
 
 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

 

 

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

ΟΙ ΓΙΚΣΤΧΔΙ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΟΙ ΥΗΜΑΣΙΜΟΙ Χ ΣΡΟΠΟΙ 

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΤ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ 

ΜΙΚΡΔ ΚΑΙ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΔ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΔ 

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

 

 

 

ΦΟΙΣΗΣΡΙΔ: 

ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΜΟΚΙΟΤ ΑΓΓΔΛΙΚΗ – ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ 

ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ: Γξ. ΓΗΜΟΤ ΔΙΡΗΝΗ 

 

 

ΗΡΑΚΛΔΙΟ  

ΙΟΤΝΙΟ 2019 



 Οη δηθηπψζεηο θαη ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί σο ηξφπνη δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα  ηηο κηθξέο θαη 

αλεμάξηεηεο Σπξνθνκηθέο –Γαιαθηνθνκηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 
2 

 

   

 

 

Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα  

Copyright  © Μειαζηαλαθε Μαξηα θαη Μνζθηνπ Αγγειηθε – Δπαγγειηα, 2019 

Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο.  All rights reserved 

 

Ζ έγθξηζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απφ ην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΣΔΗ 

Κξήηεο δελ ππνδειψλεη απαξαηηήησο θαη απνδνρή ησλ απφςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα εθ 

κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Οη δηθηπψζεηο θαη ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί σο ηξφπνη δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα  ηηο κηθξέο θαη 

αλεμάξηεηεο Σπξνθνκηθέο –Γαιαθηνθνκηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 
3 

 

  

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ  

Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ ηελ θαζεγήηξηα καο θ. Γήκνπ Δηξήλε γηα ηελ ππνκνλή, ηνλ 
ρξφλν, ηε ζηήξημε θαη ηε βνήζεηα ηεο ζηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο.  

Δπίζεο επραξηζηνχκε ηνπο γνλείο καο Νίθν θαη Υαξίθιεηα, ηακάηε θαη Υξπζνχια γηα 
ηελ ζηήξημε ηνπο ζε φια ηα ρξφληα ηεο θνίηεζε καο ζην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα. 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείινπκε ζηηο αγαπεκέλεο καο Αλδξνλίθε θαη Δξσθίιε  γηα 
ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα  δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο  ησλ 
ζπλεληεχμεσλ, θαζψο θαη ζηνλ θ. Σδειέπε Νηθφιαν, Γηεπζπληή ηεο ICAP GROUP Α.Δ., 
γηα ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ καο παξείρε. 

Σέινο επραξηζηνχκε φιεο ηηο ηπξνθνκηθέο κνλάδεο πνπ καο δέρηεθαλ, καο άλνημαλ ηελ 
πφξηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο θαη καο εκπηζηεχηεθαλ ηηο ζθέςεηο ηνπο.  

  



 Οη δηθηπψζεηο θαη ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί σο ηξφπνη δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα  ηηο κηθξέο θαη 

αλεμάξηεηεο Σπξνθνκηθέο –Γαιαθηνθνκηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 
4 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, φπσο καξηπξά θαη ν ηίηινο ηεο, είλαη ε 
κειέηε ησλ κηθξψλ θαη αλεμάξηεησλ ηπξνθνκηθψλ θαη γαιαθηνθνκηθψλ επηρεηξήζεσλ 
θαη θαηά πφζν νη δηθηπψζεηο θαη νη ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί ζα κπνξνχζαλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζ’ απηέο, έλαληη ησλ κεγάισλ 
επηρεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηψληαη νη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζηψλ πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα σθειήζνπλ ηηο ηπξνθνκηθέο κνλάδεο ηεο Κξήηεο, αιιά θπξίσο νη ηξφπνη 
νη νπνίνη ζα βνεζήζνπλ ηηο κηθξέο νηθνγελεηαθέο κνλάδεο λα απνθηήζνπλ κεξίδην ζηελ 
θαηαθεξκαηηζκέλε αγνξά ηνπ θιάδνπ. 

ηα πξψηα θεθάιαηα παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξία ησλ γαιαθηνθνκηθψλ – ηπξνθνκηθψλ 
επηρεηξήζεσλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, κέζα θαη απφ κειέηεο ηεο εηαηξίαο ICAP Group θαη 
πεξηγξάθνληαη ηα πξντφληα ηνπο. Δπίζεο αλαιχνληαη νη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 
αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, φπσο «αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα», «ζπζηάδα-cluster», 
«δίθηπα-network»θ.α.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο έξεπλαο πάλσ ζην ζέκα, έγηλε ρξήζε ηεο πξσηνγελνχο πνηνηηθήο 
έξεπλαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε ζπλέληεπμε. ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 
ππήξμαλ αξθεηέο δπζθνιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο, ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ 
επηρεηξεκαηηψλ, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο ήηαλ πξφζπκνη θαη θηιηθνί.  

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα είλαη ε έιιεηςε ελεκέξσζεο 
αιιά θαη ν έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ ηπξνθνκηθψλ θαη 
γαιαθηνθνκηθψλ κνλάδσλ γηα ην θαηά πφζν κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά ηέηνηνπ 
είδνπο ζπλεξγαζίεο ζηνλ θιάδν ηνπο, ιφγσ κεγάινπ αληαγσληζκνχ.   
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SUMMARY 

 

The purpose of this thesis, as evidenced by its title, is the study of small and 
independent cheese and dairy enterprise and whether the networking and clusters 
could create a competitive advantage to them, against big business. More specifically, 
we study the potential partnerships that could benefit the cheesemaking units of Crete, 
but mainly the ways that will help small family farms to gain market share in the 
fragmented industry. 

The first chapters present the history of milk - dairy business in the Greek area, trough 
ICAP Group studies and describes their products. It also analyzes the concepts related 
to the subject of work, such as "competitive advantage", "cluster-cluster", "network-
network" etc. 

During research on the subject of work, use was made of primary qualitative research, 
based mainly in the interview. During conducting the research there were several 
difficulties and delays because of business workloads, but in general was eager and 
friendly.  

The main conclusion drawn from the research is the lack of information and the intense 
reflection of the cheese and dairies owners whether they work properly such 
partnerships in their industry because big competition. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ  

Δίλαη θνηλά παξαδεθηφ φηη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο έρνπλ θαηαθιχζεη ηελ ειιεληθή θαη 
μέλε αγνξά, απνζπψληαο ηε κεξίδα ηνπ «ιένληνο» θαη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΜΜΔ) δελ κπνξνχλ λα ηηο αληαγσληζηνχλ, αζθπθηηνχλ θαη πνιιέο θνξέο αδπλαηνχλ 
λα επηβηψζνπλ. Σν γεγνλφο απηφ παξνπζηάδεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε εμεχξεζεο ιχζεο, 
ψζηε λα κπνξέζνπλ νη ΜΜΔ λα αληέμνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. Καηά ηελ γλψκε καο, ε 
κνλαδηθή ίζσο ιχζε είλαη ε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, φπσο δίθηπα θαη 
ζπζηάδεο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ κειέηε ησλ κηθξνκεζαίσλ ηπξνθνκηθψλ 
κνλάδσλ ηεο Κξήηεο. Γειαδή θαηά πφζν ζα κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ 
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, λα βειηηψζνπλ ηελ ζέζε ηνπο, λα αλαπηπρζνχλ θαη λα 
απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην, αξρηθά ζηελ ηνπηθή θαη ζηελ ζπλέρεηα ζε φιε ηελ 
ππφινηπε Διιεληθή αγνξά, κέζα απφ ηελ έληαμε ηνπο ζε επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο, 
φπσο δίθηπα θαη ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί.  

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα: 

 ην πξώην θεθάιαην εμεηάδνληαη ε εθθίλεζε, ε πνξεία θαη ε εμέιημε ησλ 
κηθξνκεζαίσλ ειιεληθψλ ηπξνθνκηθψλ θαη γαιαθηνθνκηθψλ κνλάδσλ.  
 

 Σν δεύηεξν θεθάιαην αθνξά ηελ αλάιπζε, ηελ πξνέιεπζε ηελ δηαηήξεζε θαη 
ηελ αλάπηπμε ηνπ «αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο», θαζψο θαη ηελ 
δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο. 

 

 ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο νη νπνίεο 
κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ κηθξψλ ηπξνθνκείσλ θαη 
γαιαθηνθνκείσλ έλαληη ησλ κεγαιχηεξσλ. Δπηπιένλ, δίλνληαη αλαιπηηθφηεξα νη 
έλλνηεο θαη νη νξηζκνί ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ, θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα, 
κεηνλεθηήκαηα, αιιά θαη νη ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο. Σέινο γίλεηαη ε 
αλάιπζε κεξηθψλ θαιψλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ θαη ε παξνπζίαζε 
ηνπ cluster «Κξεηηθνχ ηπξηνχ».  
 

 Σν ηέηαξην θεθάιαην απνηειείηαη απφ ηνλ ζθνπφ θαη ηελ κεζνδνινγία ηεο 
εξγαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηηο εξεπλήηξηεο, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο. 
Δηδηθφηεξα, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ επηινγή ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ δείγκαηνο, 
θαζψο θαη ζηελ ρξήζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 
ζπιινγή δεδνκέλσλ. 
  

 ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα 
ζπκπεξάζκαηα, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα απφ ηελ ρξήζε ηνπ 
εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ  ηεο ζπλέληεπμεο.        
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΕ  ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΕ- 

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ  

 

1.1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΟ – ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΟ ΚΛΑΔΟ  

Καηά παξάδνζε ηα ηπξνθνκηθά πξντφληα θαηαζθεπάδνληαλ ζε νξεηλέο θπξίσο πεξηνρέο 
απφ ηα λνηθνθπξηά. Απηφ ζπλέβαηλε κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 19ν  αηψλα, ρσξίο ηδηαίηεξεο 
αιιαγέο, έσο φηνπ νη επηζηήκεο ηεο Ηαηξηθήο, ηεο Υεκείαο, ηεο Μηθξνβηνινγίαο θαη 
άιισλ θιάδσλ αλαπηχρζεθαλ ξαγδαία. Ζ θαηάζηαζε άιιαμε θαζψο επήιζε αλνδηθή 
πνξεία ηφζν γηα ηνλ θιάδν ηεο ηπξνθνκίαο φζν θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο, αθνχ 
μεθίλεζε ε έξεπλα θαη ε κειέηε. Σν 1851 ηδξχζεθε ε πξψηε βηνκεραλία επεμεξγαζίαο 
θαη παξαγσγήο ηπξηνχ ζηελ Ακεξηθή. Απφ ηφηε άξρηζε ε αληηθαηάζηαζε ησλ κηθξψλ  
νηθνγελεηαθψλ ηπξνθνκηψλ απφ κεγάιεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίεο κε πιήξε 
κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ.  

ηνλ Διιεληθφ ρψξν ε ηέρλε ηεο ηπξνθνκίαο εθηπιηζζφηαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 
θηελνηξφθνπο έσο ηα ηέιε ηνπ 19ν αηψλα ρσξίο ζεκαληηθή πξφνδν. Ζ παξαγσγή ησλ 
πξντφλησλ γίλνληαλ κε αλχπαξθηα κέζα θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Οη άλζξσπνη 
ηεο επνρήο εθείλεο λφκηδαλ φηη ήηαλ κηα ζεηξά ζπκπηψζεσλ θαη ζπγθπξηψλ ην πήμηκν 
ηνπ ηπξηνχ. χκθσλα κε ηνλ θχξην Αλπθαληάθε «Ζ πξψηε ζπζηεκαηηθή ειιεληθή 
εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ βειηίσζε ησλ ηπξηψλ καο έγηλε ην 1888 κ.Υ. απφ ηνλ 
Ραυλφιδν Γεκεηξηάδε, ζε ζπλζήθεο πνιχ δχζθνιεο, πνπ ν ίδηνο πεξηγξάθεη ζε 
ζχγγξακκα ηνπ». 

Με ηελ Αλαγέλλεζε ηνπ έζλνπο έρνπκε θαη ηελ ίδξπζε ηεο γεσξγηθήο ζρνιήο πνπ 
ζπκπεξηιάκβαλε θαη ηνλ ηνκέα ηεο ηπξνθνκίαο. ηελ Σίξπλζα ην 1829 ηδξχζεθε ε 
πξψηε γεσξγηθή ζρνιή, έπεηηα απφ εληαηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ Καπνδίζηξηα. Ζ ζρνιή 
θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο ήηαλ κνλνζέζηα κε αληηθείκελν εθπαίδεπζεο ηελ γεσξγία θαη 
θηινμελνχζε καζεηέο ειηθίαο απφ 14 έσο 18 εηψλ. Λφγσ ηεο απξνζπκίαο 
πξνζέιθπζεο καζεηψλ εμαηηίαο ηεο απφζηαζεο θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ην 1887 ε 
ειιεληθή πνιηηεία πξνρψξεζε ζηε ζχζηαζε δχν λέσλ εθπαηδεπηήξησλ Γεσξγηθψλ 
ζρνιψλ ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Λάξηζα. Οη ηξείο απηέο ζρνιέο νλνκάζηεθαλ 
«Σξηαληαθπιιίδεηα» κε δηάξθεηα εθπαίδεπζε ηξία έηε.  

Απφ ην λφκν θαηά ηελ ζχζηαζε ηνπο ηα εθπαηδεπηηθά απηά ηδξχκαηα επέβιεπαλ ζηελ 
δεκηνπξγία απιψλ ηερλεηψλ ηπξνθνκίαο, δελδξνθνκίαο, δσνηερλίαο, νηλνπνηίαο, θαη 
άιισλ γεσξγηθψλ αζρνιηψλ. Σν 1894 ζπζηάζεθε ε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή 
Αθαδεκία κε ζηφρν ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε, θαζψο ηελ ίδηα ρξνληθή 
πεξίνδν ζηελ «Καζζαβέηεην θαη Σξηαληαθπιιίδηνλ» ρνιή Αΐδηλίνπ θαη Λάξηζαο 
ηδξχζεθε έδξα ηπξνθνκίαο. Αξγφηεξα ην έηνο 1897 ε πνιηηεία κεξίκλεζε θαη 
θαηαζθεπάζηεθαλ Γεσξγηθέο ζρνιέο ζε θάζε λνκφ ηεο ρψξαο ρσξίο ηα λέα θηίζκαηα λα 
πεξηιακβάλνπλ ρψξνπο πξαθηηθή άζθεζεο. Δλ θαηαθιείδη ζηελ Διιάδα ην 1916, ράξε 
ζηνλ γαιαθηνθφκν Ν. Επγνχξε μεθίλεζαλ νη δηαδηθαζίεο ίδξπζεο ηνπ πξψηνπ ζρνιείνπ 
Σπξνθνκίαο ζηα Ησάλληλα, μεθηλψληαο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 1917 κε 
ειάρηζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ρξεκαηνδφηεζε. Σν 1932 κεηνλνκάζηεθε ζε 
Πξαθηηθή Γαιαθηνθνκηθή ρνιή Ησαλλίλσλ θαη ην 1989 ζε ηερληθή Δπαγγεικαηηθή 
ρνιή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηδηφθηεηα εγθαηαζηάζεηο. ήκεξα ζηελ Κξήηε 
ππάξρνπλ ηξείο ζρνιέο ηπξνθνκίαο-Γαιαθηνθνκίαο, ζηνλ λνκφ Ρεζχκλεο, λνκφ 
Ζξαθιείνπ θαη λνκφ Λαζηζίνπ. 



 Οη δηθηπψζεηο θαη ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί σο ηξφπνη δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα  ηηο κηθξέο θαη 

αλεμάξηεηεο Σπξνθνκηθέο –Γαιαθηνθνκηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 
11 

 

Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη νη εγθαηαζηάζεηο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ κε 
πνιπεηή εκπεηξία θαη γλψζεηο είλαη απαξαίηεηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Σπξνθνκείσλ – 
Γαιαθηνθνκείσλ. Γεγνλφο απνηέιεζαλ νη πξνζπάζεηεο ηνπ θξάηνπο πξηλ απφ ρξφληα 
εθπαηδεχνληαο αλζξψπνπο γηα ηελ αζθαιή δηαρείξηζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ 
γάιαθηνο. Παξά ην γεγνλφο απηφ νη ηπξνθνκηθέο κνλάδεο πνπ ηδξχζεθαλ θαη 
ιεηηνπξγνχζαλ, δελ δηέζεηαλ ηνπο απαξαίηεηνπο κεραλνινγηθνχο εμνπιηζκνχο θαη 
εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνπ δηαζθάιηδαλ ηελ δεκφζηα πγεία θαη 
αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ. Σν έηνο 1960 ν αξηζκφο ησλ κνλάδσλ ζηνλ ειιεληθφ 
ρψξν δελ κπνξνχζε λα θαζνξηζηεί κε αμηνπηζηία, εθφζνλ ππήξραλ πνιιέο 
αθαηάιιειεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο γάιαθηνο. Γηα ηνλ ιφγν, απηφ ην θξάηνο επηδφηεζε 
ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1959-1960 εβδνκήληα ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ 
απνζθνπνχζαλ είηε ζηελ ίδξπζε ή ηελ απνπεξάησζε, είηε ζηελ δεκηνπξγία 
εξγνζηαζίσλ παζηεξίσζεο.  

Ζ θηελνηξνθία ζηε Κξήηε θαη γεληθφηεξα ζηελ Διιάδα είλαη δηάζπαξηε κε ιηγνζηέο 
νξγαλσκέλεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, θαζψο νη πξνυπνζέζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ 
παξαγσγή άξηζησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ. Ζ παξαγσγή γάιαθηνο κεηά ην 1960 είρε 
αλνδηθή πνξεία, κε φρη ηδηαίηεξα ηαρχξπζκνπο ξπζκνχο. Καζψο ην αγειαδηλφ γάια είρε 
αχμεζε 88%, ην πξφβεην 86% θαη ην γίδηλν 72% ζε ρξνληθή δηάξθεηα ζαξάληα ρξφλσλ. 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο κεηψλεηε ζεκαληηθά ελψ 
ππνινγίδεηε ζε 200.000 νηθνγέλεηεο πνπ αζρνινχληαη κεξηθψο ή πιήξσο κε ηελ 
θηελνηξνθία.  κσο ε παξαγσγή ηεο ρψξαο δελ θηάλεη ψζηε λα θαιπθηνχλ νη αλάγθεο 
ζε ηπξνθνκηθα θαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη θάζε ρξφλν γίλνληαη κεγάιεο εηζαγσγέο 
γάιαθηνο θαη πξντφλησλ, πνπ έθηαζαλ ην 30% ην 2008. Σν θαηλφκελν εηζαγσγήο 
γάιαθηνο επηδεηλψζεθε κε ηελ εηζαγσγή ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή έλσζε ην 1981 
ιφγσ ηεο άξζεο δαζκψλ.   

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ησλ θηελνηξνθηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ  είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ δπζθνιία κεηαπνίεζεο ηνπ γάιαθηνο ζε 
πξντφλ θαζψο θαη ε δηαξθήο κείσζε ηεο ηηκήο πνπ θαηεπζχλνπλ ηνπο παξαγσγνχο 
ζηελ απηνθαηαλάισζε θαη ζηελ ζπλερή κείσζε ηεο παξαγσγήο. Απφ έξεπλα 
πξνθχπηεη φηη κφλν ην 75% ηνπ γάιαθηνο κεηαθέξεηαη ζηηο βηνκεραλίεο γηα ηελ 
αμηνπνίεζε ηνπ ελψ ην ππφινηπν γάια θαηαλαιψλεηαη νηθνηερληθά. 

Σν 1996 ηα νξγαλσκέλα ηπξνθνκεία θαηείραλ ηελ πςειφηεξε ζέζε ζηελ παξαγσγή 
πξντφλησλ πνπ θπκαηλφηαλ ζην 55%-65%, θαζψο ε παξαγσγή ησλ ηπξνθνκηθψλ 
πξντφλησλ αλήιζε ζηνπο 192,1 ρηι. ηφλνπο.  Σν ππφινηπν κεξίδην ηεο αγνξάο 45%-
35% αλαθεξφηαλ ζηελ απηνθαηαλάισζε. Καηά ην έηνο απηφ παξαγφηαλ θαηά θχξην 
ιφγν καιαθά ηπξηά αθνχ θαηείραλ ην 75% ηεο παξαγσγήο έλαληη ζηελ παξαγσγή 
ζθιεξψλ-εκίζθιεξσλ ηπξηψλ πνπ έθηαλε ην 17% θαη ησλ πξντφλησλ ηπξνγάιαθηνο 
πνπ ήηαλ ζην 8%. Αθφκα θαη ζήκεξα ηα ηπξνθνκηθά θαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα 
θαηέρνπλ πςειή ζέζε ζηελ δηαηξνθή ησλ Διιήλσλ, παξά ην γεγνλφο απηφ 
παξαηεξείηαη φηη νη θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη έσο ζε έλα βαζκφ απφ ηελ ηηκή 
πψιεζεο ησλ πξντφλησλ αιιά θαη απφ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπο. πκθσλά κε κηα 
πην πξφζθαηε κειέηε ε δήηεζε ησλ ειιεληθψλ ηπξηψλ ην 2015 δηακνξθψζεθε ζην 65-
66% επί ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο. Καζψο επίζεο επηζεκαίλαηε φηη απφ ην 2013 
ππάξρεη ζπλερή αχμεζε εγρψξηαο θαηαλάισζεο ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, κε πνζνζηά 
αχμεζεο ηηο πεξηφδνπο 2012-2013 ζην 4,3%, ην 2013-2014 ζην 2,3% θαη κε αλάινγν 
ξπζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 2% εκθαλίδεηαη ην 2015 θαη 2016. (Κιαδηθή κειέηε Κσλζηαληίλαο 
Καινχδε 2016)        

Απφ ηα ζηνηρεία ηεο ICAP 1998 πνπ βξίζθνληαη δηαζέζηκα ζην βηβιίν «Οδεγφ 
επέλδπζεο γηα λένπο επηρεηξεκαηίεο, Σεχρνο 1ν» πξνθχπηεη φηη ζηελ ρψξα καο θαηά 
ηελ πεξίνδν ηνπ 1990 ιεηηνπξγνχζαλ 1100 ηπξνθνκεία. Μέζα ζε δέθα έηε κεηψζεθαλ 
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θαηά 400 ηπξνθνκεία θαη απέκεηλαλ 700 κνλάδεο ελ ιεηηνπξγία. Πην ζπγθεθξηκέλα  ζην 
λνκφ Λαξίζεο 65 κνλάδεο, Αηησιναθαξλαλίαο 60 κνλάδεο, Αηηηθήο 65 κνλάδεο, 
Σξηθάισλ 45 κνλάδεο, Κνδάλεο 50,  Θεζζαινλίθεο 40 κνλάδεο, Ησαλλίλσλ 30 
κνλάδεο, Ζξαθιείνπ 40 κνλάδεο, Υαλίσλ 40 κνλάδεο, Ρεζχκλνπ 50 κνλάδεο. ήκεξα 
ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ICAP group 2009, ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηνχληαη 605 
επηρεηξήζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη 340 κνλάδεο είλαη κηθξνχ κεγέζνπο κε εηήζηα παξαγσγή 
θάησ ησλ 100 ηφλσλ. Αθνινχζσο απφ έξεπλα  πνπ δηεμάγεη ην 2012 
δξαζηεξηνπνηνχληαη 545 επηρεηξήζεηο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο (330) είλαη 
κηθξνχ κεγέζνπο κε εηήζηα παξαγσγή θάησ ησλ 100 ηφλσλ.  

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΦΔΣ, φπσο παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ Φαξξάθε (2015), ζηνλ 
Διιαδηθφ ρψξν δξαζηεξηνπνηνχληαη 793 γαιαθηνθνκηθέο επηρεηξήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο 
απηέο κε βάζε ηνλ ΣΑΚΟΓ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία « Παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ 
πξντφλησλ (θσδηθφο:10.5) θαη ππνθαηεγνξία «Λεηηνπξγία γαιαθηνθνκείσλ θαη 
ηπξνθνκείσλ (θσδηθφο: 10.5-0)». ηελ ζπλέρεηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
ίδηα πνκπή ζχκθσλα κε ηνλ ΗΟΒΔ νη κνλάδεο απηέο απνηεινχλ ην 5,5% ησλ 
ζπλνιηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ θαη 
ην 19% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ ησλ εξγαζηψλ. Αθνινχζσο δίδνληαη φπσο απηέο 
παξνπζηάδνληαη ζηελ ίδηα πνκπή, αλαιπηηθά νη επηρεηξήζεηο αλά λνκφ (νη εγθεθξηκέλεο 
απφ ηνλ ΔΦΔΣ) 

Πίλαθαο 1.1.1: Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ αλά λνκφ 

Γεωγξαθηθή πεξηνρή Αξ. επηρεηξήζεωλ Γεωγξαθηθή πεξηνρή Αξ. επηρεηξήζεωλ 

Αλαη. ηεξ. Διιάδα  Θξάθε 11 

Αηηηθή θαη Πεηξαηάο 54 Ρνδφπε 5 

Φσθίδα 13 Ξάλζε 12 

Βνησηία 17 Δχξνο 28 

Δχβνηα 15 χλνιν  

ύλνιν 99   

Κξήηε  Νεζηά Αηγαίνπ  

Ζξάθιεην 24 Υίνο 6 

Λαζίζη 5 Κπθιάδεο 17 

Ρέζπκλν 34 Γσδεθάλεζα 8 

Υαληά 25 Λέζβνο 24 
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χλνιν 88 άκνο 2 

 

 

 χλνιν 57 

Πει/ζν & Γπη. ηεξεά  Ήπεηξνο & Νεζηά  

Αραΐα 18 Άξηα 6 

Αξγνιίδα 25 Θεζπξσηία 10 

Αξθαδία 22 Ησάλληλα 20 

Ζιία 20 Λεπθάδα 1 

Λαθσλία 8 Πξέβεδα 4 

Μεζζελία 15 Κέξθπξα 2 

Εάθπλζνο 1 χλνιν 43 

Κεθαιιήληα 15   

Κνξηλζία 8   

Αηησιναθαξλαλία 34   

χλνιν 166   

Αλαη. Μαθεδνλία  Γπη. Μαθεδνλία  

έξξεο 11 Κνδάλε 27 

Γξάκα 7 Καζηνξηά 3 

Καβάια 11 Γξεβελά 10 

χλνιν 29 Φιψξηλα 4 

  χλνιν 43 

Κεληξ. Μαθεδνλία  Κεληξ. Διιάδα  
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Πηεξία 10 Καξδίηζα 8 

Θεζζαινλίθε 55 Λάξηζα 46 

Πέιια 14 Δπξπηαλία 3 

Κηιθίο 18 Σξίθαια 17 

Υαιθηδηθή 13 Μαγλεζία 19 

Ζκαζία 17 Φζηψηηδα 19 

χλνιν 127 χλνιν 112 

 Πεγή : Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή , Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Μάξθνο Κ. Φαξξάθεο 2015 

 

Αλακθηζβήηεηα ππάξρνπλ πνιιέο ζε αξηζκφ ηπξνθνκηθέο κνλάδεο, αιιά ιφγσ ησλ 
απαξραησκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 
ζπλζήθεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη έηζη ε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο γίλεηαη ζηελ 
ηνπηθή αγνξά, φπσο αλαθέξεη θαη έξεπλα ηεο ICAP (2012). ε κηα αθφκα πην 
πξφζθαηε κειέηε ηεο ICAP (2016) αλαθέξεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ ηπξνθνκηθψλ θαη 
γαιαθηνθνκηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη κεγάινο, γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη ηελ αγνξά 
ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ. Έηζη αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο θάζε επηρείξεζεο, νη 
νπνίεο βέβαηα ζηελ κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ είλαη κηθξέο, ηα κεξίδηα ηεο αγνξάο πνπ 
θαηέρνπλ είλαη πεξηνξηζκέλα.    

 

Πίλαθαο1.1.2 : Μεξίδηα αγνξάο ησλ θπξηφηεξσλ ηπξνθνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 
Διιάδα 

 

Πίλαθαο  Μεξίδηα αγνξάο νξηζκέλωλ εθ ηωλ θπξηόηεξωλ επηρεηξήζεωλ ζην ζύλνιν ηεο θαηαλάιωζεο ηπξνθνκηθώλ πξνϊόληωλ (2015)  

 

Δπωλπκία εηαηξείαο Μεξίδην 

FRIESLANDCAMPINA ΔΛΛΑ Α.Δ.  7,5%-8% 

ΣΤΡΑ Α.Δ. (1) 4% 

ΓΧΓΧΝΖ Α.Δ. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΖΠΔΗΡΟΤ   3%-3,5% 
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Δθηφο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ πίλαθα ζηελ εμεηαδφκελε αγνξά δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη νξηζκέλνη ζπλεηαηξηζκνί φπσο: ΔΝΧΖ 
ΑΓΡΟΣ. ΤΝΔΣ. ΡΟΓΟΠΖ ΤΝ.Π.Δ., ΑΓΡΟΣ. ΤΝΔΣ. ΡΔΘΤ-ΜΝΖ θαη ΔΝΧΖ ΑΓΡΟΣ. ΤΝΔΣ. ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ.                                                      
Πεγή Icap group (2016) 

 

1.2 ΣΤΠΟΙ ΣΤΡΟΚΟΜΕΙΨΝ- ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΕΙΨΝ  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, νη επηρεηξήζεηο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηπξνθνκίαο θαη ηεο γαιαθηνθνκίαο πξέπεη λα 
δηαθξίλνληαη κε βάζε θάπνηνπο ηχπνπο. Ο ηχπνο ηεο εθάζηνηε κνλάδαο δηαθξίλεηαη κε 
βάζε ηελ πνζφηεηα γάιαθηνο πνπ κεηαπνηεί θαη ην θεθάιαην πνπ δηαζέηεη ν επελδπηή 
ηεο επηρείξεζεο.  

Απφ ην 1960 έσο θαη ζήκεξα, νη πξνηεηλφκελεο κνλάδεο παξαγσγήο γάιαθηνο 
παξνπζηάδνληαη κε ειάρηζηεο δηαθνξέο. Απφ παιηά νη επηρεηξεκαηίεο αζρνινχληαη κε 
δχν ηχπνπο επηρεηξήζεσλ, αλάινγα ην θεθάιαην θαη ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε. Ο 
πξψηνο ηχπνο επηρείξεζεο αλαθέξεηαη ζε ηπξνθνκείν κηθξήο δπλακηθφηεηαο 
(νηθνηερληθφ ηπξνθνκείν) κε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο γάιαθηνο έσο θαη 500 ιίηξα 
εκεξεζίσο θαη ρξήζε πξνζσπηθνχ ηνπιάρηζηνλ 2 αηφκσλ. Σν θφζηνο ηεο επέλδπζεο 
απηήο θπκαίλεηαη ζηα 30.000 έσο 60.000 επξψ. Οη απαξαίηεηνη ρψξνη επεμεξγαζίαο 
γάιαθηνο ηνπ ηπξνθνκείνπ είλαη:  

 Έλαο ρψξνο Υεκείνπ φπνπ εθεί γίλεηαη ν πξψηνο έιεγρνο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ 
γάιαθηνο, νη θπζηθνί, κηθξνβηνινγηθνί θαη ρεκηθνί έιεγρνη, παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ καο. 

 Έλαο ρψξνο γξαθείνπ πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα πξνεγκέλα ηερλνινγηθά κέζα 
πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ινγηζηεξίνπ θαη ηελ 
θχιαμε ζεκαληηθψλ εγγξάθσλ. 

 Έλαο ρψξνο ηκαηηνζήθεο φπνπ ην πξνζσπηθφ πξνκεζεχεηαη ηα θαηάιιεια 
ξνχρα πξηλ κπεη ζην ρψξν παξαγσγήο.  

 Υψξνο παξαιαβήο γάιαθηνο φπνπ γίλεηαη ε παξαιαβή θαη ν πξψηνο έιεγρνο 
κε ηελ ρξήζε περακέηξνπ θαη ην γάια ζπιιέγεηαη ζε παγνιεθάλεο. 

 Υψξνο παζηεξίσζεο γάιαθηνο. ην ρψξν απηφ γίλεηαη ν θαζαξηζκφο ηνπ 
γάιαθηνο, ε ηππνπνίεζε ησλ ιηπαξψλ, ε παζηεξίσζε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 
πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ γάιαθηνο γηα ηελ πήμε.  

 Υψξνο ηπξνθφκεζεο. ην ρψξν απηφ πινπνηείηαη ην ηειηθφ ζηάδην παξαγσγήο 
ησλ πξντφλησλ. 

ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ.  2% 

ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.Β.Δ. 1,5%-2% 

LITTLE ACRE MILK FARM Α.Δ. 1,5% 

ΜΠΗΕΗΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ Α.Δ. 1%-1,5% 

ΚΑΡΑΛΖ Α.Δ. 1% 

1. Σν κεξίδην αθνξά όια ηα εκπνξηθά ζήκαηα ηεο εηαηξείαο (Σπξάο, Όιπκπνο θαη Ρνδόπε)  

Πεγή: ICAP Group A.E. – Δθηηκήζεηο αγνξάο 
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 Υψξνο σξίκαλζεο. ην ρψξν απηφ ην πξντφλ σξηκάδεη.  

 Υψξνο ςχμεο. πνπ επηηπγράλεηε ε ζπληήξεζε ησλ πξντφλησλ κέρξη λα βγνπλ 
ζηελ αγνξά. 

