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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην πτυχιακή εργασία γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση για την εφοδιαστική
αλυσίδα των νωπών φρούτων και πατάτας και µέσα από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για
τη καταγραφή και ανάλυση της λειτουργίας τριών επιχειρήσεων νωπών φρούτων και
πατάτας µέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες, όπου εξετάζεται η επεξεργασία, η
συσκευασία, η αποθήκευση και η διανοµή τους, η εργασία επικεντρώνεται στη σύγκριση
και την αξιολόγηση παρατηρήσεων και συµπερασµάτων για τις προοπτικές της περαιτέρω
ανάπτυξής των επιχειρήσεων αυτών.
Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας, συγκεντρώθηκαν
µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίων προς τις εξεταζόµενες εταιρείες και τη συνέντευξη καθώς
και από τις ιστοσελίδες και από διάφορα έντυπα που διατέθηκαν από τις ίδιες τις εταιρείες.
Άλλες πηγές άντλησης πληροφοριών ήταν οι επιστηµονικές εργασίες, τα επιστηµονικά
περιοδικά, τα διαφηµιστικά έντυπα και οι διαδικτυακές σελίδες σχετικές µε τον κλάδο και
το αντικείµενο.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η συνεισφορά της παρούσας εργασίας σε θεωρητικό και
πρακτικό επίπεδο , έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί πηγή πληροφοριών και δεδοµένων
στο κοµµάτι της διαχείρισης νωπών φρούτων και λαχανικών.
Οι περιορισµοί της παρούσης έρευνας προσδιορίζονται στο γεγονός του όχι και τόσο
µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων στο κλάδο αλλά και στη δυσκολία πρόσβασης στα
οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών.
Μελλοντική πρόταση θα µπορούσε να αποτελέσει η έρευνα για επιλογή κατάλληλων
πληροφοριακών συστηµάτων για την εταιρεία ΣΕΓΙ∆ΕΠ ΛΤ∆, µε στόχο την
βελτιστοποίηση των διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα στην εταιρεία.
Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι από τις εταιρείες της έρευνας, η ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆
εφαρµόζει ορθές διαδικασίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και είναι από τις πιο φηµισµένες
εταιρείες στην Κύπρο για τις καλές υπηρεσίες που προσφέρει, η εταιρεία ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆.
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ δεν εφαρµόζει logistics και η εταιρεία GROEPORT LTD έχει
logistics, είναι πιο οργανωµένη από τη δεύτερη και έχει κατάλληλα και ασφαλή
µηχανήµατα επεξεργασίας του φρούτου.
Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται προτάσεις για εξοικονόµηση της ύδρευσης
για την αντιµετώπιση του σοβαρού προβλήµατος της λειψυδρίας, η οποία σχετίζεται άµεσα
µε την παραγωγή των νωπών φρούτων και πατάτας, καθώς και κάποιες µελλοντικές
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αλλαγές για την εταιρεία ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ για να φτάσει ακόµη πιο ψηλά στο τοµέα της και
να γίνει ακόµη πιο ανταγωνιστική.

Λέξεις – Κλειδιά : εφοδιαστική αλυσίδα, ποιότητα, agrologistics, συσκευασίααποθήκευση, διανοµή νωπών φρούτων και πατάτας
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SUMMARY
A graduation thesis literature review for the supply chain of fresh fruit and
potatoes, and through data gathered for the recording and analysis of three operating
companies of fresh fruit and potatoes through specific procedures, which examines
the processing, packaging, storage anddistributed, this paper focuses on comparing
and evaluating observations and conclusions about the prospects of further
development of these enterprises.
The data used for the survey was collected by questionnaire to the concerned
companies and the interview and from the website and various publications made
available by the companies themselves. Other sources of information were academic
papers, scientific journals, brochures and web pages related to the industry and the
subject.
In these margins, the contribution of present work at theoretical and practical level,
is due to the fact that it consists of source of information and facts at the management
of fresh fruits and vegetables.
Restrictions of present research are due to the fact that there is not a huge number
of business in this branch but also due to the difficulty of access to the economical
facts of companies.
Future proposal could be the research for selection of appropriate information
systems for SEDIGEP LTD company, which target, the improvement of procedures
that take place in the company.
The results show that companies research, LTD SEDIGEP implement proper
procedures of the supply chain and is one of the most renowned companies in Cyprus
for good service offering, the company ceased D. MAFROPOULOS & Sons does not
apply and logistics company GROEPORT LTD is logistics, is more organized than
the

second

and

is

suitable

and

safe

processing

of

fruit

machines.

In the end of the study, suggestions for saving water to tackle the serious problem
of water scarcity, which is directly related to the production of fresh fruit and
potatoes, and some future changes for the company SEDIGEP LTD to get even higher
up the field and become more competitive.

Key - words: supply chain, quality, agrologistics, packaging- storage, , distribution
of fresh fruit and potatoes.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η τάση της εποχής διανύει σήµερα µια περίοδο µετάβασης, από την εποχή της βιοµηχανίας στην
εποχή της κοινωνίας και της πληροφορίας. Ο «κινητήριος µοχλός» της οικονοµίας είναι πλέον η
πληροφορία και η ταχύτητα διακίνησης της. Οι κυριότερες δυνάµεις που οδηγούν την τελευταία δεκαετία
την παγκόσµια οικονοµία είναι, η παγκοσµιοποίηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και των
αγορών καθώς επίσης και η επανάσταση στην τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
Κάτω από αυτές τις βασικές προϋποθέσεις, οι επιχειρήσεις που σχετίζονται µε την παραγωγή φρούτων
καλούνται να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του περιβάλλοντός τους.
Τα φρούτα αποτελούν µια από τις πιο σηµαντικές πηγές εσόδων στην οικονοµία της Ελλάδος
και της Κύπρου αφού ένα µεγάλο µέρος παραγωγής εξάγεται σε όλο τον κόσµο. Τα κυπριακά και
ελληνικά φρούτα θεωρούνται από τα καλύτερα στην παγκόσµια αγορά αφού πλεονεκτούν σε γεύση και
ποιότητα σε σχέση µε τα ανταγωνιστικά προϊόντα άλλων χωρών.
Η παρούσα εργασία έχει ως θέµα την καταγραφή και ανάλυση της λειτουργίας µιας επιχείρησης
νωπών φρούτων και πατάτας µέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες, όπου εξετάζεται η επεξεργασία, η
συσκευασία, η αποθήκευση και η διανοµή τους. Όλα τα πιο πάνω διαπιστώθηκαν µε τη βοήθεια σχετική
βιβλιογραφία, αντλήθηκαν πληροφορίες µε σκοπό τη σύγκριση και την αξιολόγηση παρατηρήσεων και
συµπερασµάτων.
Ο σκοπός στην εργασία ήταν ο προβληµατισµός για τυχόν αλλαγές (εάν κριθούν απαραίτητες)
προς τη µετέπειτα πορεία της επιχείρησης λειτουργώντας προς όφελος του καταναλωτή αλλά και της
ίδιας της επιχείρησης. Η ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ είναι µια γνωστή επιχείρηση τόσο στην εγχώρια αγορά όσο
και στη διεθνή αγορά, γεγονός που της προσφέρει σηµαντικό προνόµιο όσον αφορά τους στόχους που
θέτει και µπορεί να τούς πραγµατοποιήσει, αλλά και στρατηγικές λειτουργίες αναβαθµίζοντας την
ποιότητα και το κύρος της επιχείρησης.
Μέριµνα της είναι η αύξηση των εσόδων βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των φρούτων
και της πατάτας µέσα από την ποιότητα παραγωγής, τη δηµιουργία πρακτικότερων συσκευασιών, την
αποτελεσµατική διαχείριση προµηθειών και την γρήγορη ανταπόκριση στην απαιτούµενη διαδικασία
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Πραγµατοποιώντας τις παραπάνω διαδικασίες, επιτυγχάνεται η βέλτιστη
ποιότητα των αγαθών, καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή, κερδίζοντας παράλληλα την
εµπιστοσύνη αλλά και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για την επιχείρηση
Η δοµή της ακόλουθης εργασίας είναι η εξής: Στην 1η

ενότητα παρατίθεται η

βιβλιογραφική επισκόπηση, όπου περιέχονται οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί και δίνεται εκτενής
βιβλιογραφική αναφορά. Στην 2η ενότητα γίνεται αναφορά στην µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην
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παρούσα έρευνα. Στην 3 ενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας και πιο συγκεκριµένα
η

τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που παράγει η επιχείρηση, την πολιτική εξυπηρέτηση που
ακολουθεί, καθώς και οι διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας που εφαρµόζει. Έπειτα αναλύθηκαν τα
πληροφοριακά συστήµατα της επιχείρησης, καθώς και τα αποτελέσµατα από την ανάλυση «SWOT».
Στην 4η ενότητα συνάγονται η συζήτηση αποτελεσµάτων και τέλος τα συµπεράσµατα.
Αρχικά δηµιουργήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο ,το οποίο αποτελείται συνολικά από 87 ερωτήσεις.
Έπειτα οι ερωτήσεις κατανεµήθηκαν σε κατηγορίες

