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Περίληψη 

Η εργασία παρουσιάζει τη στρατηγική ανάλυση της Ομάδας παραγωγών 

Αγελαδοτρόφων Γαλακτοπαραγωγής Θεσσαλίας – Πιερίας. Με βάση τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης στο εξωτερικό και στο εσωτερικό περιβάλλον 

της εταιρίας, προτάθηκαν εναλλακτικές στρατηγικές που μπορούν να 

βοηθήσουν στη περαιτέρω ανάπτυξη της. Ειδικότερα: 

Αρχικά αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση, δηλαδή παρουσιάζεται 

αναλυτικά η επιχείρηση και οι δραστηριότητές της, καθώς και όλα τα 

στοιχεία που την ορίζουν (ανταγωνισμός, χρηματοοικονομική ανάλυση 

κλπ.). 

Στη συνέχεια ανιχνεύεται το περιβάλλον της επιχείρησης. Η ανίχνευση αυτή 

περιλαμβάνει το εξωτερικό (PEST Analysis, Porter Analysis) και το 

εσωτερικό περιβάλλον (Θεωρία πόρων και ικανοτήτων, VRIO, SWOT). 

Μέσα από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος κατανοούμε τις 

αλλαγές που συμβαίνουν, εκτιμούμε τις επιδράσεις αυτές και αναζητάμε τις 

ευκαιρίες και πιθανές απειλές για την επιχείρηση. Η ανάλυση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος στοχεύει στον προσδιορισμό των δυνατών και αδύνατων 

σημείων και διερευνώνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης 

(πόροι και ικανότητες). 

Εν συνεχεία προτείνονται κάποιες εναλλακτικές στρατηγικές και 

συγκεκριμένα η στρατηγική ηγεσία κόστους, η εταιρική στρατηγική και οι 

λειτουργικές στρατηγικές. 

Κλείνοντας συμπεραίνουμε ότι η επιχείρηση συνεχίζει με επιτυχία την 

προσπάθειά της για την κατάκτηση ηγετικής θέσης στο χώρο, 

δραστηριοποιούμενη σε ένα κλάδο με έντονο ανταγωνισμό και 

μεταβαλλόμενες συνθήκες. 
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Abstract 

This dissertation presents the strategic analysis of the THES-GALA PIES 

Association. Based on the results of the company’s environment analysis 

(both internal and external), alternative strategies have been proposed that can 

help the company further develop. In particular: 

Initially the current situation is analyzed, i.e. the company and its activities, 

as well as all the elements that define it (competition, financial analysis, etc.). 

The business environment is then detected. This detection includes both the 

external (PEST Analysis, Porter Analysis) and the internal environment 

(Resource and Competence Theory, VRIO, SWOT). Through the analysis of 

the external environment, we understand the changes that occur, we value 

these effects and we look for the opportunities and possible threats to the 

company.  Internal environment analysis aims at identifying the strengths and 

weaknesses and explores the specific characteristics of the company 

(resources and competencies). 

After that, some alternative strategies are proposed, namely cost leadership 

strategy, corporate strategy and operational strategies. 

In the final part of this dissertation, we conclude that the company is 

successfully pursuing its efforts to gain a leading position in the field, 

operating in a sector with intense competition and changing conditions. 



Πίνακας περιεχομένων 

Ευχαριστίες .................................................................................................................... iii 

Περίληψη ........................................................................................................................ iv 

Abstract ........................................................................................................................... v 

Εισαγωγή ......................................................................................................................... 1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΝΝΟΙΕΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ ...................................... 1 

1.1 Τι είναι στρατηγική ..........................................................................................................1 

1.2 Έννοια Στρατηγικού Σχεδιασμού ....................................................................................3 

1.3 Θεωρίες Στρατηγικού Σχεδιασμού ..................................................................................7 

1.3.1 Η θεωρία του Henry Mintzberg .........................................................................................7 

1.3.2 Θεωρία του Taylor ...........................................................................................................8 

1.3.3 Λοιπές Θεωρίες ...............................................................................................................9 

1.4 Τα στάδια της Στρατηγικής ........................................................................................... 10 

1.5 Στοιχεία του Στρατηγικού Μάνατζμεντ ........................................................................ 11 

1.6 H Στρατηγική Θέση ....................................................................................................... 12 

1.6.1 Το περιβάλλον...............................................................................................................13 

1.6.2 Η στρατηγική ικανότητα ................................................................................................13 

1.6.3 Προσδοκίες και σκοποί ..................................................................................................13 

1.6.4 Στρατηγικές επιλογές .....................................................................................................13 

1.6.5 Επιχειρηματικό επίπεδο ..................................................................................................13 

1.6.6 Επιχειρησιακό επίπεδο ...................................................................................................14 

1.6.7 Κατευθύνσεις και μέθοδοι ανάπτυξης ..............................................................................14 

1.6.8 Στρατηγική σε δράση .....................................................................................................14 

1.7 Εργαλεία Ανάλυσης Εξωτερικού Περιβάλλοντος ......................................................... 14 

1.7.1 PEST Analysis ..............................................................................................................16 

1.7.2 Porter Analysis ..............................................................................................................17 

1.7.3 TOWS Matrix ...............................................................................................................19 

1.8 Εργαλεία Ανάλυσης Εσωτερικού Περιβάλλοντος ........................................................ 21 

1.8.1 Θεωρία Πόρων & Ικανοτήτων ........................................................................................22 

1.8.2 Ανάλυση VRIO .............................................................................................................23 



 

 
vii 

 

  

1.8.3 Ανάλυση SWOT ............................................................................................................25 

1.9 Διαμόρφωση Στρατηγικής ............................................................................................. 28 

1.9.1 Όραμα της επιχείρησης ..................................................................................................28 

1.9.2 Αποστολή .....................................................................................................................29 

1.9.3 Καθορισμός συγκεκριμένων αντικειμενικών σκοπών ........................................................30 

1.9.4 Ανάπτυξη Στρατηγικών ..................................................................................................33 

1.9.5 Ανάπτυξη Πολιτικών .....................................................................................................33 

1.10 Υλοποίηση Στρατηγικής .............................................................................................. 33 

1.10.1 Προβλήματα στην υλοποίηση στρατηγικής .....................................................................34 

1.11 Αξιολόγηση και έλεγχος................................................................................................ 34 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ - ΟΜΑΔΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΠΙΕΡΙΑΣ (ΘΕΣΓΑΛΑ-ΠΙΕΣ) ........................................................ 36 

2.1 Ο Συνεταιρισμός ............................................................................................................. 36 

2.2 Συνεταιρισμένα μέλη ...................................................................................................... 38 

2.3 Συνεταιριστική Μερίδα - Ευθύνη .................................................................................. 39 

2.4 Διοίκηση Συνεταιρισμού ................................................................................................ 42 

2.5 Δραστηριότητες του Φορέα ........................................................................................... 44 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ «ΘΕΣΓΑΛΑ-ΠΙΕΣ» .................... 48 

3.1 Στοιχεία παραγωγής πρώτων γεωργικών υλών (υφιστάμενη κατάσταση –

τάσεις) στο Νομό, στην Περιφέρεια, στη Χώρα ................................................................. 48 

3.1.1 Πρωτογενής Τομέας.......................................................................................................48 

3.1.2 Η Βοοτροφική Παραγωγή στην Ελλάδα ...........................................................................49 

3.1.3 Γαλακτοπαραγωγός Βοοτροφία .......................................................................................50 

3.1.4 Παραγωγή αγελαδινού γάλακτος .....................................................................................51 

3.1.5 Μεταποίηση ..................................................................................................................58 

3.2 Χρήση Γάλακτος ............................................................................................................. 58 

3.3 Τοπικές τάσεις στη Θεσσαλία και την Πιερία .............................................................. 61 

3.4 Στρατηγική Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Επιχείρησης ................................ 64 

3.4.1 PEST Analysis ..............................................................................................................64 



 

 
viii 

 

  

3.4.2 Porter Analysis ..............................................................................................................69 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ «ΘΕΣΓΑΛΑ-ΠΙΕΣ» ..................................................................... 72 

4.1 Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος ............................................... 72 

4.1.1 Θεωρία των Πόρων και Ικανοτήτων ................................................................................72 

4.1.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση ........................................................................................78 

4.1.3 VRIO ανάλυση ..............................................................................................................83 

4.1.4 SWOT Ανάλυση του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς ........................................................85 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ – 

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΠΙΕΡΙΑΣ» ............. 86 

5.1 Στρατηγική της επιχείρησης .......................................................................................... 86 

5.2 Συμπεράσματα ................................................................................................................ 91 

Βιβλιογραφία ................................................................................................................. 95 

Ξένη ....................................................................................................................................... 95 

Ελληνική................................................................................................................................ 97 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣ-ΓΑΛΑ ΠΙΕΣ 

ΕΤΩΝ 2012-2015: ......................................................................................................... 99 

 

  



 

 
ix 

 

  

Κατάλογος των Πινάκων 

Πίνακας 1: Φάσεις εξέλιξης του Taylor ........................................................................... 8 

Πίνακας 2: TWOS Matrix .............................................................................................. 20 

Πίνακας 3: Παράδειγμα Πίνακα VRIO .......................................................................... 25 

Πίνακας 4: Παράδειγμα Ανάλυσης SWOT - Μερικά ερωτήματα για να εντοπιστούν 

πιθανά Δυνατά Σημεία .................................................................................................... 26 

Πίνακας 5: Παράδειγμα Ανάλυσης SWOT - Μερικά ερωτήματα για να εντοπιστούν 

πιθανά Αδύνατα Σημεία ................................................................................................. 27 

Πίνακας 6: Αριθμός ζώων σε σύνολο βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων μεγαλύτερο 

των 20 / Περιφέρεια........................................................................................................ 51 

Πίνακας 7: Χωροταξική κατανομή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής στην 

Ελλάδα ............................................................................................................................ 51 

Πίνακας 8: Παραγωγή και χρήση αγελαδινού γάλακτος (σε χιλ. τόνους) ..................... 52 

Πίνακας 9: Αριθμός Παραγωγών παραδόσεις και μέση τιμή αγελαδινού γάλακτος 

ανά νομό και μήνα έτους 2012 ....................................................................................... 53 

Πίνακας 10: Συνολική Παραγωγή Έτους 2012 .............................................................. 57 

Πίνακας 11: Εγχώρια παραγωγή φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος (1996-2008) ...... 59 

Πίνακας 12: Εγχώρια παραγωγή γάλακτος υψηλής παστερίωσης (2006-2008) ............ 59 

Πίνακας 13: Εγχώρια Παραγωγή γάλακτος μακράς διαρκείας (1996-2008) ................. 60 

Πίνακας 14: Εγχώρια παραγωγή συμπυκνωμένου γάλακτος ανά κατηγορία (1996-

2008) ............................................................................................................................... 60 

Πίνακας 15: Εγχώρια παραγωγή κρέμας γάλακτος (1996-2008) ................................... 61 

Πίνακας 16: Παραγωγή αγελαδινού γάλακτος στην Θεσσαλία και στην Πιερία, έτος 

2012 ................................................................................................................................ 63 

Πίνακας 17: Σημαντικοί Οικονομικοί Δείκτες ............................................................... 66 

Πίνακας 18: Μηχανολογικός εξοπλισμός ...................................................................... 75 

Πίνακας 19: Ειδικές Εγκαταστάσεις .............................................................................. 76 

Πίνακας 20: Λοιπός Εξοπλισμός .................................................................................... 77 

Πίνακας 21: Ανάλυση VRIO .......................................................................................... 84 

Πίνακας 22: Ανάλυση SWOT του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς ............................... 85 

Πίνακας 23: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Ηγεσίας Κόστους (Hill, C., W., L 

& Jones, G. R., 1995) ..................................................................................................... 87 

 

 

file:///C:/Users/Manos/Desktop/Στρατηγικός%20Σχεδιασμός%20ΘΕΣΓΑΛΑ%20kom%20v6.1.docx%23_Toc488405292
file:///C:/Users/Manos/Desktop/Στρατηγικός%20Σχεδιασμός%20ΘΕΣΓΑΛΑ%20kom%20v6.1.docx%23_Toc488405292
file:///C:/Users/Manos/Desktop/Στρατηγικός%20Σχεδιασμός%20ΘΕΣΓΑΛΑ%20kom%20v6.1.docx%23_Toc488405294
file:///C:/Users/Manos/Desktop/Στρατηγικός%20Σχεδιασμός%20ΘΕΣΓΑΛΑ%20kom%20v6.1.docx%23_Toc488405295
file:///C:/Users/Manos/Desktop/Στρατηγικός%20Σχεδιασμός%20ΘΕΣΓΑΛΑ%20kom%20v6.1.docx%23_Toc488405295
file:///C:/Users/Manos/Desktop/Στρατηγικός%20Σχεδιασμός%20ΘΕΣΓΑΛΑ%20kom%20v6.1.docx%23_Toc488405296
file:///C:/Users/Manos/Desktop/Στρατηγικός%20Σχεδιασμός%20ΘΕΣΓΑΛΑ%20kom%20v6.1.docx%23_Toc488405302
file:///C:/Users/Manos/Desktop/Στρατηγικός%20Σχεδιασμός%20ΘΕΣΓΑΛΑ%20kom%20v6.1.docx%23_Toc488405302
file:///C:/Users/Manos/Desktop/Στρατηγικός%20Σχεδιασμός%20ΘΕΣΓΑΛΑ%20kom%20v6.1.docx%23_Toc488405304
file:///C:/Users/Manos/Desktop/Στρατηγικός%20Σχεδιασμός%20ΘΕΣΓΑΛΑ%20kom%20v6.1.docx%23_Toc488405305
file:///C:/Users/Manos/Desktop/Στρατηγικός%20Σχεδιασμός%20ΘΕΣΓΑΛΑ%20kom%20v6.1.docx%23_Toc488405306


 

 
x 

 

  

Κατάλογος των Διαγραμμάτων 

Διάγραμμα 1: Οι τρεις σημαντικότερες διαστάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού 

(Bryson, 2004) .................................................................................................................. 4 

Διάγραμμα 2: Κινήσεις Στρατηγικής ............................................................................... 5 

Διάγραμμα 3: Μοντέλο Στρατηγικού Management ......................................................... 6 

Διάγραμμα 4: Στοιχεία Στρατηγικού Μάνατζμεντ (Johnson & Scholes, 2006)............. 12 

Διάγραμμα 5: Οι 5 δυνάμεις του Porter.......................................................................... 17 

Διάγραμμα 6: Θεωρία Πόρων & Ικανοτήτων (Ireland & Hoskisson, 2001).................. 21 

Διάγραμμα 7: Χαρακτηριστικά στρατηγικών σκοπών ................................................... 30 

Διάγραμμα 8: Σημαντικές περιοχές στρατηγικών σκοπών (Goetsch & Davis, 1997)

 ........................................................................................................................................ 32 

Διάγραμμα 9: Στάδια αξιολόγησης και ελέγχου της στρατηγικής διαδικασίας ............. 35 

Διάγραμμα 10: Συνολική Παραγωγή Γάλακτος 1994 – 2008 σε ‘000 ΤΟΝΟΥΣ ......... 48 

Διάγραμμα 11: Παραγωγή αγελαδινού γάλακτος /μήνα έτους 2012 ............................. 57 

Διάγραμμα 12: Οργανόγραμμα του Συνεταιρισμού ....................................................... 74 

 

Κατάλογος των Αριθμοδεικτών 

Αριθμοδείκτης 1: Δείκτης χρέους προς Ίδια Κεφάλαια: Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια ........................................................................................ 78 

Αριθμοδείκτης 2: Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης: Τραπεζικές Υποχρεώσεις / 

Ίδια κεφάλαια ................................................................................................................. 78 

Αριθμοδείκτης 3: Δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού: 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού ......................................................... 79 

Αριθμοδείκτης 4: Πάγιου  ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού: Μη 

κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού ........................................................... 80 

Αριθμοδείκτης 5: Δείκτης Κεφαλαιακής Ρευστότητας: Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ...................................................................................... 80 

Αριθμοδείκτης 6: Δείκτης Μετρητών: Μετρητά & Ισοδύναμα μετρητών / 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό .............................................................................................. 81 

Αριθμοδείκτης 7: Δείκτης Μικτών κερδών επί πωλήσεων: Μικτά αποτελέσματα / 

Πωλήσεις ........................................................................................................................ 81 

Αριθμοδείκτης 8: Δείκτης Μικτού Κέρδους επί κόστος πωληθέντων: Μικτά 

Αποτελέσματα / Κόστος πωληθέντων ............................................................................ 82 

file:///C:/Users/Manos/Desktop/Στρατηγικός%20Σχεδιασμός%20ΘΕΣΓΑΛΑ%20kom%20v6.1.docx%23_Toc488376654
file:///C:/Users/Manos/Desktop/Στρατηγικός%20Σχεδιασμός%20ΘΕΣΓΑΛΑ%20kom%20v6.1.docx%23_Toc488376657
file:///C:/Users/Manos/Desktop/Στρατηγικός%20Σχεδιασμός%20ΘΕΣΓΑΛΑ%20kom%20v6.1.docx%23_Toc488376658
file:///C:/Users/Manos/Desktop/Στρατηγικός%20Σχεδιασμός%20ΘΕΣΓΑΛΑ%20kom%20v6.1.docx%23_Toc488376659
file:///C:/Users/Manos/Desktop/Στρατηγικός%20Σχεδιασμός%20ΘΕΣΓΑΛΑ%20kom%20v6.1.docx%23_Toc488376659
file:///C:/Users/Manos/Desktop/Στρατηγικός%20Σχεδιασμός%20ΘΕΣΓΑΛΑ%20kom%20v6.1.docx%23_Toc488376660
file:///C:/Users/Manos/Desktop/Στρατηγικός%20Σχεδιασμός%20ΘΕΣΓΑΛΑ%20kom%20v6.1.docx%23_Toc488376661
file:///C:/Users/Manos/Desktop/Στρατηγικός%20Σχεδιασμός%20ΘΕΣΓΑΛΑ%20kom%20v6.1.docx%23_Toc488376663


 

 
ii 

 

  

Αριθμοδείκτης 9: Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Καθαρά κέρδη / (ζημίες) 

χρήσης προ φόρων/ Ίδια κεφάλαια ................................................................................. 82 



  
1 

 

  

Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η στρατηγική ανάλυση του 

Συνεταιρισμού ΘΕΣ-ΓΑΛΑ ΠΙΕΣ με στόχο την επιλογή κατάλληλης στρατηγικής και 

του τρόπου με τον οποίο αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί. Η εργασία χωρίζεται σε 5 

κεφάλαια: 

 Στο 1ο κεφάλαιο θα αναλύσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο για τη στρατηγική 

διοίκηση μιας επιχείρησης και παρουσιάζεται θεωρητικά η ανίχνευση του 

περιβάλλοντος (εσωτερικού και εξωτερικού). 

 Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εταιρία, η δομή της και όλες οι διαδικασίες που 

την διέπουν. 

 Στο 3ο κεφάλαιο αναλύεται ο κλάδος της γαλακτοβιομηχανίας και μέσα από μια 

ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος αξιολογείται η θέση της εταιρίας μέσα σε 

αυτόν. 

 Στο 4ο κεφάλαιο αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρίας. 

 Στο 5ο κεφάλαιο αναλύεται η εφαρμογή της στρατηγικής διοίκησης της 

εξεταζόμενης εταιρίας και μέσα από τα συμπεράσματα που προέκυψαν, θα 

προτείνουμε εναλλακτικές στρατηγικές. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΝΝΟΙΕΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1 Τι είναι στρατηγική 

Κατά πολλούς στρατηγική είναι προσαρμογή στο εξωτερικό περιβάλλον, για άλλους μια 

δημιουργία ικανοτήτων με βάση τις οποίες η επιχείρηση μπορεί να επιτύχει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά της. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν φαίνεται να υπάρχει ομοφωνία ως προς το πώς ορίζεται η 

στρατηγική. 

Η στρατηγική αποτελεί σημαντικό μέσο διασύνδεσης της επιχείρησης με το περιβάλλον 

της εφόσον προσφέρει την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί οποιαδήποτε οργανωτική 

αλλαγή και πολλές φορές προκαλεί αυτή η ίδια αλλαγές στο περιβάλλον της. Μέσω της 

στρατηγικής, η επιχείρηση μεταβάλλεται επιτυχημένα και ανάλογα με τις εκάστοτε 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παραμένει βιώσιμη, να είναι 

κερδοφόρα και να εκμεταλλεύεται διαρκώς τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα με 

σημαντικά οφέλη γι’ αυτήν (Γεωργόπουλος, 2006). 
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Λέγοντας στρατηγική εννοούμε την κατεύθυνση και το εύρος των δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης μακροπρόθεσμα, η οποία εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσω 

της διάταξης των πόρων της μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με στόχο να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες των αγορών και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των βασικών 

ομάδων ενδιαφερόμενων (stakeholders) (Παπαδάκης, 2007). 

 

Στρατηγική είναι ο σκοπός και η κατεύθυνση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης 

μακροπρόθεσμα, κατά τέτοιο τρόπο που να ταυτίζονται πάντα οι ικανότητες και οι πόροι 

της επιχείρησης με το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της και ειδικότερα με τις 

αγορές και τους πελάτες της, έτσι ώστε να ικανοποιεί τις προσδοκίες όλων των 

ενδιαφερόμενων πλευρών (Θερίου, 2005). 

Για τον Chandler (1962), είναι καθορισμός των βασικών μακροχρόνιων στόχων και 

σκοπών μιας επιχείρησης, η υιοθέτηση μιας σειράς πράξεων και ο προσδιορισμός των 

αναγκαίων μέσων για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών. 

Σύμφωνα με τον Andrews (1971), στρατηγική είναι μια διαμόρφωση αποστολής, στόχων 

ή σκοπών και πολιτικών και σχεδίων για την επίτευξή τους, που διατυπώνονται έτσι ώστε 

να καθορίζουν την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ταυτότητα της 

επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τους Hofer & Schendel (1978), “στρατηγική είναι η αντιστοίχιση που κάνει 

ένας οργανισμός μεταξύ των εσωτερικών πόρων και ικανοτήτων και των ευκαιριών και 

κινδύνων που δημιουργούνται στο εξωτερικό περιβάλλον”. 

Ο Ansoff (1985), διατυπώνει τον εξής ορισμό: “στρατηγική είναι μια κοινή γραμμή 

μεταξύ των δραστηριοτήτων του οργανισμού και των προϊόντων ή των αγορών του, που 

καθορίζουν την βασική φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν, τώρα και στο 

μέλλον” (Παπαδάκης, 2002). 

Σύμφωνα με τον Peter Drucker το στρατηγικό μάνατζμεντ δεν είναι ένα κουτί γεμάτο 

τεχνάσματα ή μια ομάδα τεχνικών. Είναι αναλυτική σκέψη καθώς και κινητοποίηση 

σημαντικών πόρων. Αλλά ο ποσοτικός προσδιορισμός από μόνος του δεν είναι 

στρατηγικό μάνατζμεντ. Μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα στο στρατηγικό 

μάνατζμεντ δεν επιδέχονται καμιάς ποσοτικοποίησης. 

Σύμφωνα με τον Michael Porter η στρατηγική συνίσταται στο να κάνεις διαφορετικά 

πράγματα απ’ ότι οι ανταγωνιστές σου ή να κάνεις τα ίδια με διαφορετικό τρόπο. 
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Βασικά χαρακτηριστικά πολλών από τους παραπάνω ορισμούς είναι η φανερή ή 

λανθάνουσα αποδοχή του ορθολογικού προγραμματισμού (rational planning) ως βασικής 

διαδικασίας διαμόρφωσης της στρατηγικής μιας επιχείρησης. 

 

 

1.2 Έννοια Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Οι οικονομικές συνθήκες που κυριαρχούν στον επιχειρηματικό κόσμο αποτελούν τη 

βασική αιτία που κάθε επιχείρηση σχεδιάζει και αναδιοργανώνει την στρατηγική της στα 

πλαίσια του εμπορικού σκοπού. Η έννοια του στρατηγικού σχεδιασμού σε αυτή τη 

λογική, αφορά τη διαδικασία που ακολουθεί μια επιχείρηση για να καθορίσει τη 

στρατηγική της, καθώς και να δώσει τις σωστές κατευθυντήριες γραμμές για την λήψη 

των αποφάσεων. Ο στρατηγικός σχεδιασμός βοηθά την επιχείρηση να αξιολογήσει την 

αποτελεσματικότητά της ως προς το βαθμό εκπλήρωσης του εμπορικού της σκοπού, 

συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην πρόβλεψη των ενδεχόμενων εξελίξεων στην αγορά, 

προκειμένου να προσαρμόζεται στις νέες καταστάσεις και οικονομικές απαιτήσεις. 

Η λειτουργία του στρατηγικού σχεδιασμού έγκειται στο ότι χρησιμοποιείται για να 

αποτυπώνει τις μελλοντικές κινήσεις της επιχείρησης αναλυτικά και βήμα προς βήμα, 

ώστε να υπάρχει ένα προκαθορισμένο εμπορικό όραμα που θα υλοποιηθεί. Αυτό όμως 

δεν πραγματοποιείται πάντα με απόλυτη σαφήνεια καθώς κάθε οικονομική μονάδα δεν 

μπορεί να προβλέψει τις αλλαγές που θα συμβούν στην οικονομία και όποια άλλα θέματα 

ή εμπλοκές θα προκύψουν στο κοντινό μέλλον. Σε αυτή τη λογική, βασικός σκοπός του 

στρατηγικού σχεδιασμού είναι το αρχικό πλάνο να είναι καλά δομημένο και να υπάρχουν 

εναλλακτικές λύσεις ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα το εν λόγω σχέδιο σε 

περίπτωση που προκύψουν αλλαγές. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν αποτελεί μια εύκολη διαδικασία καθώς το περιβάλλον 

γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκο, αυξάνεται η δυσκολία πρόβλεψης του μέλλοντος με 

ακρίβεια, αυξάνονται οι μεταβλητές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την πρόβλεψη 

του μέλλοντος αλλά και τα γεγονότα είτε εγχώρια είτε σε διεθνές επίπεδο, που 

επηρεάζουν και αυτά από την πλευρά τους τους οργανισμούς (Γεωργόπουλος, 2006). 

