
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ…
                             ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ



Ο Συνεταιρισµός

Το 2011 ιδρύθηκε  ο 
Συνεταιρισµός «ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς» από µια 
οµάδα αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγών. 
Σύντοµα, και µέσα από τη σκληρή δουλειά και 
το µεράκι των µελών του, εξελίχθηκε στον 
πρώτο Πρότυπο Παραγωγικό Συνεταιρισµό 
αγελαδινού γάλακτος που ιδρύθηκε στη χώρα 
µας. 



Μέλη - Παραγωγή

 100 αγελαδοτρόφοι παραγωγοί - 
µέλη,

 
 55 µονάδες παραγωγής αγελαδινού 

γάλακτος,

 Καθηµερινά παράγονται 120 τόνοι 
γάλακτος που αντιστοιχούν στο 10% 
της εγχώριας παραγωγής.

 Ανώτατο όργανο είναι η Γενική 
Συνέλευση και το Διοικητικό 
Συµβούλιο αποτελείται από 5 µέλη



Στόχοι

 Η διασφάλιση της ποιότητας και άρα η επίτευξη υπεραξίας στο 
τελικό προϊόν

 Η διάθεση του γάλακτος που παράγουν τα µέλη του
 Η µείωση του κόστους παραγωγής µέσω µαζικών εισροών Α’ 

υλών και την ανάπτυξη συνεργειών σε όλο το φάσµα του 
πρωτογενούς και όχι µόνο τοµέα

 Η Βελτίωση της παραγωγικότητας του ζωικού κεφαλαίου των 
µελών του

 Η βελτίωση του διαχειριστικού επιπέδου των µονάδων των 
µελών του

 Η αξιοπρεπής παρουσία στον τοµέα διάθεσης του προϊόντος 
του προς τους καταναλωτές



Δράσεις

Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντος
 
 Σύστηµα καθηµερινών δειγµατοληψιών από όλες τη φάρµες των 

µελών. Τα δείγµατα υποβάλλονται σε  µία  σειρά  εργαστηριακών 
αναλύσεων, στα επίσηµα κρατικά εργαστήρια.

 Σύστηµα εσωτερικής τιµολόγησης µε  βάση 5 ποιοτικά κριτήρια 
όπως αυτά περιγράφονται στα συµβόλαια µε τις 
γαλακτοβιοµηχανίες. Η θέσπιση ποιοτικών κριτηρίων βοηθά στη 
συνεχή βελτίωση της ποιότητας του γάλακτος αλλά και στην 
απόκτηση επαγγελµατικής συνείδησης



Δράσεις

Διάθεση Γάλακτος

Ο ΘΕΣγάλα – ΠΙΕς ήταν ο πρώτος Συνεταιρισµός στη χώρα 
που εγκαθίδρυσε τα συµβόλαια για τη διάθεση του γάλακτος 
στους µεταποιητές. Προµηθεύει τις µεγαλύτερες 
γαλακτοβιοµηχανίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας µε 
το γάλα του, µέσω αναλυτικών συµβολαίων που προασπίζουν 
τόσο τα συµφέροντα των µελών του όσο και τις 
γαλακτοβιοµηχανίες αλλά κυρίως τους ίδιους τους 
καταναλωτές.



Δράσεις

Μείωση κόστους παραγωγής
 Μαζικές Προµήθειες Α’ Υλών. 
 Εδραίωση της «Συµβολαιακής Γεωργίας». 
Αναπτύσσει ένα εκτεταµένο δίκτυο συνεργειών µε τοπικούς αγρότες
για την παραγωγή και προµήθεια µαζικών ποσοτήτων πρώτων υλών. 
Οι δράσεις «Συµβολαιακής Γεωργίας» επιτυγχάνουν ένα διττό στόχο: 
µειώνουν το κόστος παραγωγής για τα µέλη ενώ ταυτόχρονα 
εξασφαλίζουν ένα σταθερό εισόδηµα για τους συναδέλφους 
γεωργούς. Η ασφάλεια, η ποιότητα αλλά και η εντοπιότητα των 
ζωοτροφών που προµηθευόµαστε αποτελεί προαπαιτούµενο για την 
επίτευξη υψηλής προστιθέµενης αξίας του γάλακτός µας. Επίσης, στο 
πλαίσιο των παραπάνω συνεργειών γίνονται εφικτοί νέοι 
καλλιεργητικοί προσανατολισµοί όπως τα κτηνοτροφικά φυτά, η 
σόγια κ.α.
 Λειτουργία Κτηνιατρικού Φαρµακείου
 Ηλεκτρονική Εφαρµογή Προµηθειών