για να γίνεται ευκολότερη η ανάλυση των

αποτελεσµάτων. Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο καλύπτει όλο το φάσµα των λειτουργιών της
επιχείρησης µέσα από διάφορες ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Αφού συντάχθηκε και
εκτυπώθηκε το εν λόγω ερωτηµατολόγιο, θεωρήθηκε σωστό να δοθεί µόνο στο διευθυντή της εταιρείας
διότι οι απαντήσεις του θα είναι πιο έγκυρες και αντικειµενικές µε βάση την πείρα του. Το
ερωτηµατολόγιο δόθηκε στο διευθυντή µε προσωπική συνάντηση, εξηγώντας του το θέµα της
παρούσας εργασίας καθώς και πόσο σηµαντική είναι η δική του συµβολή σε αυτήν. Μετά το πέρας
τριών εβδοµάδων δόθηκαν οι απαντήσεις του ερωτηµατολογίου παρέχοντας έτσι όλα τα στοιχεία και
δεδοµένα έτοιµα προς ανάλυση.
Οι λειτουργίες της εταιρείας θα αναλυθούν σε βάθος στη συνέχεια. Ως αφετηρία της εργασίας
θεωρήθηκε καταλληλότερο να αναφερθεί στο ιστορικό περιεχόµενο της επιχείρησης ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆
καθώς και στην πολιτική που ακολουθεί ως προς τους πελάτες της.
Μέσα από το ερωτηµατολόγιο στα πλαίσια της ενότητας για τα αποτελέσµατα της έρευνας
συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αφορούν τις προµήθειες και τη διαχείριση των αποθεµάτων τα οποία
αποτελούν έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες για τη σωστή ανάπτυξη της εταιρείας και την
πλήρη ανταπόκριση των καθηκόντων της προς το καταναλωτικό κοινό. Ακολούθως έγινε αναφορά στη
συσκευασία των νωπών φρούτων και πατάτας, δηλαδή έναν ακόµα παράγοντα υψίστης σηµασίας για
την επιχείρηση. Επίσης, αναλύθηκαν και οι αποθηκευτικές λειτουργίες της επιχειρήσεις. Επιπλέον έγινε
αναφορά στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ σηµαντικό όταν
υπάρχουν τόσο ευπαθή προϊόντα όπως τα νωπά φρούτα και η πατάτα να υπάρχει προσεκτική
µεταχείριση των προϊόντων από µέρους της εταιρείας.
Όσο σηµαντική είναι η αποθήκευση άλλο τόσο είναι και η διανοµή των προϊόντων. Ως διανοµή
ορίζεται η µεταφορά των προϊόντων από τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις µέχρι τον τελικό προορισµό
(καταναλωτή-αγοραστή). Μια ακόµα παράµετρος που χρήζει ιδιαίτερης σηµασίας, είναι ότι αν η
διανοµή δεν πληρεί τις απαιτούµενες προδιαγραφές τότε υπάρχει πιθανότητα αλλοίωσης του προϊόντος
και επιστροφής του πίσω στην επιχείρηση.
Ακόµη

έγινε αναφορά στα πληροφοριακά συστήµατα που διαθέτει η επιχείρηση. Η

χρησιµότητα των πληροφοριακών συστηµάτων κρίνεται πολύ σηµαντική γιατί διευκολύνει γενικά την
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επιχείρηση σε όλους τους τοµείς της, απλοποιεί τις εκάστοτε διαδικασίες και µέσω αυτών των
συστηµάτων διενεργείται καλύτερος έλεγχος στα λειτουργικά της τµήµατα, στους πελάτες και στους
προµηθευτές της.
Σύµφωνα µε τα πιο πάνω στοιχεία που δόθηκαν, συγκεντρώθηκαν συµπεράσµατα για την στην
έρευνα κατά πόσο η επιχείρηση πληρεί τις σωστές και εγκεκριµένες προδιαγραφές της Ε.Ε που αφορούν
κυρίως την ποιότητα των νωπών φρούτων και πατάτας και αν εφαρµόζει ορθά τις διαδικασίες της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας (διαδικασίες φρούτων και πατάτα: επεξεργασία, συσκευασία, συντήρηση,
αποθήκευση, διανοµή στο πελάτη). Επίσης, σε αυτό το σηµείο υπάρχει η δυνατότητα εµφάνισης µιας
πλήρους εικόνας για όλες τις λειτουργίες της ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆.
Μέσα από τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της εργασίας έγινε η σύγκριση και η
ανάλυση της συγκεκριµένης εταιρείας. Επίσης διατυπώνονται ιδέες και λύσεις για την περαιτέρω
ανάπτυξη της, στο να έχει περισσότερες πωλήσεις, να είναι πιο ανταγωνιστική και µε καταλληλότερες
και γρηγορότερες διαδικασίες που απαιτούνται στην εφαρµογή των logistics, αποφεύγοντας πιθανά
προβλήµατα και βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων της καθώς και την οµαλή λειτουργία αυτής.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
1.1 Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics
H ραγδαία ανάπτυξη και οι νέες τάσεις της εποχής επιβάλλουν για τις
επιχειρήσεις, τόσο την εξασφάλιση συνεχούς και αξιόπιστου ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος όσο και τη δηµιουργία µιας στρατηγικής που να στοχεύει στη
µείωση του κόστους, στη µείωση κεφαλαιουχικών αναγκών και τη βελτίωση
υπηρεσιών. Έτσι, πολλές εταιρίες προσανατολίστηκαν στην υιοθέτηση
στρατηγικής Logistics. Η διαδικασία είναι γνωστή ως Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics.

1.1.1 Logistics
Logistics είναι εκείνο το τµήµα της ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί
και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσµατική, κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των
προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σηµείο προέλευσης τους έως το σηµείο
κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. Ενδεικτικές περιοχές
εφαρµογών των Logistics περιλαµβάνουν τα: Business Logistics, Systems Logistics, Maritime
Logistics, Logistics Υγείας, Logistics Στρατού, Περιβαλλοντικά Logistics, City Logistics, Crisis
Logistics, Logistics Υπηρεσιών, Agro-logistics και Reverse Logistics ( Σιφνιώτης, 1997).
Τα Logistics βρίσκουν εφαρµογή σε δύο κυρίως πεδία:

 Το πρώτο πεδίο είναι η επιχείρηση, η οποία πρέπει να οργανώσει την εισροή, την εσωτερική
διακίνηση και την εκροή υλικών και προϊόντων κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζει
τη µέγιστη ικανοποίηση των πελατών της.
 Το δεύτερο πεδίο είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία αποτελείται από όλες εκείνες τις
επιχειρήσεις και οργανισµούς που είναι απαραίτητοι έτσι ώστε ένα προϊόν, από πρώτες ύλες να
καταλήξει στον τελικό πελάτη. Η αποτελεσµατική οργάνωση και διοίκηση της ροής προϊόντων
και πληροφοριών σε αυτήν την αλυσίδα αποτελεί επιτακτική ανάγκη σε µία παγκοσµιοποιηµένη
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και ψηφιακή οικονοµία, όπου ο ανταγωνισµός από ατοµικός (επιχείρηση εναντίον επιχείρησης)
γίνεται συλλογικός (εφοδιαστική αλυσίδα εναντίον εφοδιαστικής αλυσίδας).
Για την επίτευξη των στόχων της Εφοδιαστικής σήµερα χρησιµοποιούνται ως σηµαντικό
εργαλείο οι εφαρµογές της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής. Οι εφαρµογές αυτές, µε εξειδικευµένα
προγράµµατα και εργαλεία κάνουν πολύ πιο αποδοτικό και γρήγορο τον έλεγχο της αποθήκης και των
προµηθειών, τη λήψη και εκτέλεση µιας παραγγελίας, την εξοικονόµηση µέσων, χωρών και διαφόρων
άλλων πόρων που κάνουν πιο ανταγωνιστική τη λειτουργία µιας επιχείρησης (Λαζαρόπουλος, 2000).
Υπάρχουν διαφορετικοί ορισµοί και ονοµασίες για την ίδια διαδικασία και πρέπει να
επισηµανθεί ότι τα logistics αποτελούν πεδίο διεπιστηµονικής έρευνας και ενδιαφέροντος, καθώς και
αντικείµενο επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων µε διαφορετικές ανάγκες, προοπτικές και
προσεγγίσεις, γι΄ αυτό και προτάθηκαν πολλοί ορισµοί και ονόµατα.
Η sole (society of logistics engineering) ως logistics ορίζει την επιστήµη της ∆ιοίκησης, της
Τεχνικής Μεθοδολογίας και των Τεχνικών ∆ραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το σχεδιασµό, τον
προσδιορισµό των απαιτήσεων, την απόκτηση, τη διατήρηση και διάθεση των παραγωγικών πόρων και
µέσων που υποστηρίζουν τους στόχους, τη στρατηγική, την τακτική και τον έλεγχο ενός Οργανισµού
(www.sole.org, 2009).

Για την έννοια "Logistics", ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Logistics έδωσε τον εξής ορισµό:
"Οργάνωση, σχεδιασµός, έλεγχος και εφαρµογή των διαδικασιών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής
αλυσίδας από τις αγορές και την παραγωγή, τη διανοµή ως τον τελικό πελάτη έτσι ώστε να ικανοποιεί
τις ανάγκες του µε το ελάχιστο δυνατό κόστος και την ελάχιστη χρήση κεφαλαίων".
Ο κύριος Γιάννης Παπάς (Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) ορίζει: «Logistics
(αλυσίδα εφοδιασµού) είναι η λειτουργία της επιχείρησης και η επιστήµη που ασχολείται µε το σύνολο
των δραστηριοτήτων για την παραγωγή, εξασφάλιση ή διαθεσιµότητα όλων των ροών ή µέσων που
αποτελεί προϋπόθεση, συνοδευτική υποστήριξη ή εξασφάλιση των διαδικασιών ενός συστήµατος»
Σύµφωνα µε τον R.Iunemann, (2001), Logistics είναι το επιστηµονικό δόγµα του σχεδιασµού,
του ελέγχου και της επίβλεψης της ροής των υλικών, των ατόµων, της ενέργειας και των πληροφοριών
µέσα στο σύστηµα.
Η CLM (Council of Logistics Management) είναι η ολοκλήρωση δύο ή και περισσοτέρων
δραστηριοτήτων µε σκοπό το σχεδιασµό, την εφαρµογή και τον έλεγχο της αποδοτικής ροής των
πρώτων υλών, προϊόντων υπό κατασκευή και τελικών προϊόντων από το σηµείο προέλευσης στο σηµείο
καταναλώσεις µε σκοπό την πλήρη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του πελάτη
(www.clm1/about/purpose. asp, 2009).
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1.1.2 ∆ραστηριότητες των Logistics
Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες που συνιστούν τα Logistics,
ποικίλλουν από εταιρεία σε εταιρεία ανάλογα µε τη συγκεκριµένη οργανωτική
δοµή κάθε εταιρείας και τον τρόπο που αντιλαµβάνεται τη σηµασία των
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων για τη λειτουργία της. Έτσι, παρακάτω
παρουσιάζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων που είναι δυνατόν να
εµφανιστούν στις λειτουργίες Logistics οι οποίες µπορούν να διακριθούν σε
κυρίες και βοηθητικές δραστηριότητες καθώς και µερικές από τις επιλογές που συνδέονται µε κάθε
δραστηριότητα (Σιφνιώτης, 1997).
Κύριες ∆ραστηριότητες των Logistics είναι:
1. Προσδιορισµός στρατηγικής, στοχοθεσία (benchmarking) επιπέδων εξυπηρέτησης πελατών και
συνεργασία µε τη διεύθυνση του marketing προκειµένου να εξασφαλιστούν:
 Ο προσδιορισµός των αναγκών και επιθυµιών των πελατών για το επίπεδο εξυπηρέτησης στον
τοµέα των Logistics
 Ο προσδιορισµός της ανταπόκρισης των πελατών σε συγκεκριµένο επίπεδο εξυπηρέτησης
 Ο καθορισµός επιπέδων εξυπηρέτησης των πελατών
2.

