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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

Ζ παξνύζα εξγαζία πξαγκαηεύεηαη ην ζέκα ηεο ηξαηεγηθήο Αλάιπζεο 

ηεο εηαηξείαο Creta Farms. Απηό ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο Αλάιπζεο 

S.W.O.T., θαζώο επίζεο θαη ηνπ κνληέινπ ησλ 5 δπλάκεσλ ηνπ M. Porter. 

Αξρηθά, ζα γίλεη κηα πιήξεο αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ εηαηξεία Creta Farms, 

ηελ εδξαίσζε ηεο ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζην εμσηεξηθό θαη ηελ πνξεία ηεο 

πξνο ηα πξσηεία ησλ αιιαληνβηνκεραληώλ. ην πξώην θεθάιαην 

παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν αιιαληηθώλ ζηελ Διιάδα, 

ελώ ζην δεύηεξν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ην κνληέιν Porter θαη ε αλάιπζε 

SWOT. Δπηπξόζζεηα, ζην ηξίην θαη ζην ηέηαξην θεθάιαην αλαιύεηαη ε 

ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηεο Creta Farms, ρξεζηκνπνηώληαο ηα αλσηέξσ 

εξγαιεία. Σέινο, πεξηγξάθνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ηεο εηαηξείαο, κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζηηο αγνξέο ησλ ρσξώλ 

ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη, αιιά θαη ηελ επέθηαζε ηεο ζε λέεο ρώξεο. 

ABSTRACT 
 

This dissertation addresses the issue of the Strategic Analysis of Creta 

Farms. This will be accomplished through the S.W.O.T. Analysis, as well as 

the M. Porter 5 Force Model. Initially, there will be a full report on Creta 

Farms, its consolidation in Greece, but also abroad and its course to the 

forefront of food processing companies. The first chapter provides information 

on the sausage industry in Greece, while the second chapter describes the 

Porter model and the SWOT analysis. In addition, the third and fourth 

chapters analyze the strategic analysis of Creta Farms using the above tools. 

Finally, some suggestions for further development of the company are 

described, aiming to increase its share in the markets of the countries in 

which it operates, as well as the its expansion into new countries. 
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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 
 

ην ζεκείν απηό, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή καο θ. ηαπξνπιάθε Γεκήηξην, γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηε 

ζπκπαξάζηαζε, ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλνιηθή βνήζεηα πνπ καο παξείρε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: CRETA FARMS - Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Ειςαγωγή 

 

Σν ηαμίδη ηεο Creta Farms μεθηλά ην 1970 ζηελ Κξήηε, ην λεζί ηνπ 

ειαηόδεληξνπ, κε ηνλ θαξπό πνπ θξύβεη ην κεγάιν ειιεληθό ζεζαπξό, ην 

"πγξό ρξπζάθη" θαηά ηνλ κεξν, ην ειαηόιαδν. 

ηνλ Δπινγεκέλν απηό ηόπν, ν ηπιηαλόο Γνκαδάθεο, παηέξαο ησλ 

ζεκεξηλώλ ηδηνθηεηώλ, κεγαιώλνληαο δηθά ηνπ δώα, ηδξύεη ηελ πξώηε 

νξγαλσκέλε κνλάδα παξαγσγήο ρνηξηλνύ θξέαηνο ζηελ Κξήηε, βάδνληαο έηζη 

ηα ζεκέιηα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο κεγάιεο ζεκεξηλήο επηρείξεζεο. 

Σν κεξάθη ησλ δύν αδειθώλ, Δκκαλνπήι θαη Κσλζηαληίλνπ γηα 

θαηλνηνκηθά πξντόληα βαζηζκέλα ζε αγλά ζπζηαηηθά, ε πίζηε ηνπο ζηελ 

θξεηηθή δηαηξνθή θαη ην όλεηξό ηνπο λα γίλνπλ πξεζβεπηέο ηεο ηαμηδεύνληάο 

ηε ζε όιν ηνλ θόζκν, νδήγεζε ζηε γέλλεζε ηεο Creta Farms. Έλαο 

ζεκαληηθόο ζηαζκόο ζε απηό ην γνεηεπηηθό ηαμίδη ζηε γεύζε θαη ηελ 

θαηλνηνκία ήηαλ ε πξσηνπνξηαθή ζεηξά 0-3%, κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ 

πινύζηα γεύζε θαη ηα ρακειά ιηπαξά. Ζ θαηεγνξία ησλ αιιαληηθώλ κέρξη ηόηε 

ραξαθηεξηδόηαλ από πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ιηπαξά, κε απνηέιεζκα λα 

ζεσξείηαη - δηθαίσο - "απαγνξεπκέλε απόιαπζε". 

Με ην ιαλζάξηζκα ηεο ζεηξάο Creta Farms 0-3%, θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο 

ε πξώηε ζεηξά αιιαληηθώλ ζηελ Διιάδα κε ρακειά ιηπαξά, ε νπνία 

απνηέιεζε ην εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ηεο εηαηξίαο ζην ιηαλεκπόξην θαη 

δεκηνύξγεζε λέα ηάζε ζηελ θαηεγνξία ησλ αιιαληηθώλ θάλνληαο ην πξώην 

βήκα γηα ηελ απελνρνπνίεζή ηνπο. 

κσο, ηα δύν αδέιθηα, αλήζπρα πλεύκαηα, δελ επαλαπαύζεθαλ ζηελ 

αξρηθή επηηπρία. ύληνκα, αθνινύζεζε ε γέλλεζε κηαο ηδέαο, κίαο κνλαδηθήο 

ζηνλ θόζκν ζπληαγήο, πνπ ζα έθαλε ηελ Creta Farms όρη κόλν έλαλ από ηνπο 

κεγαιύηεξνπο νκίινπο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα, αιιά θαη κία 

ηαρύηαηα αλαπηπζζόκελε εηαηξία ζε δηεζλέο επίπεδν, Μία κεγάιε επηηπρία 

κέζα από κία πνιύ απιή ζθέςε. Μία κνλαδηθή ζηνλ θόζκν ζπληαγή, κέζα 

από ην κεγαιείν ηεο απιόηεηαο, πνπ νλνκάζηεθε «Δλ Διιάδη». 
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ήκεξα, ε Creta Farms ζπλερίδεη λα παξάγεη αγλά, πςειήο πνηόηεηαο θαη 

κε πινύζηα γεύζε πξντόληα. Γηαηεξώληαο πάληα ην αξρηθό κεξάθη ησλ 

αλζξώπσλ ηεο, έρεη παληξέςεη ηελ κεζνγεηαθή δηαηξνθηθή παξάδνζε κε ηελ 

θαηλνηνκία, κεγαιώλνληαο θαη μεθεύγνληαο πιένλ από ηα ζηελά ειιεληθά 

ζύλνξα. Ζ λέα παγθόζκηα ηαπηόηεηά ηεο αληηθαηνπηξίδεη ηε δπλακηθή ηεο θαη 

ηε απνθαζηζηηθόηεηά ηεο λα ηζρπξνπνηεζεί ζε όια ηα επίπεδα 

ζεκαηνδνηώληαο παξάιιεια ηελ εμάπισζε από κία «θάξκα» ζηελ Κξήηε... 

ζε «θάξκεο» ζην εμσηεξηθό. 

Διοικητικό υμβούλιο (Δ) 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηνηθεί θαη εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία θαη είλαη 

αξκόδην λ' απνθαζίδεη γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ζηε Γηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο, ζηελ επηδίσμε ηνπ εηαηξηθνύ ζθνπνύ θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηεο, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ ζύκθσλα κε ηνλ λόκν ή ην 

θαηαζηαηηθό αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

(http://www.cretafarms.gr/gr/omilos/enimerosi-ependuton/enimerosi-

ependuton-arthro/?irf=218). To Γηνηθεηηθό πκβνύιην ακέζσο κεηά ηελ εθινγή 

ηνπ ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα, εθιέγνληαο ηνλ Πξόεδξν, ηνλ 

Αληηπξόεδξν θαη ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν θαη ελδερνκέλσο, έλαλ ή 

πεξηζζόηεξνπο Αλαπιεξσηέο Γηεπζύλνληεο πκβνύινπο. Καηά ηελ 

29/05/2017, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνηειείην από επηά (7) κέιε εθ ησλ 

νπνίσλ ηα δύν (2) κέιε είλαη εθηειεζηηθά, ηα πέληε (5) κέιε είλαη κε 

εθηειεζηηθά, εθ ησλ νπνίσλ ηα δύν (2) αλεμάξηεηα. Ζ ζεηεία ηνπο είλαη 

πεληαεηήο (5εηήο), ιήγνπζα ζηηο 30/06/2018. Αλαιπηηθά: 

 

Α/Α Ονομαηεπώνςμο Ιδιόηηηα Λήξη Θηηείαρ 

1 Δκκαλνπήι . Γνκαδάθεο Πξόεδξνο Γ.. 30/6/2018 

2 Κσλζηαληίλνο . Γνκαδάθεο Αληηπξόεδξνο Γ. 30/6/2018 

3 Διέλε Γνκαδάθε Μέινο Γ.. 30/6/2018 

4 Βαζίιεηνο Βνπκβνπξάθεο Μέινο Γ.. 30/6/2018 

5 Δκκαλνπήι Κνηδακπαζάθεο Μέινο Γ.. –Αλεμ/ην 30/6/2018 

6 Πέηξνο Παπαδάθεο Μέινο Γ.. 30/6/2018 

7 Αλδξέαο Μεξίθαο Μέινο Γ.. –Αλεμ/ην 30/6/2018 

http://www.cretafarms.gr/gr/omilos/enimerosi-ependuton/enimerosi-ependuton-arthro/?irf=218
http://www.cretafarms.gr/gr/omilos/enimerosi-ependuton/enimerosi-ependuton-arthro/?irf=218
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Πορεία: Οι ςημαντικότεροι ςταθμοί 

1970 

Ίδξπζε ηεο πξώηεο νξγαλσκέλεο κνλάδαο παξαγσγήο ρνηξηλνύ θξέαηνο 

ζηελ Κξήηε από ηελ νηθνγέλεηα Γνκαδάθε, ζηε ζέζε Λαηδηκάο, ηεο πξώελ 

θνηλόηεηαο Πξίλνπ ηνπ Γήκνπ Αξθαδίνπ, ζην Ρέζπκλν ηεο Κξήηεο. 

1979 

ύζηαζε αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Εσή Δκκ. Γνκαδάθε 

Α.Β.Δ.Δ.» κε ηελ ελνπνίεζε ησλ αηνκηθώλ επηρεηξήζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο 

Γνκαδάθε. 

1987 

Γεκηνπξγία ηκήκαηνο παξαγσγήο αιιαληηθώλ. 

1990 

Αλάιεςε θαζεθόλησλ από ηε ζεκεξηλή Γηνίθεζε θαη επέθηαζε ηεο 

κνλάδαο ζηε ζέζε Λαηδηκάο, ζην Ρέζπκλν ηεο Κξήηεο. 

1993-2000 

πλερήο εμέιημε θαη επέθηαζε ηεο εηαηξίαο (δηπιαζηαζκόο εγθαηαζηάζεσλ 

ζηε ζέζε Λαηδηκάο, ζην Ρέζπκλν ηεο Κξήηεο), δεκηνπξγία 5 

ππνθαηαζηεκάησλ ζε: 

 Κξπνλέξη Αηηηθήο, ππνθαηάζηεκα Αζελώλ 

 Ζξάθιεην, ππνθαηάζηεκα Ζξαθιείνπ Κξήηεο 

 Θεζζαινλίθε, ππνθαηάζηεκα Θεζζαινλίθεο 

 Λάξηζα, ππνθαηάζηεκα Λάξηζαο 

 Πάηξα, ππνθαηάζηεκα Παηξώλ 

2001 

Έσο ζήκεξα. Λαλζάξηζκα θαη θαηνρύξσζε ηεο παηέληαο ησλ πξντόλησλ 

Δλ Διιάδη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. 

2002 

Αγνξά θαη δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ πνπ εθηείλνληαη ζε 14,5 ζηξέκκαηα 

θαη αγνξά ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο «ΚΑΡΝΑ Α.Β.Δ.Δ.» ζην Κξπνλέξη ηνπ Ν. 

Αηηηθήο, κία επέλδπζε ζπλνιηθνύ ύςνπο 26 εθ. Δπξώ. 

2004 
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ύζηαζε «CRETA FARMS (CYPRUS) LTD», ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξίαο 

ζηελ Κύπξν. 

 

2007 

Δίζνδνο ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ, δξαζηεξηνπνηνύκελνη από θνηλνύ κε ηνλ 

κηιν Clemens Family Corporation. 

2010 

Σνπνζέηεζε ζεηξάο πξντόλησλ κε ειαηόιαδν ζηελ ηζπαληθή αγνξά. 

Τπνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηε νπεδηθή εηαηξία «PARSONS SVERIGE 

AB» θαη επέθηαζε ζηελ αγνξά ηεο νπεδίαο θαη ηεο Γαλίαο. 

Δμαγνξά ηνπ 80% ηεο «CRETA FARMS USA». 

2011 

Δπίηεπμε πκθσλίαο κε ηελ Ηηαιηθή εηαηξία Grandi Salumifici Italiani 

S.p.A., κία από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξίεο ηξνθίκσλ ηεο Δπξώπεο, γηα ηελ 

είζνδν ηεο ζηελ Ηηαιηθή αγνξά.   

Δπηηπγράλεηαη ζπκθσλία κε εηζαγσγέα ζηελ Απζηξαιία γηα ηελ εηζαγσγή 

θαη δηαλνκή ηππνπνηεκέλνπ ειαηόιαδνπ. 

Ζ Creta Farms θάλεη έλα αθόκε κεγάιν βήκα κε ην ιαλζάξηζκα ηεο "Δλ 

Διιάδη Μεζνγεηαθήο": Από εηαηξία αιιαληηθώλ κεηεμειίζζεηαη ζε εηαηξία 

ηξνθίκσλ, ζηνρεύνληαο ζε κηα λέα κεγάιε αγνξά κε έληνλε δπλακηθή πνπ 

πξνζθέξεη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο εληόο θαη εθηόο Διιάδαο. 

(http://www.cretafarms.gr/gr/omilos/istoria/) 

http://www.cretafarms.gr/gr/omilos/istoria/
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Η Creta Farms ςτο Εξωτερικό 

 

Αμερική 

Ζ Creta Farms USA έθαλε πξώηε θνξά ηελ εκθάληζή ηεο ζηελ αγνξά 

ησλ ΖΠΑ ην 2007, κεηά από επηζηακέλε κειέηε ηνπ ακεξηθαληθνύ δηαηξνθηθνύ 

πξνθίι. 

ια ηα πξντόληα παξάγνληαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηα γεπζηηθά θξηηήξηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηαλαισηώλ θαη παξάγνληαη 

αλεμαηξέησο ζηηο ΖΠΑ κε ηελ παηεληαξηζκέλε κέζνδν παξαζθεπήο ηεο Creta 

Farms, θάησ από πνιύ απζηεξέο δηαδηθαζίεο πνηνηηθνύ ειέγρνπ. 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζην Hot Dog, ην νπνίν απνηειεί 

από ηα πην αγαπεκέλα πξντόληα αιιαληηθώλ ζηηο ΖΠΑ. Γεδνκέλεο ηεο 

επξείαο θαηαλάισζήο ηνπ ζηε ρώξα, ε ππνθαηάζηαζε ζεκαληηθόηαηνπ 

κέξνπο ηνπ δσηθνύ ιίπνπο πνπ πεξηέρεη κε ειαηόιαδν θαη θαη' επέθηαζε ε 

αλαβάζκηζε ηεο ζξεπηηθήο ηνπ αμίαο πξνζθέξεη ζηνπο Ακεξηθάλνπο 

θαηαλαισηέο κηα ζαθώο ζσζηόηεξε δηαζξεπηηθά επηινγή. Ζ Creta Farms 

δεκηνπξγεί ην πην ζσζηό δηαζξεπηηθά - έσο θαη 90% ιηγόηεξα θνξεζκέλα 

ιηπαξά ζε ζρέζε κε θιαζηθό πξντόλ θαη παξάιιεια πεξηεθηηθόηεηα ζε 

ειαηόιαδν πνπ αγγίδεη ην 50% ησλ ζπλνιηθώλ ιηπαξώλ - θαη ηαπηόρξνλα 

γεπζηηθό Hot Dog. Σν ιαλζάξηζκα απηό ζπληζηά θαίξην βήκα γηα ηε βειηίσζε 

ηεο πνηόηεηαο ηεο δηαηξνθήο ζε κηα ρώξα όπνπ δε ζπλεζίδεηαη ζρεδόλ 

θαζόινπ ε θαηαλάισζε ειαηόιαδνπ. 

Αγγλία 

ηελ αλαηνιή ηνπ 2013, κηα αθόκα ρώξα πξνζηέζεθε ζηε δηεζλή 

παξνπζία ηεο Creta Farms, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (UK). 

ε ζπλεξγαζία κε ηε Scan foods UK, γλσζηή γηα ην εθηεηακέλν δίθηπν 

δηαλνκήο πνηνηηθώλ πξντόλησλ θξέαηνο θαη αιιαληηθώλ ζηελ Δπξώπε, 

αλαπηύρζεθε ζε πξώηε θάζε κηα ζεηξά 6 θσδηθώλ κε ινπθάληθα θάησ από ην 

όλνκα "Olive Hill Farm". Βαζηζκέλα ζηελ παγθόζκηα θαηλνηνκία/ζπληαγή Δλ 

Διιάδη, κεηαθέξεηαη πιένλ θαη ζηελ αγγιηθή αγνξά ην πάζνο θαη ε αθνζίσζε 

ζηε Μεζνγεηαθή δηαηξνθή πξνζθέξνληαο γεπζηηθά πξντόληα πςειόηεξνπ 

δηαηξνθηθνύ πξνθίι θαη ρακειόηεξσλ δσηθώλ ιηπαξώλ. 
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Δμαηηίαο ηεο θαηλνηόκνπ ζπληαγήο, όια ηα πξντόληα ηεο ζεηξάο 

ραξαθηεξίδνληαη από ηνπιάρηζηνλ 30% ιηγόηεξα δσηθά ιηπαξά έλαληη 

αληίζηνηρσλ παξαδνζηαθώλ ρνηξηλώλ ινπθάληθσλ ηεο αγνξάο. 

Ζ γεπζηηθή αλσηεξόηεηά ηνπο είλαη ηέηνηα ώζηε αλαγλσξίζηεθαλ γηα "... 

ηελ εμαηξεηηθή ηνπο λνζηηκηά θαη ην ρακειώλ ιηπαξώλ πξνθίι ηνπο" από ηελ 

BPEX ραξίδνληαο κάιηζηα ζηε κάξθα Olive Hill Farm δηάθξηζε γηα ην "Πην 

Γεπζηηθό, Καηλνηόκν ρνηξηλό ινπθάληθν ηνπ 2012". Ζ αλαγλώξηζε απηή 

επηβεβαηώλεη ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ, ηα κεησκέλα θνξεζκέλα ιηπαξά 

θαη ηελ γεύζε ηνπο πνπ θέξδηζε ηόζν ηνπο θαηαλαισηέο όζν θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο. 

Κύπροσ 

Πξώην εγρείξεκα ηεο Creta Farms ζηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα δηεζλή 

παξνπζία απνηέιεζε ε γεηηνληθή Κύπξνο. 

Πξηλ θαλ αλαπηύμεη ην θαηλνηόκν κνληέιν δηείζδπζεο, πνπ πιένλ 

απνηειεί ζπλνδνηπόξν ζην ηαμίδη ηεο αλάπηπμεο, ε εηαηξεία κέζσ ηνπηθνύ 

ζπλεξγάηε θαηαθέξλεη όρη κόλν λα δηεηζδύζεη ζηε κηθξή, κε θνηλή όκσο 

γεπζηηθή θνπιηνύξα θππξηαθή αγνξά αιιά θαη λα έρεη αηζζεηή παξνπζία κε 

νινθιεξσκέλν θσδηθνιόγην θαη ησλ ηξηώλ καξθώλ, δειαδή "Δλ Διιάδη", 

"Φηιηθό" θαη "0-3%". 

(http://www.cretafarms.gr/gr/diethnis-anaptuxi/hores-drastiropoiisis/) 

http://www.cretafarms.gr/gr/diethnis-anaptuxi/hores-drastiropoiisis/
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Η τρατηγική υνεργαςία με τη ςέρβικη Carnex 

 

Ζ Creta Farms Α.Β.Δ.Δ. εηζέξρεηαη θαη ζηελ αγνξά ηεο εξβίαο, κε ηα 

πξντόληα ηεο ζεηξάο "Δλ Διιάδη" κέζσ ηεο πεηπρεκέλεο κεζόδνπ Supply & 

Licensing agreement. ( http://www.cretafarms.gr/gr/omilos/enimerosi-

ependuton/enimerosi-ependuton-arthro/?irf=215) 

ην Business Forum ηεο εξβίαο, κεηαμύ ησλ Πξσζππνπξγώλ ησλ 2 

ρσξώλ θαη πνιιώλ ζεκαληηθώλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

θνηλσλίαο, έγηλε ε επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Creta Farms κε 

ηελ Carnex, παξόλησλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Creta Farms, Δκκαλνπήι Γνκαδάθε 

θαη ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή ηεο Carnex, Vladista Mladenovic. 

Σε ζπκθσλία απηή θαη ηελ πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ ζα ππνζηεξίμνπλ 

θαη νη δύν πιεπξέο κε ζπγθεθξηκέλν πιάλν δηαθήκηζεο ζε πιεζπζκό 7 

εθαηνκκπξίσλ. Οη δπν εθπξόζσπνη ησλ εηαηξεηώλ, ν πξόεδξνο ηεο Creta 

Farms, Δκκαλνπήι Γνκαδάθεο, θαη ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Carnex, Vladista 

Mladenovic, εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο ελώλνληαο ηηο δπλάκεηο ηεο 

κεγαιύηεξεο εηαηξείαο αιιαληηθώλ ζηελ Διιάδα θαη ηεο κεγαιύηεξεο εηαηξείαο 

αγξνδηαηξνθήο ηεο εξβίαο. 

πγθεθξηκέλα, ν ηνπηθόο ζπλεξγάηεο ζηελ αγνξά ηεο εξβίαο εμππεξεηεί 

ζην ζύλνιν ηεο αγνξάο 20.000 πειάηεο, απαξηζκεί 1.000 άηνκα πξνζσπηθό 

θαη απνηειεί θνκκάηη ελόο από ηνπο ηζρπξόηεξνπο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο 

ηεο ρώξαο. 

ην πιαίζην ηεο αλαθνίλσζεο αλαθέξζεθε όηη ηα πξντόληα ζα βξίζθνληαη 

ζύληνκα ηόζν ζηα ξάθηα ησλ ζνύπεξ κάξθεη (νξγαλσκέλν ιηαλεκπόξην) όζν 

θαη ζηα θαλάιηα απζόξκεηεο αγνξάο, κέζσ ηεο Carnex, ε νπνία δηαηεξεί 

ηζρπξή ζέζε ζηελ ηνπηθή αγνξά κε έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν δίθηπν 

δηαλνκήο. 

Ζ Creta Farms, σο ε κεγαιύηεξε θαη πην θαηλνηόκα αιιαληνπνηία ζηελ 

Διιάδα, δηεμήγαγε έξεπλα θαη κειέηε ζηελ αγνξά ηεο εξβίαο, ιακβάλνληαο 

εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα επξείαο απνδνρήο ζρεηηθά κε ηε γεπζηηθή ππεξνρή 

όισλ ησλ πξντόλησλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεηξά "Δλ Διιάδη", κε ηελ νπνία 

ε εηαηξεία δηαθνξνπνηείηαη ζην ρώξν ησλ αιιαληηθώλ ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. 

http://www.cretafarms.gr/gr/omilos/enimerosi-ependuton/enimerosi-ependuton-arthro/?irf=215
http://www.cretafarms.gr/gr/omilos/enimerosi-ependuton/enimerosi-ependuton-arthro/?irf=215
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Με ηελ αλαθνίλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ν θύξηνο Κσλζηαληίλνο Γνκαδάθεο, 

Αληηπξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο Creta Farms δήισζε: «Ζ Creta 

Farms έρεη απνδείμεη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο όηη επεθηείλεηαη κε ξαγδαίνπο 

ξπζκνύο ζηα Βαιθάληα θαη ηελ Δπξώπε κε ηελ ππόζρεζε γηα δπλακηθή 

ζπλέρεηα. Ζ εξβία, κε ηελ νηθνλνκία ηεο λα εηζέξρεηαη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο, 

απνηειεί ηε δεύηεξε κεγαιύηεξε νηθνλνκία ησλ Γπηηθώλ Βαιθαλίσλ, κε ηελ 

εθεί αγνξά αιιαληηθώλ λα αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 350 εθαηνκκύξηα επξώ 

εηεζίσο 

Δίκαζηε ηδηαίηεξα πεξήθαλνη σο εηαηξεία πνπ κπνξνύκε θαη επελδύνπκε, 

εληζρύνληαο ηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην εμσηεξηθό αιιά θπξίσο πνπ 

ηόζν κεγάιεο επηρεηξήζεηο, όπσο ε Carnex εκπηζηεύνληαη ηελ θαηλνηνκία καο 

θαη πηνζεηνύλ ηε θηινζνθία καο γηα πνηνηηθά θαη ζξεπηηθά πξντόληα ηα νπνία 

ζα βνεζήζνπλ ηνλ θόζκν λα κάζεη λα ηξέθεηαη θαη λα δεη θαιύηεξα!» 
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Creta Farms: ήμερα 
 

Ζ Creta Farms, ζήκεξα δηαζέηεη δπν παξαγσγηθέο κνλάδεο ζε Κξήηε θαη 

ζε Αζήλα, απαζρνιεί 640 ππαιιήινπο, θαηέρεη 28% κεξίδην αγνξάο θαη έρεη 

17 παγθνζκίσο θαηνρπξσκέλεο παηέληεο, κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο 

«Τθαληήο» θαη «Νίθαο» λα θαηέρνπλ κεξίδην αγνξάο 20% θαη 10% αληίζηνηρα. 

Σα έζνδα ηεο εηαηξείαο από ηα δηθαηώκαηα εθκεηάιιεπζεο (royalties) γηα 

ην 2014 αλήιζαλ ζηα 300.000 επξώ, ελώ ην 2015 έθζαζαλ ηα 800.000 επξώ, 

απιά θαη κόλν κε ηελ ππνγξαθή ελόο ζπκβνιαίνπ από ηελ Απζηξαιία, όπνπ 

ήδε ε εηαηξεία θαηέρεη κεξίδην 3%. Ζ πξόζθαηε ζηξαηεγηθή ζπκκαρία ζηελ 

αγνξά ηεο Ηζπαλίαο είλαη πεληαεηνύο δηάξθεηαο κε δηθαίσκα αλαλέσζεο θαη 

πξνβιέπεηαη όηη νη πσιήζεηο ησλ πξντόλησλ "Δλ Διιάδη" πνπ ζα παξάγνληαη 

ζηελ ηζπαληθή αγνξά ζα αγγίμνπλ ηα 80 εθαη. επξώ, ελώ έρεη εγγπεκέλν 

ζεκαληηθό πνζνζηό εθηέιεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ. 

