία! 
 

 

 

       

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Σχεδόν 40 χρόνια συμπληρώνονται από τότε που ο Κώστας και η 

Όλγα Κουκάκη δημιούργησαν το 1977 μια μικρή κτηνοτροφική 

μονάδα. Το 1999, ο γιός τους Θανάσης, φτιάχνει μια οικοτεχνία για 

να μεταποιεί το γάλα των γονιών του και δημιουργεί έτσι τη Φάρμα 

Κουκάκη. Σήμερα, 17 χρόνια αργότερα, αυτή η μικρή οικοτεχνία έχει 

εξελιχθεί σε μια σύγχρονη μονάδα, που εξάγει τα προϊόντα της σε 

απαιτητικές αγορές της Ευρώπης (Γαλλία, Ιταλία, Μ. Βρεττανία, 

Ολλανδία, Πολωνία, Ουκρανία, Κύπρο) και με άμεσα σχέδια για 

είσοδο στην Γερμανική αγορά! 

Το γάλα της Φάρμας 

προέρχεται αποκλειστικά από 

Ελληνικές, τοπικές αγελάδες και 

συλλέγεται, παστεριώνεται και 

συσκευάζεται καθημερινά!  

Παρά το μικρό της μέγεθος, η 

Φάρμα Κουκάκη  κάνει επενδύσεις  σε υποδομές και εκσυγχρονισμό 

της παραγωγικής διαδικασίας. Από το 2005, η  AS Automation 

System Hellas  σχεδιάζει, κατασκευάζει τον μηχανολογικό 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ 

Η μεταμόρφωση μιας 
οικοτεχνίας σε μια πρότυπη 
Γαλακτοβιομηχανία, με αγνά, 
ποιοτικά, ασφαλή και  
γευστικά προϊόντα. 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Ο σταδιακός εκσυγχρονισμός 
της μονάδας, ακολουθώντας 
την ανάπτυξη της εταιρίας 
και με προσήλωση στην 
απόδοση των επενδύσεων. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Μία σύγχρονη παραγωγική 
μονάδα, που διασφαλίζει 
απόλυτο έλεγχο και μια 
πλήρη σειρά αγνών και 
υψηλής ποιότητας προϊόντων.  
Μία μονάδα που λειτουργεί 
αποδοτικά και διεισδύει με τα 
προϊόντα της σε απαιτητικές 
αγορές. 
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εξοπλισμό και αυτοματοποιεί τις διαδικασίες παραγωγής, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του οράματος των 

ανθρώπων της Φάρμας Κουκάκη. 

 

«Από το 2005, η  AS Automation System Hellas  σχεδιάζει, κατασκευάζει τον 
μηχανολογικό εξοπλισμό και αυτοματοποιεί τις διαδικασίες παραγωγής, 

συμβάλλοντας στην υλοποίηση του οράματος των ανθρώπων της Φάρμας Κουκάκη!»  

ΣΗΜΕΡΑ

 
Το εργοστάσιο των 5.000 τ.μ. στο Κιλκίς επεξεργάζεται 18 εκατομμύρια λίτρα γάλα ετησίως, σε μία πλήρως 
αυτοματοποιημένη μονάδα! Με αυστηρή προσήλωση στην ασφάλεια, την ποιότητα και την καλύτερη χρήση 
των διαθέσιμων πόρων. 

Όλα αυτά τα χρόνια, οι άνθρωποι της Φάρμας Κουκάκη, ακολουθούν πιστά την μοναδική συνταγή επιτυχίας.  
Όραμα, πίστη, επιμονή και αφοσίωση. Σε αυτή τους την προσπάθεια, είμαστε περήφανοι που είμαστε 
συνεργάτες τους! 
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Εκσυγχρο-

νισμός 
παραγωγικής 
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Αυτόματο 
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