Μεταφορά:

 Επιλογή µέσου µεταφοράς και επιπέδου εξυπηρέτησης
 Συγκέντρωση και συνένωση φορτίων
 Επιλογή διαδρόµου
 ∆ροµολόγηση οχηµάτων - στόλου
 Επιλογή εξοπλισµού για τη µεταφορά.
 ∆ιεκπεραίωση διεκδικήσεων - αξιώσεων πελατών
 Έλεγχος κοµίστρων- ναύλων
3. Αποθήκευση:
Προσδιορισµός απαιτούµενου χώρου:
 Σχεδιασµός χώρου και τερµατικών εγκαταστάσεων
 ∆ιαµόρφωση αποθήκης και τοποθέτηση αποθεµάτων
∆ιαχείριση υλικών:
 Επιλογή εξοπλισµού (ιµάντες, περονοφόρα, παλέτες κτλ).
 Πολιτικές αντικατάστασης και συντήρησης εξοπλισµού
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 ∆ιαδικασίες προετοιµασίας παραγγελιών
Αποθήκευση και ανάκτηση αποθεµάτων
Προστατευτική συσκευασία και σχεδιασµός για:
 ∆ιαχείριση φορτίου / εµπορευµάτων (handling)
 Αποθήκευση
 Συσκευασία (προστασία από κλοπή και φθορά)
∆ιαχείριση αποθεµάτων:
 Πολιτικές αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων
 Προβλέψεις βραχυπρόθεσµης ζήτησης
 Σύνθεση/Συνδυασµός προϊόντων στα σηµεία αποθήκευσης για την
προετοιµασία της παραγγελίας
 Στρατηγικές J.I.T (κατασκευή την στιγµή που χρειάζεται)
4. Πληροφόρηση:
 Συλλογή, αποθήκευση και διαχείριση των πληροφοριών
 Ανάλυση δεδοµένων
 Υποστήριξη διαδικασιών ελέγχου.
Βοηθητικές ή υποστηρικτικές δραστηριότητες
∆ιεκπεραίωση παραγγελιών:
 ∆ιαδικασίες διασύνδεσης παραγγελιών πωλήσεων και αποθεµάτων
 Μέθοδοι µετάδοσης πληροφοριών σχετικά µε τις παραγγελίες
 Κανόνες παραγγελιών
Συνεργασία µε τον τοµέα παραγωγής:
 Ο προσδιορισµός των συνολικών ποσοτήτων
 Ο προσδιορισµός της σειράς και του χρόνου παραγωγής των προϊόντων
Προµήθειες:
 Επιλογή πηγών προµηθειών
 Επιλογή κατάλληλου χρόνου προµηθειών
 Επιλογή ποσότητας προµηθειών
Οι κυρίες δραστηριότητες διακρίνονται από τις βοηθητικές, επειδή ορισµένες από αυτές
παρουσιάζονται σε κάθε παροχή υπηρεσιών Logistics, ενώ άλλες εξαρτώνται από συγκεκριµένες
περιστάσεις στα πλαίσια λειτουργίας κάθε εταιρείας.
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Τα επίπεδα εξυπηρέτησης της πελατείας καθορίζουν το επίπεδο της παραγωγής και το βαθµό
ετοιµότητας, στα οποία τα συστήµατα Logistics πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν. Το κόστος
των υπηρεσιών Logistics αυξάνει ανάλογα µε το παρεχόµενο επίπεδο εξυπηρέτησης. Όσο υψηλότερες
απαιτήσεις εξυπηρέτησης, υπάρχουν, τόσο υψηλότερο είναι το κόστος των υπηρεσιών Logistics. Η
σηµερινή τάση της αγοράς είναι η συνεχής αύξηση επιπέδου παρεχόµενης υπηρεσίας, οπότε αυξάνει η
σηµασία των Logistics στη διαδικασία παραγωγής, διανοµής και διάθεσης. Ήδη έχει εµφανιστεί και η
έννοια - αντίληψη των reverse Logistics, δηλαδή η πρόβλεψη για διαχείριση του προϊόντος, µόλις
τελειώσει η ωφέλιµη ζωή του. Ένα τυπικό παράδειγµα αποτελούν τα ελαστικά αυτοκίνητων και οι
µπαταρίες, τα οποία όταν δεν εξυπηρετούν πλέον τις ανάγκες του πελάτη καταλήγουν στα σκουπίδια,
µε ιδιαίτερο ειδικό κόστος για το περιβάλλον, ενώ ακόµη και στο τελικό στάδιο ζωής τους θα ήταν
σχετικά χρήσιµα στον προµηθευτή – παραγωγό (Σιφνιώτης, 1997).
Η µεταφορά και τα αποθέµατα αποτελούν τις πιο δαπανηρές δραστηριότητες Logistics
προσθέτοντας τις αξίες του «τόπου» και του «χρόνου», αντίστοιχα στην αξία των προϊόντων. Η
µεταφορά και τα αποθέµατα αποτελούν τις πιο δαπανηρές δραστηριότητες Logistics, επειδή καµιά
σύγχρονη επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς µέριµνα για τη διακίνηση των πρώτων υλών και
των τελικών της προϊόντων. Τα αποθέµατα εξάλλου είναι ουσιώδη, καθόσον δεν είναι συνήθως ευχερές
να εξασφαλισθεί άµεση παραγωγή και συγκεκριµένος χρόνος διανοµής για την ικανοποίηση των
πελατών. Μεσολαβούν έτσι µεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ώστε να εξασφαλίζεται πάντα η ύπαρξη
διαθέσιµων προϊόντων για τους πελάτες.
Η διαδικασία των παραγγελιών έχει κόστος συνήθως χαµηλότερο σε σχέση µε το κόστος
µεταφοράς ή διατήρησης αποθεµάτων. Παρ’ όλα αυτά, συνιστά ένα σηµαντικό στοιχείο του συνολικού
χρόνου που απαιτείται για την παραλαβή των αγαθών από τον πελάτη. Επιπλέον, είναι η δραστηριότητα
που προωθεί τη διακίνηση και διανοµή των εµπορευµάτων, αποτελώντας επικοινωνία µε τον πελάτη και
αντικατοπτρίζοντας τη φιλοσοφία και τις ικανότητες της επιχείρησης.
Η διαδικασία της πληροφόρησης έχει εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στις διαδικασίες Logistics,
αφού η τεχνολογία των επικοινωνιών πρόσφατα κατάφερε να δώσει λύσεις σε προβλήµατα
επικοινωνίας αποµακρυσµένων εγκαταστάσεων. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι η πληροφορική παρέχει
πλέον λύσεις βάσεων δεδοµένων και ελέγχου, όπου τόσο η παραγωγή όσο και η διανοµή του προϊόντος
καταγράφεται επαρκώς, παρέχοντας στη διοίκηση µεγάλες δυνατότητες. Τα τελευταία χρόνια έχει
κιόλας καθιερωθεί η µεταφορά πληροφορίας παράλληλα µε τη φυσική µεταφορά, ενώ η δικτυακή
τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα συνδυασµού των δεδοµένων και συνεπώς της βελτιστοποίησης του
αποτελέσµατος.
Οι βοηθητικές δραστηριότητες συµβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων των Logistics αν και
ορισµένες από αυτές δεν παρουσιάζονται πάντα σε όλες τις επιχειρήσεις ανάλογα µε το είδος των

9
τελικών προϊόντων τους. Η προστατευτική συσκευασία είναι µια βοηθητική δραστηριότητα τόσο της
µεταφοράς και των αποθεµάτων, όσο και της αποθήκευσης και της διαχείρισης των υλικών,
συµβάλλοντας στην αποδοτικότητα τους. Οι προµήθειες και ο σχεδιασµός παραγωγής, επίσης
επηρεάζουν την αποδοτικότητα της διαχείρισης, της µεταφοράς και των αποθεµάτων. Τέλος οι
δραστηριότητες πληροφορικής στηρίζουν όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες Logistics, δεδοµένου ότι
παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για το σχεδιασµό και έλεγχο (Σιφνιώτης, 1997).