Δράσεις – Προγράµµατα

 Βελτίωση παραγωγικότητα 
του ζωικού κεφαλαίου των 
µελών 

 Βελτίωση της τεχνικής και 
οικονοµικής διαχείρισης των 
εκµεταλλεύσεων των µελών   
(Πρόγραµµα UNIFORM) 



Το προϊόν  – Η καινοτοµία 

Αυτόµατοι Πωλητές 
Φρέσκου Γάλακτος
Φρέσκο Παστεριωµένο 
Ασφαλές και Ποιοτικό γάλα 
Απευθείας από τον Παραγωγό 
στον Καταναλωτή. 
Ιδέα που στο εξωτερικό 
υλοποιούνταν από 
µεµονωµένους 
παραγωγούς στην Ελλάδα 
της δώσαµε 
Βιοµηχανική Υπόσταση



Το προϊόν  – Η καινοτοµία



Το προϊόν  – Η καινοτοµία
14 Καταστήµατα Λάρισα 



Το προϊόν  – Η καινοτοµία
6 Καταστήµατα Θεσσαλονίκη 



Το προϊόν  – Η καινοτοµία

24ώρες το 24ωρο

Γάλα πλήρες σε 
λιπαρά και πρωτεΐνη

Γάλα Ελαφρύ 1,7% 



Το προϊόν  – Η καινοτοµία

 Ο καταναλωτής επιλέγει την 
ποσότητα που επιθυµεί, 1 και 1/2 
λίτρο καθώς και τη συσκευασία που 
επιθυµεί, γυάλινο 
επαναχρησιµοποιούµενο µπουκάλι 
και πλαστικό µιας χρήσης µπουκάλι. 
 Υπάρχει και η δυνατότητα για τον 
καταναλωτή να χρησιµοποιήσει δικό 
του µπουκάλι αναλαµβάνοντας την 
ευθύνη τήρησης όλων των όρων 
υγιεινής. 
 Στον χώρο των 
καταστηµάτων υπάρχουν δύο 
αυτόµατοι πωλητές ένας για την 
προµήθεια φρέσκου γάλακτος και 
ένας για την προµήθεια µπουκαλιών. 



Το προϊόν  – Η καινοτοµία
Πιστοποίηση ISO 22000



Το προϊόν  – Η καινοτοµία 
Από τη Φάρµα στον Καταναλωτή

Η ¨συγκοµιδή¨  του γάλακτος
 
 Η ¨συγκοµιδή¨ του γάλακτος στις 

φάρµες των µελών του 
συνεταιρισµού ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς

 σε σύγχρονα αρµεκτικά 
συγκροτήµατα, τα οποία 
ελέγχονται συνεχώς για την 
αρτιότητα της λειτουργίας τους, 
την ακεραιότητα του εξοπλισµού 
και την καθαριότητά τους, ώστε 
το γάλα να αποµακρύνεται από 
τις θηλές των αγελάδων µε τον 
πιο ήπιο τρόπο, αφού έχει 
προηγηθεί προετοιµασία του 
µαστού που να εξασφαλίζει 
όλους τους όρους υγιεινής.



Το προϊόν  – Η καινοτοµία 
Από τη Φάρµα στον Καταναλωτή

Η αποθήκευση του γάλακτος

 Η αποθήκευση του γάλακτος 
στις φάρµες των µελών του 
συνεταιρισµού ΘΕΣγάλα-
ΠΙΕς γίνεται σε ανοξείδωτες 
ψυκτικές δεξαµενές, υπό 
ψύξη και  ανάδευση,  οι 
οποίες πλένονται και 
απολυµαίνονται καθηµερινά, 
ώστε το γάλα να διατηρεί την 
ακεραιότητά του και τη 
φρεσκάδα του.