ηηο κέξεο καο, κηα ηέηνηα επηρείξεζε λνείηαη κηα πγηήο κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη 
κεηαπνίεζεο ηνπ γάιαθηνο κε ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο κε ηνλ απαξαίηεην 
κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. Οη κνλάδεο απηέο 
θαηαζθεπάδνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηνλ ίδην ρψξν ησλ ζηαπιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ κε δπλακηθή 300 έσο 600 αηγνπξνβάησλ ηνπιάρηζηνλ. Σα 
νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ ηπξνθνκεία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο απφ 200 έσο 450 
ιίηξα γάιαθηνο εκεξεζίσο θαη ν ρψξνο πνπ θαηαιακβάλνπλ είλαη ζπλήζσο 40 
ηεηξαγσληθά κέηξα, κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο λνκνζεζίαο ηξνθίκσλ φπσο νξίδεη ε 
Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ 92/46). Σν θφζηνο ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
50.000 επξψ, ην 60% ηνπ θφζηνο αγνξάο αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ, ην 25% ηνπ θφζηνπο 
ηελ θαηαζθεπή ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ην ππφινηπν 15% ηελ δηακφξθσζε 
ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ. Δπηπιένλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα εληάμνπλ ζε δηάθνξα 
πξνγξάκκαηα παιαηά θηίζκαηα ή ηελ λέα επηρείξεζε αλάινγα ηα πξνγξάκκαηα πνπ 
αλαξηψληαη θαηά πεξηφδνπο.  

Ο άιινο ηχπνο ηπξνθνκηθήο κνλάδαο, αλαθέξεηαη ζηελ δεκηνπξγία κηαο 
νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο κε νινθιεξσκέλε δξαζηεξηφηεηα θαη επηρεηξεκαηηθή 
δξάζε. Ζ δπλακηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 1.500 έσο 2.500 ιίηξα γάιαθηνο 
εκεξεζίσο θαη ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ  απφ πέληε άηνκα, ελψ 
ην θφζηνο θαηαζθεπήο αγγίδεη ην πνζφ ησλ 300.000 έσο 400.000 επξψ. Οη ρψξνη πνπ 
απαηηνχληαη είλαη νη ίδηνη κε απηνχο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηπξνθνκείνπ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ επηπξφζζεησλ ρψξσλ φπσο : 

 Υψξνο ζπζθεπαζίαο. Δθεί πινπνηείηαη ε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ πνπ είλαη 
έηνηκα πξνο πψιεζε. 

 Υψξνο ζπληήξεζεο ζπζθεπαζκέλσλ ηπξηψλ. ηνλ ρψξν απηφ ζπληεξνχληαη ηα 
πξντφληα έσο φηνπ εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά. 

 Υψξνο απνζήθεπζεο βνεζεηηθψλ πιψλ, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 
απνζεθεπηηθφο ρψξνο γηα πξψηεο χιεο, φπσο αιάηη, ραξηνθηβψηηα θ.α. 

 Υψξνο εγθαηάζηαζεο κνλάδαο ρεκηθνχ θαζαξηζκνχ (Γηαδηθαζία CIP). Ζ 
δηαδηθαζία απηή είλαη έλα εμειηγκέλν ζχζηεκα θαζαξηζκνχ φισλ ησλ 
ζσιελψζεσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ πνπ εηζέξρνληαη ζε επαθή κε ην γάια. 

 Φπρξνζηάζην. Δθεί παξάγεηαη παγσκέλν λεξφ γηα ηεο αλάγθεο ησλ 
κεραλεκάησλ  ηνπ ηπξνθνκείνπ. 

 Μεραλνζηάζην. ην ρψξν απηφ γίλεηαη ε ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή ησλ 
κεραλεκάησλ ηνπ ηπξνθνκείνπ. 

 Λεβεηνζηάζην. Βξίζθνληαη ηα κεραλήκαηα απφ ηα νπνία παξάγεηαη ν αηκφο 
ρξήζηκνο γηα ηεο αλάγθεο ηνπ ηπξνθνκείνπ. 

 Σξαπεδαξία. Υψξνο φπνπ νη εξγαδφκελνη θάλνπλ δηάιιεηκα 

 Πξαηήξην πψιεζεο. χγρξνλν  θαηάζηεκα γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πψιεζε 
ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα πνζά ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο 
ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ αιιά φρη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο γηα ηνλ 
πξψην ρξφλν. 
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Πίλαθαο 1.2.1: Δλδεηθηηθή εηήζηα παξαγσγή πξντφλησλ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ 

 Σπξνθνκείν ηχπνπ Η Σπξνθνκείν ηχπνπ ΗΗ 

Φέηα 17 ηφλνη 85 ηφλνη 

θιεξά ηπξηά 3 ηφλνη 15 ηφλνη 

Γηανύξηη 9 ηφλνη 45 ηφλνη 

Μπδήζξα 1 ηφλνο 5 ηφλνη 

Απαηηνύκελε πξώηε ύιε 

(Πξόβεην γάια) 

 

100 ηφλνη 

 

500 ηφλνη 

Πεγή : Σεύρνο 1
ν
 «Παξαδνζηαθά Σπξνθνκεία ( νδεγόο επέλδπζεο γηα λένπο επηρεηξεκαηίεο)» 

 

1.3 ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΣΤΡΙΟΤ 

     ηε θχζε πξηλ απφ εθαηνληάδεο ρξφληα, δήισζαλ ηελ χπαξμε ηνπο ρηιηάδεο είδε 
ζειαζηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Σν γάια ησλ 
ζειαζηηθψλ,  απνηεινχζε θαη απνηειεί πινχζηα πεγή βηηακηλψλ θαη ηρλνζηνηρείσλ, 
θαζψο θαη ηελ θχξηα ηξνθή ησλ λενγλψλ, ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο θαηά ηηο 
πξψηεο εκέξεο ηεο δσήο ηνπο. Ο άλζξσπνο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα επηβηψζεη, 
άξρηζε λα εμεκεξψλεη ηα δψα, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο. 
Αξρηθά εμεκέξσζε ηνλ ιχθν, ν νπνίνο εμειίρζεθε αξγφηεξα ζην είδνο ηνπ ζθχινπ. 
Αξγφηεξα εμεκέξσζε ην πξφβαην, πξηλ απφ πεξίπνπ 5000 ρξφληα έπεηηα ην θαηζίθη, 
κεηά ην γνπξνχλη, ηελ αγειάδα, ην ειάθη, ηελ γάηα, ην άινγν, ηα πνπιηά. Έηζη ην γάια, 
ην θξέαο, ην ηξίρσκα πνιιψλ απφ απηψλ ησλ δψσλ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ 
άλζξσπν γηα ιφγνπο ρξεζηηθνχο.  

ήκεξα έρεη απνδεηρζεί απφ επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη έξεπλεο φηη ην γάια απνηειεί 
ζεκαληηθή ηξνθή γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνπο νξγαληζκνχο. Απφ ηα παιηά ρξφληα νη 
άλζξσπνη έςαρλαλ ηξφπνπο γηα λα ζπληεξήζνπλ ην γάια γηα κεγάιν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. Καζψο ελέηεηλαλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπο απηή, δεκηνχξγεζαλ ην ηπξί. Ζ 
ρξνληθή αλαθνξά ηεο παξαγσγήο ηπξηνχ, δειαδή ην πφηε θαη ζε πηα πεξηνρή 
παξάρζεθε, δελ είλαη απνδεδεηγκέλν. 

χκθσλα κε ηνλ Δκκαλνπήι Μηρ. Αλπθαληάθε, φπσο αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ 
«Σπξνθνκία», έλαο Άξαβαο έκπνξνο πξηλ απφ πεξίπνπ 8000 ρξφληα, ζηελ 
πξνζπάζεηα ηνπ λα κεηαθέξεη ην γάια ζε έλα ρεηξνπνίεην αζθφ απφ πξνβηά δψνπ, 
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εμαηηίαο ησλ ελδχκσλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ πεξηείρε, ε πξνβηά θαη ε ζπκβνιή ησλ 
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πήμε ηνπ γάιαθηνο. Έηζη κεηαμχ ηεο 
θνηιάδαο ηνπ Σίγξε θαη ηνπ Δπθξάηε πξνπαξαζθεπάζηεθε ηπραία ην πξψην ηπξί. Ο 
ίδηνο θάλεη αλαθνξά ζηελ ειιεληθή κπζνινγία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ζενί ηνπ 
Οιχκπνπ ήμεξαλ πφζν ζεκαληηθή ήηαλ ε ηέρλε ηεο ηπξνθνκίαο θαη έηζη ζέιεζαλ λα 
θάλνπλ ηελ ηέρλε απηή έλα δψξν ζηελ αλζξσπφηεηα. 

Απφ ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα, ην 5400π.Υ. εκθαλίδνληαη ηα 
πξψηα ίρλε θαηαλάισζεο ηνπ γάιαθηνο, ηα νπνία βξέζεθαλ ζηελ θεληξηθή Μαθεδνλία, 
απφ ηελ αλεχξεζε αγγείσλ θαη καγεηξηθψλ ζθεπψλ πνπ αλαθαιχθζεθαλ ζε αλαζθαθέο 
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, θαζψο πξαγκαηνπνηήζεθε  ρεκηθή αλάιπζε απηψλ θαη 
ηαπηνπνίεζε. Απηφ θαίλεηαη λα είλαη ε αξραηφηεξε αλαθάιπςε γηα ην γάια ζηελ ηζηνξία 
ηεο Δπξψπεο γεληθφηεξα, φπσο ππνζηεξίδνπλ ζηελ βηβιηνγξαθηθή ζχλζεζε ηνπο ν θ. 
Μπίληζεο Θσκάο θαη ν θ. Παπαδήκαο Φψηεο. 

Σν 4.000 π.Υ. νη αξραίνη Αηγχπηηνη είραλ αλαπηχμεη πνιχ ηελ ηέρλε ηεο θηελνηξνθίαο. 
Απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο απεηθνλίζεηο ηνπο πνπ παξνπζίαδαλ ζπρλά ηελ παξαγσγή ηνπ 
βνπηχξνπ. ηελ ζπλέρεηα ην 3.000π.Υ. ν ηζηνξηθφο Γηφδσξνο θάλεη ιφγν γηα ηελ 
παξαζθεπή ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ παξαγσγή ηπξηνχ απφ 
πξφβεην γάια. Αθνινχζσο ζηα γξαπηά θείκελα ησλ Βαβπισλίσλ  ην 2.000π.Υ. ε 
παξαγσγή ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ θαίλεηαη λα αθκάδεη, εθφζνλ θάλνπλ αλαθνξά 
ζηελ θαηαλάισζε βνπηχξνπ, ηπξηνχ θαη γάιαθηνο.  

Σελ επνρή εθείλε πνιινί Έιιελεο αζρνιήζεθαλ κε ην ηπξί, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 
επηθά θείκελα. Απφ ηα θείκελα ηνπ Γηφδσξνπ ηνπ ηθειηψηε, ε Σπξψ, ε θφξε ηνπ 
αικσλέα θαη ηεο Αιθηδίθεο θαίλεηαη λα πήξε ην φλνκα ηεο απφ ηπξί. Σν 460-356 π.Υ. 
ν Ηππνθξάηεο αλαθέξεη φηη ζηελ Διιάδα παξαζθεχαδαλ ηπξί απφ γάια θαηζίθαο θαη 
θνξάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 484-421 π.Υ. ν Ζξφδνηνο ππνζηεξίδεη φηη ην ηπξί ησλ 
«θπζίσλ» παξαγφηαλ απφ γάια θνξάδαο θαη απφ ηελ άιιε, ην 384-322 π.Υ. ν 
Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη φηη ην γάια γατδνχξαο θαη θνξάδαο ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ 
θαηαζθεπή ησλ ηπξηψλ ησλ «Φξπγηψλ» . 

Καηά ηελ Ρσκατθή επνρή, ην ηπξί ππήξμε είδνο πξψηεο αλάγθεο γηα ηα λνηθνθπξηά θαη 
ηνπο ζηξαηηψηεο. Δμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο δήηεζεο ν απηνθξάηνξαο Γηνθιηηηαλφο ην 
284-305 κ.Υ. αχμεζε ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ αγαζνχ απηνχ. Σελ επνρή εθείλε, νη 
ζπγγξαθείο έθαλαλ ζπρλά ιφγν ζηα θείκελα ηνπο γηα ην ηπξί θαη ηελ ηπξνθφκηζε. 
Μεξηθνί απφ απηνχο ήηαλ ν Cato ην 150 π.Υ., ν Varro ην 40 π.Υ., ν Columella ην 50 
π.Υ., ν Pliny ην 23-89 π.Υ.  Με ηελ κεηαθίλεζε ησλ Ρσκαίσλ ζηξαηησηψλ είρακε ηελ 
δηάδνζε ηεο ηέρλεο ηεο ηπξνθνκίαο θαη ηνπ ηπξηνχ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Παξφια 
απηά θαηά ηε δηάιπζε ηεο απηνθξαηνξίαο ε αλνδηθή απηή πνξεία ζηακάηεζε γηα κεγάιν 
ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Σέινο κέρξη ην 12ν αηψλα κ.Υ. ην πξφβεην θαη ην γίδηλν γάια ζεσξνχληαλ ην πην 
δηαδεδνκέλν γάια ζηελ Δπξψπε. Σνλ θαηξφ εθείλν άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ε 
αγειαδνηξνθία θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην αγειαδηλφ γάια πεξηζζφηεξν απφ ηα άιια.  

 

1.4  ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΚΑΙ ΣΟ ΕΙΔΟ ΣΨΝ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΨΝ 

ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ  

    ηελ ειιεληθή αγνξά ζήκεξα πξνζθέξνληαη πνηθίια είδε ηπξηψλ ζην θαηαλαισηηθφ 
θνηλφ. Πιένλ θάζε ηπξνθνκείν δηαζέηεη πνιινχο θσδηθνχο παξαγσγήο θαη ζπλερψο 
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ππάξρεη ζπλερήο δηεξεχλεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ, πξνθεηκέλνπ ε παξαγσγή 
λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. πσο έρεη πξνθχςεη απφ θιαδηθή 
κειέηε ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ηπξηψλ ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξα πςειά 
επίπεδα ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Μειέηε Icap group 2016). 
Σα εθηξεθφκελα δψα ζηελ ρψξα καο είλαη θπξίσο αηγνπξφβαηα θαη ζε κηθξφ πνζνζηφ 
ππνζηεξίδεηαη ε εθηξνθή ηεο αγειαδνηξνθίαο, ιφγσ ησλ εδαθνθιηκαηνινγηθψλ 
ζπλζεθψλ ηεο ρψξαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα παξαδνζηαθά καο ηπξηά παξαζθεπάδνληαη 
απνθιεηζηηθά απφ ην γάια ησλ πξνβάησλ θαη ησλ αηγψλ. Σν γάια απηψλ ησλ δψσλ 
πεξηέρεη εμαηξεηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνζδίδεη ζην πξντφλ ηδηαηηέξα 
ραξαθηεξηζηηθή γεχζε πνπ ην θαζηζηά κνλαδηθφ.  

Σν παξαδνζηαθφ πξντφλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ηφπνπ. Παξ’ φια 
απηά ην εκπφξην θαη ε παξαγσγή δελ ζπλδένληαη κε ην αίζζεκα ηνπ κνλνπσιίνπ. ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο ην πξντφλ απνηειεί πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά γηα έλα ηφπν, θαζψο ε 
παξαδνζηαθή νλνκαζία ηνπ πνιιέο θνξέο απνηειεί εγγχεζε, πξνζθέξνληαο πνιιά 
πιενλεθηήκαηα ζηνλ ηφπν απηφ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη γηα ηελ ηπξνθνκία ε εθαξκνγή 
ηεο νδεγίαο 46/92 Δ.Ο.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο 
πγηεηλή ηνπ δψνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη νιφθιεξνπ ηνπ θάζκαηνο ηεο 
ηπξνθνκήζεσο. ηφρνο είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε πγεία ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη ζε 
γεληθφ επίπεδν παξνπζηάδνπλ επαηζζεζία ζε δεηήκαηα, φπσο είλαη ε πγηεηλή, ε 
αζθάιεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ πνπ θαηαλαιψλνπλ.   

χκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ Διιεληθφ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ ηα ηπξνθνκηθά 
πξντφληα δηαρσξίδνληαη κε βάζε ηελ πξψηε χιε, ζε πξντφληα γάιαθηνο θαη πξντφληα 
ηπξνγάιαθηνο.  

 Σα ηπξηά γάιαθηνο δηαθξίλνληαη ζε ηπξηά πνπ σξηκάδνπλ θαη ζε ηπξηά πνπ δελ 
σξηκάδνπλ. Απηά πνπ σξηκάδνπλ ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: ζε πνιχ 
ζθιεξά,  ζθιεξά, εκίζθιεξα θαη καιαθά. Σα ηπξηά πνπ δελ ρξεηάδνληαη 
σξίκαλζε έρνπλ αινηθψδε πθή. Μεηαθέξνληαη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζε 
δηάθνξεο πνηφηεηεο φπσο εμαηξεηηθή, πξψηε, δεχηεξε θαη κεξηθψο 
απνβνπηπξσκέλε.  
 
-ηελ θαηεγνξία ησλ πνιύ ζθιεξώλ ηπξηώλ γάιαθηνο θαηαηάζζνληαη εθείλα 
ηα ηπξηά πνπ έρνπλ κηθξφηεξε απφ 32% πγξαζία. ηελ Διιάδα ζηελ θαηεγνξία 
απηή ππάξρεη έλα κφλν ηέηνην ηπξί πνπ είλαη ην Αξκνηχξη θαη παξάγεηαη απφ 
γίδηλν γάια, ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ εθηφο απφ ηελ Κξήηε.  
 
-θιεξά ηπξηά ραξαθηεξίδνληαη εθείλα πνπ ε πγξαζία ηνπο θπκαίλεηε απφ 32% 
έσο 38%. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα Διιεληθά 
ηπξηά:  
α) Ζ γξαβηέξα, πξντφλ θαηνρπξσκέλεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) γηα ηεο 
πεξηνρέο Αγξάθσλ, Νάμνπ θαη Κξήηεο, ε νπνία παξαζθεπάδεηαη απφ πξφβεην 
γάια θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη απφ κίγκα κε γίδηλν πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 
20%.  
β) Ζ θεθαινγξαβηέξα παξάγεηαη απφ πξφβεην γάια ή απφ κίγκα κε γίδηλν πνπ 
δελ μεπεξλάεη ην 10%. Έρεη ραξαθηεξηζηεί πξντφλ ΠΟΠ ζηηο πεξηνρέο ηεο 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηελ Ήπεηξν θαη ηνπο λνκνχο ηεο Αηησιναθαξλαλίαο θαη 
Δπξπηαλίαο.  
γ) Σν θεθαινηχξη ην νπνίν παξάγεηαη ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο φπσο 
ζηελ Μαθεδνλία, Ήπεηξν, Θεζζαιία, ηεξεά Διιάδα, Πεινπφλλεζν, Κξήηε, 
Ηφληα λεζηά θαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Ζ παξαζθεπή ηνπ γίλεηαη απφ πξφβεην, 
γίδηλν, αγειαδηλφ γάια ή απφ κίγκαηα απηψλ.  
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δ) Σν Λαδσηήξη Μπηηιήλεο πνπ ζεσξείηαη έλα πξντφλ ΠΟΠ θαη παξάγεηαη ζε 
πνιιέο παξαιιαγέο ζηα λεζηά φπσο Μπηηιήλε, Εάθπλζν, Νάμν, Κξήηε. 
Παξαζθεπάδεηαη απφ γάια πξφβεην ή κε κίγκα γίδηλνπ πνπ λα κελ ππεξβαίλεη 
ην 30%.  
ε) Ζ Μαλνχξα, πνπ είλαη έλα πξντφλ παξαζθεπαζκέλν απνθιεηζηηθά απφ γίδηλν 
γάια θαη παξάγεηαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.  
ζη) Σν Νηψηηθν ηπξί πνπ παξαζθεπάδεηαη απφ γίδηλν γάια θαη θάπνηεο θνξέο κε 
πξνζζήθε 15-20% πξφβεηνπ γάιαθηνο. Σν ηπξί απηφ παξάγεηαη ζην λεζί ηεο 
Ίνπ.  
δ) Ζ θνξκαέιια Παξλαζζνχ, πξντφλ ΠΟΠ,  ε νπνία παξάγεηαη  ζην Γήκν 
Αξάρνβαο ζην λνκφ Βνησηίαο, απφ πξφβεην ή γίδηλν ή κίγκα απηψλ γάια. 
 
-Σα εκίζθιεξα ηπξηά έρνπλ πγξαζία κεγαιχηεξε απφ 38 θαη κηθξφηεξε απφ 
46%. Απηά είλαη: 
α)Σν θξαζνηχξη ην νπνίν θπξίσο παξάγεηαη ζηα Γσδεθάλεζα, αιιά θαη ζε άιια 
λεζηά. Ζ παξαζθεπή ηνπ γίλεηαη απφ γίδηλν γάια ή κηγκα κε πξφβεην.  
β) Σν αλ Μηράιεο πνπ παξαζθεπάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζην λεζί ηεο χξνπ 
απφ ηνλ Γηάλλε Σδαλή-Κνληηδά ζηελ ζπλεηαηξηζηηθή γαιαθηνβηνκεραλία απφ 
αγειαδηλφ γάια. 
γ) Σα ηπξηά κε αλαπιαζφκελε κάδα είλαη κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία ηπξηψλ κε πνιχ 
επεμεξγαζία θαη είλαη εκίζθιεξα ηπξηά. Έλα απ’ απηά είλαη ην θαζέξη πνπ αλήθεη 
ζηελ θαηεγνξία απηε ησλ αλαπιαζψκελσλ ηπξηψλ θηιαξίζκαηνο ( pasta filata)  
θαη έρεη αλαγλσξηζηεί σο ΠΟΠ πξντφλ. Παξαζθεπάδεηαη απφ πξφβεην γάια ή κε 
κείγκα γίδηλνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 20%,  ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο 
Θεζζαιίαο, ζην λνκφ Λέζβνπ θαη ζην λνκφ Ξάλζεο. Άιιν έλα είλαη ην 
Μεηζνβφλε πνπ παξάγεηαη ζην Μέηζνβν απφ αγειαδηλφ γάια ή κείγκα κε 
πξφβεην ή θαη κε γίδηλν κε ην ηειεπηαίν λα κελ ππεξβαίλεη ην 20%. 

 
-Σα καιαθά ηπξηά. ηνλ Διιεληθφ ρψξν νη κηθξέο νηθνγελεηαθέο ηπξνθνκηθέο 
κνλάδεο ζπρλά πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, 
ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηελ θαηεγνξία ησλ καιαθψλ ηπξηψλ, παξαζθεπάδνληαο 
πνιιά ππνπξντφληα κε ηδηαίηεξεο νλνκαζίεο. Μεξηθά απφ ηα πην δηαδεδνκέλα 
ζηελ επξχηεξε αγνξά ηπξηά είλαη εθείλα πνπ έρνπλ πγξαζία κεγαιχηεξε απφ 
46%. πσο είλαη: 
α) Σν Αλεβαηφ πνπ είλαη έλα καιαθφ θξεκψδεο ηπξί ην νπνίν παξάγεηαη ζηνπο 
λνκνχο ησλ Γξεβελψλ θαη Κνδάλεο απφ πξφβεην γάια, γίδηλν, ή κίγκα απηψλ. 
β)Ζ Γαινκπδήζξα παξάγεηαη ζηελ Κξήηε απνθιεηζηηθά απφ γίδηλν γάια θαη έρεη 
πγξαζία πνπ θηάλεη ην 70%.  
γ) Σν Γαινηχξη ην νπνίν παξαζθεπάδεηαη απφ πξφβεην ή κίγκα πξφβεηνπ θαη 
γίδηλνπ γάιαθηνο κε πγξαζία 75%, ζηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Θεζαιίαο, 
θαη έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 1994 σο πξντφλ ΠΟΠ.  
δ) Σν Καηίθη Γνκνθνχ, πξντφλ  ΠΟΠ πνπ παξάγεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γνκνθνχ 
κε πγξαζία 75%, απφ γάια γίδηλνπ ή κίγκα γίδηλνπ θαη πξφβεηνπ.  
ε) Ζ Κνπαληζηή έλα επίζεο ΠΟΠ πξντφλ ην νπνίν παξάγεηαη ζηα θπθιαδίηηθα 
λεζηά απφ αγειαδηλφ ή πξφβεην ή γίδηλν ή κίγκαηα απηψλ. 
ζη) Σν Ξηλνηχξη. Παξάγεηαη απφ γίδηλν γάια ζηηο Κπθιάδεο αιιά θαη ζε 
νιφθιεξε ηελ Διιάδα.  
δ) Σν Περηφγαιν Υαλίσλ ην νπνίν είλαη έλα πξντφλ ΠΟΠ θαη παξάγεηαη ζηνλ 
Ννκφ Υαλίσλ ζηελ Κξήηε, απφ πξφβεην γάια ή γίδηλν ή κίγκα απηψλ.  
ε) Σν Σνπινπκίζην ή Σνπινπκνηχξη ή Αζθφηπξνο πνπ είλαη παξαδνζηαθφ ηπξί, 
ην νπνίν παξαζθεπάδεηαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο ζηελ 
Μαθεδνλία.  
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ζ) Σν Υισξνηχξη πνπ είλαη έλα επίζεο παξαδνζηαθφ ηπξί θαη παξάγεηαη ζε 
νιφθιεξε ηελ ρψξα. Κπξίσο ην βξίζθνπκε ζε κηθξέο παξαδνζηαθέο 
νηθνηερληθέο κνλάδεο.  
 
Σα ιεπθά ηπξηά άικεο είλαη κηα άιιε θαηεγνξία ηπξηψλ επξέσο δηαδεδνκέλε θαη 
πξνζηηή απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη ζπλδπάδεη ην ζθιεξφ κε ην καιαθφ 
ηπξί. Έλα απφ απηφ είλαη ε Καζνχξα ε νπνία παξάγεηαη ζηελ Ηθαξία απφ γίδηλν 
γάια ή κείγκα κε πξφβεην θαη απνηειεί ην παξαδνζηαθφ ηπξί ηεο. Έλα άιιν είλαη  
ην Καιαζάθη Λήκλνπ, έλα ΠΟΠ πξντφλ αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε ην 1994, πνπ παξάγεηαη θπξίσο ζην λεζί ηεο Λήκλνπ απφ πξφβεην γάια 
είηε απφ κείγκα κε γίδηλν. Ο Μπάηδνο είλαη έλα άιιν ιεπθφ ηπξί,  ΠΟΠ πξντφλ, 
πνπ παξάγεηαη ζηελ Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ηελ Θεζζαιία απφ 
κεξηθψο απνβνπηπξσκέλν αηγνπξφβεην γάια. Δπίζεο ε θέια ε νπνία 
παξάγεηαη ζην λνκφ Μεζζελίαο απφ πξφβεην ή κείγκα κε γίδηλν γάια θαη έρεη 
ραξαθηεξηζηεί θαη απηφ σο ΠΟΠ πξντφλ. Αθφκα ν ηειεκέο πνπ παξάγεηαη ζε 
φιε ηελ Διιάδα αιιά θπξίσο ζηελ Θξάθε θαη ηελ Μαθεδνλία απφ αγειαδηλφ, 
πξφβεην ή γίδηλν γάια. Δπίζεο ε Φέηα πνπ είλαη έλα πνιχ γλσζηφ ΠΟΠ πξντφλ 
θαη παξάγεηαη ζηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα θαη ζην λεζί ηεο Λέζβνπ απφ πξφβεην 
γάια ή κείγκα κε γίδηλν έσο 30%. Σέινο ζηελ Κξήηε παξάγεηαη έλα πξντφλ 
κεηαμχ ηειεκέ θαη θέηαο κε άξηζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κε ηδηαίηεξα 
πινχζηα γεχζε. Λφγσ ηεο θαηαρψξεζεο ηεο νλνκαζίαο ηεο θέηαο σο ΠΟΠ 
πξντφλ ζηελ Κξήηε ην βξίζθνπκε κε ην φλνκα Λεπθφ ηπξί άικεο.  

 

Πίλαθαο 1.4.1 : Γείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή ηπξνθνκηθψλ θαη γαιαθηνθνκηθψλ 
πξντφλησλ (2008 – 2014) 

2.1 Γείθηεο ηηκώλ θαηαλαιωηή ηπξνθνκηθώλ θαη γαιαθηνθνκηθώλ πξνϊόληωλ 
(2008 – 2014) 

Καηεγνξία 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Φέηα 97,91 100,00 101,78 103,06 104,19 106,03 108,37 

θιεξά Σπξηά 101,76 100,00 101,22 104,84 106,04 106,65 108,86 

Γάια Νωπό 
Παζηεξηωκέλν 109,24 100,00 98,15 104,52 108,00 108,52 110,27 

Γάια 
νθνιαηνύρν 99,29 100,00 99,83 103,56 104,91 106,21 107,98 

Γάια 
Γηαηεξεκέλν 100,00 100,00 100,8 101,39 101,91 99,22 101,28 
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Πεγή: ICAP GROUP « Σπξνθνκηθά» (2016) 

 

 Σα ηπξηά ηπξνγάιαθηνο κε ή ρσξίο σξίκαλζε είλαη εθείλα ηα νπνία 
πξνθχπηνπλ απφ ην ηπξφγαιν ησλ καιαθψλ θαη ησλ ζθιεξψλ ηπξηψλ. Ζ 
λνκνζεζία θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλε πγξαζία θαη επί ηεο μεξνχο 
ιηπνπεξηεθηηθφηεηαο. Απηά είλαη: 
α) Ο Αλζόηπξνο. Δίλαη έλα θπξίσο θξεηηθφ ηπξί αιιά ην βξίζθνπκε θαη ζε άιιεο 
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ην δηαρσξίδνπκε ζε λσπφ ή μεξφ. Πξνέξρεηαη απφ ην 
ηπξφγαιν πξφβεηνπ ή γίδηλνπ γάιαθηνο κε ηελ πξνζζήθε θξέζθνπ πιήξνπο 
γάιαθηνο ή θξέκαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνέιεπζε ηνπ ηπξφγαινπ είλαη 
ζπλήζσο απφ ηελ παξαγσγή ζθιεξψλ ηπξηψλ φπσο ε Γξαβηέξα ή ην 
θεθαινηχξη. 
β) Σν Μαλνύξη. Δίλαη πξντφλ ηπξνγάιαθηνο απφ πξφβεην γάια ή κείγκα 
πξφβεηνπ κε γίδηλνπ, ραξαθηεξηζκέλν ΠΟΠ πξντφλ κε κέγηζηε πγξαζία 60%. 
γ) Η Μπδήζξα. Παξάγεηαη ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα θαη πξνέξρεηαη απφ ην 
ηπξφγαιν ιεπθψλ ηπξηψλ άικεο θαη δηαρσξίδεηαη ζε λσπή θαη μεξή. 
δ) Η Ξηλνκπδήζξα Κξήηεο. Δίλαη επίζεο ΠΟΠ πξντφλ θαη παξαζθεπάδεηαη απφ 
ηπξφγαιν πξφβεην ή γίδηλν ή κείγκα απηψλ.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί  φηη ηα λνηθνθπξηά ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ πξαγκαηνπνηνχλ 
πςειφηεξεο δαπάλεο γηα ηπξνθνκηθά πξντφληα  ζε ζρέζε κε ηα λνηθνθπξηά ησλ 
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ παξαγσγή θαη ηδηνθαηαλάισζε ηπξνθνκηθψλ 
πξντφλησλ ζε αξθεηά λνηθνθπξηά ηεο ππαίζξνπ. Απηφ θαίλεηαη ζην γξάθεκα πνπ 
αθνινπζεί. 

 

Γηανύξηη 100,87 100,00 96,48 98,00 100,83 102,57 103,90 

Λνηπά 
Γαιαθηνθνκηθά 

πξνϊόληα 99,30 100,00 97,62 97,71 98,07 96,64 95,3 

Βνύηπξν 
Γάιαθηνο 98,64 100,00 100,83 104,92 107,18 105,51 106,18 

Πξνϊόληα 
δηαηξνθήο θαη κε 

αιθννινύρα 
πνηά 98,13 100,00 100,06 103,18 104,73 104,74 102,97 

Λνηπά Γαιαθηνθνκηθά πξνϊόληα: θξέκα γάιαθηνο, ζαληηγί, επηδόξπηα κε βάζε ην γάια 

Έηνο βάζεο 2009=100 

Πεγή: ΔΛ. ΣΑΣ. 
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Γηάγξακκα 1.4.2 Μέζεο κεληαίαο δαπάλεο ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ αλά γεσγξαθηθή 
πεξηνρή (2012-2014) 

Πεγή: ICAP GROUP « Σπξνθνκηθά» (2016) 

 

Ζ δήηεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηηο θαηαλαισηηθέο 
πξνηηκήζεηο ζε θαηεγνξίεο- είδε ηπξηψλ ή πεξηνρέο πξνέιεπζεο θαη έκκεζα απφ ηα 
εκπνξηθά ζήκαηα ησλ εηαηξηψλ. Σα ηπξνθνκηθά πξντφληα απνηεινχλ ζεκαληηθφ 
παξάγνληα ζηελ δηαηξνθή ησλ Διιήλσλ.  Παξ’ φια απηά «Ζ κέζε κεληαία πνζφηεηα 
αλά λνηθνθπξηφ ζε ηπξί δηακνξθψζεθε (θαηά κ.ν.) ην 2014 ζε 3 θηιά πεξίπνπ, ελψ 
πνζνζηφ 60,8% ηεο κέζεο κεληαίαο πνζφηεηαο αθνξνχζε καιαθά ηπξηά. Αληίζηνηρα, ην 
2013 ε κέζε κεληαία πνζφηεηα ηπξνθνκηθψλ είρε δηακνξθσζεί ζε 3,2 θηιά πεξίπνπ, 
ελψ ην 2012 ήηαλ πςειφηεξε (3,4 θηιά πεξίπνπ)» (ICAP GROUP « Σπξνθνκηθά» 
2016). 