Οι τρεις σημαντικότερες διαστάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού αποτυπώνονται στο 

ακόλουθο διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 1: Οι τρεις σημαντικότερες διαστάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού (Bryson, 2004) 

 

 

Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, η στρατηγική είναι ο συνδυασμός του στόχου 

που έχει θέσει η εταιρία και των μέσων που χρησιμοποιεί για να πραγματοποιήσει το 

στόχο αυτό. Είναι ένας οδηγός ουσιαστικά, που κατευθύνει την οικονομική μονάδα προς 

την σωστή κατεύθυνση με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσει ότι όλα κινούνται ομαλά 

και δεν ξεφεύγουν από το αρχικό όραμα. Εάν δεν είναι σωστός ο σχεδιασμός της 

στρατηγικής ή δεν προσαρμοστεί έγκαιρα στις αλλαγές που προκύπτουν, τότε είτε δεν 

πραγματοποιείται το όραμα της επιχείρησης είτε αποκλίνει του εμπορικού στόχου είτε 

και τα δύο σε συνδυασμό. Συμπεραίνουμε, από τα παραπάνω ότι η στρατηγική 

απαρτίζεται αρχικά από τα εξής στοιχεία: 
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Διάγραμμα 2: Κινήσεις Στρατηγικής 

 

 

Όραμα: Είναι η προοπτική που έχει η επιχείρηση για την μακροπρόθεσμη πορεία που θα 

ακολουθήσει. Η σημασία του οράματος είναι να καθοδηγήσει την εταιρία βάσει της 

υπάρχουσας παρούσας κατάστασης στην επιθυμητή ιδέα. 

 

Αποστολή: Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που αφορούν τα προϊόντα, τις αγορές και 

την τεχνολογία τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για να πραγματοποιήσει η 

επιχείρηση το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

Στόχοι: Οι επιχειρήσεις θέτουν συνεχώς στόχους, οι οποίοι πρέπει να είναι αλληλένδετοι 

με το όραμα και την αποστολή της, ώστε να μπορεί να γίνεται ανταγωνιστική αλλά και 

πρωτοπόρα. Μερικοί στρατηγικοί στόχοι είναι: 

Αποστολή 

Όραμα 

Στόχοι 
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 • Απόκτηση μεριδίου αγοράς  

 • Ποιότητα προσφερόμενων προϊόντων  

 • Ρύθμιση του κόστους  

 • Καλή φήμη του ονόματος της εταιρίας  

 • Επέκταση προϊόντων  

 • Επέκταση δραστηριότητας και στο εξωτερικό  

 • Ικανοποίηση του καταναλωτή  

 • Ταχύτητα στις αντιδράσεις της  

Οι στόχοι χωρίζονται σε στρατηγικούς και λειτουργικούς. Οι μεν πρώτοι αφορούν στο τι 

θέλει να πετύχει η επιχείρηση, δηλαδή ποιος είναι ο τελικός σκοπός της εταιρίας που 

εξηγεί και για ποιο λόγο υπάρχει, οι δε λειτουργικοί αναφέρονται στο εάν η επιχείρηση 

πέτυχε τους στόχους που έθεσε ή πότε χρονικά γνωρίζει εάν και εφόσον τους πέτυχε. 

Περιγράφοντας πιο πάνω τα βασικά σημεία του στρατηγικού σχεδιασμού 

αντιλαμβανόμαστε τη σημαντικότητα του σωστού προγραμματισμού, το οποίο 

αποτυπώνεται πιο ολοκληρωμένα πλέον στο διάγραμμα που ακολουθεί. 

Αποστολή 

Εξωτερική 
Ανάλυση 

Εσωτερική 
Ανάλυση 

Ανάπτυξη 
Στρατηγικών 

Εφαρμογή 

Παρακολούθηση&
Έλεγχος 

Διάγραμμα 3: Μοντέλο Στρατηγικού Management 
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Το μάνατζμεντ αν και δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι εξασφαλίζει πάντα την επιτυχία, 

ωστόσο βοηθάει σίγουρα στην επίτευξη της. Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους 

συμβαίνει αυτό είναι η εξής: 

 Το μάνατζμεντ θέτει κατευθύνσεις 

 Το μάνατζμεντ υποστηρίζει τη λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων 

 Το μάνατζμεντ συγκεντρώνει την προσπάθεια και συντονίζει δραστηριότητες 

 Το μάνατζμεντ ορίζει την επιχείρηση απέναντι στον ανταγωνισμό 

 Το μάνατζμεντ μειώνει την αβεβαιότητα 

 Το μάνατζμεντ μπορεί να προσδώσει ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

 

1.3 Θεωρίες Στρατηγικού Σχεδιασμού 

1.3.1 Η θεωρία του Henry Mintzberg 

Ο Mintzberg μόλις το 1987 υπήρξε από τους πρώτους που έδωσε μια ολοκληρωμένη 

θεωρητική προσέγγιση για τον στρατηγικό σχεδιασμό. Υποστήριξε αρχικά ότι είναι πολύ 

δύσκολη η διαδικασία επιλογής της σωστής στρατηγικής για κάθε επιχείρηση. Γι’ αυτό 

το λόγο ανέπτυξε πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις (5Ρ) ώστε να έχει και μια διαφορετική 

οπτική γωνία του στρατηγικού σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα, τα 5Ρ αποτελούνται από 

τα εξής: 

 Σχέδιο (Plan) 

 Τέχνασμα (Ploy) 

 Ακολουθία (Pattern) 

 Θέση / Κατάσταση (Position) 

 Προοπτική (Perspective) 

Διευκρίνισε ότι όσο καλύτερα και βαθύτερα κατανοηθούν στο τι προσφέρουν και στο 

που αποσκοπούν τα 5Ρ, τόσο πιο εύκολο θα είναι να αναπτυχθεί μια αποτελεσματική 

επιχειρησιακή στρατηγική ανάλογη με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. 

Η στρατηγική ως σχέδιο: Ο σχεδιασμός είναι ο κορμός κάθε στρατηγικής αφού καθορίζει 

τα βήματα με τα οποία αυτή θα υλοποιηθεί και δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές 

εφαρμογής και εκτέλεσης. 

Η στρατηγική ως τέχνασμα: Το τέχνασμα περιλαμβάνει τη στρατηγική κατά την οποία 

μια επιχείρηση προσπαθεί να αντλήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τους 

ανταγωνιστές της, όπως να τους αποτρέψει και να τους αποθαρρύνει 
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Η στρατηγική ως ακολουθία: Είναι μια στρατηγική που είναι ήδη προσδιορισμένη και 

εφαρμοσμένη και εξακολουθεί να υλοποιείται με μικρές προσαρμογές λόγω της 

αποδεδειγμένης καλής πορείας της 

Η στρατηγική ως θέση/κατάσταση: Είναι η διαδικασία κατά την οποία πρώτα καθορίζεται 

η θέση που επιθυμεί να κατέχει μια επιχείρηση στην αγορά και αναλογικά προσαρμόζει 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θέλει να πετύχει μέσω της ανάλογης στρατηγικής 

που θα επιλέγει να υλοποιηθεί. 

Η στρατηγική ως προοπτική: Αφορά την προοπτική και την εξέλιξη που θέλει να έχει μια 

επιχείρηση στο μέλλον, με την έννοια του “που θέλει να φτάσει”. Πάνω σε αυτήν την 

προοπτική η επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει ανάλογα την στρατηγική που θα 

ακολουθήσει. 

 

1.3.2 Θεωρία του Taylor 

Ο Taylor το 1997 ανέπτυξε το στρατηγικό σχεδιασμό μέσα από τέσσερις κύριες φάσεις 

εξέλιξης που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 

 

Πίνακας 1: Φάσεις εξέλιξης του Taylor 

Φάση 1: Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός 

Εκτεταμένος προϋπολογισμός 

Πρόβλεψη 

Φάση 2: Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Διαδικασία 2 φάσεων 

Στρατηγικές της εταιρίας 

Λειτουργικά σχέδια 

Φάση 3: Στρατηγικό Management 

To management αναλαμβάνει τη στρατηγική 

Μετασχηματισμός δομής, κουλτούρας 

Αυξανόμενη συμμετοχή εργαζομένων 

Μεγαλύτερη χρήση στρατηγικού λογισμικού 

Φάση 4: Στρατηγικές Συμμαχίες & Συνεργασίες 

Συνεργασίες με προμηθευτές 

Συμμαχίες για πρόσβαση σε νέες αγορές 
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Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα ο Taylor συνδύασε στοιχεία τόσο από το 

εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης για το σχεδιασμό μιας 

στρατηγικής ξεκινώντας από το μακροπρόθεσμο στόχο της επιχείρησης, δηλαδή το 

στόχο που επιθυμεί τελικά να υλοποιήσει ως εμπορικό σκοπό και καταλήγει σε επιμέρους 

συνεργασίες και επιλογές που πρέπει να υλοποιηθούν στην προσπάθεια 

πραγματοποίησης του γενικότερου μακροπρόθεσμου στόχου. Σε αυτό το πλάνο 

συμπεριλαμβάνονται τόσο το έμψυχο υλικό της επιχείρησης όσο και εξωγενείς 

συνεργασίες με προμηθευτές και διάφορους πιστωτές. Συνεπώς ο στρατηγικός 

σχεδιασμός συνδέει στοιχεία από το συνολικό περιβάλλον μιας επιχείρησης και πάντα με 

την επίτευξη της αποστολής της οικονομικής οντότητας, του λόγου δηλαδή για το οποίο 

ιδρύθηκε η εκάστοτε επιχείρηση. 

 

1.3.3 Λοιπές Θεωρίες 

Με μια εμπεριστατωμένη άποψη, οι Kaplan & Beinhocker το 2003 ανέφεραν ότι σκοπός 

του σχεδιασμού μιας στρατηγικής δεν είναι απλά να εφαρμόζεται αλλά να μπορεί να 

προετοιμάσει και να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους ώστε να είναι ικανοί να παίρνουν 

σωστές αποφάσεις. Πρόσθεσαν ότι η διοίκηση πρέπει να ελέγχει και να αξιολογεί τη 

στρατηγική της συστηματικά ώστε να παρακολουθεί τις επιλογές που έχει στην διάθεση 

της με σκοπό να τις χρησιμοποιήσει για να αναπτυχθεί. Σε αυτή τη λογική, η 

επιχειρησιακή στρατηγική αποκτά ένα πιο δυναμικό χαρακτήρα και συνδέεται άρρηκτα 

με τα άτομα που την επιλέγουν και την εφαρμόζουν. 

Το 1994 ο Nicholls ανέφερε το “άστρο της στρατηγικής ηγεσίας” με σκοπό να δείξει την 

χρησιμότητα της καθοδήγησης των managers στις καθημερινές αρμοδιότητες και 

ευθύνες μιας επιχείρησης. Το εργαλείο αυτό απευθύνεται στην προσπάθεια προσφοράς 

κυρίως στην αξία του πελάτη, με αποτέλεσμα η στρατηγική να γίνει περισσότερο 

προσωποκεντρική στον πελάτη. Αυτή η ενέργεια κατευθύνει τους managers στα εξής: 

 Ορισμό του σκοπού 

 Αντιμετώπιση του πελάτη 

 Εστίαση στα σημαντικά 

 Δημιουργία προκλήσεων 

 Δημιουργία κλίματος ενθουσιασμού μέσα στην επιχείρηση 

Οι Mathur & Kenyon το 1997 από την άλλη πλευρά, προσπάθησαν να ορίσουν τη 

στρατηγική με μια ανατρεπτική θεωρία που προκαλεί ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τη 
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θεωρία τους, μια ανταγωνιστική στρατηγική δεν πρέπει να δημιουργείται για την εταιρία 

ή με σκοπό μόνο το κέρδος αλλά για ένα προϊόν που προσφέρεται στην αγορά και δίνει 

την επιλογή στους καταναλωτές να αγοράσουν ή να μην αγοράσουν. Υποστήριξαν ότι 

μόνο οι προσφορές ανταγωνίζονται και όχι οι εταιρίες με συνέπεια να υπάρχουν άμεσες 

συνέπειες στην ανταγωνιστική στρατηγική. Σε αυτή τη λογική, μια ανταγωνιστική 

στρατηγική αφορά την επιλογή πελατών και ανταγωνιστών που η επιχείρηση θέλει να 

αντιμετωπίσει. Κατ΄επέκταση κάθε προσφορά πρέπει να έχει διαφορετική στρατηγική. 

Τέλος οι Schlange & Juttner (1997) διατύπωσαν μια καινοτόμο άποψη του στρατηγικού 

σχεδιασμού κατά την οποία οι managers καθοδηγούνται στην κατανόηση και εντοπίζουν 

τις κύριες δυνάμεις που υπάρχουν στα δύσκολα επιχειρησιακά προβλήματα. 

 

1.4 Τα στάδια της Στρατηγικής 

Σύμφωνα με το ορθολογικό μοντέλο στρατηγικού μάνατζμεντ (Παπαδάκης 2007) πέντε 

είναι τα διακριτά στάδια της στρατηγικής: 

 Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος 

 Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος 

 Διαμόρφωση στρατηγικής 

 Υλοποίηση 

 Αξιολόγηση & έλεγχος 

Η στρατηγική θεωρείται ως μια διαδικασία ορθολογικού προγραμματισμού κατά την 

οποία γίνονται προσπάθειες καλύτερης “τοποθέτησης” (positioning) της επιχείρησης σε 

σχέση με το περιβάλλον και διατήρηση της θέσης αυτής όσο το δυνατόν πιο 

αποτελεσματικά. Δηλαδή η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν 

στο εξωτερικό περιβάλλον πριν καθορίσει την αποστολή της, τους αντικειμενικούς 

στόχους της, τις στρατηγικές επιλογές αλλά και τον τρόπο υλοποίησης και αξιολόγησης 

αυτών. Η άποψη αυτή προϋποθέτει σταθερότητα και προβλεψιμότητα του περιβάλλοντος 

και γενική αποδοχή των οραμάτων και λοιπών στόχων από όλους τους δρώντες μέσα 

στην επιχείρηση. 

Ένας πρωταρχικός στόχος του στρατηγικού μάνατζμεντ είναι να διευρυνθούν οι βάσεις 

πάνω στις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις. Οι διευθυντές ανάπτυξης στρατηγικής 

πρέπει να προσπαθήσουν να προσδιορίζουν τις σημαντικότερες ανάγκες οργάνωσης, να 

ερευνούν τις διακλαδώσεις των πολιτικών και των προγραμμάτων, με σκοπό να 
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ικανοποιήσουν τις ανάγκες και να διατυπώνουν τις στρατηγικές που μεγιστοποιούν τις 

θετικές πτυχές και ελαχιστοποιούν τις αρνητικές πτυχές στο εγγύς μέλλον. 

Ο ακόλουθος διαδικαστικός ορισμός προσδιορίζει το πεδίο του στρατηγικού μάνατζμεντ 

(Steiss, 2003): 

Καθιερώστε τους γενικούς στρατηγικούς σκοπούς και στόχους. Επιλέξτε κατάλληλες 

πολιτικές για την απόκτηση και τη διανομή των πόρων. Παρέχετε μια βάση για 

μετάφραση των πολιτικών και των αποφάσεων σε συγκεκριμένες δεσμευτικές δράσεις. 

Καθορίστε τις απαιτήσεις για να επιτευχθούν οι προσδιορισμένοι σκοποί και στόχοι. 

Καθορίστε τους διαθέσιμους πόρους (φορολογικοί, προσωπικό, εξοπλισμός και χρόνος) 

που απαιτείται για τα οργανωτικά προγράμματα. Καθιερώστε τις οργανωτικές 

διαδικασίες, διεργασίες, λειτουργίες και απαραίτητες δραστηριότητες ώστε να 

πραγματοποιηθεί το στρατηγικό σχέδιο και διαθέστε συνετά τους πόρους από την 

οργάνωση σύμφωνα με κάποιο σύστημα προτεραιοτήτων 

Σχεδιάστε τα προγράμματα από το σημείο της δέσμευσης ως την ολοκλήρωση, 

εξασκείστε τον έλεγχο με την πρόγνωση (και την αντίδραση) των αποκλίσεων μεταξύ 

της προβλεφθείσας και πραγματικής επίδοσης. 

 

1.5 Στοιχεία του Στρατηγικού Μάνατζμεντ 

Οι Johnson & Scholes (2006) αναφέρουν χαρακτηριστικά πως το στρατηγικό μάνατζμεντ 

περιλαμβάνει την κατανόηση της στρατηγικής θέσης ενός οργανισμού, των στρατηγικών 

επιλογών για το μέλλον και τη μετατροπή της στρατηγικής σε δράση. Αυτά λοιπόν 

αποτελούν στοιχεία του στρατηγικού μάνατζμεντ και περιλαμβάνουν τα υποστοιχεία που 

φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα: 
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Διάγραμμα 4: Στοιχεία Στρατηγικού Μάνατζμεντ (Johnson & Scholes, 2006) 

 

1.6 H Στρατηγική Θέση 

Η κατανόηση της στρατηγικής θέσης καθορίζεται από τον προσδιορισμό της επίδρασης 

στη στρατηγική του εξωτερικού περιβάλλοντος, της στρατηγικής ικανότητας των 

οργανισμών καθώς και των προσδοκιών και επιρροής των ενδιαφερόμενων μερών 
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1.6.1 Το περιβάλλον 

Ο οργανισμός υπάρχει στο πλαίσιο ενός συγκροτήματος από ένα πολύπλοκο, πολιτικό, 

οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό, περιβαλλοντικό και νομικό κόσμο (PESTEL). Το 

περιβάλλον αλλάζει και ο βαθμός δυσκολίας διαφέρει για κάθε οργανισμό. Οι 

μεταβλητές που μπορούν να επηρεάσουν τον οργανισμό θα οδηγήσουν σε ευκαιρίες ή 

απειλές ή και τα δυο μαζί 

1.6.2 Η στρατηγική ικανότητα 

Οι πόροι και οι θεμελιώδεις ικανότητες συναποτελούν τη στρατηγική ικανότητα του 

οργανισμού. Για να βρεθεί η στρατηγική ικανότητα ενός οργανισμού αρκεί να γίνει μια 

θεώρηση στο ποιες είναι οι δυνάμεις και ποιες οι αδυναμίες. Συνεπώς η στρατηγική 

ικανότητα είναι συνήθως ένας συνδυασμός πόρων και υψηλού επιπέδου θεμελιωδών 

ικανοτήτων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, που παρέχουν πλεονεκτήματα, που οι 

ανταγωνιστές δύσκολα μπορούν να μιμηθούν 

1.6.3 Προσδοκίες και σκοποί 

Οι προσδοκίες από μια ποικιλία διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών επηρεάζουν τους 

σκοπούς. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές κουλτούρες 

μέσα στους οργανισμούς, που δεν μπορούν να μην επηρεάσουν και τη στρατηγική που 

ακολουθεί.  

1.6.4 Στρατηγικές επιλογές 

Οι στρατηγικές επιλογές περιλαμβάνουν την κατανόηση των βάσεων για τη μελλοντική 

στρατηγική για επιχειρηματικό και για επιχειρησιακό επίπεδο καθώς και τις επιλογές 

ανάπτυξης στρατηγικής προς όλες τις κατευθύνσεις όπου η στρατηγική μπορεί να 

κινηθεί. Επίσης, περιλαμβάνονται και οι μέθοδοι ανάπτυξης που θα ακολουθηθούν. 

1.6.5 Επιχειρηματικό επίπεδο 

Οι στρατηγικές επιλογές που αφορούν το επιχειρηματικό επίπεδο απαιτούν την 

εξακρίβωση των βάσεων του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ξεκινώντας από την 

κατανόηση των αγορών και των πελατών καθώς και τη στρατηγική ικανότητα του 

οργανισμού. 
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1.6.6 Επιχειρησιακό επίπεδο 

Στο υψηλότερο επίπεδο ενός οργανισμού υπάρχουν θέματα επιχειρησιακής στρατηγικής 

που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής της στρατηγικής του οργανισμού. Αυτό 

περιλαμβάνει αποφάσεις για το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων ή των επιχειρήσεων καθώς 

και την εξάπλωση των αγορών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι εφαρμογής των στρατηγικών 

αποφάσεων. 

1.6.7 Κατευθύνσεις και μέθοδοι ανάπτυξης 

Η στρατηγική μπορεί να αναπτυχθεί στο μέλλον σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτό 

γίνεται είτε με επέκταση του εύρους των προϊόντων και των αγορών-στόχων, είτε με 

συγχωνεύσεις ή στρατηγικές συμμαχίες με άλλους οργανισμούς. Οι επιλογές 

κατευθύνσεων και μεθόδων ανάπτυξης χρειάζονται προσεκτική θεώρηση για να έχουν 

επιτυχημένα αποτελέσματα. 

1.6.8 Στρατηγική σε δράση 

Ουσιαστικά, το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι οι στρατηγικές δουλεύουν 

στην πράξη. Δομώντας έναν οργανισμό υποστηρίζουμε επιτυχημένη επίδοση. Αυτό 

περιλαμβάνει οργανωτικές δομές, διεργασίες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. 

Εξασφαλίζουμε την επιτυχία, μέσα από ένα δρόμο από τον οποίο ξεχωριστές περιοχές 

πόρων όπως άνθρωποι, πληροφορίες, χρηματοοικονομικά και τεχνολογία ενός 

οργανισμού υποστηρίζουν τις στρατηγικές. Τέλος, η διαχείριση της στρατηγικής 

περιλαμβάνει και την έννοια της αλλαγής. Η διαχείριση της αλλαγής μπορεί να γίνει με 

πολλούς τρόπους και αυτοί με τη σειρά τους μπορούν να μετασχηματίσουν την ισορροπία 

της επιχείρησης (Johnson & Scholes, 2006) 

1.7 Εργαλεία Ανάλυσης Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

Το εξωτερικό περιβάλλον διακρίνεται στο μάκρο περιβάλλον και το μίκρο περιβάλλον. 

Όπως προαναφέρθηκε το μάκρο περιβάλλον μπορεί να αναλυθεί με το πλαίσιο PESTEL, 

οι έξι διαστάσεις του οποίου είναι: 

Η πολιτική: Η πολιτική διάσταση αναφέρεται στις πολιτικές συνθήκες, όπου η επιχείρηση 

λαμβάνει τις αποφάσεις της, όπως η κυβερνητική σταθερότητα που επικρατεί. 

Η οικονομική: Η οικονομική διάσταση εστιάζει στους ρυθμούς ανάπτυξης, τα επίπεδα 

ανεργίας, των πληθωρισμό, τα επιτόκια δανεισμού, τη σταθερότητα των νομισμάτων, 
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αλλά και άλλα οικονομικά μεγέθη που σχετίζονται με την επιχείρηση και τη διεθνή 

οικονομία. 

Η κοινωνική: Η κοινωνική διάσταση, που περιλαμβάνει την πολιτισμική, αφορά τις 

αλλαγές στον τρόπο ζωής, την μετακίνηση του πληθυσμού, τις δημογραφικές τάσεις, 

όπως το ρυθμό αύξησης του πληθυσμού ή την εκτιμώμενη μέση διάρκεια ζωής. 

Η τεχνολογική: Η τεχνολογική διάσταση αναφέρεται στα τεχνολογικά επιτεύγματα, σε 

νέα προϊόντα, στη βελτίωση της παραγωγικότητας με αυτοματισμό, στην προστασία των 

ευρεσιτεχνιών αλλά και στις δαπάνες της βιομηχανίας για έρευνα και ανάπτυξη. 

Η περιβαλλοντική: Η περιβαλλοντική διάσταση σχετίζεται με την αλληλεπίδραση του 

φυσικού περιβάλλοντος στον οργανισμό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Johnson, 

Scholes & Whittington στο βιβλίο τους “Exploring Corporate Strategy” η Ευρωπαϊκή 

Ένωση το 2003 θέσπισε το πρόγραμμα REACH για την ασφάλεια από επικίνδυνα 

χημικά, αναγκάζοντας τις βιομηχανίες να συμμορφωθούν με τις αντίστοιχες διατάξεις για 

τη μη χρήση επιβλαβών για την υγεία υλικών. 

Η νομική: Η νομική διάσταση αναφέρεται στους νόμους και τα κανονιστικά πλαίσια που 

αφορούν προσλήψεις, απολύσεις, προαγωγές, μονοπώλια κ.α.. 

Όσον αφορά το μίκρο περιβάλλον αυτό επηρεάζει άμεσα την επιχείρηση αφού μέσω 

αυτού προσδιορίζεται και διαμορφώνεται μια άρτια στρατηγική (Παπαδάκης, 2002). Ένα 

κλασικό υπόδειγμα ανάλυσης του μίκρο-περιβάλλοντος είναι αυτό του Michael Porter 

όπου κάθε επιχείρηση προσδιορίζεται από πέντε δυνάμεις: 

Την απειλή νέο-εισερχόμενων (οικονομίες κλίμακας, κεφάλαια, πρόσβαση σε κανάλια 

διανομής κ.α.) 

Την διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών (μέγεθος και σημασία αγοραστή, 

αριθμός προμηθευτών, δυνατότητα κάθετης ολοκλήρωσης των προμηθευτών προς τα 

εμπρός κ.α.) 

Την διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών (αριθμός προμηθευτών, ευαισθησία 

αγοραστών στην τιμή, κάθετη ολοκλήρωση των αγοραστών προς τα πίσω κ.α.) 

Την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα (ύπαρξη “κοντινών” υποκατάστατων, επίδραση 

της τιμής κ.α.) 

Την ένταση του ανταγωνισμού των ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων του κλάδου (ρυθμός 

ανάπτυξης της αγοράς, χαρακτηριστικά ανταγωνιστών, οικονομίες κλίμακας, έλλειψη 

ανταγωνισμού κ.α.) 

Ακολούθως αναλύονται οι στρατηγικές ικανότητες που μπορεί να αναπτύξει μια 

επιχείρηση στο εξωτερικό περιβάλλον. 