Το προϊόν  – Η καινοτοµία 
Από τη Φάρµα στον Καταναλωτή

Η µεταφορά του γάλακτος στο 
εργοστάσιο παστερίωσης

 Η µεταφορά του γάλακτος 
στο εργοστάσιο παστερίωσης 
γίνεται λίγες ώρες µετά την 
αρµεγή του, µε ειδικά βυτία 
µεταφοράς γάλακτος τα 
οποία πληρούν όλους τους 
όρους σωστής µεταφοράς και 
υγιεινής που προβλέπει η 
νοµοθεσία 



Το προϊόν  – Η καινοτοµία 
Από τη Φάρµα στον Καταναλωτή

Η παστερίωση του γάλακτος

 Η θερµική επεξεργασία στην 
οποία υποβάλλεται το γάλα 
είναι η πιο ήπια δυνατή στους 
71,7 βαθµούς για 15’’, ώστε 
το γάλα να διατηρήσει τα 
θρεπτικά συστατικά, τις 
βιταµίνες, τα ιχνοστοιχεία και 
τη φρεσκάδα του, πράγµα 
που δεν συµβαίνει στην 
παστερίωση σε υψηλότερες 
θερµοκρασίες.



Το προϊόν  – Η καινοτοµία 
Από τη Φάρµα στον Καταναλωτή

Ο καθηµερινός εργαστηριακός 
έλεγχος

 Ένας µεγάλος αριθµός 
δειγµάτων γάλακτος τόσο 
απαστερίωτου, όσο και 
παστεριωµένου, υποβάλλεται 
καθηµερινά σε µία σειρά 
εργαστηριακών αναλύσεων, 
ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια η ποιότητα και η 
φρεσκάδα του προϊόντος, 
καθώς και η πλήρης 
συµµόρφωση προς τις 
διατάξεις της σχετικής 
νοµοθεσίας.



Το προϊόν  – Η καινοτοµία 
Από τη Φάρµα στον Καταναλωτή

Η µεταφορά του παστεριωµένου 
γάλακτος στα µαγαζιά του συν/
σµού ΘΕΣγάλα - ΠΙΕς.

 Η µεταφορά του φρέσκου 
παστεριωµένου γάλακτος στα 
µαγαζιά του συν/σµού ΘΕΣγάλα-
ΠΙΕς γίνεται µε ειδικό φορτηγό 
ψυγείο, σε ανοξείδωτες ψυκτικές 
δεξαµενές χωρητικότητας 200 
λίτρων, κάτω από ψυκτική 
οµπρέλα. 

 Αυτές οι δεξαµενές 
υποβάλλονται σε ειδικό 
καθαρισµό και απολύµανση µε 
ειδικό σύστηµα C.I.P, πριν από 
κάθε νέα πλήρωση µε γάλα.



Το προϊόν  – Η καινοτοµία 
Εµπορική Διαχείριση



Το προϊόν – Η καινοτοµία
Κοινωνική Προσφορά

Στο πλαίσιο της κοινωνικής του 
προσφοράς σε συνανθρώπους µας που 
το έχουν ανάγκη, Ο Συνεταιρισµός 
Αγελαδοτρόφων ΘΕΣγάλα – ΠΙΕς 
διέθεσε µέρος των ηµερήσιων 
εισπράξεών του για 10 µέρες από κάθε 
κατάστηµα µε αυτόµατους πωλητές στο 
Κρίκκειο Εκκλησιαστικό 
Ορφανοτροφείο της Ιεράς 
Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου 
και στο Συσσίτιο του Ιερού Ναού των 
Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων 
( Άγιοι Σαράντα).



Το προϊόν  – Η καινοτοµία
 Αποδοχή του Εγχειρήµατος

Καταστήµατα ως 
Σηµεία αναφοράς της 
Γειτονιάς

Ο κόσµος αγκάλιασε την 
προσπάθειά µας και αναγνώρισε 
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα 
του προϊόντος µας που είναι η 
σχέση ποιότητας τιµής. Τα 
καταστήµατα τόσο στην πόλη της 
Λάρισας όσο και της 
Θεσσαλονίκης αποτελούν πλέον 
σηµεία αναφοράς της γειτονιάς 

και σηµεία νέας µορφής 
κοινωνικοποίησης 



Αντί Επιλόγου
Για να υπάρχουν τα παρακάτω



Αντί Επιλόγου
Πρέπει να υπάρχουν Αυτά



Σας Ευχαριστώ