 

Πίλαθαο 1.4.3:  Μέζνο φξνο κεληαίσλ πνζνηήησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ πνπ 
απέθηεζαλ ηα λνηθνθπξηά (2008-2014) 

Διάγραμμα 2.1 Μέςη μηνιαία δαπάνη τυροκομικών προΰόντων ανά γεωγραφική περιοχή 

(2012-2014) 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Έρευνεσ Οικογενειακών Προϋπολογιςμών 2012-2014) 

2.4 Μέζνο όξνο κεληαίωλ πνζνηήηωλ ηπξνθνκηθώλ πξνϊόληωλ πνπ απέθηεζαλ ηα λνηθνθπξηά (2008-2014) 

Έηνο Πνζόηεηα 
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Πεγή: ICAP GROUP « Σπξνθνκηθά» (2016) 

Ζ θαηαλάισζε ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ κεηαβάιιεηαη απφ ρξφλν ζε ρξφλν βάζε 
δηαθφξσλ παξαγφλησλ.  Παιαηφηεξα, νη θαηαλαισηέο επέιεγαλ βάζε ηεο νλνκαζία ηνπ 
πξντφληνο θαη ηνπ ηφπνπ  πξνέιεπζεο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Αξγφηεξα φκσο 
απηφ άιιαμε θαη απφ ηελ άθημε ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 
1.3.3.  

Πίλαθαο 1.4.4 : Αθίμεηο κε θαηνίθσλ απφ ην εμσηεξηθφ 

2008 3.519,14 

2009 3.601,00 

2010 3.548,20 

2011 3.549,44 

2012 3.372,82 

2013 3.184,90 

2014 3.003,79 

Πνζόηεηα ζε γξακκάξηα 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. (Έξεπλεο Οηθνγελεηαθώλ Πξνϋπνινγηζκώλ) 

Πίλαθαο 2.2 Αθίμεηο κε θαηνίθωλ από ην εμωηεξηθό (2009-2015*) 

Έηνο Αθίμεηο Ρπζκόο Μεηαβνιήο 

2009 14.914.534 -6,4% 

2010 15.007.490 0,6% 

2011 16.427.247 9,5% 

2012 15.517.622 -5,5% 

2013 17.919.580 15,5% 
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Πεγή: ICAP GROUP « Σπξνθνκηθά» (2016) 

 

Δλ θαηαθιείδη, ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ δηακνξθψλεηαη 
αλάινγα κε ηελ ηηκή θαη ηελ πνηφηεηα ηνπο. πλεπψο, πξνθχπηεη φηη ε ειαζηηθφηεηα 
δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή θαη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ρακειή, 
παξά ην γεγνλφο φηη ηα ηπξνθνκηθά πξντφληα απνηεινχλ βαζηθφ είδνο δηαηξνθήο. Έηζη 
ε κέζε θαηαλάισζε γηα θάζε λνηθνθπξηφ ζε ηπξί αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ησλ ηξηψλ θηιψλ  
κεληαίσο. πσο πξνθχπηεη απφ ηνπο πίλαθεο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαπάλσ βάζε 
ηεο δηαζέζηκεο Έξεπλαο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ ηεο ΔΛΣΑΣ ηνπ 2014, ε 
κέζε κεληαία δαπάλε αλά λνηθνθπξηφ γηα ηπξνθνκηθά πξντφληα αλέξρεηαη ζε €24,27 
θαιχπηνληαο ην 8,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο κεησκέλε θαηά 6.4% 
ζπγθξηηηθά κε ην 2013. Αλαιπηηθφηεξα ηελ πεξίνδν 2014 ε κέζε κεληαία δαπάλε ησλ 
λνηθνθπξηψλ θηλήζεθε πςειφηεξα ζηελ θαηεγνξία ησλ καιαθψλ ηπξηψλ θαη ρακειφηεξα 
ησλ ζθιεξψλ ηπξηψλ. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε ζηελ ίδηα έξεπλα κεληαία ζπλνιηθή 
δαπάλε ηεο ηάμεο ηνπ 0,93€ αλά λνηθνθπξηφ γηα ηπξηά κε ρακειά ιηπαξά.    

 

1.5 ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΗ – ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

Ζ νξγάλσζε θαη ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο δηαθέξεη αλάινγα κε ην αλ ε επηρείξεζε 
είλαη κηθξή ή κεγάιε. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη 
απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ, ζηελ 
πξφβιεςε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη πφζν νη ζηφρνη απηνί επηηεχρζεθαλ. 
Απφ ηελ άιιε, ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο 
δελ ππάξρεη, αιιά πξσηεχνπζα ζεκαζία είλαη ε επηρείξεζε λα ελαξκνληζηεί κε ηηο 
κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Πίλαθαο 1.5.1 Μέζνο φξνο κεληαίσλ δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηπξνθνκηθά 
πξντφληα (2008-2014) 

2014 22.033.463 23,0% 

2015* 23.600.000 7,1% 

*Δθηίκεζε .Δ.Σ.Δ. 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, .Δ.Σ.Δ. 

Πίνακας 2.3 Μέζος όρος μηνιαίων δαπανών ηων νοικοκσριών για ησροκομικά προϊόνηα (2008-2014) 

 

Μηνιαία Δαπάνη ζε € 

Σσμμεηοτή 

Έηος Τσροκομικά προϊόνηα Είδη διαηροθής 
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Πεγή: ICAP GROUP « Σπξνθνκηθά» (2016) 

 

Γεληθφηεξα ε δηνίθεζε ησλ ΜΜΔ πεξηζηνηρίδεηαη απφ έλα αξθεηά ραιαξά δνκεκέλν 
ηξφπν δηνίθεζεο, κε ηελ δηνίθεζε λα κελ ιεηηνπξγεί κε θαζνξηζκέλα πξφηππα, φπσο 
είλαη νη αθξηβείο νξηζκνί δηθαησκάησλ, επζπλψλ θαη ππνρξεψζεσλ. Ζ πξφζιεςε ηνπ 
πξνζσπηθνχ εμαξηάηαη απφ έλα ζχλνιν παξαγφλησλ, φπσο γλσξηκίεο θαη πξνζσπηθέο 
επαθέο πνπ έρεη ν ππνςήθηνο εξγαδφκελνο θαη φρη απφ κηα εκπεξηζηαησκέλε 
ζπλέληεπμε πνπ λα ζηεξίδεηαη ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 
ππνςεθίνπ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ζρέζε πνπ πεξηθιείεη ηε δηνίθεζε είλαη ζηελή θαη 
άηππε, θαζψο θαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 
απεηιείηαη ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο επεηδή νη εξγαδφκελνη δελ απνδίδνπλ ην 
κέγηζην. Απφ έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έρεη 
παξαηεξεζεί φηη ε επηηπρεκέλε κνξθή νξγάλσζεο ΜΜΔ νθείιεηαη ζηελ έγθαηξε 
αληίιεςε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηδηνθηήηε, κε 
ηελ ρξήζε ηερληθψλ κεζφδσλ πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
(Μπαηζαηζίλεο θ.α., 2010).  

Οη πςειέο ακνηβέο πνπ δεηνχληαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ησλ ηθαλψλ ζηειερψλ 
απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα γηα ηελ επηηπρεκέλε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε κηαο 
ΜΜΔ. Μέηξα ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ ίζσο λα ήηαλ ε έληαμε ησλ επηρεηξήζεσλ 
ζε πξνγξάκκαηα κε ζθνπφ ηελ επηδφηεζε ησλ κηζζψλ ησλ ηθαλψλ ζηειερψλ. Γηα 
παξάδεηγκα, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ κέηξνπ πνπ ε Ηξιαλδία εθαξκφδεη, 
κε ηελ δσξεάλ ζπκβνπιεπηηθή παξνρή ππεξεζηψλ ή ηελ σξνκίζζηα απαζρφιεζε 
ηθαλψλ θαη έκπεηξσλ ζπληαμηνχρσλ ζηειερψλ.  

2008 28,38 326,71 8,69% 

2009 28,92 335,38 8,62% 

2010 28,56 330,81 8,63% 

2011 29,38 334,51 8,78% 

2012 27,74 311,60 8,90% 

2013 25,92 290,96 8,91% 

2014 24,27 283,90 8,55% 

Ποζά: ζε € 

*: ζσμμεηοτή επί ηοσ ζσνόλοσ ηων δαπανών ζε είδη διαηροθής 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Έρεσνες Οικογενειακών Προϋπολογιζμών) 
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Σν βαζηθφ θίλεηξν ηεο ίδξπζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο ΜΜΔ είλαη ε αλάγθε γηα ηελ 
αλεμαξηεζία ηεο θαζψο θαη ην γφεηξν ηνπ ηδηνθηήηε- κάλαηδεξ, ηα νπνία 
απνιακβάλνπλ. Έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ δηνηθνχληαη απφ ηδηψηεο 
ζηνρεχνπλ ζε έλα πνζνζηφ 10% ζηελ καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε λέσλ αγνξψλ θαη 
πξντφλησλ θαη έλα 35% ζε ζηαζεξή καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε.   

Ο αξηζκφο ησλ πεξηζζφηεξσλ Σπξνθνκηθψλ –Γαιαθηνθνκηθψλ κνλάδσλ ζηελ Διιάδα 
θαη ηδηαίηεξα ζηελ Κξήηε παξνπζηάδνπλ ηελ κνξθή ησλ ΜΜΔ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 
παξαπάλσ παξαγξάθνπο. Με ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ κνλάδσλ πνιιέο θνξέο λα δηνηθνχλ 
ηελ επηρείξεζε, λα εξγάδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο κε ην πξνζσπηθφ 
θαζψο θαη λα ειέγρνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ ην θνκκάηη ησλ πσιήζεσλ. Ζ 
ζπλεζέζηεξε κνξθή επηρείξεζεο πνπ ζπλαληά θαλείο είλαη ε κνξθή ηεο νηθνγελεηαθήο 
κνλάδαο κε ηελ επεμεξγαζία πεξίπνπ 500 ιίηξσλ γάια θαζεκεξηλά. Οη επηρεηξήζεηο 
απηέο πεξηζηνηρίδνληαη απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ θινηφ, πνπ είλαη νη γνλείο θαη ηα παηδηά. 
Μνλάρα ζε πεξηπηψζεηο επεμεξγαζίαο γάιαθηνο  άλσ ησλ 500 ιίηξσλ εκεξεζίσο  
ππάξρεη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ.  

 

 

1.6 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

1.6.1 ΟΡΙΜΟ ΜΜΕ 

ηνλ Διιεληθφ ρψξν, αιιά θαη γεληθφηεξα ζην παγθνζκηνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ 
πεξηβάιινλ, δελ ππάξρεη έλαο νξηζκφο πνπ λα αληηπξνζσπεχεη γεληθφηεξα ηηο 
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ), εμαηηίαο ηεο πνηθηινκνξθίαο πνπ ππάξρεη. Γηα ηνλ 
ιφγν απηφ, πξνθεηκέλνπ νη ρψξεο λα ραξαθηεξίζνπλ ηελ έλλνηα ησλ ΜΜΔ θαη λα 
δψζνπλ έλαλ νξηζκφ, ζηεξίδνληαη ζε πνζνηηθά θξηηήξηα, δειαδή δηαθξίλνληαη κε βάζε 
ην κέγεζνο ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα 
ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη κηα επηρείξεζε σο ΜΜΔ φηαλ ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ 
δελ ππεξβαίλεη ηνπο 100, ζηηο ΖΠΑ ζεσξείηαη σο ΜΜΔ ε επηρείξεζε πνπ δελ μεπεξλά 
ηνπο 500 εξγαδνκέλνπο, ζηελ Ηαπσλία ηνπο 300 εξγαδνκέλνπο θαη ζηελ Γαιιία, ηελ 
Ηηαιία θαη ηελ Γεξκαλία αληίζηνηρα ηνπο 200 εξγαδνκέλνπο. (Μπαηζαηζίλεο θ.α. 2010, 
ζει 15-16). Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηνλ Απξίιην ηνπ 1996 θαηά ηελ ζχζηαζε 
(ζχζηαζε 96/280/EΚ ηεο Δπηηξνπήο) αλαθνίλσζε ηελ πξνζπάζεηα ηεο γηα ηελ 
δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ νξηζκνχ ησλ ΜΜΔ, κε ζθνπφ λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 
ππήξραλ έσο ηφηε. Ζ πξφηαζε απηή κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ λένπ νξηζκνχ αθνξνχζε ηα 
θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο. Δπηπιένλ, 
φπσο αλαθέξεηαη ζην ζχγγξακκα ηνπ Πηπεξφπνπινπ (2008), ε αλαθνίλσζε 
πεξηειάκβαλε ηελ ελζάξξπλζε ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ δχν ρξεκαηνπηζησηηθψλ 
ηδξπκάησλ ψζηε λα πηνζεηήζνπλ ηνλ λέν νξηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπο. Δπηπιένλ ε 
αλαθνίλσζε απηή, αλέθεξε ηελ ηζρχ ησλ πθηζηακέλσλ νξηζκψλ ησλ ΜΜΔ γηα ηα 
θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα έσο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 1997, κεηά ην πέξαο ηεο εκεξνκελίαο, 
ζα ίζρπε ν εληαίνο νξηζκφο πνπ είρε επηβάιεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Βαζηθή 
πξνυπφζεζε απνηεινχζε ε κεηαβνιή θαη πξαγκαηνπνίεζε ηξνπνπνηήζεσλ ησλ 
πξνγξακκάησλ γηα ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπ λένπ νξηζκνχ.  

Σν έηνο 2001, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή φξηζε σο ΜΜΔ κηα επηρείξεζε πνπ πιεξνί ηα 
αθφινπζα θξηηήξηα: 

 Ζ επηρείξεζε λα πεξηιακβάλεη ιηγφηεξνπο απφ 250 ππαιιήινπο. 
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 Ζ επηρείξεζε λα κελ αλήθεη, είηε κεκνλσκέλα είηε απφ θνηλνχ, ζε κηα 
επηρείξεζε κεγάινπ κεγέζνπο ζε πνζνζηφ φρη κεγαιχηεξν απφ 25%. 

 Να κελ αλήθεη ζε έλαλ φκηιν δηαζπλδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ή λα αλήθεη 
ζε έλα φκηιν πνπ ηεξεί ηα θξηηήξηα ΜΜΔ σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ 
αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγαζηψλ ηνπο, αιιά θαη ην πνζφ ηνπ 
εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 Ο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηεο λα κελ μεπεξλά ηα 50 εθαηνκκχξηα 
επξψ. 
(Πηπεξφπνπινο 2008, ζει 119)  

κσο αξγφηεξα ην 2003 ν νξηζκφο γηα ηηο ΜΜΔ αλαζεσξήζεθε, κε ζθνπφ λα 
αθνινπζήζεη ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη λα δψζεη ιχζεηο ζηα δεηήκαηα ησλ 
επηρεηξήζεσλ. «Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηελ 6ε Μαΐνπ 2003 ελέθξηλε έλα λέν νξηζκφ 
ησλ ΜΜΔ απεπζχλνληαο ζηα θξάηε κέιε, ηελ Δπξσπατθή ηξάπεδα επελδχζεσλ θαη ην 
επξσπατθφ ηακείν, δεηψληαο ηνπο λα εθαξκφζνπλ έλα θνηλφ νξηζκφ γηα ηηο ΜΜΔ απφ 
ηελ 1ε  Ηαλνπαξίνπ 2005» (Μπαηζαηζίλεο θ.ά. 2010, ζει 15-16). Ζ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή παξά ην γεγνλφο απηφ, δελ ππνρξέσζε ηνπο παξαπάλσ λα ζπκκνξθσζνχλ 
θαη λα ελαξκνληζηνχλ κε ηνλ λέν νξηζκφ. Αιιά ε ζπκκφξθσζε απαηηείηαη θαη είλαη 
ππνρξεσηηθή εθφζνλ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ πξφζβαζε ζε Δπξσπατθά  πξνγξάκκαηα 
θαη ζηνπο εζληθνχο κεραληζκνχο ππνζηήξημεο ησλ ΜΜΔ ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηεο 
απνθάζεσο 2003/361/ΔΚ.  

Δπηπξφζζεηα ε αλαζεψξεζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ 2003 ζηφρεπε ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ 
νξίσλ, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζνχλ 
θαη λα επηιπζνχλ ηα ζέκαηα ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο ζηφρεπε ζηελ 
δηεπθφιπλζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΜΜΔ, θπξίσο κε ηελ ρξήζε ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ, αιιά θαη ζηελ βειηίσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο. 
ην πέξαο ησλ ρξφλσλ επηρεηξήζεθαλ αμηνινγήζεηο ηνπ νξηζκνχ θαηά ηηο πεξηφδνπο 
2006 θαη 2009 θαζψο θαη δηεμαγσγή αλεμάξηεηεο κειέηεο ην 2012, κε ζθνπφ ηελ 
βαζχηεξε δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξηζκνχ ζηελ πξάμε. Απφ ηελ κειέηε ηνπ 
2012 εμαιείθηεθε ε αλάγθε γηα αλαζεψξεζε ηνπ νξηζκνχ ησλ ΜΜΔ.  (Πηπεξφπνπινο 
2008, ζει 115-120)    

«Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηε ζχζηαζε, ηδίσο ηα επίπεδα ησλ 
νξίσλ, φηαλ επηζπκεί θαη θαηά θαλφλα θάζε 4 έηε. κσο ν νξηζκφο είλαη ππνρξεσηηθφο 
ζε φια ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη θαη ηα νπνία αθνξνχλ ηηο 
ΜΜΔ» (Μπαηζαηζίλεο 2010, ει 16). 

Μηα επηρείξεζε αλαγλσξίδεηαη σο ΜΜΔ ζχκθσλα κε ηνλ θαζνξηζκέλν νξηζκφ ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε βάζε ηα φξηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί, ηνλ αξηζκφ 
ησλ εξγαζηψλ θαη ην ζχλνιν ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εηεζίσο, ζε: 

o Πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο : Χο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο νξίδνληαη νη 
επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ ιηγφηεξν ησλ 10 αηφκσλ. 
Δπηπξφζζεηα, ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο δελ μεπεξλά ην 1 εθαηνκκχξην επξψ θαη 
ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ην 1.4 εθαηνκκχξηα επξψ. 

o Μηθξέο επηρεηξήζεηο: Χο κηθξή επηρείξεζε νξίδεηαη εθείλε πνπ απαζρνιεί 
πξνζσπηθφ ιηγφηεξν απφ 50 εξγαδνκέλνπο, δειαδή κεηαμχ 10 θαη 49 αηφκσλ. 
Δπηπιένλ, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο αλέξρεηαη ζηα 9 εθαηνκκχξηα επξψ θαζψο θαη 
ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ μεπεξλά ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ. 

o Μεζαίεο επηρεηξήζεηο : Χο κεζαία επηρείξεζε νξίδεηαη απηή πνπ απαζρνιεί 
πξνζσπηθφ ιηγφηεξν απφ 250 εξγαδνκέλνπο, δειαδή κεηαμχ 50 θαη 249 
αηφκσλ, θαζψο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ  50 
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εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ηα 43 
εθαηνκκχξηα επξψ.  
(Μπαηζαηζίλεο θ.α. 2010, Πηπεξφπνπινο 2008) 

Οη επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη κε βάζε ησλ ηχπν ηνπο ζε: 

 Αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο: Ζ εκθάληζε απηήο ηεο κνξθήο επηρεηξήζεσλ ζηνλ 
επαγγεικαηηθφ ρψξν είλαη ζπρλφηεξε. ηηο αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο αλήθνπλ 
φιεο απηέο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε θαλέλα απφ ηνπο άιινπο δχν ηχπνπο. 
πγθεθξηκέλα κηα επηρείξεζε νλνκάδεηαη αλεμάξηεηε φηαλ: 

o Ζ επηρείξεζε είλαη απηφλνκε, δειαδή δελ έρεη ζπκκεηνρή ζε άιιε 
επηρείξεζε. 

o Ζ ζπκκεηνρή ηεο δελ μεπεξλά ην 25% ηνπ θεθαιαίνπ ή ηνπ δηθαηψκαηνο 
ςήθνπ  ζε κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο. 

o Σα ηξίηα κέξε δελ έρνπλ ζπκκεηνρή ζηελ επηρείξεζε πεξηζζφηεξν απφ  
25% ηνπ θεθαιαίνπ ή ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ. 

o Γελ ζπλδέεηαη κέζσ θπζηθνχ πξνζψπνπ κε άιιε επηρείξεζε. 
 

 πλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο: Δίλαη εθείλεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ απνηεινχλ 
αλεμάξηεηεο θαη δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Μηα επηρείξεζε νλνκάδεηαη 
ζπλεξγαδφκελε κε κηα άιιε επηρείξεζε φηαλ: 

o Μηα επηρείξεζε έρεη ζπκκεηνρή ζηελ άιιε, πνζνζηφ ίζν ή θαη 
πεξηζζφηεξν ηνπ 25% ηνπ θεθαιαίνπ ή ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ θαη 
αληίζηξνθα. 

o Μηα  επηρείξεζε έρεη ζπκκεηνρή ζε κηα άιιε, πνζνζηφ πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 50%, δειαδή δελ ζπλδέεηαη κε άιιε επηρείξεζε.  
 

 πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο: Ολνκάδνληαη εθείλεο πνπ δηαθέξνπλ απφ ηνπο 
άιινπο δχν ηχπνπο επηρεηξήζεσλ. Απνηεινχλ κέξνο κηαο νκάδαο κέζσ ηνπ 
άκεζνπ ή έκκεζνπ ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ θεθαιαίνπ ή ηνπ δηθαηψκαηνο 
ςήθνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ κέζσ ησλ κεηνρψλ ή κέζσ ησλ ζπκθσληψλ ή 
κέζσ ηεο εμνπζίαο ηεο θπξίαξρεο επηξξνήο ζε κηα επηρείξεζε. Πξνθεηκέλνπ 
ινηπφ λα απνθεπθηή ε παξεξκελεία ησλ ελλνηψλ απφ ηηο ππφινηπεο 
επηρεηξήζεηο, ε Δπξσπατθή επηηξνπή φξηζε ηνλ ηχπν απηφ ησλ επηρεηξήζεσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηελ πεξίπησζεο πνπ εληάζζνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ 
νξηζκνχ, ηεο πξνυπνζέζεηο απφ ην πξψην άξζξν ηεο νδεγίαο 83/349/ΔΟΚ ηνπ 
ζπκβνπιίνπ γηα ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο, πνπ εθαξκφδεηε πξν 
πνιιψλ εηψλ. πγθεθξηκέλα κηα επηρείξεζε νλνκάδεηαη πλδεδεκέλε φηαλ:  

o Μηα επηρείξεζε έρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ 
κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ ζε κηα άιιε. 

o Μηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία 
ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ άιιεο 
επηρείξεζεο. 

o Μηα ζχκβαζε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ή κηα δηάηαμε ηεο ηδξπηηθήο 
πξάμεο ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ κηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα λα αζθεί ε κία επηρείξεζε θπξίαξρε επηξξνή ζηελ άιιε. 

o Μηα επηρείξεζε κπνξεί, βάζεη ζπκθσλίαο, λα ειέγρεη κφλε ηεο ηελ 
πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ άιιεο 
επηρείξεζεο .                         

(Ηζηνζειίδα Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο- νδεγφο ρξήζεο ηνπ νξηζκνχ ησλ ΜΜΔ 
2016, ζει 7, 15-16, 18, 21)     
 

1.6.2 Η ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΨΝ ΜΜΕ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 



 Οη δηθηπψζεηο θαη ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί σο ηξφπνη δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα  ηηο κηθξέο θαη 

αλεμάξηεηεο Σπξνθνκηθέο –Γαιαθηνθνκηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 
30 

 

Ο ξφινο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία είλαη αξθεηά 
ζεκαληηθφο εθφζνλ απνηεινχλ ηελ ξαρνθνθαιηά ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 
ρψξαο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο  δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο θαηνίθνπο ησλ δηαθφξσλ 
πεξηνρψλ λα εξγαζηνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν. Λεηηνπξγνχλ 
δειαδή ελάληηα ζηελ νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε, ράξε ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ 
δεκηνπξγία επελδχζεσλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο. ηελ Διιάδα ην ζχλνιν ησλ ΜΜΔ 
θαηαιακβάλνπλ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο κε πνζνζηφ 2,2% θαη αληίζηνηρα ην 0,41% νη 
κεζαίεο. χκθσλα κε ην ζχγγξακκα ηνπ θ. Μπαηζαηζίλε θ.α. 2010, ην 35% ησλ ΜΜΔ 
απνηειείηαη απφ ηνλ εκπνξηθφ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ, κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 
107.746 εθαη. επξψ θαη πνζνζηφ 43% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ. Σν 13% επί ηνπ 
ζπλφινπ θαηαιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ δηαρείξηζε αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 12.739 εθαη. επξψ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο έρνπλ ην 23% επί ηνπ ζπλφινπ κε 
εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 56.818 εθαη. επξψ.   

Δηδηθφηεξα ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο 
314.231 επηρεηξήζεηο, ν νπνίνο αξηζκφο απηφο κεηαθξάδεηαη ζε πνζνζηφ 35% ησλ 
Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. ηελ θεληξηθή Μαθεδνλία ππάξρνπλ 156.265 επηρεηξήζεηο, 
ζηελ Θεζζαιία δξαζηεξηνπνηνχληαη 54.160 θαη ζηελ Γπηηθή Διιάδα 47.324 
επηρεηξήζεηο. ην λεζί ηεο Κξήηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη 52.626 επηρεηξήζεηο, κε ηνλ 
θχθιν ησλ εξγαζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο λα αγγίδεη ηα 8.277 εθαηνκκχξηα επξψ 
(Μπαηζαηζίλεο θ.α. 2010, ζει. 32).          

 

1.6.3 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΜΙΚΡΨΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΨΝ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 

Ζ δηαδηθαζία ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο (ΜΜΔ) ζηελ 
Διιάδα παξνπζηάδεη αξλεηηθά θαη ζεηηθά ζηνηρεία. Απφ ηε κηα πιεπξά ε γξαθεηνθξαηία 
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ίδξπζε θαη έπεηηα ηε ιεηηνπξγία κηαο ηέηνηαο επηρείξεζεο 
δπζθνιεχεη ηνπο επελδπηέο θαη απφ ηελ άιιε ε επθνιία ιήςεο απνθάζεσλ 
ελζαξξχλνπλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα 
παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

 Σα πιενλεθηήκαηα κηαο ΜΜΔ είλαη: 

 Ζ επειημία θαη ε ηαρχηεηα ζηελ ιήςε απνθάζεσλ 

 Ζ δπλακηθφηεηα θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα πνπ πεγάδεη απφ ηελ επζχλε ηνπ ίδηνπ 
ηνπ ηδηνθηήηε 

 Οη πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη νη γλσξηκίεο κε ηνπο πειάηεο 

 Ζ δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ ηνπηθψλ πφξσλ 

 Σα ιηγφηεξα έμνδα 

 Ζ εμππεξέηεζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ 

 Ζ γξεγνξφηεξε πξνζαξκνγή ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο 

 Ζ αμηνπνίεζε ηαιέλησλ 

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε πιεξνθφξεζε 

 Ζ δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο 

 Ζ αλάπηπμε λέσλ ζέζεσλ εξγαζία 

 Δίλαη απαξαίηεηεο νη ΜΜΔ γηα ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο 

Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ ΜΜΔ: 
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 Ο κεγάινο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο 

 Σα πξνβιήκαηα ζηελ ηηκή θαη ζηελ πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ  

 Ζ κηθξή παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 

 Οη πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη 

 Ζ δπζθνιία δαλεηζκνχ 

 Ζ αδπλακία ζηελ νξγάλσζε δηθηχνπ δηαλνκψλ θαη πσιήζεσλ  

 Ο αλχπαξθηνο αξηζκφο έκπεηξσλ ζηειερψλ 

 Ζ αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ 

 Ζ αδπλακία εθπαίδεπζεο 

Παξά ην γεγνλφο ηεο επειημίαο ησλ ΜΜΔ, πνπ ζπληειεί ζηελ απνθηήζεη ελφο 
μερσξηζηνχ ξφινπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξα, ν πςειφο δείθηεο 
ζλεζηκφηεηαο παξάγεηαη ζε κεγάιν βαζκφ. πλεπψο, νη απαγνξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο 
γηα ηελ ίδξπζε κηαο ηέηνηαο επηρείξεζεο εγθπκνλνχλ κεγάιν πνζνζηφ απνηπρίαο. 
Μεξηθά απφ ηα ζπζηαηηθά επηηπρίαο ζηελ κνξθή απηήο ηεο επηρείξεζεο είλαη νη 
ηθαλφηεηεο ηνπ επηρεηξεκαηία, ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ην πεξηβάιινλ 
δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟ 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑ 

 

 

2.1 ΈΝΝΟΙΑ ΣΟΤ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΤ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΟ» 

Απηφ πνπ παξαηεξείηαη ζην ζεκεξηλφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη κηα αβεβαηφηεηα, 
ε νπνία ην δηαθνξνπνηεί ζπλερψο. Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη (κέζσ ηεο 
αβεβαηφηεηαο) είλαη λα δεκηνπξγείηαη έλα γεληθφ θαη ηζρπξφ θάζκα δπλάκεσλ. Σν 
θάζκα απηφ, ζπλδέεηαη κε ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο, κε ηε δηεζλή νηθνλνκηθή ελνπνίεζε 
θαζψο θαη κε ηελ σξίκαλζε ησλ αγνξψλ. ια απηά ηα ζηνηρεία, νδεγνχλ ζε έλα 
δηεπξπκέλν θαη απμεκέλν αληαγσληζκφ. Βάζεη απηψλ, νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ 
αληαγσληζκνχ, ην νπνίν ζα είλαη μερσξηζηφ. Γε δχλαηαη λα αληηγξαθεί θαη ζα 
θαζηεξψζεη κηα εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά.  

Ζ έλλνηα ηνπ «αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο», έρεη απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο θαη 
ηηο επηρεηξήζεηο αλά ηνλ θφζκν, γηα ην ηη αθξηβψο αλαιχεη θαη ηη ζπκπεξηιακβάλεη. Έρεη 
κία ζεκαληηθή  βηβιηνγξαθία ζην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη θαη ηηο ξίδεο ηεο ζηα 
λενθιαζηθά νηθνλνκηθά. Ο Igor Ansoff, γλσζηφο σο ν «παηέξαο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 
κάλαηδκελη», φξηζε ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα σο κηα δηαδηθαζία «απνκφλσζεο 
ησλ κνλαδηθψλ επθαηξηψλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε έλα ρψξν, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη 
απφ ηε ζρέζε πξντφληνο θαη αγνξάο θαη ηνπ δηαλχζκαηνο πνπ πεξηγξάθεη ηε 
κεγέζπλζε ηεο αγνξάο θαη ηεο επηρείξεζεο» Αλαθέξεη φηη «ην αληαγσληζηηθφ 
πιενλέθηεκα επηδηψθεη λα πξνζδηνξίζεη ηηο ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο ησλ κεκνλσκέλσλ 
αγνξψλ, πνπ ζα πξνζδψζνπλ ζηελ επηρείξεζε κία ηζρπξή αληαγσληζηηθή ζέζε».               
ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απνθηάηαη κέζσ ηερλνινγηθψλ 
εμειίμεσλ, φκσο ζπρλά είλαη δχζθνιν λα δηαηεξεζεί θαζψο νη αληαγσληζηέο έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα αληηγξάςνπλ ην πξντφλ ζε ζχληνκν ρξφλν. (Μαηδαξίδνπ, 2013)  

Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κηαο επηρείξεζεο ζπλαληάηαη ζε ηνκείο φπνπ είλαη πην 
δπλαηή απφ ηηο άιιεο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Έρεη εμειίμεη, δειαδή, 
ηελ ηθαλφηεηα λα εθκεηαιιεχεηαη απηνχο ηνπο ηνκείο πξνο φθεινο ηεο, ζε 
καθξνπξφζεζκε βάζε. Δάλ ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 
αληαγσληζηψλ ηεο, ε καθξνπξφζεζκε θεξδνθνξία ηεο δελ κπνξεί παξά λα είλαη 
ακθηζβεηήζηκε. Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα λα είλαη δηαηεξήζηκν ζε βάζνο 
ρξφλνπ, ζα πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθφ θαη ζεκαληηθφ. Να δηαθνξνπνηεί ην πξντφλ ή ηελ 
ππεξεζία ηεο επηρείξεζεο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Βέβαηα, κπνξνχκε λα 
αλαθεξζνχκε ζην γεγνλφο φηη ν φξνο «αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα» δελ είλαη ηφζν 
εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα, δηφηη ελψ ππάξρνπλ αξθεηέο ζρεηηθέο ζεσξίεο 
θαη εκπεηξηθέο κειέηεο, πνιιέο απφ απηέο θαίλεηαη λα ην εμεηάδνπλ ζε έλα ελδερνκέλσο 
πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ πιαίζην. Ζ ζπλερή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε 
παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ πξνζθέξνπλ ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα 
ηεο καδηθήο παξαγσγήο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα επλνείηαη ε παξαγσγή νκνεηδψλ 
πξντφλησλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Ζ καδηθή απηή παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, 
πην ζπγθεθξηκέλα ζε ρακειά θφζηε, απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε θαη 
αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κηαο επηρείξεζεο. Πξνυπφζεζε φκσο 
γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά. 
Ζ δπζθνιία ζηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε ξαγδαία εμέιημε 
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ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, φπνπ ζπλερψο απαηηεί λέα δεδνκέλα. ην θνκκάηη απηφ ε 
εθάζηνηε ειιεληθή επηρείξεζε, πξέπεη λα βξεη ηνλ ηξφπν λα δηαθνξνπνηεζεί, λα θαλεί 
ειθπζηηθή θαη θαηά ζπλέπεηα βηψζηκε θαη αληαγσληζηηθή. Δπνκέλσο, ε αλαδήηεζε ηεο 
ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 
αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ απηή ε ζηξαηεγηθή ζα αλαδείμεη, πξέπεη λα δψζεη 
έκθαζε θαη λα πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο παξάγνληεο (Μαηδαξίδνπ 2013):        

1. ρεδίαζε  

Οη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκηθψλ 
πξνηάζεσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ θαη ζηελ ιχζε ησλ εθάζηνηε πξνβιεκάησλ πνπ 
αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε θάζε θνξά. πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεηαη ηφζν ην 
εμσηεξηθφ θνκκάηη ηνπ πξντφληνο, φζν θαη ην πξαθηηθφ (εκθάληζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα). 