  
16 

 

  

1.7.1 PEST Analysis 

Η ανάλυση αυτή είναι γνωστή και ως ανάλυση PEST (Political - Economic - Social - 

Technological). Η ανάλυση PEST είναι πολύ σημαντική για την επιχείρηση γιατί 

συμβάλλει στην κατανόηση του εξωτερικού περιβάλλοντος: 

α) Έχοντας καταγράψει τους παράγοντες μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τον 

καθένα ξεχωριστά και να δημιουργήσει μοντέλα με μεταβλητές τους ίδιους τους 

παράγοντες, β) η επιχείρηση επιλέγει έναν ελάχιστο αριθμό αυτών των παραγόντων οι 

οποίοι βρίσκονται στην σφαίρα των ενδιαφερόντων της αλλά και του ανταγωνισμού και 

που επηρεάζουν την στρατηγική θέση του οργανισμού αλλά και των ανταγωνιστών της 

και γ) βοηθάει τον οργανισμό στην αναγνώριση των αλλαγών που πρόκειται να συμβούν 

στο μέλλον. Οι μακροοικονομικές αυτές δυνάμεις μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 

τέσσερις κατηγορίες ως εξής: 

Το οικονομικό περιβάλλον το οποίο έχει να κάνει με την ανταλλαγή υλικών, χρημάτων, 

ενέργειας και πληροφοριών 

 ΑΕΠ 

 Ανεργία 

 Πληθωρισμός 

 Επιτόκια 

 Κατανάλωση 

 Νομισματική πολιτική 

 Δημοσιονομική πολιτική 

Το τεχνολογικό περιβάλλον το οποίο βοηθάει στην επίλυση των προβλημάτων 

 Τεχνολογικές εξελίξεις 

 Νέες τεχνολογίες 

Το πολιτικό και νομικό περιβάλλον, το οποίο είναι υπεύθυνο για την έκδοση 

περιοριστικών και προστατευτικών νόμων και κανονισμών 

 Νομοθεσία (εργατική, ευρεσιτεχνιών) 

 Περιβαλλοντική πολιτική 

 Πολιτική ανταγωνισμού 

Το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, το οποίο ορίζει τα ήθη και τα έθιμα μιας 

κοινωνίας 

 Κοινωνικά πρότυπα 

 Βιοτικό επίπεδο πολιτών 

 Κοινωνική θέση των γυναικών 
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 Εξέλιξη πληθυσμού 

 Ηλικιακή δομή του πληθυσμού  

 Ποσοστά μεταναστών 

 

1.7.2 Porter Analysis 

To μοντέλο 5 δυνάμεων του Porter αποτελεί ένα εργαλείο ανάλυσης που εστιάζει σε 5 

ανταγωνιστικές δυνάμεις ενός κλάδου. Σας επιτρέπει να αναλύσετε την ανταγωνιστική 

θέση της επιχείρησης σας στον τομέα που ανήκει. Οι πέντε δυνάμεις είναι: 

 Απειλή νέων εισροών 

 Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών 

 Απειλή υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών 

 Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

 Ανταγωνισμός μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων 

Το ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζει την αλληλεπίδραση των 5 Δυνάμεων του Porter: 

Διάγραμμα 5: Οι 5 δυνάμεις του Porter 

Ο υφιστάμενος ανταγωνισμός είναι η κυριότερη δύναμη. Καθημερινά οι ανταγωνιστές 

σε οποιαδήποτε βιομηχανία προσπαθούν με διάφορους τρόπους να υπερτερήσουν των 

αντιπάλων τους. Οι τρόποι αυτοί περιλαμβάνουν π.χ. τη μείωση τιμών, τη βελτίωση των 

προϊόντων, την ενίσχυση του Brand, την αποτελεσματικότερη διανομή, την καλύτερη 

εξυπηρέτηση πελατών κλπ. 

Απειλή εισόδου νέων 

ανταγωνιστών 

Αντιπαλότητα μεταξύ 

υφιστάμενων επιχειρήσεων 

Απειλή υποκατάστατων 

προϊόντων ή υπηρεσιών 

Διαπραγματευτική δύναμη 
των προμηθευτών 

Διαπραγματευτική δύναμη 
των αγοραστών 
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Σε μια έντονα ανταγωνιστική βιομηχανία, η δημιουργία και κυρίως η διατήρηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Λογικά συμπεραίνουμε 

ότι όσο πιο έντονος είναι ο υφιστάμενος ανταγωνισμός τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η 

βιομηχανία και το αντίστροφο. 

Όσον αφορά την απειλή νέων ανταγωνιστών είναι λογικό πως όταν τα εμπόδια εισόδου 

(entry barriers) σε μια βιομηχανία είναι χαμηλά τότε η απειλή εισόδου νέων 

ανταγωνιστών είναι μεγάλη. Αντίθετα όταν τα εμπόδια εισόδου είναι υψηλά τότε η 

απειλή είναι μικρή.  

Τα συνηθέστερα εμπόρια εισόδου είναι:  

 H ύπαρξη οικονομιών κλίμακας 

Όταν οι υφιστάμενοι ανταγωνιστές έχουν πλεονέκτημα κόστους χάρη σε οικονομίες 

κλίμακας αυτό σημαίνει ότι οι δυνητικοί ανταγωνιστές πρέπει να εισέλθουν στην αγορά 

με αντίστοιχη δυναμική (πράγμα κοστοβόρο και ριψοκίνδυνο) ή διαφορετικά έχουν 

μειονέκτημα κόστους και επομένως χαμηλότερη κερδοφορία. 

 Tο brand loyalty 

Όσο υψηλότερο είναι το brand loyalty τόσο εντονότερες πρέπει να είναι οι ενέργειες 

μάρκετινγκ των εν δυνάμει ανταγωνιστών ώστε να “κλέψουν” πελάτες από τις κυρίαρχες 

εταιρίες της αγοράς. Οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο και η πρόσβαση στα κανάλια διανομής 

είναι σημαντικοί παράγοντες. 

Αναφορικά με τα υποκατάστατα προϊόντα μπορούμε να πούμε ότι όλες οι επιχειρήσεις 

σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία έχουν ως ανταγωνιστές, υπό μια ευρεία έννοια, 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλες βιομηχανίες. Η ύπαρξη υποκατάστατων 

προϊόντων σημαίνει ότι υπάρχει ένα όριο στις τιμές που μπορούν να θέσουν οι 

επιχειρήσεις προτού οι καταναλωτές στραφούν προς τα υποκατάστατα προϊόντα. Αυτό 

ισχύει τόσο σε περιόδους γενικής οικονομικής ευρωστίας και ακόμη περισσότερο σε 

περιόδους που τα πράγματα στην οικονομία δεν πάνε και τόσο καλά. 

Η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων είναι εντονότερη όταν: 

 Υπάρχουν καλά και άμεσα διαθέσιμα υποκατάστατα προϊόντα ή εμφανίζονται 

συνεχώς καινούργια 

 Τα υποκατάστατα έχουν συμφέρουσα τιμή 

 Τα υποκατάστατα είναι παρόμοιας/καλύτερης ποιότητας από τα στάνταρ. 

 Υπάρχει χαμηλό “κόστος αλλαγής” για τους τελικούς χρήστες του προϊόντος. 
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Εξετάζοντας την διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών βλέπουμε ότι οι αγοραστές 

πιέζουν συνήθως τη βιομηχανία να μειώσει τις τιμές της, να αυξήσει την ποιότητα, ενώ 

πολλές φορές προκαλούν και διαμάχες μεταξύ εταιριών επηρεάζοντας την κερδοφορία. 

Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών είναι εντονότερη όταν: 

 Υπάρχει χαμηλό κόστος αλλαγής σε ανταγωνιστικά brand ή υποκατάστατα 

προϊόντα 

 Οι αγοραστές έχουν επαρκές μέγεθος ώστε να ζητούν χαμηλές τιμές κι άλλες 

ευκολίες όταν αγοράζουν μεγάλες ποσότητες 

 Η αγορά μεγάλης ποσότητας από τους αγοραστές είναι σημαντική για τους 

πωλητές 

 Η ζήτηση είναι χαμηλή ή μειούμενη 

 Υπάρχουν λίγοι αγοραστές 

 Οι αγοράστές έχουν τη δυνατότητα να αναβάλουν την αγορά τους σε περίπτωση 

που δεν τους ικανοποιούν οι όροι αγοραπωλησίας. 

 Κάποιοι αγοραστές απειλούν ότι θα προβούν σε “backward integration” 

 

1.7.3 TOWS Matrix 

Η μήτρα TOWS περιγράφει πως οι ευκαιρίες και οι απειλές του περιβάλλοντος σε μια 

συγκεκριμένη επιχείρηση μπορούν να συνδυαστούν με τις δυνάμεις και τις αδυναμίες 

ώστε να προσδιοριστούν οι εναλλακτικές στρατηγικές. Αποτελεί μια καλή μέθοδο για 

την δημιουργία εναλλακτικών στρατηγικών καθώς ωθεί τους μάνατζερ να ασχοληθούν 

με διάφορα είδη στρατηγικών ανάπτυξης αλλά και περισυλλογής.  

Η έννοια TOWS Matrix είναι συνώνυμη με τον όρο SWOT. Η μήτρα αυτή ουσιαστικά 

παρουσιάζει το σύνολο των στοιχείων της μεθόδου ανάλυσης SWOT για κάθε σενάριο, 

Δυνατά - Αδύνατα σημεία, Ευκαιρίες - Απειλές, αξιοποιώντας τα κατά ζεύγη 

δημιουργώντας τον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 2: TWOS Matrix 

Threats 

Opportunities 

Weaknesses 

Strengths 

Εξωτερικές 

Ευκαιρίες (Ο) 

Εξωτερικές Απειλές 

(Τ) 

Εσωτερικές 

Δυνάμεις (S) 

SO 

Maxi-Maxi 

Στρατηγική 

Στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν τις 

δυνάμεις για να 

μεγιστοποιηθούν οι 

ευκαιρίες 

ST 

Maxi-Mini 

Στρατηγική 

Στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν τις 

δυνάμεις για να 

ελαχιστοποιήσουν τις 

απειλές 

Εσωτερικές 

Αδυναμίες (W) 

WO 

Mini-Maxi 

Στρατηγική 

Στρατηγικές που 

ελαχιστοποιούν τις 

αδυναμίες από την 

αξιοποίηση των 

ευκαιριών 

WT 

Mini-Mini 

Στρατηγική 

Στρατηγικές που 

ελαχιστοποιούν τις 

αδυναμίες και την 

αποφυγή των 

απειλών 

 

Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούνται 4 τύποι στρατηγικών για κάθε ένα σενάριο 

ξεχωριστά οι οποίοι βοηθούν στην ολοκληρωμένη αντίληψη προσέγγισης της 

κατάστασης και στην τελική επιλογή αντιμετώπισής της. 

Δυνάμεις & Ευκαιρίες (SO): Πως μπορεί η επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις 

σας για να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες; 

Δυνάμεις & Απειλές (ST): Πως μπορεί η επιχείρηση να εκμεταλλευτεί τις δυνάμεις σας 

για να αποφευχθούν οι πραγματικές και δυνητικές απειλές; 

Αδυναμίες & Ευκαιρίες (WO): Πως μπορεί η επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τις ευκαιρίες 

της για να ξεπεράσει τις αδυναμίες που αντιμετωπίζει; 

Αδυναμίες & Απειλές (WT): Πως μπορεί η επιχείρηση να ελαχιστοποιήσει τις αδυναμίες 

της και να αποφύγει τις απειλές; 
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Τελικά μετά την επιλογή του κατάλληλου σεναρίου επιλέγεται συγκεκριμένα η 

στρατηγική προσέγγισης μέσω της ιεράρχησης των στρατηγικών. 

1.8 Εργαλεία Ανάλυσης Εσωτερικού Περιβάλλοντος 

Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας της 

επιχείρησης. Αναλύοντας το εσωτερικό περιβάλλον όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 

στην προσέγγιση των Johnson & Scholes, αναλύονται οι δυνάμεις και αδυναμίες της 

επιχείρησης. Το εσωτερικό περιβάλλον αποτελείται από τη δομή, την κουλτούρα και τους 

πόρους. 

Η δομή περιλαμβάνει τις αλληλεπιδράσεις που έχουν οι εργαζόμενοι μεταξύ τους και με 

τα υψηλότερα κλιμάκια, καθώς και τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν. Η κουλτούρα 

αναφέρεται στα πιστεύω, στις αξίες και στην συμπεριφορά των μελών της επιχείρησης 

και επιρροή τους στην λειτουργία της. Οι πόροι μπορεί να είναι υλικοί και άυλοι, όπως 

άνθρωποι, εργασία, κεφάλαια, τεχνολογία κ.α. 

Ο Παπαδάκης (2002) παρουσιάζει τη θεωρία πόρων και ικανοτήτων, όπου οι πόροι 

ομαδοποιημένοι αποτελούν τις ικανότητες. Οι ικανότητες, που είναι μοναδικές, 

χαρακτηρίζονται ως θεμελιώδεις και μπορούν να προσδώσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, το οποίο μπορεί να διατηρηθεί και δύσκολα να μιμηθεί. Η δομή της 

θεωρίας αυτής παρουσιάζεται ακολούθως: 

Πόροι 

Υλικοί/Άυλοι 

Ικανότητες 

Ομάδες Πόρων 

Θεμελιώδεις Ικανότητες 

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος 

Διατηρήσιμο Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα 

Στρατηγική Ανταγωνιστικότητα 

Διάγραμμα 6: Θεωρία Πόρων & Ικανοτήτων (Ireland & Hoskisson, 2001) 
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Επομένως κάθε επιχείρηση έχει να επιλέξει ανάμεσα σε μια στρατηγική εναρμονισμένη 

με το σύγχρονο περιβάλλον, η οποία θα της εξασφαλίσει μια επιτυχημένη διαχρονικά 

πορεία ή διαφορετικά θα οδηγηθεί σε δυσχερή θέση, αναγκαζόμενη να οδηγηθεί ακόμη 

και σε παύση εργασιών, άσχετα με το μερίδιο που κατείχε μέχρι πρότινος στην αγορά. 

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική εναρμόνιση ανάμεσα σε αυτό που 

θέλει το περιβάλλον και σ’ αυτό που μπορεί η επιχείρηση να προσφέρει καθώς επίσης 

ανάμεσα και σ’ αυτό που θέλει η επιχείρηση και μπορεί να προσφέρει το περιβάλλον. 

Ακολούθως αναλύονται οι στρατηγικές ικανότητες που μπορεί να αναπτύξει μια 

επιχείρηση στο εσωτερικό περιβάλλον. 

 

1.8.1 Θεωρία Πόρων & Ικανοτήτων 

Με τη θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων μια επιχείρηση μπορεί να οδηγηθεί στην 

αναγνώριση των δεξιοτήτων της, της δίνεται η δυνατότητα να υποστηρίξει τις 

στρατηγικές της όπως επίσης μπορεί να κατανοήσει της στρατηγικές της ικανότητες. 

Σύμφωνα με αυτήν την θεωρία κάθε εταιρία διαθέτει πόρους οι οποίοι μάλιστα 

χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

Φυσικοί Πόροι: Αναφέρεται στην καταγραφή των πόρων της επιχείρησης, όπως για 

παράδειγμα στον αριθμό και την ηλικιακή δομή των μηχανημάτων, την δυναμικότητα 

της παραγωγής, τις δυνατότητες της παραγωγικής διαδικασίας. 

Ανθρώπινοι πόροι: Αναφέρεται στον αριθμό και την ειδίκευση του προσωπικού, στην 

άποψη τους για την επιχείρηση καθώς και στο βαθμό προσαρμογής τους στην κουλτούρα 

της εταιρίας. 

Χρηματοοικονομικοί πόροι: Αφορά τις πηγές άντλησης κεφαλαίου (τράπεζες, 

χρηματιστήριο), τις χρήσεις των κεφαλαίων (επενδύσεις, πληρωμή προσωπικού, αγορά 

πρώτων υλών κλπ.), τη σχέση της επιχείρησης με αυτές τις πηγές χρήματος καθώς επίσης 

τον έλεγχο των χρεωστών και των πιστωτών της. 

Άυλοι πόροι: Αναφέρεται στην απόκτηση της φήμης και της πελατείας, στην 

τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η επιχείρηση σε διάφορους τομείς όπως επίσης και στα 

διάφορα επώνυμα προϊόντα της. 

Οργανωτικές ικανότητες - πόροι: Αναφέρεται στις δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσα 

από την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης και αφορούν τους τομείς όπως την 

παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων, την οργάνωση του συστήματος προμηθειών 

πρώτων και βοηθητικών υλών κλπ. 
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Οι πόροι μιας επιχείρησης από μόνοι τους είναι απίθανο να δημιουργήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αν αυτό συμβεί, το πλεονέκτημα αυτό δεν θα είναι 

διατηρήσιμο. Άρα κάθε εταιρία θα πρέπει να συνδυάζει κατά τέτοιο τρόπο τους πόρους 

της ώστε να προκύπτουν ικανότητες (capabilities).  

Οι ικανότητες που μπορούν να προκύψουν χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: 

Οριακές ικανότητες τις οποίες διαθέτουν και οι ανταγωνιστές ή αν δεν τις διαθέτουν 

μπορούν εύκολα να τις μιμηθούν. 

Θεμελιώδεις ικανότητες τις οποίες δεν διαθέτουν οι ανταγωνιστές και μάλιστα δεν 

μπορούν να τις αποκρυπτογραφήσουν και να τις μιμηθούν. 

Το ζητούμενο βεβαίως είναι ο συνδυασμός των πόρων να δίνει θεμελιώδεις ικανότητες 

διότι αυτές μόνο μπορούν να δώσουν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

1.8.2 Ανάλυση VRIO 

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα είναι η ικανότητα μιας επιχείρησης να δημιουργεί αξία με 

τρόπο που δεν μπορούν οι ανταγωνιστές. Για να είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

διατηρήσιμο πρέπει να είναι “VRIO” (Wheelen & Hunger, 2008): 

 Αξία (Value) 

 Σπανιότητα (Rareness) 

 Μίμηση (Imitability) 

 Οργάνωση (Organization) 

Να σημειωθεί ότι όταν οι θεμελιώδεις ικανότητες είναι ανώτερες από αυτές του 

ανταγωνισμού, ονομάζονται διακριτές ικανότητες (distinctive competencies). 

Σε αυτή την ανάλυση οι ερευνητές καλούνται να συγκεντρώσουν στοιχεία για όλους τους 

πόρους που διαθέτει η επιχείρηση και να τους αξιολογήσουν απαντώντας στα παρακάτω 

ερωτήματα για τον κάθε ένα από αυτούς (Θερίου, 2005) 

Η ερώτηση ως προς την αξία: Οι πόροι και οι ικανότητες της επιχείρησης, της επιτρέπουν 

να εκμεταλλευτεί μια εξωτερική ευκαιρία ή να εξουδετερώσει μια απειλή; 

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ τότε ο πόρος ή ικανότητα θεωρείται Δύναμη (Strength), αν όχι 

τότε θεωρείται αδυναμία (Weakness). Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι κάποιος πόρος που 

θεωρείται δύναμη για μια συγκεκριμένη αγορά, μπορεί να είναι αδυναμία για μια άλλη. 

Ένας τρόπος για την αναγνώριση δυνητικά πολύτιμων Πόρων ή Ικανοτήτων που 

κατέχονται από μια εταιρία είναι η μελέτη της αλυσίδας αξίας. Με τον όρο αυτόν νοείται 

το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρίας από την έρευνα ως προς την παραγωγή ενός 
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προϊόντος ή της υπηρεσίας. Επειδή διαφορετικές εταιρίες κάνουν διαφορετικές επιλογές 

για το σημείο της αλυσίδας αξίας στο οποίο θα δραστηριοποιηθούν, ακόμη κι αν 

ανταγωνίζονται στον ίδιο κλάδο, καταλήγουν σε διαφορετικούς συνδυασμούς πόρων και 

ικανοτήτων. Το σημείο της Αλυσίδας Αξίας που η εταιρία εξειδικεύεται καλύτερα είναι 

και το κέντρο βάρους της. 

Ερώτηση ως προς τη Σπανιότητα: Πόσες από τις ανταγωνίστριες εταιρίες κατέχουν ήδη 

τον συγκεκριμένο πολύτιμο πόρο ή ικανότητα; 

Το να κατέχουν πολλοί ένα συγκεκριμένο πόρο ή ικανότητα που θεωρείται πολύτιμος 

δεν δείχνει να είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κανένα από αυτούς. Στην περίπτωση 

αυτή έχουμε ανταγωνιστική ισοτιμία. Οι περισσότερες εταιρίες έχουν μια βάση από 

πόρους και ικανότητες κοινές με άλλες εταιρίες οι οποίες αν και δεν είναι πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι απαραίτητες για την επιβίωση της εταιρίας και 

την επίτευξη ανταγωνιστικής ισοτιμίας. 

Το πόσο σπάνια μπορεί να είναι μια πολύτιμη ικανότητα ή πόρος είναι σχετικό. Όταν ο 

αριθμός των εταιριών που κατέχουν αυτή την πολύτιμη ικανότητα ή πόρο δεν είναι 

τέτοιος που να δημιουργεί τέλεια ανταγωνιστικό περιβάλλον, τότε μπορεί να θεωρηθεί 

ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Ερώτηση της Μίμησης: Οι εταιρίες που δεν έχουν το συγκεκριμένο πόρο ή ικανότητα, 

εμφανίζουν μειονεκτήματα κόστους στο να το αποκτήσουν ή αναπτύξουν σε σχέση με 

αυτές τις εταιρίες που ήδη κατέχουν αυτόν τον πόρο ή ικανότητα; 

Αν μπορούν να αποκτηθούν οι συγκεκριμένοι πόροι ή ικανότητες χωρίς η εταιρία να 

επωμισθεί μειονεκτήματα κόστους τότε παύει πλέον να είναι ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και οδηγείται σε ανταγωνιστική ισοτιμία. Στην αντίθετη περίπτωση όμως 

όπου δεν είναι εφικτή η οικονομική απόκτηση των πόρων και ικανοτήτων, η επιχείρηση 

που ήδη τους κατέχει αποκτά διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Ερώτηση της Οργάνωσης: Είναι οργανωμένη η εταιρία κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

μπορεί να εκμεταλλευτεί πλήρως το ανταγωνιστικό δυναμικό των πόρων και ικανοτήτων 

της; 

Αν δεν έχει την κατάλληλη δομή και οργάνωση τότε ακόμη και αν διαθέτει δυνητικά 

ανταγωνιστικούς πόρους είναι αμφισβητήσιμο τα αν αυτοί οι πόροι θα γίνουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Η αξιολόγηση γίνεται με την συμπλήρωση ενός πίνακα της ακόλουθης μορφής και οδηγεί 

τους ερευνητές στην εξεύρεση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που να προέρχονται 

από τους πόρους και την αξιοποίηση αυτών από την επιχείρηση. 
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Πίνακας 3: Παράδειγμα Πίνακα VRIO 

ΠΟΡΟΙ VALUE RARITY IMITABIL

ITY 

ORGANIZATI

ON 

COMPETITIVE 

IMPLICATION 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Μη ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα 

ΧΡΗΜ/ΚΟΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Μη ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Μη ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα 

ΑΥΛΟΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα 

 

1.8.3 Ανάλυση SWOT 

H SWOT Analysis (από τα αρχικά των λέξεων Strengths, Weaknesses, Opportunities & 

Threats) είναι ένα από τα πιο γνωστά εργαλεία επιχειρησιακής ανάλυσης. Η SWOT 

Analysis είναι μια γενική τεχνική σχεδιασμού και οργάνωσης ενός συνεκτικού πλαισίου 

λήψης αποφάσεων, που μπορεί να αφορά ένα θεσμό, μια επιχείρηση, μια γεωγραφική 

περιοχή, μια δημόσια πολιτική κλπ. 

Αυτή η διαδικασία δίνει μια σαφή εικόνα της εσωτερικής και εξωτερικής θέσης της 

επιχείρησης καθώς επικεντρώνεται στα εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία τα οποία θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις μελλοντικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Παράλληλα αποτρέπει την επιχείρηση από το να γίνει εσωστρεφής και να λειτουργεί 

χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα μηνύματα από το περιβάλλον της. 

Ο ρόλος της ανάλυσης SWOT είναι να συλλέγει πληροφορίες από το περιβάλλον της 

επιχείρησης και να τις διακρίνει σε εσωτερικές (δυνατά και αδύνατα σημεία) και 

εξωτερικές (ευκαιρίες και απειλές). Αφού γίνει αυτό, η ανάλυση SWOT βοηθά να 

διαπιστωθεί εάν αυτές οι πληροφορίες παραπέμπουν σε κάτι τo οποίο μπορεί να βοηθήσει 

την εταιρία να πετύχει τους στόχους της (ένα δυνατό σημείο ή μια ευκαιρία) ή εάν 
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παραπέμπουν σε κάποιο εμπόδιο το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί ή να ελαχιστοποιηθεί 

έτσι ώστε να προκύψουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα (αδύνατο σημείο ή απειλή).  

Όταν διενεργείται μια ανάλυση SWOT το S και το W αντιπροσωπεύουν το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ενώ το O και το T το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ περιβάλλον της επιχείρησης. Οι πίνακες που 

ακολουθούν παρουσιάζουν μια πληθώρα πιθανών δυνατών σημείων, αδύνατων σημείων, 

ευκαιριών και απειλών. 