ηον Όμιλο 
πεπιλαμβάνονηαι 
οι ακόλοςθερ 
εηαιπείερ: α/α  

Επωνςμία  Έδπα  Ποζοζηό  
ζςμμεηοσήρ 

 

ςμμεηοσή  

σέζη με 
μηηπική  

1  ΚΡΕΣΑ ΦΑΡΜ 
ΑΒΕΕ  

Ελλάδα  100%  -  Μηηπική  

2  ΣΕΣΟ-ΦΑΡΜΑ 
ΑΕ  

Ελλάδα  100%  Άμεζη  Θςγαηπική  

3  ΦΑΡΜΑ 
ΘΕΑΛΙΑ ΑΕ  

Ελλάδα  98%  Άμεζη  Θςγαηπική  

4  Creta Farm 
Cyprus LTD  

Κύππορ  100%  Άμεζη  Θςγαηπική  

5  Creta Farm 

Espana SL  

 

Ιζπανία  50%  Άμεζη  Κοινοππαξία  

6  Creta Foods SA  Λοςξεμβούπγο  100%  Άμεζη  Θςγαηπική  
7  Creta Farms 

LTD  
Κύππορ  80%  Έμμεζη  Θςγαηπική  

8  Creta Farms 
USA, LLC  

Η.Π.Α.  80%  Άμεζη  Θςγαηπική  
 

 

Απηό ζεκαίλεη όηη ε ειιεληθή εηαηξεία ζα έρεη έλα ζεκαληηθό πνζό 

εγγπεκέλσλ εζόδσλ από δηθαηώκαηα επί ησλ πσιήζεσλ, κε εγγπεκέλε 

αύμεζε ηνπο γηα θάζε πεληαεηία αλαλέσζεο. 

Γηα ην 2016 νη πσιήζεηο ηεο αιιαληνβηνκεραλίαο εθηηκάηαη όηη έθιεηζαλ 

ζηα επίπεδα ηνπ 2015, πεξίπνπ 105 εθαη. επξώ θαη αληηζηνίρσο ηα θέξδε πξν 

θόξσλ ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ πάλσ από 10 εθαηνκκύξηα. 
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ηόρνο ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη ε κεηεμέιημε ηεο από βηνκεραλία 

αιιαληηθώλ ζε βηνκεραλία ηξνθίκσλ έσο ην 2020. Έηζη θη αιιηώο ε αγνξά ησλ 

αιιαληηθώλ ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ππό πίεζε, δελ ππεξβαίλεη ηα 250 

εθαηνκκύξηα επξώ ζε ηδίξν θαη εθέηνο ζα θηλεζεί ζε ρακειόηεξα επίπεδα. 

Αληηζέησο, ζε άιιεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ ππάξρνπλ πεξηζώξηα αλάπηπμεο. 

πσο επί παξαδείγκαηη ζηελ αγνξά ησλ ζλαθ - πξόθεηηαη γηα κηα αγνξά 

πνπ ππεξβαίλεη ην 1 δηζεθαηνκκύξην επξώ εηεζίσο. 

Ζ δξαζηεξηνπνίεζή ηεο πάλησο δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηνλ θιάδν ησλ 

αιιαληηθώλ, αιιά επεθηείλεηαη ζε πξντνληηθνύο ππιώλεο, όπσο ηπξνθνκηθά, 

έηνηκα γεύκαηα (πίηζα, πίηεο, ζάληνπηηο), νη νπνίνη εμειίζζνπλ ηελ εηαηξεία 

από κηα αιιαληνβηνκεραλία ζε κηα εηαηξεία ηξνθίκσλ. 

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

Ζ Creta Farms, έρνληαο σο ζηόρν ηε ιεηηνπξγία ηεο ζε αξκνλία κε ηελ 

θνηλσλία θαη ηε θύζε, απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα ζέκαηα Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζύλεο. Ωο ζύγρξνλε θαη δπλακηθά αλαπηπζζόκελε εηαηξία, 

εληάζζεη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο πξαθηηθέο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

δξάζεηο. 

Από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε Creta Farms εθαξκόδεη ηελ 

πξάζηλε αλάπηπμε σο θηινζνθία θαη εζηθή δέζκεπζε απέλαληη ζηελ Κξήηε 

θαη ηελ Διιάδα, ηνπο Κξήηεο θαη ηνπο Έιιελεο. Έηζη, ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο, από ηελ επηινγή πξώησλ πιώλ 

θαη ηελ επεμεξγαζία κέρξη ηε ζπληήξεζε θαη ηε ζπζθεπαζία ηεξνύληαη νη 

απζηεξόηεξεο εζληθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. 

(http://www.cretafarms.gr/gr/omilos/etairiki-koinoniki-euthuni/perivallon/) 

http://www.cretafarms.gr/gr/omilos/etairiki-koinoniki-euthuni/perivallon/
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Ζ Creta Farms όκσο δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ 

θαλνληζκώλ, αιιά ζέηεη - κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία θαη κε ην ζπλεπαγόκελν 

πςειό θόζηνο επελδύζεσλ - πςειόηεξα ζηάληαξ, γηα λα εμαζθαιίζεη 

απόιπηα όηη ζην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζα παξακέλεη πξσηνπόξνο 

ζε όια ηα επίπεδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

Ανακύκλωςη: Μια υπόθεςη όλων μασ 

 

Γηνίθεζε θαη εξγαδόκελνη ζηελ Creta Farms, από θνηλνύ αζπάδνληαη έλα 

θνηλό όξακα «πξάζηλεο αλάπηπμεο». Έλα όξακα πνπ δηακνξθώλεη - πέξα 

από ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Creta Farms - θαη ηελ πξνζσπηθή 

επζύλε ηνπ θαζελόο, ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζηάζε απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ. Γηα ην ιόγν απηό, εθαξκόδνληαη νινθιεξσκέλα εζσηεξηθά 

πξνγξάκκαηα αλαθύθισζεο ραξηηνύ, πιαζηηθώλ πιώλ, ζπζθεπαζηώλ 

αινπκηλίνπ θαη θνξεηώλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ. 

Από ην 2002, ε Creta Farms ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία 

Αμηνπνίεζεο Αλαθύθισζεο (ΔΔΑΑ), ζπκκεηέρνληαο θαη ζπκβάιινληαο ελεξγά 

ζην κείδνλ ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ζ ΔΔΑΑ κε ηα έξγα αλαθύθισζεο Μπιε Κάδνπ/Μπιε Κώδσλα, 

ππνζηεξίδεη θαη αλαπηύζζεη έλα ηζρπξό θαη απνηειεζκαηηθό ζύζηεκα 
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αλαθύθισζεο ζπζθεπαζηώλ ζηελ Διιάδα ώζηε λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ 

επίηεπμε ησλ εζληθώλ καο ζηόρσλ όπσο έρνπλ ηεζεί από ηελ Δζληθή θαη 

Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. 

Ζ Creta Farms ζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ππνδνκήο 

αλαθύθισζεο ζηε ρώξα καο θαηαβάιινληαο κεγάιεο ρξεκαηηθέο εηζθνξέο 

εηεζίσο. Μέρξη ζήκεξα, ην ζπλνιηθό ύςνο ρξεκαηηθώλ εηζθνξώλ ηεο Creta 

Farms ζηελ ΔΔΑΑ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη αληηζηνηρεί ζηε ρξεκαηνδόηεζε 

2.667 κπιε θάδσλ αλαθύθισζεο. 

Τγρά απόβλητα: Αξιοποίηςη ςτο μέγιςτο βαθμό 

 

Έλα πνιύ ζεκαληηθό δεηνύκελν πνπ πξνθύπηεη από ηελ «πξάζηλε» 

ζηξαηεγηθή ηεο Creta Farms, είλαη λα κεγηζηνπνηείηαη θάζε θνξά ε δπλαηόηεηα 

αλαθύθισζεο πιηθώλ, παξαπξντόλησλ θαη απνβιήησλ. Ζ κεγηζηνπνίεζε 

απηή κπνξεί θαη επηηπγράλεηαη κόλν κέζσ ζεκαληηθώλ θαη θπξίσο, ζπλερώλ 

επελδύζεσλ ζε λέεο ηερλνινγίεο. Παξά ην πςειό θόζηνο ησλ επελδύζεσλ 

απηώλ, ην απνηέιεζκα θάλεη ηελ Creta Farms ππεξήθαλε, θαζώο ε εηαηξεία 

θαηαηάζζεηαη ζηηο θαιύηεξεο εηαηξείεο - ζηελ θαηεγνξία ηεο - από πιεπξάο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επεμεξγαζία ησλ πγξώλ απνβιήησλ ηεο 

ρνηξνηξνθηθήο κνλάδαο θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ αιιαληηθώλ γίλεηαη ζε κνλάδα 

βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ πνπ, κε ζπλερείο πξνζζήθεο θαη βειηηώζεηο, 

ρξεζηκνπνηεί πάληα ηελ αηρκή ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

Σν παξαγόκελν λεξό ηνπ βηνινγηθνύ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην πόηηζκα όισλ 

ησλ δέληξσλ θαη θαιισπηζηηθώλ θπηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ εηαηξεία. Έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ αμηνπνηείηαη ζε δηάθνξεο ρξήζεηο, κεηώλνληαο έηζη ηηο 

απαηηήζεηο γηα θαζαξό λεξό ελώ πξνβιέπεηαη ζην άκεζν κέιινλ θαη ε ρξήζε 

ηνπ γηα άξδεπζε αγξνηηθώλ θαιιηεξγεηώλ αιιά θαη πεξηαζηηθνύ πξαζίλνπ. 

Ζ επεμεξγαζία απνβιήησλ όκσο, δε ζηακαηά ζηα πγξά. ιεο νη κνλάδεο 

επεμεξγαζίαο απνβιήησλ - θάζε πηζαλήο κνξθήο - ηεο Creta Farms είλαη 

κεγάιεο απόδνζεο. 
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τερεά απόβλητα/Κομποςτοποίηςη 

 

ηα ζηεξεά απόβιεηα, ε θηινζνθία ηεο αλαθύθισζεο βξίζθεη ηελ 

θαιύηεξε εθαξκνγή ηεο ζηε ζύγρξνλε, κνλαδηθή ζην είδνο ηεο, πςειήο 

ηερλνινγίαο κνλάδα επεμεξγαζίαο (θνκπνζηνπνίεζεο), ε νπνία αλαπηύρζεθε 

ζηελ Ηαπσλία θαη γηα πξώηε θνξά ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιεο θιίκαθαο 

εθαξκνγή γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο ρνηξηλήο θνπξηάο. 

Σν πξντόλ ηεο κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη σο πινύζην 

ζε ζξεπηηθά καθξνζηνηρεία θαη ηρλνζηνηρεία εδαθνβειηησηηθό, ζπλεηζθέξνληαο 

ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ρξήζεο ρεκηθώλ ιηπαζκάησλ από ηνπο 

θαιιηεξγεηέο αιιά θαη ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο δνκήο ησλ αγξνηηθώλ 

εδαθώλ, απμάλνληαο ζεκαληηθά ηηο απνδόζεηο ησλ θαιιηεξγεηώλ. Έλαο αθόκε 

θίλδπλνο γηα ην πεξηβάιινλ πξνθύπηεη από ηα δσηθά απόβιεηα. 

Αμίδεη ινηπόλ λα ζεκεησζεί όηη ζε νιόθιεξε ηελ Κξήηε, κε ηελ ηόζν 

αλεπηπγκέλε θηελνηξνθία, ε Creta Farms έρεη ηε κνλαδηθή πιήξσο 

αδεηνδνηεκέλε κνλάδα αδξαλνπνίεζεο δσηθώλ απνβιήησλ. 

Διατροφή 

 

Ζ Creta Farms αλαιακβάλεη θαη ηελ επζύλε ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ ζε 

ζέκαηα δηαηξνθήο. πγθεθξηκέλα, ε ελεκέξσζε αθνξά ζην γεγνλόο όηη 

ηξόθηκα κε ρακειή ή κεησκέλε πεξηεθηηθόηεηα ζε θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα 

θαζώο θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θνξεζκέλσλ ιηπαξώλ νμέσλ από αθόξεζηα 

ιηπαξά, ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ησλ θπζηνινγηθώλ επηπέδσλ ρνιεζηεξόιεο 

ζην αίκα. (ηζρπξηζκνί νη νπνίνη εγθξίζεθαλ πξόζθαηα από ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή). 

Γη' απηό νη κεγαιύηεξνη νξγαληζκνί πγείαο ηνπ θόζκνπ ζπληζηνύλ, κεηαμύ 

άιισλ, ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θνξεζκέλσλ ιηπαξώλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζην δσηθό ιίπνο, κε αθόξεζηα ιηπαξά όπσο είλαη ην 

ειαηόιαδν, ζηα πιαίζηα κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο θαη πγηεηλνύ ηξόπνπ 

δσήο. 
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πλνπηηθά, ζην πιαίζην ελόο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζύλεο γηα ηε ζσζηή δηαηξνθή θαη πγεία, ε Creta Farms: 

 πκκεηέρεη ζε ηαηξηθά ζπλέδξηα θαη δηνξγαλώλεη εκεξίδεο, ζηεξίδνληαο 

έκπξαθηα ηελ πξσηνβνπιία ηεο ηαηξηθήο θνηλόηεηαο σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε 

θαη δηάδνζε ηεο ζπκβνιήο ηεο πγηεηλήο θαη ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο. 

 Πξνσζεί δηαθεκηζηηθή θακπάληα κε θεληξηθό κήλπκα ηελ αμία ηνπ 

ειαηνιάδνπ. 

 Λαλζάξεη θαηλνηόκα πξντόληα πνπ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζε έλα 

ηζνξξνπεκέλν θαζεκεξηλό δηαηηνιόγην. 

Κοινωνία 

 

Ζ Creta Farms, πέξα από ηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο, ρνξεγεί αλειιηπώο - θαη 

όπνηε ηεο δεηείηαη - πξντόληα ζε πεξηζζόηεξεο από 30 Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλώζεηο θαη ηδξύκαηα θηιαλζξσπηθνύ, εθπνιηηηζηηθνύ θαη νηθνινγηθνύ 

ραξαθηήξα ζε θάζε πεξηνρή ηεο Διιάδαο, κε ην κέγεζνο βνήζεηαο πνπ 

παξέρεη λα αλέξρεηαη 300 θαη πιένλ ηόλνπο εηεζίσο. 

Ζ εηαηξεία εληόο ηνπ 2016, δώξηζε ζε 7 ηδξύκαηα πάλσ από 1 

εθαηνκκύξην ηεκάρηα από ηα λέα ηεο πξντόληα mini.   

 

Κώδικασ Δεοντολογίασ Προμηθευτών 

 

Ο θώδηθαο δενληνινγίαο ηεο Creta Farms γηα πξνκεζεπηέο (εθεμήο, 

θώδηθαο) νξίδεη ηα ειάρηζηα πξόηππα εζηθήο θαη ππεύζπλεο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη από ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ 

όκηιν Creta Farms θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηώλ ηνπ. 

Ο όκηινο Creta Farms αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί ηηο 

αξρέο ηνπ θώδηθα, έηζη ώζηε νη πξνκεζεπηέο λα γλσξίζνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ απηόλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηήξεζε ηνπ. Ο 

Κώδηθαο ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηηο αθόινπζεο γεληθέο αξρέο πξέπεη λα 

εθαξκόδεηαη από όινπο ηνπο πξνκεζεπηέο ηόζν πξντόλησλ όζν θαη 

ππεξεζηώλ: 
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 ιεο νη πξνκήζεηεο/ππεξεζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ όκηιν 

Creta Farms αλαπηύζζνληαη ππό ην πιαίζην κηαο εζηθήο θαη ππεύζπλεο 

πξννπηηθήο. 

 ια ηα πξόζσπα, θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, πνπ δηαηεξνύλ, άκεζα 

ή έκκεζα, νπνηνδήπνηε είδνο απαζρόιεζεο, νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη/ή 

βηνκεραληθήο ζρέζεο κε ηε Creta Farms, αληηκεησπίδνληαη δίθαηα θαη κε 

αμηνπξέπεηα. 

 ιεο νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο Creta Farms δηεμάγνληαη κε έλαλ ηξόπν 

πνπ θαηά βάζε ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ. 

 ινη νη θαηαζθεπαζηέο θαη πξνκεζεπηέο (πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ 

ηδηνθηεζία ηεο Creta Farms) ζπκκνξθώλνληαη πιήξσο κε απηέο ηηο 

δεζκεύζεηο θαη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίζνπλ όηη ηα 

πξόηππα πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Κώδηθα ηεξνύληαη. 

(http://www.cretafarms.gr/gr/omilos/etairiki-koinoniki-euthuni/koinonia/) 

Η Ζωή ςτη Υάρμα 
 

Σα δώα κεγαιώλνπλ θαη θξνληίδνληαη ζηηο ηδηόθηεηεο ρνηξνηξνθηθέο 

κνλάδεο ηεο Creta Farms εμαζθαιίδνληαο ζπλζήθεο πνπ εμππεξεηνύλ ηηο 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ησλ δώσλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο, κε θαζεκεξηλό 

θηεληαηξηθό έιεγρν θαη δσνηερληθή θξνληίδα από εηδηθεπκέλν θαη άξηζηα 

εθπαηδεπκέλν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό. 

Δπηπιένλ, αθνινπζείηαη εηδηθή εθηξνθή κε επηιεγκέλεο θπηηθέο πξώηεο 

ύιεο θαη κε όια ηα απαξαίηεηα ηρλνζηνηρεία θαη βηηακίλεο, ελώ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πώο ε πάρπλζε γίλεηαη ρσξίο ρξήζε αληηβηνηηθώλ. 

Σν ζθαγείν ηεο Creta Farms, ζύγρξνλν θαη ελαξκνληζκέλν κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο (άδεηα Δ.Ο.Κ. S27), δηαζέηεη εμνπιηζκό 

θαη ηερληθέο δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δσνηερληθά ζσζηή ζθαγή ησλ 

δώσλ θαη θπξίσο ηεο πνηόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ παξαγόκελνπ λσπνύ 

θξέαηνο. Απηό δηαζθαιίδεηαη θαη πηζηνπνηείηαη από ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπζηεκάησλ ISO 9001 θαη ISO 22000 (HACCP) ζε όιεο ηηο θάζεηο θαη 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο. 

http://www.cretafarms.gr/gr/omilos/etairiki-koinoniki-euthuni/koinonia/
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Η τροφή των ζώων 

 

Οη δσνηξνθέο ειέγρνληαη βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ πιάλνπ γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο πνηόηεηαο θαη επηβεβαίσζεο ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπο, ελώ παξάιιεια 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πιήξνπο ηρλειαζηκόηεηαο ηεο πξνέιεπζεο ηεο 

δσνηξνθήο θαη ηνπ ηζηνξηθνύ παξαγσγήο ηεο θαζώο θαη ηεο δηαθίλεζεο ηνπ 

ηειηθνύ πξντόληνο ζε θάζε πειάηε, κε ζπγθεθξηκέλε θαηαγξαθή θαη 

ηαπηνπνίεζε. 

Σα ζηηεξέζηα κε ηα νπνία εθηξέθνληαη ηα δώα είλαη πςειήο δηαηξνθηθήο 

αμίαο, ελώ γίλεηαη θαη επηινγή εηδηθώλ δηαζηαπξώζεσλ γηα ηελ παξαγσγή 

θξέαηνο πνπ ζα είλαη παξάιιεια εύγεπζην θαη ηξπθεξό. 

Η παραγωγή 

 

Κξέαο πνπ παξάγεηαη κε επξσπατθά πξόηππα θαη πεξλάεη από 13 

δηαθνξεηηθά είδε ειέγρσλ. 

Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ μεθηλάεη από ηα ζθαγεία θαη θαηαιήγεη ζηα 

θξενπσιεία ησλ θαηαζηεκάησλ δελ μεπεξλά ηηο 48 ώξεο θαη είλαη πιήξσο 

ειεγρόκελε από ηελ Creta Farms. ια ηα ζηάδηα ηεο εθηξνθήο, ε παξαζθεπή 

ηεο δσνηξνθήο, ε γνληκνπνίεζε, ε γέλλεζε θαη ην κεγάισκα ησλ δώσλ 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο καο. 

Σν 2012 ζηνλ κηιν ηεο Creta Farms παξάρζεθαλ 77.341 ρνηξίδηα θαη 

ρνίξνη ελώ ε παξαγσγή ρνηξηλνύ θξέαηνο έθηαζε ηα 4.191.130 θηιά. 
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Πιςτοποιήςεισ 

 

Κξέαο από ην κεγαιύηεξν παξαγσγό (ληόπηνπ) ρνηξηλνύ θξέαηνο κε 3 

πηζηνπνηήζεηο δηαρείξηζεο πνηόηεηαο. 

Γηαζέηνπκε πηζηνπνηήζεηο εθαξκνγήο ησλ Πξνηύπσλ: 

 ISO 9001:2008 γηα ηε παξαγσγή δσνηξνθώλ γηα ρνίξνπο. Παξαγσγή 

ρνίξσλ. Πάρπλζε ρνίξσλ εηδηθήο εθηξνθήο (ρσξίο ρξήζε αληηβηνηηθώλ, κε 

δσνηξνθέο ρσξίο ηρζπάιεπξα ή πξσηεΐλεο δσηθήο πξνέιεπζεο). θαγή 

ρνίξσλ. 
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 ISO 22000:2005 γηα ηε θαγή ρνίξσλ 

 

Με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον 

 

Σν θξέαο παξάγεηαη θάησ από ηηο απζηεξόηεξεο ζπλζήθεο πγηεηλήο ζηηο 

ππεξζύγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηεο Creta Farms κε ζεβαζκό ζην πεξηβάιινλ. 

Σα ιύκαηα απνκαθξύλνληαη θαζεκεξηλά θαη επεμεξγάδνληαη αξρηθά ζηνλ 

βηνινγηθό θαζαξηζκό θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο όπνπ 

κεηαηξέπνληαη ζε νξγαληθό εδαθνβειηησηηθό, ελώ θαηά ηελ αλαλέσζε ηνπ 

αέξα ησλ ζαιάκσλ, όπνπ δηακέλνπλ ηα δώα, πξαγκαηνπνηείηαη θαζαξηζκόο 

ηνπ κε βηόθηιηξα πξηλ ηελ έμνδν ηνπ αέξα ζην πεξηβάιινλ. 

Ζ Creta Farms δηαζέηεη Πηζηνπνηεκέλν ύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο (ISO 14001:2004 γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ). Σν ρνηξηλό θξέαο γεληθά θαη εηδηθά, είλαη θξέαο πςειήο 

βηνινγηθήο αμίαο. Ζ πξσηεΐλε ηνπ θξέαηνο είλαη, γεληθά πςειήο βηνινγηθήο 

αμίαο, δειαδή πεξηέρεη όια ηα απαξαίηεηα ακηλνμέα πνπ ρξεηάδεηαη ν 

νξγαληζκόο καο. Σν ρνηξηλό θξέαο, εηδηθά, έρεη πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε 

πξσηεΐλεο θαη επηπιένλ ηα παξάγσγά ηνπ πξνζθέξνπλ κεγάιε πνηθηιία 

ζπλδπαζκώλ θαη επηινγώλ γεύζεσλ. 

Ζ Creta Farms απνηειεί κέινο ηεο νξγάλσζεο "European Pig 

Producers", ζηελ νπνία ζπγθαηαιέγνληαη νη κεγαιύηεξνη επξσπαίνη 

παξαγσγνί ρνίξσλ. 

Αποχώρηςη του CEO από την Creta Farms 
 

Αίζζεζε θαη πνιιά εξσηήκαηα πξνθάιεζε ζηελ αγνξά ε απνρώξεζε ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Φξνπδή από ηε ζέζε ηνπ CEO ηεο Creta Farms. Ο έκπεηξνο 

κάλαηδεξ θ. Φξνπδήο, ελάκηζε κόιηο ρξόλν κεηά ηελ αλάιεςε ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπ ζηελ θξεηηθή αιιαληνβηνκεραλία, παξέδσζε ηε ζθπηάιε. 

Κύθινη πξνζθείκελνη ζηνλ Κ. Φξνπδή αλαθέξνπλ πώο ν βαζηθόο ιόγνο ηεο 

απνρώξεζεο ήηαλ ε δηάζηαζε απόςεσλ κε ηελ νηθνγέλεηα Γνκαδάθε γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ νκίινπ. 



25 
 

πσο ιέλε νη ίδηνη, παξά ηα όζα είραλ αξρηθώο ζπκθσλεζεί αλάκεζα ζηηο 

δπν πιεπξέο γηα ηνλ ηξόπν πνπ πξέπεη λα δηνηθεζεί ε εηαηξεία θαη πνηεο 

πξέπεη λα είλαη νη ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηόηεηέο ηεο ζηελ πνξεία αηόλεζαλ ελώ 

ηειεπηαία δελ ιακβάλνληαλ θαζόινπ ππόςε. 

Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο, ππνγξακκίδνπλ, ν θ. Φξνπδήο δε κπνξνύζε λα 

παξακείλεη ζηε ζέζε ηνπ θαη επέιεμε λα απνρσξήζεη. 

Ζ εηαηξεία, ζύκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, βξίζθεηαη ζε κηα θνκβηθή ζηηγκή θαη 

ρξεηάδνληαη λα ιεθζνύλ «γελλαίεο» απνθάζεηο γηα λα απνθύγεη ηηο 

πεξηπέηεηεο θαη λα δηαηεξήζεη ηνλ πξσηαγσληζηηθό ηεο ξόιν ζηελ ειιεληθή 

αγνξά. 

Πεγέο θνληά ζηνλ απειζόληα CEO ηεο Creta Farms επηζεκαίλνπλ πώο ε 

εμέιημε απηή δπζαξέζηεζε ηηο ηξάπεδεο, νη νπνίεο εκπηζηεύνληαλ ηελ 

επαγγεικαηηθή δηαρείξηζε πνπ αθνινπζνύζε ν θ. Φξνπδήο, θαη είραλ πνληάξεη 

πνιιά γηα ηελ επηζηξνθή ηεο εηαηξείαο ζε ηξνρηά βηώζηκεο αλάπηπμεο. 

«Κάπνηεο θνξέο ρξεηάδεηαη έλαο ηξίηνο γηα λα αμηνινγήζεη θαη λα 

απνθαζίζεη κε λεθαιηόηεηα, απαιιαγκέλνο από πξνζσπηθνύο 

ζπλαηζζεκαηηζκνύο ηη είλαη θαιύηεξν γηα ην κέιινλ ηεο εηαηξείαο», 

ζεκεηώλνπλ ραξαθηεξηζηηθά. 

Σν πεξηβάιινλ ηνπ θ. Φξνπδή απαληά θαη ζηα ζελάξηα πνπ ζρεηίδνπλ ηελ 

απνρώξεζή ηνπ κε ηελ ππόζεζε ηεο Novartis, ιέγνληαο πώο δελ επζηαζνύλ 

θαη επαλαιακβάλνπλ όηη νθείιεηαη ζηε δηάζηαζε απόςεσλ κε ηνπο αδειθνύο 

Γνκαδάθε πάλσ ζε δεηήκαηα επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο. 
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(Πεγή: http://www.mononews.gr/paraskinio-giati-apochorise-o-k-frouzis-

apo-tin-creta-farms/163643) 

εκεηώλεηαη πώο ν θ. Φξνπδήο πξνηνύ εληαρζεί ζην δπλακηθό ηεο Creta 

Farms ζηελ αξρή ηνπ 2016 θαηείρε εγεηηθό ξόιν ζηελ Novartis Hellas από ην 

2007 ελώ ηα ηειεπηαία ρξόληα ήηαλ θαη Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ 

Φαξκαθεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Διιάδαο (ΦΔΔ). 