2.Πνηφηεηα 
Ζ αμηνπηζηία, πνπ ζπλνδεχεη ηελ πνηφηεηα, απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα. Ζ 
ειιεληθή επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ην πιενλέθηεκα ζηελ πνηφηεηα θαη λα 
ην θαηαζηήζεη αληαγσληζηηθφ, ζε ηνκείο πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα αλαδείμεη ηα ηδηαίηεξα 
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο.  

3.Πεξηβάιινλ 
Σν πεξηβάιινλ απαζρνιεί νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηε δηεζλή θνηλφηεηα ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε ζθνπφ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε θεξδίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο θαη 
πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο επθαηξία γηα ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ 
πιενλεθηήκαηνο θαη φρη σο πεξηνξηζκφο θάησ απφ ηνλ νπνίν πξέπεη λα δξάζεη ε 
επηρείξεζε. 

ήκεξα ζε αξθεηέο αγνξέο, ε πνηφηεηα, ε νπνία αθνξά φιεο ηηο πηπρέο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο 
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα αιιά αληαγσληζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ είζνδν θαη ηελ 
παξακνλή κηαο επηρείξεζεο ζε κηα αγνξά κε απαηηεηηθνχο θαηαλαισηέο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, νη επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ δξάζε ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, παξάγνπλ πξντφληα αξθεηά ρακειήο θαη κέζεο ηερλνινγηθήο έληαζεο, ρσξίο 
λα έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηνπ θζελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δπνκέλσο, δέρνληαη 
έληνλεο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο απφ ρψξεο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο, έρνληαο σο 
απνηέιεζκα ην κέιινλ ηνπο λα είλαη αξθεηά αβέβαην. πλεπψο, κπνξνχκε λα 
επηζεκάλνπκε φηη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ζα αλαπηχμεη κηα επηρείξεζε 
είλαη ην θιεηδί ηεο πξνο κηα ζεκαληηθή αλάπηπμε. Μέζσ απηήο ηεο αλάπηπμεο, ζα 
επηηεπρζεί ε καθξνρξφληα βησζηκφηεηα θαη αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο ζε έλα δηεζλέο 
πεξηβάιινλ, ην νπνίν εκπεξηέρεη ζπλερείο αιιαγέο θαη απαηηεί έγθαηξε 
πξνζαξκνζηηθφηεηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφ. 

2.2 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΣΟΤ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΤ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΟ» 

Κάζε επηρείξεζε έρεη ζηε δηάζεζε ηεο νξηζκέλνπο πφξνπο. Ζ ρξήζε, φκσο, ησλ πφξσλ 
απηψλ, δελ είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ζηελ επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Ζ 
πξνέιεπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δπν κεγάιεο 
θαηεγνξίεο, ηηο εμσηεξηθέο θαη ηηο εζσηεξηθέο. ρεηηθά κε ηελ πξψηε θαηεγνξία, ην 
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κπνξεί λα πεγάδεη απφ ηηο αιιαγέο ζηε δήηεζε ηνπ 
πξντφληνο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Δπίζεο απφ ελδερφκελα θελά πνπ 
κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηελ αγνξά, είηε αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ή ζηελ 
ηερλνινγία παξαγσγήο. ’ απηή ηελ πεξίπησζε, ππάξρνπλ θάπνηεο επηρεηξήζεηο, νη 
νπνίεο εληνπίδνπλ άκεζα ηηο επθαηξίεο, ηηο αμηνπνηνχλ θαη ηηο κεηαηξέπνπλ ζε 
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πξνζσπηθέο ηνπο δπλάκεηο. Δπνκέλσο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, νη επηρεηξήζεηο φρη κφλν 
λα αληηιακβάλνληαη ηηο λέεο απηέο επθαηξίεο, αιιά ηαπηφρξνλα λα αληαπνθξίλνληαη ζε 
απηέο γξήγνξα θαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ηηο εθκεηαιιεχνληαη.  

Αληίζεηα, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απφ εζσηεξηθέο πεγέο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε 
δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηηο θαηλνηφκεο θηλήζεηο πνπ κεξηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα εηζάγνπλ λέα πξντφληα. Δπίζεο, έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ λέεο αγνξέο θαη ζηφρνπο ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη. Ζ 
δηαθνξνπνίεζε είλαη ηέηνηα, ψζηε είλαη ηθαλή λα αιιάμεη ην πιαίζην  κέζα ζην νπνίν 
θηλείηαη ε ζπλνιηθή αγνξά θαη λα θζάζεη ζε ηέηνην επίπεδν ηθαλνηήησλ πνπ λα κελ 
κπνξεί θαλέλαο αληαγσληζηήο λα ηε θηάζεη. 

Οη δπν παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζπλππάξρνπλ θαη εμαξηψληαη ε κηα απφ ηελ άιιε. Ζ 
αλάπηπμε λέσλ δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ απαηηεί ηφζν γλψζε ηεο εμσηεξηθήο 
αγνξάο φζν θαη εζσηεξηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ελέξγεηεο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Γεκηνπξγνχλ λέα πξντφληα πνπ θαιχπηνπλ ηηο 
ήδε ππάξρνπζεο αλάγθεο ή δίλνπλ έκθαζε ζε λέεο. χκθσλα κε ηνλ Porter, ε θάζε 
επηρείξεζε πξέπεη λα γλσξίδεη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, 
ψζηε λα κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηελ πνξεία θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο. Έπεηηα, είλαη ζε 
ζέζε λα πηνζεηήζεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή πνπ ζα ηελ νδεγήζεη ζην επηζπκεηφ 
απνηέιεζκα ζε φξνπο θεξδνθνξίαο. Δπηπιένλ, ν Porter επηζεκαίλεη θαη δηαρσξίδεη φηη 
ππάξρνπλ 2 πεγέο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο : 

1. Ηθαλφηεηα ρακεινχ θφζηνπο  

2. Ηθαλφηεηα δηαθνξνπνίεζεο  

Μέζσ απηψλ πξνθχπηνπλ 2 πιενλεθηήκαηα. Σν πιενλέθηεκα ηνπ θφζηνπο θαη ην 
πιενλέθηεκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Σν πξψην, ην νπνίν κπνξεί λα θαηαηάμεη ηελ 
επηρείξεζε ζε εγεηηθή ζέζε, κπνξεί λα δηαρσξηζηεί σο εμήο:  

1. Απνηέιεζκα θιίκαθαο 

2. Απνηέιεζκα Δκπεηξίαο  

3. Έιεγρνο Κφζηνπο θαη  

4. Παξαγσγηθφηεηα 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζ΄ απηφ ην ελαιιαζζφκελν 
πεξηβάιινλ δξαζηεξηνπνίεζεο θαη λα επηβηψζνπλ ζε απηφ, έρνληαο ελδείμεηο 
αλάπηπμεο, είλαη εθείλεο πνπ ζα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο απηή καθξνρξφληα. 
Αληίζεηα κε φζεο δελ αληαπεμέιζνπλ ζηελ αιιαγή θαη ελδερνκέλσο λα δηαθφςνπλ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο. Χζηφζν, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα 
πξνθχςεη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ ζα γίλεη ζην Μάξθεηηλγθ ηνπ πξντφληνο.  
Σν πξντφλ, γηα παξάδεηγκα, εθηφο ηνπ φηη ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζεκαληηθή 
ηδηαηηεξφηεηα, ελδέρεηαη λα πθίζηαηαη ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε (follow up). 
Γειαδή, λα πξνζηίζεηαη ζε απηφ κηα δπλακηθή ιφγσ ηνπ νλφκαηνο, ην νπνίν βξίζθεηαη 
πίζσ απφ ην πξντφλ. Να δηαθέξεη σο πξνο ηε ζηξαηεγηθή δηαλνκήο ηνπ ή γεληθφηεξα ε 
επηρείξεζε κπνξεί λα δηαθέξεη σο πξνο ηελ γξακκή πψιεζεο ηνπ.  

2.3 ΕΠΙΛΟΓΕ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ – ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΡΟΛΟΩ    

Οη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαη ην πιενλέθηεκα λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξνπο ηξφπνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ζηξαηεγηθφ 
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πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά. Οη πειάηεο έρνπλ ηελ ηάζε λα θηιηξάξνπλ θαη λα εμεηάδνπλ 
ηελ ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ 
πξντφλησλ. Έλα ηέηνην εξγαιείν εμέηαζεο ησλ παξαγφλησλ απηψλ γηα ηνπο δπλεηηθνχο 
πειάηεο ή θαη ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ «ζηξαηεγηθνχ 
ξνινγηνχ». ην ζχγγξακκα ηνπο ν Johnson θ.α. (2009) αλαθέξνπλ πσο ην ζηξαηεγηθφ 
ξνιφη είλαη έλα εξγαιείν ρξήζηκν γηα ηνπο κάλαηδεξ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηνπο 
φξνπο ηεο αγνξάο θαη ηηο επηινγέο αλαθνξηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε, θαζψο θαη ηα 
ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα αλάινγα κε ηελ αγνξά δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο. Σν 
ζηξαηεγηθφ ξνιφη αλαιχεη ηηο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ ζέζεσλ απηψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ νη κάλαηδεξ. Απηέο είλαη νη ζηξαηεγηθέο βάζεηο ηηκήο, νη ζηξαηεγηθέο 
επξείαο δηαθνξνπνίεζεο, ε πβξηδηθή ζηξαηεγηθή θαη ε εζηηαζκέλε ζηξαηεγηθή. 

2.3. Δηθφλα : ηξαηεγηθφ ξνιφη 

Πεγή: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiWttCzuJ3iAhURYVAKHQb3DjwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A

%2F%2Fslideplayer.gr%2Fslide%2F6232866%2F&psig=AOvVaw07UJe8-K5kan5meqFQZ0B-&ust=1558006435915472 

 

Αλαιπηηθφηεξα νη ζηξαηεγηθέο βάζεηο ηηκήο ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζηξαηεγηθφ ξνιφη κε 
ηελ ζέζε 1 θαη 2. ηελ ζέζε έλα είλαη ε «απέξηηηε ζηξαηεγηθή», ε νπνία εζηηάδεη ζην 
ηκήκα ηεο αγνξάο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επαηζζεζία ησλ θαηαλαισηψλ ζε 
ζέκαηα ηηκήο, θαζψο ζπλδπάδεη ηελ ρακειή ηηκή θαη ηα ειάρηζηα πιενλεθηήκαηα ησλ 
πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ. Οη παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε χπαξμε 
ηέηνησλ ηκεκάησλ δχλαηαη λα είλαη ε χπαξμε αγνξψλ θνηλψλ αγαζψλ, δειαδή νη 
θαηαλαισηέο δελ δηαρσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ ηνπο 
πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο θαη εζηηάδνπλ ζηελ ηηκή. Έλαο άιινο 
παξάγνληαο είλαη ε χπαξμε πειαηψλ επαίζζεησλ ζε ζέκαηα ηηκήο. Δθεί θαηαηάζζνληαη 
νη πειάηεο πνπ δελ αγνξάδνπλ πξντφληα εμαηηίαο ηεο ηηκήο ηνπο, ηνπ ρακεινχ 
εηζνδήκαηφο ηνπο θαη ηεο αδηαθνξίαο ηνπο γηα ζέκαηα πνηφηεηαο. Έλα άιιν ηκήκα ηεο 
αγνξάο είλαη νη αγνξαζηέο κε κεγάιε ηζρχ θαη νη επηινγέο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Ζ 
απνθπγή κεγάισλ αληαγσληζηψλ είλαη ην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο πξψηεο ζέζεο ζην 
ζηξαηεγηθφ ξνιφη. ην ηκήκα απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο ή νη 
λενεηζεξρφκελεο πνπ πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ρακειή ηηκή γηα λα 
απνθηήζνπλ κεξίδην αγνξάο.  

ηελ ζέζε 2 είλαη ε ζηξαηεγηθή ρακειψλ ηηκψλ. ην ηκήκα απηφ επηδηψθεηαη ε κείσζε 
ηεο ηηκήο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ, πξνζθέξνληαο ζηνπο πειάηεο πξντφληα ή 
ππεξεζίεο κε παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά απφ απηά ησλ αληαγσληζηψλ. Ζ επίηεπμε 
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ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηείζδπζε ζε έλα ηκήκα 
ηεο αγνξάο πνπ γηα ηνπο αληαγσληζηέο δελ απνηειεί πφινο έιμεο. Σν πξφβιεκα 
εληείλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ αληαγσλίδνληαη ζην ίδην επίπεδν ηηκψλ. Γχν 
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ηκήκα απηφ είλαη ηα νξηαθά πεξηζψξηα κείσζεο γηα 
φινπο, δειαδή ελψ απνθηνχλ ηκήκα ηεο αγνξάο κεηψλνληαο ηηο ηηκέο νη επηρεηξήζεηο, νη 
αληαγσληζηέο κεηψλνπλ αληίζεηα ηελ ηηκή, ζαλ απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη ηα πεξηζψξηα 
θέξδνπο φισλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ. Δπίζεο, ε αδπλακία επέλδπζεο είλαη έλα αθφκα 
πξφβιεκα. Σα κηθξά πεξηζψξηα κεηψλνπλ ηνπο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη δελ 
ππάξρεη ηερλνινγηθή πξφνδνο. 

Ζ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο βξίζθεηαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ξνινγηνχ. 
Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζηεξίδεηαη ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νη αληαγσληζηέο 
έλαληη ησλ άιισλ. Οη επηρεηξήζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ θαιπηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 
δηαηήξεζεο ή ηεο ειάρηζηεο πςειφηεξεο θνζηνιφγεζεο ηεο ηηκήο ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο. Ζ επηηπρεκέλε πξνζέγγηζε 
ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηεξίδεηαη ζε ηξείο παξάγνληεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ 
θαηαλφεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πειάηε (strate-gic customer), παξά ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ 
ξφινπ, δελ θαίλεηαη μεθάζαξα ε ζέζε ηνπ πειάηε. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θχξησλ 
αληαγσληζηψλ (key competitors) απνηειεί ηνλ δεχηεξν παξάγνληα δηαζθάιηζεο ηεο 
επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθήο. Δδψ γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα 
αλαγλσξίζνπλ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα ακπλζνχλ. Ζ αλαγλψξηζε 
ηνπ βαζκνχ ηεο εππάζεηαο ζηνλ αληαγσληζκφ βάζεη ηηκήο είλαη ν ηειεπηαίνο 
παξάγνληαο ηεο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο. Οη πειάηεο δελ αξθνχληαη ζηελ 
δηαθνξνπνίεζε ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο εμαηηίαο ηεο επαηζζεζίαο ζην ζέκα απηφ. 

Μηα πεξίπησζε ζηξαηεγηθήο είλαη ε πβξηδηθή ζηξαηεγηθή, φπνπ ζηνρεχεη ηαπηφρξνλα 
ζηελ κείσζε ησλ ηηκψλ θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε. Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 
ζηξαηεγηθήο απηήο πξνζθέξνληαη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ πξντφληα ή ππεξεζίεο ζε 
ρακειέο ηηκέο κε εληζρπκέλα πιενλεθηήκαηα. Απφ ηελ επηηπρή πηνζέηεζε ηεο 
πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ζπγθξηηηθά κε 
ηνπο αληαγσληζηέο. Δπίζεο εμαζθαιίδεηαη ε πεξηθνπή ησλ δαπαλψλ, ρσξίο λα ζίγνληαη 
νη δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο εηζφδνπ ζε 
κηα αγνξά κε θαηαμησκέλνπο αληαγσληζηέο.  

Ζ εζηηαζκέλε δηαθνξνπνίεζε είλαη κηα ζηξαηεγηθή πνπ θαηά θαλφλα δηθαηνινγεί ηελ 
πςειή ηηκή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζε έλα επηιεγκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο. ηελ 
πεξίπησζε απηή, κηα ηέηνηα επηρείξεζε παξάγεη πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο ηα νπνία 
είλαη ζπλδεδεκέλα κε θάπνηα επσλπκία. Ζ ζηξαηεγηθή απηή εγείξεη θάπνηα δεηήκαηα 
φπσο είλαη ε αλαγθαζηηθή επηινγή κεηαμχ κηαο ζηξαηεγηθήο εζηίαζεο θαη κηαο επξείαο 
δηαθνξνπνίεζεο. Γειαδή νη εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ 
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. Έλα άιιν ζνβαξφ δήηεκα είλαη νη εληάζεηο κεηαμχ κηαο 
ζηξαηεγηθήο εζηίαζεο θαη άιισλ ζηξαηεγηθψλ. χκθσλα κε ην ζχγγξακκα ησλ Gerry 
Johnson θ.α. (2009) ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην παξάδεηγκα ηεο  Ford, πξνθεηκέλνπ λα 
απνθηήζεη κεξίδην αγνξάο, αγφξαζε ηηο εηαηξίεο Jaguar θαη Aston Martin. ηελ δηάξθεηα 
ηεο πνξείαο ηεο αληηιήθηεθε πσο ήηαλ αδχλαηνλ λα ηηο δηαρεηξηζηεί θαη πξνέβεθε ζηελ 
εθπνίεζε ηνπο. Ζ πηζαλή ζχγθξνπζε κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ νκάδσλ δηαθχβεπζεο 
ζπκθεξφλησλ δεκηνπξγεί δπλακηθέο αλάπηπμεο γηα λέα εγρεηξήκαηα, θαζψο θαη 
αιιαγέο ζηελ αγνξά πνπ κπνξεί λα δηαβξψζνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ, 
αθήλνληαο ηνπο νξγαληζκνχο αθάιππηνπο δεκηνπξγψληαο αλεζπρίεο.  

2.4 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΤ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΟ» 

Μηα επηρείξεζε ζεσξείηαη φηη έρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, φηαλ ε δηαηήξεζε ησλ 
απνδφζεσλ ηεο μεπεξλά ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο. Απηφ 
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πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, πνπ ην θαζηζηνχλ αλψηεξν 
ησλ αληαγσληζηηθψλ. Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζήκεξα είλαη αξθεηά δχζθνιν λα 
δηαηεξεζεί ζε έλα ζηαζεξφ επίπεδν, δηφηη ν αληαγσληζκφο απμάλεηαη ζπλερψο θαη 
ππάξρνπλ αξθεηά παξφκνηα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζε ρακειφ θφζηνο. 
Δπίζεο, παξαηεξείηαη ζπλερψο ε πξνζζήθε λέσλ πξντφλησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ησλ πξσηνηχπσλ, παξφηη δελ παχνπλ θαη απηά 
λα παξακέλνπλ ζε ρακειφ θφζηνο θαη παξφκνηαο πνηφηεηαο κε ηα πξψηα.  

Δπηπιένλ, νη δηαζεζηκφηεηα σο πξνο ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ 
κεηψλεηαη ζπλερψο, θαζψο ηα πξντφληα είλαη πιένλ εχθνια λα αληηγξαθνχλ. 
Δπνκέλσο, απαηηνχληαη δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί, ψζηε λα επηηεπρζεί ε κνλαδηθφηεηα, 
ελψ παξάιιεια, ε εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ κπνξεί λα αλαηξέςεη ηα 
δεδνκέλα πνπ ππήξραλ θαη είραλ δηακνξθσζεί κέζα ζε νιφθιεξν ηνλ θιάδν. Σν 
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πθίζηαηαη φηαλ ε επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη 
ηα ίδηα νθέιε κε ηνπο αληαγσληζηέο, αιιά κε ρακειφηεξν θφζηνο (πιενλέθηεκα 
θφζηνπο) ή λα πξνζθέξεη νθέιε πνπ μεπεξλνχλ εθείλα ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ 
(πιενλέθηεκα δηαθνξνπνίεζεο). πλεπψο, έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα επηηξέπεη 
ζηελ επηρείξεζε λα δεκηνπξγήζεη κία ζηαζεξή ζρέζε κε ηνπο πειάηεο ηεο θαη θαη’ 
επέθηαζε επλντθφηεξα θέξδε. 

Σν πιενλέθηεκα ζηνλ αληαγσληζκφ, κπνξεί λα επηηεπρζεί φηαλ γίλεηαη ζσζηή θαη 
έγθαηξε εθκεηάιιεπζε ησλ βαζηθψλ πφξσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ δεκηνπξγείηαη έλα 
ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ απνδνηηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε, 
ρσξίο λα απαηηείηαη πςειφ πξαγκαηηθφ θφζηνο. Δπηπξφζζεηα, νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 
θαηέρνπλ ήδε ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, έρνπλ δεκηνπξγήζεη θήκε ζηνπο άκεζα 
ελδηαθεξφκελνπο, φπσο ζηνπο θαηαλαισηέο, ζηνπο ζηαζεξνχο πειάηεο, ζηνπο 
πξνκεζεπηέο, ζηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο. Σέινο έλα ηζρπξφ θνκκάηη ηνπ 
αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο επηηπγράλεηαη κε ηερλνινγηθά πξφηππα, ηα νπνία 
έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα θφζηνπο, ζπκβάιινληαο ζηελ 
δηαβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε έλα δχζθνιν θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.  

Γηα λα επηηχρεη ε εθάζηνηε επηρείξεζε, ηε δεκηνπξγία ελφο αληαγσληζηηθνχ 
πιενλεθηήκαηνο, πξέπεη αξρηθά λα γλσξίδεη ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ ζε αλαινγία 
κε ηελ εζσηεξηθή ηεο δπλακηθή. Δίλαη ζεκαληηθφ πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ εθκεηάιιεπζε 
ησλ πφξσλ ηνπο νπνίνπο δηαζέηεη εζσηεξηθά, λα δηεξεπλήζεη ηηο επθαηξίεο θαη ηηο 
απεηιέο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ζηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο. Δίλαη ζεκαληηθφ 
ε επηρείξεζε λα γλσξίδεη ηνλ αληαγσληζκφ, δειαδή ην πνπ βξίζθεηαη απηή ηε δεδνκέλε 
ρξνληθή ζηηγκή θαη θαη’ επέθηαζε πνπ ζηνρεχεη λα θηάζεη. Έρνληαο γλψζε ησλ 
παξαπάλσ, ζα είλαη ζε ζέζε λα μέξεη ηη κέζα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηα 
ζεκεία ηα νπνία ζα αλαπηχμεη, ψζηε λα έρεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα.  
Ζ επηζήκαλζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ηεο θάζε επηρείξεζεο, νη 
νπνίεο απνηεινχλ ην άκεζν αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο ηεο, πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 
πφξνπο θαη ηηο εηδηθέο δπλαηφηεηεο ηεο. Βνεζνχλ ηελ θαηλνηνκία, ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνδνρή ησλ πειαηψλ. Δπνκέλσο, 
κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα λα επηηεπρζεί είηε ρακειφηεξν θφζηνο ή δηαθνξνπνίεζε 
ησλ πξντφλησλ. Οη θηλήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηηο εθάζηνηε επηρεηξήζεηο ψζηε λα 
επηηχρνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζα απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
νλνκάδνληαη Δπηρεηξεκαηηθή ηξαηεγηθή, ελψ ηαπηφρξνλα ε επίηεπμε βηψζηκνπ 
αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο απνηειεί ηνλ ακέζσο επφκελν ζηφρν.  

 
εκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε γλψζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη 
ε αλάιπζε PEST (Political, Economic, Social, Techological), φπνπ καο δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα αλάιπζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ, Πνιηηηθνχ, Κνηλσληθφ - Πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπ 
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Σερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν θηλείηαη ε επηρείξεζε. Ζ γλψζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ ιακβάλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ Μνληέινπ ησλ 5 Γπλάκεσλ ηνπ 
Porter. Μέζσ απηνχ, ε επηρείξεζε γλσξίδεη ηηο απεηιέο πνπ κπνξεί λα δερζεί απφ λεφ-
εηζεξρφκελνπο αληαγσληζηέο, απφ ηνπο ήδε ππάξρνληεο αληαγσληζηέο, απφ ηα 
ππνθαηάζηαηα πξντφληα, θαζψο αλαιχεη ηε δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ 
αγνξαζηψλ ηεο. 

Μεηά ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ε επηρείξεζε (φπσο αλαθέξζεθε 
παξαπάλσ), νθείιεη λα αλαιχζεη ην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηελ 
επεξεάδνπλ άκεζα. Ζ επίηεπμε ηεο αλάιπζεο απηήο, κπνξεί λα γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο 
ην εξγαιείν ηεο SWOT Analysis. Σν εξγαιείν απηφ, δηαρσξίδεη ηηο δπλάκεηο θαη ηηο 
αδπλακίεο ηεο. Γειαδή ζηνηρεία πνπ ε επηρείξεζε πιενλεθηεί ή κεηνλεθηεί ζπγθξηηηθά 
κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Δπηπξφζζεηα, δηαρσξίδεη ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο, φπσο 
απηέο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληνπίζεη απεηιέο, νθείιεη λα πξνζπαζήζεη λα ηηο 
κεηαηξέςεη ζε επθαηξίεο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία. Πέξα 
απφ ην είδνο ηεο αλάιπζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε, γηα λα δηακνξθψζεη ηε 
ζηξαηεγηθή ηεο, δειαδή λα αλαπηχμεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα, ζα πξέπεη λα 
επηηχρεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνζηνιήο θαη ηνπ νξάκαηνο ηεο. Μέζσ απηψλ γίλεηαη ε 
απνζαθήληζε ηνπ ιφγνπ δεκηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ ξφινπ θαζψο θαη ηνπ 
ζθνπνχ πνπ έρεη σο πξνο ηελ θνηλσλία.  

2.5 ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΤ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΟ  

 ιεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ αλάγθε ηεο επηβίσζεο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο 
βησζηκφηεηαο. Ζ πξνζπάζεηα ηνπο λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γελλάεη 
ηελ αλάγθε γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ζ εμέηαζε ηεο 
βησζηκφηεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο ηθαλφηεηαο γίλεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο δηαηήξεζεο ηνπ 
πιενλεθηήκαηνο βάζεη ηηκήο, ηελ δηαηήξεζε ηνπ πιενλεθηήκαηνο βάζε 
δηαθνξνπνίεζεο, ην ζηξαηεγηθφ θιείδσκα θαη ηελ αληίδξαζε ζηελ αληαγσληζηηθή 
απεηιή. 

Οη νξγαληζκνί ζπλήζσο επηδηψθνπλ ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 
ζηνρεχνληαο ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κε ηελ κέζνδν ηεο δηαηήξεζεο πιενλεθηήκαηνο 
βάζεη ηηκήο. Ζ δηαηήξεζε ηνπ γίλεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο φπσο κε ηελ ιεηηνπξγία 
πεξηνξηζκέλσλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο. Γειαδή είλαη εθηθηή γηα κεξηθέο εηαηξίεο είηε 
εμαηηίαο ησλ πσιήζεσλ είηε εμαηηίαο ησλ επηρνξεγήζεσλ, κε κηα θαη κνλαδηθή δνκή 
θφζηνπο φπνπ έλα ζχλνιν εηαηξηψλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα εηζφδνπ ζε ρακεινχ θφζηνπο 
δίαπινπο δηαλνκήο. Απφ ηελ άιιε θάπνηεο εηαηξίεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηαζέηνπλ 
νξγαλσηηθά ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο (organizationally specific capabilities). Οη 
ηθαλφηεηεο απηέο βνεζνχλ ηελ εηαηξία λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ηεο, κέζσ ηεο αιπζίδαο 
αμίαο. 

Ζ δηαηήξεζε ηνπ πιενλεθηήκαηνο βάζεη δηαθνξνπνίεζεο δελ είλαη πάληα εχθνιε. Ζ 
δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ εγθπκνλεί θηλδχλνπο αληηγξαθήο θαη 
θαηά ζπλέπεηα αληηγξαθή απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Μεξηθνί ηξφπνη δηαηήξεζεο είλαη ε 
δεκηνπξγία παξαγφλησλ πνπ απνηξέπνπλ ηε κίκεζε ( create difficulties of imitation) 
θαη ηελ αηειή θηλεηηθφηεηα ψζηε νη ηθαλφηεηεο λα κελ είλαη εκπνξεχζηκεο, φπσο άπια 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θφζηε κεηαγσγήο, ζπλ-εμεηδίθεπζε.  Έλαο άιινο έλαο ηξφπνο 
πνπ επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο ηελ δηαηήξεζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο είλαη ε 
ζέζε ρακεινχ θφζηνπο.  

Ζ δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ είλαη ην 
ζηξαηεγηθφ θιείδσκα. Με ηελ κέζνδν απηή κηα εηαηξία εμαζθαιίδεη κνλνπσιηαθή ζέζε 
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θαη ελδπλακψλεη ηελ εηθφλα ηεο πξφηππνπ εηαηξίαο. Σν ζηξαηεγηθφ θιείδσκα 
επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ κεγέζνπο ή ηεο θπξηαξρίαο ζηελ αγνξά, κε ηελ θπξηαξρία ηνπ 
παίθηε, κε ηελ απηφ-εληζρπφκελε δέζκεπζε θαη κε ηελ επηκνλή ηεο δηαηήξεζεο ηεο 
ζέζεο θιεηδψκαηνο.  

Σέινο, κηα άιιε πξνζέγγηζε ηεο δηαηήξεζεο είλαη ε αληίδξαζε ζηελ αληαγσληζηηθή 
απεηιή.  Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζηνρεχεη ζηελ επίζεζε πειαηψλ κε κηα δηαθνξεηηθή 
ζηξαηεγηθή πνπ εγθπκνλεί θηλδχλνπο. Μηα απφ ηηο πην ζχλεζεο κνξθέο είλαη ε πηψζε 
ησλ ηηκψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ αληαγσληζηψλ θαη ε εηζβνιή ζηηο αγνξέο.     
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 : ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΟΙ ΦΗΜΑΣΙΜΟΙ  

 

3.1 ΈΝΝΟΙΕ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΣΨΝ ΤΣΑΔΨΝ – CLUSTERS ΚΑΙ ΣΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ-

NETWORKS  

Δμαηηίαο ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ πνπ ζπλαληάκε ηα ηειεπηαία ρξφληα αιιά θαη ηεο 
ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο, νη επηρεηξήζεηο ςάρλνπλ λα βξνπλ λέεο κεζφδνπο αιιά θαη 
ηνκείο ζπλεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη 
άιισλ επηρεηξήζεσλ.  

Έλαο ηξφπνο επηινγήο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, απνηειεί ε 
ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ε θαζνδήγεζε κε 
ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ αλάπηπμε εηαηξηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκπξάμεσλ. Σν 
εγρείξεκα απηφ πξνζπαζνχλ λα πινπνηήζνπλ κε ηηο θαηλνηφκεο κνξθέο 
επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ησλ δηθηπψζεσλ θαη ησλ ζπζηάδσλ πνπ είλαη γλσζηέο 
κε ηνλ αγγιηθφ φξν «networks» θαη «Clusters».  

θνπφο ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ είλαη ε επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, ε αληηκεηψπηζε 
θνηλψλ δπζθνιηψλ θαη πξνθιήζεσλ θαζψο θαη ε αλάπηπμε ηερλνινγηθήο εμέιημεο. 
πλεπψο νη ζπλεξγαζίεο αλαιχνληαη ζε δχν ηχπνπο, ηηο «ζπζηάδεο» ή 
«ζπζπεηξψζεηο» ή «δίθηπα ζπγθξνηεκάησλ» ή «εηαηξηθέο ζπκπξάμεηο» (Clusters) θαη 
«Σα επηρεηξεκαηηθά δίθηπα» (Networks). 