 

 

Πίνακας 4: Παράδειγμα Ανάλυσης SWOT - Μερικά ερωτήματα για να εντοπιστούν πιθανά 

Δυνατά Σημεία 

Απτά Δυνατά Σημεία Μη απτά Δυνατά Σημεία 

Στοιχεία του ενεργητικού,  

συμπεριλαμβανομένων των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού: 

μήπως χρειάζεστε νέο εξοπλισμό για 

να στηρίξετε την καινοτομία; 

Έχετε ένα δυνατό αναγνωρίσιμο 

εμπορικό σήμα ή φιλοξενείτε δυνατά 

εμπορικά σήματα; 

Η θέση της επιχείρησης σας: Έχετε 

μακροπρόθεσμες συνεργασίες; 

Η φήμη σας: Θεωρείστε καινοτόμοι, 

ηγέτες στην αγορά ή ειδικοί στον 

τομέα σας; 

Είναι το προϊόν σας μοναδικό, 

καινοτόμο ή κυρίαρχο στην αγορά; 

Έχετε στενές σχέσεις με τους 

προμηθευτές και τους πελάτες σας; 

Έχετε αρκετούς οικονομικούς 

πόρους για να χρηματοδοτήσετε τις 

αλλαγές που θέλετε να κάνετε; 

Υποστηρίζετε ή καλλιεργείτε μια 

κουλτούρα καινοτομίας; 

Διαθέτετε κάποιο πλεονέκτημα ως 

προς το κόστος σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές σας; 

Έχετε κάποιο δίπλωμα ευρεσιτενίας; 

Έχετε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας 

μιας τεχνολογίας; 

Χρησιμοποιείτε προηγμένη 

τεχνολογία στην επιχείρηση σας; 

Έχετε μια σαφή στρατηγική 

μάρκετινγκ που λειτουργεί 

αποτελεσματικά; 

 Τα διευθυντικά στελέχη σας έχουν 

πλούσια εμπειρία; 

 

Τα αδύνατα σημεία εντοπίζονται στο εσωτερικό της επιχείρησης/οργανισμού και είναι 

εκείνα τα χαρακτηριστικά ή γνωρίσματα του τρόπου με τον οποίο λειτουργείτε που σας 

καθιστούν λιγότερο ανταγωνιστικούς σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας. 
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Πίνακας 5: Παράδειγμα Ανάλυσης SWOT - Μερικά ερωτήματα για να εντοπιστούν πιθανά 

Αδύνατα Σημεία 

Απτά Αδύνατα Σημεία Μη Απτά Αδύνατα Σημεία 

Προσφέρετε καινοτόμα προϊόντα 

στο μερίδιο αγοράς που 

απευθύνεστε; 

Έχετε εφαρμόσει κάποια 

στρατηγική καινοτομία; 

Χρησιμοποιείτε κάποιες καινοτόμες 

διαδικασίες/λειτουργίες; 

Υποστηρίζετε την ανταλλαγή ιδεών 

για νέα καινοτόμα προϊόντα ή 

υπηρεσίες; 

Προωθείτε τον οργανισμό σας με 

τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύει 

την προσοχή των πελατών; 

Κάνετε συχνά καταιγισμό ιδεών 

 

Μήπως χρησιμοποιείτε παλιές ή 

απαρχαιωμένες 

εγκαταστάσεις/εξοπλισμό; 

Μήπως το εμπορικό σας σήμα ή 

προφίλ είναι αδύναμο και όχι 

ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο; 

Μήπως δεν έχετε αρκετούς 

οικονομικούς πόρους για να 

χρηματοδοτήσετε τις αλλαγές που 

θέλετε να κάνετε; 

Μήπως έχετε κακή σχέση με τους 

εργαζόμενους, πελάτες ή 

προμηθευτές σας; 

Μήπως χρησιμοποιείτε τεχνολογία η 

οποία δεν είναι πολύ προηγμένη; 

Μήπως η στρατηγική μάρκετινγκ 

που ακολουθείτε δεν είναι 

αποτελεσματική; 

Μήπως έχετε μικρό όγκο παραγωγής 

και αρκετούς περιορισμούς στην 

προσπάθεια να τον αυξήσετε; 

Μήπως τα διευθυντικά στελέχη σας 

δεν διαθέτουν μεγάλη εμπειρία; 

 Μήπως έχετε περιορισμένη 

δραστηριότητα στο τμήμα Έρευνας 

και Ανάπτυξης; 

 

Το δύσκολο σημείο στην ανάλυση SWOT είναι η επιλογή των στοιχείων του 

περιβάλλοντος τα οποία θα επηρεάσουν μελλοντικά την στρατηγική. 

Με τον όρο δυνάμεις περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης στην αγορά. Αναφέρεται σε όλες εκείνες 

τις πηγές και τις δυνατότητες ενός οργανισμού που μπορεί να χρησιμοποιήσει 

αποτελεσματικά, έτσι ώστε να επιτύχει τους στόχους του. 

Με τον όρο αδυναμίες εννοούμε εκείνον τον περιορισμό ή λάθος μέσα στην επιχείρηση 

το οποίο θα την εμποδίσει να εφαρμόσει την στρατηγική της. 
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Με τον όρο ευκαιρίες εννοούμε όλα εκείνα τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος 

τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί η επιχείρηση προκειμένου να γίνει πιο ανταγωνιστική 

στον κλάδο της. 

Τέλος με τον όρο απειλές εννοούμε όλα εκείνα τα στοιχεία του εξωτερικού 

περιβάλλοντος τα οποία μπορούν να φέρουν σε μειονεκτική θέση την επιχείρηση στην 

αγορά. 

Επιπροσθέτως, μπορούμε να σχολιάσουμε για την SWOT ανάλυση ότι μόνο οι δυνάμεις 

και οι αδυναμίες περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν στο εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης. Από την άλλη, οι ευκαιρίες και απειλές μπορούμε να πούμε πως μας 

αναλύουν φαινόμενα που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, έτσι ώστε 

να τα διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

1.9 Διαμόρφωση Στρατηγικής 

Στο στάδιο της διαμόρφωσης η ανώτατη διοίκηση χαράσσει τη στρατηγική της 

επιχείρησης. Αν η στρατηγική είναι σωστή, τότε μπορεί η επιχείρηση να αποκτήσει 

στρατηγικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό (Παπαδάκης, 2002). Η 

διαμόρφωση διακρίνεται στα εξής στάδια: 

 Προσδιορισμός οράματος & αποστολής 

 Καθορισμός στρατηγικών σκοπών 

 Ανάπτυξη στρατηγικών 

 Ανάπτυξη πολιτικών 

1.9.1 Όραμα της επιχείρησης 

Το στρατηγικό όραμα είναι μια άποψη της μελλοντικής κατεύθυνσης της επιχείρησης και 

του δρόμου που θα ακολουθήσει. Είναι μια καθοδηγητική έννοια για το τι προσπαθεί να 

κάνει η επιχείρηση και για το τι προσπαθεί να γίνει η ίδια. Το όραμα θα πρέπει να 

“επικοινωνείται” εύκολα σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, να είναι ξεκάθαρο, να 

εμπνέει, να είναι μετρήσιμο, περιεκτικό και να εκτείνεται προς το μέλλον (Σιώμκος, 

2004). Κατά τον Kees van Der Heijden το στρατηγικό όραμα απαιτεί αναπροσαρμογές 

σε περιόδους αλλαγών. Όταν σημαντικοί εξωτερικοί παράμετροι αλλάζουν, η 

κατεύθυνση της επιχείρησης πιθανόν να πρέπει να αλλάξει, αν ο οργανισμός θέλει να 

επιβιώσει. Το όραμα αποτελεί τη μόνη θεμελιώδη παράμετρο, που κυρίως αναφέρεται 

στο μέλλον και το ίδιο από μόνο του μπορεί να προκαλέσει αλλαγή (Χασιώτης, 1998). 
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1.9.2 Αποστολή 

Η αποστολή μιας επιχείρησης είναι η έκφραση του οράματος των διευθυντικών στελεχών 

της επιχείρησης σε ότι αφορά τις δραστηριότητες της και το μέλλον της. Η δήλωση 

αποστολής (mission statement) περιγράφει συγκεκριμένα τι δραστηριότητες επιδιώκει η 

επιχείρηση και τι πορεία έχει χαράξει για το μέλλον. Είναι, με δυο λόγια, μια έκφραση 

του ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και που πάμε. 

Η δήλωση αποστολής είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό, με την έννοια ότι αντανακλά μια 

συγκεκριμένη επιχείρηση, τις ιδιαιτερότητες και την ιστορία της. Η δήλωση αποστολής 

είναι σημαντική στο μάνατζμεντ, γιατί χωρίς κάποια σαφή αντίληψη του τι πρέπει και 

δεν πρέπει να κάνει η επιχείρηση και χωρίς κάποιο όραμα ως προς τη μελλοντική της 

πορεία, οι μάνατζερ δεν μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους αποτελεσματικά. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ηγετικά στελέχη και μάλιστα σε ότι αφορά την κατάστρωση 

στρατηγικής. Υπάρχουν τρεις περιοχές μεγάλου ενδιαφέροντος στην ανάπτυξη μιας 

αποστολής: 1) η επικοινωνία της αποστολής μέσα και έξω από την επιχείρηση, 2) οι 

τυχόν αλλαγές στην αποστολή που μπορεί να απαιτούνται σε κάποιο σημείο και 3) ο 

ορισμός των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και η έκτασή τους.  

Η επιτυχημένη δήλωση αποστολής, σύμφωνα με τον Παπαδάκη (2002), πρέπει να απαντά 

σε τρεις κρίσιμες ερωτήσεις: 

 Τί είδους επιχείρηση θα είμαστε στο μέλλον; 

 Ποιοι είναι οι στόχοι μας; 

 Πως θα κερδίσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά; 

Ας σημειωθεί ότι πολλές επιχειρήσεις, πέρα από (ή αντί για) τη δήλωση αποστολής, 

έχουν και κάποια δήλωση οράματος (vision statement). Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική 

διαφορά μεταξύ των δυο, αν και συχνά η δήλωση οράματος περιλαμβάνει κάποιες 

βασικές αρχές και επιδιώξεις, ενώ η δήλωση αποστολής είναι κάπως πιο συγκεκριμένη. 

Επίσης, πολλές επιχειρήσεις αντί δήλωση αποστολής χρησιμοποιούν ορισμένες αρχές ή 

φιλοσοφίες, που καθοδηγούν τις δραστηριότητες τους. 

Η δήλωση αποστολής είναι μια δήλωση του οργανωτικού σκοπού. Οι δηλώσεις 

αποστολής ποικίλουν ανάλογα με το σκοπό τους, αλλά είναι χαρακτηριστικά λιγότερο 

από μια σελίδα και συχνά όχι περισσότερο από ένα σύνθημα. Πρέπει επίσης να 

οδηγήσουν σε μέτρα που θα δείξουν εάν η αποστολή επιτυγχάνεται ή όχι (Bryson, 2004). 
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1.9.3 Καθορισμός συγκεκριμένων αντικειμενικών σκοπών 

Οι σκοποί είναι τα τελικά αποτελέσματα μιας σχεδιασμένης ενέργειας. Οι σκοποί 

μεταφράζουν την αποστολή του οργανισμού σε μετρήσιμους όρους. Επίσης 

αντιπροσωπεύουν τους πραγματικούς στόχους του οργανισμού. Ένα παράδειγμα σκοπού 

είναι η αύξηση της κερδοφορίας. Κάποιες περιοχές του οργανισμού που μπορούμε να 

θέσουμε στόχους και σκοπούς είναι η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η 

ανάπτυξη, η φήμη, η ηγεσία στην αγορά κ.α.. 

Οι στρατηγικοί σκοποί πρέπει να είναι καταγεγραμμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε η 

επίτευξή τους να προσδώσει στον οργανισμό ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην αγορά. 

Στο ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά των στρατηγικών σκοπών: 

 

 

 

Μπορούμε να χωρίσουμε τη διαδικασία καταγραφής των στρατηγικών σκοπών σε πέντε 

βήματα: Αρχικά, συγκεντρώνουμε τις εισροές, όπου πρώτα κοινοποιούμε την αποστολή 

σε όλο τον οργανισμό και κάνουμε ερωτήσεις σε ότι αφορά τους σκοπούς. Η ερώτηση 

Συγκεκριμένοι, 

Μετρήσιμοι 

Χαρακτηριστικά 
Στρατηγικών 

Σκοπών 

Δείχνουν τι θέλει 
να πετύχει ο 

οργανισμός 

Σε συμφωνία με 
τις κατευθυντήριες 

Αρχές 

Στενά  
συνδεδεμένοι με 
το Όραμα & την 

Αποστολή 

Διάγραμμα 7: Χαρακτηριστικά στρατηγικών σκοπών 
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που κάνουμε στα εμπλεκόμενα μέρη είναι: “Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε σαν 

οργανισμός προκειμένου να εκπληρώσουμε την αποστολή μας;”. Συγκεντρώνουμε όλες 

τις εισροές και τις ετοιμάζουμε για περαιτέρω αναθεώρηση. Στη συνέχεια βρίσκουμε τη 

βέλτιστη εισροή. Αναλύουμε τις συγκεντρωμένες εισροές και παράλληλα κρίνουμε πόσο 

καλά οι ατομικές προτάσεις υποστηρίζουν το όραμα και την αποστολή του οργανισμού. 

Απορρίπτουμε τις στενές προτάσεις ή εκείνες που δεν υποστηρίζουν το όραμα και την 

αποστολή. Το επόμενο στάδιο είναι αυτό της επίλυσης των διαφορών. Σε αυτό το στάδιο 

οι προτεινόμενοι σκοποί που παραμένουν μετά από το στάδιο 2 πρέπει να συζητηθούν 

σε μεγαλύτερο βαθμό. Εδώ οι συμμετέχοντες θα επιλύσουν τις διαφορές που αφορούν 

τους σκοπούς. Στο τέταρτο βήμα επιλέγουμε τους τελικούς σκοπούς. Αφού οι 

συμμετέχοντες έχουν επιλύσει τις διαφορές τους η λίστα έχει οριστικοποιηθεί. Το πέμπτο 

στάδιο είναι η δημοσιοποίηση των σκοπών. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να ξέρουν 

τους σκοπούς του οργανισμού. Εργαζόμενοι, διευθυντές, προμηθευτές ακόμα και 

πελάτες παίζουν ένα ρόλο στην επίτευξη των σκοπών του οργανισμού. Η δημοσιοποίηση 

των σκοπών μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους. Η ποικιλία και η επανάληψη είναι 

σημαντικές, όταν προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τους σκοπούς του οργανισμού. 

Πριν την ανάπτυξη των στρατηγικών σκοπών ενός οργανισμού πρέπει να προσέξουμε 

μια σειρά από πράγματα, σύμφωνα με τους Goetsch & Davis (1997), όπως: 

 Ο περιορισμός του αριθμού των σκοπών από πέντε ως οκτώ. Πρόκειται για 

εμπειρικό κανόνα και δεν είναι απόλυτος, αφού υπάρχουν περιπτώσεις που ο 

οργανισμός μπορεί να χρειάζεται περισσότερους από οκτώ σκοπούς. 

 Η γλώσσα να είναι απλή, ώστε οι σκοποί να είναι κατανοητοί από όλους τους 

εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. 

 Οι σκοποί να έχουν ένα δέσιμο μεταξύ τους, όχι μόνο ως προς της αποστολή αλλά 

και ως προς το όραμα. 

 Οι σκοποί δεν πρέπει να οριοθετούν και να περιορίζουν την επίδοση. Αυτό 

επιτυγχάνεται αποφεύγοντας αριθμητικούς στόχους καθώς τους γράφουμε. 

 Η επίτευξη των σκοπών είναι ένα μέσο για να φτάσουμε στο τέλος και όχι το ίδιο 

το τέλος μιας που το τέλος είναι το όραμα. 

 Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τους σκοπούς στη διαδικασία αξιολόγησης των 

εργαζομένων. Η μονή πτυχή του στρατηγικού προγραμματισμού που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία της αξιολόγησης των εργαζομένων είναι μόνο 

κάποιες συγκεκριμένες τακτικές. Αυτό, γιατί αυτές οι συγκεκριμένες τακτικές 
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αφορούν συγκεκριμένες ομάδες ή άτομα και έχουν συγκεκριμένα χρονικά 

πλαίσια μέσα στα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν. 

 Η σχέση των σκοπών με τους εργαζόμενους, να είναι τέτοια, ώστε να βλέπουν οι 

ίδιοι ότι η εργασία τους υποστηρίζει έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που 

τέθηκαν. 

 Να κάνουμε τους σκοπούς προκλητικούς αλλά όχι αδύνατους. Οι καλοί σκοποί 

θα προκαλέσουν έναν οργανισμό χωρία να είναι μη ρεαλιστικοί. 

Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνονται οι περιοχές που πρέπει να προσέξουμε όσον αφορά 

τους στρατηγικούς σκοπούς. 

 

  

Περιορισμένος 
αριθμός 

Κατανοητή γλώσσα 

Δέσιμο με αποστολή 

& όραμα 

Να μην 
οριοθετούνται ή 

περιορίζονται 

Να είναι μέσο για ένα 

τέλος & όχι οι ίδιοι τέλος 

Να μην χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία αξιολόγησης των 

εργαζομένων 

Να σχετίζονται με 
όλους τους 

εργαζομένους 

Να είναι μια πρόκληση 
αλλά όχι & αδύνατοι 

Διάγραμμα 8: Σημαντικές περιοχές στρατηγικών σκοπών (Goetsch & Davis, 1997) 
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1.9.4 Ανάπτυξη Στρατηγικών 

Όπως προαναφέρθηκε έχουμε την ανάπτυξη της στρατηγικής σε επιχειρησιακό επίπεδο, 

σε επιχειρηματικό επίπεδο αλλά και σε λειτουργικό, που αφορά τα επιμέρους τμήματα 

μιας επιχείρησης. Η λειτουργική στρατηγική απαντά στο ερώτημα: Πως υποστηρίζεται η 

επιχειρηματική στρατηγική; Επιμέρους τμήματα της λειτουργικής στρατηγικής μπορεί 

να είναι το τμήμα της έρευνας και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγκ κ.α.. 

Στόχος της λειτουργικής στρατηγικής είναι η μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των 

πόρων. Επίσης απαιτείται να αναπτύσσεται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής και 

επιχειρησιακής στρατηγικής καθώς και να συντονίζει τις ενέργειες των επιμέρους 

τμημάτων της επιχείρησης για καλύτερη αποδοτικότητα (Γεωργόπουλος, 2006) 

1.9.5 Ανάπτυξη Πολιτικών 

Οι πολιτικές της επιχείρησης είναι ο συνδετικός κρίκος της διαμόρφωσης με την 

υλοποίηση της στρατηγικής. Ο κύριος ρόλος της πολιτικής μιας επιχείρησης είναι να 

εκφράσει το όραμα των επιχειρηματιών ή της διοίκησης, ούτως ώστε όλοι οι εργαζόμενοι 

να εργάζονται με τον ίδιο στόχο. Οι κύριοι στόχοι της πολιτικής θα πρέπει, σύμφωνα με 

τους Muller-Stewens & Lechner (2005), να είναι οι εξής: 

 Κλίμα σαφήνειας και σωστός προσανατολισμός των εργαζομένων 

 Επίγνωση των προβλημάτων και ενθάρρυνση στην εξεύρεση λύσεων 

 Υποστήριξη των εργαζομένων για την επίτευξη υψηλότερων στόχων και εξέλιξη 

 Διευκόλυνση της επικοινωνίας και του συντονισμού μεταξύ των τμημάτων της 

επιχείρησης 

 Δημιουργία ταυτότητας για την επιχείρηση 

 Παροχή σαφών κατευθυντήριων γραμμών, όσον αφορά στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα 

1.10 Υλοποίηση Στρατηγικής 

Το στάδιο της υλοποίησης είναι μια διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση 

διαχειρίζεται δυνάμεις και δυνατότητες αναλαμβάνοντας δράσεις. Κατά την υλοποίηση 

ουσιαστικά εφαρμόζονται οι αποφάσεις που λήφθηκαν στο προηγούμενο στάδιο της 

διαμόρφωσης. Η διαδικασία της υλοποίησης από την πλευρά της διοίκησης περιλαμβάνει 

την κατανομή των πόρων, την στοχοθεσία σε ετήσια βάση, την αναδιάρθρωση της 

οργανωτικής δομής, αν είναι απαραίτητο, την αναπροσαρμογή των πολιτικών 
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ανταμοιβών, καθώς και την δημιουργία της ιδανικής κουλτούρας στην επιχείρηση για 

την υποδοχή των στρατηγικών σχεδίων (Γεωργόπουλος, 2006). 

1.10.1 Προβλήματα στην υλοποίηση στρατηγικής 

Στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την αποδοτικότητα οι περισσότεροι οργανισμοί 

εστιάζουν κατευθείαν στις διαρθρωτικές αλλαγές καθώς η αλλαγή του οργανογράμματος 

φαντάζει ως η προφανέστερη λύση και οι μεταβολές είναι ορατές και χειροπιαστές. 

Αυτού του είδους οι λύσεις οδηγούν σύντομα σε κάποια βραχυπρόθεσμα οφέλη, όμως το 

μόνο που κάνουν είναι να αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα της δυσλειτουργίας και όχι τα 

γενεσιουργά αίτια. Έπειτα από μερικά χρόνια οι εταιρίες καταλήγουν συνήθως πίσω, στο 

σημείο από όπου ξεκίνησαν. 

Η διαρθρωτική αλλαγή μπορεί και πρέπει να αποτελεί κομμάτι της συνταγής για 

βελτίωση της υλοποίησης, όμως μάλλον, πρέπει να την αντιμετωπίζουμε σαν το 

επιστέγασμα και όχι σαν τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε προσπάθειας αλλαγής του 

οργανισμού. 

1.11 Αξιολόγηση και έλεγχος 

Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας του στρατηγικού μάνατζμεντ είναι η αξιολόγηση 

και ο έλεγχος. Τα στελέχη των επιχειρήσεων με τον στρατηγικό έλεγχο αποτυπώνουν την 

πρόοδο της στρατηγικής κάνουν εκτιμήσεις για το αν οι αλλαγές του περιβάλλοντος 

επηρεάζουν την επίτευξη των σκοπών, αλλά κάνουν και κατάλληλες προσαρμογές για 

την επίτευξή τους. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου της στρατηγικής εξετάζει κατά 

πόσο η επιχείρηση επιτυγχάνει τους σκοπούς που τέθηκαν στο στάδιο της διαμόρφωσης. 

Η αξιολόγηση δεν αποτελεί μόνο μια διαδικασία ανάδρασης, αλλά έχει και 

προδιαδραστικό ρόλο, βοηθώντας την επιχείρηση στην επίτευξη των σκοπών της. 

Η αξιολόγηση και ο έλεγχος είναι ζωτικής σημασίας για τους οργανισμούς σε ένα 

ευμετάβλητο περιβάλλον σκληρού ανταγωνισμού. Για την επιβίωση μιας επιχείρησης 

χρειάζεται και η διαμόρφωση των κατάλληλων στρατηγικών για την υλοποίησή τους σε 

συγκεκριμένα διαστήματα (Γεωργόπουλος, 2006). Η αξιολόγηση και ο έλεγχος της 

στρατηγικής σαν διαδικασία περιλαμβάνει πέντε διακριτά στάδια, όπως φαίνεται στο 

ακόλουθο διάγραμμα: 
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Προσδιορισμός 

αντικειμένου 

μέτρησης 

Ορισμός 

Προκαθορισμέν

ων Προτύπων 

Μέτρηση 

Επίδοσης 

Λήψη 

Διαρθρωτικών 

Μέτρων 

Σύγκριση 

Επιθυμητής & 

Πραγματικής 

Επίδοσης 

Τέλος 

Πρόβλημα 

Διάγραμμα 9: Στάδια αξιολόγησης και ελέγχου της στρατηγικής διαδικασίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ - ΟΜΑΔΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΠΙΕΡΙΑΣ (ΘΕΣΓΑΛΑ-ΠΙΕΣ) 

2.1 Ο Συνεταιρισμός 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός – Ομάδα Παράγωγων με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

– ΟΜΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΠΙΕΡΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΘΕΣγάλα – ΠΙΕς», αποσκοπεί στην 

ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών στην οικονομική, 

κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους μέσω μιας συνιδιόκτητης και 

δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης, στην προστασία του περιβάλλοντος, την ευζωία 

των ζώων κ.α. Αναπτύσσει δραστηριότητες με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα 

της παραγωγής μεταποίησης και εμπορίας των αγροκτηνοτροφικών προϊόντων, 

καταναλωτικών προϊόντων γενικά και ειδικά αγελαδινού γάλακτος. 

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε στα τέλη του έτους 2010 χάρη στο όραμα και στις 

προσπάθειες μιας φιλόδοξης ομάδας αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγών από τη 

Θεσσαλία και την Πιερία και σε σύντομο χρονικό διάστημα εξελίχθηκε στον πρώτο 

πρότυπο παραγωγικό συνεταιρισμό αγελαδινού γάλακτος που ιδρύθηκε στη χώρα μας.  

 

Αποστολή 

Ο συνεταιρισμός από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα επικεντρώθηκε στην στήριξη του 

αγροκτηνοτροφικού εισοδήματος και στη διασφάλιση της παραγωγής των μελών του. 

Σκοπός 

Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των 

συνεταίρων μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και 

προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικουμένης επιχείρησης. 

Καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, την ευζωία των ζώων, την μείωση της 

ρύπανσης των εδαφών των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και τον περιορισμό της 

εκπομπής CO2 στην ατμόσφαιρα. 

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε 

δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, 

μεταποίησης και εμπορίας των αγροκτηνοτροφικών προϊόντων, καταναλωτικών 

προϊόντων γενικά και ειδικά του αγελαδινού γάλακτος–κρέατος, προμήθειας και 
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εμπορίας εφοδίων, καθώς και της προμήθειας και εμπορίας κτηνοτροφικής παραγωγής 

και της παροχής υπηρεσιών. 

Οι δραστηριότητες αυτές ενδεικτικά είναι οι εξής: 

 Η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή γραφείων στο 

εσωτερικό και το εξωτερικό 

 Η επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία γάλακτος και κρέατος 

 Το εμπόριο εφοδίων και α’ υλών 

 Η γενετική βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου 

 Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη 

 Η εκτέλεση τεχνικών έργων κατασκευής και βελτίωσης κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων 

 Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των κτηνοτροφικών 

προϊόντων των μελών του και τρίτων 

 Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης 

 Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής 

κατάστασης των μελών του και του βιοτικού τους επιπέδου  

 Η επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Απαγορεύεται στο Συνεταιρισμό να χορηγεί χρηματικά δάνεια σε μέλη ή μη αυτού ή να 

παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών, ακόμα δε απαγορεύεται να παρέχει εγγυήσεις για δάνεια 

των μελών του. 

Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί́:  

α) Να μετέχει σε Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών 

β) Να συμπράττει σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, 

νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς Οργανισμούς, με 

επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με συνεταιριστικές 

οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της διακρατικής 

και διεπαγγελματικής συνεργασίας. 

γ) Να συνιστά ή μετέχει σε εταιρίες του Εμπορικού Νόμου ή του Αστικού Κώδικα, που 

έχουν αντικείμενό τους δραστηριότητα, που εμπίπτει στους σκοπούς του Συνεταιρισμού 

δ) Να αναγνωρίζεται ως Ομάδα Παραγωγών 

Η χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη. 

Σήμερα ο Συνεταιρισμός δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων: με τον έλεγχο των ζώων, τη 

συγκέντρωση του γάλακτος, την ανάλυση του γάλακτος σε πιστοποιημένα κέντρα, και 

τη διάθεση του είτε σε γαλακτοβιομηχανίες με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνίες είτε 
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απ’ ευθείας στον καταναλωτή από μονάδες αυτόματης εμφιάλωσης που είναι 

τοποθετημένες σε διάφορα σημεία στην πόλη της Λάρισας. 

Θεωρείται ένας από τους δυναμικότερους Συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα έχοντας ως κεντρικό σύνθημα «Συνεταιριζόμαστε διαφορετικά» έχοντας μια 

διαφορετική προσέγγιση στη συνεταιριστική αντίληψη και έχει κατορθώσει να 

προασπίσει τα συμφέροντα των μελών του, των γαλακτοβιομηχανιών αλλά και των 

καταναλωτών διασφαλίζοντας την παροχή υψηλής ποιότητας γάλακτος του κλάδου στη 

Θεσσαλία. 

2.2 Συνεταιρισμένα μέλη 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός αριθμεί 91 ενεργά μέλη. 

Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, εφόσον πληρούν τις 

παρακάτω προϋποθέσεις και δεν συντρέχει από το νόμο περίπτωση αποκλεισμού τους 

από το Συνεταιρισμό. 

Για να γίνει ένα φυσικό πρόσωπο μέλος του συνεταιρισμού απαιτείται: 

α) Να έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία 

β) Να είναι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής αγελαδοτροφικής μονάδας μικτής ή 

γαλακτοκομικής κατεύθυνσης και εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του 

συνεταιρισμού και να αποδέχεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού. 

1. ∆εν μπορεί να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού όποιος: 

α) Αντιστρατεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού 

β) Τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 

κακούργημα εκ δόλου ή πλημμέλημα, σε βάρος της περιουσίας του Συνεταιρισμού 

2. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν νομικά πρόσωπα, ορίζοντας ένα φυσικό 

πρόσωπο ως νόμιμο εκπρόσωπο του, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τους την άσκηση 

επιχείρησης κτηνοτροφικής παραγωγής, η οποία εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες 

του συνεταιρισμού και η οποία δεν είναι ανταγωνιστική προς εκείνη του συνεταιρισμού. 

Για να γίνει ένα νομικό πρόσωπο μέλος του συνεταιρισμού απαιτείται να μη τελεί υπό 

εκκαθάριση ή σε κατάσταση πτώχευσης. 

Η συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής 

Συνέλευσης, που δέχεται την αίτηση, που διατάσσει την εγγραφή, εφόσον το 

ενδιαφερόμενο μέλος έχει καταβάλει τη συνεταιριστική του μερίδα, σύμφωνα με 

αντίστοιχο άρθρο του καταστατικού αυτού. 
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Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν την ιδιότητα του μέλους από την καταχώρηση του 

Καταστατικού στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, που τηρείται στο 

αρμόδιο Ειρηνοδικείο και την καταβολή της συνεταιριστικής μερίδας, σύμφωνα με 

αντίστοιχο άρθρο του καταστατικού. 

Με την απόκτηση της συνεταιριστικής ιδιότητας το μέλος εγγράφεται στο Βιβλίο 

Μητρώου των Μελών. 

2.3 Συνεταιριστική Μερίδα - Ευθύνη 

1. Κάθε μέλος συμμετέχει στο Συνεταιρισμό υποχρεωτικά με μια υποχρεωτική 

συνεταιριστική μερίδα και έχει μία ψήφο.  

2. Η υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα ορίζεται σε 1.000 Ευρώ  

3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους  

4. Η συνεταιριστική μερίδα όπως διαμορφώνεται κατά το χρόνο αίτησης καταβάλλεται 

εφάπαξ με την αίτηση μέλους.  

5. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού τα μέλη του θεωρούνται πιστωτές για το 

ποσό των υποχρεωτικών συνεταιρικών μερίδων που έχουν καταβάλλει. Αυτές 

αποδίδονται μετά την εξόφληση όλων των άλλων υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού  

6. Η αύξηση ή η μείωση του ύψους της συνεταιριστικής μερίδας γίνεται με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης  

7. Η μεταβίβαση των συνεταιρικών μερίδων είναι δυνατή μόνο με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, σε άλλα μέλη του Συνεταιρισμού ή σε 

πρόσωπο, που έχει προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.  

8. Απαγορεύεται στο Συνεταιρισμό: 

α) Να αγοράζει ή να δέχεται σαν ενέχυρο τις μερίδες των μελών του  

β) Να επιστρέφει τη συνεταιριστική μερίδα στα μέλη του 

γ) Ένα μέλος να κατέχει πάνω από 1 μερίδα.  

 

Τα μέλη του Συνεταιρισμού δικαιούνται: 

• Να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στις Γενικές Συνελεύσεις του.  

• Να εκλέγονται στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο και αντιπρόσωποι σε ανωτέρου βαθμού Α.Σ  

• Να συμμετέχουν στις συγκαλυμμένες συσκέψεις, για θέματα του Συνεταιρισμού ή των 

μελών του.  

• Να συμμετέχουν σε συσκέψεις, σεμινάρια και συνέδρια στο εσωτερικό και εξωτερικό, 

που υιοθετεί ο Συνεταιρισμός.  
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• Να ζητούν με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 

παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης Γενικής 

Συνέλευσης των μελών.  

• Να ζητούν με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και να παίρνουν αντίγραφα των 

πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων 

Χρήσεως. Τα αντίγραφα αυτά χορηγούνται στο μέλος μέσα σε προθεσμία ενός μηνός 

το αργότερο από την υποβολή της αίτησης και εφόσον ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει 

τη σχετική δαπάνη.  

• Να λαμβάνουν με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, γνώση του περιεχομένου 

των ατομικών τους λογαριασμών και των αποφάσεων του Συνεταιρισμού. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να αρνηθεί τη 

γνωστοποίηση του περιεχομένου των αποφάσεων, για τις εμπορικές δραστηριότητες 

του Συνεταιρισμού, αν από τη γνωστοποίησή τους πιθανολογείται βλάβη των 

συμφερόντων του Συνεταιρισμού. Στην περίπτωση αυτή́ το Διοικητικό Συμβούλιο 

υποχρεούται να φέρει το θέμα για τη λήψη οριστικής απόφασης στην πρώτη Γενική 

Συνέλευση των μελών.  

• Να συμμετέχουν στη διανομή των πλεονασμάτων της διαχειριστικής χρήσης και στο 

προϊόν της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και 

με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  

• Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του Συνεταιρισμού, να 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις του.  

• Η εθελοντική εργασία που παρέχουν τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού προς το 

Συνεταιρισμό τους, ανάλογα με τις ανάγκες του, δε θεωρείται ότι παρέχεται στα 

πλαίσια σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Ο Συνεταιρισμός εκδίδει αποδείξεις δαπάνης 

για την καταβαλλόμενη αμοιβή της προσωπικής εργασίας που παρέχεται από τα μέλη 

του, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Βιβλίων 

και Στοιχείων (ΚΒΣ) ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού που καταβάλλεται και 

εφόσον ο δικαιούχος δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία. 

Τα μέλη του συνεταιρισμού οφείλουν και δεσμεύονται: 

α) Να συμμορφώνονται πιστά με τις διατάξεις του καταστατικού του εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας του Συνεταιρισμού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 

και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού. 
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β) Να συμμετέχουν ενεργά και συνεργάζονται στη λειτουργία και στις δραστηριότητες 

του Συνεταιρισμού, να υπερασπίζονται και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του 

Συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε πράξεις που μπορούν να βλάψουν τα 

συμφέροντα του ή τα συμφέροντα των συνεταίρων, ως μελών του Συνεταιρισμού. 

γ) Να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το νόμο, τις διατάξεις του 

καταστατικού αυτού και τους κανονισμούς του Συνεταιρισμού – Ομάδας παραγωγών. 

δ) Να μην ανταγωνίζονται το Συνεταιρισμό, στον οποίο είναι μέλη. 

ε) Να διαθέτουν στο Συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, την παραγωγή τους, που προορίζεται για το 

εμπόριο, των προϊόντων, για τα οποία η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την κοινή εμπορία 

ύστερα από μεταποίηση ή όχι. 

στ) Να δηλώνουν στο Συνεταιρισμό μέσα σε προθεσμίες, που καθορίζει το Διοικητικό 

Συμβούλιο με απόφασή του, την παραγωγή που προορίζεται για πώληση των προϊόντων, 

της οποίας τη συγκέντρωση έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

ζ) Να εφαρμόζουν τους κανόνες παραγωγής και ποιότητας, που θεσπίζονται για κάθε 

προϊόν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

η) Να δέχονται και να διευκολύνουν τα Όργανα του Συνεταιρισμού, που είναι αρμόδια 

για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων παραγωγής και ποιότητας. 

θ) Να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις, που επιβάλλονται από το Συνεταιρισμό – Ομάδα 

παραγωγών (π.χ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Συνεταιρισμού – Ομάδας 

παραγωγών). 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη μπορούν να απαλλάσσονται μερικά ή 

ολικά από την υποχρέωση για διάθεση της παραγωγής τους στο Συνεταιρισμό, εφόσον: 

• Έχουν αντικειμενική αδυναμία ή άλλους σοβαρούς λόγους. 

• Πριν από την ένταξη τους στο Συνεταιρισμό είχαν συνάψει αποδεδειγμένα συμβάσεις 

πώλησης των προϊόντων τους σε τρίτους, εφόσον ο Συνεταιρισμός έχει ενημερωθεί 

έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες της σύμβασης. 

• Ο Συνεταιρισμός αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή. 

Συνέταιρος, που αδικαιολόγητα δεν δηλώνει την παραγωγή του έγκαιρα στο 

Συνεταιρισμό με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του εδαφίου του παρόντος ή κάνει 

ανακριβή δήλωση και δεν διαθέτει την παραγωγή του στις εγκαταστάσεις του 

Συνεταιρισμού ή στο χώρο, που ο Συνεταιρισμός ορίζει ή διαθέτει την παραγωγή του 

μερικά ή ολικά σε άλλους φορείς χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Συνεταιρισμού: 
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α) Υπόκειται στην πληρωμή ποινικής ρήτρας μέχρι ποσοστού 100% επί της αξίας κάθε 

κιλού προϊόντος, που δεν διαθέτει. Το ακριβές ποσό της ποινικής ρήτρας προσδιορίζεται 

από τη Γενική Συνέλευση κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης για την κοινή εμπορία 

του σχετικού προϊόντος, και 

β) Μπορεί να διαγραφεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία επιβάλει 

ταυτόχρονα και ποινική ρήτρα. 

2.4 Διοίκηση Συνεταιρισμού 

Τα όργανα Διοίκησης του Συνεταιρισμού είναι τα ακόλουθα:  

 η Γενική Συνέλευση των μελών 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο Όργανο του Συνεταιρισμού και απαρτίζεται 

από όλα τα μέλη του, που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του και διατηρούν την ιδιότητα 

του μέλους. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες 

τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Συνεταιρισμό. 

Τα μέλη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και ενασκούν τα δικαιώματα που έχουν ως 

συνέταιροι για τις υποθέσεις του Συνεταιρισμού. 

Στη Γενική Συνέλευση κάθε μερίδα έχει μια ψήφο 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν στην ψηφοφορία για τα 

θέματα της απαλλαγής από την ευθύνη τους, μόνο με τις ψήφους που διαθέτουν τα ίδια. 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα, για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο 

αρμόδιο Όργανο 

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν: 

α) Η τροποποίηση του καταστατικού 

β) Η εγγραφή νέων Μελών 

γ) Η συγχώνευση ή μετατροπή ή παράταση της διάρκειας και η διάλυση του 

Συνεταιρισμού 

δ) Η εκλογή και η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

αντιπροσώπων σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις ανώτερου βαθμού 

ε) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού « Αποτελέσματα Χρήσης» και ο 

καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων χρήσης 

στ) Η μεταβολή του ύψους των συνεταιριστικών μερίδων 
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ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη του Συνεταιρισμού. Η επιβάρυνση των μελών από 

τυχόν ζημιές 

η) Η έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος επιχειρηματικής δράσης και 

ανάπτυξης του Συνεταιρισμού και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός 

θ) Η έγκριση του ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων 

ι) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

ια) Η ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κανονισμού 

Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού 

ιβ) Ο ορισμός των ελεγκτών του άρθρου 17 του Ν2180/2000 για την επόμενη 

οικονομική χρήση και ο καθορισμός της αμοιβής τους. 

ιγ) Η έγκριση δανείων που πρόκειται να λάβει ο Συνεταιρισμός 

ιδ) Η απόφαση για συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε κοινές Επιχειρήσεις, σε Νομικά 

Πρόσωπα του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, σε Κοινωφελείς Οργανισμούς, σε 

Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις 

ανώτερου βαθμού, σε Συνεταιριστικές Εταιρίες και η αποχώρησή του από αυτές. 

ιε) Η μετατροπή του Συνεταιρισμού σε άλλη εταιρική μορφή. 

 

Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζεται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο την άσκηση των με στοιχεία (ι) της προηγούμενης παραγράφου 

αρμοδιοτήτων. 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση 

μια φορά το χρόνο. Η Συνέλευση πραγματοποιείται πάντοτε στην έδρα του 

Συνεταιρισμού́ μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης. 

Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τον τόπο και την ημερομηνία 

πραγματοποίησης και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης και γνωστοποιείται στα μέλη 

του Συνεταιρισμού με την αποστολή της τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

Η τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στο γραφείο του Συνεταιρισμού αντικαθιστά την 

παραπάνω γνωστοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται 

πρακτικό́ που υπογράφεται από τον Προέδρο και το Γραμματέα του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συνεταιρισμού. Η ημέρα της αποστολής ή τοιχοκόλλησης της 

πρόσκλησης και της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν προσμετρούνται στην 

παραπάνω προθεσμία των 10 ημερών. 



  
44 

 

  

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση του 

Συνεταιρισμού, όταν συντρέχει θέμα ειδικά προβλεπόμενο από ́το καταστατικό ή όταν η 

έκτακτη σύγκλιση επιβάλλεται από́ το συμφέρον του Συνεταιρισμού́ κατά́ την κρίση του 

Συμβουλίου 

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από αίτηση του 

1/5 των μελών του Συνεταιρισμού. Η αίτηση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και 

σ’ αυτήν αναφέρονται οι λόγοι της έκτακτης σύγκλισης και τα προς συζήτηση θέματα. 

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί ή αδρανήσει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική 

Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη 

συγκαλούν απ’ ευθείας μόνα τους τη Γενική Συνέλευση. 

3. Οι προσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται: 

α) Από τον πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν συγκαλείται 

από ́το Διοικητικό Συμβούλιο 

β) Από όλους τους συνεταίρους, που υπέγραψαν με αίτηση έκτακτης σύγκλισης της 

Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. 

2.5 Δραστηριότητες του Φορέα 

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στον κλάδο των τροφίμων υπήρξαν αλματώδεις και 

ιδιαίτερα αυτού του τομέα του γάλακτος με γνώμονα την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 

τηρώντας όλες τις απαραίτητες υγειονομικές διατάξεις και κανόνες υγιεινής. 

Παρουσιάστηκε ως απόρροια των εξελίξεων αυτών η προσαρμογή όλων των 

δραστηριοτήτων που αφορούν επιχειρηματικούς φορείς αλλά και ιδιώτες στα νέα 

δεδομένα. 

Νέες ανάγκες εμφανίστηκαν, εδραιώθηκαν και αποτέλεσαν σημεία αναφοράς για την 

ανάπτυξη νέων ή τη διεύρυνση υφισταμένων παραγωγικών κλάδων, ικανών μέσα από 

την αφομοίωση και την προσαρμογή στις νέες σύγχρονες τεχνολογίες να εξυπηρετήσουν 

τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκαν. 

Προσαρμοζόμενη πλήρως στις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν στην αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών αλλά και στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τόσο του 

παραγωγικού αντικειμένου όσο και των εφαρμογών η επιχείρηση σχεδίασε την 

παρέμβαση της στο παραγωγικό γίγνεσθαι. 

Ο Πρότυπος Συνεταιρισμός παραγωγών - Αγελαδοτρόφων «ΘΕΣγάλα -ΠΙΕς», διακαής 

πόθος πολλών ετών των παραγωγών, δημιουργήθηκε και λειτουργεί με συναίσθηση των 

συνεχώς αυξανόμενων δυσκολιών στην αγορά γάλακτος, τις πιέσεις γύρω από την πτώση 
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της τιμής και την αύξηση του κόστους παραγωγής και έχοντας ως κύριο γνώμονα τη 

διασφάλιση των συμφερόντων των μελών-παραγωγών. Οι ενέργειες του «ΘΕΣγάλα» 

σηματοδοτούν μια νέα εποχή στην αγορά γάλακτος με πρόσθετα οφέλη στους 

παράγωγους και τις γαλακτοβιομηχανίες, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας 

γάλακτος στους καταναλωτές. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει 

οποιεσδήποτε δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της 

παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροκτηνοτροφικών προϊόντων, 

καταναλωτικών προϊόντων γενικά και ειδικά του αγελαδινού γάλακτος–κρέατος, 

προμήθειας και εμπορίας εφοδίων, καθώς και της προμήθειας και εμπορίας 

κτηνοτροφικής παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών. 

Συγκεκριμένα στις δραστηριότητες του συνεταιρισμού εντάσσονται μεταξύ άλλων: 

 Το εμπόριο εφοδίων και α’ υλών 

Ο Συνεταιρισμός συνεργάζεται με εταιρίες εργοστάσια και προμηθευτές ζωοτροφών και 

πρώτων υλών προχωρώντας σε προμήθειες πρώτων υλών και διαφόρων προϊόντων για 

τα μέλη του σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. Αναπτύσσει ένα εκτεταμένο δίκτυο 

συνεργειών με τοπικούς αγρότες για την παραγωγή και προμήθεια μαζικών ποσοτήτων 

πρώτων υλών Οι δράσεις Συμβολαιακής Γεωργίας επιτυγχάνουν ένα διττό στόχο 

μειώνουν το κόστος παραγωγής ενώ εξασφαλίζουν ένα σταθερό εισόδημα στους 

γεωργούς. Δίδεται δε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια, στην ποιότητα αλλά και στην 

εντοπιότητα των ζωοτροφών που θα χρησιμοποιηθούν για το καθημερινό σιτηρέσιο των 

αγελάδων. 

 Η γενετική βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου 

Ο συνεταιρισμός προέβη στην ένταξη του ζωικού κεφαλαίου των μελών του στο 

πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης του ΠΑΑ 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων έτσι ώστε με την επιλογή των καλύτερων αγελάδων να 

προκύπτει ετήσια αύξηση της παραγωγής γάλακτος κάθε φάρμας με το ίδιο κόστος 

εκτροφής και διατροφής. 

 Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη 

Ο Συνεταιρισμός έχει εγκαταστήσει το πρόγραμμα Uniform Management στις φάρμες 

των μελών του διασυνδέοντας τα ατομικά προγράμματα με κεντρικό server ώστε να 

υπάρχει δυνατότητα συλλογικής επεξεργασίας και προβλέψεων τόσο για το 

συνεταιρισμό όσο και για οποιαδήποτε ομαδοποίηση εκτελώντας τα κάτωθι: 
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-  καταγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα του γάλακτος και την 

παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής των μελών του.  

-  Συσχέτιση του κύκλου παραγωγής με την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα του τελικού 

προϊόντος.  

-  Δημιουργία περιβάλλοντος επιστημονικής υποστήριξης και ανταλλαγής πληροφοριών 

των μονάδων γαλακτοπαραγωγής.  

-  Εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων αξιολόγησης των δεδομένων  

 Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των κτηνοτροφικών 

προϊόντων των μελών του και τρίτων 

Ο Συνεταιρισμός πραγματοποιεί καθημερινές δειγματοληψίες με διπλά δείγματα, τόσο 

στις εγκαταστάσεις των μελών του όσο και από το παστεριωμένο γάλα που εισέρχεται 

στους σταθμούς πώλησης, σφραγισμένα με ταινία ασφαλείας υποβαλλόμενα σε μια 

σειρά εργαστηριακών αναλύσεων στα εργαστήρια αναφοράς του ΕΛΟΓΑΚ θέλοντας να 

διασφαλίσει τόσο την ποιότητα της α’ ύλης (γάλα) όσο και την ποιότητα του έτοιμου 

προϊόντος (φρέσκο γάλα κατανάλωσης). 

 Η επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία γάλακτος 

Ο Συνεταιρισμός διαθέτει 91 μέλη – ομάδα παραγωγών που διαθέτουν 55 μονάδες 

παραγωγής γάλακτος από τις οποίες συλλέγει καθημερινά περίπου 130 τόνους ποιοτικού 

φρέσκου αγελαδινού γάλακτος. Ο Συνεταιρισμός ξεκίνησε τη δραστηριότητα του με 

συστηματικές και οργανωμένες προσπάθειες με σκοπό τη διάθεση του γάλακτος 

παραγωγής των μελών του σε τιμές αντάξιας της ποιότητας του. Στο πλαίσιο των 

εταιρικών διαπραγματεύσεων ο Συνεταιρισμός σύναψε τις καλύτερες δυνατές 

οικονομικές συμφωνίες με τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες της χώρας (ΝΟΥΝΟΥ, 

ΦΑΓΕ, ∆ΕΛΤΑ κλπ.) για την απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους της παραγωγής 

γάλακτος των μελών του (75-80%). Το υπόλοιπο 20-25% του γάλακτος που παράγεται 

στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των μελών και αφού παστεριωθεί (σε πιστοποιημένες 

εγκαταστάσεις με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνία) διατίθεται (το τελευταίο τετράμηνο) 

μέσω αυτόματων εμφιαλωτικών μηχανών απευθείας στον καταναλωτή (ο καταναλωτής 

εμφιαλώνει μόνος του το γάλα και την ποσότητα που επιθυμεί). Το αποτέλεσμα είναι το 

γάλα να διατίθεται (για πρώτη φορά στην Ελλάδα), στον καταναλωτή εντός 24ωρών από 

την ημερομηνία παραγωγής του ολόφρεσκο με άριστα ποιοτικά και οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά. 
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Ο «ΘΕΣγάλα ΠΙΕς» από τη σύσταση του χάραξε μια πορεία ανάπτυξης με γνώμονα την 

ορθολογιστική διαχείριση φυσικών πόρων (ανθρώπινων και υλικών) με σκοπό την 

παραγωγή ενός ανταγωνιστικού προϊόντος σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή 

νομοθεσία. Η αναζήτηση της αυτή συνδέεται άρρηκτα με την υλοποίηση επενδυτικών 

σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων της. 

Η δημιουργικότητα του εν λόγω επιχειρηματικού φορέα δεν συνίσταται μόνο από τα 

οικονομικά οφέλη ως απόρροια της δραστηριότητας που αναπτύσσει. Η δημιουργικότητα 

του, κρίνεται από την παραγωγή επιθυμητών αγαθών αλλά και από τα οφέλη που 

απολαμβάνει το κοινωνικό σύνολο. Η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας για την αριστοποίηση της κάλυψης των αναγκών αλλά και η αξιοποίηση του 

ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν βασικά συστατικά της ολοκληρωμένης 

ύπαρξης και λειτουργίας της ολοκληρωμένης δηλαδή παρέμβασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ «ΘΕΣΓΑΛΑ-ΠΙΕΣ» 

3.1 Στοιχεία παραγωγής πρώτων γεωργικών υλών (υφιστάμενη 

κατάσταση –τάσεις) στο Νομό, στην Περιφέρεια, στη Χώρα 

3.1.1 Πρωτογενής Τομέας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε 1.891.700 τόνους ανήλθε κατά το 2008 η συνολική παραγωγή γάλακτος σύμφωνα με 

τα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Για τη συγκέντρωση αυτής της παραγωγής απαιτήθηκε αριθμός αμελγομένων ζώων 

10.353.700 κεφαλές. 

Σε σχέση με το έτος βάσης (1994) η παραγωγή εμφανίζει μικρή αύξηση της τάξης του 

1,02% ενώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2007) αύξηση της τάξης του 1,01%. 

Παρατηρείται η σχετική σταθεροποίηση της παραγωγής στο μέγεθος των 1.821.100 – 

1.909.400 τόνους γάλα για την προηγούμενη δεκαετία, ως αποτέλεσμα των 

ποσοστώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

 

Διάγραμμα 10: Συνολική Παραγωγή Γάλακτος 1994 – 2008 σε ‘000 

ΤΟΝΟΥΣ 



  
49 

 

  

3.1.2 Η Βοοτροφική Παραγωγή στην Ελλάδα 

Το μέγεθος και η διάρθρωση της βοοτροφίας στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα εκτρέφονται περίπου 633.656 (ΕΣΥΕ 2008) βοοειδή και παράγονται 

περίπου 785.000 τόνοι αγελαδινού γάλακτος και 59.000 τόνοι βόειου - μοσχαρίσιου 

κρέατος. Στην Ελλάδα εκτρέφονται εγχώριες φυλές (Κοινή Βραχυκερατική, Τήνου, 

Κατερίνης, Συκιάς), γαλακτοπαραγωγικές φυλές, κυρίως της φυλής Ασπρόμαυρη 

(Holstein Friesian), κρεοπαραγωγικές φυλές κυρίως Λιμουζέν και Μπλοντ ντ’ Ακιτέν 

(Blonde d.Aquitaine) και μικτής απόδοσης (Φαιά των Άλπεων και Σίμενταλ). 