ηελ ηξηαθνληαεηή πνξεία ηνπ ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ζηίβν θαηέρεη 

αλώηαηεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη ζε πνιιέο αθόκε εηαηξείεο, όπσο Vodafone, 

ΟΣΔ, L' Oreal, Promodes/Carrefour, ELF/TOTAL. 

πνύδαζε ζηε Γαιιία Υεκηθόο Μεραληθόο ζην Ecole Nationale 

Superieure/ Ingenieur Nancy θαη Υεκηθόο ζην Δζληθό Πνιπηερληθό ρνιείν 

Νόηηαο Γαιιίαο- Sophia Antipolis. 

Γηα ηελ ηζηνξία, ηνλ θ. Φξνπδή ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο Creta Farms 

αληηθαηέζηεζε ν Πέηξνο Παπαδάθεο, ν πξώελ βαζηθό κέηνρνο θαη πξόεδξνο 

ηεο ΜΔΒΓΑΛ. Ο θ. Παπαδάθεο ζε αληίζεζε κε ηνλ θ. Φξνπδή δε ζα έρεη 

εθηειεζηηθό ξόιν. 

Η Τπόθεςη του Αρχιπελάγουσ 
 

Σν Σξηκειέο Πξσηνδηθείν Ρεζύκλνπ θαηαδίθαζε ηνλ πξόεδξν ηεο Creta 

Farms, Μαλώιε Γνκαδάθε ζε θπιάθηζε ελόο έηνπο θαη επέβαιε πξόζηηκν 

3.000 επξώ, αθνύ ε εηαηξεία θξίζεθε έλνρε γηα ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

http://www.mononews.gr/paraskinio-giati-apochorise-o-k-frouzis-apo-tin-creta-farms/163643
http://www.mononews.gr/paraskinio-giati-apochorise-o-k-frouzis-apo-tin-creta-farms/163643
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Μηα απόθαζε πνπ βαζίζηεθε ζε έθζεζε απηνςίαο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ από κηα εμαεηία ζηελ πεξηνρή, αλ θαη ε πιεπξά 

Γνκαδάθε ηελ ραξαθηεξίδεη «αόξηζηε θαη αηεθκεξίσηε». 

Πξόθεηηαη γηα κηα κόλν ππόζεζε (επηέκβξηνο 2005) από ηηο πνιιέο πνπ 

εθθξεκνύλ σο πξνο ην λα εθδηθαζηνύλ, αλάκεζα ζηελ εηζεγκέλε θαη ην 

Ηλζηηηνύην Θαιάζζηαο Πξνζηαζίαο, «Αξρηπέιαγνο», κηα δηακάρε ε νπνία έρεη 

μεζπάζεη από ηα ηέιε ηνπ 2009 θαη ζπλερίδεηαη κε ακείσηε έληαζε κέρξη 

ζήκεξα, κε εθαηέξσζελ θαηαγγειίεο, «πόιεκν» αλαθνηλώζεσλ θαη κηα αγσγή 

από ηελ Creta Farms ζην Ηλζηηηνύην γηα εζηθή βιάβε. 

Ζ κε θπβεξλεηηθή πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε «Αξρηπέιαγνο» έρεη 

θαηαγγείιεη ην Μαλώιε Γνκαδάθε θαη ηνλ αδειθό ηνπ θαη δηεπζύλνληα 

ζύκβνπιν ηεο εηαηξείαο, Κώζηα, γηα «αληηπεξηβαιινληηθό έξγν ζηελ πεξηνρή 

Λαηδηκά Ρεζύκλνπ, αθνύ νη εγθαηαζηάζεηο ηεο βηνκεραλίαο ηνπο, νη 

ρνηξνηξνθηθέο κνλάδεο ησλ νπνίσλ απέρνπλ κόιηο έλα ρηιηόκεηξν από ηηο 

αθηέο θαη κηζό από ην πιεζηέζηεξν μελνδνρεηαθό ζπγθξόηεκα, θέξνληαη σο 

έλνρεο γηα κόιπλζε ζην ρεξζαίν θαη ζαιάζζην πεξηβάιινλ». 

Σν Ηλζηηηνύην, πξηλ από πέληε κήλεο πεξίπνπ είρε θαηαζέζεη ζηηο 

αξκόδηεο αξρέο ηα πνξίζκαηα αλαιύζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ από ην 

Δξγαζηήξην Αλόξγαλεο θαη Αλαιπηηθήο Υεκείαο ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ 

Πνιπηερλείνπ ζε ππόγεηα λεξά ηεο πεξηνρήο, νη νπνίεο θαηέδεημαλ 

«ππεξρείιηζε θαη εμαγσγή ιπκάησλ από ηα ρνηξνηξνθεία ζε έδαθνο κε 

θπζηθά ξήγκαηα». 

Οη εθπξόζσπνη ηνπ Ηλζηηηνύηνπ ηζρπξίδνληαη κάιηζηα, πώο ην πξόβιεκα 

ηεο ξύπαλζεο εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή Λαηδηκά από ηε δεθαεηία ηνπ '70 θαη 

πώο νη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα πνιενδνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο 

απνθάζεηο ελάληηα ζηελ Creta Farms κέλνπλ αλεθάξκνζηεο κε ηελ «αλνρή» 

ησλ αξκνδίσλ πνιηηηθώλ αξρώλ. Μάιηζηα, έρνπλ θαηαγγείιεη πώο ηα 

πξόζηηκα πνπ έρνπλ θαηά θαηξνύο επηδηθαζηεί ζηελ αιιαληνβηνκεραλία, είηε 

δελ εηζπξάηηνληαη, είηε δηαγξάθνληαη. 
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Η αντίδραςη τησ εταιρείασ 

 

Οη λνκηθνί εθπξόζσπνη ηεο Creta Farms κεηά ηε δηθαζηηθή εμέιημε ηεο 

πξώηεο ππόζεζεο έρνπλ ήδε εθεζηβάιεη ηελ απόθαζε θαη ραξαθηεξίδνπλ ην 

ζέκα ήζζνλνο ζεκαζίαο. 

Πεγέο από ηελ εηαηξεία ηζρπξίδνληαη πώο, παξά ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

καξηύξσλ θαηεγνξίαο δελ αλέθπςε πνπζελά ζηε δηαδηθαζία παξαβίαζε 

θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβαιινληηθνύ όξνπ θαη γη' απηό νη αδειθνί 

Γνκαδάθε επηκέλνπλ θαη ζηελ αγσγή πνπ έρνπλ θαηαζέζεη θαηά ηνπ 

«Αξρηπειάγνπο», αμηώλνληαο απνδεκίσζε 1 εθαηνκκπξίνπ επξώ γηα εζηθή 

βιάβε. 

Οη ίδηνη, αιιά θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο ππνζηεξίδνπλ πώο ε εηαηξεία 

δηαζέηεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο από ην λόκν, ελώ νη ηηκέο ξύπσλ πνπ 

αληρλεύηεθαλ από ηα αξκόδηα θιηκάθηα πνπ έθαλαλ απηνςίεο ζηελ πεξηνρή, 

ήηαλ εληόο ησλ επηηξεπόκελσλ νξίσλ. 

Μάιηζηα, κέζσ κηα αλαθνίλσζεο, ηελ νπνία ππνγξάθνπλ νη 500 

εξγαδόκελνη ηεο Creta Farms γίλεηαη ιόγνο γηα ζηνρνπνηεκέλεο ελέξγεηεο από 

πιεπξάο ηνπ «Αξρηπειάγνπο» θαη θαηεγνξνύλ ην Ηλζηηηνύην γηα «ζηεκέλεο 

έξεπλεο θαη θαηαζθεπαζκέλα απνηειέζκαηα κε εληνινδόρνπο ηδηνηειείο 

νηθνπεδνιόγνπο ηεο πεξηνρήο». 

Ζ πιεπξά ηεο εηζεγκέλεο επηρεηξεκαηνινγεί πώο ζε κεληαία βάζε ε 

εηαηξεία πξαγκαηνπνηεί αλαιύζεηο ζηελ πεξηνρή, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα 

Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ 

δείμεη πώο «ε ζαιάζζηα πεξηνρή έρεη κνιπλζεί, νύηε όηη είλαη αθαηάιιειε γηα 

θνιύκπη». Δπίζεο, ζεκεηώλεηαη πώο αλάινγα ήηαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα, ζηα 

νπνία θαηέιεμαλ νη επηζηήκνλεο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζην 

παξειζόλ. 

Μάιηζηα, αληηζηξέθνπλ ηα «ππξά» όηη «νξηζκέλνη θαζεγεηέο, 

πεξηβαιινληνιόγνη θαη εθπξόζσπνη πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ πνπ σζνύλ ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ Αξρηπειάγνπο ζπγθαιύπηνπλ πεξηβαιινληηθά εγθιήκαηα ρξόληα 

γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Λαηδηκά (Κνπξνππεηόο Λαηδηκά, 25 θπβηθά ηε κέξα 

αλεπεμέξγαζηα ιύκαηα θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα από ηνλ νηθηζκό Πξίλνπ)». 
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Οη πεξηπέηεηεο ηεο δηνίθεζεο ηεο Creta Farms κε ην «Αξρηπέιαγνο» δελ 

είλαη νη κόλεο πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν. Σνλ είρε 

απαζρνιήζεη πξηλ από έλαλ ρξόλν πεξίπνπ θαη πάιη, όηαλ έξεπλα ηνπ 

Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ακθηζβεηνύζε ηε ζπκβνιή ηεο 

ζεηξάο αιιαληηθώλ «Δλ Διιάδη» ζηελ πξνζηαζία ηεο θαξδηάο, όπσο 

δηαθήκηδε επξέσο ε εηαηξεία, κε απνηέιεζκα λα «πιεγσζεί» ε θήκε ηεο. 

ηα δηθαζηήξηα έρεη θηάζεη όκσο, θαη κε ηνλ κεγάιν αληαγσληζηή ηεο, 

«Τθαληή» ζρεηηθά κε ηελ παηέληα ηεο ρξήζεο ειαηόιαδνπ ζηελ παξαζθεπή 

ησλ πξντόλησλ ηνπο, θαζώο ηέζεθε ελ ακθηβόισ αλ κόλν ε θξεηηθή 

αιιαληνβηνκεραλία δηθαηνύηαη λα ηε ρξεζηκνπνηεί ή λνκηκνπνηνύληαη θη εθείλνη 

λα ηελ αμηνπνηήζνπλ. 

Καταγγελίεσ εισ βάροσ τησ Creta Farms 
 

«Γελ είλαη κπζηηθό, είλαη ην ειαηόιαδν», είλαη ην θεληξηθό κήλπκα ηεο λέαο 

θακπάληαο ηεο Creta Farms γηα ην παξηδάθη «Δλ Διιάδη», ηνλίδνληαο κε θάζε 

ηξόπν ηελ θαηλνηνκία ηνπ πξντόληνο, κέζσ ηεο κέγηζηεο δπλαηήο 

ππνθαηάζηαζεο ηνπ δσηθνύ ιίπνπο κε αγλό, παξζέλν θξεηηθό ειαηόιαδν. 

Παξ' όια όπνπ νη θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα πείζνληαη, θαζώο κέζα ζε 10 

ρξόληα ε θξεηηθή αιιαληνβηνκεραλία θαηάθεξε λα πιαζαξηζηεί ζηηο πξώηεο 

ζέζεηο ηεο αγνξάο, από εθεί πνπ είρε κεξίδην κόιηο 1%, έξεπλα ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ απνθάιπςε πώο δε δηαθέξνπλ από ηα 

ππόινηπα αιιαληηθά, πνπ πνιιέο θνξέο έρνπλ θξηζεί έλνρα γηα ηελ παηδηθή 

παρπζαξθία θαη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο. 

Δπηπιένλ, ε Διιεληθή Καξδηνινγηθή Δηαηξεία, ε νπνία από ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2008 κε ζήκα ηεο πηζηνπνηνύζε όηη ηα πξντόληα «Δλ Διιάδη Gourmet», 

δακπόλ κπνύηη θαη θηιέην γαινπνύια ηεο Creta Farms ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξνζηαζία ηεο θαξδηάο θαη ζηελ πξόιεςε θαξδηαθώλ παζήζεσλ, ηνλ 

πεξαζκέλν Ηνύλην απνθάζηζε λα ζηακαηήζεη θαη ε ζρεηηθή ζήκαλζε 

απνζύξζεθε. Μάιηζηα, ζε επηζηνιή ηνπο πξνο ηελ εηζεγκέλε 

αιιαληνβηνκεραλία, ππνζηεξίδνπλ όηη δε δηαζέηνπλ ηνπο κεραληζκνύο 

ειέγρνπ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ηξόθηκα. 
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ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, θαη ε Παηδηαηξηθή Δηαηξεία ήξε (ζηηο 9/11/2009) ηελ 

εκπηζηνζύλε πξνο ηελ αιιαληνβηνκεραλία, επίζεο δεηώληαο λα κε 

ρξεζηκνπνηείηαη ην όλνκά ηεο ζηα δηαθεκηζηηθά ζπνη. Παξαηίζεηαη ε επηζηνιή 

ηεο Διιεληθήο Παηδηαηξηθήο Δηαηξείαο. 

 

Πξνο ηελ 

CRETA FARMS 

Τπ' όςηλ θ. Ν. αληδά 

Κύξηε αληδά, 

αο γλσξίδνπκε όηη ην Δ.. ηεο Ειιεληθήο Παηδηαηξηθήο Εηαηξείαο (Ε.Π.Ε.) 

ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ ηελ 06/11/2009, επαλεθηηκώληαο ην όιν ζέκα θαη 

δεδνκέλνπ όηη δε δηαζέηεη ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνύο ειέγρνπ ησλ 

πηζηνπνηνύκελσλ πξντόλησλ, νύηε ηνλ ηξόπν πξνβνιήο, δε δερόκαζηε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην εμήο ε Ειιεληθή Παηδηαηξηθή Εηαηξεία θαη ην όλνκα ηνπ 

Πξνέδξνπ γηα ηελ πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ. 

Ο Πξόεδξνο Α. Κσλζηαληόπνπινο 

Η Γελ. Γξακκαηέαο 

Ε. Κνθθόξε 

 

Από ηελ πιεπξά ηεο ε Creta Farms, αληηδξώληαο, έζηεηιε εμώδηθν ζηελ 

Καξδηνινγηθή Δηαηξεία. Άιισζηε, δελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ε 

αιιαληνβηνκεραλία βξίζθεηαη ζε δηακάρε (δηθαζηηθή θαη εμσδηθαζηηθή) γηα ηελ 

ελ ιόγσ παηέληα. πσο θαίλεηαη από ηνπο εξγαζηεξηαθνύο ειέγρνπο πνπ 

δηεμήγαγε ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ην θαηά ηα άιια 

πγηεηλό παξηδάθη ηεο εηαηξείαο έρεη ηειηθά πεξηζζόηεξα ιηπαξά από ηα 

ππόινηπα θαη, θπζηθά πνιιέο παξαπάλσ ζεξκίδεο. πλερίδνληαο ην ρνξό ησλ 

κελύζεσλ, ε Creta Farms, άζθεζε κήλπζε γηα ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ζε 

θαζεγεηή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Βαζηδόκελνο ζηα 

ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, αιιά θαη ζε δηθά ηνπ ζηνηρεία, ν θ. 

Ληνδάθεο, θαηήγγεηιε ζηνλ Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθώλ Αζελώλ ηελ 

παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε πξντόληνο ηεο εηαηξείαο πνπ αθνξά ηα παηδηά. 
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Ενώπιον ηος κ. Ειζαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών 

Αναθοπά ζηιρ 15/3/2010 ηος Λιοδάκη Σηςλιανού ηος Εμμανοςήλ. 

Καηά πανηόρ Υπεύθςνος 

Πξνζθάησο δηαπίζησζα όηη ε εηαηξεία Creta Farms δηαθεκίδεη ηα 

αιιαληηθά πξντόληα ηεο ζε εθεκεξίδεο θαη κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

(ηειεόξαζε, internet θιπ.) ππνζηεξίδνληαο αθξνθπγώο όηη ελδείθλπληαη πξνο 

θαηαλάισζε από κηθξά παηδηά δηα ηεο θξάζεσο «Σώξα ε Μακά Ξέξεη!». 

ε ππνζηήξημε ηεο παξαπιαλεηηθήο απηήο δηαθήκηζήο ηεο, επηθαιείηαη ζην 

επίκαρν δεκνζίεπκα, ηηο δήζελ επηζηεκνληθέο απόςεηο ηνπ θ. Αλδξέα 

Κσλζηαληόπνπινπ πνπ ππνγξάθεη σο θαζεγεηήο Παηδηαηξηθήο παξαπνηώληαο 

ηνλ ηίηιν ηνπ (γηα λα θάλεη ζπνπδαία ηελ άπνςή ηνπ), αθνύ από ηηο 14/4/2007 

δελ είλαη ελεξγόο θαζεγεηήο, αιιά ζπληαμηνύρνο νκόηηκνο θαζεγεηήο. Σν 

δεκνζίεπκα απηό απνηειεί κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο ηύπνπ πνπ δηνξγάλσζε ε 

Creta Farms ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ειιεληθή Παηδηαηξηθή Εηαηξεία, πξόεδξνο 

ηεο νπνίαο είλαη ν θ. Κσλζηαληόπνπινο, ζηελ Αίγιε Ζαππείνπ ηελ 14/10/2009. 

ην ζεκείν ινηπόλ απηό ζέησ σο κέξνο ηεο παξνύζεο αλαθνξάο κνπ ην 

επίκαρν δεκνζίεπκα κε ηελ ειεγρόκελε άπνςε, ηνπ νκόηηκνπ θαζεγεηή θ. 

Κσλζηαληόπνπινπ θαη θαη' επέθηαζε ηεο Ειιεληθήο Παηδηαηξηθήο Εηαηξείαο 

πνπ έρεη σο εμήο: 

Εηδηθόηεξα ζην δεκνζίεπκα απηό ν θ. Κσλζηαληόπνπινο δηαθεκίδεη 

αιιαληηθά ηεο Creta Farms θαη ζπληζηά αλεπηθύιαθηα σο ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

ΠΑΘΔΘΑΣΡΟ θαη ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΚΑΘ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ 

ΠΑΘΔΘΑΣΡΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ λα εληαρζνύλ άθνβα ζην δηαηηνιόγην ησλ κηθξώλ 

παηδηώλ καο γηα ηελ πξόιεςε ηεο παρπζαξθίαο. 

Όκσο ε πξνηξνπή απηή είλαη παξαπιαλεηηθή κε βάζε ηηο εμήο 

δηαπηζηώζεηο: 

Σα αιιαληηθά γεληθώο είλαη γλσζηό όηη πξνθαινύλ παρπζαξθία. Επηπιένλ, 

είλαη αλαθξηβέο όηη ζην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ ηεο Creta Farms (πνπ εηθνλίδεηαη 

ζηελ ειεγρόκελε δηαθήκηζε κε πηεξά λα πεηάεη) αληηθαηαζηάζεθε ην δσηθό 

ιίπνο από ειαηόιαδν, αθνύ αθόκε θαη ζηελ εηηθέηα ηνπ ελ ιόγσ πξντόληνο, 

αλαγξάθεηαη όηη πεξηέρεη δσηθό ιίπνο (3,1%) θαη ειαηόιαδν (10%), ελώ ζε 
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άιια αιιαληηθά (πνπ ππνηίζεηαη όηη δελ ελδείθλπηαη κε βάζε ηε δηαθήκηζε απηή 

γηα ηα παηδηά) ε πεξηεθηηθόηεηα ζε δσηθό ιίπνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηηθέηα 

είλαη 3%. Η αλαθξίβεηα απηή επαιεζεύεηαη θαη από ηε ζεξκνγόλν δύλακε ηνπ 

δηαθεκηδόκελνπ από ηελ ειιεληθή παηδηαηξηθή εηαηξεία πξντόληνο (194,3 

kcal/100g έλαληη 103kcal/100g αληαγσληζηηθνύ πξντόληνο). Ωο εθ ηνύηνπ ε 

άπνςε απηή εθηόο από αλππόζηαηε, πξνθαιεί θαη αζέκηην αληαγσληζκό ζε 

βάξνο άιισλ θαηαζθεπαζηηθώλ αιιαληηθώλ. 

Όπσο πξνθύπηεη θαη από ηελ εηηθέηα, ην δηαθεκηδόκελν από ηελ Ειιεληθή 

Παηδηαηξηθή Εηαηξεία πξντόλ, πεξηέρεη θαη πνιιέο πξόζζεηεο νπζίεο (όπσο 

αληηνμεηδσηηθά, ζπληεξεηηθά, ρξσζηηθέο, εληζρπηηθά γεύζεο θιπ.). Σν θαθό κε 

ηα πξόζζεηα ηξνθίκσλ είλαη όηη ε πηζαλή επηβιαβήο δξάζε ηνπο ζηελ πγεία 

καο δηαθαίλεηαη κεηά από καθξνρξόληα ρξήζε ηνπο, νπόηε θαη απνζύξνληαη. 

Ούηε γλσξίδνπκε κε βεβαηόηεηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ρξόληαο άζξνηζεο ηνπο ζηνλ 

νξγαληζκό καο, νύηε ηε ζπλεξγηθή ηνπο δξάζε κε ηα πξόζζεηα άιισλ 

ηξνθίκσλ. Γηα παξάδεηγκα ην ληηξώδεο λάηξην (Ε250) θαη γινπηακηληθό 

κνλνλάηξην (Ε621) πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπ επίκαρνπ πξντόληνο 

ηεο Creta Farms ειέγρνληαη σο επηβιαβή γηα ηελ πγεία καο. Παξαζέηνπκε 

απόζπαζκα από ηνλ Οδεγό Σνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηα πξόζζεηα 

ηξνθίκσλ: 

«Νηηξώδεο λάηξην: α) ηα ληηξώδε αληηδξνύλ κε ηελ αηκνγινβίλε ηνπ 

αίκαηνο θαη εκπνδίδνπλ ηε κεηαθνξά ηνπ νμπγόλνπ ζηνλ νξγαληζκό. Η 

θαηάζηαζε απηή νλνκάδεηαη κεζαηκνγινβηλαηκία. Η ρξήζε ληηξσδώλ 

απαγνξεύεηαη ζηηο βξεθηθέο ηξνθέο επεηδή ζην βξεθηθό νξγαληζκό επηθξαηνύλ 

ζπλζήθεο πνπ επλννύλ ηελ πξόθιεζε κεζαηκνγινβηλαηκίαο. 

β) Σα ληηξώδε είλαη δπλαηόλ λα αληηδξάζνπλ κε δεπηεξνηαγείο θαη 

ηξηηνηαγείο ακίλεο κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ληηξνδακηλώλ πνπ ζεσξνύληαη 

δπλεηηθά θαξθηλνγόλα. Ωο εθ ηνύηνπ ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ηξνθώλ πνπ 

πεξηέρνπλ κεγάια πνζνζηά ληηξσδώλ δελ ζπζηήλεηαη». 

«Γινπηακηληθό κνλνλάηξην: όηαλ ιακβάλεηαη ζε ινγηθέο δόζεηο θαη ζηηο 

πνζόηεηεο πνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ηξόθηκα δελ ζπληξέρεη 

θαλέλαο ιόγνο αλεζπρίαο. Πεηξάκαηα ζηα δώα έδεημαλ όηη ζε κεγάιεο δόζεηο 

κπνξεί λα πξνθιεζνύλ δηαηαξαρέο ζηα θύηηαξα ηνπ εγθεθάινπ». 
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Καηόπηλ ηνύησλ είλαη αλεδαθηθό λα ζπζηήλεηαη από ηελ Ειιεληθή 

Παηδηαηξηθή Εηαηξεία αιιαληηθό γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή ησλ παηδηώλ καο. 

Είλαη γλσζηό από ηε βηβιηνγξαθία όηη ζηηο βηνκεραληθέο ρνηξνηξνθηθέο 

κνλάδεο γίλεηαη ρξήζε πξόζζεησλ δηαηξνθήο ρνίξσλ γηα ηελ αύμεζε ηνπ 

παξαγόκελνπ θξέαηνο (κε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ ιίπνπο) θαη όηη κεξηθέο από 

ηηο νπζίεο απηέο είλαη ηδηαίηεξα επηβιαβείο γηα ηνλ άλζξσπν (π.ρ. νξκόλεο, 

αληηβηνηηθά, ρξώκην, αξζεληθό, ςεπδάξγπξνο). Πηζαλόλ, νη νπζίεο απηέο, ζε 

θάπνην πνζνζηό λα πεξλνύλ ζηα αιιαληηθά θαη άξα έλαο επηζηήκνλαο δε 

κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαλάισζή ηνπο (θαη ηδίσο παηδίαηξνο), ρσξίο λα 

απνδεηθλύεη κε κειέηεο θαη κεηξήζεηο ηελ άπνςή ηνπ. 

Οκνίσο, ρσξίο πιήξε ρεκηθά αλαιπηηθά δεδνκέλα, ρσξίο ζπγθξηηηθή 

κειέηε κε αληαγσληζηηθά πξντόληα θαη βηβιηνγξαθηθή θάιπςε, δηαθεκίδεηαη 

από ηνλ θ. Κσλζηαληόπνπιν θαη θαη' επέθηαζε από ηελ Ειιεληθή Παηδηαηξηθή 

Εηαηξεία έλα ζπγθεθξηκέλν πξντόλ ηεο Creta Farms κε ηζρπξηζκνύο πνπ γηα 

όια ηα αλσηέξσ εθηηκώ όηη ειέγρνληαη σο παξαπιαλεηηθνί. 

Επεηδή νη αλσηέξσ πξάμεηο ειέγρνληαη θαη ηηκσξνύληαη δεηώ ηελ έξεπλα 

ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ απόδνζε πνηληθώλ επζπλώλ, θαζώο ε πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη ηελ Δεκόζηαο Τγείαο θαηά ην ύληαγκα απνηειεί 

ππνρξέσζε θάζε ελεξγνύ πνιίηε, πνιύ πεξηζζόηεξν ηνπ επηζηεκνληθνύ 

θόζκνπ. Δειώλσ παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο γηα εζηθή βιάβε θαη πξνηείλσ 

σο κάξηπξεο, ηνπο: 

Θ. Καξπάζηνο, 

Οκόηηκνο Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο, 

Δηεπζπληήο Θαηξηθνύ Κέληξνπ Αζελώλ. 

Κ. Σδηά, 

Καζεγήηξηα Υεκείαο Σξνθίκσλ, Ε.Μ.Π. 

Δ. Μπαθηξηδήο, 

Δηδάθησξ Αλαιπηηθήο Υεκείαο, Λέθηνξαο 

παλεπηζηεκίνπ Ulster UK. 

Π. Σανύθεο 
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Αλαπι. Καζεγεηήο Υεκείαο Σξνθίκσλ, 

Ε.Μ.Π. 

Μ. Μαλσιαξάθεο, 

Πξόεδξνο Παλειιήληνπ πιιόγνπ 

Δηαηηνιόγσλ - Σερλνιόγσλ Δηαηξνθήο. 

Α. Αβξακίδεο, 

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο 

Ζ Γηεύζπλζε Τγείαο ηεο Ννκαξρίαο Ρεζύκλεο θαη ην ηκήκα ΠΔΥΩΓΔ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο έρνπλ επηηξέςεη από ην 2000 ζηε κνλάδα ηεο Creta 

Farms ην όξην ησλ 1.200 mg/lit BOD θαη 4.500 mg/lit COD, ελώ ζε όιε ηελ 

Διιάδα ην όξην ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ πνπ 

δηαηίζεληαη γηα άξδεπζε είλαη 40 mg/lit BOD θαη 120 mg/lit COD. 

