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KALOPESAS  

Σύντομη Περίληψη στην ελληνική γλώσσα 

Μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα: 

Η εταιρεία Καλοπεσάς είναι ένα οικογενειακό αρτοποιείο το οποίο λειτουργεί στη Λευκωσία 

από το 1991. Η εταιρεία αρχικά ξεκίνησε από τη μητέρα της οικογένειας και πλέον όλα τα 

μέλη της οικογένειας, ο πατέρας και τα 3 αδέλφια, δραστηριοποιούνται σε αυτή. Η 

οικογένεια Καλοπεσά είναι ο ορισμός της επιχειρηματικής οικογένειας στην Κύπρο, καθώς 

προσπαθούν συνεχώς να οπλίζουν την επιχειρηματική τους φαρέτρα τόσο με καινούργια 

προϊόντα όσο και με καινούργιες επιχειρηματικές επεκτάσεις και διαφοροποιήσεις. Η εταιρεία 

βρίσκεται πλέον στη φάση της ανάπτυξης, καθώς από την απλή παραγωγή ψωμιού έχει 

προχωρήσει στην κατασκευή και πώληση γλυκισμάτων τόσο με τοπικό όσο και διεθνές 

χρώμα. Ο γιός της οικογένειας, Μιχάλης Καλοπεσάς, είναι αυτός που πλέον έχει αναλάβει 

τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης και ήδη με την είσοδο του στην επιχείρηση επέκτεινε 

την γκάμα των προϊόντων με τη χρήση της σοκολάτας χωρίς επιπλέον ζάχαρη ή χρώμα ως 

επιπρόσθετο στοιχείο σε αρκετά γλυκίσματα. Τέλος, η οικογενειακή εταιρεία αντιμετωπίζει 

προκλήσεις αναφορικά με την ανάληψη της διοίκησης από τη νέα γενιά καθώς και με τον 

ισχυρό ανταγωνισμό που επικρατεί στον κλάδο.   

Η περιπτωσιολογική μελέτη εκπονήθηκε από τον κ. Πανίκκο Πουτζιούρη και τον κ. Κώστα Μελά από 

το Πανεπιστήμιο UCLan Κύπρου ως μέρος του ευρωπαϊκού έργου ARTISAN. Η περιπτωσιολογική 

μελέτη πρέπει να θεωρηθεί ως βάση για την συζήτηση στην τάξη και όχι ως επεξήγηση ενός 

αποτελεσματικού ή αναποτελεσματικού χειρισμού μιας διοικητικής κατάστασης. 

Κανένα μέρος αυτής της δημοσίευσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε ένα σύστημα 

ανάκτησης, να χρησιμοποιηθεί σε ένα υπολογιστικό φύλλο που μεταδίδεται με οποιαδήποτε μορφή ή 

με οποιοδήποτε μέσο - ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογραφημένο ή όχι - χωρίς την άδεια 

του δημιουργού. 