πνπδαίνη κειεηεηέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα 
απνζαθελίζνπλ κε δηάθνξνπο νξηζκνχο ηελ έλλνηα ησλ παξαπάλσ φξσλ. Γηα 
παξάδεηγκα ζηα ζπγγξάκκαηα ηνπ ν Porter αλαθέξεη φηη ζπζηάδα είλαη: 

 « Κξίζηκεο κάδεο -ζε κηα ζέζε- αζπλήζηζηεο αληαγσληζηηθήο επηηπρίαο ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο… Οη ζπζηάδεο είλαη γεσγξαθηθέο ζπγθεληξψζεηο 
δηαζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηδξπκάησλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.(  
Piperopoulos 2005, ζει 146) » (Πηπεξφπνπινο 2008, ζει 206) 

Άιινη κειεηεηέο αλαθέξνπλ: 

«Οη Padmore θαη Gibson (1998) ππνζηεξίδνπλ φηη «κηα ζπζηάδα είλαη κηα ζπγθέληξσζε 
επηρεηξήζεσλ πνπ επεκεξνχλ ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπο, είηε κε ηελ κνξθή ηνπ 
αληαγσληζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, είηε ιεηηνπξγψληαο σο πξνκεζεπηέο ή πειάηεο 
ζηελ αιπζίδα ηεο αμίαο. (ζει 627)» (Πηπεξφπνπινο 2008, ζει 208) 

«χκθσλα κε ηνπο Steinle θαη Schiele (2002): «νη ζπζηάδεο είλαη ηκεκαηηθά 
εληνπηζκέλεο ζπζζσξεχζεηο ζπκβησηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ 
εμαηξεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο απνδφζεηο, θαζψο νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο ζπκίδνπλ 
ζρέζεηο κειψλ ηεο ίδηαο ιέζρεο …επηπιένλ …θαηλνηφκεο ζπζηάδεο επηδεηθλχνπλ ζε 
δηα-βηνκεραληθφ επίπεδν φηη ππάξρνπλ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα δίθηπα αιιειέλδεησλ 
ζπλεξγαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ …έλα ηέηνην πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ εληαηηθή 
κνηξαζηά γλψζεσλ. (ζει. 850-851)» (Πηπεξφπνπινο 2008, ζει 208) 

«Σειηθά νη Lyon θαη Atherton(2000) ζεσξνχλ ηελ ζπζηάδα σο: «κηα νκάδα 
νξγαλψζεσλ ζε ζπζρεηηδφκελεο βηνκεραλίεο πνπ έρνπλ νηθνλνκηθέο ζπλδέζεηο, θαη, 
ζπγθέληξσζε αληαγσληζηηθψλ, ζπλεξγαδφκελσλ θαη αιιειεμαξησκέλσλ επηρεηξήζεσλ 
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θαη ηδξπκάησλ, πνπ ζπλδένληαη κε έλα ζχζηεκα αγνξαίσλ θαη κε αγνξαίσλ 
ζπλδέζεσλ. (ζει. 4)» (Πηπεξφπνπινο 2008, ζει 208) 

« πλζέηνληαο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζέζεηο, ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηα business 
clusters σο: «…Γίθηπα αληαγσληζηηθψλ, ζπλεξγαδνκέλσλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ, 
ακνηβαία εμαξηψκελσλ επηρεηξήζεσλ (ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη 
ησλ εηαίξσλ παξνρήο ππεξεζηψλ), ζπλαθψλ ηλζηηηνχησλ θαη θνξέσλ, ζπλδεδεκέλσλ 
επίζεκα θαη αλεπίζεκα, θάζεηα ή/ θαη νξηδφληηα νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 
ίδην, ζε παξεκθεξή ή/ θαη ζε παξάιιεια ζπλδεδεκέλν νηθνλνκηθφ/ επηρεηξεκαηηθφ 
θιάδν, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη πεξηνξηζκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν. (Piperopoulos, 2005, 
ζει. 146).» (Πηπεξφπνπινο 2008, ζει 209) 

Γεληθφηεξα ηα clusters είλαη νπζηαζηηθά έλαο επηρεηξεκαηηθφο ζπλεξγαηηθφο 
ζρεκαηηζκφο, δειαδή ζπλεξγαζίεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 
θαηλνηνκίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. πλεπψο θαη κε βάζε ηνπο παξαπάλσ 
νξηζκνχο, ε δεκηνπξγία κηαο ζπζηάδαο απνηειεί ζεκειηψδε ζηξαηεγηθή ησλ ΜΜΔ, 
εθφζνλ θαιιηεξγνχλ κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία απηή ηνλ πγηή αληαγσληζκφ θαη ηελ 
βειηίσζε ηνπ. Δπίζεο επηηπγράλνπλ  ηελ είζνδν ζε νηθνλνκίεο θιίκαθαο, δειαδή θνηλέο 
πξνκήζεηεο, απνζήθεο, logistics θ.α. θαη ζε αγνξέο θεθαιαίνπ. ηνρεχνπλ ζηελ κείσζε 
ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, θαζψο απνθηνχλ άκεζε 
θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε θαη παξέρνπλ ζην πξνζσπηθφ εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε 
ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Με αθνξκή ηελ θνηλή νξγάλσζε ηεο ζηξαηεγηθήο, νη 
επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη είηε ζηνλ ίδην θιάδν, ηα ιεγφκελα 
νξηδόληηα clusters, είηε ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία 
παξαγσγήο, ζηελ ίδηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα πνπ νλνκάδνληαη θάζεηα clusters.   

Δπηπιένλ εθηφο απφ ηηο επηρεηξήζεηο – εηαίξνπο κπνξνχλ θαη νη ππνζηεξηθηηθέο εηαηξίεο 
θαη νη θνξείο λα ηδξχζνπλ κηα ζπζηάδα, φπσο είλαη επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα, 
ελψζεηο βηνκεραληψλ, εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί θαη γεληθά φινη 
φζνη παξέρνπλ νξηδφληηνπ ραξαθηήξα ππεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 
εηαίξνπο. Αθφκε νη ζπζηάδεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 
κε θνηλνχο ζηφρνπο θαη λα επηηχρνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα φπσο πξνψζεζε 
ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο πξνβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ θαη αλάδεημε 
πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ.  

εκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα κηα ΜΜΔ είλαη ε θαηλνηνκία. Σν παξαηεξεηήξην 
επξσπατθψλ ΜΜΔ (2002) πξνζπαζεί λα νξίζεη, λα δηεπθξηλίζεη θαη λα αλαιχζεη ην 
απζφξκεην θαηλφκελν ζπγθέληξσζεο αιιεινεμαξηψκελσλ επηρεηξήζεσλ ζε 
γεηηληάδνπζεο πεξηνρέο πνπ πνιιέο θνξέο απφ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο πξνθχπηνπλ 
ππνπξντφληα (spin – off) θαη δξαζηεξηφηεηα ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν, δειαδή ην 
πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο. Οη εηδηθνί ην δηαθξίλνπλ ζε ηξείο έλλνηεο, ησλ 
πεξηθεξεηαθψλ ζπζηάδσλ (regional cluster), ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηθηχσλ θαηλνηνκίαο 
(regional innovation network) θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο 
(regional innovation systems). Ζ πεξηθεξεηαθή ζπζηάδα είλαη : «Μηα ζπγθέληξσζε 
’αιιεινεμαξηψκελσλ’ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ησλ ίδησλ ή παξαθείκελσλ 
βηνκεραληθψλ ηνκέσλ ζε κηα κηθξή γεσγξαθηθή πεξηνρή» (Πηπεξφπνπινο , ζει 209). 
Σν πεξηθεξεηαθφ  δίθηπν θαηλνηνκίαο είλαη: «Απμεκέλε Οξγαλσηηθή ζπλεξγαζία 
(ζπκθσλία) κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, ππνθηλνχκελε απφ εκπηζηνζχλε, θαλφλεο θαη 
ζπκθσλίεο, ή φπνηα ελζαξξχλεη ηελ δξαζηεξηφηεηα θαηλνηνκίαο ησλ επηρεηξήζεσλ » 
(Πηπεξφπνπινο , ζει 209). Σέινο ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο είλαη : 
«πλεξγαζία επίζεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δηάθνξσλ νξγαλψζεσλ γηα ηελ 
αλάπηπμε θαη ηε δηάρπζε γλψζεο.» (Πηπεξφπνπινο 2008, ζει 209)  
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Έλαο άιινο ηχπνο ζπλεξγαζηψλ είλαη ηα επηρεηξεκαηηθά δίθηπα ή αιιηψο φπσο 
νλνκάδνληαη κε ηνλ αγγιηθφ φξν networks. χκθσλα κε ην εζληθφ παξαηεξεηήξην γηα 
ηεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηα επηρεηξεκαηηθά δίθηπα ηα νξίδνπκε σο: «Σα δίθηπα 
απνηεινχληαη απφ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ έλα ζχκθσλν 
ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ, φπσο παξαγσγή, δηαλνκή 
θηι. εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ νξίδνληα». (ΔΟΜΜΔΥ, ρρ) 

Σα δίθηπα δηαθξίλνληαη κε βάζε ην είδνο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο ζε νξηδφληηα, θάζεηα θαη 
δηαγψληα δίθηπα. ηα νξηδφληηα ζπκκεηέρνπλ ζπλεξγάηεο απφ παξφκνηνπο θιάδνπο ή 
ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ. ηα θάζεηα δίθηπα ζπκκεηέρνπλ ζπλεξγάηεο δηαθνξεηηθψλ 
ηκεκάησλ ηεο ίδηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Σέινο ζηα δηαγψληα δίθηπα νη 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπλεξγαηψλ είλαη απφ ζπκπιεξσκαηηθνχο θιάδνπο ή ηνκείο 
δξαζηεξηφηεηαο.  

Υαξαθηεξίδνληαη απφ θνηλνχο ζηφρνπο, θνηλή ζηξαηεγηθή, δεμηφηεηεο, εκπηζηνζχλε, 
ζαθήο ζχλαςε ζπκθσλίαο θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε. πλεπψο ηα κέιε ζα πξέπεη λα 
έρνπλ θνηλνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, φπσο είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ 
θαη ε θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο .Δπηπιένλ θάζε επηρείξεζε θαηά ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα πξνζζέηεη ην δηθφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ αλάινγα κε ην είδνο 
πνπ αζρνιείηαη. Βαζηθφο ππιψλαο ηεο ζπλεξγαζίαο δελ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ άιινο 
απφ ηελ αίζζεζε ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο, δειαδή ε ηήξεζε 
ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο θαη ε εμαζθάιηζε ηνπ ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο έλαληη ηνπ 
αηνκηθνχ. Δπίζεο θαη ε άκεζε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ κεηαμχ ησλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία απηή, ειαρηζηνπνηψληαο ηα θφζηε. 

3.2 Ο ΚΤΚΛΟ ΖΨΗ ΣΨΝ ΤΣΑΔΨΝ – CLUSTERS ΚΑΙ ΣΨΝ 

ΔΙΚΣΤΨΝ- NETWORKS   

 ιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο κηα επηρεηξεκαηηθήο 
ζπλεξγαζίαο, είηε νλνκάδεηαη ζπζηάδα είηε δίθηπν, νθείινπλ λα ελαξκνλίδνληαη θαη λα 
ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία φπσο νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ θαηά 
ηελ δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο ζπλεξγαζίαο.  

Ζ αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηάδσλ- clusters πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θάζεηο 
αλάπηπμεο, ηελ ζχζηαζε, ηελ αλάπηπμε, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ. ε 
πξψηε θάζε θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο λα ζπδεηήζνπλ θαη λα 
αλαγλσξίζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο νη νπνίεο εθθξάδνληαη είηε απφ έλα ηδηψηε ή κηα 
νκάδα αηφκσλ ( bottom-up approach), είηε δεκηνπξγείηαη αληαπνθξηλφκελε ζε πνιηηηθέο 
(top-down approach) πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ πνιηηεία, πξνθεηκέλνπ λα ηδξπζεί ε 
ζπζηάδα-cluster. χκθσλα κε ην εζληθφ παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ «..... ζηε δεχηεξε 
ζπλάληεζε ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηα νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηα cluster έξζνπλ ηα ζηειέρε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ησλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ πξνζθιεζεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ πξψηε ζπλάληεζε» 
(ΔΟΜΜΔΥ, ρρ) 

ην επφκελν ζηάδην ε ζπζηάδα –cluster αλαπηχζζεηαη. Οη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα 
απνθαζίζνπλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο, αιιά θαη λα νξγαλψζνπλ 
θνηλνχο ζηφρνπο θαη δξάζεηο, ηελ δηνίθεζε ηνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ νηθνλνκηθνχο 
πφξνπο πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηα απηή. Σν ηξίην ζηάδην απνηειείηαη απφ ηελ 
ιεηηνπξγία ηεο ζπζηάδαο. ηελ θάζε απηή, ε ζπζηάδα αξρίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο, 
δειαδή παξέρεη ζηα κέιε- επηρεηξήζεηο ππεξεζίεο θαη νθέιε. Ο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη 
ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο θάζεο αλάπηπμεο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ν θχθινο 
αλάπηπμήο ηεο. ην ζεκείν απηφ ε ζπζηάδα ζαλ κηα νξγαλσκέλε πιένλ επηρείξεζε κε 
ηνπο δηθνχο ηεο ζηφρνπο θαη ελέξγεηεο, αμηνινγεί ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 
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θαη πξνζπαζεί λα εξεπλήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο αιιά θαη ηηο 
αλάγθεο ησλ κειψλ- επηρεηξήζεσλ.  

Κάζε επηρείξεζε αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο έρεη ζθνπφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη 
αλαδεηεί εξγαιεία γη’ απηφ. Έλα ηξφπνο επίηεπμεο ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ, είλαη ε 
αλάπηπμε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ δηθηχνπ- network, θαζψο απνηειεί επέιηθηε κνξθή 
νξγάλσζεο  θαη πξνυπνζέηεη φπσο ε ζπζηάδα–cluster ηελ απνδνρή θαη ηελ ηήξεζε 
κηαο ζεηξάο βεκάησλ, ηηο ιεγφκελεο θάζεηο αλάπηπμεο απφ ηηο εκπιεθφκελεο 
επηρεηξήζεηο θαη θνξείο. Ο θχθινο δσήο ηνπ δηθηχνπ-network πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα 
αλάπηπμεο. 

Σν πξώην ζηάδην είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο επηρεηξήζεηο 
ή θνξείο θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο κηαο ηέηνηαο 
ζπλεξγαζίαο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο ζηφρνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλάγθε γηα 
άκεζε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ. ηελ ζπλέρεηα νη ελδηαθεξφκελνη αλαδεηνχλ 
εηαίξνπο θαη θνξείο κε παξφκνηνπο ζηφρνπο, θνπιηνχξα θαη ελδηαθέξνληα. Δξεπλνχλ 
ηνπο πφξνπο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπλεηαίξσλ ηνπο γηα λα ηδξχζνπλ ην 
δίθηπν θαη λα ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά. Δπηπιένλ ζπληνλίδνληαη, θαζνξίδνπλ απφ 
θνηλνχ ηελ πνξεία δξάζεο ηνπο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο θαη αλαδεηνχλ πφξνπο 
ρξεκαηνδφηεζεο.  

ηε δεύηεξε θάζε αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχλαςε ηεο 
ζπλεξγαζίαο απφ ηα κέιε- εηαηξίεο, ηδξχεηαη ην δίθηπν θαη μεθηλά λα ιεηηνπξγεί. ην 
ζεκείν απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηα κέιε ν ρξφλνο δξάζεο ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ ζπλήζσο 
είλαη ηξία κε ηέζζεξα έηε, νη νηθνλνκηθνί πφξνη φπνπ ζα αληιήζνπλ ηα απαηηνχκελα 
θεθάιαηα, ν ηχπνο ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ πνηθίιεη κε επηινγέο θαη νη ελέξγεηεο πνπ 
ζθνπεχνπλ λα θάλνπλ γηα λα ππάξρεη κηα ζπιινγηθφηεηα θαη κηα αξκνλία. Ο 
ραξαθηήξαο ησλ δηθηχσλ πνιιέο θνξέο είλαη ηππηθφο ή άηππνο. Οη εηαηξίεο πνπ 
δεκηνπξγνχλ δίθηπα κε ηππηθφ ραξαθηήξα είλαη δνκεκέλα θαη νξγαλσκέλα θαη ηεξνχλ 
πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα κέιε- εηαηξίεο ηνπ δηθηχνπ. Παξ’ 
φια απηά ππάξρνπλ πνιιέο εηαηξίεο πνπ επηιέγνπλ ηνλ άηππν ραξαθηήξα γηα ηελ 
ίδξπζε ηνπ δηθηχνπ. Αθνχ πιένλ ζπζηαζεί ην επηρεηξεκαηηθφ δίθηπν απαηηείηαη λα 
ππάξρεη ελεξγφο δηνίθεζε. Μέιε ηεο δηνίθεζεο ζπλήζσο είλαη ζηειέρε ησλ 
ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξίδνληαη απφ ηα κέιε- εηαηξίεο πνπ ην απαξηίδνπλ. 
Σα δίθηπα απνζθνπνχλ ζηελ άκεζε θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ θαζψο 
ηαπηφρξνλα πξνσζνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπο θαη απνθηνχλ νθέιε γη’ απηνχο. 

Ο θχθινο δσήο ηνπ δηθηχνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ ηξίηε θάζε αλάπηπμεο, ηελ 
αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο. Ζ δηνίθεζε ηνπ δηθηχνπ θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ηελ 
πνξεία ηνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ, λα εμεηάζεη ηηο λέεο πξννπηηθέο, λα δεη ηηο 
επθαηξίεο πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ παξνπζηαζηεί, θαζψο θαη λα πξνσζήζεη λέεο δξάζεηο. 
Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη αλαθαηαηάμεηο ησλ κειψλ θαη λα απνθαζίζεη αθφκα θαη 
ηελ παχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

3.3. ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΨΝ ΤΣΑΔΨΝ – 

CLUSTERS ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ- NETWORKS 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ απνηειεί ηα πξψηα βήκαηα γηα ηελ 
αλάπηπμε κηαο ζπζηάδαο. ηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα 
ηνπο θαη λα ηα πξνβάιινπλ, θαζψο θαη λα ηνλψζνπλ ησλ αληαγσληζκφ γηα ηελ επίηεπμε 
θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο. πλεπψο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ δχν 
ηχπσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζπλήζσο δελ δηαθέξνπλ (ΔΟΜΜΔΥ, ρρ). 

Πιενλεθηήκαηα  
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 Άκεζε θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ  

 Πξνζβαζηκφηεηα ζε λέεο αγνξέο 

 Αλάπηπμε θαη εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ  

 Αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα θαηλνηφκσλ ηδεψλ 

 Βειηίσζε δεμηνηήησλ 

 Δθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

 Αχμεζε θαη εμεηδίθεπζε ηεο γξακκήο παξαγσγήο 

 Δπίηεπμε θαη εμαζθάιηζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ 

 Δλδπλάκσζε θαη θαιιηέξγεηα ηνπ αληαγσληζκνχ 

 Πξνζαξκνγή θαη ελαξκφληζε κε ηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο 

 Τινπνίεζε πξσηνβνπιηψλ δηθηχσζεο 
 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Δζσζηξέθεηα θαη αλχπαξθηνο βαζκφο ζρέζεσλ κε εμσηεξηθνχο θνξείο 

 Απψιεηα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ  

 Έιιεηςε ελεξγεηηθφηεηαο, ζπιινγηθνχ νξάκαηνο θαη αδπλακία ζπληνληζκνχ 

 Με χπαξμε θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη απφςεσλ  

 Αδπλακία αλάιεςεο ξίζθνπ 

 Αδπλακία εχξεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ  

 Μεγάινο αξηζκφο κειψλ  

 Σνπηθηζκφο ησλ κειψλ-εηαίξσλ 

 Με έγθαηξε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο 

 Παξαδνζηαθή δνκή επηρεηξήζεσλ- κηθξφ κέγεζνο- ζηεξεφηππα  
 

3.4 ΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΨΝ ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΨΝ ΦΗΜΑΣΙΜΨΝ- 

ΤΣΑΔΨΝ- CLUSTERS  

Ζ εθθίλεζε θαη ε πινπνίεζε θάζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ 
εθηακίεπζε θεθαιαίσλ. Σν ζπλεζέζηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λέεο κνξθέο 
ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ είλαη νη πφξνη ρξεκαηνδφηεζεο θαηά ηελ απφθαζε 
ζχζηαζεο θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία εχξεζεο 
πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην βαζηθφηεξν εκπφδην γηα 
ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπζηάδεο. πλήζσο ε άληιεζε 
ησλ θεθαιαίσλ ζην αξρηθφ ζηάδην ιεηηνπξγίαο πεγάδεη απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ 
δηακνξθψλνπλ ηα κέιε θαη πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ δχλακε ηεο πνιηηείαο (project 
clusters). Ο ζηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε ρξεκαηηθή ελίζρπζε ηεο ζπζηάδαο, 
ψζηε λα θαιπθζνχλ ηα πξψηα έμνδα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 
δξάζεσλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρηεί ν ξφινο θαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ 
απηήλ. Αθνχ επηηεπρηεί ν αξρηθφο ζηφρνο νη ζπζηάδεο αξρίδνπλ λα ρηίδνπλ ηηο βάζεηο 
γηα ηελ απηνρξεκαηνδφηεζε ηνπο θαη απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηαβνιή ησλ ηαθηηθψλ 
ζπλδξνκψλ ησλ κειψλ. Σν χςνο ησλ πνζψλ είλαη πξνθαζνξηζκέλν θαη ε ππνρξέσζε 
βαξαίλεη φια ηα κέιε. 

παληφηεξα φηαλ ε αξρηθή ηδέα γηα ηελ ίδξπζε κηαο ζπζηάδαο πξνέξρεηαη κέζα απφ ηηο 
αλάγθεο ηεο ίδηαο ηεο αγνξάο, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αξρηθψλ βεκάησλ γίλεηαη απφ ηα 
ίδηα ηα κέιε θαη δελ εκπιέθνπλ θαλέλα ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ ή ηελ πνιηηεία. 
ηελ πεξίπησζε απηή ην κέγεζνο ησλ εζφδσλ θαη ε δχλακε ηεο επέλδπζεο γηα λέεο 
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δξάζεηο πεγάδεη απφ ηνλ κέγηζην αξηζκφ ησλ ζπκβαιιφκελσλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή 
φζεο ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, ηφζα πεξηζζφηεξα έζνδα. 

Οη ζπζηάδεο κε ηελ κνξθή εηαηξίαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο είλαη ηξάπεδεο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 
πξνγξάκκαηα (ΔΠΑ-ΔΣΑΚ), ε πξσηνβνπιία JEREMIE, ε πξσηνβνπιία JESSICA. Σα 
κέιε ηεο ζπζηάδαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνιακβάλνπλ φια ηα εηαηξηθά νθέιε θαη 
γεληθφηεξα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη κηα εηαηξία. Αλαιπηηθφηεξα, ε αξρή ηεο 
δηθηχσζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζέκαηα ζην ΔΠΑ-ΔΣΑΚ. 
χκθσλα κε ην εζληθφ επηκειεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ, ην ΔΠΑ-ΔΣΑΚ πεξηιακβάλεη 
θάπνηνπο άμνλεο φπσο είλαη:  

ΔΠΑ-ΔΣΑΚ / Αξηζηεία : «Πην  αλαιπηηθά, ζηνλ άμνλα γλψζε θαη αξηζηεία, θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ππνάμνλα αξηζηεία, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ 
ζρεκαηηζκψλ (cluster): α) έληαζεο γλψζεο (knowledge intensive) β) θαηλνηνκίαο 
(innovation intensive). ηφρνο ηεο είλαη ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηδηαίηεξα πςειήο έληαζεο γλψζεο, θαη ε πξνψζεζε 
εληαηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ, κε 
απφ θνηλνχ ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ θαη αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο  θαη 
εκπεηξνγλσκνζχλεο.» (ΔΟΜΜΔΥ, ρρ) 

) Γηθαηνχρνη δξάζεο κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο ή δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί 
νξγαληζκνί.                                                                

ΔΠΑ-ΔΣΑΚ / Γλψζε : «ηνλ ππνάμνλα Γλψζε, θαη εηδηθφηεξα κέζσ ηεο δξάζεο 
Δλίζρπζε Νέσλ θαη Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ, εληζρχεηαη ε πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ 
θαη ηερλνινγηθψλ έξγσλ απφ λέεο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη επηβξαβεχνληαη νη 
ζπλεξγαζίεο απηψλ, θαζψο ηφζν θαηά ηελ αμηνιφγεζε φζν θαη θαηά ηε ρξεκαηνδφηεζε 
ζα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο ΜΜΔ ή/θαη ζε ζπλδέζκνπο απηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ 
κνληκφηεξεο δνκέο θαη δίθηπα ζπλεξγαζίαο.» Γηθαηνχρνη ηεο δξάζεο απηή κπνξεί λα 
είλαη νκάδεο επηρεηξήζεσλ, ζχλδεζκνη ΜΜΔ (ΔΟΜΜΔΥ, ρρ). 

) 

ΔΠΑ-ΔΣΑΚ / Αμία: «ηνλ ππνάμνλα Αμία ζην πιαίζην ηεο δξάζεο Πεηξακαηηθέο 
Γξάζεηο Σερλνινγηθήο Καηλνηνκίαο ελζαξξχλεηαη ε εθθίλεζε πηινηηθψλ έξγσλ πνπ ζα 
δηεξεπλήζνπλ λένπο δξφκνπο θαη εξγαιεία αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο. Απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε ε δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία, θαζψο ε θχξηα θαηεχζπλζε αθνξά ζηε 
δηαζχλδεζε δξάζεσλ ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο θαη δξάζεσλ ςεθηαθήο 
δηαθπβέξλεζεο, φπσο έμππλα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο, έμππλα clusters, παγθφζκηα 
δίθηπα ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο, on-line ππεξεζίεο 
θαηλνηνκίαο, ζηνρεπκέλε κεηαθνξά ηερλνινγίαο θ.α » (ΔΟΜΜΔΥ, ρρ). 

Γηθαηνχρνη ηεο δξάζεο απηήο κπνξεί λα είλαη ζπιινγηθνί θνξείο επηρεηξήζεσλ, 
ζπζηάδεο θαη δίθηπα επηρεηξήζεσλ, ηερλνινγηθά πάξθα θαη θέληξα κεηαθνξάο 
ηερλνινγίαο, θέληξα θαηλνηνκίαο, νκάδεο Δ&Σ θνξέσλ παξαγσγήο γλψζεο, ν 
δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο ηνκέαο.  

Οη δηακεζνιαβεηέο ζηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ζα κπνξνχζαλ λα 
απαξηζκεζνχλ ζε θάζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε πάξα πνιινί, ζηηο ζπζηάδεο φκσο 
ιακβάλνπλ ρψξα νη πξσηνβνπιίεο JEREMIE θαη JESSICA. Ζ πξσηνβνπιία JEREMIE 
απεπζχλεηαη ζηηο ΜΜΔ κε ζηφρν λα επηηεπρζνχλ ζεκαληηθά νθέιε ρξεκαηνδφηεζεο γηα 
απηέο, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ ελδπλάκσζε 
ηεο απαζρφιεζεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο απφ δηεζλνχο 
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ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, ηξάπεδεο θαη επελδπηέο. Απφ ηελ άιιε ε 
πξσηνβνπιία JESSICA είλαη κηα θνηλή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο ηξάπεδαο αλάπηπμεο ηνπ 
ζπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ηεο ΔΣΔπ, θαζψο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 
ζηνρεχνληαο ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ 
πνπ ελδπλακψλνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ηνλ αζηηθφ ρψξν θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο.  

3.5 ΜΟΡΥΕ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΔΤΝΑΜΨΗ ΣΨΝ ΤΣΑΔΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ 

ΔΙΚΣΤΨΝ 

πνπδαίν ξφιν θαηέρνπλ νη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο ζηελ ίδξπζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο 
ζπλεξγαζίαο, φπσο κηα ζπζηάδα ή έλα επηρεηξεκαηηθφ δίθηπν. ηφρν ησλ επηρεηξήζεσλ 
είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ε κείσζε ηεο επζχλεο ηνπ ξίζθνπ θαη ν απνθιεηζκφο ηεο 
αβεβαηφηεηαο πνπ δηαθαηέρεη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θιάδν. Οη ζχλεζεο επηρεηξήζεηο πνπ 
ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δεκηνπξγία κηαο ζηξαηεγηθήο ζπκκαρίαο, είλαη εθείλεο ζηνλ ηνκέα 
ηεο ηερλνινγίαο ρσξίο λα πεξηνξίδνπλ ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε 
απηφλ. Δπίζεο ην θαηλφκελν έρεη παξαηεξεζεί λα ζπκβαίλεη ζηνπο θιάδνπο ηνπ 
μελνδνρεηαθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ ηνκέα, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζηηο εθδνηηθέο εηαηξίεο, ζε 
λαπηηιηαθέο εηαηξίεο θ.α. ε θάζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ, ε 
ηαπηφηεηα ηνπο δηαθέξεη αλάινγα κε ην θάζκα ησλ δεζκεχζεσλ θαη ησλ 
ζπκθσλεζέλησλ κε ηελ ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο. χκθσλα κε ηελ ηερλνγλσζία πνπ 
δηαζέηεη θάζε κηθξή επηρείξεζε εμαζθαιίδεηαη θαη ην κεξίδην αγνξάο, ελψ νη 
κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο δελ δεζκεχνπλ καθξνπξφζεζκα ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Μεξηθέο 
κνξθέο επηρεηξεκαηηθψλ  ζπλεξγαζηψλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ίδξπζε θνηλψλ εξεπλεηηθψλ εηαηξεηψλ (joint ventures) 

 Κνηλά ζχκθσλα Δ&Α (joint R&D pacts) 

 Άκεζεο επελδχζεηο – επελδχζεηο εμηζνξξφπεζεο (equity investments) 

 πκθσλίεο γηα δηθαίσκα ρξήζεο ηερλνινγίαο (licensing agreements) 

 ρέζεηο πειαηψλ – πξνκεζεπηψλ 

 Δξεπλεηηθά ζπκβφιαηα 

 Παξνρή δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο (licencing) θαη δηεζλνχο δηθαηφρξεζεο 
(international franchising). 

Μεξηθέο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο ζρεηηθά κε ηα επηρεηξεκαηηθά δίθηπα είλαη: 

 Τπεξγνιαβία παξαγσγήο. Δίλαη ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή ζπλεξγαζηψλ. Σε 
ζπλεξγαζία απηή πεξηγξάθεη ε κνξθή ελφο ζπκβνιαίνπ κηαο επηρείξεζεο πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη σο εληνιέαο θαη κηαο άιιε πνπ ιέγεηαη ππεξγνιάβνο.  ηφρνο 
είλαη ε εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα.  

 Τπεξγνιαβία πξνκεζεηψλ. Ζ κνξθή απηή ησλ ζπλεξγαζηψλ είλαη επίζεο 
ζπλεζηζκέλε θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ θαζεηνπνηεκέλνπο θιάδνπο, γηα 
παξάδεηγκα απηνθηλεηνβηνκεραλίεο.  
 

3.6.1 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΛΨΝ ΠΡΑΚΣΙΚΨΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

ε θάζε επηρείξεζε, αλά ηνλ θφζκν, ζεκαληηθφ ξφιν ιακβάλεη ε αλάπηπμε, ε 
πξνψζεζε θαη ε εμέιημε ηνπ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο. Καηλνηνκία ζεσξείηαη ε δεκηνπξγία 
ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο, είηε ζε εζληθφ 
είηε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν εθεπξίζθνπλ, θαιιηεξγνχλ θαη πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα 
clusters. χκθσλα κε ην έξγν Παξαδνηέν Α, Speed ΑΔ (2012) ζην πιαίζην ηεο global 
clusters initiative survey 2005, αλαγλσξίζηεθαλ ζε φιν ηνλ θφζκν 1400 πξσηνβνπιίεο 
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clusters. ηελ Διιάδα ην 2002 έγηλε ε πξψηε πξνζπάζεηα ζχζηαζεο clusters. Μεξηθέο 
θαιέο πξαθηηθέο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απνηεινχλ (ΔΟΜΜΔΥ, ρρ) :  

 Σν κνληέιν αλάπηπμεο ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ πςειήο ηερλνινγίαο 
(Corallia), απνηέιεζε ζηαζκφ ζηελ κηθξνειεθηξνληθή  ζηελ Διιάδα, εθφζνλ 
ελαξκφληζε ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία κε ηελ αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή 
δξαζηεξηφηεηα. Σν εγρείξεκα πινπνίεζεο ηεο ηδέαο έγηλε ηνλ Μάην ηνπ 2006 σο 
“Hellenic technology clusters initiative- HTCI” κε ηελ ζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
“Αληαγσληζηηθφηεηα” ηνπ Γ΄ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ ζηήξημεο. Σν 2008 
κεηνλνκάζηεθε ζε “corallia” κε ηελ ζπκκεηνρή 15 εηαηξηψλ πνπ αξγφηεξα 
απμήζεθε ζηηο 70 ειιεληθέο θαη μέλεο εηαηξίεο. « Ο θχθινο εξγαζηψλ απμήζεθε 
θαηά 59,56%, νη εμαγσγέο θαηά 109,67%, ε απαζρφιεζε θαηά 92,63% θαη ν 
αξηζκφο ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαηά 137,67%». ηφρνο ηεο 
πξσηνβνπιίαο είλαη ε ζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο δεκηνπξγίαο ζπζηάδσλ 
επηρεηξήζεσλ, ε αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, θαζψο θαη ε εμσζηξέθεηα 
ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πςειήο ηερλνινγίαο.  θνπφο είλαη ε 
πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ, ε αλαβάζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, 
θαζψο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. 
Αλαδεηθλχεη θαη πξνσζεί ηνλ ηνκέα ηεο Δπξεζηηερλίαο, θαζψο θαιιηεξγεί θαη 
αλαπηχζζεη ηνπο νξίδνληεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  
 

 Σα ζπζηήκαηα επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, παξαγσγή, πψιεζε επίπισλ. 
Ζ ζρέζε παξαγσγφο – Μεζάδσλ – Πειάηεο ιεηηνχξγεζε σο θαζνξηζηηθφο 
παξάγνληαο ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, θαζψο νη δεπηεξνβάζκηεο ελψζεηο 
εξγνζηαζίσλ – βηνηερλψλ ηνπ ηνκέα θαηαζθεπήο επίπινπ, ίδξπζαλ έλα δίθηπν 
κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ. Σν 
1984 δεκηνπξγήζεθε έλα νξηδφληην δίθηπν κε ηελ επσλπκία «120 Δλσκέλα 
Δξγνζηάζηα», ην δεχηεξν θέληξν επίπινπ, κε ηελ  ζπκκεηνρή 106 κειψλ . 
Μεξηθνί πξσηαξρηθνί ζηφρνη ηνπ δηθηχνπ ήηαλ ε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ κειψλ, ε εχξεζε εθζεζηαθψλ ρψξσλ, ε δεκηνπξγία εμαγσγηθψλ 
ζρέζεσλ, ε εμνηθνλφκεζε ρψξσλ απνζήθεπζεο, ε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ θαη ε επίηεπμε θαιχηεξσλ ηηκψλ πξψησλ πιψλ.  
 