ύκθσλα κε ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηεο ρνηξνηξνθηθήο 

κνλάδαο, αξθνύλ 320 θπβηθά λεξό εκεξεζίσο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ρξεζηκνπνηνύληαη άλσ ησλ 1.200 θπβηθώλ εκεξεζίσο ελώ 

γίλνληαη ελέξγεηεο γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ηεο κε άιια 480 θπβηθά εκεξεζίσο κε 

απνθάζεηο ηεο ΓΔΤΑΑ, ηνπ Γήκνπ Αξθαδίνπ, ηεο Ννκαξρίαο θαη ηεο 

Γηεύζπλζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

Μεηά από θαηαγγειίεο ζε θαηνίθνπο θαη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή ζηελ Πνιενδνκία Ρεζύκλεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ζε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, ν 

Πεξηβαιινληηθόο θαη Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο ηεο πεξηνρήο πξνρώξεζε επίζεο 

ζε θαηαγγειίεο ζηελ Πνιενδνκία γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηεο κνλάδαο. 

«Μεηά ηελ αγσγή πνπ θαηέζεζε, γηα λα ηνπο δείμνπκε όηη δε θνβόκαζηε 

θαηαζέζακε αίηεζε λα κεηξεζνύλ ηα απζαίξεηα ηεηξαγσληθά ηεο Creta Farms. 

Ζ απάληεζε πνπ πήξακε από ηελ πνιενδνκία ήξζε κεηά από 10 κήλεο, ε 

νπνία έιεγε ιίγν πνιύ, όηη ηνπο δεκηνπξγνύκε πνιιά πξνβιήκαηα κε ηέηνηεο 

αηηήζεηο, θαζώο θνξηώλνληαη κε ππεξβνιηθό θόξην ηελ ππεξεζία. Μαο 

απάληεζαλ ινηπόλ εγγξάθσο, όηη δε δηαζέηνπλ ηόζν πξνζσπηθό, γηα λα 

κεηξήζνπλ ηόζα ηεηξαγσληθά θαη κέηξεζαλ κόλν ηεο ηειεπηαίαο άδεηαο πνπ 

όια ήηαλ εληάμεη», αλαθέξεη ν θ. Υαξάιακπνο Κηαγηάο, θαζεγεηήο, Α.Σ.Δ.Η. 
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Κξήηεο, ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ, Πξόεδξνο Πεξηβαιινληηθνύ 

πιιόγνπ Αξθαδίνπ Γεξνπνηάκνπ. 

Σειηθά, αλαγθάζηεθαλ λα πξνβνύλ ζηνλ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

εηαηξείαο, ζηελ νπνία βξέζεθαλ πεξίπνπ 10.000 ηεηξαγσληθά κέηξα 

απζαηξέησλ. Με κία απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο έλα πξόζηηκν 511.000 

επξώ κεδελίζζεθε, εηο βάξνο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

Εξώδικη Δήλωζη Διαμαπηςπίαρ 

Καηά πανηόρ Υπεύθςνος 

Τος Πολιηιζηικού Σςλλόγος 

Ππίνος (Ππόεδπορ: Ν. Τοςπνάκηρ) 

ρεηηθά κε 1) ηελ Εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο Πεξηβάιινληνο ηεο 

Δηεύζπλζεο Πνιενδνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηεο 30/4/2010, 2) ηηο εθζέζεηο 

απηνςίαο ηνπ Κιηκαθίνπ Ειέγρνπ Πεξηβάιινληνο ηεο 12/1/2010, 3) ηα 

πξαθηηθά ηεο Πξσηνβάζκηαο Επηηξνπεο Ειέγρνπ ηαβιηζκνύ Ζώσλ - Πηελώλ 

θαη Επηρεηξήζεσλ Επεμεξγαζίαο Ζσηθώλ Πξντόλησλ ηεο 29/3/2010 ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απη/ζεο Ρεζύκλεο. 

Πνπ αθνξνύλ ηε ρνηηξνθηθή κνλάδα Creta Farms πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

πεξηνρή Λαηδηκά ηνπ Δ. Αξθαδίνπ ζην Ν. Ρεζύκλεο θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ 

ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο. 

Α. Όζνλ αθνξά ηελ εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ Πεξηβάιινληνο ηεο 

Δηεύζπλζεο Πνιενδνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ γηα ην ζέκα ηεο Ρύπαλζεο ζην Λαηδηκά ηελ 

30/4/2010 επηζεκαίλνπκε: 

Η βηνκεραληθή ρνηξνηξνθηθή κνλάδα ηεο Creta Farms ζην Λαηδηκά ηνπ Ν. 

Ρεζύκλεο είλαη πνιύ πςειήο δπλακηθόηεηαο (1800 ρνηξνκεηέξεο). Η ελ ιόγσ 

βηνκεραλία έρεη ππεξδηπιάζηα δπλακηθόηεηα απηήο πνπ ε θνηλνηηθή νδεγία 

2008/1/ΕΚ νξίδεη σο πςειά ξππνγόλν βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα (750 

ρνηξνκεηέξεο) θαη επηβάιιεη εηδηθνύο όξνπο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

πξόιεςε θαη έιεγρν ηεο ξύπαλζεο (Οδεγία 2008/1/ΕΚ, IPPC). Πνηα άιιε 

βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα ζην Λαηδηκά εληάζζεηαη ζηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο 

λνκνζεζίαο; Με πνηα ινγηθή βάδεηε ζην ίδην «ηζνπβάιη» ηηο δξαζηεξηόηεηεο 
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ελόο πξαηεξίνπ θαπζίκσλ, κηαο βηνηερλίαο θαηαζθεπήο επίπισλ ή ελόο 

ζπλεξγείνπ κε απηέο ελόο Μέγα-ρνηξνηξνθείνπ; Ση ζρέζε έρνπλ (πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά) νη παξαγόκελνη ξύπνη ελόο βηνκεραληθνύ ρνηξνηξνθείνπ 

παξαγσγήο 35.000 ρνίξσλ εηεζίσο κε κηα βηνηερλία παξαγσγήο έηνηκνπ 

ζθπξνδέκαηνο; Μελ αλαδεηάηε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηβαξύλζεηο ηνπ Λαηδηκά 

ζην κπξκήγθη. Δείηε επηηέινπο ηνλ Ειέθαληα! 

( http://kaythpena2011.blogspot.gr/2011/07/blog-post_08.html) 

Ανάδειξη τησ Καινοτομίασ τησ Creta Farms «Εν Ελλάδι» 

 

Σε δηάθξηζε "Best Launching 2011" ζηελ θαηεγνξία ηπξηώλ θαη νκνεηδώλ 

πξντόλησλ, θαηέιαβε ε Creta Farms, γηα ην επηηπρεκέλν ιαλζάξηζκα ηεο 

"Creta Farms Δλ Διιάδη Μεζνγεηαθή", ελόο πξντόληνο κε 11% ειαηόιαδν, ζην 

πιαίζην ηνπ 11νπ Δηήζηνπ πλεδξίνπ Πσιήζεσλ, ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή 18 Ννεκβξίνπ, ζην θέληξν Γαία, ζην 

Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο. 

Σν βξαβείν "Best Launching 2011" επηβεβαηώλεη ηε δπλακηθή πνξεία θαη 

ηε δέζκεπζε ηεο Creta Farms γηα πξντνληηθή θαηλνηνκία. Σα θξηηήξηα ζηα 

νπνία βαζίζηεθε ε αμηνιόγεζε ηεο εηαηξίαο θαη ε ηειηθή αλάδεημή ηεο ζηελ 

πξώηε ζέζε ηεο θαηεγνξίαο ηεο ήηαλ ε πςειή πνηόηεηα ηεο "Δλ Διιάδη 

Μεζνγεηαθή", ε θαηλνηνκία ηνπ πξντόληνο ράξε ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 50% 

ησλ δσηθώλ ιηπαξώλ κε ειαηόιαδν, ε πινύζηα γεύζε ηνπ ειαηνιάδνπ, ε 

επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή άκεζεο θαη έκκεζεο επηθνηλσλίαο γηα ηε δηαθήκηζε 

θαη ηε πξνώζεζε ηεο, ε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή ηνπνζέηεζε ηεο ζε 

ζεκαληηθά ζεκεία ιηαληθήο πώιεζεο ζε όιε ηελ ειιεληθή γεσγξαθηθή 

επηθξάηεηα, θαζώο θαη ην κεξίδην πνπ απέθηεζε ζε ζύληνκν ρξνληθό 

δηάζηεκα, όπσο δηακνξθώλεηαη κέζα από ηε ζαθή πξνηίκεζε ησλ 

θαηαλαισηώλ. 

Σν βξαβείν παξέιαβε ε Group Marketing Director ηεο Creta Farms θπξία 

Σδέλε Λαραλά, ε νπνία δήισζε ζρεηηθά «Ζ ζεκεξηλή δηάθξηζε γηα ην 

ιαλζάξηζκα ηεο "Δλ Διιάδη Μεζνγεηαθή" καο ηηκά θαη έρεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα, 

θαζώο ε λέα πξντνληηθή πξόηαζε απνηειεί όρη απιά έλα αθόκε θαηλνηόκν 

επηηπρεκέλν ιαλζάξηζκα ηεο Creta Farms, αιιά θπξίσο ηελ αθεηεξία καο γηα 

http://kaythpena2011.blogspot.gr/2011/07/blog-post_08.html
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ηελ κεηεμέιημή καο από εηαηξεία αιιαληηθώλ ζε εηαηξεία ηξνθίκσλ. Απνηειεί, 

δε, απνηέιεζκα ζπλδπαζηηθήο ζθιεξήο δνπιεηάο από ηε δηνίθεζε, ηα ηκήκαηα 

R&D, marketing θαη πσιήζεσλ ηεο εηαηξίαο καο θαζώο επίζεο θαη από ηε 

δηαθεκηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία ζπλεξγαδόκαζηε. Αηζηνδνμνύκε όηη, ζε 

πείζκα ησλ δύζθνισλ θαηξώλ, ην ηαμίδη ηεο "Δλ Διιάδη Μεζνγεηαθή" ζα έρεη 

πνιινύο αθόκα ελδηαθέξνληεο ζηαζκνύο». 

Τπελζπκίδεηαη όηη ε Creta Farms, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία ΜΔΒΓΑΛ, 

δεκηνύξγεζε ηελ "Δλ Διιάδη Μεζνγεηαθή", αλαηξέπνληαο ηα δεδνκέλα ζηα 

αληίζηνηρα είδε ηξνθίκσλ. Ζ θαηλνηνκία ηεο, βαζίδεηαη ζηε κνλαδηθή ζπληαγή 

Δλ Διιάδη, όπνπ ην 50% ησλ δσηθώλ ιηπαξώλ έρεη αληηθαηαζηαζεί κε 

ειαηόιαδν, θαιύπηνληαο ηελ αλάγθε όζσλ αλαδεηνύλ εθιεθηή πνηόηεηα, 

πινύζηα γεύζε θαη ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, αθνύ είλαη πεγή βηηακίλεο Δ θαη 

έρεη πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε κνλναθόξεζηα ιηπαξά. Παξάιιεια, ε Creta 

Farms, κε ηελ "Δλ Διιάδη Μεζνγεηαθή", εηζέξρεηαη ζε κία λέα δπλακηθή αγνξά, 

κε ζεκαληηθά πεξηζώξηα αλάπηπμεο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθό θαη 

κεηεμειίζζεηαη από εηαηξεία αιιαληηθώλ ζε εηαηξεία ηξνθίκσλ, αλνίγνληαο λέα 

ζειίδα ζηελ ηζηνξία ηεο. Έηζη, θαηαθέξλεη γηα άιιε κηα θνξά λα απνδείμεη όηη 

ζηνλ ειιεληθό θιάδν αιιαληηθώλ πξνζθέξεη κηα πην πγηεηλή ιύζε από ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο. 

(http://rethemnosnews.gr/2011/11/αλάδεημε-ηεο-θαηλνηνκίαο-ηεο-creta-

farms-ελ-ειι/) 

http://www.bankingnews.gr/������������/item/227498-�-������-���-��������-�����������-����������-���-����������-��������-���-creta-farms/227498-�-������-���-��������-�����������-����������-���-����������-��������-���-creta-farms.html
http://www.bankingnews.gr/������������/item/227498-�-������-���-��������-�����������-����������-���-����������-��������-���-creta-farms/227498-�-������-���-��������-�����������-����������-���-����������-��������-���-creta-farms.html
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Αναγκαςτικέσ Ωδειεσ και Ανελαςτική Εργαςία 

 

ε «ρξενθνπία» νδεγνύλην ρηιηάδεο εξγαηηθά λνηθνθπξηά ην 2015 από ηελ 

επηινγή βηνκεραληώλ, εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη πάζεο θύζεσο 

εξγνδνηώλ, ζην όλνκα ησλ ηξαπεδηθώλ ειέγρσλ θεθαιαίσλ, λα επηβάινπλ 

κνλνκεξώο αληεξγαηηθά κέηξα, όπσο απνιύζεηο, ππνρξεσηηθέο άδεηεο, 

ειαζηηθέο κνξθέο απαζρόιεζεο, «θνύξεκα» κηζζώλ θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο, «ζηάζε πιεξσκώλ». ηελ Creta Farms ζε αλαγθαζηηθή άδεηα 

γηα απνζεθάξηνπο θαη πσιεηέο πξνρώξεζε ε Γηνίθεζε. 

Η Creta Farms Φαμένη από την Πτώχευςη Μαρινόπουλου 
 

Ζ ππόζεζε «Μαξηλόπνπινο» έξημε βαξηά ηε ζθηά ηεο ζηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ησλ βηνκεραληώλ ηξνθίκσλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2016. Ζ αξλεηηθή 

επίδξαζε δελ ήηαλ κόλν ε άκεζε, ε πξνθαλήο, απηή πνπ πξνέθπςε δειαδή 

από ηε δηαγξαθή ηνπ 50% ησλ απαηηήζεσλ πνπ είραλ νη εηαηξείεο - 

πξνκεζεπηέο από ηε «Μαξηλόπνπινο». 

Οη πσιήζεηο ηνπο ππνρώξεζαλ αθελόο δηόηη ηα πξντόληα ηνπο έπαςαλ 

λα είλαη ζηα ξάθηα ηνπ κεγαιύηεξνπ έσο ηόηε δηθηύνπ ιηαληθήο θαη αθεηέξνπ 

δηόηη εληζρύζεθαλ νη πηέζεηο από ηνπο ππόινηπνπο ιηαλέκπνξνπο γηα ηελ 

παξνρή κεγαιύηεξσλ εθπηώζεσλ. 
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Ζ Creta Farms, 2,5 ρξόληα κεηά ηε ζπκθσλία κε ηηο ηξάπεδεο γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνύ ηεο, βξίζθεηαη εθ λένπ ζε ζπδεηήζεηο κε ηνπο 

πηζησηέο ηεο γηα ηε κεηάζεζε δόζεσλ θεθαιαίνπ θαη γηα ηε κε ηήξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δεηθηώλ θαη ινηπώλ ππνρξεώζεσλ. ηελ εηήζηα 

νηθνλνκηθή έθζεζή ηεο γηα ην 2016 απνδίδεη ηελ πξνζθπγή εθ λένπ ζε 

αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνύ ηεο ζηελ απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ από ηε 

«Μαξηλόπνπινο» θαηά 50% (4,4 εθαηνκκύξηα επξώ) θαη ζηελ θαζπζηέξεζε 

δηαθαλνληζκνύ ηνπ ππνινίπνπ πνζνύ ηεο απαίηεζεο, γεγνλόηα πνπ όπσο 

αλαθέξεη «έρνπλ πξνθαιέζεη ζπγθπξηαθή επίδξαζε ζηηο πσιήζεηο, ζηα 

απνηειέζκαηα θαη θαη' επέθηαζε ζην θεθάιαην θίλεζεο ηνπ νκίινπ». 

Δάλ ε «Μαξηλόπνπινο» είρε ηειηθά πησρεύζεη, πηζαλόηαηα ε θαηάζηαζε 

γηα ηελ ίδηα ηελ αιπζίδα αιιά θαη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ζα ήηαλ πνιύ 

ρεηξόηεξε. Ωζηόζν, νη δπζθνιίεο δελ έρνπλ μεπεξαζηεί θαη ζα απαηηεζεί 

αθόκε πνιύο ρξόλνο γηα λα αληηζηαζκηζηνύλ νη απώιεηεο. 

Απαιτήςεισ 8,6 εκατομμύρια ευρώ έχει η Creta Farms από το 

Μαρινόπουλο 

 

Σν ζπλνιηθό ύςνο απαηηήζεσλ ηεο Creta Farms από ηελ Μαξηλόπνπινο 

Α.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 8,6 εθαηνκκπξίσλ εθ ησλ νπνίσλ 

εμαζθαιηζκέλν είλαη ην πνζό ησλ 0,5 εθαηνκκπξίσλ επξώ. 

Ζ εηαηξεία έρεη ήδε εγθαίξσο πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο λνκηθέο 

ελέξγεηεο γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ ελ ιόγσ απαηηήζεσλ. 

Ζ εηαηξεία πξνβιέπνληαο ηηο δπζκελείο εμειίμεηο όζνλ αθνξά ζηελ 

αιπζίδα Μαξηλόπνπινο Α.Δ. έρεη εθπνλήζεη θαη πινπνηεί ζρέδην αλάπηπμεο 

ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο, ώζηε λα αληηθαηαζηαζεί ν θύθινο εξγαζηώλ πνπ 

αθνξνύζε ζηε ζπγθεθξηκέλε αιπζίδα ιηαληθήο. Σν ζρέδην απηό δελ 

πεξηιακβάλεη πσιήζεηο ζηελ ελ ιόγσ αιπζίδα αιιά εζηηάδεη ζε κηθξά ζεκεία 

πώιεζεο, ινηπά θαλάιηα δηαλνκήο, εμαγσγέο πξντόλησλ θαζώο θαη λέεο 

ζπκθσλίεο παξαρώξεζεο ρξήζεο δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 

(licensing). 

Έηζη, ην πνζνζηό πσιήζεσλ ζηελ Μαξηλόπνπινο Α.Δ. επί ηνπ θύθινπ 

εξγαζηώλ αλήιζε ζε 2,7% γηα ην πξώην εμάκελν ηνπ 2016, θαζόζνλ ε 
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εηαηξεία έρεη δηαθόςεη ηε ζπλεξγαζία θαη εληόο ηνπ 2016, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ειάρηζηεο πσιήζεηο. Δπνκέλσο, ε επίπησζε ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ δελ 

εθηηκάηαη λα είλαη ζεκαληηθή θαζώο ε εηαηξεία έρεη πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο, ηόζν εκπνξηθά όζν θαη λνκηθά. 

Ζ επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ηα ηδία θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο δελ 

δύλαηαη λα εθηηκεζνύλ ζην παξόλ ζηάδην, ελ αλακνλή ησλ νηθνλνκηθώλ θαη 

λνκηθώλ εμειίμεσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ Μαξηλόπνπινο Α.Δ., επηζεκαίλεηαη 

ζηελ ελεκέξσζε ηεο Creta Farms.(http://hania.news/2017/05/06/ε-creta-farm-

ζηνπο-κεγάινπο-ρακέλνπο-από-ηελ-πη/) 

Ο Κύκλοσ των Φαμένων Οικονομικών Διευθυντών και Εςωτερικών 

Ελεγκτών τησ Creta Farms 

 

Σα ζηνηρεία δείρλνπλ 4 ηνπιάρηζηνλ αιιαγέο Οηθνλνκηθώλ Γηεπζπληώλ θαη 

3 εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ κέζα ζε κηα ηεηξαεηία 

Σν γεγνλόο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλν γηα κεγάινπ κεγέζνπο 

εηαηξείεο θαη πξνθαιεί εύινγεο απνξίεο. 

Σν ρξνλνιόγην ησλ αιιαγώλ πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζε ζεκαληηθέο ζέζεηο 

ζηελ Creta Farms ε νπνία δελ έρεη ηθαλνπνηήζεη κε ηηο νηθνλνκηθέο ηεο 

επηδόζεηο παξά ηηο κεγάιεο πξνζδνθίεο ησλ βαζηθώλ κεηόρσλ, δειαδή ησλ 

αδειθώλ Γνκαδάθε. 

 Ζ Creta Farms αλαθνηλώλεη όηη ν θ. Γεκήηξηνο Υαηδεγηαλλίδεο αλέιαβε 

από 1/12/2015, θαζήθνληα Οηθνλνκηθνύ Γηεπζπληή ηνπ Οκίινπ, ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Ησάλλε Παπαδόπνπινπ. 

 Έλα ρξόλν πξηλ ζηηο 15/12/2014 αλαιακβάλεη θαζήθνληα Δζσηεξηθνύ 

Διεγθηή ηνπ Οκίινπ ν θνο Φιηάηνπξαο Θαλάζεο ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ θνπ 

Φειέθε Γεκήηξε, ν νπνίνο είρε αλαιάβεη θαζήθνληα Financial Controller ηνπ 

Οκίινπ. 

 Σελ 21/03/2013 ε Creta Farms αλαθνηλώλεη όηη ν θ. Μαζηνξάθεο 

Μηράιεο, Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο Διιάδνο, απνρώξεζε από ηελ εηαηξεία θαη 

ε ζέζε ηνπ θαιύπηεηαη από ηνλ θν Παπαδόπνπιν Ησάλλε, Οηθνλνκηθό 

Γηεπζπληή ηνπ Οκίινπ. 

http://hania.news/2017/05/06/�-creta-farm-�����-��������-��������-���-���-��/
http://hania.news/2017/05/06/�-creta-farm-�����-��������-��������-���-���-��/
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 Σελ 14/06/2012 αλαθνηλώλεηαη όηη ν θνο Φειέθεο Γεκήηξεο 

αλαιακβάλεη θαζήθνληα Δζσηεξηθνύ Διεγθηή ηνπ Οκίινπ Creta Farms. 

Δπίζεο ν Κνο Σζαθίξεο Δπάγγεινο αλαιακβάλεη θαζήθνληα Γηεπζπληή 

Λνγηζηεξίνπ, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ Κνπ Μηθέ Κπξηάθνπ. 

 Σελ 28/03/2012 ν θ. Ησάλλεο Παπαδόπνπινο ηνπ Θεκηζηνθιή 

αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληα Οηθνλνκηθνύ Γηεπζπληή ηνπ Οκίινπ ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Βαζηιείνπ Κνπθνγηάλλε. 

Δπίζεο αλαθνηλώλεη όηη ν θ. Μηραήι Μαζηνξάθεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, 

αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληα Οηθνλνκηθνύ Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο. 

 Σελ 07/07/2011 αλαθνηλώλεηαη ν νξηζκόο ηνπ θ. Γηακαληόπνπινπ 

Αιέμαλδξνπ σο Δζσηεξηθνύ Διεγθηή ηνπ Οκίινπ. 

Δπηζεκαίλεηαη πάλησο όηη δελ επηβεβαηώλεηαη όηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ 

ησλ ζπλερώλ ελαιιαγώλ ζηειερώλ κε ηηο απαηηήζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο θαη 

νπρί ζπγαηξηθέο εηαηξείεο. 

(http://www.bankingnews.gr/επηρεηξήζεηο/item/227498-ν-θύθινο-ησλ-

«ρακέλσλ»-νηθνλνκηθώλ-δηεπζπληώλ-θαη-εζσηεξηθώλ-ειεγθηώλ-ηεο-creta-

farms/227498-ν-θύθινο-ησλ-«ρακέλσλ»-νηθνλνκηθώλ-δηεπζπληώλ-θαη-

εζσηεξηθώλ-ειεγθηώλ-ηεο-creta-farms.html) 

Η ςυγχώνευςη τησ Creta Farms με την Σετοφάρμα 

 

«Αθαηόξζσηε κνηάδεη ε ζπγρώλεπζε ηεο Creta Farms κε ηε ζπγαηξηθή 

ηεο» όπσο δειώλεη ε Creta Farms ηελ ΣΔΣΟΦΑΡΜΑ πξνθαιώληαο ζσξεία 

http://www.bankingnews.gr/������������/item/227498-�-������-���-��������-�����������-����������-���-����������-��������-���-creta-farms/227498-�-������-���-��������-�����������-����������-���-����������-��������-���-creta-farms.html
http://www.bankingnews.gr/������������/item/227498-�-������-���-��������-�����������-����������-���-����������-��������-���-creta-farms/227498-�-������-���-��������-�����������-����������-���-����������-��������-���-creta-farms.html
http://www.bankingnews.gr/������������/item/227498-�-������-���-��������-�����������-����������-���-����������-��������-���-creta-farms/227498-�-������-���-��������-�����������-����������-���-����������-��������-���-creta-farms.html
http://www.bankingnews.gr/������������/item/227498-�-������-���-��������-�����������-����������-���-����������-��������-���-creta-farms/227498-�-������-���-��������-�����������-����������-���-����������-��������-���-creta-farms.html
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εξσηεκαηηθώλ γηα ηνπο ρεηξηζκνύο πνπ έγηλαλ από ηελ εηζεγκέλε αιιά θαη ηελ 

ελεκέξσζε ησλ επελδπηώλ. 

Καη απηό δηόηη ελώ είρε αλαθνηλσζεί θαη θαηαρσξεζεί ζην ΓΔΜΖ ε 

ζπγρώλεπζε κε απνξξόθεζε ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία κεηαζρεκαηηζκνύ 

ηελ 31/3/2015 μαθληθά ζηα ηέιε ηνπ 2016 άιιαμαλ ηα δεδνκέλα θαη 

αλαθνηλώζεθε ε αθύξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε έλαξμε λέαο ελώ από ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2015 δελ ππήξμε θακία ελεκέξσζε ησλ επελδπηώλ πιελ ηνπ 

ζρεδίνπ ζύκβαζεο ζπγρώλεπζεο πνπ αλαθνηλώζεθε ηελ 3ε Μαξηίνπ 2016. 

Σν 2000 ε Creta Farms αγνξάδεη ην 60% ηεο ΣΔΣΟΦΑΡΜΑ έλαληη 1 

δηζεθαηνκκύξην δξαρκέο ή 3 εθαηνκκύξηα επξώ πεξίπνπ ελώ ην 2006 

αλαθνηλώζεθε όηη ην 2005 απμήζεθε ην πνζνζηό ζε 80% θαη ην 2007 ζε 95%. 

ηελ αλαθνίλσζε αλαθέξεηαη όηη ε Creta Farms θαηέβαιιε 1.213.377 

επξώ γηα 36.769 κεηνρέο ηεο ΣΔΣΟΦΑΡΜΑ. 

Οη αδειθνί Γνκαδάθε θαηέβαιιαλ από 202.191 επξώ γηα 6.127 κεηνρέο 

έθαζηνο θαη όηη ζπλνιηθά από ηελ Creta Farms πιεξώζεθαλ 5,8 εθαηνκκύξηα 

επξώ γηα ηελ απόθηεζε ηνπ 95% ηεο εηαηξείαο. 

ην κεζνδηάζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 2010 ε ΣΔΣΟΦΑΡΜΑ 

αλαθνηλώζεθε όηη απνξξνθά ηε ΦΑΡΜΑ Θεζζαιίαο. 