1.1.3 Η Στρατηγική των Logistics στις Επιχειρήσεις
Η επιλογή σωστής στρατηγικής Logistics απαιτεί τις ίδιες διαδικασίες, όπως και ο καθορισµός µιας
καλής επιχειρηµατικής στρατηγικής. Υποστηρίζεται από τους ειδικούς και τους επιχειρηµατίες ότι η
κλασική στρατηγική Logistics έχει κύριους στόχους:
1. Τη µείωση κόστους
2. Τη µείωση κεφαλαιουχικών αναγκών
3. Τη βελτίωση υπηρεσιών
Η µείωση του κόστους είναι η στρατηγική που κατευθύνεται στην
ελαχιστοποίηση των µεταβλητών δαπανών που συνδέονται µε τη διακίνηση και την αποθήκευση. Η
καλύτερη στρατηγική διαµορφώνεται µετά από αξιολόγηση των εναλλακτικών µέσων µεταφοράς.
Κύριος σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση των δαπανών.
Ανάλογα, επιδιώκεται και η µεγιστοποίηση των εσόδων από τις διάφορες επενδυτικές
αποφάσεις. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τη βελτίωση της απόδοσης της επένδυσης (πχ η
επένδυση σε αυτόµατο εξοπλισµό, η επιλογή δηµοσίων αποθηκών αντί για ιδιοκτήτες, η άµεση
αποστολή στους πελάτες, προκειµένου να αποφευχθεί η αποθήκευση) µπορεί να οδηγήσουν σε
υψηλότερες µεταβλητές δαπάνες σε σύγκριση µε άλλες στρατηγικές που απαιτούν υψηλότερο επίπεδο
επενδύσεων, αλλά τελικά εξασφαλίζουν αύξηση της απόδοσης του κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση,
σκοπός είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους που επιτυγχάνεται συνήθως µε ταυτόχρονη µείωση των
δαπανών και αύξηση των εσόδων.
Οι στρατηγικές βελτίωσης των «υπηρεσιών» στηρίζονται στην άποψη ότι τα έσοδα εξαρτώνται
από το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών Logistics. Παρόλο που η βελτίωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης συνεπάγεται αύξηση των δαπανών, αυτές αντισταθµίζονται από τα αυξηµένα έσοδα.
Υπάρχει όµως και η σύγχρονη αντίληψη, που θεωρεί ότι η σύγχρονη στρατηγική για τα Logistics δεν
είναι τίποτα άλλο παρά τµήµα της γενικότερης πολιτικής της εταιρείας για διαφοροποίηση των
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υπηρεσιών της. Η σύγχρονη εταιρεία δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο περιβάλλον και συνεπώς έχει και
απαιτήσεις για τα λεγόµενα global Logistics, δηλαδή προσφορά υπηρεσιών σε παγκόσµια βάση.
Η ζήτηση εκτίθεται σε κινδύνους παγκοσµίου εµπορίου και ανταγωνισµού, ενώ η προσφορά
αναγκάζεται σε συµµαχίες και δικτυώσεις, ούτως ώστε να προσφέρει υπηρεσίες παγκοσµίως, να
διατηρήσει το κόστος χαµηλό µε οικονοµίες κλίµακας και να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές σε
παγκόσµιο επίπεδο (Σιφνιώτης, 1997).

1.1.4 Λόγοι για την Αύξηση της Σηµασίας των Logistics
Η αύξηση του ενδιαφέροντος γύρω από τον τοµέα των Logistics µπορεί να εξηγηθεί µέσω του
συνδυασµού µιας σειράς παραγόντων, οι οποίοι παρουσιάζονται πιο κάτω:
1. Η αύξηση της τιµής του πετρελαίου κατά τη δεκαετία του 1970 οδήγησε σε αύξηση του
κόστους µεταφοράς και µεγαλύτερο ενδιαφέρον για το σύστηµα µεταφορών.
2. Οι εξελίξεις γύρω από την απελευθέρωση στον τοµέα των µεταφορών κατά τη δεκαετία του
1980 µέχρι και σήµερα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αµερική, έχουν αλλάξει κατά πολύ τους
«κανόνες του παιχνιδιού» και οι αποφάσεις σε θέµατα µεταφορικής πολιτικής των επιχειρήσεων
γίνονται µε γνώµονα τα προσδοκώµενα οφέλη από τις αλλαγές αυτές, που δηµιουργούν ευκαιρίες και
επιλογές οι οποίες δεν υπήρχαν στο παρελθόν.
3. Η αποδοτικότητα της παραγωγής έχει φθάσει στην αιχµή της. Η εξοικονόµηση πόρων από την
παραγωγική διαδικασία είχε καταστεί ιδιαίτερα δυσχερής, ενώ τα Logistics παραµένουν µια περιοχή
που δεν είχε σχεδόν εξεταστεί. Εξάλλου, η επικρατούσα αντίληψη της παρακίνησης της ζήτησης (push)
είχε µεταβληθεί προς τη µεγαλύτερη σηµασία που έπρεπε να δοθεί στον έλεγχο της προσφοράς (pull). Ο
έλεγχος του κόστους, η παραγωγικότητα και ο ποιοτικός έλεγχος έγιναν περιοχές έντονου
επιχειρησιακού ενδιαφέροντος.
4. Υπήρξε θεµελιώδης αλλαγή στη νοοτροπία για τα αποθέµατα. Ενώ κάποτε ήταν φυσικό για
τους λιανέµπορους να κατέχουν σηµαντικό τµήµα των αποθεµάτων, αυτό στη συνέχεια άλλαξε τους
προµηθευτές οι οποίοι έπρεπε να έχουν κεντρικά σηµεία αποθήκευσης και διανοµής και καλύτερους
χρόνους και υπηρεσίες διανοµής και παράδοσης.
5. Υπήρξε πολλαπλασιασµός των γραµµών παραγωγής, σύµφωνα µε τη φιλοσοφία του
µάρκετινγκ κατά την οποία ο κάθε πελάτης θα λάβει αυτό που επιθυµεί. Για παράδειγµα, η ποικιλία των
προϊόντων σε µια υπεραγορά αυξήθηκε από λίγες χιλιάδες σε πάνω από δώδεκα χιλιάδες προϊόντα για
τα µεγάλα καταστήµατα. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι όταν ένα προϊόν αντικαθίσταται από τρία
προϊόντα, για να ικανοποιηθεί η ίδια ζήτηση, τότε το επίπεδο αποθεµάτων αυξάνεται έως και 41%.
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6. Σηµειώθηκε αλµατώδης πρόοδος στον τοµέα της πληροφορικής και της χρήσης των Η/Υ.
Κατά τη διάρκεια των ετών, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τις Logistics έχουν γίνει πιο
πολύπλοκα, καθώς υπάρχουν πολύ περισσότερες εναλλακτικές λύσεις για να διερευνηθούν κατά πόσον
η τεχνολογία έφερε περισσότερες λύσεις στον τοµέα των µεταφορών, ο πολλαπλασιασµός των
προϊόντων σήµαινε και περισσότερα αποθέµατα για διαχείριση, η προστασία του περιβάλλοντος
δηµιούργησε την ανάγκη ανακύκλωσης και σωστής διάθεσης των αποβλήτων και οι αυξηµένες
απαιτήσεις των καταναλωτών οδήγησαν σε αύξηση του αριθµού των κέντρων διανοµής. Αυτή η
αυξανόµενη πολυπλοκότητα αντιµετωπίστηκε µε τις δυνατότητες των Η/Υ καθώς και τη χρήση
µοντέλων.
7. Ο χρόνος είναι το νέο στρατηγικό όπλο για την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήµατος στη
µάχη του ανταγωνισµού. Με τη µείωση του χρόνου σχεδιασµού, κατασκευής, πώλησης και διανοµής οι
επιχειρήσεις είναι καλύτερα εξοπλισµένες να αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό. Ενώ αρχικά η µεγάλη
έµφαση είχε δοθεί στη µείωση του χρόνου παραγωγής, αργότερα αποδείχθηκε ότι οι πωλήσεις και η
διανοµή προσφέρουν τις µεγαλύτερες ευκαιρίες για µείωση του χρόνου.
Μια αυτοκινητοβιοµηχανία µπορεί να παράγει ένα αυτοκίνητο σε λιγότερο από δύο ηµέρες. Από
την άλλη πλευρά όµως χρειάζονται 15 έως 26 µέρες για να κλείσει η παραγγελία και να παραδοθεί το
αυτοκίνητο στον πελάτη. Οι δαπάνες πώλησης και διανοµής δηµιουργούν το 20%-30% του κόστους του
αυτοκινήτου και είναι περισσότερες από τις ίδιες τις δαπάνες κατασκευής του αυτοκινήτου.
8. Η αύξηση της αξίας του χρήµατος και η µειωµένη δυνατότητα πρόσβασης σε νέα κεφάλαια
κατά τη διάρκεια παλαιότερων οικονοµικών υφέσεων δηµιούργησε κίνητρα για τη µείωση του κόστους
και των αποθεµάτων.
9. Η µεγάλη µείωση του µοναδιαίου κόστους για την καταγραφή, διαβίβαση και επεξεργασία
της πληροφόρησης, οι οποίες αντισταθµίζονται από τις µεγαλύτερες µειώσεις που επιτυγχάνονται στις
δαπάνες µεταφοράς και αποθήκευσης.
10.Τέλος, υπήρξαν ριζικές γεωγραφικές αλλαγές σε σχέση µε τα κέντρα παραγωγής και
κατανάλωσης και τη διεθνοποίηση του εµπορίου (Ανδριανόπουλος, 2004).

1.1.5 Logistics και Πληροφοριακά Συστήµατα
Τα

πληροφοριακά

συστήµατα

Logistics

αυτοµατοποιούν

και

βελτιστοποιούν τις κυρίες λειτουργίες Logistics ενσωµατώνοντας την εµπειρία
των ειδικών του χώρου, καθώς επίσης και βέλτιστων πρακτικών στο σχεδιασµό
και στην εκτέλεσή τους. Λειτουργίες όπως οι: εξυπηρέτηση πελατών, µεταφορές,
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έλεγχος αποθεµάτων, επεξεργασία παραγγελιών, επικοινωνία, πρόγνωση της ζήτησης, αποθήκευση,
αντιµετώπιση επιστρεφόµενων προϊόντων, γεωγραφική θέση εγκαταστάσεων και αποθηκών, διακίνηση
υλικών,

εφοδιασµός,

ανταλλακτικά

-

επισκευές,

συσκευασία,

ανακύκλωση

απορριµµάτων,

ανασχεδιάζονται, αυτοµατοποιούνται και συνεχώς βελτιώνονται αυξάνοντας την απόδοση και
αποτελεσµατικότητα τους.
Τα µέλη µιας επιχείρησης λαµβάνουν αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. Αποφάσεις
που αφορούν θέµατα της διοίκησης Logistics, σε:
 Λειτουργικό επίπεδο, όπως: ∆ιαχείριση παραγγελιών (τιµολόγηση, διαχείριση αποθεµάτων για
την εκτέλεση τους, µεταφορά, διανοµή κλπ).
 Σε τακτικό επίπεδο, όπως: ∆ροµολόγηση, διαχείριση αποθεµάτων, σχεδιασµός δικτύου
διανοµής, ανάθεσης σε τρίτους (Third Part Logistics, 3PL), αύξηση ή µείωση αποθεµάτων,
επιλογή τρόπου αποθήκευσης, καθώς και µετρήσεις απόδοσης (χρηµατοοικονοµικές,
εξυπηρέτηση πελατών, παραγωγικότητας, ποιότητας κλπ).