  Πξνκεζεπηηθφο πλεηαηξηζκφο Φαξκαθνπνηψλ Αηηηθήο. 
Σν 1981 ηδξχζεθε ν ζπλεηαηξηζκφο θαξκαθνπνηηψλ κε ηελ ζπκκεηνρή 25 κειψλ 
– θαξκαθείσλ. ηελ ζπλέρεηα ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλήιζε ζηα 1300 
κέιε κε πνζφ ζπκκεηνρήο ηα 11.000 επξψ. Ο ζπλεηαηξηζκφο απηφο, ηδξχζεθε 
κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ ηηκψλ 
πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, γηα ηελ θαιχηεξε 
εμππεξέηεζε ησλ κειψλ, ίδξπζαλ κηα «κακά» εηαηξία ζην Πεξηζηέξη θαη κηα 
ζπγαηξηθή εηαηξία ζηνλ Άιηκν, κε ηκήκαηα ινγηζηεξίνπ θαη απνζήθεο. Ζ 
δηνίθεζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απνηειείηαη απφ έλα εμακειέο θαη έλα ηξηκειέο 
ζπκβνχιην. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ γεληθφ δηεπζπληή, 
ν νπνίνο εθιέγεηαη θάζε ηξία ρξφληα θαη ειέγρεηαη απφ ην ηξηκειέο ζπκβνχιην 
γηα ηελ νξζή δηνίθεζε. ηελ πξνζπάζεηα απηή έρνπλ εληάμεη ηα κέιε- 
επηρεηξήζεηο ην νηθνλνκηθφ παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη δηάθνξα νηθνλνκηθά 
πξνγξάκκαηα γηα ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε. πλνιηθά ζε νιφθιεξν ηνλ ειιεληθφ 
ρψξν ππάξρνπλ 29 ζπλεηαηξηζκνί θαξκαθνπνηψλ κε ηελ ζπκκεηνρή 25.000 
Φαξκαθείσλ, θαζψο έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη νκνζπνλδία ζπλεηαηξηζκψλ. 
 
 
 

 Γίθηπν Καηαζθεπαζηψλ Ζιηαθψλ πζηεκάησλ. 
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ην πιαίζην ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαηαηάζζεηαη ην δίθηπν «Solarnet», δειαδή 
ην δίθηπν θαηαζθεπαζηψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ηδξχζεθε ην 1998 θαη ε 
εθθίλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έγηλε ην 2001. ην δίθηπν ζπκκεηείραλ 9 κέιε – 
επηρεηξήζεηο κε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο δεμακελψλ παξαγσγήο 
δεζηνχ λεξνχ θαη ζεξκφηεηαο ρσξεηηθφηεηαο 1000lt. Αθνξκή ηνπ εγρεηξήκαηνο 
ήηαλ ε αλάγθε γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη 
ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ. ηφρνη 
ηνπ δηθηχνπ ήηαλ ε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεμακελψλ,  ε κείσζε 
ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ησλ πιηθψλ, ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε δηείζδπζε 
ζε λέεο αγνξέο θαη ε πξνψζεζε θαη αλάιεςε ππεξγνιαβηψλ. ε κεγάιν βαζκφ 
ε επηηπρία ηνπ δηθηχνπ νθείιεηαη ζηα ηζρπξά δηνηθεηηθά φξγαλα θαη ζηελ 
αλάιεςε κεγάισλ ζπκθσληψλ πψιεζεο ειηαθψλ δεμακελψλ. 
 

 

3.6.2 ΣΟ CLUSTER ΣΟΤ ΚΡΗΣΙΚΟΤ ΣΤΡΙΟΤ 

Σελ κνλαδηθή πνηφηεηα ηεο πξψηεο χιεο θαη ηελ εμαηξεηηθά πινχζηα γεχζε ησλ 
Κξεηηθψλ γαιαθηνθνκηθψλ θαη ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζην λεζί, 
έιαβε ππφςε ηνπ ην Δπηκειεηήξην Ζξαθιείνπ Κξήηεο θαη ην επηέκβξην ηνπ 2016 έγηλε 
ε πξψηε πξνζπάζεηα γηα ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπζηάδαο ηνπ 
Κξεηηθνχ ηπξηνχ. Λίγν αξγφηεξα, ηνλ Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ππνγξάθηεθε ην 
θαηαζηαηηθφ γηα ηελ ίδξπζε ηεο ζπζηάδαο κε ηελ επσλπκία «Κξεηηθφ Σπξί» 
(Flashnews, 2017). Ο ζηφρνο αξρηθά ηνπ εγρεηξήκαηνο ήηαλ λα παξέρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζε φιεο ηηο ηπξνθνκηθέο κνλάδεο ηνπ Ννκνχ Ζξαθιείνπ θαη 
ζηαδηαθά λα επεθηαζνχλ θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηηο ηπξνθνκηθέο κνλάδεο νιφθιεξεο 
ηεο Κξήηεο.  

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ δηθηχνπ, ήηαλ ε αλάδεημε ηνπ Κξεηηθνχ 
ηπξηνχ κε ηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα θαη ηα άξηζηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο 
θαη ε αλάδεημε ηνπ πξντφληνο σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 
νιφθιεξνπ ηνπ λεζηνχ. ηφρνο ηεο ζπλέλσζεο απηήο, ήηαλ ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 
ηφλσζεο θαη αλαγλσζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο ζηελ ππάξρνπζα αγνξά ηεο Κξήηεο, ε 
δηείζδπζε ζηελ επξχηεξε ειιεληθή αγνξά θαη θαηά επέθηαζε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, 
θαζψο θαη ε επίηεπμε έληαμεο ζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηήζεσλ.  

Σν δίθηπν δελ αζθεί ελέξγεηεο παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο εκπνξίαο ηπξνθνκηθψλ 
πξντφλησλ, αιιά δξαζηεξηνπνηείηαη κε γλψκνλα ην θνηλφ ζπκθέξνλ φισλ ησλ κειψλ 
ηεο. Σν πξψην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμειέγε ηνλ Απξίιην ηνπ 2017 κε πξφεδξν, 
γξακκαηέα, ηακία. Ζ πξψηε δξάζε ηεο ζπζηάδαο- cluster εκθαλίζηεθε απφ ηα κέζα 
καδηθήο ελεκέξσζεο, κε ηελ ζπκκεηνρή ζην 6ν Παγθξήηην Forum πξνψζεζεο 
Κξεηηθψλ πξντφλησλ, κε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ησλ εμαηξεηηθψλ πξντφλησλ ζηνπο 
δηεπζπληέο θαη ηδηνθηήηεο μελνδνρείσλ.     
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ 

4.1 ΚΟΠΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

Σν αληηθείκελν πνπ κειεηάηαη ζηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία είλαη νη δηθηπψζεηο 
(networks) θαη νη ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί (clusters). Ο ηξφπνο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
επηηχρνπλ ηελ δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηηο κηθξέο θαη 
αλεμάξηεηεο ηπξνθνκηθέο θαη γαιαθηνθνκηθέο επηρεηξήζεηο. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε 
κειέηε ηεο δπλαηφηεηαο δεκηνπξγίαο ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ 
κπνξνχλ λα σθειήζνπλ ηηο ηπξνθνκηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Κξήηε. Κπξίσο φκσο πσο νη 
κηθξέο θαη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ζα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ 
θαηαθεξκαηηζκέλε αγνξά ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, έλαληη κεγαιχηεξσλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ είηε εδξεχνπλ ζηελ Κξήηε, είηε πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ 
Κξεηηθή αγνξά, αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Δπίζεο, κε πνην ηξφπν ζα 
θαηνξζψζνπλ λα ελδπλακψζνπλ ηελ ζέζε ηνπο κέζα απφ κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία, ψζηε 
λα γίλνπλ επξέσο γλσζηά ηα ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα ζε ζρέζε κε ηα 
βηνκεραλνπνηεκέλα θαη λα αλαπηπρζνχλ σο Σπξνθνκηθέο κηθξέο κνλάδεο. Αθφκα κέζα 
απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απηήο, λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 
απνξξένπλ απφ ηέηνηεο ζπλεξγαζίεο, φπσο είλαη ρακειφηεξν θφζηνο βνεζεηηθψλ 
πιψλ, ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, αιιά θαη απφθηεζε 
ζπγθεθξηκέλεο ηαπηφηεηαο ησλ Κξεηηθψλ ηπξνθνκηθψλ θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ.  

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο, ζηφρνο είλαη λα εξεπλεζεί θαη ν ηξφπνο ζθέςεο ησλ 
ηδηνθηεηψλ ησλ Σπξνθνκηθψλ θαη Γαιαθηνθνκηθψλ κνλάδσλ, ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζε κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία αιιά θαη νη απφςεηο ηνπο  πάλσ ζην ζέκα απηφ. ε έλα 
άιιν ζεκείν πνπ δίλεηαη βάζε είλαη νη απφςεηο ηνπο γηα ην εγρείξεκα ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ Κξήηεο λα δεκηνπξγήζεη ην cluster «Κξεηηθνχ ηπξηνχ». Δπηπιένλ, νη 
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εξσηήζεθαλ γηα κεξηθά απφ ηα δεηήκαηα, φπσο είλαη ε 
ελεκέξσζε ηνπο ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν θαη κε πνην ηξφπν επηηπγράλεηαη, 
θαζψο θαη εάλ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο φξνπο δίθηπα θαη ζπζηάδεο, ψζηε λα 
εξεπλεζεί ζε αξρηθφ ζηάδην ε πηζαλφηεηα κηαο ηέηνηαο ζπλεξγαζίαο ε νπνία ζα 
κπνξέζεη λα απνθέξεη θαξπνχο θαη λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σέινο, κέζα απφ ηελ 
κειέηε απηή γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα ιπζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη λα εμαιεηθζνχλ 
ζηεξεφηππα πνπ επηθξαηνχλ κεηαμχ ησλ ηδηνθηεηψλ, φπσο είλαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλε 
ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη νη θαρππνςίαο κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα θαιχηεξεο 
πξννπηηθέο ζπλαδειθηθφηεηαο θαη δεκηνπξγία θαινχ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο.  

Ο εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα δηακνξθψζεη θαη ρξεζηκνπνηήζεη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ή 
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα 
απνηειέζκαηα θαηά δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ άξηζηε 
πξνζαξκνγή ησλ ππνζέζεσλ. Ζ δηαδηθαζία γηα ηε δηακφξθσζε ηεο δηαηχπσζεο ησλ 
εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ απνηειεί δπζθνιφηεξε ζε αληίζεζε κε ηελ δηαηχπσζε ησλ 
δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ.  

Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: «Δξεπλεηηθή ππφζεζε ινηπφλ είλαη κηα θαηαθαηηθή πξφηαζε, 
φπνπ απνηππψλεηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο σο πξφβιεςε γηα ηα 
αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.»  

Γηεξεπλεηηθφ εξψηεκα: «Γηεξεπλεηηθφ εξψηεκα είλαη εξσηεκαηηθή πξφηαζε, ζε επζχ ή 
πιάγην ιφγν, φπνπ απνηππψλεηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο απιψο σο 
ην δεηνχκελν λα εξεπλεζεί-λα απαληεζεί, ρσξίο θακία αλαθνξά ζηα αλακελφκελα 
απνηειέζκαηα.»                                                                                            
(Παξαζθεπφπνπινο 1993) 
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ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία επηηπγράλεηαη ε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο κε ρξήζε 
ηνπ δηεξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο. Σα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απνξξένπλ απφ ηελ 
ρξήζε εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Αληηζέησο απφ ηελ 
ρξήζε δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πξνθχπηνπλ  ζπλήζεο απξνζδφθεηα. Δπηπιένλ, νη 
εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαιιηεξγνχλ ηηο ζθέςεηο ηνπ εξεπλεηή θαζψο δίλνπλ ζαθέζηεξεο 
απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα. Ο εξεπλεηήο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ηείλεη λα 
ρξεζηκνπνηεί εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο φηαλ ππάξρεη έλα κεγάιν θάζκα πξνεγνχκελεο 
εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ φηαλ ην πιήζνο ησλ πξνεγνχκελσλ ζηνηρείσλ είλαη 
κηθξφ, ηφηε εχινγα ν εξεπλεηήο δηαηππψλεη θαη θάλεη ρξήζε δηεξεπλεηηθψλ 
εξσηεκάησλ.   ( Παξαζθεπφπνπινο 1993)  

  

4.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ 

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ νη άλζξσπνη δηαξθψο δεκηνπξγνχλ εξσηήκαηα θαη 
παζρίδνπλ λα βξνπλ ιχζεηο ζ’ απηά. Απηφ επηηπγράλεηαη κε δηάθνξεο κεζνδνινγηθέο 
πξνζεγγίζεηο πνπ πνιιέο θνξέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ κνλάρα νη επηζηήκνλεο αιιά θαη 
απινί άλζξσπνη, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα ηεο 
θαζεκεξηλφηεηαο. Οη άλζξσπνη ζηε δσή ηνπο βαζίδνληαη ζε απζεληηθέο ιχζεηο θαη ζηελ 
ινγηθή αλάιπζε ησλ πξαγκάησλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη επηζηήκνλεο ρξεζηκνπνηνχλ 
ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε δηθνχο ηνπο κεζνδνινγηθνχο θαλφλεο 
θαη αθνινπζνχλ ηε δηθή ηνπο κεζνδνινγηθή πνξεία.  Γεληθφηεξα νη εξεπλεηέο παζρίδνπλ 
λα ζπζρεηίζνπλ θαη λα αληηζηνηρήζνπλ ηελ εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ 
αθεξεκέλε ζεσξία. Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο απνδεηθλχνπλ ην 
γεγνλφο απηφ. Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε έξεπλα ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά 
ζηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο εκπεηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, δειαδή κε βάζε ηα 
εκπεηξηθά δεδνκέλα δίλνληαη ιχζεηο, θαζψο ε έξεπλα απνξξίπηεη ηελ εηζαγσγή 
πξνζσπηθψλ απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ. Δπηπιένλ, ε επηζηεκνληθή έξεπλα αζρνιείηαη κε 
ηελ αλαθάιπςε λέσλ γλψζεσλ, δειαδή κε ηελ κειέηε θαη ηε δηεχξπλζε ηεο γλψζεο, 
θαζψο ε δεδνκέλε γλψζε δελ απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο παξά ην γεγνλφο φηη 
πξαγκαηνπνηνχληαη θαη επαλαιήςεηο ππαξρφλησλ εξεπλψλ. Έλα ζεκαληηθφ 
ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ρξήζε εηδηθψλ ςπρνηερληθψλ κέζσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 
έξεπλαο, ηα νπνία βνεζνχλ ηνλ εξεπλεηή ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 
ηνλ δηεπθνιχλνπλ. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έξεπλαο είλαη ε βαξχηεηα πνπ δίλεη 
ζηελ αλαθάιπςε γεληθψλ αξρψλ θαη ζηε δηαηχπσζε ζεσξηψλ. Οη εξεπλεηέο 
πξνζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην ππφ κειέηε θαηλφκελν, θαζψο 
ζπγθεληξψλνπλ θαη αλαιχνπλ εκπεηξηθά δεδνκέλα, κε ζθνπφ λα κειεηήζνπλ 
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θαηλνκέλσλ. Απφ ηελ άιιε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο δελ 
απνηεινχλ ηελ νινθιεξσκέλε γλψζε, θαζψο ν εξεπλεηήο δελ ζηακαηά ηε δηαδηθαζία 
ηεο έξεπλαο θαη ππάξρεη ε δπλαηφηαηα απηνδηνξζψζεσλ. ηαλ νινθιεξσζεί πιένλ ε 
δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ν εξεπλεηήο νθείιεη λα ηα κεηαθέξεη ζε γξαπηή 
κνξθή, πξάγκα πνπ απνηειεί θαη απηφ έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έξεπλαο 
(Παξαζθεπφπνπινο, 1993 ζει. 14-16). Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηελ 
Πξσηνγελή θαη Γεπηεξνγελή έξεπλα. ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία γίλεηαη ρξήζε 
ηεο Πξσηνγελνχο Πνηνηηθήο Έξεπλαο.   

 Ζ Πξσηνγελήο  έξεπλα είλαη ε ζπγθέληξσζε κε επεμεξγαζκέλνπ πιηθνχ ην 
νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ ρξήζε απηνζρέδησλ κέζσλ ζπιινγήο, φπσο είλαη ε 
ζπλέληεπμε, ε παξαηήξεζε θαη ην εξσηεκαηνιφγην. Ζ έξεπλα απνζθνπεί ζηελ 
ηαμηλφκεζε, ζηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ κε ηελ 
ρξήζε θαηάιιεισλ κεζνδνινγηψλ. Ζ πξσηνγελήο έξεπλα δηαθξίλεηαη κε ηελ 
ζεηξά ηεο ζε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή.  
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o Ζ πνηνηηθή έξεπλα βαζίδεηαη ζε ζπλεληεχμεηο, αλαιχζεηο θεηκέλσλ, 
παξαηεξήζεηο θαη αλαιχζεηο αξρεηαθνχ πιηθνχ, ηερληθέο πνπ δελ 
βαζίδνληαη ζε καδηθέο θαηαγξαθέο θαη ζε πνζνηηθά δεδνκέλα.  

o Ζ πνζνηηθή έξεπλα βαζίδεηαη ζηελ ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ κεηξήζεηο δεδνκέλσλ κε ηελ κνξθή κεηαβιεηψλ θαη ε 
αλάιπζε ηνπο γίλεηαη κε ζηαηηζηηθέο ηερληθέο (Μηραιφπνπινο, ηζηνζειίδα 
2017). Οη κεηαβιεηέο δηαθξίλνληαη ζε πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο, ζπλερείο 
θαη αζπλερείο θαζψο εμαξηεκέλε θαη αλεμάξηεηε.  

 Οη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο κεηξάλε ηηκέο πνπ είλαη ζε αξηζκνχο θαη 
αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο κέηξεζεο. Δλψ ζηηο 
πνηνηηθέο κεηαβιεηέο νη ηηκέο εθθξάδνληαη κε ιέμεηο. 

 Οη ζπλερείο κεηαβιεηέο είλαη εθείλεο πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ 
νπνηαδήπνηε ηηκή ζε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα κέηξεζεο                   
( αθέξαηνπο ή δεθαδηθνχο αξηζκνχο). Δλψ αζπλερείο είλαη εθείλεο 
νη κεηαβιεηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα ππνδηαηξεζνχλ.  

 Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ε εθείλε πνπ ε ηηκή ηεο εμαξηάηαη 
απφ ηελ ηηκή κηαο άιιεο κεηαβιεηήο. Δλψ αλεμάξηεηε είλαη ε 
κεηαβιεηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγμνπκε αλ αζθείηαη 
θάπνηα επίδξαζε ζηελ εμαξηεκέλε. 
( Νφβα- Καιηζνχλε, 2006 ζει. 40-41)  

 Ζ δεπηεξνγελήο έξεπλα ζπληζηάηαη ζηε ζπγθέληξσζε επεμεξγαζκέλνπ πιηθνχ, 
φπσο είλαη ν εληνπηζκφο, ε κειέηε, ε αλάιπζε, ε θξηηηθή θαη ε παξνπζίαζε 
ζέζεσλ θαη δεδνκέλσλ απφ δεκνζηεπκέλα θείκελα. Ζ πην γλσζηή θαη 
ζπλεζέζηεξε δεπηεξνγελήο κέζνδνο έξεπλαο είλαη ε βηβιηνγξαθηθή.   

4.3 ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ  

Οη έξεπλεο πνηθίιινπλ αλάινγα ην είδνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο κε ην νπνίν 
απνθαζίδνπλ λα αζρνιεζνχλ νη επηζηήκνλεο. Οη εξεπλεηέο αθνχ εληνπίζνπλ ην 
πξφβιεκα, ην ηαμηλνκνχλ αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Έλαο ηξφπνο 
ηαμηλφκεζεο ησλ εξεπλψλ πξνθχπηεη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ζθνπφ, ηα κέζα ζπιινγήο 
ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ην είδνο ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ ινγηθή αλάιπζε, 
ην είδνο ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαγφλησλ, ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε εξεπλεηηθή κέζνδν, ην 
δείγκα θαη ηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Αλαιπηηθφηεξα : 

 Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ή αιιηψο ζπλζεηηθή, κειεηά 
θπξίσο ζέκαηα πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ηελ θνηλή γλψκε. Ζ άληιεζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ γίλεηαη απφ ππάξρνπζεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ ππάξρνπλ 
δηαζέζηκεο πξνο δηεξεχλεζε ζε κεγάιεο θαη θεληξηθέο βηβιηνζήθεο. Ο εξεπλεηήο 
ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία γηα ηελ επίιπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο κε ζθνπφ 
λα δψζεη απαληήζεηο ζηα ζέκαηα απηά. Σα ζηνηρεία απηά δελ πξνθχπηνπλ απφ 
πξσηνγελή θαη νξγαλσκέλεο έξεπλεο, αιιά ζέκαηα πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη 
ηνλ πιεζπζκφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ιέγεηαη φηη « Σν βηβιηνγξαθηθφ είδνο ηεο 
έξεπλαο ζεσξείηαη φηη δελ έρεη κεγάιε επηζηεκνληθή ηζρχ» ( Παξαζθεπφπνπινο 
1993, Σφκνο 1, ει. 22).  Δθφζνλ νινθιεξσζεί ε έξεπλα ν κειεηεηήο- 
εξεπλεηήο δίλεη εκπεξηζηαησκέλεο απαληήζεηο θαη ιχζεηο ζην εξεπλεηηθφ 
πξφβιεκα. 

 Πξνθαηαξθηηθή έξεπλα. Μηα έξεπλα κηθξήο θιίκαθαο είλαη ε πξνθαηαξθηηθή ή 
έξεπλα πηιφηνο. Ζ έξεπλα απηή δελ απνηειεί απηνδχλακε κειέηε, αθνχ νη 
εξεπλεηέο ηελ ρξεζηκνπνηνχλ κε ζθνπφ αληρλεπηηθφ θαη δηεξεπλεηηθφ. Ζ έξεπλα 
εθαξκφδεηαη πξηλ απφ ηελ θχξηα, πξνζδίδνληαο βεβαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή, 
πξνθεηκέλνπ λα πινπνίεζε ηελ δηθή ηνπ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επηιέγεηαη, 
εμαηηίαο ηνπ γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, 
γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο κειέηεο –έξεπλαο. Με ηνλ 
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ηξφπν απηφ ν εξεπλεηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληηιεθζεί ηα ιάζε ηνπ, ηηο 
παξαιήςεηο ηνπ, αθφκα θαη λα θάλεη έλα ηχπνπ πείξακα ψζηε λα αληηιεθζεί εάλ 
ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ επηηεπρζνχλ. Ζ πξνθαηαξθηηθή 
έξεπλα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ εξεπλεηή πεξηζζφηεξν απφ κηα θνξέο ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ, έσο φηνπ ν εξεπλεηήο λα 
δψζεη απαληήζεηο ζην δηεξεπλνχκελν εξψηεκα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ απνηειεί 
απηνδχλακε έξεπλα.  

 Δθαξκνζκέλε – Βαζηθή έξεπλα. Πξφθεηηαη γηα δχν δηαθνξεηηθέο έξεπλεο σο 
πξνο ην πεξηερφκελν, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε. Ζ εθαξκνζκέλε έξεπλα 
ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ πξνθαζνξηζκέλν θαη πξαθηηθφ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 
εξεπλεηή έρνπλ άκεζε εθαξκνγή ζε πξαθηηθφ επίπεδν. θνπφο ηεο έξεπλαο 
είλαη λα κειεηήζεη ζεσξεηηθέο αλεζπρίεο θαη λα δψζεη απαληήζεηο πξαθηηθέο ή 
θαη λα βειηίσζεη πξαθηηθά απνηειέζκαηα. ηελ βαζηθή έξεπλα ν εξεπλεηήο 
κειεηά εξεπλεηηθά πξνβιήκαηα θπξίσο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν παξά ζε 
πξαθηηθφ, θαζψο δελ δίλεη θαζφινπ βάζε ζηελ εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ,  
αιιά δίλεη βαξχηεηα ζηα πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα. χκθσλα κε ηνλ Ησάλλνπ 
Ν. Παξαζθεπφπνπιν ηφκνο 1 (1993), ν δηαρσξηζκφο ησλ δχν απηψλ εξεπλψλ 
είλαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν αθνχ ζε φιεο ηηο έξεπλεο ζπλππάξρνπλ ηα δπν 
ζηνηρεία: “ε βειηίσζε ηνπ πξαθηηθνχ απνηειέζκαηνο ” θαη  “ε θαζαξή γλψζε”.  

 Έξεπλα δξάζεο. Ζ έξεπλα δξάζεο είλαη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε απφ ηηο 
άιιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εξεπλεηέο. ηφρνο ηεο είλαη λα έλσζεη ηελ έλλνηα 
ηεο πξάμεο κε ηελ έξεπλα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα νη εξεπλεηέο θαη ν 
πιεζπζκφο – δείγκα ζηελ δηαδηθαζία. Απνηειεί κηα έξεπλα κηθξήο θιίκαθαο, 
αλαδεηψληαο πξαθηηθέο ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ζε πξαγκαηηθά πιαίζηα κε 
ηζφηηκε ζπκκεηνρή. 

 Γεκνζθνπηθή έξεπλα. Οη εξεπλεηέο επηιέγνληαο ηελ έξεπλα απηή απνθαζίδνπλ 
λα αζρνιεζνχλ κε κεγάιεο κάδεο πιεζπζκνχ, κε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα 
θαη λα δψζνπλ ιχζεηο ζε ηξέρνληα επίθαηξα ζέκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη 
νη θαηαλαισηηθέο θαη νη πνιηηηθέο πξνηηκήζεηο. «Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 
δεκνζθφπεζεο είλαη ε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα κηα 
ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ζε πιεζπζκνχο 
κεγάινπ κεγέζνπο» ( Παξαζθεπφπνπινο 1993, Σφκνο 1, ει. 28). Οη εξεπλεηέο 
έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ επηινγή ζσζηνχ δείγκαηνο, θαζψο θαη λα εθθξάζνπλ 
κε πνζνηηθνχο φξνπο ηα επξήκαηα. Δξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηελ 
πεξίπησζε απηή είλαη ην εξσηεκαηνιφγην, ε ζπλέληεπμε θαη νη δηάθνξεο 
ςπρνκεηξηθέο θιίκαθεο ζηάζεσλ.  

 Αηνκηθή πεξίπησζε έξεπλαο. Ζ αηνκηθή πεξίπησζε απνηειεί έλα είδνο 
εκπεηξηθήο έξεπλαο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κηα κνλάδα, ή ζε κηα 
αηνκηθή πεξίπησζε ή ζε έλα άηνκν. Αλαιπηηθφηεξα ζεκαίλεη «Ζ “αηνκηθή 
πεξίπησζε” σο έλα είδνο εκπεηξηθήο έξεπλαο, είλαη ε δηεμνδηθή, ζε βάζνο, 
αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ παξνχζα 
θαηάζηαζε ή /θαη γηα νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο κηαο κνλάδαο, κηαο αηνκηθήο 
πεξίπησζεο, ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ» ( Παξαζθεπφπνπινο 1993, Σφκνο 1, 
ει. 29). Ο εξεπλεηήο αλαιακβάλεη λα επηιέμεη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα έλαληη 
ηεο εθπξνζσπνχκελεο κνλάδαο. πλήζσο ε επηινγή ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ 
επηηπγράλεηαη κε θπζηθή παξαηήξεζε ή κε αηνκηθή ζπλέληεπμε αιιά θαη κε 
ςπρνκεηξηθά κέζα. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο θνξέο σο έλα είδνο 
πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο.   

 Δπαγσγηθή-Απαγσγηθή έξεπλα. Ο εξεπλεηήο ζηελ πεξίπησζε απηή κειεηάεη 
κεηαβιεηέο, δειαδή νηηδήπνηε κεηαβάιιεηαη θαη κπνξεί λα κεηξεζεί. ηελ 
επαγσγηθή έξεπλα κειεηψληαη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ε εξεπλεηηθή 
πξνζέγγηζε θαη πξνζδηνξίδνληαη ιχζεηο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κέζσ ησλ ίδησλ 
ησλ πξνβιεκάησλ. ηνλ απαγσγηθφ ηξφπν ν εξεπλεηήο μεθηλάεη αληίζηξνθα, 
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δειαδή πξνηνχ μεθηλήζεη ηελ ζπιινγή ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ  
πξνζδηνξίδεη ηε ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ θαη δεκηνπξγεί ηηο ππνζέζεηο. 

 Ναηνπξαιηζηηθή έξεπλα. ηελ έξεπλα απηή ν κειεηεηήο πξνζδηνξίδεη ηε ζρέζε 
κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ πεηξάκαηνο, ηξφπν γλσζηφ ζηελ 
επηζηεκνληθή έξεπλα σο έιεγρν παξαγφλησλ. Ο εξεπλεηήο πξνζπαζεί κέζσ 
ηεο κειέηεο λα εμεηάζεη ηελ κεηαμχ ζρέζε δχν κεηαβιεηψλ, θαζψο αλαιχεη ην 
βαζκφ ηεο ζρέζεο θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν είλαη αηηηψδεο.                                       
( Παξαζθεπφπνπινο 1993)   

 

4.4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ  -ΣΑ ΜΕΑ ΤΛΛΟΓΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απνηεινχζε θαη απνηειεί κηα δχζθνιε, επίκνλε θαη 
ρξνλνβφξα δηαδηθαζία γηα ηνλ εμεηαζηή – εξεπλεηή.  Σα ςπρνκεηξηθά κέζα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε θνξά δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην κειεηψκελν ζέκα. πλήζσο 
πξνθχπηνπλ είηε απφ εηδηθνχο ςπρνκεηξεηέο ηα νπνία νλνκάδνληαη έηνηκα – 
ζηαζκηζκέλα, είηε απφ κέζα πνπ έρνπλ θαηαζθεπάζεη άιινη εξεπλεηέο απφ ηελ 
δηεμαγσγή πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. Αθφκα θαη κε απηνζρέδηα κέζα ζπιινγήο 
δεδνκέλσλ ζρεδηαζκέλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ηεο έξεπλαο, φπσο είλαη ην 
εξσηεκαηνιφγην, ε ζπλέληεπμε θαη ε παξαηήξεζε.  

 Δξσηεκαηνιφγην. «…είλαη έλα έληππν πνπ πεξηέρεη κηα ζεηξά απφ επηιεγκέλεο 
– κε βάζε ηνλ ζθνπφ ηεο επηρεηξνχκελεο έξεπλαο – εξσηήζεηο, ηηο νπνίεο 
δηαβάδεη ν ίδηνο ν εμεηαδφκελνο θαη ηηο απαληάεη γξαπηψο». 

 πλέληεπμε. « …είλαη κηα πξνζσπηθή επηθνηλσλία εξεπλεηή – εμεηαζηή θαη 
εμεηαδφκελνπ, φπνπ νη επηιεγκέλεο εξσηήζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ εμεηαδφκελν 
πξνθνξηθά απφ ηνλ εμεηαζηή .  ν εμεηαδφκελνο δίλεη πξνθνξηθά ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο – απαληήζεηο θαη ν εμεηαζηήο ηηο θαηαγξάθεη φζν ην δπλαηφλ 
πηζηφηεξα – απηνιεμεί.»  