Απ' όηη θαίλεηαη ε ζπγρώλεπζε απηή δελ έγηλε πνηέ αιιά θαη ε εηαηξεία 

πνπ ήηαλ ζπγαηξηθή ηεο Creta Farms ην 2000 εμαγόξαζε ηηο εγθαηαζηάζεηο 

θαη ην ζρεηηθό εμνπιηζκό ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ηεο ΔΛΒΗΚ Α.Β.Δ.Δ. ζηα 

Μεγάια Καιύβηα ηνπ Ννκνύ Σξηθάισλ έλαληη 3,32 εθαηνκκπξίσλ επξώ. 

Καη γη' απηέο ηηο θηλήζεηο ε δηνίθεζε ηεο Creta Farms δελ ελεκέξσζε ην 

επελδπηηθό θνηλό. 

πσο δελ έρεη ελεκεξώζεη θαη πνηέ ην 95% ηεο «ΣΔΣΟΦΑΡΜΑ» έγηλε 

100% δεδνκέλνπ όηη ην πνζνζηό ηνπ 5% θαηείραλ νη βαζηθνί κέηνρνη ηεο 

εηζεγκέλεο Αδειθνί Γνκαδάθε. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζην ζρέδην ζύκβαζεο ζπγρώλεπζεο ηεο 

εηζεγκέλεο κε ηελ «ΣΔΣΟΦΑΡΜΑ» αλαθέξεηαη πώο ην 100% έρεη αμία θηήζεο 

5,95 εθαηνκκύξηα επξώ. Αλ ππνηεζεί όηη ην θόζηνο θηήζεο ηνπ 95% είλαη 5,77 

εθαηνκκύξηα επξώ ηόηε νη αδειθνί Γνκαδάθε έιαβαλ 180 ρηιηάδεο επξώ γηα 
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κηα εηαηξεία ε νπνία είρε αξλεηηθό θεθάιαην θαη ηεξάζηηεο ππνρξεώζεηο αιιά 

θαη απαηηήζεηο πνπ δελ εηζπξάρζεθαλ. 

Δπίζεο ζηνλ ηζνινγηζκό ηνπ 2015 αλαθέξεηαη σο ππεξαμία απόθηεζεο 

ηεο «ΣΔΣΟΦΑΡΜΑ» ην πνζό 2,226 εθαηνκκπξίσλ επξώ θαη κάιηζηα δε 

θαίλεηαη ιόγνο γηα ελδείμεηο απνκείσζεο, ελώ από ηνλ ηζνινγηζκό πξνθύπηεη 

όηη είρε θύθιν εξγαζηώλ 74 ρηιηάδεο επξώ, ίδηα θεθάιαηα 274 ρηιηάδεο θαη 

ππνρξεώζεηο 11,367 εθαηνκκύξηα επξώ. Μάιηζηα από ζπλδεδεκέλα κέξε είρε 

απαηηήζεηο 2,743 εθαηνκκύξηα επξώ θαη ππνρξεώζεηο 7,038 εθαηνκκύξηα 

επξώ κε ην εξώηεκα λα πιαλάηαη πνηα είλαη ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαη πώο 

πξνέθπςαλ απηνύ ηνπ είδνπο ηα πνζά. 

Πξνθαλώο νη παξαδνρέο θαηά ηνλ νξθσηό αιιά θαη ηελ εηαηξεία είλαη 

ινγηθέο γηα ηα κεγέζε ηεο εηαηξείαο ε νπνία ππνηίζεηαη όηη όδεπε πξνο 

ζπγρώλεπζε κε εκεξνκελία κεηαζρεκαηηζκνύ ηελ 31/3/2015, αιιά ζην ηέινο 

ηνπ 2016 ε Creta Farms αλαθνίλσζε όηη ζπγρώλεπζε αθπξώλεηαη θαη μεθηλά 

εθ λένπ. 

κσο, ζηηο 3 Μαξηίνπ 2016 ε Creta Farms αλαθνηλώλεη ην ζρέδην 

ζύκβαζεο ζπγρώλεπζεο θαη ζηηο 18 Μαξηίνπ 2016 εγθξίλνληαη από ην Γ.. 

ηεο «ΣΔΣΟΦΑΡΜΑ» νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2015. 

Μάιηζηα ν νξθσηόο αλαθέξεη όηη ππάξρεη ζέκα αδπλακίαο ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ηεο εηαηξείαο, αιιά ζην ζρέδην ζύκβαζεο ζπγρώλεπζεο 

δειώλεηαη όηη ε εηαηξεία πνπ ζα πξνθύςεη ζα εθκεηαιιεπηεί απνδνηηθόηεξα 

θαη ζα κπνξεί λα πεηύρεη θαιύηεξνπο όξνπο ζπλεξγαζίαο θαη λα εθκεηαιιεπηεί 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. 

(http://www.bankingnews.gr/επηρεηξήζεηο/item/288048-ηα-ρακέλα-

εθαηνκκύξηα-ηεο-creta-farm-ζηελ-ηεηνθαξκα-θαη-ηα-θαπηά-εξσηήκαηα-ηεο-

αλαβιεζείζαο-ζπγρώλεπζεο.html) 

http://www.bankingnews.gr/������������/item/288048-��-������-�����������-���-creta-farm-����-���������-���-��-�����-���������-���-������������-�����������.html
http://www.bankingnews.gr/������������/item/288048-��-������-�����������-���-creta-farm-����-���������-���-��-�����-���������-���-������������-�����������.html
http://www.bankingnews.gr/������������/item/288048-��-������-�����������-���-creta-farm-����-���������-���-��-�����-���������-���-������������-�����������.html
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Κλάδοσ Αλλαντικών 
 

Ζ αγνξά ησλ αιιαληηθώλ ζεσξνύκε όηη πεξηιακβάλεη όια ηα εγρώξηα 

παξαγόκελα πξντόληα επεμεξγαζίαο λσπνύ θξέαηνο, εθηόο από ηηο 

θνλζέξβεο. Οη ηειεπηαίεο δελ πεξηιακβάλνληαη, από ηε ζηηγκή πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ κηθξό πνζνζηό ηνπ ζπλόινπ θαη απνηεινύλ είδνο κε 

ζπλερόκελε κείσζε δήηεζεο πνπ σο επί ην πιείζηνλ εηζάγεηαη ζηελ Διιάδα. 

Ο θιάδνο ησλ αιιαληηθώλ απέθηεζε βηνκεραληθό ραξαθηήξα από ηε 

δεθαεηία ηνπ '70, ελώ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ '90 θαη θπξίσο από ην 1996 θαη 

έπεηηα, δηήιζε πεξίνδν εθζπγρξνληζκνύ θαη πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ 

παξαγόκελσλ πξντόλησλ, κε ηηο θνηλνηηθέο θαη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ 

δόζεθαλ ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ ππνρξεσηηθώλ νδεγηώλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ήκεξα ν θιάδνο πεξηιακβάλεη νξηζκέλεο κεγάινπ κεγέζνπο 

θαζεηνπνηεκέλεο βηνκεραλίεο πνπ ειέγρνπλ ζεκαληηθό κέξνο ηεο αγνξάο θαη 

έλαλ κεγάιν αξηζκό κηθξνύ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ πνπ 

παξάγνπλ θπξίσο παξαδνζηαθά αιιαληηθά ή / θαη θξεαηνζθεπάζκαηα. Οη 
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επηρεηξήζεηο εηζαγσγήο ηνπ θιάδνπ εκπνξεύνληαη θπξίσο πξντόληα πνπ 

έρνπλ μερσξίζεη ζηελ αγνξά ιόγσ ηεο πξνέιεπζήο ηνπο. 

Ζ εγρώξηα αγνξά αιιαληηθώλ εκθαλίδεη ρακεινύο ξπζκνύο αύμεζεο, θαη 

απηό δηόηη: 

 Ο βαζκόο απηάξθεηαο είλαη πςειόο, θαζώο ε εηζαγσγηθή δηείζδπζε 

είλαη πεξηνξηζκέλε. 

 Ο αληαγσληζκόο ζηελ εμεηαδόκελε αγνξά εληζρύεηαη, ιόγσ θαη ηεο 

δηείζδπζεο ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

 Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε αιιαληηθώλ ζηελ Διιάδα παξακέλεη 

πεξηνξηζκέλε. 

Ο θιάδνο ησλ αιιαληηθώλ πεξηιακβάλεη ιίγεο κεγάινπ κεγέζνπο 

θαζεηνπνηεκέλεο βηνκεραλίεο θαη έλα κεγάιν αξηζκό κηθξνύ θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη θπξίσο ηνπηθά. Ο βαζκόο 

ζπγθέληξσζεο ζηνλ θιάδν είλαη ζρεηηθά πςειόο, θαζώο νη ηξεηο κεγαιύηεξεο 

επηρεηξήζεηο ζπγθεληξώλνπλ πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 50%. 

Οη κεγάιεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δηαζέηνπλ δίθηπα 

δηαλνκήο πνπ θαιύπηνπλ ζρεδόλ ην ζύλνιν ηεο ρώξαο. Αληίζεηα, νη κηθξνύ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεηο πξνκεζεύνπλ θπξίσο ηελ ηνπηθή αγνξά όπνπ 

εδξεύνπλ ή ηηο αγνξέο ησλ γεηηνληθώλ λνκώλ. Ο θαηαλαισηήο πξνκεζεύεηαη 

ηα αιιαληηθά θπξίσο από ην νξγαλσκέλν ηκήκα αιιαληηθώλ ησλ super market 

θαη αθεηέξνπ απεπζείαο ζπζθεπαζκέλα από ηα ςπγεία (πξντόληα self 

service). Ζ δήηεζε αιιαληηθώλ είλαη κηθξόηεξε ζηα ζεκεία απηνεμππεξέηεζεο. 

Σν ζπλνιηθό κέγεζνο ηεο εγρώξηαο αγνξάο αιιαληηθώλ απμήζεθε ηελ 

πεληαεηία 2005-2009, κε κέζν εηήζην ξπζκό αλόδνπ κόιηο 0,76%. Σν 2009 ε 

εγρώξηα θαηλνκεληθή θαηαλάισζε εθηηκάηαη όηη απμήζεθε θαηά 2,2% ζε ζρέζε 

κε ην πξνεγνύκελν έηνο, αιιά ην 2008 είρε ππνρσξήζεη θαηά 1% πεξίπνπ ζε 

ζρέζε κε ην 2007. 

Αλαθνξηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο εγρώξηαο αγνξάο αιιαληηθώλ, 

ζεκεηώλεηαη όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο αγνξάο θαιύπηεηαη από ηελ 

θαηεγνξία «Πάξηδα - Μνξηαδέια» (27% πεξίπνπ), αθνινπζνύλ ζηε δεύηεξε 

θαη ζηελ ηξίηε ζέζε νη θαηεγνξίεο «Εακπόλ (ρνηξνκέξη θαη σκνπιάηεο)» θαη 

«Αιιαληηθά πνπιεξηθώλ» αληίζηνηρα. 
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Ζ δηαζεζηκόηεηα θαη ε πνηόηεηα ηεο βαζηθήο πξώηεο ύιεο (θξέαο) 

επεξεάδεη άκεζα ηνλ θιάδν. Ο θύξηνο όγθνο ηνπ θξέαηνο είλαη εηζαγόκελνο, 

(δεδνκέλνπ ηνπ ρακεινύ βαζκνύ απηάξθεηαο ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο 

θξέαηνο γεληθά), ελώ νξηζκέλεο από ηηο κεγαιύηεξεο κνλάδεο έρνπλ πξνβεί ζε 

ζηξαηεγηθή θάζεηεο νινθιήξσζεο, δηαηεξώληαο νη ίδηεο θηελνηξνθηθέο 

κνλάδεο, κε ζθνπό ηνλ θαιύηεξν έιεγρν ηεο πξώηεο ύιεο θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε νηθνλνκηώλ θιίκαθαο. 

Οη πσιήζεηο ησλ 32 επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηνλ θιάδν ησλ 

αιιαληηθώλ ζεκείσζαλ ην 2008 αύμεζε 7,72% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν 

έηνο. Ωζηόζν, ην θέξδνο πξν θόξνπ εηζνδήκαηνο κεηώζεθε απόηνκα θαηά 

61,2% (ην 2008), ελώ θαη ηα θέξδε ππνρώξεζαλ θαηά 17,8%. Από ηηο 32 

επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, νη 22 ήηαλ θεξδνθόξεο θαη νη 10 δεκηνγόλεο γηα ην 

2008. 

ε Creta Farms, Τφαντή και Νίκασ τα Πρωτεία 

 

Με πσιήζεηο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηα επίπεδα ηεο πεξαζκέλεο ρξνληάο, ε 

Creta Farms παξακέλεη ζηελ πξώηε ζέζε ησλ εηαηξεηώλ πνπ ηόικεζαλ 

εγρεηξήκαηα εθηόο Διιάδαο θαη βγήθαλ θεξδηζκέλεο. ηόρνο ηεο γηα θέηνο 

απνηειεί ε εδξαίσζή ηεο ζε αθόκε 9 ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ, ζε Γαλία, 

Λεηνλία, Διβεηία, Φηλιαλδία, Δζζνλία, Ληζνπαλία, Απζηξία, ινβελία θαη 

Κξναηία. εκεηώλεηαη όηη ε Creta Farms δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζε Ηζπαλία, 

νπεδία, Απζηξαιία, Ηηαιία θαη ΖΠΑ, γεγνλόο πνπ έρεη νδεγήζεη ηα νηθνλνκηθά 

ηεο κεγέζε ζε θαιά επίπεδα γηα ηελ επνρή. Δθηόο ηεο εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο, ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηεο επηβίσζήο ηεο ζηελ αγνξά 

αιιαληηθώλ απνηειεί ε ζεηξά "Δλ Διιάδη" Μεζνγεηαθή, κε όρεκα ην παξζέλν 

ειαηόιαδν. ηελ Κεληξηθή Δπξώπε ζηξέθεη ηώξα ην βιέκκα ηεο ε δηνίθεζε 

ηνπ νκίινπ «Τθαληήο», ζηνρεύνληαο ζηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγώλ ηεο πέξα 

από ηε Ρνπκαλία, όπνπ δηαζέηεη ήδε παξαγσγηθή κνλάδα. 

Σελ ίδηα ώξα πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ πσο ε εηαηξεία ζρεδηάδεη λα 

πξνρσξήζεη θαη ζε εμαγνξά ηνπηθήο κνλάδαο, δεδνκέλεο ηεο δήηεζεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ηα ηνπηθά πξντόληα. ηελ πεξίπησζε ηεο 

«Νίθαο», νη εμαγσγέο θαιύπηνπλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ ηεο ηδίξνπ, γεγνλόο 
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πνπ επηβεβαηώλεη ηε ζεκαζία πνπ δίλεη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Ζ εηαηξεία δηαηεξεί εξγνζηάζην 

ζηε Βνπιγαξία, ελώ απηή ηελ επνρή πξνηεξαηόηεηά ηεο απνηειεί ε ζεκαληηθή 

παξνπζία ηεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. Δπόκελνη ζηαζκνί ηεο 

απνηεινύλ νη αγνξέο ηεο Σνπξθίαο, ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο εξβίαο θαη ηεο 

Αιβαλίαο. 

Η Δυναμική Είςοδοσ Σων Σοπικών Επιχειρήςεων 

 

Σελ ίδηα ζηηγκή, θαη ελώ νη ππνδνκέο δελ είλαη νη θαηάιιειεο, κηθξόηεξεο 

επηρεηξήζεηο εηζέξρνληαη δπλακηθά ζηελ ειιεληθή αγνξά αιιαληηθώλ, κε θύξην 

όπιν ηνπο ηα παξαδνζηαθά, ηνπηθά πξντόληα. Ζ «ΒΗ.ΚΖ.» απνηειεί κηα 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ε νπνία ηδξύζεθε ην 1973 θαη πξνσζεί αιιαληηθά θαη 

θξέαηα κε θξέζθηα πξώηε ύιε από ηελ Ήπεηξν. Ζ εηαηξεία απνηειείηαη από 

300 εξγαδνκέλνπο θαη έρεη κέιεκά ηεο ην ηξίπηπρν «ζεβαζκόο ζηνλ 

θαηαλαισηή, ζην ζπλεξγάηε θαη ζην πεξηβάιινλ». Πξνηεξαηόηεηα ηεο 

δηνίθεζεο απνηειεί, εθηόο από ηε ρξήζε αγλώλ θαη πνηνηηθώλ πιηθώλ, θαη ε 

ρξήζε θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ ζπζθεπαζηώλ ζηελ πξνζπάζεηα κείσζεο 

ησλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ. Ζ εηαηξεία έρεη νξγαλώζεη ζύγρξνλεο κνλάδεο 

βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ζε όιεο ηηο εξγνζηαζηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο. Σα 

αιιαληηθά "Ρεθόξ" δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε Βόξεηα Διιάδα, κε θξέαηα πνπ 

επηιέγνληαη από πηζηνπνηεκέλα ζθαγεία ηεο πεξηνρήο. 
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Ο πνηνηηθόο έιεγρνο εθαξκόδεηαη κε ην ζύζηεκα HACCP θαη νη ρεκηθέο θαη 

κηθξνβηνινγηθέο αλαιύζεηο ησλ πξώησλ πιώλ θαη ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ 

είλαη ζπλερείο, γηα λα δηαζθαιίδνπλ θαη πνηόηεηα θαη γεύζε. Δλδεηθηηθό 

παξάδεηγκα νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο απνηειεί ην εξγαζηήξη ηεο νηθνγέλεηαο 

Μνπηεβειή, κε παξαδνζηαθά ρσξηάηηθα ινπθάληθα, πνπ ιεηηνπξγεί 

πεξηζζόηεξα από 40 ρξόληα θαη έρεη αθεηεξία ηελ Καιακάηα. Ζ δηνίθεζε 

ζηεξίρηεθε ζηελ παξαδνζηαθή ζπληαγή γηα ινπθάληθα από ηνλ ηόπν 

θαηαγσγήο ηεο, κε θινύδα πνξηνθαιηνύ, θξαζί ή ζθέηα. Σα ινπθάληθα 

θηηάρλνληαη από θνκκάηηα θξέζθνπ ρνηξηλνύ θαη κνζραξίζηνπ θξέαηνο, 100% 

θπζηθά κπξσδηθά θαη κπαραξηθά, θόθθηλν θξαζί, θξέζθα πιηθά όπσο 

πνξηνθάιη θαη πξάζν, αθνινπζώληαο θαηά γξάκκα ηηο παιηέο ζπληαγέο. 

Από την Ακμή, ςτην Παρακμή και ςτη ταθεροποίηςη 

 

Ζ κεγάιε αθκή ηεο ειιεληθήο αιιαληνβηνκεραλίαο ζεκεηώζεθε ηελ 

πεληαεηία 2005-2009, όηαλ ην ζπλνιηθό κέγεζνο ηεο εγρώξηαο αγνξά 

αιιαληηθώλ απμήζεθε, κε κέζν εηήζην ξπζκό αλόδνπ 0,76%. Οη εηαηξείεο 

εκπινύηηζαλ ηόζν ηελ γθάκα ησλ πξντόλησλ, μεθηλώληαο από ηα light θαη 

θηάλνληαο ζηα αιιαληηθά κε ειαηόιαδν, ελώ έγηλε πνιππινθόηεξε ε 

παξαζθεπή κε παξαιιαγέο, όπσο θαπληζηά ή "θνπαληξέ". Ζ θξίζε απνηέιεζε 

αλαζηαιηηθό παξάγνληα θαη αλέζηξεςε ην ζεηηθό θιίκα ζηελ εγρώξηα αγνξά 

αιιαληηθώλ. πγθεθξηκέλα, ε παξαγσγή αιιαληηθώλ θαη θνλζεξβώλ θξέαηνο 

εκθάληζε ζσξεπηηθή κείσζε θαηά 5,5% ηελ ηειεπηαία δηεηία ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνύκελε πεξίνδν. 

Πησηηθά θηλήζεθε θαη ε θαηαλάισζε αιιαληηθώλ, ε νπνία ππνρώξεζε 

θαηά 3,4% ην 2010 θαη θαηά 3,3% ην 2011. ηε δηεηία 2010-2011 ν θύθινο 

εξγαζηώλ παξνπζηάζηεθε κεησκέλνο (-4,65%), ελώ παξάιιεια ζεκεηώζεθε 

θαη ζεκαληηθή κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο ζε επίπεδν κεηθηώλ απνηειεζκάησλ (-

15,42%) θαη θεξδώλ πξν ηόθσλ, θόξσλ θαη απνζβέζεσλ (-47,12%). Γηα ηελ 

αθξίβεηα, ελώ ην 2009 ηα θέξδε ησλ εηαηξεηώλ μεπέξαζαλ ηα 52 εθαη. επξώ, 

ην 2010 πεξηνξίζηεθαλ ζηα 50 εθαη. επξώ, ελώ ην 2011 παξνπζίαζαλ 

θαηαθόξπθε πηώζε θαη έθηαζαλ ηα 26,45 εθαη. επξώ. Ωζηόζν, ην 2012 νη 

εηαηξείεο παξνπζίαζαλ ζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο, κε ηα ζηνηρεία λα δείρλνπλ 
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αλάζρεζε ηεο πησηηθήο πνξείαο. πγθεθξηκέλα, ην πξώην εμάκελν ηνπ 2012 

ν ηδίξνο κεηώζεθε κόιηο θαηά 0,7% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ην 

2011. ε απόιπην κέγεζνο ν ηδίξνο ησλ αιιαληηθώλ ζηηο κεγάιεο 

ιηαλεκπνξηθέο αιπζίδεο δηακνξθώζεθε ζηα 113 εθαη. επξώ ην εμάκελν, 

έλαληη 113,8 εθαη. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. Πνιύ ζεκαληηθό 

ζηνηρείν είλαη ε αύμεζε ησλ πξντόλησλ ηδησηηθή εηηθέηαο (Private Label - PL), 

ην κεξίδην ησλ νπνίσλ απμήζεθε ζην 26% από 20% πνπ ήηαλ πέξπζη ην 

εμάκελν. ύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο, ε θαηεγνξία απηή ζα απνηειεί ην 28% 

ηεο αγνξάο, πνπ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 35 εθαη. επξώ. 

(http://www.insider.gr/epiheiriseis/emporio/5167/mainetai-o-polemos-stis-

allantoviomihanies) 

http://www.insider.gr/epiheiriseis/emporio/5167/mainetai-o-polemos-stis-allantoviomihanies
http://www.insider.gr/epiheiriseis/emporio/5167/mainetai-o-polemos-stis-allantoviomihanies
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΜΟΝΣΕΛΟ PORTER ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ SWOT 
 

Ανάλυςη των πέντε δυνάμεων του Porter 
 

Γηα λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα δηακνξθώζεη κία άξηζηε ζηξαηεγηθή 

ρξεηάδεηαη λα αλαιύζεη εθηόο από ην κάθξν-πεξηβάιινλ θαη ην αληαγσληζηηθό 

κίθξν-πεξηβάιινλ. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε αξθεηέο ηερληθέο θαη κία από απηέο 

είλαη ην ππόδεηγκα ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ θαζεγεηή Michael Porter. Μπνξεί 

λα πξνζδηνξηζηεί κε επθνιία ν αληαγσληζκόο ν νπνίνο ππάξρεη ζηνλ θιάδν 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο, αλαιύνληαο ηηο πέληε δπλάκεηο ηνπ M. 

Porter. (Πεγή: ΥΑΡΠΔΡ ΜΠΟΗΝΣ - ΟΡΒΗΛ ΓΟΤΟΚΔΡ - ΕΑΝ ΚΛΟΝΣ 

ΛΑΡΔΔ, Σν Μάξθεηηλγθ θαη Εηζαγσγή ζηε Δηνίθεζε Μάξθεηηλγθ, εθδόζεηο 

Παπαδήζε) Καζώο επίζεο κπνξεί λα ζπγθεληξώζεη θαη βνεζεηηθά ζηνηρεία 

πνπ ζα ηε βνεζήζνπλ ζηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα επηιέμεη λα αθνινπζήζεη. Οη 

πέληε δπλάκεηο ηνπ Porter είλαη :   

 Ζ απεηιή εηζόδνπ λέσλ αληαγσληζηώλ 

 Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ πξνκεζεπηώλ 

 Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ αγνξαζηώλ 

 Ζ απεηιή από ηα ππνθαηάζηαηα πξντόληα 

 Ο αληαγσληζκόο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 
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Απειλή ειςόδου νέων ανταγωνιςτών 

Μία δύλακε πνπ επεξεάδεη ηνλ αληαγσληζκό είλαη ε απεηιή ησλ 

λενεηζεξρόκελσλ. Οη λένη αληαγσληζηέο απμάλνπλ ηε ρσξεηηθόηεηα ζηελ 

αγνξά θαη θέξλνπλ καδί ηνπο ηελ αλάγθε απόζπαζεο ελόο κεξηδίνπ ηεο 

αγνξάο, κε απνηέιεζκα ν αληαγσληζκόο λα γίλεηαη αθόκε πην έληνλνο. 

Απνηέιεζκα απηνύ είλαη νη ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο λα ζειήζνπλ λα βάινπλ 

θάπνηα εκπόδηα ζηελ είζνδν ησλ λέσλ αληαγσληζηώλ. Σα θπξηόηεξα εκπόδηα 

είλαη ηα εμήο: 

Η πξόζβαζε ζηα θαλάιηα δηαλνκήο 

Οη λέεο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζην λα δηεηζδύζνπλ ζηα 

θαλάιηα δηαλνκήο, δηόηη ηα θαλάιηα δηαλνκήο πξνηηκνύλ ηα ήδε γλσζηά θαη 

θαηαμησκέλα πξντόληα. Έλαο αθόκα ιόγνο είλαη όηη νη ππάξρνπζεο 

επηρεηξήζεηο κπνξεί λα έρνπλ επελδύζεη κεγάια πνζά ζηελ αγνξά ή ζηε 

ρξεκαηνδόηεζε ησλ θαλαιηώλ δηαλνκήο ησλ πξντόλησλ ηνπο. 

Οη απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα  

Γηα ηελ είζνδν κίαο λέαο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά απαηηνύληαη κεγάια 

θεθάιαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ αγνξά ηνπ εμνπιηζκνύ, 

αιιά θαη γηα ηηο ππόινηπεο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. Άξα νη απαηηήζεηο 
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πνπ ρξεηάδνληαη ζε θεθάιαηα γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα αληαγσληζηεί ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο είλαη απαγνξεπηηθέο. 

Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

ε αληίζεζε κε ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο, νη λέεο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

παξάμνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο πξντόληνο θαη λα πξνζθέξνπλ ηόζν 

αληαγσληζηηθά πξντόληα άξα θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ 

ην πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξνπλ νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

Ο αληαγσληζκόο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

 

Μηα λέα επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα κπεη ζε έλα θιάδν ζα πξέπεη λα ζθεθηεί 

ηε ζηάζε πνπ ζα θξαηήζνπλ νη ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο απέλαληη ηεο, 

θαζώο είλαη πηζαλό λα πξνζπαζήζνπλ κε θάζε ηξόπν λα ηελ εκπνδίζνπλ. 

 

Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών. 