Οι βοοτροφικές επιχειρήσεις, με βάση την παραγωγική τους κατεύθυνση διακρίνονται 

σε: 

 • Μονάδες εκτροφής αγελάδων γαλακτοπαραγωγής  

 • Μονάδες εκτροφής αγελάδων κρεατοπαραγωγής  

 • Μονάδες πάχυνσης μοσχαριών 

 

Η κρεατοπαραγωγός βοοτροφία στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό 

μονάδων, σχετικά μικρής δυναμικότητας, διεσπαρμένων σε όλη τη χώρα. Το ποσοστό 

συμμετοχής των συστηματικών μονάδων στο σύνολο της παραγωγής κυμαίνεται σε 

σχετικά χαμηλά επίπεδα. 

Οι βοοτροφικές επιχειρήσεις κρεατοπαραγωγής ασχολούνται συνηθώς με την πάχυνση 

(σε μικρό βαθμό με την αναπαραγωγή) ζώων που εισάγονται σε μικρή ηλικία και εν 

συνεχεία με την σφαγή αυτών. Επειδή η παραγωγή μοσχαριών δεν επαρκεί για την 

κάλυψη των αναγκών της χώρας γίνονται αθρόες εισαγωγές μοσχαριών, είτε από 

ευρωπαϊκές, είτε από τρίτες χώρες.  

Όσον αφορά τον κλάδο της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας, κύριο χαρακτηριστικό 

του είναι η ταχεία αύξηση του μεγέθους των μονάδων και η αντίστοιχη μείωση του 

αριθμού των παραγωγών. Οι Έλληνες αγελαδοτρόφοι είναι ως επί το πλείστον νέοι 

επιχειρηματίες, που δεν βασίζουν τη βιωσιμότητά τους στις άμεσες επιδοτήσεις της Ε.Ε, 

έχουν προχωρήσει σε πολύ σημαντικές επενδύσεις συγκριτικά με άλλους κλάδους της 

οικονομίας και έχουν στόχο τη δημιουργία κτηνοτροφικής παράδοσης για τα διάδοχα 

μέλη της οικογένειας. 

Η σύγχρονη ελληνική επιχειρηματική γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία 

συγκεντρώνεται κυρίως στη Μακεδονία , τη Θράκη και τη Θεσσαλία, ενώ το υπόλοιπο 

των αγελαδοτροφικών μονάδων κατανέμεται στην Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, την 

Πελοπόννησο και τα νησιά. 
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3.1.3 Γαλακτοπαραγωγός Βοοτροφία 

Διάρθρωση της γαλακτοπαραγωγού βοοτροφίας 

Η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία περιλαμβάνει 8500 περίπου εκμεταλλεύσεις, στις 

οποίες εκτρέφονται 149.000 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Οι τάσεις εντατικοποίησης 

της παραγωγής σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες ενισχύσεις από αναπτυξιακά 

προγράμματα (εθνικά και κοινοτικά) υπήρξαν αιτίες δημιουργίας μεγάλων σύγχρονων 

μονάδων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, που αναπτύχθηκαν κυρίως σε πεδινές περιοχές 

και γύρω από αστικά κέντρα. Το μέσο μέγεθος γαλακτοπαραγωγού εκμετάλλευσης 

αγελάδων είναι 13,7 ενώ οι εκμεταλλεύσεις με κάτω από 10 αγελάδες μειώνονται 

συνεχώς. 

Από πλευράς χωροταξικής κατανομής του αριθμού των εκμεταλλεύσεων, σε επίπεδο 

Νομού, μεγάλο ποσοστό βρίσκεται στους νομούς Κυκλάδων, Φλώρινας, Πέλλας, 

Θεσσαλονίκης και Κιλκίς. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δείκτες νομών της Χώρας που 

έχουν εκμεταλλεύσεις με υψηλό μέσο όρο διατηρούμενων θηλυκών ζώων (άνω των 12 

μηνών) ανά μονάδα: Σέρρες 128 ζώα, Αργολίδα 88, Δυτική Αττική 82, Πειραιάς 48, 

Γρεβενά 47, Λάρισα 42 και Θεσσαλονίκη 39. 

Το παραγωγικό σύστημα αγελάδων γαλακτοπαραγωγής χαρακτηρίζεται ως «εντατικό –

ημιεντατικό», με την έννοια ότι η μέση απόδοση ανά αγελάδα, σε εθνικό επίπεδο, είναι 

περίπου 5000 λίτρα/έτος αλλά στις ελεγχόμενες από προγράμματα του ΥΠΑΑΤ μονάδες 

ο αντίστοιχος δείκτης είναι 6200 λίτρα /έτος. 

Στις τελευταίες δεκαετίες, ο πληθυσμός των βοοειδών και ειδικότερα των αγελάδων 

γαλακτοπαραγωγής, έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές λόγω της εισαγωγής από το 

εξωτερικό βελτιωμένων καθαρόαιμων ζώων, αλλά η σημαντικότερη αλλαγή της 

γενετικής σύνθεσης προήλθε από την εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης με 

εισαγόμενο σπέρμα βελτιωμένων ταύρων καθαρόαιμων φυλών, σε συνδυασμό με τις 

σταδιακές επιλογές των καλύτερα προσαρμοσμένων ατόμων. 
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Πίνακας 7: Χωροταξική κατανομή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής στην Ελλάδα 

 

 

3.1.4 Παραγωγή αγελαδινού γάλακτος 

Σε 787.200 τόνους ανήλθε η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος κατά το 2008. Σύμφωνα με 

τα αναλυτικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί, η παραγωγή 

εμφανίζεται ελάχιστα αυξημένη σε σχέση με το 2007 κατά 1,70%. 

Πίνακας 6: Αριθμός ζώων σε σύνολο βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων μεγαλύτερο των 

20 / Περιφέρεια 
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Πίνακας 8: Παραγωγή και χρήση αγελαδινού γάλακτος (σε χιλ. τόνους) 
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Τελευταία παραγωγικά νέα αγελαδινού γάλακτος για το έτος 2012: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9: Αριθμός Παραγωγών παραδόσεις και μέση τιμή αγελαδινού 

γάλακτος ανά νομό και μήνα έτους 2012 
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Διάγραμμα 11: Παραγωγή αγελαδινού γάλακτος /μήνα έτους 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 10: Συνολική Παραγωγή Έτους 2012 



  
58 

 

  

3.1.5 Μεταποίηση 

3.1.5.1 Διάθεση α’ ύλης 

Αγελαδινό 

Όπως είναι αυτονόητο το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος 

διατέθηκε το 2008 στις βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας και 

μεταποίησης οι οποίες απορρόφησαν το 89,67% περίπου της παραγόμενης ποσότητας ή 

705.900 τόνους. Οι υπόλοιποι 81.300 τόνοι ή 10,33% της παραγόμενης ποσότητας 

παρέμειναν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

 

Αιγοπρόβειο 

Όπως και το αγελαδινό το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος 

(αθροιστικά) διατέθηκε το 2008 στις βιοτεχνίες και βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας 

και μεταποίησης οι οποίες απορρόφησαν το 58,13% περίπου της παραγόμενης ποσότητας 

ή 642.100 τόνους για την παραγωγή αποκλειστικά γαλακτοκομικών και τυροκομικών 

προϊόντων. Οι υπόλοιποι 462.400 τόνοι ή 41,87% της παραγόμενης ποσότητας 

παρέμειναν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

3.2 Χρήση Γάλακτος 

Φρέσκο Παστεριωμένο Γάλα 

Η εγχώρια παραγωγή φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος καλύπτει το σύνολο της 

κατανάλωσης, καθώς δεν πραγματοποιούνται εισαγωγές και εξαγωγές. Το εν λόγω 

μέγεθος εμφάνισε ανοδική τάση την περίοδο 1996-2005 με ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,2%. 

Την επόμενη τετραετία σημειώνεται πτωτική πορεία, ενώ το 2008 εκτιμάται ότι η 

συνολική εγχώρια παραγωγή φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος διαμορφώθηκε σε 

410.800 τόνους. Η εγχώρια αγορά φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος χαρακτηρίζεται 

από σχετικά υψηλή συγκέντρωση, καθώς μικρός αριθμός επιχειρήσεων καλύπτει το 

μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης. Η εταιρεία Vivaria ΑBEΕ καλύπτει μερίδιο της 

τάξεως του 30% στο σύνολο της εγχώριας κατανάλωσης φρέσκου παστεριωμένου 

γάλακτος (το 2008). Ακολουθεί η Όλυμπος Γαλακτοβιομηχανία Λαρίσης Α.Ε. με 

ποσοστό συμμετοχής που κυμαίνεται μεταξύ 8,0%-8,5% και η Αγνό Βιομηχανία 

Γάλακτος ΑΕ με αντίστοιχο ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 7,5%-8,0%. 
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Πίνακας 11: Εγχώρια παραγωγή φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος (1996-2008) 

 

 

Γάλα Υψηλής Παστερίωσης 

Το γάλα υψηλής παστερίωσης παρουσιάζει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε 

σύγκριση με άλλες κατηγορίες γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς ο μέσος ετήσιος 

ρυθμός αύξησης της συγκεκριμένης κατηγορίας κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα (22,4% 

την περίοδο 2000-2008). Η εγχώρια κατανάλωση γάλακτος αυτής της κατηγορίας 

ξεπέρασε το επίπεδο των 200 χιλ. τόνων το 2008 σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, 

ενώ πλειοψηφικό μερίδιο του μεγέθους αυτού καλύπτεται από εισαγωγές. Η εταιρία 

Vivartia AE συγκέντρωσε μερίδιο της τάξης του 30% επί της συνολικής εγχώριας 

κατανάλωσης γάλακτος υψηλής παστερίωσης το 2008, ενώ ακολουθεί η εισαγωγική 

εταιρία Φρήσλαντ Ελλάς ΑΕΒΕ η οποία συγκέντρωσε αντίστοιχο μερίδιο ~28,5%. 

 

Πίνακας 12: Εγχώρια παραγωγή γάλακτος υψηλής παστερίωσης (2006-2008) 

 

 

Γάλα Μακράς Διαρκείας 

Η εγχώρια κατανάλωση γάλακτος μακράς διαρκείας παρουσίασε διακυμάνσεις την 

περίοδο 1996-2008, διαμορφούμενη το 2008 σε 23.407 τόνους. 

Οι εισαγωγές καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας κατανάλωσης, με το βαθμό 

εισαγωγικής διείσδυσης να διαμορφώνεται σε 89,7% το 2008. 



  
60 

 

  

Πίνακας 13: Εγχώρια Παραγωγή γάλακτος μακράς διαρκείας (1996-2008) 

 

 

 

Συμπυκνωμένο Γάλα 

Η συνολική εγχώρια φαινομενική κατανάλωση γάλακτος εβαπορέ παρουσίασε πτωτική 

πορεία από το 2000 και έπειτα μέχρι και το 2007, ενώ το 2008 διαμορφώθηκε σε 119.902 

τόνους σημειώνοντας άνοδο 13,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι εισαγωγές της 

συγκεκριμένης κατηγορίας γάλακτος διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα, καλύπτοντας 

το 83,7% περίπου της συνολικής φαινομενικής κατανάλωσης, το 2008. 

Η Φρήσλαντ Ελλάς ΑΕΒΕ αποτελεί την κορυφαία εταιρία στην αγορά του εβαπορέ 

γάλακτος, πραγματοποιώντας μεγάλες εισαγωγές, ενώ ακολουθεί η παραγωγική εταιρία 

Vivartia ΑΒΕΕ. Οι δύο κορυφαίες εταιρίες στην συγκεκριμένη κατηγορία ελέγχουν από 

κοινού το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς, ενώ το συνολικό τους μερίδιο 

υπερβαίνει το 60% της εν λόγω αγοράς. 

 

 

Πίνακας 14: Εγχώρια παραγωγή συμπυκνωμένου γάλακτος ανά κατηγορία (1996-2008) 
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Κρέμα Γάλακτος 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η κατανάλωση κρέμας γάλακτος ανήλθε σε 23.555 

τόνους το 2008. Οι εισαγωγές καλύπτουν σημαντικό μέρος της εγχώριας κατανάλωσης, 

το δε ποσοστό συμμετοχής τους το 2008 διαμορφώθηκε σε 65,5%. Οι εξαγωγές του 

συγκεκριμένου προϊόντος είναι πολύ χαμηλές. Σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων 

ασχολείται με την παραγωγή καθώς και με την εισαγωγή κρέμας γάλακτος, και το 

μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων προορίζεται για επαγγελματική χρήση. 

 

Πίνακας 15: Εγχώρια παραγωγή κρέμας γάλακτος (1996-2008) 

 

3.3 Τοπικές τάσεις στη Θεσσαλία και την Πιερία 

Η Θεσσαλία είναι δυναμική γαλακτοπαραγωγός περιφέρεια, με σημαντική παράδοση και 

παραγωγική βάση ικανού αριθμού τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, η Θεσσαλία είναι 

η πρώτη παραγωγός περιφέρεια στην αιγοπροβατοτροφία και την παραγωγή τυριού και 

η δεύτερη στην παραγωγή γάλακτος. 

Περισσότεροι από 270.000 τόνοι γάλακτος (αγελαδινού και αιγοπρόβειου) παράγονται 

στους τέσσερις θεσσαλικούς νομούς σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, 

με το νομό Λάρισας να κρατά αναμφισβήτητη ηγέτιδα θέση παράγοντας σχεδόν τη μισή 

απ’ αυτή την ποσότητα (περίπου 130.000 τόνους), ενώ ακολουθούν σε απόσταση οι 

νομοί Τρικάλων, Καρδίτσας και τέλος, Μαγνησίας. 

Πανελλήνιας εμβέλειας γαλακτοβιομηχανίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή είτε με 

εργοστάσια παραγωγής (όπως η θυγατρική της ∆ΕΛΤΑ «Βίγλα» στην Ελασσόνα του ν. 

Λάρισας) είτε με σταθμούς συγκέντρωσης γάλακτος. Ωστόσο η τοπική 

γαλακτοβιομηχανία, που εκπροσωπείται από 3 εργοστάσια είναι αυτή που χάρη στο 

δυναμισμό της και στην προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις του καταναλωτή, 

μονοπωλεί το αγοραστικό ενδιαφέρον. Στην περίπτωση της γαλακτοβιομηχανίας 
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ΟΛΥΜΠΟΣ, με παραγωγικές εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ Λάρισας, η απήχηση της στο 

καταναλωτικό κοινό έχει ξεφύγει κατά πολύ από τα στενά όρια της Θεσσαλίας, ενώ στις 

τοπικές αγορές στις οποίες απευθύνονται «ξεπουλάνε» οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις 

ΕΒΟΛ (της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου) και η ΤΡΙΚΚΗ των Ενώσεων 

Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρίκαλων και Καρδίτσας, οι οποίες τα τελευταία χρόνια 

έχουν προχωρήσει σε επιλεκτική τοποθέτηση των προϊόντων τους σε γειτονικές αγορές 

αλλά και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

 

Οι αγελαδοτρόφοι 

«Η τάση της επιστροφής στο παραδοσιακό, στο «χωριάτικο» με την έννοια του αγνού 

και υγιεινού έχει εμπεδωθεί από νωρίς και με μεγάλη- κρίνοντας εκ του αποτελέσματος- 

επιτυχία από τις τρεις γαλακτοβιομηχανίες της Θεσσαλίας οι οποίες λανσάρουν στην 

αγορά μια ευρεία γκάμα από πιστοποιημένα βιολογικά γαλακτοκομικά προϊόντα -γάλα, 

γιαούρτι και τυριά-, ικανοποιούν την σύγχρονη απαίτηση των καταναλωτών για 

επιστροφή στην παράδοση και εφόσον διατηρούν αυστηρή πολιτική στην ποιότητα, 

μονοπωλούν κυριολεκτικά το κομμάτι της αγοράς στο οποίο απευθύνονται, χωρίς 

βεβαίως να μπορούν να διεισδύσουν, όπως είναι λογικό, λόγω της μικρής παραγωγής 

τους, στην πανελλαδική αγορά. 

Το γεγονός ισχύει πράγματι για την ΕΒΟΛ και την ΤΡΙΚΚΗ, ενώ η ΟΛΥΜΠΟΣ, είναι 

μια βιομηχανία υψηλών στόχων και αξιώσεων, με πανελλαδική παρουσία που επενδύει 

διαρκώς για την βελτίωση της θέσης της τόσο την ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. 

Σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο, θεωρείται ότι μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούν να 

περιμένουν οι παραγωγοί, με πρώτη ένδειξη τη σταθεροποίηση με μικρή αύξηση της 

τιμής στο αγελαδινό γάλα. Η «κατρακύλα» των τιμών έχει σταματήσει και αναμένεται 

ανάκαμψη. Επιπλέον η Ελλάδα είναι ελλειμματική σε νωπό γάλα και τα μέτρα του 

υπουργείου, ευελπιστούμε ότι θα έχουν σύντομα αντίκρισμα και στον παραγωγό. 
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Πίνακας 16: Παραγωγή αγελαδινού γάλακτος στην Θεσσαλία και στην Πιερία, 

έτος 2012 
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3.4 Στρατηγική Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Επιχείρησης 

Στο σημείο αυτό θα γίνει ανάλυση μερικών σημαντικών μεταβλητών οι οποίες 

επηρεάζουν το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας την PEST 

Analysis και την ανάλυση 5 Δυνάμεων του Porter: 

 

3.4.1 PEST Analysis 

Πολιτικό - Νομικό Περιβάλλον 

“Οι πολιτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία του οργανισμού είναι η 

φορολογική νομοθεσία, η εργατική νομοθεσία, οι νόμοι περί επενδύσεων και οι νόμοι για 

την προστασία του περιβάλλοντος” (Στειακάκης και Κατζός, 2002). Τα διοικητικά 

στελέχη του οργανισμού χρειάζεται να γνωρίζουν και να ενεργούν σύμφωνα με τους 

νόμους σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης όλες οι αποφάσεις των διοικητικών 

στελεχών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την φορολογική νομοθεσία, τον εμπορικό και 

αστικό κώδικα και όλες τις συναφείς διατάξεις νόμων και υπουργικών αποφάσεων. 

Συνεπώς οι πολιτικοί, κυβερνητικοί και νομοθετικοί παράγοντες αποτελούν μια 

σημαντική κατηγορία παραγόντων μέσω των οποίων μπορούν να παρουσιαστούν 

σημαντικές ευκαιρίες αλλά και απειλές, τόσο για τις μεγάλες όσο και για τις μικρές 

επιχειρήσεις. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι οι αντιμονοπωλιακοί νόμοι, το 

φορολογικό πλαίσιο, το εργατικό δίκαιο και οι οργανισμοί ή οι επιτροπές που εποπτεύουν 

τον κλάδο κ.α. 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τυροκομικών προϊόντων πρέπει 

να πληρούν απαιτήσεις και προδιαγραφές που επιβάλλονται από την νομοθεσία και 

ξεκινούν από την πρωτογενή παραγωγή γάλακτος, απαιτήσεις που αφορούν την υγεία 

των ζώων από τα οποία προέρχεται το γάλα, έως την διανομή μεταποιημένων προϊόντων 

παραγώγων του γάλακτος. 

Συγκεκριμένα, τα τυροκομικά προϊόντα υπόκεινται στις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών, ο οποίος περιγράφει τις διατάξεις και προδιαγραφές που ισχύουν για τα 

τυροκομικά προϊόντα για όλα τα στάδια παραγωγής τους, όπως τις προϋποθέσεις του 

προς τυροκόμιση γάλακτος, την τεχνολογία παρασκευής όλων των υπαρχόντων τυριών 

και την συσκευασία αυτών, έως την εμπορία των μεταποιημένων προϊόντων. Ο εν λόγω 

Κώδικας περιλαμβάνει επιπλέον κανόνες για την υγιεινή της εκμετάλλευσης αναφορικά 

με την πρώτη ύλη όσο και των εγκαταστάσεων μεταποίησης και κανόνες για την υγιεινή 

του εργαζόμενου προσωπικού σε αυτές. 
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Οι σύγχρονες απαιτήσεις της παραγωγής τροφίμων έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην 

ανάπτυξη και εφαρμογή διαφόρων συστημάτων αυτοελέγχου (HACCP) της 

παραγωγικής διαδικασίας, με σκοπό τη διασφάλιση της υγιεινής, της ασφάλειας και της 

ποιότητας των τροφίμων που παράγουν. Η εφαρμογή του συστήματος HACCP διέπεται 

από τον κανονισμό 178/2002 ο οποίος καθορίζει τις γενικές αρχές και απαιτήσεις της 

νομοθεσίας για τα τρόφιμα και επιπλέον προβλέπει την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής 

για την Ασφάλεια των Τροφίμων και καθορίζει διαδικασίες πάνω σε θέματα ασφάλειας 

των τροφίμων. Σημαντικό σημείο του Κανονισμού αποτελεί το Άρθρο 6 «Ανάλυση 

Κινδύνου και Διαχείριση Κινδύνου» που παραπέμπει στην ορολογία του συστήματος 

HACCP ενώ στο Άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνονται κανόνες για τη 

διασφάλιση της ανιχνευσιμότητας των τροφίμων και των συστατικών αυτών, που 

αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. 

Ο Συνεταιρισμός εφαρμόζει αυστηρές προδιαγραφές σε όλη την παραγωγική διαδικασία 

και μάλιστα έχει πιστοποιηθεί με ISO 22000, εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία σε 

επίπεδο παραγωγής. Σε επίπεδο οργανωτικής λειτουργίας ο Συνεταιρισμός με τη βοήθεια 

εξωτερικών φοροτεχνικών συμβούλων λειτουργεί βάσει των κείμενων φορολογικών και 

λοιπών διατάξεων. 

Πάρα ταύτα οι συνεχείς αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία επιφέρουν πολλές φορές 

έκτακτες φορολογικές ρυθμίσεις με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του μακροπρόθεσμου 

προγραμματισμού του Συνεταιρισμού. 

Τέλος το ασταθές πολιτικό περιβάλλον και η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση αποτελούν 

τροχοπέδη στην υλοποίηση μακροπρόθεσμων στόχων και σκοπών. Πάρα ταύτα με 

στρατηγικό σχεδιασμό ο Συνεταιρισμός προσπαθεί να ξεπεράσει την αβεβαιότητα.  

 

Οικονομικό Περιβάλλον 

Η ελληνική οικονομία, έχοντας σημειώσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έως το έτος 

2008, έδειξε σημεία ύφεσης το 2009, ως αποτέλεσμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 

κρίσης, ενώ από το έτος 2010 και μετά η ύφεση εντάθηκε σημαντικά λόγω 

δημοσιονομικών ανισορροπιών. Η ανάγκη εξυγίανσης  οδήγησε τη χώρα στην ένταξή 

της σε τριμερή μηχανισμό οικονομικής στήριξης, αποτελούμενο από την ΕΕ, το ΔΝΤ και 

την ΕΚΤ. Η αυστηρή εισοδηματική πολιτική και ο δραστικός περιορισμός των δημοσίων 

δαπανών που ασκήθηκαν κατά τα τελευταία 6  έτη επηρέασαν, όπως ήταν αναμενόμενο, 

αρνητικά την εξέλιξη του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα το μέγεθος του να σημειώσει 

μείωση  κατά 5,5% το 2010, κατά 9,1% το 2011, κατά 7,3% το 2012 και κατά 3,2% το 
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2013 (σταθερές τιμές έτους 2010).  Κατά το 2014 η ελληνική οικονομία  επέστρεψε σε 

θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 0,7%, ενώ κατά το 2015 το ΑΕΠ σημείωσε 

οριακή μείωση κατά 0,2%. 

Το δημόσιο έλλειμμα μειώθηκε από 15,2% το 2009 σε 11,2% το 2010, σε 10,2% το 2011 

και σε 8,8% το 2012, αυξήθηκε σε 13%  το 2013 αλλά μειώθηκε ξανά σημαντικά το 2014, 

φθάνοντας στο 3,6% του ΑΕΠ, ενώ κατά το έτος 2015 το έλλειμμα υπολογίσθηκε στο 

7,2%. Με την επιτάχυνση  των μεταρρυθμίσεων, που αποβλέπουν στη δημιουργία ενός 

ελκυστικότερου επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως η απελευθέρωση 

συγκεκριμένων αγορών, η ταχύτερη αδειοδοτική διαδικασία, ο νέος αναπτυξιακός νόμος, 

η ευελιξία στην αγορά εργασίας κλπ., καθώς επίσης με τη μείωση των τιμών των 

παραγωγικών συντελεστών λόγω της κρίσης, αναμένεται ουσιαστική βελτίωση των 

τάσεων εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών. Η ελληνική βιομηχανία γάλακτος είναι μια 

από τις πιο υγιείς οικονομικά βιομηχανίες της Ελλάδας, και συμμετέχει ενεργά στην 

ενίσχυση του ετήσιου ΑΕΠ. Από την άλλη, η κυβέρνηση έχει θέσει όρια τιμολόγησης 

στα προϊόντα του κλάδου, γεγονός που αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών. 

Όμως και η οικονομική ύφεση που έχει εμφανιστεί την τελευταία δεκαετία δημιουργεί 

σχετικά προβλήματα στις εταιρίες, όπως επίσης και η αλλαγή εντός των πλαισίων της 

Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης είχε σχετικές επιπτώσεις στον κλάδο. 

 

Πίνακας 17: Σημαντικοί Οικονομικοί Δείκτες 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Εξέλιξη ΑΕΠ 

(σταθερές τιμές 

2010) 

-9,1% -7,3% -3,2% 0,7% -0,2% 

Πληθωρισμός: 

Μέσος Ετήσιος 
3,3% 1,5% -0,9% -1,3% -1,7% 

Παραγωγικότητα 

εργασίας (EU-

28=100) 

87,3 88,6 90,6 89 n.a.  