Σε στρατηγικό επίπεδο, όπως: Στόχοι, συµµαχίες, ευκαιρίες, διείσδυση σε νέες αγορές,
προσδιορισµός αριθµού και θέσης αποθηκών κτλ.
Το σύνολο των Πληροφοριακών Συστηµάτων Logistics που διατίθεται στην αγορά καλύπτει µια

ή περισσότερες λειτουργικές περιοχές και υποστηρίζεται ένα ή περισσότερα επιχειρηµατικά επίπεδα
αποφάσεων (Σιφνιώτης, 1997).

1.1.5.1 Τα Κυριότερα Πληροφοριακά Συστήµατα για Logistics

• Συστήµατα ∆ιαχείρισης Παραγγελιών (Order Management System, OMS)
To Σύστηµα ∆ιαχείρισης Παραγγελιών (OMS) αποτελεί την «καρδιά»
ενός Επιχειρηµατικού Πληροφοριακού Συστήµατος διότι παρακολουθεί την
κρίσιµη διαδικασία εκτέλεσης µιας παραγγελιάς που ξεκινά µε την
τοποθέτησή της, συνεχίζεται µε την επεξεργασία αυτής ώστε τα ζητούµενα
προϊόντα να βρίσκονται στην αποθήκη της επιχείρησης και τέλος την
µεταφορά τους στον τελικό καταναλωτή.
Η σηµαντικότητα της διαδικασίας παραγγελίας αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αυτή θέτει το
σύστηµα Logistics σε κίνηση επιτυχία µιας επιχείρησης και εξαρτάται από το χρόνο ολοκλήρωσης µιας
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παραγγελίας. Ο χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας ή ο χρόνος ανταπόκρισης αποτελείται από τρεις χρόνους
όπως:
1. Ο χρόνος επεξεργασίας παραγγελίας που ορίζεται από την τοποθέτηση της παραγγελίας στην
επιχείρηση και τη χρονική στιγµή που τα τελικά προϊόντα βρίσκονται στην αποθήκη.
2. Ο χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας που ορίζεται από τη λήξη του προηγούµενου χρόνου έως τη
στιγµή που τα προϊόντα έτοιµα και συσκευασµένα βρίσκονται στο χώρο αποστολής.
Ο χρόνος µεταφοράς και διανοµής των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή.

3.

Οι κυριότερες λειτουργικές περιοχές ενός OMS είναι :
 Επεξεργασία των παραγγελιών. Αποθήκευση και ταξινόµηση πληροφοριών των παραγγελιών
που εισέρχονται µέσω τηλεφώνου, fax, e-mail κτλ, ειδική επεξεργασία για τις τακτικές
παραγγελίες, ενηµέρωση του πελάτη για την εξέλιξη της παραγγελίας του και επικαιροποίηση
των δεδοµένων.
 Στη διαχείριση παραγγελιών, που περιλαµβάνει την ταχύτατη πρόσβαση σε δεδοµένα και σε ένα
ευρύ φάσµα ελέγχων.
 Στη διαχείριση των σχέσεων µε τους πελάτες, παρέχοντας άµεση ενηµέρωση για τις
ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη ή πληροφορίες που αφορούν παραγγελίες, συναλλαγές, ιστορικά
εξοφλήσεων.
 Στη διαχείριση µεταφορών, προσδιορίζοντας το κόστος αποστολής από κάθε αποθήκη προς
κάθε αποθήκη και προς κάθε προορισµό και καθορίζοντας τη βέλτιστη διαδροµή, σε συνεργασία
πάντα µε το µεταφορέα που έχει επιλέγει. Οι δύο τελευταίες αυτές λειτουργικές περιοχές
αποτελούν στην ουσία τον προθάλαµο στη διασύνδεσης του OMS µε άλλα Πληροφοριακά
Συστήµατα στο εύρος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

•

Συστήµατα Εκτέλεσης Παραγωγής (Manufacturing Execution System, MES)
Το σύστηµα MES αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για την υποστήριξη της

παραγωγικής λειτουργίας, το όποιο όµως αντιπροσωπεύει συχνά διαφορετικές λειτουργίες, αφού
παραµετροποιείται έτσι ώστε να καλύπτει τις συγκεκριµένες λειτουργικές απαιτήσεις διαφορετικών
τοµέων της βιοµηχανίας.
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Οι κυριότερες λειτουργίες των συστηµάτων MES:
Λαµβάνει τις προβλέψεις, τις δαπάνες και τις πληροφορίες προγραµµατισµού από ERP
συστήµατα. Στόχος του είναι να ισορροπήσει τα δεδοµένα των προβλέψεων µε τα πραγµατικά
δεδοµένα. Παράλληλα δέχεται και τις προς κατασκευή παραγγελίες των πελατών και στην προσπάθεια
του να τις ικανοποιήσει διαχειρίζεται δυναµικά τους πόρους (εξοπλισµός, εργατικό δυναµικό,
αποθέµατα) στις µονάδες παραγωγής των εργοστασίων, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι παραγγελίες
αυτές. Επίσης, εξασφαλίζει ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση, προκειµένου να βελτιστοποιεί τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Παρέχει µια συνεχή και σε πραγµατικό χρόνο, εικόνα της δυναµικότητας για όλους τους
κρίσιµους πόρους του κατασκευαστικού τοµέα. Με τα δεδοµένα αυτά, το σύστηµα µπορεί να
αντιµετωπίζει έκτακτες περιπτώσεις (πχ βλάβη µηχανολογικού εξοπλισµού που οδηγεί στην
επαναδροµολόγηση τµηµάτων εργασίας και την επανεξέταση προτεραιοτήτων).

•

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Αποθηκών (Warehouse Management System, WMS)
Τα συστήµατα WMS συνιστούν µια ακόµη οµάδα εξειδικευµένων

Εφαρµογών- Πληροφοριακών Συστηµάτων Logistics, που παρακολουθούν και
διαχειρίζονται επαρκώς όλες τις λειτουργίες που λαµβάνουν χώρα σε µια
αποθήκη ή σε ένα κέντρο διανοµής. Η µηχανογράφηση των λειτουργιών της
αποθήκης περιλαµβάνει:
 Την εισαγωγή των προϊόντων στην αποθήκη και την κατάλληλη απόθεσή τους
 Τη διαχείριση αποθεµάτων
 Την περισυλλογή των προϊόντων
 Τις διαδικασίες συσκευασίας, τη δροµολόγηση των προϊόντων µίας παραγγελιάς
 Τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού της αποθήκης ή του κέντρου διανοµής.

•

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μεταφορών (Transportation Management System, TMS)
Κύριος στόχος ενός συστήµατος TMS, είναι ο πλήρης συντονισµός του δικτύου µεταφορών µιας

επιχείρησης και ο αποτελεσµατικός περιορισµός των εξόδων αποστολής και µεταφοράς, µέσα από την
ολοκληρωµένη αυτοµατοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων.
Ένα σύστηµα TMS βοηθά στη διαχείριση του πλήρους κύκλου ζωής µιας διαδικασίας
µεταφοράς, εστιαζόµενο κατά κύριο λόγο στους τοµείς του σχεδιασµού, της εκτέλεσης, των
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διαπραγµατεύσεων µε τους µεταφορείς, αλλά και µε της επίβλεψης της µεταφοράς µέχρι την παράδοση
της παραγγελίας στον τελικό καταναλωτή (Στεφάνου, 2007).