 

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ πξνκεζεπηώλ έλαληη ησλ εηαηξεηώλ κηαο 

αγνξάο είλαη έλαο αθόκα θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο 

ηεο αγνξάο. Αζθείηαη θπξίσο κέζσ ησλ απμεκέλσλ ηηκώλ. Ζ επίδξαζε ηνπ 

κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή, θπξίσο όηαλ έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο 

πξνκεζεπηώλ εμππεξεηνύλ έλαλ αξηζκό δηαθνξεηηθώλ αγνξώλ. Ζ δύλακε 

ηνπο απμάλεηαη αλ ε κεηαθνξά ηνπ θόζηνπο θαη νη ηηκέο ησλ ππνθαηάζηαησλ 

είλαη πςειέο θαη κπνξνύλ λα απεηιήζνπλ ξεαιηζηηθά ηελ νινθιήξσζε πξνο 

ηα εκπξόο. Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ 

πξνκεζεπηώλ ζε πνιιέο βηνκεραλίεο έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά, θαζώο 

πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο αλαδεηνύλ ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηνπο. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ πξνκεζεπηώλ είλαη εληνλόηεξε όηαλ: 

Τπάξρνπλ ιίγνη πξνκεζεπηέο. 

 

Ο αξηζκόο ησλ πξνκεζεπηώλ παίδεη θπξίαξρν ξόιν ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

ηνπο δύλακε απέλαληη ζηελ επηρείξεζε. ζν ιηγόηεξνη είλαη νη πξνκεζεπηέο 
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πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θιάδν, ηόζν πεξηζζόηεξν εμαξηώληαη θαη νη επηρεηξήζεηο 

από απηνύο, άξα απμάλεηαη θαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δύλακε. 

 

Κάπνηνη πξνκεζεπηέο απεηινύλ όηη ζα πξνβνύλ ζε θάζεηε 

νινθιήξσζε ηεο παξαγσγήο. 

ηαλ νη πξνκεζεπηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνρσξήζνπλ ζην 

επόκελν ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πξντόληνο, ηόηε κπνξνύλ 

λα γίλνπλ αληαγσληζηέο ηεο επηρείξεζεο θαη έηζη κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηελ 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δύλακε. 

Τπάξρεη πςειή δηαθνξνπνίεζε ζην πξντόλ ελόο πξνκεζεπηή θαη 

απμάλεηαη ην θόζηνο αιιαγήο ησλ πξνκεζεπηώλ. 

ηαλ ηα πξντόληα ησλ πξνκεζεπηώλ είλαη δηαθνξνπνηεκέλα ή κνλαδηθά, 

απηό έρεη σο απνηέιεζκα ην θόζηνο αιιαγήο πξνκεζεπηή γηα ηελ εθάζηνηε 

επηρείξεζε λα είλαη αξθεηά πςειό, άξα απμάλεηαη θαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δύλακε ηνπ πξνκεζεπηή. 

Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραςτών. 

 

Οη πειάηεο κίαο βηνκεραλίαο αλαδεηνύλ δηαξθώο κεησκέλεο ηηκέο, 

βειηησκέλε πνηόηεηα πξντόληνο θαη επηπξόζζεηεο ππεξεζίεο θαη επνκέλσο 

ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηνλ αληαγσληζκό εληόο 

ηεο αγνξάο. Οη αγνξαζηέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ απηέο ηηο 

παξαρσξήζεηο, θέξλνπλ ηνλ έλαλ πξνκεζεπηή ελάληηα ζηνλ άιινλ. Απηό 

ζπκβαίλεη θπξίσο ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε ηνπο 

πνιινύο πξνκεζεπηέο ηνπο. Σν θαηά πόζν νη αγνξαζηέο επηηπγράλνπλ ζηηο 

δηαπξαγκαηεπηηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο εμαξηάηαη από: 

Σν κέγεζνο ηνπ αγνξαζηή. 

Σν κέγεζνο ηνπ αγνξαζηή παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ δύλακε, θαζώο όζν απμάλεηαη ην κέγεζόο ηνπ 

αγνξαζηή απμάλνληαη θαη νη πνζόηεηεο πξντόλησλ πνπ πξνκεζεύεηαη θαη 

ηαπηόρξνλα απμάλεηαη θαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ ηζρύο. 
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Ο αξηζκόο ησλ πξνκεζεπηώλ. 

ζν κεγαιύηεξνο είλαη ν αξηζκόο ησλ πξνκεζεπηώλ από ηνπο νπνίνπο 

κπνξεί κηα επηρείξεζε λα αγνξάζεη έλα πξντόλ, ηόζν κεγαιύηεξεο πηέζεηο 

κπνξεί λα αζθήζεη πξνο απηνύο, άξα απμάλεηαη θαη ε δύλακε ηνπ αγνξαζηή. 

Σηο πιεξνθνξίεο γηα ην θόζηνο ηεο εηαηξείαο. 

ε πεξίπησζε όπνπ νη πειάηεο κίαο επηρείξεζεο γλσξίδνπλ ην θόζηνο 

παξαγσγήο ηνπ πξντόληνο πνπ πξνκεζεύνληαη, αζθνύλε πηέζεηο ζηελ 

επηρείξεζε γηα ηε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ. Από απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη όζεο 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο έρνπλ νη αγνξαζηέο ηόζν κεγαιύηεξε είλαη θαη ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δύλακε. 

Κάπνηνη αγνξαζηέο απεηινύλ όηη ζα πξνβνύλ ζε θάζεηε 

νινθιήξσζε πξνο ηα πίζσ. 

ηε πεξίπησζε όπνπ νη αγνξαζηέο δελ κείλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ εθάζηνηε πξνκεζεπηή, δηόηη π.ρ. κπνξεί λα κελ 

θαηάθεξαλ λα επηηύρνπλ ηελ ηηκή ηελ νπνία επηζπκνύζαλ, απνθαζίδνπλ λα 

παξάγνπλ ηα πξντόληα πνπ αγνξάδνπλ. 

Η διαμάχη μεταξύ των υφιςτάμενων ανταγωνιςτών. 

 

Αληαγσληζκόο ζεκεηώλεηαη κεηαμύ εηαηξεηώλ πνπ παξάγνπλ παξόκνηα 

πξντόληα. Ο αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ εληείλεηαη αθόκα 

πεξηζζόηεξν ιόγσ ησλ θηλήζεσλ ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

πξνζπαζώληαο λα απνθηήζνπλ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν κεξίδην ηεο 

αγνξάο. Έηζη νη επηρεηξήζεηο είλαη αιιεινεμαξηώκελεο, όηη θάλεη ε κία 

ηαπηόρξνλα επεξεάδεη θαη ηηο άιιεο θαη ην αληίζηξνθν. πλήζσο θαζώο 

απμάλεηαη ν αληαγσληζκόο κεηώλεηαη ε θεξδνθνξία. Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε 

θαιύηεξα ηνλ αληαγσληζκό εμεηάδνπκε ηα εμήο: 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαγσληζηώλ. 

ε έλαλ θιάδν πνπ ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

όπσο ην κέγεζνο  ηεο επηρείξεζεο, παλνκνηόηππα πξντόληα θαη κεγάιε 

πξόζβαζε ζηα θαλάιηα δηαλνκήο, ηόηε ν αληαγσληζκόο δηαξθώο απμάλεηαη. 
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Ο ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο. 

ηαλ ν ξπζκόο αλάπηπμεο ζε κία αγνξά είλαη ήδε κεγάινο, νη 

επηρεηξήζεηο πξνζπαζνύλ λα πξνζειθύζνπλ αθόκα πεξηζζόηεξνπο 

αγνξαζηέο θαη κε απηό ηνλ ηξόπν λα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο θαη ηαπηόρξνλα 

ην κεξίδην ηνπο ζηελ αγνξά. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, όηαλ ν ξπζκόο 

αλάπηπμεο θζίλεη, γηα λα απμήζνπλ ην κεξίδην ηνπο ζηελ αγνξά ζα πξέπεη λα 

πξνζειθύζνπλ αγνξαζηέο από κεξίδηα αγνξώλ άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη απηό 

ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αύμεζε ηνπ αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Σα πςειά εκπόδηα εμόδνπ. 

Αξθεηέο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηε πξνζπάζεηα πνπ 

θάλνπλ γηα ηελ έμνδν από έλα θιάδν. Σα πξνβιήκαηα απηά ζρεηίδνληαη 

θπξίσο κε : 

 Σα πςειά θόζηε επέλδπζεο ζε άιινλ θιάδν. 

 Αδπλακία κεηαθνξάο θαη ρξήζεο ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. 

 Σν πςειό θόζηνο απνδεκίσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ. 

 Σε ζπξξίθλσζε ηεο παξαγσγήο ελόο πξντόληνο 

Άξα όηαλ ππάξρνπλ εκπόδηα εμόδνπ από έλα θιάδν, ε επηρείξεζε 

επηιέγεη λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο, αθόκα θαη αλ απηό έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ θεξδώλ ή ζε βάζνο ρξόλνπ αθόκα θαη ηε 

ρξενθνπία. 

Απειλή από υποκατάςτατα προΰόντα. 

 

ιεο νη επηρεηξήζεηο ζε κηα βηνκεραλία έρνπλ σο αληαγσληζηέο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε άιιεο βηνκεραλίεο. Ζ ύπαξμε ησλ 

ππνθαηάζηαησλ πξντόλησλ, ζεκαίλεη όηη ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν όξην ζηηο 

ηηκέο πνπ κπνξνύλ λα ζέζνπλ νη επηρεηξήζεηο πξνηνύ ζηξαθνύλ ζηα 

ππνθαηάζηαηα πξντόληα. Απηό ηζρύεη θαη ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο άλζεζεο, 

αιιά αθόκα πεξηζζόηεξν ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Τπάξρνπλ 

νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ καο βνεζνύλ λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ απεηιή πνπ 

ππάξρεη από ηα ππνθαηάζηαηα, όπσο: 
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Τπνθαηάζηαηα πξντόληα παξόκνηαο ή θαιύηεξεο πνηόηεηαο από ηα 

ζηάληαξ. 

ηαλ ππάξρνπλ ππνθαηάζηαηα ησλ νπνίσλ ε πνηόηεηα ή ε απόδνζε είλαη 

θαιύηεξε από απηή ησλ ζηάληαξ, ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα νη αγνξαζηέο 

ηεο επηρείξεζεο λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ζηάληαξ πξντόληα από ηα 

ππνθαηάζηαηα ηνπο. 

πκθέξνπζα ηηκή ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντόλησλ. 

εκαληηθό ξόιν ζηε ηειηθή επηινγή ηνπ θαηαλαισηή παίδεη ε ηηκή ηνπ 

πξντόληνο. Δάλ ε ηηκή ηνπ ππνθαηάζηαηνπ είλαη ρακειόηεξε από ηνπ ζηάληαξ, 

ηόηε ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα ν αγνξαζηήο λα επηιέμεη ην ππνθαηάζηαην 

έλαληη ηνπ ζηάληαξ, αθνύ έηζη ζα θαιύςεη ηελ αλάγθε ηνπ κε ρακειόηεξν 

θόζηνο. 

Η ύπαξμε άκεζα δηαζέζηκσλ ππνθαηάζηαησλ πξντόλησλ θαη ε 

ζπλερήο εκθάληζε λέσλ. 

Απηή ηε ζηηγκή ζηελ αγνξά, γηα θάζε ζηάληαξ πξντόλ, ππάξρεη άκεζα 

δηαζέζηκε αξθεηά κεγάιε γθάκα ππνθαηάζηαησλ πξντόλησλ θαη εθηόο απηνύ 

θαζεκεξηλά εκθαλίδνληαη θαη λέα ππνθαηάζηαηα. Άξα ν αγνξαζηήο έρεη ηελ 

επρέξεηα λα δνθηκάζεη θάπνην ππνθαηάζηαην θαη έηζη απμάλεηαη ν θίλδπλνο γηα 

ηα ζηάληαξ. 

Ανάλυςη SWOT 
 

Ζ αλάιπζε SWOT, παξόιν πνπ πεξάζαλε 40 ρξόληα από ηόηε πνπ 

αλαπηύρζεθε, ζεσξείηαη κέρξη θαη ζήκεξα έλα ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηε ιήςε 

επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεσλ. Ζ αλάιπζε SWOT εμεηάδεη ηα Δςναηά 

(Strengths) θαη ηα Αδύναμα (Weaknesses) ζεκεία, ηηο Εςκαιπίερ 

(Opportunities) θαη Απειλέρ (Threats) κηαο επηρείξεζεο από ην πεξηβάιινλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη (Πεγή: Κ. Σδσξηδάθεο, Α. Μ. Σδσξηδάθε, Οξγάλσζε 

θαη Δηνίθεζε, εθδ. Rosili). Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο από επηρεηξήζεηο ώζηε λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα, κε ζθνπό λα 

δηακνξθώζνπλ ζσζηά ηε κειινληηθή ζηξαηεγηθή ηνπο. Ο δηαρσξηζκόο ηεο 

αλάιπζεο SWOT γίλεηαη ζε δύν βαζηθά κέξε: ζηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνύ 

πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηα Γπλαηά (Strengths) θαη 
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ηα Αδύλακα (Weaknesses) ζεκεία θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνύ 

πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο πνπ είλαη νη Δπθαηξίεο (Opportunities) θαη νη 

Απεηιέο 

(Threats).

 

Εςωτερικό Περιβάλλον 

 

Σα δπλαηά θαη ηα αδύλακα ζεκεία είλαη εζσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ 

εληνπίδνληαη από ηελ αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη ζπζηεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

Σα Γπλαηά ζεκεία κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ: 

 Κάπνηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά 

 σζηή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

 Όπαξμε παηέληαο ή πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ 

 Καιό Brand Name ηεο επηρείξεζεο 

 Ζ γλώζε θαη εκπεηξία ηνπ αληηθεηκέλνπ 

Σα Αδύλακα ζεκεία ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη: 

 Ζ θαθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 
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 Σν αλεθπαίδεπην πξνζσπηθό 

 Με πηνζέηεζε πξαθηηθώλ κάξθεηηλγθ 

 Οη κηθξέο ηθαλόηεηεο ηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο 

 Πξνβιήκαηα ζηηο  ιεηηνπξγίεο ηεο (π.ρ. δηαλνκή, πξνώζεζε, 

ηηκνιόγεζε θιπ) 

Εξωτερικό Περιβάλλον 

 

Οη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο ηεο επηρείξεζεο εληνπίδνληαη από ηε κειέηε 

ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο. Δμσγελείο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο είλαη νη πνιηηηθνί (π. ρ. έλα 

θαηλνύξγην λνκνζρέδην), νηθνλνκηθνί (αύμεζε θνξνινγίαο), θνηλσληθνί 

(αλεξγία) θαη ηερλνινγηθνί (λέεο ηερλνινγίεο). 

Οη επθαηξίεο κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη: 

 Ζ ηερλνινγηθή πξόνδνο 

 Οη αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ 

 Ζ δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκώλ 

 Κελά ζηελ αγνξά ηα νπνία κπνξεί λα θαιύςεη ε επηρείξεζε 

 Ζ αλάπηπμε λέσλ θαλαιηώλ δηαλνκήο 

Οη απεηιέο  πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ είλαη: 

 Ζ αύμεζε ηνπ αληαγσληζκνύ 

 Ζ είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά 

 Μία παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε 

 Μία ελδερόκελε κείσζε αγνξαζηηθήο δύλακεο ησλ θαηαλαισηώλ 

 Ζ αύμεζε ησλ ηηκώλ από ηνπο πξνκεζεπηέο 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΜΟΝΣΕΛΟ PORTER ΣΗ CRETA FARMS 

Τφιςτάμενοσ Ανταγωνιςμόσ 

 

Μάρε δίλνπλ νη ηξεηο κεγάιεο εηαηξείεο (Νίθαο, Τθαληήο θαη Creta Farms) 

ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο αιιαληηθώλ γηα ηε δηαλνκή ηεο πίηαο ησλ 450 εθαη. 

επξώ πνπ είλαη ζήκεξα ε εηήζηα αγνξά ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα. Απηέο νη 

ηξεηο εηαηξείεο ππνινγίδεηαη όηη ειέγρνπλ ζπλνιηθά πεξίπνπ ην 70% ηεο 

αγνξάο, ελώ ην ππόινηπν 30% θαηέρνπλ άιιεο, κηθξόηεξεο 

αιιαληνβηνκεραλίεο. Σέινο, έλα ειάρηζην θνκκάηη αληηζηνηρεί ζε εηζαγόκελα 

πξντόληα. 

Οη δηαθνξέο ζε όηη αθνξά ην κεξίδην πνπ ειέγρεη θαζεκία από ηηο ηξεηο 

(23%) είλαη ειάρηζηεο θαη δελ είλαη άζρεηεο κε ηνλ θαζεκεξηλό, ζθιεξό 

αληαγσληζκό πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηνπο. Κάζε κέξα βγαίλεη ζηελ αγνξά θαη 

έλα θαηλνύξγην πξντόλ πνπ ππόζρεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο ιηγόηεξα ιηπαξά 

θαη ιηγόηεξν αιάηη. 

Παξά ην γεγνλόο όηη ηα αιιαληηθά ηεο λέαο επνρήο πξνζπαζνύλ λα 

εληαρζνύλ ζηελ γθάκα ησλ ηξνθίκσλ πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηνπο θαλόλεο ηεο 

πγηεηλήο δηαηξνθήο, ην κεζνγεηαθό θιίκα ηεο ρώξαο δελ επλνεί κεγαιύηεξε 

θαηαλάισζε. ηε Γεξκαλία, γηα παξάδεηγκα, ε εηήζηα θαηά θεθαιήλ 

θαηαλάισζε αιιαληηθώλ είλαη 25 θηιά, ελώ ζηελ Διιάδα παξακέλεη ζηα 

ρακειά επίπεδα ησλ 7,5 θηιώλ. ηελ Ηζπαλία, ν ζπλνιηθόο εηήζηνο ηδίξνο είλαη 

ηεο ηάμεσο ησλ 7 δηζ. επξώ θαη ζηηο ΖΠΑ αλέξρεηαη ζηα 65 δηζ. επξώ. 

Σα Πιο Τγιεινά Πρώτα 

 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ηα αιιαληηθά κε ιηγόηεξα ιηπαξά, ιηγόηεξν αιάηη θαη 

παξζέλν ειαηόιαδν πέηπραλ έλαλ εηήζην ξπζκό αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 

4%. ε όηη αθνξά ηα είδε θξέαηνο πνπ πξνηηκνύληαη από ην θαηαλαισηηθό 

θνηλό είλαη θπζηθό λα θεξδίδνπλ ζπλερώο έδαθνο απηά πνπ έρνπλ ρακειά 

ιηπαξά. Σν δακπόλ από θξέαο γαινπνύιαο έρεη θαηαγξάςεη ηα ηειεπηαία 

ρξόληα ηνπο κεγαιύηεξνπο ξπζκνύο αύμεζεο πσιήζεσλ. Ζ ζρέζε ηνπ 
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Έιιελα θαηαλαισηή κε ηα αιιαληηθά βειηηώζεθε ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη απηό 

θαίλεηαη από ην γεγνλόο όηη πξηλ από πεξίπνπ 15 ρξόληα ε θαηαλάισζε 

αιιαληηθώλ ζηελ Διιάδα αλεξρόηαλ ζηνπο 60000 ηόλνπο, ελώ ζήκεξα 

ππεξβαίλεη ηνπο 85000. ε απηό ζπλέβαιαλ, κεηαμύ άιισλ, θαη νη ζρέζεηο 

εκπηζηνζύλεο πνπ δηακνξθώζεθαλ αλάκεζα ζηηο εηαηξείεο παξαγσγήο θαη 

ηνπο θαηαλαισηέο. 

πσο επηζεκαίλεη ν νηθνλνκηθόο δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο Τθαληήο θ. 

Υξήζηνο Μπαξηζώθαο, έρνπλ εθιείςεη από ηελ αγνξά θαηλόκελα ηνπ 

παξειζόληνο κε αιινησκέλα ή θαη λνζεπκέλα πξντόληα. ήκεξα, από ηελ 

πξώηε ύιε κέρξη θαη ην ηειηθό πξντόλ δελ ηα αγγίδεη αλζξώπηλν ρέξη ράξε ζηα 

απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο. 

τισ Αγορέσ Σου Εξωτερικού 

 

Ζ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ζε ζπλδπαζκό θαη κε κηα ζεηξά θαηλνηνκηώλ, 

όπσο ε ρξήζε παξζέλνπ ειαηόιαδνπ πνπ αληηθαηέζηεζε κέξνο ηνπ δσηθνύ 

ιίπνπο, άλνημε ην δξόκν ζηελ ειιεληθή αιιαληνβηνκεραλία γηα κηα ζεηξά από 

απαηηεηηθέο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ. Σν «Δλ Διιάδη» ηεο Creta Farms 

βξίζθεηαη ήδε ζηα ξάθηα πνιιώλ ζνύπεξ κάξθεη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, 

ελώ ηειεπηαία πξντόληα ηεο εηζήρζεζαλ κέζσ θνηλήο εηαηξείαο κε ηνπηθό 

«παίθηε» θαη ζηε κεγάιε ηζπαληθή αγνξά. 

ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ θαη θπξίσο ζηηο βαιθαληθέο βξίζθεηαη εδώ θαη 

αξθεηά ρξόληα ε αιιαληνβηνκεραλία «Νίθαο», ε νπνία δηαζέηεη παξαγσγηθέο 

κνλάδεο θαη εκπνξηθέο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, κεηαμύ άιισλ, θαη ζηηο αγνξέο 

ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο, όπνπ απαζρνιεί ζπλνιηθά 110 άηνκα 

(έλαληη 492 αηόκσλ πνπ απαζρνιεί ζπλνιηθά ζηελ Διιάδα). ηε ξνπκαληθή 

αγνξά, ησλ 24 εθαη. θαηνίθσλ, βξίζθεηαη θαη ε αιιαληνβηνκεραλία Τθαληήο, ε 

νπνία δηαζέηεη ζηελ ελ ιόγσ ρώξα παξαγσγηθή κνλάδα πνπ παξάγεη εηεζίσο 

3000 ηόλνπο αιιαληηθώλ. Φπζηθά, ε δηείζδπζε ησλ ειιεληθώλ αιιαληηθώλ ζε 

ρώξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξώπεο αιιά θαη ζε άιιεο, όπνπ ππάξρεη καθξόρξνλε 

παξάδνζε ζηελ παξαγσγή αιιαληηθώλ, δελ είλαη θαζόινπ εύθνιε ππόζεζε. 

Γηα ην ιόγν απηό, νη θηινδνμίεο ηεο ειιεληθήο αιιαληνβηνκεραλίαο 

πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζηηο αγνξέο ησλ Βαιθαλίσλ. 



61 
 

Οι Σρεισ Μεγάλοι Παίκτεσ Σησ Ελληνικήσ Αγοράσ 

 

Με πεξίπνπ 500 εξγαδνκέλνπο θαη πάλσ από 8.350 ζεκεία πώιεζεο, ε 

αιιαληνβηνκεραλία «Νίθαο» είλαη έλαο από ηνπο παιαηόηεξνπο παίθηεο. Δδώ 

θαη κεξηθά ρξόληα ε εηαηξεία αλήθεη ζην επελδπηηθό θεθάιαην Global Finance, 

ην νπνίν δηεπζύλεηαη από ηνλ θ. Άγγειν Πιαθόπηηηα. Ο εηήζηνο ηδίξνο ηεο 

εηαηξείαο ππεξβαίλεη ηα 120 εθαη. επξώ, ελώ ζην πξώην ελλεάκελν ηνπ 2010 

νη πσιήζεηο ηεο αλήιζαλ ζηα 63 εθαη. επξώ θαη ηα θέξδε ηεο ζηα 1,48 εθαη. 

επξώ. 

Σν εξγνζηάζην ηεο εηαηξείαο ζηνλ Άγην ηέθαλν απνηειεί ηελ θύξηα 

κνλάδα παξαγσγήο πξντόλησλ επεμεξγαζίαο θξέαηνο θαη εθηείλεηαη ζε εηδηθά 

ζρεδηαζκέλεο εγθαηαζηάζεηο 20.000 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ. Ζ εηαηξεία, ζην 

πιαίζην ηεο επέθηαζήο ηεο θαη ζε πξντόληα δύκεο, έρεη δεκηνπξγήζεη θαη 

ιεηηνπξγεί ζην εξγνζηάζην ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ από ηνλ επηέκβξην ηνπ 2006 

κηα λέα γξακκή παξαγσγήο πίηζαο, ε νπνία δηαζέηεη παξαγσγηθή 

δπλακηθόηεηα 25.000 ηεκαρίσλ αλά βάξδηα. 

Ζ εηαηξεία Τθαληήο, ην 2009, είρε ηδίξν 120 εθαη. επξώ θαη θέξδε 8 εθαη. 

επξώ. Ηδξύζεθε ην 1979. Ζ γθάκα ηεο πεξηιακβάλεη πξντόληα 

επεμεξγαζκέλνπ θξέαηνο (αιιαληηθά), θαηεςπγκέλα (κπηθηέθηα, πίηζεο θ.ιπ.), 

ειιεληθέο παξαδνζηαθέο ζαιάηεο, θξνπαζάλ θαη θξέζθα δπκαξηθά. ηα ηέιε 

ηνπ 1998 αγόξαζε ηε βηνκεραλία αιιαληηθώλ θαη ηξνθίκσλ ΛΑΝΣΗΟΝ ΜΖΣ 

ΔΒΡΟΤ Α.Δ., ε νπνία βξίζθεηαη ζηε ΒΗ.ΠΔ. Αιεμαλδξνύπνιεο θαη είλαη κηα 

ζύγρξνλε εξγνζηαζηαθή κνλάδα. 

ην θιακπ ησλ κεγάισλ ηεο ειιεληθήο αιιαληνβηνκεραλίαο αλήθεη θαη ε 

εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Creta Farms, νη πσιήζεηο ηεο νπνίαο ζην 

πξώην ελλεάκελν ηνπ 2009 αλήιζαλ ζηα 82 εθαη. επξώ θαη ηα θέξδε ζηα 7,5 

εθαη. επξώ. Ζ εηαηξεία, πνπ ειέγρεηαη από ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αδειθώλ 

Δκκαλνπήι Γνκαδάθε (πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη δηεπζύλσλ ζύκβνπινο) θαη 

Κσλζηαληίλνπ Γνκαδάθε (αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη δηεπζύλσλ ζύκβνπινο), 

δηαζέηεη δηθή ηεο ρνηξνηξνθηθή κνλάδα θαη κνλάδα επεμεξγαζίαο λσπνύ θαη 

θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο θαη αιιαληηθώλ. Παξάιιεια δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηηο 
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εηζαγσγέο θαη ζην ρνλδξηθό εκπόξην ηπξηώλ θαη εηδώλ δηαηξνθήο ζε 

θνλζέξβεο (καληηάξηα, ζαιάηεο θ.ιπ.). 

Η Εξέλιξη Σων Σριών Αλλαντοβιομηχανιών 

 

Καηά ην 2016 όκσο, βξίζθνληαη ζε θξίζηκε θακπή νη αιιαληνβηνκεραλίεο 

ηεο ρώξαο, νη νπνίεο πξνζπαζνύλ αθόκε λα πεξηνξίζνπλ ηηο απώιεηεο πνπ 

είραλ από ην δηαηξνθηθό ζθάλδαιν κε ην θξέαο αιόγνπ πνπ είρε μεζπάζεη 

ζηελ Διιάδα ην 2012-2013, από ηελ άλνδν ησλ αιιαληηθώλ ηδησηηθήο εηηθέηαο 

αιιά θαη ηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. 