Ποσοστό ανεργίας 17,9% 24,4% 27,5% 26,5% 24,9% 
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Δημόσιες 

επενδύσεις 

 (% ΑΕΠ) 

2,4% 2,5% 3,4% 3,7% 3,8% 

Εξαγωγές (αγαθά-  

τρέχουσες τιμές) 
24,3 27,6 27,3 27,2 25,8 

Εισαγωγές (αγαθά- 

τρέχουσες τιμές) 
48,4 49,3 47 48,1 43,6 

 

Απασχόληση - Ανεργία 

Έως και το 2008 η ανεργία στην Ελλάδα ήταν σχετικά χαμηλή και κινούνταν με ποσοστό 

της τάξεως του 7,8% στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Κατά το 2009 η ανεργία στη χώρα 

αυξήθηκε ως αποτέλεσμα της διεθνούς κρίσης που έπληξε και την Ελλάδα και ανήλθε σε 

9,6%, ενώ για το 2010 αυξήθηκε περαιτέρω στο 12,7%, ως συνέπεια της περιοριστικής 

δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε εξαιτίας της κρίσης χρέους. Κατά το έτος 

2011 το ποσοστό ανεργίας, ως επακόλουθο της γενικότερης κρίσης της ελληνικής 

οικονομίας και των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη δημοσιονομική εξυγίανση, έφτασε 

το 17,9%, ενώ κατά το 2012 ξεπέρασε το 24% και κατά το 2013 έφτασε το 27,5%. Κατά 

το έτος 2014 παρατηρείται για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης μια μικρή μείωση, 

αν και η ανεργία παρέμεινε στα πολύ υψηλά επίπεδα του 26,5%, ενώ κατά το έτος 2015 

σημείωσε μικρή περαιτέρω πτώση και έφτασε το 24,9%. Ιδιαίτερα η ανεργία των νέων, 

που ξεπερνά το 50%, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που επέφερε η 

οικονομική κρίση στη χώρα. 

 

Οι Επενδύσεις 

Το έτος 2015  ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα ανήλθε στα 

20,5  δις Ευρώ σε τρέχουσες τιμές, στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2014 (20,6 δις), 

εμφανίζοντας τάσεις σταθεροποίησης μετά από μια σειρά σημαντικών μειώσεων κατά τα 

τελευταία έτη, που οφείλονται στη δραστική περικοπή των δημοσίων δαπανών και την 

περιοριστική οικονομική πολιτική που ασκήθηκε λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Σε ότι αφορά τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ), οι συνολικές (ακαθάριστες) εισροές 

ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, που στην ουσία αντικατοπτρίζουν την πραγματική 
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επίδοση της χώρας στην προσέλκυση επενδύσεων, σημείωσαν το 2014  μια μείωση σε 

σχέση με το 2013, κατά 24,4%, ωστόσο σε σχέση με το έτος 2012 παραμένουν αυξημένες 

κατά 30,7%. Σε ότι αφορά στις καθαρές εισροές ΞΑΕ στην Ελλάδα αυτές σημείωσαν το 

ίδιο έτος  μια μείωση σε σχέση με το 2013, της τάξης του 22,9%, ωστόσο συγκριτικά με 

το έτος 2012 παραμένουν αυξημένες κατά 20,9%.  

 

Το Διεθνές Εμπόριο 

Οι εξαγωγές ελληνικών αγαθών κατά το έτος 2014 μειώθηκαν σε σχέση με το 2013 κατά 

1,5% περίπου,  και ανήλθαν σε 27,2 δις Ευρώ. Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές της 

χώρας το 2014 ανήλθαν σε 47,7δις Ευρώ ενώ το 2013 ήταν 46,9 δις Ευρώ, δηλαδή 

αυξήθηκαν κατά 1,7%. Η αύξηση  των εισαγωγών κατά το 2014 και η μικρή μείωση των 

εξαγωγών  έχει σαν αποτέλεσμα τη μικρή αύξηση  του εμπορικού ελλείμματος αγαθών 

της χώρας κατά το έτος 2014. 

 

Πολιτιστικό - Κοινωνικό περιβάλλον 

Οι τάσεις και οι αντιλήψεις που επικρατούν στην κοινωνία για πιο υγιεινή διατροφή και 

σε συνδυασμό με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, έχουν διαμορφώσει συγκεκριμένα 

καταναλωτικά πρότυπα επηρεάζοντας την στρατηγική επιλογή της επιχείρησης να 

προσφέρει φρέσκα προϊόντα υψηλής ποιότητας. 

Τα μέλη του Συνεταιρισμού είναι παραγωγοί με αποτέλεσμα ο Συνεταιρισμός να μην 

εξαρτάται από άλλους για την προμήθεια της α’ ύλης. 

Σε σχέση με την Κοινωνική Ευθύνη, ο Συνεταιρισμός εφαρμόζει διάφορες πρακτικές που 

συνάδουν με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνικών και πολιτισμικών φορέων, οι οποίες 

είναι οι διάφορες φιλανθρωπίες και χορηγίες που προσφέρει τόσο σε χρήμα όσο και σε 

είδος. 

Θετικό παράγοντα αποτελεί η προμήθεια φρέσκου γάλακτος μέσω των ΑΤΜ γάλακτος 

σε τιμή κάτω του ευρώ. 

 

Τεχνολογικό περιβάλλον 

O Συνεταιρισμός έχει προχωρήσει στη δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας γάλακτος, 

η οποία αποτελείται από σύγχρονα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα. Η 

αυτοματοποίηση των μηχανημάτων εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια και διασφαλίζει την 

ποιότητα του τελικού προϊόντος. 
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Επιπλέον τα ειδικά συστήματα ελέγχου ποιότητας των προϊόντων αλλά και των 

διαδικασιών των λειτουργιών της παραγωγικής διαδικασίας, (ειδικά τερματικά server 

κ.α.) προσδίδουν στην εταιρία το πλεονέκτημα να εγγυάται την υγιεινή και ασφάλεια των 

παραγόμενων προϊόντων και την διακίνηση τους. 

 

3.4.2 Porter Analysis 

Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών 

Η απειλή από νέους ανταγωνιστές είναι σχετικά μικρή καθώς το κόστος επένδυσης είναι 

υψηλό, ενώ οι υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου έχουν αποκτήσει μεγάλη δύναμη και 

εμπειρία, ενώ επίσης είναι σχετικά κοντινής δυναμικότητας – και τα δύο αποτρέπουν 

νέους ανταγωνιστές. 

 

Απειλή από υποκατάστατα  

Ως υποκατάστατα προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν τα ροφήματα από σόγια ή καρύδα ή 

αμύγδαλο. Η τάση στις διατροφικές συνήθειες αυξάνει την ζήτηση τους και θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν ως απειλή. Το γάλα όμως έχει ιδιαίτερη θρεπτική αξία και έχει 

παγιωθεί στις συνειδήσεις των καταναλωτών, οπότε η εν λόγω απειλή μπορεί να 

θεωρηθεί ελεγχόμενη. 

 

Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών 

Κύριοι προμηθευτές του Συνεταιρισμού είναι τα μέλη του, που έχουν ως κοινό στόχο την 

ανάπτυξη και βιωσιμότητα του Συνεταιρισμού. Λόγω της σχέσης των προμηθευτών με 

το Συνεταιρισμό η διαπραγματευτική τους δύναμη είναι περιορισμένη. Όσον αφορά τους 

προμηθευτές β’ υλών η διαπραγματευτική τους δύναμη είναι επίσης περιορισμένη λόγω 

του μεγάλου αριθμού τους.  

 

Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών 

Οι αγοραστές έχουν αρκετά αυξημένη δύναμη λόγω της χαμηλής τιμής των προϊόντων 

και της έλλειψης επιπλέον κόστους στην αλλαγή μάρκας προτίμησης. Επίσης και το 

γεγονός ότι η διαφοροποίηση των προϊόντων δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη αυξάνει τη 

σχετική τους δύναμη. 
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Έκταση του Ανταγωνισμού 

Ο γαλακτοκομικός κλάδος αποτελείται από μια πλειάδα εταιριών που έχουν διαφορετικές 

δυνάμεις, με δύο κυριότερες εταιρίες να κατέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αγοράς. 

Επίσης πρέπει να σημειωθεί πως ο κύκλος ζωής του κλάδου είναι ακόμα στην ανάπτυξη 

του (και συνεχώς ανανεώνεται) οπότε και υπάρχουν περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης. 

Όμως το μεγάλο εύρος των προϊόντων μειώνει τις πιθανότητες διαφοροποίησης τους 

μεταξύ εταιριών, οπότε και αυξάνεται ταυτόχρονα και η ένταση του ανταγωνισμού. Ένα 

τελευταίο γεγονός που αυξάνει την έκταση του ανταγωνισμού είναι και το ότι 

απαιτούνται υψηλές επενδύσεις από το σύνολο των εταιριών, ενώ αντίστοιχα αυξάνονται 

και τα εμπόδια εξόδου τους από τον κλάδο. 

 

Ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης 

Νέοι βασικοί άξονες της βιομηχανικής στρατηγικής της χώρας μας πρέπει να 

διαμορφωθούν, αφού ο συνεχής εντροπιασμός του παγκόσμιου οικουμενικού 

συστήματος και η οικουμενική διάσταση του το απαιτούν. Τέτοιοι είναι ο 

εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των βιομηχανικών υποδομών, η ενίσχυση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η προώθηση νέων επιχειρήσεων και τέλος η βελτίωση της 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μας. 

Οι νέες επενδύσεις και η αναβάθμιση των υποδομών αποτελούν απαραίτητη 

προϋπόθεση, αλλά δεν επαρκούν για να βελτιωθεί συνολικά η επίδοση και η 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας. Παράλληλη προϋπόθεση για να συμβεί 

αυτό είναι να εκσυγχρονιστεί (να βρεθεί σε άμεση επαφή με τις σύγχρονες αντιλήψεις, 

απαιτήσεις και τεχνικές παραγωγής) μεγάλος αριθμός μεταποιητικών επιχειρήσεων. 

Αυτός είναι και ο στόχος της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή η 

παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με τα σύγχρονα στάνταρ αλλά διατηρώντας τον 

παραδοσιακό χαρακτήρα του προϊόντος. 

Η ανταγωνιστική θέση του «ΘΕΣγάλα ΠΙΕς» έγκειται στο γεγονός ότι δραστηριοποιείται 

αποκλειστικά στον τομέα της παραγωγής και της διάθεσης ενός βασικού αγαθού, το 

γάλα, χρησιμοποιώντας ένα πρωτοποριακό σύστημα για τα ελληνικά δεδομένα που έχει 

να κάνει με την απευθείας διάθεση του αγαθού στον τελικό καταναλωτή και σε 

οποιοδήποτε χρόνο ο ίδιος επιθυμεί, χωρίς τη διαμεσολάβηση και την παρεμβολή 

μεσαζόντων, παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν άμεσα στη μείωση της ποιότητας του 

προϊόντος και την αύξηση της τιμής του και η οποία αποτελεί την κύρια παράμετρο 
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επιλογής του τελικού καταναλωτή. Το αποτέλεσμα είναι να φτάνει στον καταναλωτή 

φρέσκο, γεγονός που οι υπόλοιπες γαλακτοβιομηχανίες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. 

Ο δυναμικός ανταγωνισμός που δημιουργεί η επιχείρηση, στην αγορά του γάλακτος 

εισάγει νέους κανόνες και συμπεριφορές των πωλητών και των αγοραστών, στον τομέα 

αυτόν. Πέρα των άλλων γνωστών στοιχείων που ο ανταγωνισμός επωφελεί το σύστημα 

της αγοράς, προωθεί ακόμα και ενθαρρύνει το πνεύμα και τη δυναμική νέων καινοτόμων 

ελιγμών και δράσεων από τους ανταγωνιστές, προκειμένου να διατηρήσουν ή ακόμα και 

να αυξήσουν, στο άμεσο βραχυπρόθεσμο περιβάλλον το μερίδιο του καταναλωτικού 

κοινού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ «ΘΕΣΓΑΛΑ-ΠΙΕΣ» 

4.1 Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος 

Η επιτυχημένη επιχείρηση είναι αυτή που καταφέρνει να προσαρμόζεται 

αποτελεσματικά σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον. Όπως 

υποστηρίζει και ο Porter, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους 

στο εξωτερικό περιβάλλον, γιατί είναι δυνατόν να αποτύχουν αν δεν είναι ικανές να 

προβλέψουν και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και αλλαγές του περιβάλλοντος. 

 

4.1.1 Θεωρία των Πόρων και Ικανοτήτων 

Εκτός όμως από την προσαρμογή της επιχείρησης και της στρατηγικής της στο 

εξελισσόμενο περιβάλλον, υπάρχει μια άλλη θεωρία η οποία εξηγεί την επιτυχία μιας 

επιχείρησης. 

Είναι η θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων η οποία βασίζεται κυρίως στο εσωτερικό 

περιβάλλον και υποστηρίζει ότι κάθε επιχείρηση διαφέρει από τους ανταγωνιστές της ως 

προς τους πόρους και τις ικανότητες που διαθέτει και επίσης ως προς τον τρόπο με τον 

οποίο τους εκμεταλλεύεται. 

Οι πόροι μιας επιχείρησης χωρίζονται σε υλικούς και άυλους. Στους υλικούς πόρους 

περιλαμβάνονται οι χρηματοοικονομικοί, οι φυσικοί, οι οργανωτικοί και οι ανθρώπινοι. 

Στους άυλους πόρους περιλαμβάνονται οι τεχνολογικοί, οι πόροι καινοτομίας, η φήμη 

και η καλή θέληση. 

 

Υλικοί πόροι 

Χρηματοοικονομικοί πόροι: 

Ο κύκλος εργασιών του συνεταιρισμού εμφανίζει την τελευταία πενταετία εντυπωσιακή 

άνοδο, παρά τις αντιξοότητες της ελληνικής οικονομίας. Αυτό οφείλεται αφενός στις 

συνεργασίες με τις μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες που έχει συνάψει η εταιρία, αφετέρου 

από το καινοτόμο εγχείρημα πώλησης φρέσκου γάλακτος από μηχανήματα αυτόματης 

πώλησης. 

Φυσικοί πόροι: 

Ο συνεταιρισμός επί του παρόντος προμηθεύει το γάλα των μελών του σε μεγάλες 

βιομηχανίες βάσει συμφωνητικών που έχει συνάψει, αφετέρου το διαθέτει στα σημεία 
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αυτόματης πώλησης που έχει σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα, η επεξεργασία του οποίου 

γίνεται από άλλες μονάδες με τις οποίες ο συνεταιρισμός έχει συμβάσεις. Βρίσκεται όμως 

στη φάση δημιουργίας δικής του παραγωγικής μονάδας με σκοπό την παστερίωση του 

φρέσκου γάλακτος και τη διάθεση του στα σημεία αυτόματης πώλησης, αλλά και τη 

δημιουργία νέων προϊόντων εκτός του φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος. 

Ανθρώπινοι πόροι: 

Ο συνεταιρισμός κατά μέσο όρο απασχόλησε 28 άτομα. Ως υπάλληλοι διοίκησης 

απασχολήθηκαν 8 άτομα, ως υπάλληλοι επίβλεψης απασχολήθηκαν 4 άτομα, 7 άτομα ως 

πωλητές, 4 άτομα ως επιστημονικό προσωπικό ελέγχου και 5 άτομα ως οδηγοί. 

Ο Συνεταιρισμός συνεργάζεται επίσης με τον οικονομικό διευθυντή αλλά και με το 

Γενικό ∆ιευθυντή που αποτελούν δύο σημαντικά στελέχη της διοίκησης και οι οποίοι 

είναι εξωτερικοί συνεργάτες του Συνεταιρισμού. Ο οικονομικός διευθυντής τηρεί όλες 

τις νόμιμες διαδικασίες και τα δικαιολογητικά και συντάσσει όλες τις απορρέουσες από 

το νόμο καταστάσεις που απαιτούνται. Επίσης στην αρμοδιότητα του είναι να 

παρακολουθούνται όλοι οι λογαριασμοί πελατών προμηθευτών και να γίνονται όλα τα 

απαραίτητα πλάνα για την προοπτική και εξέλιξη της εταιρίας. 

Ο Συνεταιρισμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό με σκοπό να 

στελεχώνει τα τμήματα του με έμπειρους υπαλλήλους οι οποίοι θα συμβάλλουν στην 

μελλοντική πορεία του. 

 

Οργανωτικοί πόροι: 

Σύμφωνα με το οργανόγραμμα που ακολουθεί η παραγωγική μονάδα του Συνεταιρισμού 

χωρίζεται οργανωτικά σε 5 τμήματα: 

 Τμήμα παραλαβής α & β υλών 

 Τμήμα παραγωγής 

 Τμήμα πωλήσεων 

 Τμήμα οικονομικό – Διοικητικό 

 Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας 
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Ακολούθως παρουσιάζεται το οργανόγραμμα του Συνεταιρισμού:  

 

Το οργανωτικό του σχήμα είναι δομημένο έτσι ώστε να εξασφαλίζει την αποτελεσματική 

λειτουργία του και την πραγματοποίηση των αντικειμενικών σκοπών του. 

Οι επιμέρους λειτουργιές των δομικών στοιχείων του οργανογράμματος της διοίκησης 

αναφέρονται στην κατανομή εργασίας μέσα στους τομείς και τα τμήματα της 

επιχείρησης, όπως επίσης στην κατανομή ευθυνών δικαιοδοσίας και καθηκόντων σε κάθε 

ένα από τα άτομα που εργάζονται σε αυτή. 

 Η Διοίκηση έχει την ευθύνη των παρακάτω λειτουργιών: 

 Την οργάνωση και λειτουργία της παραγωγικής μονάδας  

 Σχεδιασμό και υλοποίηση επενδύσεων  

 Οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εκτέλεσης των 

πωλήσεων  

 Οργάνωση και καλή λειτουργία του συστήματος εφοδιασμού των α ́ υλών και των 

υλικών και της ποιότητας τους.  

 ∆ημιουργία και διατήρηση του απαραίτητου και ικανού ποσοτικά και ποιοτικά  

στελεχιακού δυναμικού για τη δραστηριότητα.  

 Εξασφάλιση διοικητικής υποστήριξης του υπηρεσιακού μηχανισμού της 

δραστηριότητας με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του.  

Διάγραμμα 12: Οργανόγραμμα του Συνεταιρισμού 
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Ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας του και της οργάνωσής του είναι 

πιστοποιημένος με ISO 22000:2005. 

 

Άυλοι πόροι 

Φήμη 

Ο συνεταιρισμός έχει συνάψει συμφωνίες με τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες της 

χώρας (ΝΟΥΝΟΥ, ΦΑΓΕ, ΔΕΛΤΑ κλπ.) για την απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους 

της παραγωγής γάλακτος των μελών του.  Όσον αφορά το φρέσκο παστεριωμένο γάλα 

αυτό διατίθεται σε επιλεγμένα σημεία πώλησης σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα, τα οποία 

δεν είναι αρκετά αφού η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται. Ο συνεταιρισμός έχει συνδεθεί με 

την παροχή γάλακτος άριστης ποιότητας τόσο για τους πελάτες χονδρικής του 

(γαλακτοβιομηχανίες) όσο και για τους τελικούς καταναλωτές (σημεία λιανικής 

πώλησης). 

 

Τεχνολογικοί πόροι: 

Ο συνεταιρισμός διαθέτει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και συστήματα 

οργάνωσης για την υποστήριξη, την οργάνωση και την άρτια λειτουργία του. 

Ακολούθως παρουσιάζεται ο εξοπλισμός που διαθέτει ο Συνεταιρισμός. 

 Πίνακας 18: Μηχανολογικός εξοπλισμός 
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Πίνακας 19: Ειδικές Εγκαταστάσεις 
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Πόροι καινοτομίας 

Ο συνεταιρισμός παράγει γάλα χαμηλής παστερίωσης (γάλα ημέρας, 2-3 ημερών, 5 

ημερών). Πρόκειται για δραστηριότητα που δεν μπορούν να δημιουργήσουν οι 

βιομηχανίες διότι για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών χωρίς να 

παρεμποδίζεται η παραγωγική τους διαδικασία στα υπόλοιπα προϊόντα που παράγουν, 

εφαρμόζουν διαφορετική τεχνολογία και διαθέτουν στην αγορά γάλατα υψηλής 

παστερίωσης με χρόνο ζωής μέχρι και 30 ημέρες. Τα συγκεκριμένα γάλατα έχουν 

υποστεί θερμική επεξεργασία πολύ μεγαλύτερη της χαμηλής παστερίωσης η οποία 

μπορεί να φτάσει στους 140 C για 1 – 2 δευτερόλεπτα. 

Πίνακας 20: Λοιπός Εξοπλισμός 
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4.1.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

Α) Δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης και περιουσιακής διάρθρωσης 

Αριθμοδείκτης 1: Δείκτης χρέους προς Ίδια Κεφάλαια: Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / 

Ίδια Κεφάλαια 

 2012 2013 2014 2015 

Δείκτης χρέους προς 

Ίδια Κεφάλαια 
0% 0% 0% 74,67% 

 

 

 

 

 

 

Αριθμοδείκτης 2: Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης: Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια 

κεφάλαια 

 2012 2013 2014 2015 

Δείκτης Δανειακής 

Επιβάρυνσης 
0% 0% 0% 68,43% 
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Β) Δείκτης Παγιοποίησης περιουσίας 

Αριθμοδείκτης 3: Δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού: 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 

 2012 2013 2014 2015 

Δείκτης 

κυκλοφορούντος 

ενεργητικού προς 

σύνολο ενεργητικού 

99,47% 99,5% 77,93% 52,32% 
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Αριθμοδείκτης 4: Πάγιου  ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού: Μη κυκλοφορούν 

Ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού 

 2012 2013 2014 2015 

Πάγιου  ενεργητικού προς 

σύνολο ενεργητικού 
1,4% 0,96% 21,32% 44,21% 

 

 

Γ) Δείκτης Ρευστότητας 

Αριθμοδείκτης 5: Δείκτης Κεφαλαιακής Ρευστότητας: Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 2012 2013 2014 2015 

Δείκτης Κεφαλαιακής 

Ρευστότητας 
120,23% 123,17% 102,9% 77,76% 
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Αριθμοδείκτης 6: Δείκτης Μετρητών: Μετρητά & Ισοδύναμα μετρητών / Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό 

 2012 2013 2014 2015 

Δείκτης Μετρητών 7,65% 0,63% 1,79% 3,54% 

 

 

 

Δ) Δείκτες απόδοσης ή Αποτελέσματος 

Αριθμοδείκτης 7: Δείκτης Μικτών κερδών επί πωλήσεων: Μικτά αποτελέσματα / Πωλήσεις 

 2012 2013 2014 2015 

Δείκτης Μικτών κερδών 

επί πωλήσεων 
2,90% 8,21% 9,64% 15,7% 

 

 

 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

2012 2013 2014 2015

Δείκτης Μετρητών

Δείκτης Μετρητών

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

2012 2013 2014 2015

Δείκτης Μικτών κερδών επί 
πωλήσεων

Δείκτης Μικτών 
κερδών επί 
πωλήσεων



  
82 

 

  

Αριθμοδείκτης 8: Δείκτης Μικτού Κέρδους επί κόστος πωληθέντων: Μικτά Αποτελέσματα 

/ Κόστος πωληθέντων 

 2012 2013 2014 2015 

Δείκτης Μικτού Κέρδους 

επί κόστος πωληθέντων 
2,98% 8,94% 10,67% 18,63% 

 

 

 

Αριθμοδείκτης 9: Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης προ 

φόρων/ Ίδια κεφάλαια 

 2012 2013 2014 2015 

Αποδοτικότητα Ιδίων 

Κεφαλαίων 
90,31% 75,23% 23,49% 2,723% 
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4.1.3 VRIO ανάλυση 

 

Value (Αξία) 

Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα διαχειρίζεται το γάλα που παράγουν τα μέλη του, έχοντας 

συνάψει συμφωνίες με τις περισσότερες μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες της χώρας αλλά 

και με την ιδία επεξεργασία και διάθεση φρέσκου γάλακτος από σημεία αυτόματης 

πώλησης, το οποίο φτάνει στα σημεία πώλησης εντός 24 ωρών από τη συλλογή του. 

 

Rarity (Σπανιότητα) 

Ο Συνεταιρισμός διαθέτει φρέσκο γάλα (γάλα ημέρας, γάλα 2-3 ημερών, γάλα 5 ημερών) 

σε αυτόματα σημεία πώλησης. Τα περισσότερα γάλατα που διατίθενται στην αγορά είναι 

υψηλής παστερίωσης με διάρκεια άνω των 7 ημερών.  Η διάθεση φρέσκου γάλακτος στην 

Ελληνική αγορά αποτελεί την καινοτομία του Συνεταιρισμού. 

 

Imitability (Αντιγραφή) 

Η διάθεση φρέσκου γάλακτος στην ελληνική αγορά, το οποίο φτάνει στα σημεία 

πώλησης εντός 24 ωρών είναι δύσκολο να αντιγραφεί από τις μεγάλες 

γαλακτοβιομηχανίες λόγω της διαφοροποίησης στην παραγωγική διαδικασία για την 

παραγωγή φρέσκου γάλακτος και την παραγωγή γάλακτος υψηλής παστερίωσης. 

 

Organization (Οργάνωση) 

Η οργανωτική δομή του Συνεταιρισμού χαρακτηρίζεται και υποστηρίζει την δυναμική 

ανάπτυξη καθώς προσδίδει έμφαση στα ακόλουθα: 

Προασπίζει τα συμφέροντα των μελών του, με μέγιστο απώτερο σκοπό τη βιωσιμότητα 

των εκμεταλλεύσεών τους. 

Συνδυάζει την παροχή υψηλής ποιότητας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων 

στους καταναλωτές σε τιμές εξαιρετικά ανταγωνιστικές. 
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Πίνακας 21: Ανάλυση VRIO 

ΠΟΡΟΙ VALUE RARITY IMITABILIT

Y 

ORGANIZAT

ION 

COMPETITIVE 

IMPLICATION 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα 

ΧΡΗΜ/ΚΟΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Μη 

ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα 

ΑΥΛΟΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Μη 

ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα 
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4.1.4 SWOT Ανάλυση του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς 

Ακολούθως παρατίθεται η διαγραμματική απεικόνιση της SWOT ανάλυσης του 

Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς. 