1.1.5.2 Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων (ERP)
Όλα τα παραπάνω Πληροφοριακά Συστήµατα Logistics καλύπτονται και ελέγχονται µε ένα και
µόνο σύστηµα όπου ότι γίνεται µέσα στην επιχείρηση από την παραγωγή έως και την µεταφορά του
προϊόντος αυτόµατα καταγράφεται σε αυτό το πληροφοριακό σύστηµα. Τα συστήµατα αυτά που
έδωσαν λύση σε πολλές επιχειρήσεις ονοµάζονται Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα
∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων, εν συντοµία συστήµατα ERP.
Ο Davenport, (1998) ενδεικτικά αναφέρει: « Τα ERP συστήµατα είναι εµπορικά πακέτα
λογισµικού, τα οποία επιτρέπουν σε µια επιχείρηση να είναι πλήρως ολοκληρωµένη ως προς την
πληροφορία και τις εφαρµογές σε όλες τις επιχειρηµατικές λειτουργίες, όπως η Χρηµατοοικονοµική, η
∆ιαχείριση του Ανθρώπινου ∆υναµικού, οι Πωλήσεις και η ∆ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας».
Επίσης, οι Ptak, A.& Schragenheim,E. (1999), ορίζουν τα συστήµατα ERP ως τον
«Επιχειρηµατικό όρο για το σύνολο των δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές
εφαρµογές και βοηθούν τις εταιρίες να διευθύνουν όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες, όπως το
σχεδιασµό προϊόντων, την αγορά προµηθειών, τη διατήρηση αποθεµάτων, καθώς επίσης τα
χρηµατοοικονοµικά και το ανθρώπινο δυναµικό».
Τα συστήµατα ERP ή τα Επιχειρησιακά Συστήµατα (Enterprise Systems) είναι ολοκληρωµένα
πληροφοριακά συστήµατα συνδεδεµένων εφαρµογών, τα οποία αντικαθιστούν τα ξεχωριστά, αυτόνοµα
υπολογιστικά συστήµατα και εφαρµογές που είχαν αναπτυχθεί στο παρελθόν κυρίως µε σκοπό την
παρακολούθηση των βασικών λειτουργιών των επιχειρηµατικών µονάδων όπως πχ οι εφαρµογές της
λογιστικής, των πωλήσεων και της εµπορικής διαχείρισης, της διαχείρισης αποθεµάτων / αποθήκης και
της παραγωγής.
Ένα σύστηµα ERP είναι ένα έτοιµο πακέτο λογισµικού (packaged software) κατασκευασµένο
από µια εταιρεία παραγωγής software, το οποίο επιδέχεται παραµετροποίηση ώστε να µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς παραγωγικούς
κλάδους, τόσο στη παρακολούθηση των χρηµατοοικονοµικών, εφοδιαστικών, εµπορικών και
παραγωγικών λειτουργιών τους όσο και των διαχειριστικών. Το σύστηµα αυτό αποτελείται από επί
µέρους συστατικές εφαρµογές ή υποσυστήµατα (modules), οι οποίες φέρουν κατά βάση τις ονοµασίες
των βασικών λειτουργιών της επιχείρησης, αλλά συνδέονται και συνεργάζονται απόλυτα µεταξύ τους
και έχουν σχεδιαστεί µε τρόπο ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση ολοκληρωµένων
επιχειρησιακών διαδικασιών. Τα επί µέρους υποσυστήµατα χρησιµοποιούν µια κοινή βάση δεδοµένων
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ή οποία ενηµερώνεται σε πραγµατικό χρόνο(on- line / real time) σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον
(client / server) επιτρέποντας τους χρήστες να έχουν µια πολυεπίπεδη, συνολική και άµεση εικόνα για
την επιχείρηση (Στεφάνου, 2007).
Η υιοθέτηση ενός συστήµατος ERP από έναν οργανισµό σηµαίνει και ευθυγράµµιση των
διαδικασιών του µε αυτές που ενσωµατώνονται µέσα στο σύστηµα ως βέλτιστες πρακτικές από τους
κατασκευαστές του. Μια

επιχείρηση όπου επικρατεί

µια αναδιοργάνωση και χρειάζεται ένα

επανασχεδιασµό των διαδικασιών έτσι ώστε να βελτιωθεί, αδιαµφισβήτητα είναι συνέπεια υιοθέτηση
ενός συστήµατος ERP. Η υιοθέτηση ενός συστήµατος ERP σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό αποτελεί αιτία
συµβιβασµών και υιοθέτηση νέων τρόπων λειτουργίας µέσα στην επιχείρηση. Είναι γεγονός ότι οι
κατασκευαστές των συστηµάτων αυτών προσπαθούν να τα δοµήσουν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
παρέχουν τις βέλτιστες πρακτικές για τη λειτουργία µιας επιχείρησης. Ωστόσο, αυτοί είναι που
καθορίζουν το περιεχόµενο του όρου «βέλτιστες» και όχι η ίδια η επιχείρηση. Έτσι δεν υπάρχει
εγγύηση για την επιτυχία παρά τις διαβεβαιώσεις των κατασκευαστών και προµηθευτών τέτοιων
συστηµάτων.
Η εισαγωγή ενός συστήµατος ERP έχει ως συνέπεια και την αλλαγή της εταιρικής φιλοσοφίας.
Παρά την υψηλή ποιότητα πληροφόρησης και την ευκολότερη διαχείριση της πληροφορίας υπάρχει το
ενδεχόµενο της αλλοίωσης του συνολικού χαρακτήρα στη συµπεριφορά του προσωπικού κατά τρόπο
που επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίος ο εκ
των προτέρων προσδιορισµός των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων που προέρχονται από τις
ιδιαιτερότητες του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης και η µελέτη της δυνατότητας διατήρησης των
ήδη υπαρκτών ιδιοµορφιών εκτός του νέου συστήµατος ή της ένταξης τους σε αυτό (Στεφάνου, 2007).

1.1.5.3 Στόχοι και Παρεχόµενες ∆υνατότητες Πληροφοριακών Συστηµάτων των Logistics
Οι επιχειρήσεις µε την υιοθέτηση των σύγχρονων Πληροφοριακών Συστηµάτων Logistics
στοχεύουν στα παρακάτω:
 Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών
 Ανταποκρισιµότητα
 Μείωση κόστους / κέρδους
 Μείωση λειτουργικών εξόδων ( πχ αποθήκευσης)
 Αυτοµατοποίηση, καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχος λειτουργιών (πχ παρακολούθηση
αποθεµάτων)
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 Μείωση χρόνου εκτέλεσης λειτουργιών (πχ παραγγελιών)
 Καλύτερη διαχείριση πόρων
 ∆ιάχυση πληροφορίας αρχικά σε όλη την επιχείρηση και σε όλο το µήκος της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας που αφορά τις υποστηριζόµενες λειτουργίες
 Καλύτερες αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης
 Αποτελεσµατικότερη εκτέλεση των δραστηριοτήτων Logistics αλλά και των υπολοίπων
λειτουργιών και εφαρµογών
 Σύνδεση µε άλλα Πληροφοριακά Συστήµατα για την ολοκλήρωση των επιχειρηµατικών
διαδικασιών
Τα Πληροφοριακά Συστήµατα Logistics καταγράφουν και διατηρούν στοιχεία που προκύπτουν
από τις καθηµερινές συναλλαγές της επιχείρησης, επεξεργάζονται και αναλύουν τα στοιχεία αυτά και
βοηθούν στη λήψη αποφάσεων µε τη χρήση ειδικών εργαλείων που παρέχουν. Η επιτυχής εφαρµογής
και εκµετάλλευσης των παρεχόµενων δυνατοτήτων οδηγεί στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η
επιχείρηση (Στεφάνου, 2007).

1.2 Αgrologistics
Τα Logistics των αγροτικών προϊόντων (Agro-logistics) είναι αναµφίβολα
ένας ραγδαία αναπτυσσόµενος κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας για την
Ελλάδα που στοχεύει, σύµφωνα µε την σύγχρονη θεώρηση του, στην ενίσχυση της
γεωργικής οικονοµίας και της αειφόρου ανάπτυξης, στη βελτίωση του εισοδήµατος
του αγροτικού πληθυσµού και στην ανάπτυξη της υπαίθρου µέσω της προαγωγής
και διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, της ανάδειξης και της
κατοχύρωσης της ταυτότητας των τοπικών προϊόντων καθώς και της προώθησης συστηµάτων
προστασίας και διαχείρισης αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
Οι παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη των Αgrologistics είναι:
 Ο ανταγωνισµός γίνεται ολοένα και µεγαλύτερος σε διεθνές και ειδικότερα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, καθιστώντας αναγκαία την εφαρµογή καινοτόµων ιδεών που να καλύπτουν το σύνολο
των εµπλεκοµένων µερών κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.
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 Η περιορισµένη ζωή των αγροτικών προϊόντων διογκώνει την ανάγκη για ταχύτητα στις
διαδικασίες επιθεώρησης αυτών και στη συνεργασία µεταξύ του τµήµατος επιθεώρησης
τροφίµων και του τµήµατος logistics µιας εταιρείας.
 Η ασφάλεια των καταναλωτών για την οποία υπάρχει σήµερα αυξηµένο ενδιαφέρον τόσο από
τους ίδιους τους καταναλωτές, όσο και από το κράτος.
 Ο νέος Κανονισµός Τροφίµων (178/2002) της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει όλες οι
επιχειρήσεις που παράγουν, τυποποιούν, αποθηκεύουν και διανέµουν τρόφιµα και συναφή
προϊόντα, να διαθέτουν σύστηµα ιχνηλασιµότητας.
Πρακτικά, οι κυπριακές και ελληνικές επιχειρήσεις εξαγωγής νωπών φρούτων δε χρησιµοποιούν
σε µεγάλο βαθµό συστήµατα «Αgrologistics». Λόγω του ότι οι επιχειρήσεις δεν πάσχουν από την
έλλειψη πληροφόρησης για την ύπαρξη τέτοιων συστηµάτων, αλλά στην ουσία πάσχουν από την
έλλειψη χρηµάτων για να διαθέσουν σε τέτοια συστήµατα αλλά και νοοτροπίας. Λίγες είναι οι
επιχειρήσεις που αναθέτουν το έργο των «Αgrologistics» σε εταιρίες εξειδικευµένες και ακόµη πιο λίγες
είναι αυτές που το εφαρµόζουν οι ίδιες µε δικά τους µέσα και προσωπικό (Donald, 1996).