Τθαληήο, Creta Farms, αιιά θαη Νίθαο, πνπ θαηέρνπλ πιένλ κεξίδην 

αγνξάο άλσ ηνπ 60% (ε πηώζε ηνπ κεξηδίνπ παξαηεξείηαη ιόγσ ηεο 

εκθάληζεο ησλ αιιαληηθώλ ηδησηηθήο εηηθέηαο), είηε ξίρλνπλ ζηελ αγνξά λέα 

θαηλνηόκα πξντόληα, είηε εμάγνπλ ηερλνγλσζία ζην εμσηεξηθό, είηε 

πξνζπαζνύλ λα μεπεξάζνπλ ην νηθνλνκηθό αδηέμνδν ζην νπνίν έρνπλ 

πεξηέιζεη. 

Creta Farms: Εξάγει τεχνογνωςία 

 

ηελ "ελνηθίαζε" ηεο παηέληαο ηεο ζε μέλεο βηνκεραλίεο γηα ηελ 

παξαγσγή αιιαληηθώλ κε ειαηόιαδν επηθεληξώλεηαη ην λέν κνληέιν 

εμσζηξέθεηαο ηεο Creta Farms, ε νπνία ζηαδηαθά εγθαηαιείπεη ηηο άκεζεο 

εμαγσγέο από Διιάδα. Μόλν από ηε κία ζπκθσλία αδεηνδόηεζεο ρξήζεο ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηελ απζηξαιηαλή Primo Meats, ε Creta Farms ζα 

εηζπξάηηεη ηνπιάρηζηνλ 1,5 εθαη. επξώ εηεζίσο σο δηθαηώκαηα ρξήζεο ηεο 

επξεζηηερλίαο ηεο (royalties). 

«Με ηελ αδεηνδόηεζε ρξήζεο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο δελ ρξεηάδεηαη 

λα μνδέςεηο ρξήκαηα θαη έρεηο γξήγνξα θεξδνθόξν απνηέιεζκα», δήισζε 

πξνζθάησο ν Κσλ. Γνκαδάθεο, απνθαιύπηνληαο ην βαζηθό θίλεηξν ηεο 

αιιαγήο πνξείαο ηεο εηαηξείαο. 

Ζ ζπκθσλία κε ηε Primo Meats, ηε κεγαιύηεξε εηαηξεία αιιαληηθώλ ηεο 

Απζηξαιίαο, κε κεξίδην άλσ ηνπ 50%, πξνβιέπεη ηελ αδεηνδόηεζε ηεο 

απζηξαιηαλήο εηαηξείαο από ηελ Creta Farms, ηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο θαη 
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έρεη ειάρηζηε δηάξθεηα ηζρύνο ηα πέληε ρξόληα. Οη πσιήζεηο ηεο Primo Meats 

εθηηκάηαη όηη ζα αλέιζνπλ ζπλνιηθά ζηελ πεληαεηία ζε πεξίπνπ 276 εθαη. 

επξώ. 

Οη 33 θαη πιένλ θσδηθνί αιιαληηθώλ κε ειαηόιαδν πνπ βξίζθνληαη από 

ηνλ πεξαζκέλν Αύγνπζην ζηα ξάθηα ησλ κεγαιύηεξσλ αιπζίδσλ ζνύπεξ 

κάξθεη ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο θέξνπλ ην ζήκα «Oliving by 

Hans». Σν ζήκα «Oliving» είλαη απηό κε ην νπνίν ζα δξαζηεξηνπνηείηαη 

γεληθόηεξα ζηηο αγνξέο εθηόο Διιάδνο ε Creta Farms. Ήδε ε νλνκαζία απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πξντόληα πνπ παξάγεη ε εηαηξεία ζηελ Ηζπαλία ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Argal, κε ηελ νπνία ε Creta Farms είρε ζπζηήζεη ηελ 

εηαηξεία «Creta Farms Espana». 

 

 

 

Τφαντήσ: Νέο καινοτόμο προΰόν 

 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ε πνξεία ηεο κεγαιύηεξεο αιιαληνβηνκεραλίαο, έρεη 

ζεκαδεπηεί ηόζν από ην ζθάλδαιν ηνπ αινγίζηνπ όζν θαη από ηελ πξόζθαηε 

απόζπξζε πξντόληνο ηεο από ηνλ ΔΦΔΣ, ιόγσ ζαικνλέιαο. Ζ εηαηξεία 

Τθαληήο ήηαλ ε κόλε πνπ πέξαζε εθείλε ηε δύζθνιε ρξνληά γηα ηνλ θιάδν, 

ρσξίο ηα ζηειέρε ηεο λα θάλνπλ θάπνην ζρόιην. 

ύκθσλα κε γλώζηεο ηεο αγνξάο, ε ηαθηηθή απηή πνπ αθνινύζεζαλ, ηελ 

βνήζεζαλ ώζηε λα θαηαιαγηάζεη γξήγνξα ν ζάινο πνπ είρε μεζπάζεη. 
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Ζ επηρείξεζε, ε νπνία πξόζθαηα ιάλζαξε ζηελ αγνξά έλα λέν 

πξσηνπνξηαθό πξντόλ (παξηδάθη από άπαρν θξέαο θαη γηανύξηη) δηαζέηεη ηξία 

εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο θξέαηνο, έλα ζηελ Αζήλα, δεύηεξν ζηελ 

Αιεμαλδξνύπνιε κέζσ ζπγαηξηθήο ηεο Λάληζηνλ Μεη Έβξνπ θαη ηξίην ζην 

Βνπθνπξέζηη, όπνπ ιεηηνπξγεί έηεξε ζπγαηξηθή ηεο. 

Ζ εηαηξεία ηδξύζεθε ην 1980 από ηνπο αδειθνύο Τθαληή θαη έρεη ηε 

δπλαηόηεηα, κέζσ επελδύζεσλ, λα παξάγεη εκεξεζίσο πεξηζζόηεξα από 

50.000 θηιά αιιαληηθώλ θαη 5.000 θηιά δηαθόξσλ άιισλ πξντόλησλ θξέαηνο, 

όπσο κπηθηέθηα, πίηζεο θαη ζθεπάζκαηα θνηόπνπινπ. 

Δπίζεο δηαζέηεη 11 θέληξα δηαλνκώλ Τθαληήο (Αιεμαλδξνύπνιε, Γξάκα, 

Θεζζαινλίθε, Ησάλληλα, Κέξθπξα, Κνδάλε, Κξήηε, Λάξηζα, Πάηξα, Ρόδνο, 

Σξίπνιε), 1 θέληξν δηαλνκήο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθώλ, 4 θέληξα δηαλνκήο 

Ifantis Romania S.r.I. εληόο Ρνπκαλίαο (Timisoara, Cluj, Pitest, Oradea), 1 

θέληξν δηαλνκήο ηεο Luncheon Meat Έβξνπ ΑΔ (Αζήλα), 1 κνλάδα 

παξαγσγήο θέηαο (Σξίθαια) θαη έλα εξγνζηάζην παξαγσγήο θαηεςπγκέλσλ 

θαγεηώλ Ifantis Κνπδίλα. 

 

 

Νίκασ: Περιμένει τη διάςωςη 

 

Κνκβηθό έηνο ήηαλ ην 2016 θαη γηα ηελ ηξίηε γλσζηή αιιαληνβηνκεραλία 

ηεο ρώξαο, ηελ Νίθαο, πξνηνύ πξνρσξήζεη ην deal εμαγνξάο ηεο. 
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Ζ πξόηαζε εμαγνξάο ηεο Νίθαο θαηαηέζεθε από ηνλ ηζρπξό άληξα ηεο 

Chipita π. Θενδσξόπνπιν, ζηα ηέιε ηνπ Οθηώβξε 2014 θαη αλ θαη έρνπλ 

πεξάζεη πάλσ από δύν ρξόληα, εληνύηνηο δελ ππάξρεη αθόκε θάηη λεόηεξν. Ο 

θ. πύξνο Θενδσξόπνπινο από θνηλνύ κε ηελ ειιεληθή εηαηξεία Impala έρεη 

θαηαζέζεη ζηηο ηξάπεδεο κηα ζπλδπαζηηθή πξόηαζε γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο 

βηνκεραλίαο ε νπνία κεηαμύ άιισλ πεξηιακβάλεη ηελ αύμεζε κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ θαηά 20 εθαη. επξώ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε - «θνύξεκα» ησλ 

δαλείσλ ηεο πνπ αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 60 εθαη. επξώ, ζε πνζνζηό ηεο 

ηάμεο ηνπ 50%. 

Δπηπιένλ, ην αθίλεην ηεο «Νίθαο» ζηνλ Άγην ηέθαλν, όπνπ ζηεγάδνληαη 

ηα γξαθεία θαη νη παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο βηνκεραλίαο ζα εθπέζεη ηνπ 

δαλεηζκνύ θαη ζα θαηαιήμεη ζηηο ηξάπεδεο. Ζ αμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ 

εθηηκήζεθε ζηα 18 εθαη. επξώ, ιακβαλνκέλεο ππόςε θαη ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

επηθξαηεί ζην εγρώξην real estate. 

Πάλησο ηα κεγέζε ηεο αιιαληνβηνκεραλίαο ζπξξηθλώλνληαη δηαξθώο. Σν 

2004 ν όκηινο είρε ηδίξν 100 εθαη. επξώ θαη θαζαξά θέξδε 8 εθαη. επξώ, ελώ 

ην 2014, δέθα ρξόληα κεηά, νη πσιήζεηο δηακνξθώζεθαλ ζηα 56 εθαη. επξώ 

θαη ην θαζαξό απνηέιεζκα ήηαλ δεκηνγόλν θαηά 13 εθαη. επξώ. 

ύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία δεκνζηνπνηεκέλε ινγηζηηθή θαηάζηαζε γηα ην 

ελλεάκελν ηνπ 2015, ν όκηινο είρε αξλεηηθά ίδηα θεθάιαηα 33 εθαη. επξώ, ελώ 

ν ηξαπεδηθόο δαλεηζκόο αλέξρνληαλ ζηα 77 εθαη. επξώ, επί ζπλόινπ 

ππνρξεώζεσλ 100 εθαη. επξώ. 

Ζ Νίθαο, αλήθεη ζηνλ Άγγειν Πιαθόπεηα, ηεο Global Finance, ηελ νπνία 

εμαγόξαζε ην 2003 από ηνλ Παλαγηώηε Νίθα έλαληη 60 εθαη. επξώ, κε 

πξννπηηθή λα ηελ πνπιήζεη ην αξγόηεξν σο ην 2008. Κάηη ηέηνην σζηόζν δελ 

έγηλε. 

Σν 2005 έκειε λα είλαη ρξνληά νξόζεκν γηα ηελ πνξεία ηεο 

αιιαληνβηνκεραλίαο. 

Ο εληνπηζκόο από ηνλ ΔΦΔΣ θαη ε θαηάζρεζε από ηε κνλάδα ηεο 

Θεζζαινλίθεο πάλσ από 8,5 ηόλνπο αθαηάιιεισλ αιιαληηθώλ έθαλε ηνπο 

θαηαλαισηέο λα ράζνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο. 
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Έθηνηε μεθίλεζε ε πηώζε ησλ πσιήζεσλ θαη ε εκθάληζε δεκηώλ πνπ 

έκειιε λα είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε κεηέπεηηα ρξεκαηννηθνλνκηθή πνξεία ηνπ 

Οκίινπ. 

 

Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραςτών 

 

Οη αγνξαζηέο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα επεξεάδνπλ έλαλ θιάδν κέζσ ησλ 

πηέζεσλ πνπ αζθνύλ γηα λα κεηώζνπλ ηηο ηηκέο, λα βειηηώζνπλ ηε πνηόηεηα 

θαη λα θεξδίζνπλ επλντθόηεξνπο όξνπο ζπλαιιαγώλ. ζν κεγαιώλεη ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ αγνξαζηώλ, ηόζν πην έληνλα πξέπεη λα 

παξαθνινπζείηαη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο από ηηο επηρεηξήζεηο.  

Οη ζεκαληηθόηεξνη αγνξαζηέο ζηε δηθή καο πεξίπησζε είλαη νη αιπζίδεο 

ζνύπεξ κάξθεη, κίλη κάξθεη, εηαηξείεο catering θαη ηα εζηηαηόξηα γξήγνξεο 

εμππεξέηεζεο (Fast Food). Δθηηκάηαη όηη ην 50% ηεο δήηεζεο θαιύπηεηαη από 

ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πώιεζεο, ελώ ην ππόινηπν 50% θαιύπηεηαη από 

επηρεηξήζεηο όπσο μελνδνρεία, εζηηαηόξηα θαη catering. 

Σν θπξηόηεξν δίθηπν δηαλνκήο ησλ πξντόλησλ ηεο Creta Farms είλαη ηα 

θαηαζηήκαηα αιπζίδσλ ζνύπεξ κάξθεη. ύκθσλα κε κειέηε ηεο ICAP πνπ 

έγηλε πξηλ από κεξηθά ρξόληα ν θιάδνο ησλ ζνύπεξ κάξθεη είλαη από ηνπο 

πιένλ αλαπηπζζόκελνπο ζηελ Διιάδα, κε λέα θαηαζηήκαηα λα αλνίγνπλ 

δηαξθώο, ηα πεξηζζόηεξα εθ ησλ νπνίσλ αλήθνπλ ζε κεγάιεο αιπζίδεο όπσο 

π.ρ. ν θιαβελίηεο, ν κηινο Δινκάο, My Market θιπ. Γηα ην ιόγν απηό νη 

αιπζίδεο ζνύπεξ κάξθεη δηαζέηνπλ κεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρύ. 
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Έλαο ηξόπνο γηα λα κεηξηαζζεί σο έλα ζεκείν ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρύ 

ησλ αγνξαζηώλ, είλαη ε παξνρή δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντόλησλ από ηηο 

επηρεηξήζεηο, όπσο ηα πξντόληα «Δλ Διιάδη» από ηε Creta Farms, κε ηα 

νπνία ηα ζνύπεξ κάξθεη θεξδίδνπλ ζηαζεξά λένπο αθνζησκέλνπο πειάηεο θαη 

άξα αλαγθάδνληαη λα ηα πσινύλ κε επλντθόηεξνπο όξνπο γηα ηνλ πξνκεζεπηή. 

Έλα αθόκα κεγάιν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο αιιαληηθώλ 

απνξξνθάηαη από ηα εζηηαηόξηα καδηθήο εζηίαζεο θαη γξήγνξεο 

εμππεξέηεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε αγνξά καδηθήο εζηίαζεο θαη 

γξήγνξεο εμππεξέηεζεο θαηά ηε πεξίνδν 1992-2008 θαηέγξαςε εηήζην ξπζκό 

αύμεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 15,2%. 

Σέινο νη ηειηθνί θαηαλαισηέο, δελ ζεσξείηαη όηη έρνπλ ηζρπξή 

δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε, εθηόο βέβαηα από εθείλνπο πνπ έρνπλ άξηζηε 

πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηελ δηαθνξά ησλ ηηκώλ ησλ πξντόλησλ, γεγνλόο 

πνπ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ ηειηθή επηινγή ηνπο. 

Απειλή ειςόδου νέων ανταγωνιςτών 

 

Έλα αλεζπρεηηθό ζπκβάλ είλαη ε εκθάληζε ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο 

εηηθέηαο, ηα νπνία επηιέγνπλ νη θαηαλαισηέο όηαλ ε δηαθνξά ηηκήο από ηα 

επώλπκα είλαη κεγάιε. 

Προΰόντα ιδιωτικήσ ετικέτασ 

 

Ζ ζπλερηδόκελε ύθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έρεη δπζκελείο 

επηπηώζεηο ζε πνιιά επίπεδα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Άιια είλαη 

εκθαλή, όπσο ε αλεξγία θαη ηα ινπθέηα, θη άιια ιηγόηεξν εκθαλή, όπσο ε 

αληαγσληζηηθόηεηα ησλ πξντόλησλ ηα νπνία θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά. 

Πξάγκαηη, εκπνξηθόο θόζκνο θαη θαηαλαισηέο δηαπηζηώλνπλ ηε κεησκέλε 

επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ζε πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

Πξόθεηηαη γηα πξντόληα πνπ παξάγνπλ νη αιπζίδεο ζνππεξ κάξθεη, 

αμηνπνηώληαο ηελ εκπηζηνζύλε ησλ πειαηώλ ηνπο θαη ηηο δπλαηόηεηεο 

κείσζεο ηνπ θόζηνπο ρσξίο αληίζηνηρε κείσζε ηεο πνηόηεηαο. 
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Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη μεζπάζεη έλαο αθήξπθηνο πόιεκνο ζηηο ηηκέο 

ηόζν κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, όζν θαη αλάκεζα ζε 

ιηαλέκπνξνπο θαη πξνκεζεπηέο. Κεληξηθό δήηεκα απηνύ ηνπ αθήξπθηνπ 

πνιέκνπ είλαη ε όιν θαη αζζελέζηεξε αγνξαζηηθή δύλακε ηνπ ηειηθνύ 

θαηαλαισηή, πνπ κεηώλεη ηελ θίλεζε ζηελ αγνξά θαη θάλεη όιν θαη 

δπζθνιόηεξε ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκήζεηαο θαη πώιεζεο πξντόλησλ. 

Γηα λα αληηκεησπίζεη ηε λέα θαηάζηαζε έλα κέξνο ηεο αγνξάο, 

πξνρώξεζε ζε κείσζε ηηκώλ ησλ επώλπκσλ πξντόλησλ, θπξίσο κέζα από ην 

θαλάιη ησλ πξνζθνξώλ, ώζηε λα πξνζεγγίζεη ηνπο θαηαλαισηέο κε κεησκέλν 

εηζόδεκα, πνπ είλαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία. Απηή ε θίλεζε, κείσζε ηε 

δηαθνξά ηηκήο πνπ ππήξρε αλάκεζα ζηα επώλπκα θαη ζηα πξντόληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο. Έλα άιιν κέξνο ηεο αγνξάο, όκσο, ιόγσ θόζηνπο δελ κπόξεζε λα 

κεηώζεη ζεκαληηθά ηηο ηειηθέο ηηκέο ησλ επσλύκσλ. Έηζη έδσζε βάξνο ζηα 

πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, ώζηε λα είλαη αληαγσληζηηθά. 

Απνηέιεζκα απηώλ ησλ ηαθηηθώλ θηλήζεσλ ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ 

παξάγνληεο ηεο αγνξάο είλαη ε αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο πνπ έρνπλ ηα 

πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, παξά ηε ζπλερηδόκελε απώιεηα εηζνδεκάησλ ησλ 

θαηαλαισηώλ, αιιά θαη ε πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηα όζα έρνπλ θαηαθέξεη ζηηο 

άιιεο επξσπατθέο ρώξεο. πσο ζπκπέξαλε κεγάιε εηαηξεία ζηξαηεγηθώλ 

ζπκβνπιώλ ζην ρώξν ηνπ κάξθεηηλγθ, ην κεξίδην ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο 

εηηθέηαο θέξδηζε ην 15,4% ηεο αγνξάο ην 2014, έλαληη ην 14% ην 2013 θαη κε 

ηδίξν πνπ θηλείηαη ζηα επίπεδα ησλ 500 εθαη. επξώ.  

Τπάξρεη θη έλα άιιν θνκκάηη ηεο αγνξάο πνπ επελδύεη ζπζηεκαηηθά ζηα 

πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Πξόζθαηα, όκηινο ιηαληθνύ εκπνξίνπ απνθάζηζε 

λα επεθηείλεη ηε γθάκα πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο πνπ δηαζέηεη, 

πξνζζέηνληαο πνιινύο θσδηθνύο ζε ραξηηθά, πιαζηηθά, ιάκπεο αινγόλνπ, 

δσνηξνθέο, αλαςπθηηθά θαη θαηεςπγκέλα πξντόληα. θνπόο είλαη ε δηεύξπλζε 

ηνπ θέξδνπο θαη ε ελίζρπζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπλείδεζεο κέζα από ηελ 

εκπηζηνζύλε ησλ θαηαλαισηώλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εηηθέηα. 
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Απειλή από Τποκατάςτατα Προΰόντα 
 

Τπνθαηάζηαηα ζεσξνύληαη ηα πξντόληα πνπ ελώ θαίλεηαη όηη είλαη 

δηαθνξεηηθά, έρνπλ άιια ραξαθηεξηζηηθά νπζηαζηηθά θαη ηθαλνπνηνύλ αθξηβώο 

ηηο ίδηεο αλάγθεο κε έλα άιιν πξντόλ. 

Σα αιιαληηθά ζεσξνύληαη πεξηζζόηεξν σο έλα ζπκπιεξσκαηηθό είδνο 

δηαηξνθήο θαη θπξίσο θαηαλαιώλνληαη σο ζλαθ, θαη ζρεδόλ πνηέ σο θπξίσο 

γεύκα. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα, λα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ππνθαηάζηαην ησλ 

αιιαληηθώλ νπνηαδήπνηε άιιε θαηεγνξία ζλαθ πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί σο 

πξώηε ύιε ην θξέαο. Παξαδείγκαηνο ράξε πξντόληα όπσο είλαη ηα 

ζθνιηαηνεηδή κπνξνύλ λα θαιύςνπλ παξόκνηεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ. 

Άιια πξντόληα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ σο ππνθαηάζηαηα, 

είλαη θάπνηα πξντόληα ζόγηαο θαη γεληθά vegan πξντόληα πνπ δελ πεξηέρνπλ 

θαλέλα είδνο θξέαηνο. Αθόκα θαη πξντόληα πνπ έρνπλ σο πξώηε ύιε ην ςάξη 

ζα κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ σο ππνθαηάζηαηα, από ηε ζηηγκή πνπ γηα 

παξάδεηγκα ν ηόλνο ή ν θαπληζηόο ζνινκόο κπνξνύλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα 

αιιαληηθά ζηε παξαζθεπή ελόο ζλαθ. Σα παξαπάλσ ζεσξνύληαη ηζρπξά 

ππνθαηάζηαηα εάλ αλαινγηζηεί θαλείο ηε ζηξνθή ησλ θαηαλαισηώλ πξνο ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή. 

Ωο ζπκπέξαζκα, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη παξόηη ην θόζηνο 

κεηαθίλεζεο κεηαμύ ησλ ππνθαηάζηαησλ θαη ησλ αιιαληηθώλ είλαη ρακειό, 

δελ δείρλεη λα απνηειεί ηδηαίηεξε απεηιή. Μπνξεί όκσο λα επεξεάζεη σο έλα 

βαζκό ηνλ αξηζκό ησλ πσιήζεσλ ησλ αιιαληηθώλ θαζώο θαη ηνλ θαζνξηζκό 

ηεο αλώηαηεο ηηκήο πώιεζεο. 

Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών 
 

Οη πξνκεζεπηέο είλαη νη θύξηνη ζπλεξγάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο νη 

όπνηεο ελέξγεηεο θαη ζηξαηεγηθέο αθνινπζήζνπλ κπνξεί λα επεξεάζνπλ 

ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη πξνκεζεπηέο κπνξνύλ λα 

αζθήζνπλ κεγάιεο πηέζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο, είηε κε θάπνηα αύμεζε ζηε ηηκή 

ησλ πξντόλησλ, είηε κε ηε παξνρή πξντόλησλ ρακειόηεξεο πνηόηεηαο. 
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ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν νη πξώηεο ύιεο ζπκκεηέρνπλ θαηά 73% ζηελ 

ηειηθή ηηκή ηνπ πξντόληνο θαη παξαπάλσ από 85% εάλ πξνζζέζνπκε ζε απηά 

ηηο βνεζεηηθέο ύιεο θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο. Από εθεί κπνξνύκε λα 

θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό ξόιν παίδνπλ νη πξνκεζεπηέο γηα ηηο εηαηξείεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. 

Οη πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν θαη είλαη απαξαίηεηεο 

ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη ηόζν ην θξέαο όζν θαη νη βνεζεηηθέο ύιεο 

όπσο θαξπθεύκαηα, θηικ ζπζθεπαζίαο θ.ιπ.. Ο αξηζκόο ησλ πξνκεζεπηώλ 

θξέαηνο είλαη αξθεηά κεγάινο, γεγνλόο πνπ κεηώλεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο 

δύλακε έλαληη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Οη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο 

αιιαληηθώλ ζπλεξγάδνληαη κε επξσπατθέο εηαηξείεο νη νπνίεο είλαη 

ζπγθεληξσκέλεο ζε γθξνππ, γεγνλόο πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα 

θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο. Άξα ε δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε απηώλ ησλ 

πξνκεζεπηώλ είλαη απμεκέλε έλαληη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Σν θπξίσο ζπζηαηηθό ησλ αιιαληηθώλ, ην θξέαο, δελ κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηεζεί εύθνια. Ωζηόζν, νη βηνκεραλίεο αιιαληηθώλ δίλνπλ κεγάιε 

βαξύηεηα ζηελ παξαγσγή πξντόλησλ άξηζηεο πνηόηεηαο. Δθεί ζα κπνξνύζε 

λα παξαηεξεζεί κηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε πνηόηεηα ηνπ θξέαηνο, 

θαζώο γηα λα απμήζνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ηζρύ νη πξνκεζεπηέο 

πξνζθέξνπλ θαη βνεζεηηθέο ύιεο καδί κε ηηο πξώηεο. 

Οη πεξηζζόηεξεο βνεζεηηθέο ύιεο πξνέξρνληαη από ην εμσηεξηθό θαη είλαη 

δύζθνιν λα ππνθαηαζηαζνύλ από άιια πξντόληα, κε ζπλέπεηα ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ πξνκεζεπηώλ λα είλαη κεγάιε θαζώο νη 

επηρεηξήζεηο δελ κπνξνύλ λα αζθήζνπλ πηέζεηο σο πξνο ηε ηηκή. 

πκπεξαζκαηηθά, βιέπνπκε όηη ε πνηόηεηα θαη ε δηαζεζηκόηεηά ηεο 

βαζηθήο πξώηεο ύιεο επεξεάδεη άκεζα ηνλ θιάδν. Μία δηαθνξνπνίεζε 

παξαηεξείηαη ζην αλ νη επηρεηξήζεηο είλαη θάζεηεο νινθιήξσζεο ή όρη, δηόηη 

δεκηνπξγνύλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ελώ νη άιιεο εμαξηώληαη ζε κεγάιν βαζκό 

από ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ πξνκεζεπηώλ ηνπο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΤΗ SWOT ΣΗ CRETA FARMS 

Strengths – Δυνατά ημεία 

 

Δίπισκα επξεζηηερλίαο ζηελ παξαγσγή αιιαληηθώλ κε έμηξα 

παξζέλν ειαηόιαδν. 

πσο είλαη γλσζηό, ε θαηλνηνκία παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

επίηεπμε ηνπ αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηήζεη κηα επηρείξεζε από ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

Έηζη, ε θαηνρύξσζε κε Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο ηεο παξαγσγήο 

πξντόλησλ «Δλ Διιάδη» απνηειεί κία ηεξαζηίνπ κεγέζνπο επηηπρία γηα ηελ 

εηαηξεία, ε νπνία ηε βνήζεζε λα απεπζπλζεί ζηνπο θαηαλαισηέο 

πξνζθέξνληαο έλα πξντόλ δηαθνξνπνηεκέλν από ηα ήδε ππάξρνληα 

αληαγσληζηηθά πξντόληα. Τπάξρνπλ αθόκα πνιιά πεξηζώξηα εθκεηάιιεπζεο 

ηνπ δηπιώκαηνο επξεζηηερλίαο απηνύ θαη γηα ην ιόγν απηό κπνξεί λα 

απνδεηρζεί θεξδνθόξν ζε πνιιέο αθόκε επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο ηεο Creta 

Farms. (http://www.tovima.gr/finance/finance-business/article/?aid=425717) 

 

 

 

http://www.tovima.gr/finance/finance-business/article/?aid=425717
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Πηζηνπνίεζε από ηελ Ειιεληθή θαη Ακεξηθαληθή θαξδηνινγηθή 

εηαηξεία. 