 Παξαηήξεζε. «… είλαη ε ζέαζε – αθξφαζε, απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή – 
εμεηαζηή, θαηαζηάζεσλ, φπνπ εθηπιίζζεηαη ην ππφ κειέηε θαηλφκελν, θαζψο 
θαη ε κέηξεζε θαη θαηαγξαθή απφ ηνλ ίδην ηνλ εμεηαζηή ησλ ζρεηηθψλ κε ην 
εξεπλψκελν ζέκα πιεξνθνξηψλ, κε βάζε ηα φζα ν ίδηνο δηαπηζηψλεη.»              ( 
Παξαζθεπφπνπινο, 1993 ζει 98)  

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έγηλε ρξήζε ηεο Πξσηνγελνχο πνηνηηθήο έξεπλαο κε 
ηελ κέζνδν ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμε θαη εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηελ εκη-δνκεκέλε 
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Καζψο ε επηινγή ηεο ζπλέληεπμεο ζηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε σο ηερληθφ κέζν ζπιινγήο απνηειεί ζήκεξα κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο 
ηερληθέο ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα (Νφβα –Καιηζνχλε, 2006). ρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά 
εξγαιεία κε βάζε ηνλ βαζκφ δφκεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ εμεηαζηή 
πνπ ηνπ παξέρεηαη, ψζηε λα ειηρηεί θαη λα εθηειέζεη ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, 
έρνπλ δηακνξθσζεί ηξία είδε εξεπλεηηθήο ζπλέληεπμεο: ε πιήξσο δνκεκέλε 
ζπλέληεπμε, ε  εκη-δνκεκέλε θαη ε κε θαηεπζπλφκελε.  

 ηελ πιήξσο δνκεκέλε ζπλέληεπμε, ν εξεπλεηήο αθνινπζεί κηα ζεηξά βεκάησλ 
ρσξίο λα απνθιίλεη απφ ηνλ ζηφρν ηνπ.  

 ηελ εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε, παξέρεηαη ζηνλ εξεπλεηή ειεπζεξία ζηελ 
δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ.  

 ηε κε θαηεπζπλφκελε ζπλέληεπμε, ππάξρεη ειεπζεξία κεηαμχ ησλ 
εκπιεθφκελσλ κειψλ, φπνπ ζέηνληαη απφ ηηο δχν πιεπξέο θεληξηθά δεηήκαηα 
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πξνο ζπδήηεζε θαη κέζσ ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζε ν εξεπλεηήο παίξλεη ηηο 
βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα.             
   (Παξαζθεπφπνπινο, 1993 ζει 129)  

Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ραξαθηεξίζηεθε απφ δπζθνιίεο, θαζψο ν ηφπνο θαη 
ν ηξφπνο ηεο επαθήο κε ηνπο ηδηνθηήηεο αιιά θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κε ηνπο 
εξγαδνκέλνπο ησλ Σπξνθνκηθψλ θαη Γαιαθηνθνκηθψλ κνλάδσλ, δεκηνχξγεζαλ 
ζεκαληηθά δεηήκαηα. Ζ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κνλάδσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηελ ρξνληθή πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ελέηεηλαλ ηηο δπζθνιίεο απηέο. ε αξρηθφ 
ζηάδην απφ ηελ πιεπξά ησλ εξεπλεηξηψλ, ν ηξφπνο επαθήο κε ηνπο ππνςήθηνπο - 
εμεηαδφκελνπο ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ ε επηινγή ήηαλ ηπραία, 
θαζνξίζηεθε κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ζθνπφ ηνλ νξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο, ηνπ 
ρξφλνπ θαη ηνπ ηφπνπ ζπλάληεζεο. Οη εξεπλήηξηεο θαηέβαιε αξθεηή πξνζπάζεηα 
απνθπγήο δεκηνπξγίαο πηέζεσλ θαη άγρνπο ζηνλ εμεηαδφκελν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 
ζπλάληεζεο. Παξά ην γεγνλφο απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε ηειεθσληθή επαθή 
ραξαθηεξίζηεθε θαη αληηκεησπίζηεθε απφ αξλεηηζκφ θαη δπζθνιία απφθαζεο γηα ηνλ 
νξηζκφ ηεο ζπλάληεζεο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ εμεηαδφκελνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
αξθεηέο θνξέο αθπξψζεηο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ, ιφγσ θφξηνπ 
εξγαζίαο.  Δπίζεο, ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ κειψλ, απνθαζίζηεθε 
θαη θαζνξίζηεθε ν ηφπνο ζπλάληεζεο, ν νπνίνο έιαβε ρψξα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, 
ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ησλ εμεηαδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα γξαθεία ησλ 
δηνηθήζεσλ ηνπο. 

Ζ ρξήζε ηεο ζπλέληεπμεο σο κέζσ ζπιινγήο δεδνκέλσλ παξνπζηάδεη πνιιά 
πιενλεθηήκαηα ζε ζχγθξηζε κε ην εξσηεκαηνιφγην, αιιά θαη απφ ηελ άιιε πνιιά 
κεηνλεθηήκαηα. Καηά ηελ άκεζε επαθή θαη ηελ πξνθνξηθή ζπδήηεζε πνπ πξνέθπςε 
κεηαμχ ησλ εξεπλεηξηψλ θαη ηνπ εμεηαδνκέλνπ ζηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, αιιά θαη 
ε δπλαηφηεηα ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ ζρεηηθά κε ην εξεπλνχκελν ζέκα, πξνθάιεζαλ 
ζπλαηζζήκαηα ζπλεξγαζίαο θαη ζηγνπξηάο ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ Σπξνθνκηθψλ θαη 
Γαιαθηνθνκηθψλ κνλάδσλ. Δπίζεο ε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο ζπδήηεζεο απφ 
πιεπξάο ησλ εξεπλεηξηψλ, δεκηνχξγεζαλ έλα αθφκα θαιφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο. Απφ 
ηελ άκεζε επαθή, δφζεθε ζηηο εξεπλήηξηεο ε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζνπλ ζε βάζνο ην 
ζέκα, θαζψο νη άλζξσπνη πξνηηκνχλ λα ζπδεηνχλ. Ζ γλσξηκία ησλ εξεπλεηξηψλ θαη 
ηνπ εμεηαδνκέλσλ δεκηνχξγεζε νθέιε, φπσο θηιηθφηεηα θαη άλεζε θαηά ηε 
δηεθπεξαίσζε ηεο ζπλέληεπμεο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη εξεπλήηξηεο είραλ ηελ 
δπλαηφηεηα λα εμεγήζνπλ ζε βάζνο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έθαλαλ ηελ 
παξνχζα έξεπλα. Χο απνηέιεζκα ήηαλ λα πεηζηεί πεξηζζφηεξν ν εμεηαδφκελνο λα 
ζπλεξγαζηεί, ψζηε λα δψζεη ειεχζεξα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απφςεηο γηα ην ζέκα. Απφ 
ηελ πιεπξά ηνπ εμεηαδφκελνπ ππήξμε ε δπλαηφηεηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη 
ηδηαίηεξα δηεπθξηλήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηπρφλ θελά θαη ακθηβνιίεο. Σέινο, ε 
πξνζσπηθή επαθή επέηξεςε ζηηο εξεπλήηξηεο λα δηακνξθψζνπλ ηελ ζπδήηεζε φπσο 
επηζπκνχζαλ, πξνζπαζψληαο λα ηεξήζνπλ φια ηα βήκαηα γηα κηα επηηπρεκέλε 
ζπλέληεπμε, κε ζθνπφ λα θηάζνπλ ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Δπηπξφζζεηα, κε ηε ρξήζε ηεο ζπλέληεπμεο σο κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 
εληνπίζηεθαλ αξθεηά κεηνλεθηήκαηα πνπ ζε έλα βαζκφ επεξέαζαλ ηελ νκαιή 
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. Αξρηθά ε πξψηε επαθή ησλ εξεπλεηξηψλ ζηνλ 
πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν θαη ηφπν κε ηνπο ηπξνθφκνπο, δεκηνχξγεζε ζπλαηζζήκαηα 
ακεραλίαο. Απηφ ζπλέβαιε ζηελ δεκηνπξγία ακήραλσλ θαη γξήγνξσλ θηλήζεσλ έσο 
φηνπ απνθηήζεθε άλεζε, δεζηαζηά θαη θηιηθφηεηα. Καηά ηελ δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο 
νη εξεπλήηξηεο θαηέβαιιαλ πξνζπάζεηα λα εμεγήζνπλ ηηο εξσηήζεηο θαη λα δψζνπλ 
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζην αληηθείκελν,  ηεξψληαο ηα βαζηθά βήκαηα ηεο 
επηηπρεκέλεο ζπλέληεπμεο. Έλαο αθφκα αξλεηηθφο παξάγνληαο ήηαλ νη ζπλερείο 
δηαθνπέο απφ ηα ηειέθσλα , απφ ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη  απφ ηνπο παξαγσγνχο 
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γάιαθηνο κε απνηέιεζκα λα παξαηείλνπλ ηνλ ρξφλν ηεο ζπλέληεπμεο θαη λα 
δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζήκαηα θνχξαζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σέινο, νη πξνζσπηθέο 
πεπνηζήζεηο ησλ ηπξνθφκσλ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο 
εκπηζηνζχλεο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, θαζψο θαη νη πξνθαηαιήςεηο πνπ ηνπο δηέπνπλ 
γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο ζπλεξγαζηψλ, δπζθφιεςαλ ηελ δηαδηθαζία.            

Δλ θαηαθιείδη, ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο απαηηεί γλψζεηο θαη ζσζηνχο ρεηξηζκνχο 
ψζηε λα επηηχρεη θάπνηνο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Έλαο θαιφο εξεπλεηήο ζα πξέπεη 
λα εθθσλεί ηηο εξσηήζεηο , λα αθνχεη πξνζεθηηθά ηηο απαληήζεηο θαη λα θξαηάεη θαιέο 
ζεκεηψζεηο, φπσο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο κειέηεο ησλ 
δηθηπψζεσλ θαη ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζηηο ηπξνθνκηθέο κνλάδεο. πλήζσο, 
νη άπεηξνη εξεπλεηέο αιιά θαη θάπνηεο θνξέο νη έκπεηξνη, δελ αληηκεησπίδνπλ ηνλ 
εξσηψκελν σο επαγγεικαηία, αιιά εκπιέθνπλ ζπλαηζζεκαηηζκνχο, εκπάζεηεο ή 
αληηπάζεηεο, αγλννχλ, ππνβαζκίδνπλ, πξνθαινχλ αιινηψζεηο, παξαθάκπηνπλ ζηνηρεία 
θαη νδεγνχληαη ζε παξαιείςεηο θαη αληηκεηαζέζεηο. ια απηά νδεγνχλ ηελ ζπλέληεπμε 
ζε θελά, γεγνλφο ην νπνίν απνθεχρζεθε ζε κέγηζην βαζκφ ζηελ παξνχζα εξγαζία. 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο νη εξεπλήηξηεο πξνζπάζεζαλ λα κελ παξαζπξζνχλ 
θαη παξαιείςνπλ ζεκεηψζεηο, λα ζπζρεηίζνπλ γεγνλφηα ή λα αιιάμνπλ ηελ ζεηξά κε 
ηελ νπνία ν εμεηαδφκελνο ηα εμηζηνξεί. πκπεξαζκαηηθά, πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο 
ζπλέληεπμεο, ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα έρεη κειεηήζεη θαιά ηνπο θνηλνχο θαλφλεο πνπ 
ηζρχνπλ, κε ζθνπφ λα επηηχρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, αλαπηχζζνληαο θηιηθφ θαη 
άλεην θαη ζπλεξγαηηθφ θιίκα κε ππφβαζξν ηελ αληηθεηκεληθφηεηα.  

4.5 ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ  

Ζ επηινγή ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο είλαη κηα εμίζνπ δχζθνιε δηαδηθαζία γηα έλα 
εξεπλεηή, θαζψο ε δηεξεχλεζε ελφο έηνηκνπ ζέκαηνο πνιιέο θνξέο έρεη θαη αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο. Σν πξψην βήκα είλαη ν εληνπηζκφο ελφο ππαξθηνχ πξνβιήκαηνο θαη ζηελ 
ζπλέρεηα ε δηαηχπσζε ηνπιάρηζηνλ δέθα γεληθψλ εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ην ζέκα. Ο 
εληνπηζκφο ησλ εξσηεκάησλ απηψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο απνηέιεζε κηα 
δχζθνιε δηαδηθαζία γηα ηηο εξεπλήηξηεο. ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία 
δηαηππψζεθαλ δψδεθα θχξηεο εξσηήζεηο κε δχν ή ηξία ππφ εξσηήκαηα αληίζηνηρα γηα 
ηελ θάζε εξψηεζε. ε κεγάιν βαζκφ ε δηαηχπσζε ησλ γεληθψλ εξσηεκάησλ πξνέθπςε 
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απφ ηελ κφξθσζε θαη ηελ εκπεηξία πάλσ ζην ζέκα ησλ 
εξεπλεηξηψλ. Οη εξεπλήηξηεο πεξηνξίζηεθαλ ζε νξηζκέλεο πιεπξέο ησλ εξσηεκάησλ, 
θαζψο αλέιπζαλ δηεμνδηθά ηηο δηαζηάζεηο- παξακέηξνπο ηνπ δηεξεπλνχκελνπ ζέκαηνο 
γηα ηηο κηθξέο θαη αλεμάξηεηεο ηπξνθνκηθέο κνλάδεο ηεο Κξήηεο. Έδσζαλ ηδηαίηεξε 
βάζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ, θαζψο ζρεδηάζηεθαλ κε αξθεηή πξνζνρή, 
ιακβάλνληαο νξηζκέλνπο παξάγνληεο ππφςε ηνπο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο 
αλαθέξνληαη παξαθάησ:  

 Οη εξσηήζεηο δηαηππψζεθαλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ραξαθηεξίζηεθαλ απφ 
απιφηεηα θαη ζαθήλεηα, θαζψο νη εξεπλήηξηεο πξνζπάζεζαλ κε ηηο εξσηήζεηο 
λα δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Απνθεχρζεθε ε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ φξσλ, πέξαλ απφ ηνπο φξνπο δίθηπα- 
networks, ζπζηάδεο- clusters θαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, φξνη ζεκαληηθνί 
γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηεο έξεπλαο.  

 Οη εξσηήζεηο ζηφρεπαλ ζηελ απάληεζε ελφο δεηνχκελνπ θαη ηα ππνεξσηήκαηα 
ζηελ δηαζθάιηζε επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ζην ίδην ζέκα, ρσξίο λα 
κπεξδεχνπλ ηνλ εξσηψκελν θαη λα ηνπ πξνθαινχλ ζχγρπζε. 

 Οη εξσηήζεηο ζρεδηάζηεθαλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ θαηαδεηθλχνπλ ή λα 
πξνδηαζέηνπλ ηηο απαληήζεηο.  
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 πδεηήζεθαλ θαη δφζεθαλ απαληήζεηο πξνζσπηθψλ απφςεσλ ησλ 
εξσηψκελσλ, ρσξίο νη εξεπλήηξηεο λα εκπιέθνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηθέο 
ηνπο ή ηξίησλ πξνζψπσλ απφςεηο, δηαζηξεβιψλνληαο ηηο δνζείζαο 
απαληήζεηο. 

 

4.6 ΜΕΘΟΔΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ  

Ζ δεηγκαηνιεςία είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία γίλεηαη ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο απφ 
ηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ. Χο πιεζπζκφο νξίδεηαη έλα επξχηεξν ζχλνιν φκνησλ 
πεξηπηψζεσλ, ηηο νπνίεο πξνζπαζνχλ νη εξεπλεηέο λα γεληθεχζνπλ ηα εκπεηξηθά 
επξήκαηα. ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία σο πιεζπζκφο ζεσξείηαη ην ζχλνιν φισλ 
ησλ Σπξνθνκηθψλ θαη Γαιαθηνθνκηθψλ κνλάδσλ ηεο Κξήηεο. Χο δείγκα νξίδεηαη έλα 
ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ην νπνίν κειεηάηαη ζηελ πξάμε θαη βάζε ηνπ νπνίνπ 
πξνθχπηνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα. πσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ην δείγκα απνηειεί 
έλα ηκήκα ηνπ παξαπάλσ θαζνξηζκέλνπ πιεζπζκνχ, φπνπ απφ απηφ νη εξεπλήηξηεο 
ζπγθέληξσζαλ ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ 
ηεο έξεπλαο (Παξαζθεπφπνπινο 1993). Σν δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ επηιέρζεθε απφ ηηο 
εξεπλήηξηεο έρνληαο ππφςε νξηζκέλνπο βαζηθνχο θαλφλεο, φπσο ην δείγκα πνπ ζα 
ιεθζεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ θαη λα κελ ιεθζεί ππφςε κφλν έλα 
ραξαθηεξηζηηθφ.  

ιεο νη δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο θαίλεηαη λα ζηεξίδνληαη ζηνλ λφκν ησλ πηζαλνηήησλ. 
Οη κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο δηαθξίλνληαη ζε Γεηγκαηνιεςία Πηζαλνηήησλ θαη κε 
Πηζαλνηήησλ. Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο κεζφδνπο γηα ηελ 
Δπαγσγηθή ηαηηζηηθή, δειαδή ηα αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα κε ζθνπφ ηελ χπαξμε 
γελίθεπζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Σέηνηα είδε Γεηγκαηνιεςίαο είλαη ε απιή ηπραία 
Γεηγκαηνιεςία θαη ε Γεηγκαηνιεςία θαηά ζηξψκαηα. 

 Απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία. Δίλαη ε κέζνδνο ζηελ νπνία θάζε κνλάδα ηνπ 
πιεζπζκνχ έρεη ηελ ίδηα πηζαλφηεηα λα επηιεγεί ζην δείγκα. Λέγεηαη πσο ε 
κέζνδνο απηή, είλαη ε πην γλσζηή κέζνδνο επηινγήο αληηπξνζσπεπηηθνχ 
δείγκαηνο.  

 Γεηγκαηνιεςία θαηά ζηξψκαηα. Δίλαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν 
εξεπλεηήο ζέιεη λα απμήζεη ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε 
κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ή φηαλ είλαη θάπνηεο νκάδεο ηνπ 
πιεζπζκνχ κηθξέο, αιιά είλαη ζεκαληηθέο γηα νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ ρξήζε ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ πξνυπνζέηεη ηελ ρξήζε ελφο θαηαιφγνπ, ν νπνίνο 
λα πεξηέρεη ηελ πιήξε θαηαγξαθή ησλ πιεζπζκψλ ή ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. Γηα 
ην ιφγν απηφ, ππάξρεη ε ελαιιαθηηθή κέζνδνο πνπ νλνκάδεηαη «κέζνδνο θαηά δεζκίδεο 
ή πνιπζηαδηαθή ηπραία κέζνδνο». Αληηζέησο, ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ απηήο, δελ 
πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θαηαιφγσλ κε εγγεγξακκέλα άηνκα, αιιά απεπζχλεηαη ζε 
κέιε ζπγθεθξηκέλσλ λνηθνθπξηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 
απαηηείηαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ επηιέγεηαη ε κέζνδνο 
δεηγκαηνιεςίαο κε πηζαλνηήησλ. Σα ζπιιεγφκελα δείγκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο 
νλνκάδνληαη ζθφπηκα ή βνιηθά δείγκαηα θαη δείγκαηα ρηνλνζηηβάδαο.  

 Γηαζέζηκν ή βνιηθφ δείγκα. Δίλαη ν ηξφπνο ιήςεο ηνπ δείγκαηνο απφ άηνκα 
πνπ είλαη δηαζέζηκα, εθφζνλ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ γηα δηάθνξνπο 
ιφγνπο δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη παξαπάλσ κέζνδνη. 

 θφπηκε δεηγκαηνιεςία. Δίλαη ε επηινγή πεξηπηψζεσλ αληηπξνζσπεπηηθψλ 
γηα ηελ έξεπλα, βάζεη ηεο άπνςεο ηνπ εξεπλεηή.  
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 Γεηγκαηνιεςία ρηνλνζηηβάδαο. Δίλαη ε επηινγή αηφκσλ κε ζπγθεθξηκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ έξεπλα.   
( Νφβα – Καιηζνχλε, 2006 ζει 34-40) 

4.7 ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ  

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο είλαη ε ηήξεζε 
βεκάησλ θαη θαλφλσλ, θαζψο θαη ε επαθνινχζεζε κηαο ζεηξάο ζηαδίσλ. Ο ηξφπνο 
δηεμαγσγήο απνηειεί κηα θαιά νξγαλσκέλε δηαδηθαζία. Ζ επηινγή θαη ε δηαηχπσζε ηνπ 
εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο, ν ζρεδηαζκφο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηνπ εκπεηξηθνχ πιηθνχ, ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ 
ζπιινγή ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ε εξκελεία ησλ εκπεηξηθψλ 
δεδνκέλσλ θαη ε ζπγγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο απνηεινχλ ηα πέληε βαζηθά ζηάδηα 
ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. θνπφο είλαη  λα πξνθχςνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα 
κπνξέζεη ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη.  

ηελ παξνχζα έξεπλα πήξαλ κέξνο δψδεθα Σπξνθνκηθέο θαη Γαιαθηνθνκηθέο 
επηρεηξήζεηο ηεο Κξήηεο, εθ ησλ νπνίσλ θαη νη δψδεθα είραλ θχξηα δξαζηεξηφηεηα 
Σπξνθνκείσλ, δειαδή παξαζθεπάδνπλ θπξίσο πξντφληα φπσο θεθαινηχξη, γξαβηέξα, 
ιεπθφ ηπξί άικεο θιπ. Οη εξσηψκελνη ζηελ πιεηνλφηεηα ήηαλ ηδηνθηήηεο ησλ κνλάδσλ 
απηψλ θαη ηπξνθφκνη, κφλν ζε δχν πεξηπηψζεηο ηηο απαληήζεηο έδσζαλ άηνκα απφ ηελ 
νκάδα ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ν νηθνλνκηθφο ζχκβνπινο θαη ε ππεχζπλε 
πσιήζεσλ. Οη εξσηεζείζεο επηρεηξήζεηο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ δξαζηεξηφηεηα 
απφ έμη έσο δεθαέμη ρξφληα ιεηηνπξγίαο. Οη ειηθίεο ησλ εξσηψκελσλ αηφκσλ 
θπκαίλνληαη θπξίσο απφ 41 έσο 56 εηψλ, δχν είλαη ειηθίαο απφ 28 έσο 40 εηψλ θαη έλα 
απφ 18 έσο 27 εηψλ. Αθφκε ηα έηε απαζρφιεζεο ζηνλ θιάδν ηνπο ζηελ πιεηνςεθία 
θπκαίλνληαη απφ είθνζη έμη ρξφληα θαη πάλσ, ελψ δχν εξγαδφκελνη έρνπλ απφ έμη έσο 
δεθαπέληε ρξφληα εκπεηξίαο ζηνλ θιάδν θαη κφλν έλαο εξγαδφκελνο αζρνιείηαη πέληε 
έηε ζηνλ θιάδν απηφλ.  

Ζ δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο επηηεχρζεθε θαηά ηξφπνλ άξηζην, θαζψο ε άκεζε 
επηθνηλσλία ησλ εξεπλεηξηψλ θαη ηνπ εξσηψκελνπ δεκηνχξγεζε αηζζήκαηα αζθάιεηαο, 
ακεζφηεηαο θαη δηεπθφιπλε ηελ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, ε δηαδηθαζία ηεο 
πξνθνξηθήο ζπδήηεζεο θαη ε δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε βάζνο απφ 
ηελ κεξηά ησλ εξεπλεηξηψλ, βνήζεζαλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο έξεπλαο θαη απνηέιεζαλ 
βαζηθφ θξηηήξην ζηελ ζπγγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη 
πξνθαηαιήςεηο, νη πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο θαηά ηελ άκεζε επαθή θαη νη κεγάιεο 
ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο καο έσο ηνλ ηφπν έδξαο ησλ 
επηρεηξήζεσλ, δπζθφιεςαλ ηε δηεθπεξαίσζε ηεο έξεπλαο ζε ειάρηζην βαζκφ.  

Σα βαζηθά βήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ε 
έξεπλα, ηεξήζεθαλ ζην κέγηζην βαζκφ. Αξρηθφ ζηάδην έλαξμεο ηεο ζπλέληεπμεο 
απνηέιεζε ν θαζνξηζκφο ηνπ ηφπνπ θαη ηεο ψξαο ζπλάληεζεο κε πξνζεγκέλν θαη 
ζεβαζηφ ηξφπν, ρσξίο λα πηέζνπκε θαη λα θέξνπκε ζε δχζθνιε ζέζε ηνλ εξσηψκελν. 
Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο νη εξεπλήηξηεο πεξηνξίζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο 
ζπλέληεπμεο, ρσξίο λα επηβάινπλ ελ κέξεη πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο κε ζθνπφ λα 
επεξεάζνπλ ή λα πξνζβάινπλ ηνλ εξσηψκελν. ια ηα παξαπάλσ ηεξήζεθαλ κε έλα 
θαη κφλν ζθνπφ: ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ.  

Δλ θαηαθιείδη ε δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο έγηλε ζε βάζνο κε ζηφρν ηελ κειέηε θαη 
ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ ηπξνθφκσλ – ηδηνθηεηψλ ησλ ηπξνθνκηθψλ θαη 
γαιαθηνθνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζρεηηθά κε ηηο δηθηπψζεηο θαη ηνπο ζπλεξγαηηθνχο 
ζρεκαηηζκνχο σο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηηο κηθξέο 
θαη αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, κέζσ ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο δηαινγηθήο 
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ζπδήηεζεο, ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ, λα αλαιπζνχλ θαη λα δψζνπλ ηα επηδησθφκελα 
απνηειέζκαηα.   

4.8 ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ  

Καηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ζπλεληεχμεσλ νη εξεπλήηξηεο 
αληηκεηψπηζαλ δηάθνξεο δπζθνιίεο. Πξψηα απφ φια, ε δηαδηθαζία αιιά θαη ε 
πνιππινθφηεηα ηεο δηαηχπσζεο ησλ εξσηήζεσλ έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν. Οη 
εξεπλήηξηεο πξνζπάζεζαλ ζε κέγηζην βαζκφ λα απνδψζνπλ ηηο εξσηήζεηο κε 
απιφηεηα θαη ζαθήλεηα, ψζηε λα είλαη θαηαλνεηέο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ 
ηπξνθνκηθψλ κνλάδσλ. Δπηπιένλ, έγηλε πξνζπάζεηα λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ 
ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπλέληεπμεο, ψζηε λα δηεγείξνπλ ην 
ελδηαθέξνλ θαη νη απαληήζεηο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ νξζφηεξεο.  Έλα αθφκα 
ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ δφζεθε ηδηαίηεξε βάζε, απνηέιεζε ε πξνζέγγηζε ηνπ δείγκαηνο. 
Ο ηξφπνο επαθήο πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο ηειεθσληθά θαη ζε εμαηξεηηθέο 
πεξηπηψζεηο κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κε ζθνπφ λα θαζνξηζηεί ην 
ξαληεβνχ ηεο ζπλάληεζεο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ  

 

 

5.1 ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ  

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ εξεπλεηηθή κειέηε κε ην εξγαιείν ηεο 
ζπλέληεπμεο αλαιχζεθαλ, επεμεξγάζηεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ εξκελεία 
θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ, ψζηε λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά 
εξσηήκαηα θαη λα θαιχςνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. Δπηπξνζζέησο, ηα 
απνηέιεζκα ζα βνεζήζνπλ ηα κέιε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ηπξνθνκηθψλ θαη 
γαιαθηνθνκηθψλ επηρεηξήζεσλ λα αληηιεθζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα 
ηνπο, θαζψο θαη λα αλαθαιχςνπλ ζπλεξγαζίεο πνπ ζα ελδπλακψζνπλ ηελ ζέζε ηνπο 
θαη ζα πξνάγνπλ ηνλ θαιφ αληαγσληζκφ πξνζδίδνληαο ζην πξντφλ ηνπο ηαπηφηεηα θαη 
ζηαζεξή ηηκή.   

Καηά ηελ εξεπλεηηθή κειέηε ε πξψηε εξψηεζε πνπ έγηλε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ην 
πψο αληηιακβάλνληαη φηαλ αθνχλε ηνλ φξν «επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο». Οη 
εξσηψκελνη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο κε γλψκνλα ηηο γλψζεηο ηνπο, απάληεζαλ φηη ν 
φξνο «επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο» είλαη :  

 Οη ζπλεξγαζίεο κε θνηλφ ζηφρν ζε έλα θιάδν παξαγσγήο, κε ζθνπφ ηελ 
βειηίσζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ δηαθφξσλ θιάδσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 
πξντφλησλ ηνπο. 

 Οη ζπλεξγαζίεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά νθέιε. 

 Οη νκφξξπζκεο εηαηξίεο, νη αλψλπκεο θαη γεληθφηεξα νη επηρεηξήζεηο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλεηαηξηζκνχο. 

 Ζ αληαιιαγή πξντφλησλ γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ. 

 Οη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηδίσλ αληηθεηκέλσλ γηα ηελ επίηεπμε 
πςειψλ ζηφρσλ.  

 Οη ζπλεξγαζίεο κε θνηλνχο ζηφρνπο, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ πξντφλησλ 
θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

 Οη ζπλεξγαζίεο πνπ γίλνληαη γηα λα επηηχρνπλ θνηλνχο ζθνπνχο.  

 Οη ζπλεξγαζίεο πνπ γίλνληαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ίδηνπ θιάδνπ. 

Τπήξμαλ απαληήζεηο νη νπνίεο εδφζεζαλ απφ δχν εξσηψκελνπο, νη νπνίνη αλ θαη 
θαηαλφεζαλ ην εξψηεκα θαη απάληεζαλ ζρεηηθά κε απηφ φηη νη «επηρεηξεκαηηθέο 
ζπλεξγαζίεο» είλαη  ζπλεξγαζίεο νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ, πξφζζεζαλ θαη ηα 
παξαθάησ:  

 Πξέπεη φιεο νη επηρεηξήζεηο λα ζηξαθνχκε ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζίεο. 

 Γεληθφηεξα πξνβιεκαηίδνκαη κε ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζίεο. 

ην ππνεξψηεκα, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην θαηά πφζν νη 
ζπλεξγαζίεο απηέο κπνξνχλ λα σθειήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, δεηήζεθε απφ 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δψζνπλ κεξηθά παξαδείγκαηα σθειηψλ πνπ απνξξένπλ κέζα 
απφ απηέο. Οη απαληήζεηο θαηά πιεηνςεθία ζπγθιίλνπλ κεηαμχ ηνπο, ππνζηεξίδνληαο 
νη εξσηψκελνη φηη πξνθχπηνπλ πνιιαπιά νθέιε κε ηελ έληαμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 
ζπλεξγαζίεο. Αλαιπηηθφηεξα δφζεθαλ νη εμήο απαληήζεηο : 
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 Οη επηρεηξήζεηο σθεινχληαη, κε ηελ επέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ επθνιφηεξε πξνζβαζηκφηεηα ζε πφξνπο 
ρξεκαηνδφηεζεο θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη  γηα 
έξεπλα.  

 Μηα επηρείξεζε γηα λα σθειεζεί απφ ηέηνηεο ζπλεξγαζίεο είλαη απαξαίηεηε ε 
χπαξμε θαινχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, ζεκεηψζεθε ε 
ζπκκεηνρή έληηκσλ αηφκσλ ζηηο ζπλεξγαζίεο απηέο.   

 Με ηελ εηζαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπλεξγαζίεο επηηπγράλεηαη ε δηείζδπζε 
ζε λέεο αγνξέο. 

 Οη επηρεηξήζεηο επηηπγράλνπλ ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. 

 Σα νθέιε πξνθχπηνπλ κε ηελ επίηεπμε θνηλψλ δξάζεσλ, φπνπ επηηπγράλεηαη ε 
πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ.  

 Οη επηρεηξήζεηο σθεινχληαη απφιπηα κε ηελ χπαξμε πξνυπνζέζεσλ win-win. 

 Με ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ ηηκψλ ζηελ αγνξά θαη θαιχηεξε ηηκή πξψηεο χιεο.  
 

ηελ ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία, εξσηήζεθαλ εάλ είλαη εμνηθεησκέλνη 
κε ηνλ φξν «δίθηπα – networks» θαη κε ηνλ φξν «ζπζηάδεο – clusters». Απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο νη πέληε απάληεζαλ ζεηηθά, δειψλνληαο φηη νη φξνη απηνί ηνπο είλαη 
γλψξηκνη, ηνπο έρνπλ αθνχζεη θαη ηνπο θαηέρνπλ. Σέζζεξα άηνκα απάληεζαλ φηη δελ 
ηνπο έρνπλ αθνχζεη ζην παξειζφλ θαη ηνπο είλαη δχζθνιν λα ηνπο αλαγλσξίζνπλ θαη λα 
καο πεξηγξάςνπλ ηη ζεκαίλνπλ. Σέινο, δφζεθε κηα απάληεζε απφ ηελ νπνίν πξνέθπςε 
φηη είραλ αθνχζεη ηνλ φξν «ζπζηάδα -  cluster», ελψ ν φξν «δίθηπν – network» ηνπο 
ήηαλ άγλσζηνο. Δπηπξφζζεηα, εξσηήζεθαλ εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο 
φξνπο απηνχο θαη εάλ ηηο γλσξίδνπλ. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ αλαθνξηθά κε 
εθείλνπο πνπ δήισζαλ φηη ηνπο γλψξηδαλ, ήηαλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο έλλνηεο. 
Αλαιπηηθφηεξα, θάπνηνη εξσηεζέληεο επηζήκαλαλ φηη είλαη αδχλαηνο ν εληνπηζκφο ηεο 
δηαθνξάο ησλ φξσλ απηψλ, ιφγσ έιιεηςεο ελεκέξσζεο.  