1.2.1 Αποθηκευτικοί Χώροι Νωπών Φρούτων και Πατάτας
Ο όρος «αποθήκευση», όπως εφαρµόζεται σήµερα στα νωπά προϊόντα σηµαίνει τη διατήρηση
των νωπών φρούτων οπωροκηπευτικών υπό ελεγχόµενες συνθήκες. Αν και αυτό περιλαµβάνει τη
µεγάλη κλίµακα αποθήκευση ορισµένων βασικών προϊόντων όπως οι πατάτες, µε σκοπό την καλύψει
της συνεχούς ζήτησης και την εξασφάλιση ενός βαθµού σταθερότητας των τιµών, ικανοποιεί επίσης και
άλλες ανάγκες παροχής ολόκληρο το χρόνο διαφόρων τοπικών και εξωτικών φρούτων και λαχανικών.
Πολλά κηπευτικά προϊόντα είναι αρκετά ευπαθή και µπορούν να αποθηκευτούν µόνο για µερικές µέρες,
ενώ άλλα προϊόντα αποθηκεύονται για µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. Οι κύριοι λόγοι για
αποθήκευση των προϊόντων είναι κυρίως συνδεδεµένοι µε την εµπορία, όπως:
 ∆εν υπάρχει άµεσος αγοραστής
 Η µεταφορά ή κάποια άλλη σηµαντική υπηρεσία δεν είναι διαθέσιµη
 Η επιµήκυνση της περιόδου εµπορίας και η αύξηση του όγκου των πωλήσεων
 Η αναµονή για αύξηση τιµών
Στις εύκρατες χώρες µεγάλο µέρος της παραγωγής οπωροκηπευτικών περιορίζεται σε σχετικά
βραχείες καλλιεργητικές περιόδους και εποµένως η αποθήκευση είναι απαραίτητη για την παροχή
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νωπών προϊόντων εκτός από την εποχή συγκοµιδής. Με τις σύγχρονες µεθόδους καλλιέργειας σε
θερµοκήπια, καθώς και µε το διαθέσιµο τεχνολογικό εξοπλισµό, η παραγωγή συχνά παρατείνεται, όµως
η αποθήκευση εξακολουθεί να είναι αναγκαία ή επιθυµητή για πιο µακρόχρονη προσφορά των
προϊόντων στον καταναλωτή.
Η αποθήκευση αυξάνει το κόστος ενός προϊόντος και όσο πιο σύγχρονη είναι η µέθοδος
αποθήκευσης, τόσο υψηλότερο είναι το πρόσθετο κόστος. Συνήθως δεν αξίζει να αποθηκεύονται τα
νωπά προϊόντα εάν η αύξηση της τιµής που προκύπτει ως αποτέλεσµα της αποθήκευσης δεν υπερβαίνει
το κόστος αποθήκευσης και η όλη διαδικασία δεν παρουσιάζει κέρδος. Η αποθήκευση µειώνει την
ποιότητα και τη ζωή στο ράφι. Είναι δαπανηρή και στις περισσότερες περιπτώσεις όταν το προϊόν
βγαίνει από την αποθήκη πρέπει να ανταγωνιστεί στην αγορά τη φρέσκια παραγωγή.
Σε ορισµένα κανάλια εµπορίας, η πρόψυξη ή και η αποθήκευση νωπών προϊόντων αποτελεί
συνήθη προϋπόθεση και το κόστος θεωρείται ως ένα αποδεκτό µέρος της στρατηγικής παραγωγής και
εµπορίας. Υπό την προϋπόθεση ότι η αποθήκευση υλοποιείται µε επιτυχία, τότε η αύξηση της τιµής ως
αποτέλεσµα της αποθήκευσης µπορεί να προβλεφθεί από προηγούµενες περιόδους και σε κάθε
περίπτωση θα είναι γνωστή µε ακρίβεια εκ των υστέρων. Το κόστος αποθήκευσης νωπών προϊόντων
είναι συχνά δύσκολο να εκτιµηθεί µε ακρίβεια και θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
 Λειτουργικό κόστος: εργατικό δυναµικό, εγκαταστάσεις και διοικητικό κόστος
 Πάγια έξοδα: το κόστος χρηµατοδότησης και κατασκευής του αποθηκευτικού χώρου
προεξοφλούµενο εντός µιας λογικής περιόδου, το κόστος µίσθωσης και τα γενικά έξοδα
 Χρηµατοδότηση : το κόστος χρηµατοδότησης της σοδειάς ενώ βρίσκεται στις αποθήκες, είτε
από εκείνον που αποθήκευσε το προϊόν είτε από άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Σε κάθε περίπτωση,
κάθε ηµέρα αποθήκευσης αυξάνει το κόστος του προϊόντος πέραν του άµεσου κόστους
αποθήκευσης
Υπάρχουν διάφορες µορφές αποθήκευσης, η επιλογή των οποίων εξαρτάται από το κόστος αλλά
και από τα προϊόντα που πρόκειται να αποθηκευτούν. Υπάρχουν παράγοντες αποθήκευσης που πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη όπως η µέγιστη διάρκεια αποθήκευσης µιας συγκοµισµένης σοδειάς εξαρτάται
από το ιστορικό της παραγωγής της, την ποιότητα και το στάδιο της συλλεκτικής ωριµότητας. Η
διάρκεια αποθήκευσης που µπορεί να επιτευχθεί στην πράξη ενδέχεται να είναι διαφορετική και
εξαρτάται από τις διαδικασίες συγκοµιδής και χειρισµού αλλά και από το περιβάλλον αποθήκευσης.
∆εν επιδέχονται όλα τα νωπά προϊόντα αποθήκευσης και ορισµένα προϊόντα είναι πιθανό να
χρειάζονται ειδική µετασυλλεκτική επεξεργασία, όπως «µεθωρίµανση» ή «κέρωµα» πριν από την
επιτυχή αποθήκευση τους. Η δοµή της αγοράς ή η προσφορά των προϊόντων ενδέχεται να
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παρουσιάζουν ορισµένα χαρακτηριστικά, τα οποία να δηµιουργούν περιορισµούς και να θέτουν τα
αποθηκευµένα προϊόντα σε ανταγωνιστικά µειονεκτικότερη θέση σε σύγκριση µε προϊόντα που έχουν
µόλις συγκοµιστεί. Η µελέτη όλων αυτών των αλληλεπιδράσεων ανήκει στη σφαίρα της οικονοµίας της
αποθήκευσης (Μαβίδης, 2007).

1.2.1.1 Μέθοδοι Αποθήκευσης
Υπάρχουν διάφορες µορφές αποθήκευσης, η επιλογή των οποίων εξαρτάται από το κόστος αλλά
και από τα προϊόντα που πρόκειται να αποθηκευθούν. Ωστόσο, πριν εξετάσουµε το θέµα της
αποθήκευσης των νωπών προϊόντων, υπάρχουν άλλοι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη. Η µέγιστη διάρκεια αποθήκευσης µίας συγκοµισµένης σοδειάς εξαρτάται από το ιστορικό της
παραγωγής της, την ποιότητα και το στάδιο της συλλεκτικής ωριµότητας. Η διάρκεια αποθήκευσης που
µπορεί να επιτευχθεί στην πράξη ενδέχεται να είναι διαφορετική και εξαρτάται από τις διαδικασίες
συγκοµιδής και χειρισµού αλλά και από το περιβάλλον αποθήκευσης.
∆εν επιδέχονται όλα τα νωπά προϊόντα αποθήκευση και ορισµένα προϊόντα είναι πιθανό να
χρειάζονται ειδική µετασυλλεκτική επεξεργασία, όπως «µεθωρίµανση» ή «κέρωµα» πριν από την
επιτυχή αποθήκευσή τους. Η δοµή της αγοράς ή η προσφορά των προϊόντων ενδέχεται να
παρουσιάζουν ορισµένα χαρακτηριστικά, τα οποία να δηµιουργούν περιορισµούς και να θέτουν τα
αποθηκευµένα προϊόντα σε ανταγωνιστικά µειονεκτικότερη θέση σε σύγκριση µε προϊόντα που έχουν
µόλις συγκοµιστεί. Η µελέτη όλων αυτών των αλληλεπιδράσεων ανήκει στη σφαίρα της οικονοµίας της
αποθήκευσης.
Τάφροι: πρόκειται για απλές, φθηνές κατασκευές που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση
ριζών και κονδύλων ιδίως της πατάτας. Οι πατάτες τοποθετούνται επάνω σε ένα στρώµα άχυρου
πλάτους 1 έως 3 µέτρων σε θερµά κλίµατα όµως το πλάτος δεν ξεπερνά το 1,5 µέτρο. Κατά µήκος του
κάτω µέρους τοποθετείται ένας αγωγός αερισµού. Οι στοιβαγµένες πατάτες καλύπτονται από
συµπιεσµένο άχυρο πάχους περίπου 20 εκατοστών και στη συνέχεια καλύπτονται µε χώµα, χωρίς
συµπίεση, µε βάθος έως 30 εκατοστά. Το σύστηµα αποθήκευσης σε τάφρους µπορεί να τροποποιηθεί
προσαρµοσµένο σε διάφορες κλιµατικές συνθήκες. Σε θερµά κλίµατα µπορεί να χρησιµοποιηθεί
κάλυψη µε επιπλέον άχυρο αντί για χώµα για πρόσθετο αερισµό.
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Εικόνα 1.2.1.1: Τάφρος που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση ριζών και κονδύλων

Ψυχρή αποθήκευση: σε εµπορικές επιχειρήσεις µεγάλης κλίµακας, η ψυχρή αποθήκευση
αποτελεί τµήµα µιας ψυχρής αλυσίδας (cold chain) για την εκτέλεση τακτικών αποστολών προϊόντων
από τις περιοχές παραγωγής στις αγορές και στους λιανοπωλητές των πόλεων. Πρόκειται για µια
ιδιαίτερη σύνθετη διαδικασία που απαιτεί εξειδικευµένη οργάνωση και διαχείριση. Ψυκτικές
εγκαταστάσεις αποθήκευσης µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για µακρόχρονη αποθήκευση
εποχιακών καλλιεργειών, όπως πατατών. Η διάρκεια αποθηκευτικής ζωής ορισµένων φρούτων όπως τα
µήλα, µπορεί να παραταθεί µε το συνδυασµό της ψύξης σε ένα ελεγχόµενο περιβάλλον, αποτελούµενο
από ένα µίγµα οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα. Αυτές οι τελευταίες είναι οι πιο δαπανηρές
διαδικασίες µε υψηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας και απαιτούν εξειδικευµένη και έµπειρη
διαχείριση.
Αποθήκευση σε ελεγχόµενη ατµόσφαιρα: περιλαµβάνει την τοποθέτηση των προϊόντων σε
έναν αεροστεγή ψυκτικών θάλαµο όπου παρέχεται η δυνατότητα φυσικής αναπνοής του φρούτου µε
σκοπό τη µείωση του οξυγόνου και την αύξηση της περιεκτικότητας διοξειδίου του άνθρακα στην
ατµόσφαιρα του θαλάµου. Συνήθως για την αποθήκευση µήλων ή αλλά νωπά φρούτα η περιεκτικότητα
σε οξυγόνο µειώνεται κατά περίπου 3% και το διοξείδιο του άνθρακα αφήνετε να αυξηθεί από 1 έως
5%. Η ατµόσφαιρα αυτή µπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των µήλων κατά αρκετούς µήνες και
επιτρέπει τη διάθεση νωπών φρούτων (πχ µήλων) στην αγορά κάθε µήνα του έτους. Η τεχνολογία αυτή
απαιτεί ακριβούς θαλάµους αποθήκευσης και στενή παρακολούθησης της σύνθεσης της ατµόσφαιρας
(Μαβίδης, 2007).