Μία αθόκε πηζηνπνίεζε πνπ εληζρύεη ηελ ήδε ππάξρνπζα θαιή εηθόλα 

ηεο ζεηξάο πξντόλησλ «Δλ Διιάδη». πσο γίλεηαη επθόισο θαηαλνεηό είλαη 

πνιύ δύζθνιν πξντόληα αιιαληηθώλ λα ζεσξεζνύλ από ηε θνηλή γλώκε σο 

πγηεηλά πξντόληα, πόζν κάιινλ λα ιάβνπλ θαη πηζηνπνίεζε από ηνλ Διιεληθό 

θαη ηνλ Ακεξηθαληθό Καξδηνινγηθό Οξγαληζκό. 

Επηθνηλσλία θαη δεκόζηεο ζρέζεηο ζηνλ εμσηεξηθό. 

ηαλ κία επηρείξεζε πνπ μεθηλά ηε δξάζε ηεο από ηελ Διιάδα, επηιέγεη 

λα επεθηαζεί ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ, είλαη ππνρξεσκέλε λα επελδύζεη 

πνιύ κεγάια θεθάιαηα γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ πξντόληνο πνπ δηαζέηεη. 

Ηδηαίηεξα όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε κηα επηρείξεζε όπσο ε Creta Farms, όπνπ 

έρεη λα πξνζθέξεη έλα θαηλνηόκν θαη ηαπηόρξνλα πγηεηλό πξντόλ, ην νπνίν 

κάιηζηα δε ζπκβαδίδεη πιήξσο κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ 

θαηαλαισηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ, νπόηε ρξεηάδνληαη θαη πεξηζζόηεξεο δξάζεηο 

επηθνηλσλίαο ώζηε λα κπνξέζεη λα πξνζεγγίζεη ηνπο θαηαλαισηέο. 

Πιήξεο θαζεηνπνίεζε ζηελ παξαγσγή θαη ηε δηαλνκή. 

Μπνξεί κε ηελ θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαλνκήο λα 

απμάλνληαη θαη ηα θόζηε ηεο, ηαπηόρξνλα όκσο έρεη θαη ηνλ απόιπην θαη 

απνθιεηζηηθό έιεγρν ησλ δηαδηθαζηώλ, είηε κεξηθά είηε ζπλνιηθά. Ζ Creta 

Farms είλαη ππεύζπλε γηα ην ζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ εθηεινύληαη ζε 

θάζε έλα από ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο, έρνληαο ηε δπλαηόηεηα 

λα ηηο ειέγμεη θαη λα ηηο δηαρεηξηζηεί, ρσξίο λα εκπιέθνληαη κεζάδνληεο. 

Υξήζε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ ύπαξμε, ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ζε 

κία επηρείξεζε απνηειεί κία από ηηο βαζηθόηεξεο πξνηεξαηόηεηεο. Με ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπο, ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

απνθηήζεη ζεκαληηθή θαη άκεζε πιεξνθόξεζε γηα θάζε κία από ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αγνξάζεη ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο 

από ηηο εξεπλεηηθέο εηαηξείεο. 
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Weaknesses – Αδύναμα ημεία 

 

Αλεπαξθήο δηαθεκηζηηθή πνιηηηθή. 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ε Creta Farms έρεη νξγαλώζεη πνιιέο πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο, νη νπνίεο παξόηη είλαη πξνζεθηηθά θηηαγκέλεο θαη έρνπλ δαπαλεζεί 

αξθεηά κεγάια πνζά γηα ηε πξνβνιή ηνπο ζε δηάθνξα Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο, δελ έρνπλ εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δώζνπλ 

ζηελ επηρείξεζε ην αληαγσληζηηθό επηθνηλσληαθό πιενλέθηεκα πνπ ζα θάλεη 

ηε δηαθνξά ελάληηα ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο, θεξδίδνληαο αθόκε κεγαιύηεξν 

κεξίδην ηεο αγνξάο. 

Δηθαζηηθέο δηακάρεο. 

Μία κεγάιε εηαηξεία ηξνθίκσλ έρεη σο βαζηθή πξνηεξαηόηεηα ηεο λα 

πείζεη ηνπο θαηαλαισηέο όηη ηα εξγνζηάζηα ηεο, ηεξνύλ όρη κόλν ηνπο 

λνκηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηνπο 

εζηθνύο, δειαδή ηνπο θαλόλεο εθείλνπο πνπ απνδέρεηαη ε εθάζηνηε ηνπηθή 

θνηλσλία. 

ηε πεξίπησζε ηεο Creta Farms ε θνηλή γλώκε επεξεάζηεθε αηζζεηά 

από ηηο δηάθνξεο δηακάρεο ηεο εηαηξείαο κε πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο, 

θαζώο ε ειιεληθή θνηλσλία παξακέλεη επαίζζεηε ζε ηέηνηνπ ηύπνπ ζέκαηα, κε 

ζπλέπεηα λα απνδπλακσζεί ζε αξθεηά κεγάιν βαζκό ην brand name ηεο 

εηαηξείαο. 

Τςειέο ηηκέο ζε ζύγθξηζε κε ηνλ αληαγσληζκό. 

Παξαηεξνύκε όηη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο Creta Farms είλαη 

αθξηβόηεξε από απηή πνπ αθνινπζνύλ νη αληαγσληζηέο ηνπο. Απηό ζηηο 

πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ ιεηηνπξγεί σο απνηξεπηηθόο παξάγνληαο 

θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ αιιαληηθώλ από ηνπο θαηαλαισηέο. 

Απνηπρία αλνίγκαηνο ζηηο ΗΠΑ. 

Ζ εηαηξεία έθαλε κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ην άλνηγκα ζηελ αγνξά ηεο 

Ακεξηθήο, ε νπνία όκσο απέηπρε ιόγσ θπξίσο ηεο κε νινθιεξσκέλεο 

έξεπλαο αγνξάο πνπ έγηλε ζην ακεξηθαληθό θνηλό, θαζώο θαη ιόγσ άζηνρσλ 

πξνβιέςεσλ, νη νπνίεο έβαιαλ ηελ επηρείξεζε ζε κεγάιεο πεξηπέηεηεο, 
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δπζρεξαίλνληαο θαηά πνιύ ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε, θάηη ην νπνίν είλαη πνιύ 

επηθίλδπλν ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζνβαξήο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 

Σν 77% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ αλήθεη ζηνπο δύν ηδηνθηήηεο ηεο 

εηαηξείαο θαη κόλν ην ππόινηπν 23% είλαη δηαζέζηκν πξνο δηαπξαγκάηεπζε 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν όκσο ζηεξνύληαη από ηελ 

επηρείξεζε ζεκαληηθά θεθάιαηα, ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα βειηηώζνπλ θαηά 

πνιύ ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε. 

Opportunities - Ευκαιρίεσ 

 

Αλνίγκαηα ζε αγνξέο εμσηεξηθνύ. 

ζεο εηαηξείεο θαηάθεξαλ λα εηζέιζνπλ ζε αγνξέο ηνπο εμσηεξηθνύ, 

απέθηεζαλ ζεκαληηθά εξγαιεία ώζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηε 

κεηνύκελε θαηαλαισηηθή δήηεζε ιόγσ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ. 

ε κία αγνξά ηξνθίκσλ όπσο απηή ζηε ρώξα καο, ε νπνία εάλ δελ 

ζπξξηθλώλεηαη, κέλεη ηνπιάρηζηνλ ζηάζηκε ρσξίο λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα 

πξνζθέξεη θάηη παξαπάλσ ζηηο ληόπηεο επηρεηξήζεηο, εθείλεο είλαη 

ππνρξεσκέλεο γηα λα επηβηώζνπλ λα απεπζπλζνύλ ζε αγνξέο εμσηεξηθνύ. 

Αλνίγκαηα ζε λέεο αγνξέο. 

Ζ Creta Farms ην έρεη ήδε επηρεηξήζεη έρνληαο μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή 

ηπξηνύ ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΜΔΒΓΑΛ. Με θηλήζεηο ζαλ απηή ε επηρείξεζε 

κπνξεί λα απμήζεη ζε κεγάιν βαζκό ηα έζνδα ηεο, έρνληαο αλνίμεη 

παξάιιεια έλα πνιύ ζεκαληηθό θεθάιαην γηα ην κέιινλ ηεο. 

Δεκηνπξγία δεζκώλ κε ηνπο εξγαδόκελνπο. 

Οη εξγαδόκελνη είλαη έλαο παξάγνληαο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θάζε 

επηρείξεζε. ε ζπλεξγαζία κε απηνύο επηηπγράλεη ηνπο ζηόρνπο πνπ έρεη 

ζέζεη, κέζσ απηώλ επηβηώλεη θαη ηαπηόρξνλα εμειίζζεηαη. Απηόο είλαη θαη ν 

ιόγνο όπνπ θάζε πνιπεζληθή εηαηξεία πξνζπαζεί λα δηαηεξεί ην αλζξώπηλν 

δπλακηθό ηεο ηθαλνπνηεκέλν από θάζε άπνςε, θαζώο απηνί είλαη νη πξώηνη 

εθπξόζσπνη ηεο εηαηξείαο ζηνπο θαηαλαισηέο. 
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Με ηε δεκηνπξγία απηήο ηεο κνλαδηθήο ζρέζεο κε ηνπο εξγαδόκελνπο ε 

Creta Farms ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη ην ηδαληθό εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, όπνπ 

ζα παξαθηλεί ηνπο εξγαδόκελνπο. Έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα πξνζθέξεη κία 

επράξηζηε εκπεηξία εξγαζίαο θαη ζα θάλεη ηνπο ππαιιήινπο λα αηζζάλνληαη 

ηελ επηρείξεζε σο ζπίηη ηνπο. 

Έκθαζε ζηε ηηκνιόγεζε. 

πσο είλαη γλσζηό, ν θιάδνο ησλ αιιαληηθώλ είλαη έλαο θιάδνο κε 

αξθεηά κεγάιε επαηζζεζία ζηε ηηκή. Έηζη αξθεηά ζπρλά κηα έζησ θαη κηθξή 

κεηαβνιή ζηε ηηκή ελόο πξντόληνο ηνπ θιάδνπ κπνξεί λα αιιάμεη ηηο 

ηζνξξνπίεο ζηελ αγνξά. 

Πάλσ ζε απηό βαζίζηεθαλ θαη νη ζεηξέο ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, 

νη νπνίεο εθάξκνζαλ κηα πνιύ επηζεηηθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη κέζα από 

απηό θαηάθεξαλ λα πξνζειθύζνπλ πνιινύο θαηαλαισηέο, έρνληαο πιένλ 

θηάζεη ζην 25% ηεο αγνξάο. 

ε απηή ηε δηαπίζησζε κπνξεί πιένλ λα βαζηζηεί θαη ε Creta Farms θαη 

λα δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά αιιαληηθώλ κε ρακειέο ηηκέο ώζηε λα πξνζεγγίζεη 

ηα ρακειά ζηξώκαηα θαηαλαισηώλ. 

Threats - Απειλέσ 

 

Κιάδνο κε ξεπζηέο ηζνξξνπίεο. 

Έλαο επκεηάβιεηνο θιάδνο πνπ βξίζθεηαη ζε κία αξθεηά αζηαζή εζληθή 

θαη επξσπατθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, κπνξεί λα απνηειέζεη κεγάιν πξόβιεκα 

γηα κηα επηρείξεζε όπσο ε Creta Farms. Ο θιάδνο ησλ αιιαληηθώλ πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ππό ζπλερή παξαθνινύζεζε θαη αλάιπζε, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα 

δηαζθαιηζηεί πσο ε θάζε εηαηξεία είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξήζεη ηηο θηλήζεηο 

ησλ αληαγσληζηώλ. 

Δπζρεξήο νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζπγθπξία. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα απεηιήζεη αθόκα θαη ηηο πην πγηείο 

επηρεηξήζεηο. Ζ κεγάιε κείσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο είλαη πξνθαλέο 

όηη επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκό ηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ, θάηη όπνπ 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θαη ε Creta Farms. 
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Δθηόο όκσο από ηηο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, ξεπζηέο είλαη θαη νη 

ηζνξξνπίεο ζηε πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο καο. Απηό είλαη έλα γεγνλόο πνπ 

δεκηνπξγεί αβεβαηόηεηα θαη κε ηηο ζπρλέο πνιηηηθέο αιιαγέο αλαηαξαρή, 

θαζώο δελ επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα ζρεδηάζεη κηα καθξνπξόζεζκε 

ζηξαηεγηθή, εθόζνλ κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζε 

θνξνινγηθά ή λνκηθά ζέκαηα. 

Δηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο αληαγσληζηώλ. 

ιεο νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο είραλ ην βιέκκα ηνπο ζηξακκέλν ζηηο 

δξάζεηο ησλ αληαγσληζηώλ ηνπο. Ζ Creta Farms ήξζε αληηκέησπε ην 

πξνεγνύκελν δηάζηεκα κε κηα όπσο απνδείρζεθε εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, 

πνιύ επηηπρεκέλε δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία ηνπ αληαγσληζηή «ΤΦΑΝΣΖ», 

ζηελ νπνία δελ θαηάθεξε λα αληηδξάζεη απνηειεζκαηηθά. Απηό είρε σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ηόζν ζε επίπεδν όγθνπ όζν 

θαη ζε επίπεδν αμίαο ησλ πξντόλησλ. 

Μεγάια αλνίγκαηα ζε άγλσζηεο αγνξέο. 

πσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, ηα αλνίγκαηα ζε κεγάιεο αγνξέο 

ηνπ εμσηεξηθνύ ή ζε άιινπο θιάδνπο ζπλήζσο είλαη κία κεγάιε επθαηξία γηα 

αλάπηπμε. Σαπηόρξνλα όκσο, ππάξρεη θαη απμεκέλε πηζαλόηεηα απηά ηα 

αλνίγκαηα λα απνηειέζνπλ κία από ηηο κεγαιύηεξεο απεηιέο γηα κηα 

επηρείξεζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη ε θαηάιιειε δηαρείξηζε. Γηα ην 

ιόγν απηό απαηηείηαη ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκόο θαη πξνζεθηηθή πξόβιεςε ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ πηζαλόηαηα ζα αληηκεησπίζεη ε επηρείξεζε ζηε λέα αγνξά.
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ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΨ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Ειςαγωγή 

 

πσο δηαπηζηώλνπκε από ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ησλ Πέληε Γπλάκεσλ 

ηνπ Porter θαη ηελ αλάιπζε SWOT, ν θιάδνο ησλ αιιαληηθώλ είλαη αξθεηά 

ξεπζηόο θαη γηα ην ιόγν απηό νη αιιαληνβηνκεραλίεο (ζηελ πεξίπησζε καο ε 

Creta Farms) είλαη ππνρξεσκέλεο λα αιιάδνπλ θαη λα αλαπξνζαξκόδνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπο ώζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ύπαξμε ηνπο θαη ελ ζπλερεία ηελ 

αλάπηπμε ηνπο. 

Ζ Creta Farms θαίλεηαη πσο θαηαλνεί ηελ αλαγθαηόηεηα απηή, θαη όρη 

κόλν δελ αξέζθεηαη ζην λα αξπάδεη επθαηξίεο πνπ ηεο εκθαλίδνληαη, αιιά 

θάλεη θαη κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα λα δεκηνπξγεί λέεο, όπσο γηα παξάδεηγκα 

ηα πξντόληα «Δλ Διιάδη». 

Παξ’ όια απηά, θαη επεηδή θαλέλαο νξγαληζκόο δελ είλαη ηέιεηνο, ζα 

ζέιακε λα δηαηππώζνπκε κεξηθέο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα 

βνεζήζνπλ ελ κέξεη θαηά ηελ άπνςε καο ηελ εηαηξεία ζε ηνκείο όπσο ην 

Marketing θαη ν ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη πξνηάζεηο καο αθνξνύλ: 

1. Βειηηώζεηο ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα είζνδν ζε λέεο αγνξέο. 

2. Αμηνπνίεζε λέσλ κέζσλ πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο. 

3. πλεξγαζία κε Παλεπηζηεκηαθά Ηδξύκαηα. 

4. Βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Βελτιώςεισ του τρατηγικού χεδιαςμού για την Είςοδο ςε Νέεσ 

Αγορέσ 

 

Οη αδειθνί Γνκαδάθε, είραλ σο κεγάιν ηνπο όλεηξν από ηε πξώηε 

ζηηγκή, ηελ εηζαγσγή ηεο εηαηξείαο ηνπο ζηελ αγνξά ηεο Ακεξηθήο. Πξηλ από 

κεξηθά ρξόληα ηέζεθε ζε εθαξκνγή απηό ην κεγάιν ζρέδην. Έπεηηα από ηελ 

εύξεζε ζπλεξγάηε ζηελ άιιε άθξε ηνπ αηιαληηθνύ θαη ελ ζπλερεία κε 50% 
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πνζνζηό γηα θάζε εηαηξεία, μεθίλεζε ε πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ «Δλ 

Διιάδη». 

Αλ θαη ν αξρηθόο ζηόρνο γηα ηδίξν ηέζεθε ζηα 10 εθ. δνιάξηα, ην ηειηθό 

απνηέιεζκα ήηαλ ην ηξαγηθό πνζό ησλ ηεηξαθνζίσλ ρηιηάδσλ δνιαξίσλ, 

πνζό πνπ δελ δηθαηνινγνύζε ηε κεγάιε επέλδπζε πνπ είρε γίλεη. 

Ζ απνηπρία ηεο επέλδπζεο απηήο ζηνίρηζε ζπλνιηθά ζηνλ όκηιν Creta 

Farms θαζώο εκθάληζε κεγάιεο δεκηέο θαη γηα ην ιόγν απηό αύμεζε ηηο ηηκέο 

ηεο, ώζηε λα εμηζνξξνπήζεη ηε θαηάζηαζε. Μέζα ζε όια ηα ππόινηπα ήξζε 

λα πξνζηεζεί θαη ε αλεζπρία ησλ Ακεξηθαλώλ ζπλεξγαηώλ ηεο, νη νπνίνη 

έπεηηα από ηε ζπγθεθξηκέλε  απνηπρία πξνζπάζεζαλ λα παξάμνπλ πξντόληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο κε ζθνπό ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο. 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη από ηα παξαπάλσ είλαη όηη έγηλαλ πνιιά 

ιάζε θαη πάξζεθαλ απνθάζεηο ρσξίο λα έρεη γίλεη νπζηαζηηθόο ζρεδηαζκόο. 

Βέβαηα, απηό σο ελόο ζεκείνπ ήηαλ αλακελόκελν, δηόηη πξόηεηλαλ ζε έλα λέν 

θαηαλαισηή έλα πξντόλ ην νπνίν είλαη εθηόο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ. 

Έλα αθόκα γεγνλόο είλαη όηη ε Creta Farms δελ είρε θάλεη ηηο θαηάιιειεο 

έξεπλεο πξνηνύ εηζέιζεη ζηελ αγνξά, αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη είρε γίλεη κόλν 

ζηε Νέα Τόξθε, παξόηη ην πξντόλ ζα απεπζπλόηαλ ζε πελήληα δηαθνξεηηθέο 

πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. 

Όζηεξα από απηή ηελ ζύληνκε αλαδξνκή ηεο πνξείαο ηεο Creta Farms 

ζηηο ΖΠΑ, γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό όηη ζηξαηεγηθά ν ζρεδηαζκόο ηεο εηαηξείαο 

ζε κία λέα αγνξά ήηαλ ειιηπήο θαη όπσο απνδείρζεθε αλαπνηειεζκαηηθόο. 

Δκείο ζα ζέιακε λα πξνηείλνπκε ζηελ εηαηξεία λα θάλεη κεγαιύηεξεο θαη 

πην ζηνρεπκέλεο έξεπλεο αγνξάο, όπνπ αλ θαη ην θόζηνο ζα είλαη απμεκέλν, ε 

εηαηξεία ζα κπνξεί λα ζρεδηάζεη ηελ επόκελε θίλεζε ηεο κε κεγαιύηεξε 

βεβαηόηεηα. 

Ωζηόζν, εάλ νη νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο δελ επηηξέπνπλ κεγάιεο έξεπλεο 

αγνξάο, ζα κπνξνύζαλ ηα πξντόληα λα ηνπνζεηεζνύλ ζε θαηαζηήκαηα 

δηαθόξσλ πεξηνρώλ, ώζηε κεηά από έλα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα λα 

γίλνπλ θάπνηεο κεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηώλ σο 

πξνο ην λέν γηα απηνύο πξντόλ. 
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Αξιοποίηςη των Μέςων Προβολήσ και Διαφήμιςησ 

 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ έρεη γίλεη αλαπόζπαζην 

θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ θαηαλαισηώλ αθόκα θαη ζηελ Διιάδα. 

ύκθσλα κε κία έξεπλα πνπ δεκνζηεύηεθε πξηλ από κεξηθά ρξόληα, ην 

70% ησλ ειιήλσλ ρξεζηκνπνηνύλ ην internet γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα ώξεο ζε 

εβδνκαδηαία βάζε. 

ύκθσλα επίζεο κε ηελ ίδηα έξεπλα, ελδηαθέξνλ πξνθαιεί θαη ε πνηθηιία 

ησλ ζπζθεπώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ρξήζηεο γηα ηελ πινήγεζε ζην 

δηαδίθηπν (π.ρ. ζηαζεξόο Ζ/Τ, θνξεηόο Ζ/Τ, θηλεηό, tablet θ.ιπ.), όπσο 

επίζεο θαη ν ηόπνο από ηνλ νπνίν ζπλδένληαη νη ρξήζηεο ζην δηαδίθηπν (π.ρ. 

ζπίηη, εξγαζία, ζρνιείν/ζρνιή θ.ιπ). 

Απηέο ηηο ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηώλ είλαη πνπ ζα πξέπεη λα 

επεμεξγαζηνύλ θαη λα αληηιεθζνύλ κε θαιύηεξν ηξόπν όιεο νη κεγάιεο 

εηαηξείεο γηα λα επηβηώζνπλ ζηηο ζεκεξηλέο αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο. Απηό 

απ’ όηη θαίλεηαη δελ εθαξκόδεη ε Creta Farms θαζώο ε παξνπζία ηεο ζην 

δηαδίθηπν είλαη αξθεηά θησρή. 

Προτάςεισ 

ύκθσλα κε ηε παξαπάλσ αλάιπζε θαη ζύκθσλα κε ηηο ηάζεηο ηεο 

επνρήο ζα ζέιακε λα πξνηείλνπκε ζηελ εηαηξεία ηα παξαθάησ: 

 Αλαβάζκηζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο site. 

 Γεκηνπξγία νκάδαο, ε νπνία ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλε γηα 

ηελ παξνπζία ηεο εηαηξείαο ζην δηαδίθηπν. 

 Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο (π.ρ. 

Facebook). 

 Γεκηνπξγία Forum ζην νπνίν νη θαηαλαισηέο ζα κπνξνύλ λα 

έρνπλ άκεζε επηθνηλσλία κε αληηπξνζώπνπο ηεο εηαηξείαο. 
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υνεργαςία με Πανεπιςτημιακά Ιδρύματα 

 

Έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν έρνπκε κείλεη αξθεηά πίζσ ζαλ ρώξα θαη σο 

δεκόζην θαη σο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, είλαη ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ 

ζπλεξγαζίαο κε ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα. 

Ζ Creta Farms παξόηη ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξόληα απνδεδεηγκέλα 

θαηλνηνκεί ζηνλ ηνκέα ηεο, γηα παξάδεηγκα κε ηε δεκηνπξγία ησλ πξντόλησλ 

«Δλ Διιάδη», ηηο λέεο ζπζθεπαζίεο θαη ηηο λέεο κεζόδνπο παξαγσγήο θαη 

ζπληήξεζεο (δηπιή παζηεξίσζε γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο ησλ 

πξντόλησλ), θαίλεηαη πσο δελ επηδηώθεη ηε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηεκηαθά 

ηδξύκαηα. 

Ζ πξόηαζε καο αθνξά ζπλεξγαζία κε παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα όπσο: 

 Σν Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, όπνπ ζα κπνξνύζε λα 

πξνκεζεύζεη ηελ εηαηξεία κε λέα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο, ηεο δηαλνκήο θαη ησλ 

πσιήζεσλ. 

 Σν Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, όπνπ ζα κπνξνύζε λα 

θαλεί ρξήζηκν ζε ηνκείο όπσο ην marketing θαη ε δηαθήκηζε, θαζώο θαη 

νη θνηηεηέο ζα πξνζέθεξαλ λέεο ηδέεο γηα ηε πξνβνιή ηεο εηαηξείαο. 

Δπίζεο λα αλαθέξνπκε όηη ην παλεπηζηεκηαθό ίδξπκα απηό κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη σο πεγή άληιεζεο λέσλ εξγαδνκέλσλ κειινληηθά, νη 

νπνίνη ζα έθαλαλ ηα πξώηα ηνπο εξγαζηαθά βήκαηα εθεί θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα παξέκελαλ νη ηθαλόηεξνη. 

 Σν Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, πνπ ζα κπνξνύζε λα 

βνεζήζεη ηελ εηαηξεία ζε ηνκείο όπσο ε εθηξνθή θαη ε θαζαξηόηεηα ησλ 

δώσλ. Δπίζεο ην ζπγθεθξηκέλν παλεπηζηήκην ζα κπνξνύζε λα 

ρνξεγήζεη θάπνηνπ είδνπο πηζηνπνηεηηθό ζηελ εηαηξεία ην νπνίν ζα 

βνεζνύζε ζηε πξνώζεζε ηεο. 
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Βελτίωςη των Διαδικαςιών για τη Διαχείριςη του Περιβάλλοντοσ 

 

Οη εηαηξείεο αιιαληηθώλ ρξεζηκνπνηνύλ ηαθηηθέο θαη παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο νη νπνίεο είλαη ζπρλά άθξσο ακθηζβεηνύκελεο από ην επξύ θνηλό. 

Αλ θαη ε Creta Farms είλαη ήδε αξθεηά επαηζζεηνπνηεκέλε ζε ζρέζε κε 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ππάξρνπλ κεξηθά αθόκα πξάγκαηα πνπ ζα κπνξνύζε 

λα βειηηώζεη, όπσο: 

 Αλαθύθισζε επξείαο θιίκαθαο. Αλαθύθισζε ησλ πξντόλησλ θαη 

ζπζθεπαζηώλ πνπ αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ ηεο. 

 Υξήζε πιηθώλ πνπ είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Υξήζε 

πιηθώλ πνπ είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ ηόζν ζηε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία όζν θαη ζην ηειηθό πξντόλ. 

 Μείσζε ηνπ βάξνπο θαη ηνπ όγθνπ ηεο ζπζθεπαζίαο. Δίλαη θάηη 

ην όπνην γίλεηαη εδώ θαη αξθεηά ρξόληα κε ζθνπό ηε κείσζε ηνπ 

θόζηνπο, σζηόζν ην ηειεπηαίν θαηξό πξνβάιιεηαη ε πεξηβαιινληηθή 

πιεπξά ηεο πξνζπάζεηαο. 

 Δθζηξαηείεο γηα ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. πκκεηνρή ή 

αθόκα θαη δεκηνπξγία εθζηξαηεηώλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο γηα 

ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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