ηελ ηέηαξηε εξψηεζε δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ εάλ νη 
επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο «δίθηπα» θαη «ζπζηάδεο» κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 
νθέιε γηα έλα ηπξνθνκείν-γαιαθηνθνκείν ζηελ Κξήηε. ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο  νη 
εξσηψκελνη απάληεζαλ ζεηηθά ζ’ απηφ ην εξψηεκα, ζεκεηψλνληαο πσο ε επηηπρία ζα 
πξνθχςεη απφ ηελ δεκηνπξγία θνηλψλ ζηφρσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κεξψλ αιιά  θαη κε 
ηελ χπαξμε θαινχ θιίκαηνο. Δπίζεο απάληεζαλ φηη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ νθέιε απφ 
ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο ηηο ζπλεξγαζίεο, ηδηαίηεξα φηαλ ζπλεξγάδνληαη κε 
δεκφζηνπο θνξείο, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ην Δπηκειεηήξην απφ ην νπνίν ζα 
αληινχλ ζσζηή ελεκέξσζε. Μηα αθφκα απάληεζε ήηαλ φηη απφ ηηο δξάζεηο ησλ 
ζπλεξγαζηψλ απηψλ πξνσζνχληαη ηα πξντφληα ηνπ ηφπνπ καο θαη γίλνληαη 
αλαγλσξίζηκα ζε κεγαιχηεξν πιεζπζκηαθφ εχξνο, κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε  
εθζέζεηο ηνπηθψλ πξντφλησλ θ.α. Δπηπιένλ, κε ηηο ζπλεξγαζίεο απηέο νη επηρεηξήζεηο 
κπνξεί λα επηηχρνπλ ζηαζεξή πνιηηηθή ηηκψλ. 

Χο πξνο ην ππνεξψηεκα «πνηεο επηρεηξήζεηο πηζηεχεηε πσο σθεινχληαη 
πεξηζζφηεξν», νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηείλνπλ ζηελ απάληεζε φηη σθεινχληαη 
πεξηζζφηεξν νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Γχν απφ απηνχο απάληεζαλ φηη επλννχληαη 
πεξηζζφηεξν νη κηθξέο επηρεηξήζεηο, έλαο εξσηψκελνο αλέθεξε ηνλ ηνπξηζκφ σο 
επλννχκελν θαη έλαο άιινο φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο απνθηνχλ νθέιε κε ηε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζε ηέηνηεο ζπλεξγαζίεο. 

Ζ πέκπηε εξψηεζε πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ηπξνθνκηθψλ θαη γαιαθηνθνκηθψλ 
επηρεηξήζεσλ ήηαλ εάλ ζεσξνχλ πσο ε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δηθνχ ηνπο 
θιάδνπ ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζίεο, κπνξεί λα δψζεη θάπνηα νθέιε. ε απηφ ην 
εξψηεκα νη εξσηψκελνη έπξεπε λα αλαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα πηζαλά νθέιε. χκθσλα 
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κε ηηο γλψζεηο πνπ είραλ θαη ηηο ιηγνζηέο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο φπσο 
καο πιεξνθφξεζαλ, νη απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο φηη 
ππάξρνπλ νθέιε γηα ηνλ δηθφ ηνπο θιάδν. Μεξηθά απφ ηα πηζαλά νθέιε πνπ αλέθεξαλ, 
είλαη ηα παξαθάησ : 

 Ζ εηζαγσγή ησλ κνλάδσλ ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο κε 
ζθνπφ ηελ αιιαγή ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ κνλάδσλ. 

 Ζ εηζαγσγή ηνπο ζε νκάδεο εξεπλψλ.  

 Ζ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαη ε απφθηεζε λένπ θαη κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ 
ζηελ αγνξά κέζα απφ θαη απφ εμαγσγέο. 

 Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ε ζσζηή δηαρείξηζεο αιιά θαη ν 
ζσζηφο ζπληνληζκφο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 
απνθηήζνπλ θαιχηεξε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ αγνξά θαη λα 
γίλνπλ  παγθνζκίσο γλσζηά θαη λα εμαζθαιίζνπλ πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία 
πξνέιεπζεο. 

 Ζ θαηλνηνκία κε λέα πξντφληα, ε αληαιιαγή γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ είλαη 
κεξηθά πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο λα απνθηήζνπλ θαη λα 
θαηαθέξνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ λα θαηαθέξνπλ λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο  
θαη ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηνπο ζηελ αγνξά. 

 Ζ εηζαγσγή ησλ κνλάδσλ ζε απηέο ηηο ζπλεξγαζίεο απνβιέπεη ζηελ 
δεκηνπξγία πνιηηηθήο ζηαζεξψλ ηηκψλ, ζηελ απφθηεζε πξψησλ πιψλ ζε 
ζηαζεξφ θφζηνο θαη βνεζεηηθψλ πιψλ κε ρακειφ θφζηνο. 

ρεηηθά κε ην ππνεξψηεκα εάλ ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο λα απνδψζνπλ απηέο νη 
ζπλεξγαζίεο, νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ πσο ε βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε είλαη λα 
ππάξρεη θνηλφ φξακα θαη ζηφρνη ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο απάληεζαλ 
φηη ην δεχηεξν ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ππάξρεη κέζα ζηελ νκάδα είλαη ην 
θαιφ θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη ε εκπηζηνζχλε. Θεσξνχλ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν θαζψο επίζεο ζπλερήο 
ρξεκαηνδφηεζε γηα έξεπλα, αλάπηπμε θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε. Σέινο, νη 
ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ έλα επξχ πεδίν αλάπηπμεο φζν 
αθνξά ηελ δξαζηεξηφηεηα.      

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ηέηνηεο ζπλεξγαζίεο πέξα 
απφ ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ ειινρεχεη θαη θηλδχλνπο. Ζ επφκελε εξψηεζε πνπ έγηλε 
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο κειέηεο ήηαλ εάλ ζεσξνχλ πσο ε ζπκκεηνρή ησλ 
ηπξνθνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε απηέο ηηο ζπλεξγαζίεο ππνθξχπηεη θάπνηνπο θίλδπλνπο. 
Δπίζεο δεηήζεθε απφ ηηο εξσηψκελνπο λα αλαθεξζνχλ ζηνπο θίλδπλνη πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα πξνθιεζνχλ. Οη ζπκκεηερφλησλ ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο απάληεζαλ φηη 
αληηιακβάλνληαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ. κσο ηξείο απφ ηνπο 
εξσηψκελνπο είραλ αληίζεηε άπνςε θαη απάληεζαλ ζηελ κε εκθάληζε θηλδχλσλ κέζα 
απφ ηελ ζπλεξγαζία, εάλ ππάξμεη θαιφ θιίκα θαη θνηλνί ζηφρνη κεηαμχ ησλ 
ζπλεξγαδφκελσλ κειψλ. Αλαιπηηθφηεξα δφζεθαλ νη παξαθάησ απαληήζεηο:  

 Βαζηθφο παξάγνληαο γα λα πξνθχςεη ε εκθάληζε θηλδχλσλ είλαη ηα ιάζε θαη 
νη παξαιήςεηο ησλ κειψλ ηεο ζπλεξγαζίαο, κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία 
δεκηψλ ζηα κέιε- επηρεηξήζεηο.  

 ε κηα ζπλεξγαζία ππάξρνπλ θίλδπλνη νη νπνίνη δελ είλαη νξαηνί θάπνηεο 
θνξέο, θαζψο ην ξίζθν ζπκκεηνρήο είλαη κεγάιν.  

 Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ εκθάληζε 
πηζαλψλ θηλδχλσλ, ηδηαίηεξα φηαλ δελ ππάξρεη ηζφηεηα θαη ηζνλνκία κεηαμχ 
ηνπο.  

 Ζ νξγάλσζε ηεο ζηξαηεγηθήο αιιά θαη ε δεκηνπξγία ηνπ αηζζήκαηνο γηα 
θνηλνχο ζηφρνπο ησλ κειψλ κέζα ζηελ ζπλεξγαζία θαζνξίδνπλ ηελ 
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εκθάληζε ησλ θηλδχλσλ. ζν πην θαθή ζρέζε επηθξαηεί κεηαμχ ηνπο ηφζν 
δπλαηή είλαη ε εηζαγσγή θηλδχλσλ.  

 Μέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ ππάξρεη ν θίλδπλνο 
αιινίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξντφλησλ πνπ πξνσζνχλ, απφ λνζείεο θαη 
κε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηα κέιε.  

 Ζ αλάιεςε ξίζθνπ κπνξεί λα επηθέξεη θηλδχλνπο, κε ζπλέπεηα ηελ 
ιαλζαζκέλε πνιηηηθή πσιήζεσλ θαη ηελ δπζθήκεζε ησλ πξντφλησλ, 
ηδηαίηεξα ζηελ ηνπηθή αγνξά φπνπ ππάξρνπλ ζηαζεξνί πειάηεο. 

ηελ ζπλέρεηα ηέζεθε ην εξψηεκα θαηά πφζν ε ζπκκεηνρή ησλ κηθξνκεζαίσλ 
ηπξνθνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δίθηπα θαη ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο εληζρχεη ηελ 
αληαγσληζηηθή ζέζε θαη ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα έλαληη κεγάισλ 
Διιεληθψλ θαη Γηεζλψλ επηρεηξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ 
ζηελ εξψηεζε απηή, θαίλεηαη λα επηθξνηείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 
ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζίεο, θαζψο πηζηεχεηαη πσο ε θίλεζε απηή ζα βειηηψζεη ηε 
ζέζε ηνπο έλαληη ησλ κεγάισλ ηπξνθνκηθψλ επηρεηξήζεσλ. Θα δεκηνπξγήζεη νθέιε 
θαη ζα βειηηψζεη ηηο πσιήζεηο ηνπο. Ηδηαίηεξα, πηζηεχνπλ φηη ε χπαξμε 
καθξνπξφζεζκνπ θαη ζηνρεχζηκνπ πιάλνπ ζα ελδπλακψζεη ηε ζέζε ηνπο θαη ζα 
απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο. Δπηπιένλ, απαληνχλ πσο νη ΜΜΔ κε ηελ 
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αλαπηχζζνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, απμάλνπλ ηελ θαηλνηνκία 
ηνπο θαη δηαηεξνχλ ηελ πςειή ηνπο παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. 
Μέζα ζε κηα ζπζηάδα ζπλεπψο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαγσληζηνχλ θαη 
εληζρχζνπλ ηε ζέζε ηνπο έλαληη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ.  Σέινο, πηζηεχνπλ 
ζηελ θαιή θαη πγηή ζπλεξγαζία ησλ κειψλ κηαο ζπζηάδαο ή ελφο δηθηχνπ, εθφζνλ 
φπσο ιέλε θαη νη ίδηνη ε αλππαξμία ππαθνήο ζηνπο θαλφλεο θέξλεη αληίζεηα 
απνηειέζκαηα, απνδπλακψλεη ηελ ζέζε ηνπο θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Απφ ηελ 
άιιε πιεπξά αξλεηηθέο απαληήζεηο δφζεθαλ κφλν απφ έλα εξσηψκελν, 
θαηαζέηνληαο ηηο αλεζπρίεο ηνπ, αθφκα θαη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ζηελ εθαξκνγή ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ απφςεσλ. 

Άιιε κηα εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, ήηαλ εάλ νη 
επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηνπο βιέπνπλ ζεηηθά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηέηνηα δίθηπα. 
Σέζεθε θαη ην ππνεξψηεκα εάλ βιέπνπλ αξλεηηθά έλα ηέηνην εγρείξεκα λα 
αλαθέξνπλ  γηα πνηνπο ιφγνπο.  Απφ ηνπο εξσηψκελνπο κφλν ηξείο απάληεζαλ 
ζεηηθά ζην εξψηεκα, πηζηεχνληαο φηη ηελ επηδεηνχλ θάπνηνη ηελ ζπκκεηνρή θαη ηε 
βνήζεηα κέζα απφ απηά ηα δίθηπα. Δπίζεο θάπνηνο άιινο απάληεζε πσο απφ ηελ 
κηα πιεπξά ην εγρείξεκα απηφ θαίλεηαη ζεηηθφ γηαηί ζα κπνξέζνπλ λα εηζάγνπλ ην 
πξντφλ ηνπο θαη λα ην δηαθεκίζνπλ ζηελ επξχηεξε αγνξά, δειαδή λα γίλεη επξέσο 
γλσζηφ, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά δείρλεη αξλεηηθφ δηφηη ππάξρεη ν θφβνο γηα 
θαθή ζπλεξγαζία, θαζψο επίζεο θαη ππφγεηεο θηλήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ κειψλ. 
Οη ιφγνη πνπ θάπνηνη επηρεηξεκαηίεο βιέπνπλ αξλεηηθά ηελ ζπλεξγαζία 
ζεκεηψλνληαη παξαθάησ: 

 Ζ απνπζία γλψζεο, ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ 
ζρεηηθά κε ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζίεο είλαη αλχπαξθηε, κε απνηέιεζκα ηελ 
άξλεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηέο. 

 Οη πξνθαηαιήςεηο, ηα ζηεξεφηππα θαη ε απνπζία θαηάιιειεο γλψζεο θαη 
ελεκέξσζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ δπζρεξαίλνπλ ηελ ζπλεξγαζία.  

 Δμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ ηπξνθνκηθψλ θαη γαιαθηνθνκηθψλ επηρεηξήζεσλ 
ηα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρεη κεγάινο αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπ θιάδνπ, κε 
απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξντφλησλ αιιά θαη ηελ 
χπαξμε άληζεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. 

Έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε επίζεο ήηαλ εάλ γλσξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ζπζηάδαο – cluster Κξεηηθνχ 
ηπξηνχ. Οη απαληήζεηο έηεηλαλ λα είλαη ζεηηθέο θαζψο νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο 
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ζηελ έξεπλα γλψξηδαλ ηελ πξνζπάζεηα. Κάπνηνη κάιηζηα απάληεζαλ φηη πξνζπαζνχλ 
λα εληαρζνχλ ζε απηή ηελ ζπλεξγαζία.  

ην πξψην ππνεξψηεκα γηα ην πσο θξίλνπλ ηελ πξνζπάζεηα απηήλ αιιά θαη κε πνην 
ηξφπν κπνξεί απηή ε πξνζπάζεηα λα βνεζήζεη ηα κέιε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη λα 
απνθέξεη θαξπνχο, ππήξμαλ νη αθφινπζεο απαληήζεηο:  

 Ζ ελέξγεηα πνπ έρεη γίλεη απφ ην Δπηκειεηήξην Ζξαθιείνπ θξίλεηαη ζεηηθά απφ 
ην 50% ησλ εξσηψκελσλ. πσο αλαθέξνπλ, βαζηθφο ζθνπφο ηνπ 
εγρεηξήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηα κέιε ηνπ θαη λα πξνζθέξεη ζσζηή 
θαζνδήγεζε ζηνπο ηπξνθφκνπο. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζα βνεζήζεη κειινληηθά 
ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ, θαζψο ε δηνίθεζε ηνπ απνηειείηαη απφ 
γλψζηεο θαη ζσζηνχο επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ. Ζ πξνζπάζεηα πηζηεχεηαη 
φηη ζα είλαη ρξνλνβφξα αιιά κε πνιχ δνπιεηά ζα απνδψζεη.    

 Ζ πξνζπάζεηα απηή πξνθαιεί επηθπιαθηηθφηεηα ζην 25% ησλ 
ζπκκεηερφλησλ. Θεσξνχλ φηη κειινληηθά ίζσο λα βνεζήζεη ηα 
ζπλεξγαδφκελα κέιε.  

 Σν 25% ησλ εξσηψκελσλ βιέπεη αξλεηηθά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ θαη θξίλνπλ φηη δελ ζα επηηχρεη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηελ 
δηαηήξεζε πνιηηηθήο ζηαζεξήο ηηκήο, ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ 
ηπξνθφκσλ γηα ζσζηή ζπλεξγαζία θαη ελ θαηαθιείδη δελ ζα ππάξμνπλ νθέιε 
γηα ηηο ζπκκεηέρνληεο επηρεηξήζεηο ζε απηφ ην δίθηπν.  
  

ην δεχηεξν ππνεξψηεκα ην νπνίν δεηνχζε λα αλαθέξνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ πηζαλφλ 
λα ζπλαληήζεη απηή ε πξνζπάζεηα, θάζε εξσηψκελνο εθινγίθεπζε ηελ δηθή ηνπ άπνςε, 
κε ηνλ πξψην λα εμνκνινγείηαη πσο ε ακθηζβήηεζε απφ ηα κέιε ηνπ είλαη ε θπξηφηεξε 
αηηία αθχξσζεο ηεο πξνζπάζεηαο. Κάπνηνη άιινη ηφληζαλ πσο νη πξνθαηαιήςεηο θαη ηα 
ζηεξεφηππα δελ αθήλνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα αλαπηχμνπλ ηνπο νξίδνληεο ηνπο, λα 
ηνικήζνπλ θαη λα εκπηζηεπηνχλ έλα ηέηνην εγρείξεκα πνπ κπνξεί λα απνθέξεη νθέιε 
γηα ηηο ηπξνθνκηθέο κνλάδεο, εθφζνλ ππάξρεη πιένλ θνξεζκφο ζηελ αγνξά. Αθφκε έλα 
άιιν ηκήκα ησλ εξσηψκελσλ δήισζαλ πσο ππάξρεη κεγάινο αληαγσληζκφο θαη 
απψιεηα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ, αιιά θαη ιαλζαζκέλε θαζνδήγεζε απφ 
ηνπο εκπλεπζηέο θαη αξκφδηνπο ηεο πξνζπάζεηαο. Δπηπιένλ, θάπνηνη αλέθεξαλ φηη δελ 
ππάξρεη ηζφηεηα κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη δελ ππάξρνπλ θίλεηξα ψζηε λα 
παξαθηλεζνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ έληαμε ηνπο ζε ηέηνηα κνληέια ζπλεξγαζηψλ.  

Δλ ζπλερεία νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ εάλ νη ίδηνη ζπκκεηέρνπλ ζε 
ηέηνηεο κνξθέο ζπλεξγαζηψλ. Απφ ηνπο εξσηψκελνπο, νη ηξείο δήισζαλ φηη 
ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνην δίθηπν, ελψ νη ππφινηπνη απάληεζαλ πσο δελ είραλ πνηέ 
ηέηνηα ζπκκεηνρή. ην πξψην ππνεξψηεκα δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληέο λα 
αλαθέξνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη εληαρζεί έσο ηψξα, ε επηρείξεζε 
ηνπο ζε κηα επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία.  Αλαιπηηθφηεξα ζεκείσζαλ ηα παξαθάησ: 

 ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο παξαγσγήο γάιαθηνο ε πξνψζεζε θαη πψιεζε 
ησλ πξντφλησλ γίλεηαη ζε θαηαζηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο, πνπ 
θαιχπηνληαη   κε ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα.  

 Γελ έρνπλ δερηεί πξφηαζε γηα ζπλεξγαζία, αιιά δελ ηελ επηδεηνχλ, εμαηηίαο 
αξλεηηθψλ ζρνιίσλ πνπ αθνχγνληαη ζηνπο θχθινπο ηνπ θιάδνπ. 

 Φφβνο γηα ηελ αλάιεςε ξίζθνπ θαη ησλ επηπηψζεσλ ζε πεξίπησζε αζηνρίαο 
ηεο πξνζπάζεηαο.   

 Κάπνηεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη έρνπλ αλαπηχμεη απφ κφλνη ηνπο κηα 
νξγαλσκέλε επηρείξεζε θαη δελ ήηαλ απαξαίηεηε ε αλαδήηεζε ζπλεξγαζηψλ.  

 Ζ έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο δελ επηηξέπεη λα δηαηεζεί ρξφλνο γηα 
εχξεζε ζπλεξγαζηψλ.   
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ην δεχηεξν ππνεξψηεκα θιήζεθαλ νη εκπιεθφκελνη πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε δίθηπα 
λα απαληήζνπλ, εάλ ζα επηζπκνχζαλ λα γίλνπλ κέιε θαη θάησ απφ πνηεο 
πξνυπνζέζεηο ή ζπλζήθεο. Οη απαληήζεηο θαλεξψλνπλ ζεηηθέο πξννπηηθέο έληαμεο θαη 
εηζαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζίεο, κε βαζηθή πξνυπφζεζε 
ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ δηθηχνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρεη εμαηηίαο ηνπ θφβνπ, 
ηεο έληνλεο θεκνινγία αιιά θαη ησλ αξλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο 
θχθινπο ζε επίπεδν αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο. Μεξηθνί ζεκείσζαλ επηπξφζζεηα, ηα 
παξαθάησ:  

 Βαζηθή πξνυπφζεζε έληαμεο κηαο επηρείξεζεο ζε κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία ζα 
ήηαλ ε απφδνζε πςειήο ηηκήο ζην πξντφλ θαη ε επίηεπμε ζηαζεξήο πνηφηεηαο.  

 Οξζή, πγηήο θαη κε θαιφ θιίκα ζπλεξγαζία, είλαη κεξηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 
εθφζνλ ππάξρνπλ, νη επηρεηξήζεηο ζα ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ. 

 Οη ζπλεξγαζίεο ζα πξέπεη λα είλαηη ζχκθσλεο κε ηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο 
πξαθηηθέο.  

 Βαζηθή πξνυπφζεζε απνηειεί ε ζπκκεηνρή πνιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 
ζην δίθηπν, κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ηεο ελέξγεηαο απηήο θαη ηελ χπαξμεο 
ηζφηεηα θαη ηζνλνκίαο φια ηα επίπεδα.   

ηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 
θξίλνπλ σο ηθαλνπνηεηηθή ηε δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε, ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο 
δεκηνπξγίαο επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζηνλ θιάδν ηνπο. Πνηθίιεο απαληήζεηο 
δφζεθαλ απφ πιεπξάο ησλ ηπξνθφκσλ ζην ζεκείν απηφ, θαζψο ππήξμαλ ζεηηθέο θαη 
αξλεηηθέο απφςεηο. Ζ πιεηνςεθία εκπηζηεπηηθά αλέθεξαλ ηελ απνπζία κέζσλ 
αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, εθθξάδνληαο φηη «εάλ θάπνηνο δελ ςάμεη πνιχ, δελ ζα 
κάζεη». Άιινη ζεσξνχλ φηη επαξθεί ε πιεξνθφξεζε πνπ κπνξεί θάπνηνο λα αληιήζεη 
απφ δηάθνξα κέζα ελεκέξσζεο.  

Δπηπξφζζεηα, εξσηήζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο εάλ νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ 
εχθνιε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο. Οη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ πσο ν θφξηνο 
εξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηχπνπ νηθνγελεηαθψλ κνλάδσλ (δειαδή κηθξήο 
παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο γάιαθηνο κε αλζξψπηλν δπλακηθφ πεξίπνπ ηξηψλ 
αηφκσλ), δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα αλάπηπμε θαη δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ θαζψο θαη 
εχξεζεο πιεξνθνξηψλ. Αθφκα αλέθεξαλ, πσο νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζην 
δηαδίθηπν δελ επαξθνχλ ψζηε λα ελεκεξσζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη, παξά ην γεγνλφο 
πσο ε κεραλή αλαδήηεζεο είλαη εχθνια πξνζβάζηκε.  

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία, λα 
απαληήζνπλ ζην εάλ παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο γχξσ απφ ηνλ θιάδν ηνπο. Οη 
εξσηψκελνη εξψηεζε απάληεζαλ πσο ελεκεξψλνληαη ειιηπψο θαη θάπνηνη επηζήκαλαλ 
φηη θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ. Μεξηθνί κάιηζηα έθξηλαλ 
ζθφπηκν λα πξνζζέζνπλ ηα παξαθάησ: 

 Μηα κηθξή επηρείξεζε θαηαβάιιεη ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο λα θαιχςεη ηελ 
παξαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, κε απνηέιεζκα φια ηα ππφινηπα λα 
απνηεινχλ δεχηεξε επηινγή θαη θάπνηεο θνξέο παξαιείπεηαη. 

 Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη αλεμάξηεηα κε ην εάλ 
ελζηεξλίδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο εμειίμεηο, θαζψο πξέπεη ζπλερψο λα 
αλαπηχζζνληαη.   

 Μηα επηρείξεζε αλέθεξε φηη παξαθνινπζεί θπξίσο πξφηδεθη ζε Γεξκαλία θαη 
Γαιιία. 

ε απηφ ην ζεκείν θξίζεθε αλαγθαίν λα ζπκπιεξσζεί θαη λα απαληεζεί έλα αθφκα 
ππνεξψηεκα: «εάλ ελεκεξψλεζηε, απφ πνχ θαη κε πνίν ηξφπν γίλεηαη απηφ». Οη 
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απαληήζεηο εζηίαζαλ θπξίσο ζηελ άληιεζε πιεξνθφξεζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ 
ηζηνχο ιηγφηεξν απφ ην Δπηκειεηήξην θαη απφ ηελ άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ηνπ ρψξνπ. Κάπνηνη πξφζζεζαλ πσο ε ελεκέξσζε γίλεηαη θαη κε 
αιιεινγξαθία, θαζψο θαη απφ βηβιία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θιάδν, φπσο θαη απφ 
πεξηνδηθά.    

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ κειέηε ησλ θαηλνηφκσλ κνξθψλ ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο ηπξνθνκηθέο - γαιαθηνθνκηθέο 
κνλάδεο, είλαη φηη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 
κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ δηαζέζηκε 
βηβιηνγξαθία, ηα δίθηπα θαη νη ζπζηάδεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηηο ΜΜΔ λα 
βειηηψζνπλ ηελ ζέζε ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ηνλ πγηή αληαγσληζκφ. Δθείλν πνπ 
ρξεηάδνληαη νη επηρεηξεκαηίεο είλαη πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο 
ζπλεξγαζίεο, παξαθίλεζε θαη θαζνδήγεζε κέζα απφ ζεκηλάξηα ή νπνηνδήπνηε άιιν 
κέζν έγθπξεο ελεκέξσζεο.           

 

6.1. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ 

Απφ ηελ έξεπλα παξαηεξήζεθε φηη νη έλλνηεο «επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο»,  «δίθηπν 
–network» θαη «ζπζηάδα –cluster» παξνπζηάδνληαη γλψξηκεο ζηνπο επηρεηξεκαηίεο, 
θαζψο είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχζνπλ ζεσξεηηθά ηηο έλλνηεο απηέο, γλσξίδνληαο ηηο 
δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο. Οη επηρεηξεκαηίεο γλσξίδνπλ επίζεο ηα 
πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ κέζα απφ απηέο ηηο ζπλεξγαζίεο.  
κσο, νη Σπξνθφκνη-Ηδηνθηήηεο δελ έρνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξαθηηθέο γλψζεηο. Γελ 
ελεκεξψλνληαη θαη δηαβάδνπλ βηβιία ή/θαη πεξηνδηθά πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν ηνπο, 
αιιά θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη απνπζία ζσζηήο ελεκέξσζεο, πιεξνθφξεζεο θαη 
θαζνδήγεζεο ηνπο, ζρεηηθά κε ηα δίθηπα θαη ηηο ζπζηάδεο απφ αξκφδηνπο θνξείο.    

Σν επφκελν πνπ παξαηεξήζεθε είλαη πσο αληηιακβάλνληαη θαη βιέπνπλ ηα νθέιε πνπ 
κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο ζε ηέηνηεο 
ζπλεξγαζίεο, απφ ηελ άιιε φκσο παξαηεξείηαη έληνλε δπζαξέζθεηα, ακθηβνιία θαη 
απξνζπκία λα ζπλεξγαζηνχλ ζηνλ ηνκέα απηφλ. Ο έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο θαη ε 
έιιεηςε ζπλαδειθηθφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη, εγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηξηψλ, 
θαζψο νη ηδηνθηήηεο θαίλεηαη πσο ελψ είλαη γλψζηεο ηεο πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο,  
αδηαθνξνχλ γηα ηελ θαιπηέξεπζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ππφινηπνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ 
θιάδνπ.   

Δπίζεο παξαηεξείηαη έληνλε αλεζπρία θαη θφβνο γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 
ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ηελ δεκηνπξγία θαθήο ηαπηφηεηαο ηνπο, εμαηηίαο ησλ 
πηζαλψλ ιαζψλ θαη ησλ παξαιήςεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ. Οη 
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αλ θαη έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα νθέιε απφ ηηο ζπλεξγαζίεο 
απηέο, νη ηπξνθφκνη θνβνχληαη ηελ αλάιεςε ξίζθνπ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
ελδερνκέλσο λα πξνθιεζνχλ, φπσο θάλεθε απφ ηελ παξνχζα κειέηε. Γηαπηζηψζεθε 
επίζεο, φηη ε χπαξμε πξνθαηαιήςεσλ θαη πξνζσπηθψλ πεπνηζήζεσλ, αιιά θαη ε 
έιιεηςε θνηλψλ ζηφρσλ θαη νξακάησλ απνηξέπνπλ ηελ ιήςε απφθαζεο ησλ κνλάδσλ 
γηα ηελ έληαμε ηνπο ζε ηέηνηεο ζπλεξγαζίεο.  



 Οη δηθηπψζεηο θαη ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί σο ηξφπνη δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα  ηηο κηθξέο θαη 

αλεμάξηεηεο Σπξνθνκηθέο –Γαιαθηνθνκηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 
66 

 

Δπηπξφζζεηα, παξαηεξείηαη φηη έλα βαζηθφ πξφβιεκα ησλ κηθξψλ ηπξνθνκηθψλ 
κνλάδσλ ηεο Κξήηεο είλαη ε κηθξή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα. Πξνζπαζνχλ κέζα απφ 
ηηο εγθαηαζηάζεηο κηθξψλ νηθνγελεηαθψλ κνλάδσλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο κφλν ηεο 
ππάξρνπζαο ηνπηθήο αγνξάο. Γελ θπλεγνχλ επθαηξίεο, αιιά θάπνηνη αξθνχληαη ζηελ 
πψιεζε ησλ πξντφλησλ ζε δηθά ηνπο θαηαζηήκαηα. Δπίζεο, ν θφξηνο εξγαζίαο ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ην ιηγνζηφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, δελ επηηξέπνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 
ηέηνηα δίθηπα, θαζψο θαη ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηνπο.  

Γηαπηζηψζεθε επίζεο απφ ηελ έξεπλα καο, φηη νη επηρεηξεκαηίεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 
δελ αμηνινγνχλ ζεηηθά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο γηα ηελ 
δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ «Σν Κξεηηθφ Σπξί». Απηφ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ζσζηήο 
ελεκέξσζεο απφ κέξνπο ησλ εκπλεπζηψλ ηνπ δηθηχνπ, κε απνηέιεζκα νη ηπξνθφκνη λα 
παξνπζηάδνληαη θαρχπνπηνη θαη λα κελ ηνικνχλ λα εκπηζηεπηνχλ έλα ηέηνην εγρείξεκα. 
Δπίζεο, φπσο καο είπαλ, δελ ππάξρεη ζσζηή θαζνδήγεζε θαη νη πεξηζζφηεξεο 
επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ πξνζθιεζεί λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφ ην δίθηπν.    

Δλ θαηαθιείδη, νη αληηπξφζσπνη ηνπ θιάδνπ δελ είλαη έηνηκνη λα δερζνχλ ηέηνηεο 
ζπλεξγαζίεο πξνο ην παξφλ, επεηδή απφ ηελ κία δελ είλαη ελεκεξσκέλνη επαξθψο γηα 
ηα νθέιε ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ θαη απφ ηελ άιιε ππάξρεη κεγάινο κε πγηήο 
αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο. κσο, ππάξρεη έληνλε ε δηάζεζε γηα κειινληηθή 
ζπλεξγαζία ησλ ηπξνθφκσλ θαη αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ.  

6.2. ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΨ ΕΡΕΤΝΑ  

 

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κφλν κηα κηθξή 
δηεξεχλεζε ηνπ ππφ εμέηαζε ζέκαηνο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο. Ζ έξεπλα ζα  κπνξνχζε 
λα δηεπξπλζεί, κε ηε ρξήζε πνηνηηθήο αιιά θαη πνζνηηθήο έξεπλαο, ψζηε:  

 Να απεπζπλζεί ζε έλα κεγαιχηεξν δείγκα εληφο Κξήηεο  

 Να απεπζπλζεί ζε επηρεηξήζεηο ζηνλ επξχηεξν Διιαδηθφ ρψξν 

 Να δηεξεπλεζεί εάλ έρνπλ αλαπηπρζεί επηηπρεκέλεο επηρεηξεκαηηθέο 
ζπλεξγαζίεο ηνπ θιάδνπ ηεο Σπξνθνκίαο θαη ηεο Γαιαθηνθνκίαο ζηελ 
ππφινηπε Διιάδα 

 Να δηεξεπλεζεί εάλ ππάξρεη επαξθήο ελεκέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 
θιάδνπ ζηελ ππφινηπε Διιάδα    
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