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E πενδύει  στην 
έρευνα, στην και-
νοτομία και στις 
νέες τεχνολο-

γίες, με στόχο την παρα-
γωγή προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. Κά-
πως έτσι, άλλωστε, κατά-
φερε να αναδειχθεί σε μια 
από τις μεγαλύτερες εται-
ρίες στον κλάδο της πα-
ραγωγής μουστάρδας, κέ-
τσαπ, μαγιονέζας, σαλατών 
και παραδοσιακών ελλη-
νικών αλοιφών. Η εταιρία 
Condito, με έδρα στη Βιο-
μηχανική Περιοχή Θεσσα-
λονίκης, κατάφερε να «πα-
ντρέψει» την τεχνογνωσία 
δύο οικογενειών με μακρά 
παράδοση στα τρόφιμα και 
να αναπτυχθεί γοργά μέσα 
στην κρίση. 

Ναυαρχίδα ενός ομί-
λου εταιριών του κλάδου 
των τροφίμων, στις οποίες 
περιλαμβάνονται η Ξηροί 
Καρποί Μακεδονίας και η 
Gristiren, εταιρία αναλο-
γικών προϊόντων τυριών, 
η Condito κατέκτησε γρή-
γορα την κατηγορία των 
Ho.Re.Ca. προϊόντων και 
σύντομα επεκτάθηκε και 
στον χώρο της λιανικής. 
Μάλιστα, πλέον παράγει 
τα προϊόντα ιδιωτικής ετι-
κέτας των περισσότερων 
αλυσίδων λιανικής πώλη-
σης στην Ελλάδα. 

Οι κωδικοί
Με 400 κωδικούς, ετήσια 
παραγωγή 10.000 τόνων 
και παραγωγικές εγκα-
ταστάσεις 6.000 τ.μ., η 
Condito δίνει έμφαση σε 
ασφαλή και υγιεινά προ-
ϊόντα, ακολουθώντας τις 
διεθνείς τάσεις. Προϊό-
ντα απαλλαγμένα από αλ-
λεργιογόνα, συντηρητικά, 
γλουτένη και άλλες πρό-
σθετες ύλες, τα λεγόμενα 
«free from», βρίσκονται σε 
πρώτο πλάνο. Παράλληλα, 
η εταιρία ερευνά τα περιθώ-
ρια ανάπτυξης ειδικών προ-
ϊόντων για παιδιά, ενώ βρί-
σκεται σε ερευνητικό στά-
διο για την παραγωγή μιας 
καινούργιας σειράς προϊό-
ντων για διαβητικούς ή άτο-
μα με υψηλή χοληστερίνη.

Η Condito βρίσκεται 
ήδη σε 10 χώρες, μεταξύ 
των οποίων η Γερμανία, η 
Σουηδία, η Ιορδανία και οι 
βαλκανικές, ενώ ενδιαφέ-
ρεται για τη Μέση Ανατο-
λή, αλλά και τις ΗΠΑ. Με 
τις εξαγωγές της να απο-
τελούν σήμερα το 12% του 
τζίρου της, ο στόχος είναι τα 
επόμενα χρόνια ο εξαγωγι-
κός προσανατολισμός της 
να καλύψει τουλάχιστον το 
50% των πωλήσεών της. Η 
εταιρία απασχολεί 57 άτο-

μα, ενώ στον όμιλο εργά-
ζονται συνολικά 130, που 
αυξάνονται ανάλογα με τις 
εποχικές ανάγκες. Μάλι-
στα, η Condito συνεχίζει 
μέχρι και σήμερα να κάνει 
προσλήψεις, θέλοντας να 
αντιμετωπίσει τις νέες προ-
κλήσεις που προκύπτουν 
στον κλάδο. Οι συνολικές 
πωλήσεις του ομίλου ανέρ-
χονται σε 25.000.000 ευ-
ρώ και οι τρεις εταιρίες εί-
ναι κερδοφόρες, με την πο-
ρεία τους σταθερά ανοδική. 
Οι τρεις μονάδες, καλυμ-
μένης επιφάνειας 10.500 
τ.μ., έχουν αναπτυχθεί σε 
μια έκταση 18 στρεμμάτων 
στη Βιομηχανική Περιοχή 
Θεσσαλονίκης στη Σίνδο.  

Η Condito προέκυψε το 
1999 από τη συγχώνευση 
των εταιριών του Χρήστου 

Μωραΐτη και του Παύλου 
Παπαδόπουλου. Οι δύο 
επιχειρηματίες ακολου-
θούσαν μέχρι τότε ξεχω-
ριστές πορείες στον κλά-
δο των τροφίμων, έχοντας 
ξεκινήσει στα τέλη της δε-
καετίας του '70. Η μεταξύ 
τους εμπορική συνεργασία 
τούς έφερε πιο κοντά και το 
1999 αποφάσισαν να ενώ-
σουν τις δυνάμεις τους και 
τις επιχειρηματικές οικο-
γένειές τους. Μάλιστα, το 
όνομα Condito, που ήταν το 
brand name της οικογένει-
ας Παπαδόπουλου και ση-
μαίνει «εμπλουτισμός γεύ-
σεων» σε ελεύθερη μετά-
φραση από τα λατινικά, δι-
ατηρήθηκε και δόθηκε στο 
νέο επιχειρηματικό σχή-
μα. Δέκα χρόνια αργότε-
ρα η Condito εξαγόρασε το 