 

Πίνακας 22: Ανάλυση SWOT του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 Ίδια παραγωγή της α ’ύλης 

 Οργανωτική Δομή 

 Μειωμένο κόστος παραγωγής 

λόγω μαζικής προμήθειας 

πρώτων υλών 

 Ευρύ δίκτυο συνεργασιών με 

τις μεγαλύτερες 

γαλακτοβιομηχανίες 

 Γενετική βελτίωση ζωικού 

κεφαλαίου μελών 

 Συμβολαιακή γεωργία - 

μείωση κόστους παραγωγής 

 Κεντρικό σύστημα συλλογής 

και επεξεργασίας δεδομένων 

 Γεωγραφική κάλυψη 

 Περιορισμένη 

δαπάνη διαφήμισης 

 Περιορισμένη 

εκπαίδευση μελών 

σε νέες τεχνικές στη 

διαχείριση βοοειδών 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Ανάπτυξη νέων 

γαλακτοκομικών προϊόντων 

 Στροφή καταναλωτών σε 

υγιεινό τρόπο διατροφής 

 Στροφή καταναλωτών σε 

ποιοτικά - ασφαλή προϊόντα 

(πιστοποιημένα προϊόντα) 

 Φήμη ελληνικών 

γαλακτοκομικών προϊόντων 

 Οικονομική ύφεση 

 Δημοσιονομική 

Πολιτική 

 Έντονος 

ανταγωνισμός 

 Υποκατάστατα 

προϊόντα 

 Μείωση τιμής 

γάλακτος 

 Εποχιακή 

διακύμανση 

ποσότητας γάλακτος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ – ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ – 

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ 

ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΠΙΕΡΙΑΣ» 

5.1 Στρατηγική της επιχείρησης 

Κάθε δυναμική κοινωνία οριοθετεί τις προσδοκίες της για το μέλλον οικοδομώντας πάνω 

στις παραγωγικές της δυνάμεις. Στις σύγχρονες κοινωνίες, οι δυνάμεις αυτές 

προσδιορίζονται κυρίως από την ροπή της κοινωνίας για επενδύσεις και συγκεκριμένα 

από την προώθηση επενδυτικών σχεδίων για την αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού 

Προϊόντος (ΑΕΠ), δηλαδή οικονομική ανάπτυξη. 

 

Στρατηγική ηγεσίας κόστους: 

Μια επιχείρηση που επιλέγει να ακολουθήσει αυτή την ανταγωνιστική στρατηγική έναντι 

της διαφοροποίησης απευθύνεται στο σύνολο της αγοράς και επιδιώκει μεγάλους όγκους 

παραγωγής για να είναι εφικτή η μείωση του κόστους. Η πρόσβαση σε πρώτες ύλες δίνει 

συχνά την δυνατότητα σε επιχειρήσεις να υιοθετήσουν αυτήν την στρατηγική ανώτατου 

επιπέδου. Όσον αφορά την διαφήμιση και την επικοινωνιακή στρατηγική απαιτείται 

ελάχιστη διαφήμιση και στην περίπτωση αυτής δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην χαμηλή 

τιμή των προϊόντων ή υπηρεσιών έναντι αυτών των ανταγωνιστών. 

Οδηγοί κόστους είναι οι παράγοντες που καθορίζουν το κόστος ανά μονάδα προϊόντος. 

Σύμφωνα με τον Grant μερικοί από αυτούς είναι οι οικονομίες κλίμακας, οι οικονομίες 

μάθησης, η εκμετάλλευση της παραγωγικής δυναμικότητας, ο σχεδιασμός του προϊόντος, 

η αποδοτικότητα της διοίκησης και ο σωστός χρονισμός. 

Μια εταιρία η οποία είναι ηγέτης κόστους, προφανώς προστατεύεται από τους 

ανταγωνιστές της μέσω των πλεονεκτημάτων κόστους που διαθέτει. 

Συγκεκριμένα (α) τυχόν μεταβολές στις τιμές των εισροών την επηρεάζουν λιγότερο, 

καθότι οι δομές των εισροών είναι προσανατολισμένες στη μείωση του κόστους τους, 

ενώ οι ίδιες οι εισροές αποτελούν μικρότερο τμήμα του συνολικού της κόστους. 

Παρομοίως (β) ο ηγέτης κόστους μπορεί να αντιμετωπίσει και να αντισταθμίσει τη 

δύναμη των υποκατάστατων προϊόντων με την ισχύ της χαμηλής τιμής των προϊόντων 

του, η οποία είναι δυνατή χάρη στο χαμηλό κόστος παραγωγής. Ακόμα (γ) και τυχόν νέοι 

ανταγωνιστές δύσκολα μπορούν να εισέλθουν στον κλάδο και να ανταγωνιστούν τον 
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ηγέτη κόστους, καθότι θα πρέπει να επιτύχουν το χαμηλό κόστος που αυτός έχει 

κατορθώσει (εξαίρεση αποτελεί η είσοδος ανταγωνιστών που δημιουργούν ή υιοθετούν 

μια τεχνολογική καινοτομία, η οποία μειώνει σημαντικά το κόστος). Τέλος (δ) σημαντικό 

πλεονέκτημα που προκύπτει από την ηγεσία κόστους είναι το γεγονός ότι οι εταιρίες 

αυτές αντιμετωπίζουν μικρότερες πιέσεις από τους πελάτες τους για μείωση των τιμών 

των προϊόντων τους εφόσον οι τιμές είναι ήδη χαμηλές σε σχέση με τις ανταγωνιστικές. 

Ακολούθως παρουσιάζεται ένας πίνακας με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 

Ηγεσίας Κόστους 

 

Πίνακας 23: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Ηγεσίας Κόστους (Hill, C., W., L & Jones, G. R., 

1995) 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Έχει χαμηλό κόστος παραγωγής και 

μπορεί να αντιμετωπίσει αυξήσεις 

τιμών σε πρώτες ύλες 

Αντιμετωπίζει κινδύνους αντιγραφής της 

τεχνολογίας της και της παραγωγικής της 

διαδικασίας που επιτρέπει το μειωμένο 

κόστος 

Αποκτά ισχύ λόγω του χαμηλού της 

κόστους στο κανάλι διάθεσης 

Είναι δυνατό οι ανταγωνιστές να 

επιτύχουν ακόμη χαμηλότερο κόστος 

παραγωγής με χρήση χαμηλά 

αμειβόμενου εργασιακού δυναμικού 

Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερες πιέσεις 

από τους πελάτες καθώς οι τιμές είναι 

ήδη χαμηλές 

Δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει 

ιδιαίτερα τις τιμές των προϊόντων σε 

περίπτωση που απαιτηθεί από τους 

πελάτες 

Η παραγωγή είναι μαζική και γίνεται 

εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας 

Μπορεί οι προσπάθειες για μείωση 

κόστους να επιφέρουν μείωση της 

ποιότητας 

Οι παραγγελίες γίνονται σε μεγάλες 

ποσότητες με μεγάλες εκπτώσεις 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις είναι 

δυνατό να εκμηδενίσουν τις αρχικές 

επενδύσεις της εταιρίας στον τεχνολογικό 

τομέα 

Αντιμετωπίζει τα υποκατάστατα 

προϊόντα μέσω μείωσης των τιμών με 

επιτυχία 

Μπορεί να παράγει προϊόντα που να μην 

ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών 

Μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα σε 

πόλεμο τιμών 

 

Βάζει φραγμούς στην είσοδο νέων 

ανταγωνιστών λόγω του χαμηλού 

κόστους παραγωγής 
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Αν η στρατηγική ηγεσίας κόστους δεν εφαρμοστεί προσεκτικά είναι σίγουρο πως η 

εταιρία θα αντιμετωπίσει σοβαρούς κινδύνους, οι οποίοι ενδεχομένως να της 

δημιουργήσουν πρόβλημα επιβίωσης. Συγκεκριμένα, από την εφαρμογή αυτής της 

στρατηγικής προκύπτουν οι εξής κίνδυνοι: 

(α) Ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις είναι δυνατό να εκμηδενίσουν το όποιο 

κοστολογικό πλεονέκτημα του ηγέτη κόστους 

(β) οι θεμελιώδεις ικανότητες κάποιου νεοεισερχόμενου ανταγωνιστή ενδεχομένως να 

θέσουν σε αμφισβήτηση το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ηγέτη κόστους, ειδικά αν ο 

πρώτος έχει τη δυνατότητα να παράγει χαμηλότερου κόστους προϊόντα είτε με τη χρήση 

ανώτερης τεχνολογίας, είτε με την εκμετάλλευση του πλεονεκτήματος που έχει εκείνος 

που εισέρχεται αργότερα σε ένα κλάδο σε ότι αφορά το χρόνο που διαθέτει για μίμηση. 

(γ) Πολλές φορές ο αυστηρός προσανατολισμός στη μείωση του κόστους οδηγεί την 

εταιρία σε ανικανότητα να παράγει τα κατάλληλα προϊόντα για την ικανοποίηση των 

νέων και των υπαρχόντων προτιμήσεων των πελατών.  

(δ) Τέλος μια προσπάθεια για μείωση του κόστους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση της αξιοπιστίας του προϊόντος στα μάτια του πελάτη, δημιουργώντας ένα χάσμα 

μεταξύ των προσδοκιών για το προϊόν και αυτού που τελικά παίρνουν. 

Δεδομένου ότι ο Συνεταιρισμός λαμβάνει την α’ ύλη των προϊόντων του από τα μέλη του 

συνεταιρισμού σε ανταγωνιστική τιμή σε σχέση με τους ανταγωνιστές του, τον καθιστά 

ικανό να έχει χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Επιπλέον η επένδυση που έχει 

πραγματοποιήσει ο Συνεταιρισμός με τη δημιουργία σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας 

γάλακτος μειώνει το παραγωγικό κόστος των τελικών προϊόντων αφενός λόγω της 

καθετοποίησης της παραγωγής αφετέρου λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας του 

μηχανολογικού εξοπλισμού ο οποίος είναι βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης & 

σύγχρονης τεχνολογίας με στάδια ελέγχου που αποτρέπουν την παραγωγή φύρας, 

αφετέρου λόγω  του περιορισμού του κόστους από τη χρήση εξωτερικών συνεργατών για 

την παραγωγή των προϊόντων του. 

 

Στρατηγική Διαφοροποίησης: 

Η στρατηγική διαφοροποίησης στοχεύει στην απόκτηση ενός μοναδικού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος σε σχέση με τις άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. 

Το πλεονέκτημα αυτό δημιουργείται από την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία 

γίνονται αντιληπτά από τους πελάτες ως μοναδικά και ποιοτικά. Μέσα από αυτή τη 
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στρατηγική οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να τιμολογούν τα προϊόντα τους σε 

υψηλότερη τιμή από τη μέση της αγοράς, ενώ η τιμή αυτή είναι σαφώς υψηλότερη 

εκείνης του προϊόντος του ηγέτη κόστους. 

Παρόλο που η τιμή αυτών των προϊόντων είναι σχετικά υψηλή, η αγορά – στόχος στην 

οποία απευθύνεται είναι διατεθειμένη να πληρώσει αυτό το ποσό γιατί τα θεωρεί 

καλύτερα ή διαφορετικά ή και κάποιες φορές σύμβολα κύρους. 

Κατά συνέπεια, μια εταιρία η οποία ακολουθεί στρατηγική διαφοροποίησης αποκτά 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προσφέροντας υψηλού επιπέδου διαφοροποιημένα 

προϊόντα ή υπηρεσίες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τους εξής τρόπους: 

(α) προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών με ανώτερη ποιότητα 

(β) ανώτερη καινοτομικότητα 

(γ) ανώτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών 

Η διαφοροποίηση δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτη. Πρέπει πάντοτε να βρίσκεται μέσα 

στα αποδεκτά και επιτρεπτά όρια των πελατών όπως και η τιμολογιακή πολιτική των 

προϊόντων. Η τιμή δεν μπορεί να αυξάνεται ανεξέλεγκτα απλώς επειδή το προϊόν είναι 

διαφοροποιημένο. 

Συμπερασματικά, μια εταιρία που επιδιώκει στρατηγική διαφοροποίησης θα πρέπει να 

ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: 

1. Πρέπει να αναγνωρίσει και να μελετήσει τους πελάτες που την ενδιαφέρουν 

2. Πρέπει να εξετάσει τις αγοραστικές αξίες αυτών των πελατών, καθώς επίσης και τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούν για την επιλογή και αγορά προϊόντων 

3. Πρέπει να εντοπίσει τα στοιχεία μοναδικότητάς της πάνω στα οποία θα στηριχθεί η 

στρατηγική διαφοροποίησης 

4. Πρέπει να προσδιορίσει το συνολικό κόστος από την υιοθέτηση της στρατηγικής. 

Αυτό πρέπει να συγκριθεί  με τον αρχικό προϋπολογισμό και αν είναι υψηλότερο να 

βρει τρόπους μείωσης του λαμβάνοντας υπόψη το κόστος των πιο κοντινών 

ανταγωνιστικών προϊόντων. 

Η υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής προϋποθέτει την ανάληψη κινδύνου λόγω των 

υψηλών απαιτήσεων που θέτει για έρευνα και ανάπτυξη, μάρκετινγκ καθώς και για την 

όσο καλύτερη ικανοποίηση του στοχευμένου τμήματος της αγοράς. Συγκεκριμένα η 

εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής ενέχει τους ακόλουθους κινδύνους: 

1. Έντονη τάση μίμησης των ηγετών διαφοροποίησης, η οποία στο πέρασμα του χρόνου 

καταργεί τη μοναδικότητα του προϊόντος 
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2. Η διαφοροποίηση απευθύνεται κυρίως σε πελάτες με εξειδικευμένες απαιτήσεις και 

όχι στο σύνολο της αγοράς, αυξάνοντας έτσι το κόστος ικανοποίησης και 

προσέγγισής τους 

3. Υπάρχει συνήθως μεγάλο χάσμα μεταξύ του κόστους που επιτυγχάνουν οι ηγέτες 

κόστους και αυτού που επιτυγχάνουν οι ηγέτες διαφοροποίησης, ενέχοντας τον 

κίνδυνο οι πελάτες να μη λάβουν υπόψη τα όποια χαρακτηριστικά διαφοροποίησης 

4. Για κάποιες κατηγορίες προϊόντων  (κυρίως τα ώριμα τεχνολογικά και τυποποιημένα) 

παρατηρείται η τάση να θεωρούνται από τους πελάτες όλα παρόμοια προϊόντα χωρίς 

ουσιαστικά στοιχεία διαφοροποίησης. Επομένως προσανατολίζονται προς τις 

χαμηλότερες τιμές ως μοναδικό στοιχείο διαφοροποίησης. 

Ο Συνεταιρισμός έχει καταφέρει να επιτύχει αφενός διαφοροποίηση των προϊόντων του 

με την προμήθεια γάλατος ημέρας από μηχανήματα αυτόματης πώλησης γάλατος, δεν 

κρίνεται όμως ικανή αυτή η διαφοροποίηση να τον ωθήσει να εφαρμόσει στρατηγική 

διαφοροποίησης.  

Αυτό έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται για βασικά προϊόντα διατροφής, με πληθώρα 

ανταγωνιστικών προϊόντων για τα οποία, βάσει των στοιχείων της αγοράς, οι 

καταναλωτές δείχνουν μια τάση να τα θεωρούν παρόμοια χωρίς ουσιαστικά στοιχεία 

διαφοροποίησης και επομένως δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν μεγάλο κόστος. 

 

 

Εταιρική Στρατηγική: 

Με δεδομένη την ελκυστικότητα της αγοράς και τη δύναμη του Συνεταιρισμού πρέπει να 

ακολουθήσει ως εταιρική στρατηγική την ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχει 

περαιτέρω ανάπτυξη και θα γίνει περισσότερο ανταγωνιστική. Οργανισμοί με τέτοια 

πορεία πρέπει να επιλέγουν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους ώστε να 

δυναμώσουν περισσότερο και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές. Ο ΘΕΣγάλα 

πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τα σημεία πώλησης των προϊόντων του αφενός με την 

είσοδο των προϊόντων του σε σημεία λιανικής πώλησης (σούπερ μάρκετ, ντελικατέσεν 

κλπ.) αφετέρου με την ανάπτυξη περισσότερων σημείων πώλησης των προϊόντων μέσω 

των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης.  

Τα νέα σημεία αυτόματης πώλησης μπορούν να αναπτυχθούν μέσω δικτύου franchise. 

Η μέθοδος του Franchise παρέχει στον Συνεταιρισμό τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

1. Δεν χρειάζεται να διαθέσει ίδια κεφάλαια για τη δημιουργία της επιχείρησης, με 

αποτέλεσμα να μπορεί να διαθέσει τα εν λόγω κεφάλαια για την περαιτέρω ανάπτυξη 
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της παραγωγής του (επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργία νέων προϊόντων 

κλπ.), ώστε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του 

2. Μπορεί να επιτύχει γρήγορη ανάπτυξη και διείσδυση σε πολλά σημεία ταυτόχρονα, 

ακριβώς λόγω της μη απαίτησης χρήσης ιδίων κεφαλαίων 

3. Απολαμβάνει έσοδα από τα δικαιώματα δικαιόχρησης 

4. Δεν έχει λειτουργικά έξοδα για τη λειτουργία των σημείων πώλησης 

Βέβαια για την επιτυχία του δικτύου franchise θα πρέπει να γίνει εκτενής μελέτη για την 

εύρεση και επιλογή των κατάλληλων σημείων πώλησης, έτσι ώστε να είναι βιώσιμα για 

τον δικαιοπάροχο αλλά και για το Συνεταιρισμό αλλά και για να δημιουργηθεί ένα ισχυρό 

brand name στο οποίο θα θέλουν να επενδύσουν οι δικαιοπάροχοι. 

 

 

Λειτουργικές Στρατηγικές: 

Μάρκετινγκ: Η καλύτερη επιλογή μάρκετινγκ είναι η διείσδυση αγοράς μέσω της 

προσέλκυσης νέων πελατών. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ακολουθήσει στρατηγική 

προώθησης προβολής. Μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στην προβολή ώστε να 

διατηρηθεί η καλή εικόνα της εταιρίας. Το πρόγραμμα προβολής πρέπει να περιλαμβάνει 

ενέργειες σε πολλές κατευθύνσεις εκτός από τη διαφήμιση. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να 

είναι οι χορηγίες, οι δημόσιες σχέσεις κλπ. 

Ανθρώπινο Δυναμικό: Τα προγράμματα του οργανισμού πρέπει να περιλαμβάνουν και 

τη συνεχή εκπαίδευση, το σύστημα αμοιβών και κινήτρων και τα κριτήρια πρόσληψης 

εργαζομένων. Το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να είναι σωστά εκπαιδευμένο και 

ενημερωμένο για οποιαδήποτε αλλαγή.  

 

5.2 Συμπεράσματα 

Το στρατηγικό μάνατζμεντ, χαρακτηρίζεται από μια διαρκή προσπάθεια αρμονικής 

σύνδεσης μεταξύ των εσωτερικών δυνατοτήτων της επιχείρησης και του εξωτερικού 

περιβάλλοντός της. Έτσι, ακόμα και η καλύτερα διαμορφωμένη και υλοποιημένη 

στρατηγική, μπορεί να μην επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η διοίκηση του 

Συνεταιρισμού, βασιζόμενη στους αντικειμενικούς σκοπούς κατά το στάδιο της 

διαμόρφωσης της στρατηγικής, πρέπει να ελέγχει τα αποτελέσματα από την υλοποίηση 

και να τα αντιπαραθέτει με αυτό που είχε αρχικά σχεδιαστεί, έτσι ώστε να εντοπίζονται 

έγκαιρα οι τυχόν αποκλίσεις μεταξύ διαμόρφωσης και υλοποίησης στρατηγικής. Για τον 
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σκοπό αυτό, τα ανώτερα στελέχη της εταιρίας πρέπει να φροντίσουν για την επαρκή και 

έγκαιρη ανατροφοδότηση (feedback), στην οποία θα βασιστούν για να εξάγουν 

ρεαλιστικά και χρήσιμα συμπεράσματα.  

Η δημιουργία ενός Συνεταιρισμού αποτελεί από μόνη της ένα φιλόδοξο εγχείρημα, το 

οποίο χρειάζεται αφοσίωση, υπομονή και επιμονή. Ο Συνεταιρισμός κατάφερε από τα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας του με σωστό σχεδιασμό να διαγράψει μια θετική οικονομική 

πορεία και να θέσει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Έτσι μέσα σε μόλις τρία 

χρόνια από την ίδρυσή του ο Συνεταιρισμός προχώρησε στη δημιουργία δικής του 

μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Όπως φάνηκε και από την χρηματοοικονομική ανάλυση σε προηγούμενο κεφάλαιο η 

οικονομική κατάσταση είναι θετική με τον Συνεταιρισμό να παρουσιάζει κέρδη από τα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας του, ενώ και το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσιάζει 

αυξητικές τάσεις από το 2012 ως το 2015. Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ο 

τραπεζικός δανεισμός του ήταν μηδενικός, ενώ προχώρησε στη λήψη τραπεζικού 

δανεισμό σε συνδυασμό με κρατική επιχορήγηση μέσω των ευεργετικών διατάξεων του 

Ν. 3908/11 για την υλοποίηση της δημιουργίας μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης 

γαλακτοκομικών προϊόντων με σκοπό την καθετοποίηση της παραγωγής του. 

Η ίδια παραγωγή της α’ ύλης από τα μέλη του Συνεταιρισμού, η καθετοποίηση της 

παραγωγής του και η καινοτόμα είσοδο στην λιανική πώληση μέσω της χρήσης 

αυτόματων πωλητών γάλακτος αποτελούν θετικά στοιχεία για την ανάπτυξη και 

βιωσιμότητα του Συνεταιρισμού. 

Η ευπάθεια των τελικών προϊόντων και ειδικά του φρέσκου γάλακτος καθιστούν 

δύσκολο το εγχείρημα ανάπτυξης αυτόματων πωλητών γάλακτος σε όλη την ελληνική 

επικράτεια, περιορίζοντας γεωγραφικά το καινοτόμο εγχείρημα. Επιπλέον η 

περιορισμένη διαφημιστική δαπάνη δεν έχει καταστήσει ευρέως αναγνωρίσιμα από το 

καταναλωτικό κοινό τα προϊόντα του Συνεταιρισμού. Τέλος η περιορισμένη εκπαίδευση 

των μελών του συνεταιρισμού σε βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης βοοειδών περιορίζουν 

την παραγωγή γάλακτος, με συνέπεια να μην υπάρχει βελτιστοποίηση της παραγωγής. 

Ο Συνεταιρισμός στοχεύει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων μέσω της ανάπτυξης 

της στρατηγικής του: 

 

Α. Μακροπρόθεσμοι Στόχοι 

1. Απόκτηση μεριδίου στις υπάρχουσες αγορές.  

2. Αναβάθμιση της εικόνας της εταιρίας και των προϊόντων της προς την αγορά.  
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3. Αύξηση των κερδών της και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων.  

4. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της και διασφάλιση της βιωσιμότητας της.  

5. Εφαρμογή σύγχρονων μορφών οργάνωσης, παρακολούθησης και ελέγχου  

των επιχειρηματικών διαδικασιών.  

6. Μείωση του κόστους παραγωγής μέσα από την αξιοποίηση των  

πλεονεκτημάτων των συστημάτων αυτοματισμού.  

7. Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών 

8. Γνωστοποίηση των προϊόντων του Συνεταιρισμού στο ευρύ καταναλωτικό  

κοινό.  

 

Β. Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι 

 1. Σύγχρονη οργάνωση και διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών της.  

2. Λήψη έγκαιρων και ορθών αποφάσεων για ζητήματα οργάνωσης – διοίκησης  

και οικονομικής υφής.  

3. Οργάνωση του κυκλώματος παραλαβής γάλακτος από την ομάδα  

παραγωγών.  

4. Στατιστική παρακολούθηση, ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων και  

περιοδική αποτίμηση αυτών μέσα από τις διαδικασίες των προτύπων 

παρακολούθησης  

5. Χάραξη σωστής τιμολογιακής πολιτικής. 

6. Εξυπηρέτηση του κυκλώματος πελατών και αντιπροσώπων (εσωτερικού – 

εξωτερικού). 

7. Εύλογη χρήση των ιδιωτικών και κρατικών πόρων. 

8. Αύξηση των δικτύων διανομής 

9. Δημιουργία θετικής εικόνας γύρω από τα προϊόντα της εταιρίας 

10. Έμφαση στα ποιοτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων της εταιρίας. 

 

Είναι πλέον φανερό́ ότι για να επιτευχθούν οι υψηλοί στόχοι για τα επόμενα χρόνια, ο 

Συνεταιρισμός θα πρέπει να δώσει έμφαση στην ηγεσία κόστους, αφενός λόγω των 

τάσεων στην αγορά και αφετέρου εξαιτίας της ανυπαρξίας χαρακτηριστικού 

διαφοροποίησης στο οποίο να μπορεί να βασιστεί για να αποδώσει μια στρατηγική 

διαφοροποίησης.  

Όσον αφορά την εταιρική στρατηγική αυτή πρέπει να εστιάσει στην περαιτέρω διείσδυση 

των προϊόντων της εταιρίας στην αγορά και να εκμεταλλευτεί το συγκριτικό 
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πλεονέκτημα που έχει μέχρι στιγμής με την ανάπτυξη σημείων αυτόματης πώλησης των 

προϊόντων της. Η μέθοδος της δικαιόχρησης κρίνεται βέλτιστη στη συγκεκριμένη 

περίπτωση αφενός γιατί δεν απαιτεί την ύπαρξη ιδίων κεφαλαίων από τον Συνεταιρισμό 

τόσο για τη δημιουργία όσο και για τη λειτουργία των σημείων πώλησης αφετέρου 

παρέχει έσοδα μέσω των δικαιωμάτων δικαιόχρησης. Εν κατακλείδι χρειάζεται 

εκσυγχρονισμένη παραγωγή και διοίκηση και απόλυτος συγχρονισμός των 

δραστηριοποιήσεων τους έτσι ώστε να επιτευχθούν οι βραχυπρόθεσμοι και 

μακροπρόθεσμοι στόχοι. 
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