πλειοψηφικό πακέτο της 
Ξηροί Καρποί Μακεδονί-
ας -που σήμερα έχει ετή-
σια παραγωγή 1.000 τόνων 
ξηρών καρπών και 200 κω-
δικούς-, κάνοντας ένα νέο 
βήμα σε ένα καινούργιο 
πεδίο δράσης. Ηταν τότε 
που η δεύτερη γενιά πήρε 
στα χέρια της τα ηνία, ανοί-
γοντας ένα νέο κεφάλαιο 
στην ιστορία της επιχείρη-
σης. Ακόμα και πριν από τη 
συγχώνευση, όμως, τα παι-
διά των δύο επιχειρημα-
τιών, οι Κωνσταντίνος και 
Μαρία Μωραΐτη από τη μία 
πλευρά και ο Χρήστος Πα-
παδόπουλος από την άλ-
λη, είχαν τριβή με τον κλά-
δο, μαθαίνοντας τη δουλειά 
σε διακοπές και γιορτές, 
και μεγαλώνοντας κυριο-
λεκτικά μέσα στο επιχει-
ρείν. Μάλιστα, ο Κωνστα-
ντίνος Μωραΐτης, με σπου-
δές στην τεχνολογία τροφί-
μων και μεταπτυχιακό στην 
οργάνωση και διοίκηση βι-
ομηχανιών τροφίμων, εί-
χε από μικρό παιδί αντιλη-
φθεί τη δυναμική του κλά-
δου. «Αλλωστε, όπου υπάρ-
χει η έννοια της συνταγής 
οι δυνατότητες είναι άπει-
ρες» λέει στην «κυριακάτι-
κη δημοκρατία».

Η δεύτερη γενιά
Με τη δεύτερη γενιά στο 
τιμόνι, δόθηκε προτεραι-
ότητα στις επενδύσεις σε 
νέες τεχνολογίες, αλλά 
και στο κομμάτι της έρευ-
νας. Αναπτύχθηκαν νέα 
προϊόντα, η εταιρία επε-
κτάθηκε πέραν του κλά-
δου του food service (Ho.
Re.Ca) και στο λιανεμπό-
ριο, ενώ σημαντική επέν-
δυση έγινε και στα προϊ-
όντα ιδιωτικής ετικέτας. 
Από το 2009 μέχρι και σή-
μερα μάλιστα έχουν επεν-
δυθεί περί τα 7.000.000 
ευρώ σε μηχανολογι-
κό εξοπλισμό, κτιριακές 
εγκαταστάσεις και επε-
κτάσεις σε νέους κλάδους. 

Θέλοντας να αντιμε-
τωπίσει αποτελεσματι-
κά τον οξύτατο ανταγωνι-
σμό, η Condito αποφάσισε 
να στραφεί στην παραγω-
γή προϊόντων υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας, με συντα-
γές υψηλών προδιαγραφών 
και πρώτες ύλες ταυτισμέ-
νες με την ελληνική παρά-
δοση, όπως το έξτρα παρ-
θένο ελαιόλαδο ή ελληνι-
κά βότανα όπως το θυμά-
ρι. Παράλληλα, έβαλε στο 
επίκεντρο του στρατηγικού 
σχεδιασμού της προϊόντα 
απαλλαγμένα από αλλεργι-
ογόνα, συντηρητικά, γλου-
τένη και άλλες πρόσθετες 
ύλες, κάνοντας μια στροφή 
που ο Κωνσταντίνος Μωρα-
ΐτης θεωρεί τη μεγάλη πα-
ρακαταθήκη της δεύτερης 
γενιάς στην εταιρία. 

Ο επιχειρηματικός γάμος
που έγινε success story!
Η Condito, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κλάδο της παραγωγής 
μουστάρδας, κέτσαπ και παραδοσιακών ελληνικών αλοιφών, προέκυψε
το 1999 από συγχώνευση και σήμερα παράγει 10.000 τόνους ετησίως!

Επειτα από µια αποστολή στο εξωτερικό το 2009, κα-
τά την οποία τα στελέχη της Condito διαπίστωσαν τη 
µεγάλη παρουσία αναλογικών προϊόντων τυριού στις 
διεθνείς αλυσίδες σούπερ µάρκετ, η εταιρία πήρε την 
απόφαση να µπει και στον εν λόγω κλάδο, δηµιουργώ-
ντας το 2011 την Gristiren. Πρόκειται για µια επιχείρη-
ση µε φυτικά αναπληρώµατα τυριού, που είναι σήµε-
ρα κατά 97% εξαγωγική, µε παρουσία από την κεντρι-
κή Ευρώπη και τα Βαλκάνια µέχρι τη Βόρεια Αφρική, 
90 κωδικούς και ετήσια παραγωγή 5.500 τόνων στη 
µονάδα των 2.500 τ.µ. όπου στεγάζεται. 

«Από τους γονείς µας µάθαµε αυτό που κάνουµε 
να το κάνουµε καλά, µε πυξίδα την πολλή δουλειά και 
την αξιοπιστία» λέει στην «κυριακάτικη δηµοκρατία» 
ο Κωνσταντίνος Μωραΐτης. Οι ρόλοι των τριών στην 
εταιρία είναι µοιρασµένοι. Ο Κωνσταντίνος Μωραΐτης 
έχει την εµπορική διεύθυνση και η αδερφή του Μα-
ρία, που µπήκε στην Condito πριν από πέντε χρόνια, 
µε σπουδές στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσε-
ων και µεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινων πό-
ρων, είναι επικεφαλής στο µάρκετινγκ. Ο δε Χρήστος 
Παπαδόπουλος έχει στα χέρια του την ευθύνη της δι-
αχείρισης του εργοστασίου της Condito.

Πυξίδα, η αξιοπιστία!

το 1999 από συγχώνευση και σήμερα παράγει 10.000 τόνους ετησίως!

Η νέα σειρά προϊόντων 
dips και dressings της Condito. 
Δεξιά: Ο Κωνσταντίνος Mωραΐτης