1.2.1.2 Βασικοί Προ - Αποθηκευτικοί Χειρισµοί
Υπάρχουν ορισµένες βασικές µέθοδοι επεξεργασίας, οι οποίες θα πρέπει να εφαρµόζονται πριν
από την αποθήκευση ή και την εµπορία οποιοδήποτε νωπών προϊόντων στην αγορά:
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1. Καθαρισµός: Όλες οι πέτρες, οι σβώλοι χώµατος και τα υπολείµµατα φυτών πρέπει να
αφαιρούνται πριν από την αποθήκευση, ιδίως εάν η καλλιέργεια πρόκειται να αποθηκευθεί χύδην. Οι
πέτρες καταστρέφουν τα προϊόντα ενώ το χώµα και τα φυτικά υπολείµµατα γίνονται συµπαγή και
περιορίζουν τον αερισµό, οδηγώντας σε κατά τόπους αύξηση της θερµότητας, αλλά επίσης είναι
πιθανόν να µεταφέρουν παθογόνα αλλοίωσης. Στα συστήµατα ξηρής παράδοσης, τα οποία
χρησιµοποιούνται για παράδειγµα στα εσπεριδοειδή, στα κρεµµύδια και τα σκόρδα, µεγαλύτερα
τµήµατα υπολειµµάτων αφαιρούνται µε το πέρασµα των προϊόντων από ένα δίσκο ταξινόµησης. Σε
ορισµένες περιπτώσεις περαιτέρω καθαρισµός πραγµατοποιείται µε περιστρεφόµενες στεγνές βούρτσες.
2. Το πλύσιµο των προϊόντων µε νερό αποτελεί τη συνηθέστερη µέθοδο και καθώς πολλοί
τύποι προϊόντων επιπλέουν, το νερό αποτελεί ένα καλό σύστηµα µεταφοράς. Ορισµένα ιδιαίτερα
ευπαθή προϊόντα, ιδίως φρούτα, δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή µε νερό. Ωστόσο τα πορτοκάλια
µπορούν να βυθίζονται σε νερό και να ξεπλένονται ώστε να καθαρίζουν επαρκώς, ενώ µαλακές
περιστρεφόµενες βούρτσες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για φρούτα που πωλούνται σε υψηλές τιµές
στην αγορά. Για ορισµένα προϊόντα, ο κίνδυνος µόλυνσης µεταξύ των καρπών στη δεξαµενή πλύσης
είναι ψηλός (υγιή προϊόντα µολύνονται από ασθενή προϊόντα µε τη βοήθεια του νερού) και είναι συχνά
πιο ασφαλές τα προϊόντα να καθαρίζονται µε ένα πανί (πχ µελιτζάνες, πιπεριές). Τα προϊόντα µπορούν
να αφεθούν να στεγνώσουν φυσικά µετά το πλύσιµο ή να υποβληθούν σε τεχνητή ξήρανση µε τη
βοήθεια φυσητήρων αέρα, οι οποίοι ορισµένες φορές είναι θερµαινόµενοι. Το νερό πλύσης πρέπει να
αλλάζει ανά τακτά διαστήµατα προτού µολυνθεί σε µεγάλο βαθµό από µύκητες και βακτηρίδια µε
αποτέλεσµα τη διάδοση µολύνσεων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, το νερό πλύσης υποβάλλεται σε
επεξεργασία µε χλώριο ή κάποιο άλλο χηµικό προϊόν για τη µείωση των βιώσιµων οργανισµών.
3. Ταξινόµηση και επιλογή: µικρά, τραυµατισµένα και υπερώριµα προϊόντα πρέπει να
αποµακρύνονται. Τα πολύ µικρά προϊόντα παρουσιάζουν ταχύτερη απώλεια νερού και προσβάλλονται
εύκολα από παθογόνα αλλοίωσης κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Τα µολυσµένα προϊόντα
αλλοιώνονται µε γρήγορο ρυθµό, αναπτύσσουν θερµότητα και αποτελούν πηγή µολύνσεων για τα υγιή
προϊόντα. Τα υπερώριµα προϊόντα παρουσιάζουν µειωµένη ανθεκτικότητα σε ασθένειες και
περιορισµένες δυνατότητες αποθήκευσης και µπορεί να παράγουν αέρια αιθυλενίου, τα οποία
προκαλούν πρόωρη ωρίµανση και µαρασµό κατά τη διάρκεια αποθήκευσης.
4. Αποµάκρυνση της θερµότητας: από τον αγρό ανεξάρτητα από τον τύπο της αποθηκευτικής
εγκατάστασης που χρησιµοποιείται, είναι σηµαντικό να αφαιρείται από τα προϊόντα η «θερµότητα από
τον αγρό» πριν από τη στοίβαξη τους σε ένα χώρο αποθήκευσης. Αυτή η αφαίρεση της θερµότητας από
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τον αγρό µπορεί να επιτευχθεί µε την προσωρινή στοίβαξη των προϊόντων σε ένα σκιερό, δροσερό,
αεριζόµενο χώρο ή συνηθέστερα µε τη χρήση τεχνικών ψύξης. Εάν δεν αφαιρεθεί η θερµότητα από τον
αγρό, αυτό µπορεί να οδηγήσει σε ταχεία αύξηση της θερµοκρασίας και συσσώρευση υψηλών
συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα, πιθανώς σε επιβλαβή επίπεδα, µόλις το προϊόν κλειστεί στον
χώρο αποθήκευσης.
5. Το κέρωµα της επιφάνειας των οπωροκηπευτικών προϊόντων αποτελεί µια µέθοδος
επεξεργασίας που χρησιµοποιείται για ορισµένα προϊόντα, στα οποία περιλαµβάνονται τα
εσπεριδοειδή, τα µήλα, οι πιπεριές και τα αγγούρια. Καθυστερεί τον ρυθµό απώλειας υγρασίας ενώ
διατηρεί τη σπαργή και την αφράτη υφή του και µπορεί να µεταβάλει την εσωτερική ατµόσφαιρα του
προϊόντος. Εφαρµόζεται κυρίως λόγω του αισθητικού του αποτελέσµατος: το κερί γυαλίζει την
επιδερµίδα και δίνει στα προϊόντα µια πιο λαµπερή όψη σε σύγκριση µε εκείνα που δεν έχουν δεχτεί
κέρωµα. Ωστόσο, προβλήµατα ενδέχεται να εµφανιστούν σε περίπτωση χρήσης µη καταχωρηµένων
παρασκευασµάτων ή σε περίπτωση που η επιδερµίδα καταναλώνεται από ανθρώπους ή δίδεται ως
τροφή σε ζώα.
6. Η ξήρανση αποτελεί τη µέθοδο συντήρησης µε το χαµηλότερο κόστος και θα έπρεπε να
αποτελεί τη βασική µέθοδο συντήρησης οπωροκηπευτικών προϊόντων. Σε µεγάλο βαθµό, η ξήρανση
µπορεί να επιτευχθεί µέσω της ηλιακής ενέργειας ή απλών συστηµάτων ξήρανσης που µπορούν να
εγκατασταθούν ως τοπικές µονάδες µικρής κλίµακας.
7. Χρήση χηµικών: οι µεγάλες χηµικές εταιρείες εξακολουθούν να ερευνούν νέα χηµικά
προϊόντα για τον έλεγχο των εχθρών και των ασθενειών που προσβάλλουν τις καλλιέργειες και τα
προϊόντα. Τα χηµικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται στο µετασυλλεκτικό στάδιο ταξινοµούνται σε
οµάδες όπως περιγράφεται στη συνέχεια:
 Μυκητοκτόνα τα οποία προλαµβάνουν ή καθυστερούν την εµφάνιση σήψης και µούχλας στο
προϊόν
 Χηµικά προϊόντα που καθυστερούν την ωρίµανση ή το µαρασµό
 Παρεµποδιστές ανάπτυξης που εµποδίζουν τη βλάστηση και την ανάπτυξη
 Χηµικά προϊόντα που αυξάνουν τη συνεκτικότητα του καρπού, βελτιώνουν το χρώµα και
προωθούν την πρώιµη ωρίµανση
 Μεταβολικοί παρεµποδιστές που µπλοκάρουν ορισµένες βιοχηµικές αντιδράσεις
 Μέσα απορρόφησης αιθυλενίου (συνήθως τοποθετούνται πολύ κοντά στο προϊόν και δεν
αφήνουν κανένα υπόλειµµα επάνω του)
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 Απολυµαντικά για τον έλεγχο εντόµων
8. Η ακτινοβολία: των οπωροκηπευτικών εξοντώνει τα µολυσµατικά έντονα και επιτρέπει τη
µεταφορά των φρούτων σε περιοχές όπου εφαρµόζεται καραντίνα εναντίον ορισµένων εντόµων.
Επίσης, καθυστερεί τη βλάστηση βολβών και κονδύλων και επιτρέπει τη µακρόχρονη αποθήκευση
προϊόντων όπως τα κρεµµύδια και οι πατάτες χωρίς αυτά να βλαστάνουν. Ωστόσο αυτή η τεχνολογία
χρησιµοποιείται σπάνια.
9. Η αποθήκευση και η επεξεργασία µε θερµό ατµό: µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις
περιπτώσεις όπου άλλα απολυµαντικά είναι πιθανόν να καταστρέψουν τα προϊόντα. Η επεξεργασία
περιλαµβάνει την κυκλοφορία κορεσµένων υδρατµών σε υψηλή θερµοκρασία γύρο από το προϊόν σε
κλειστό αποθηκευτικό χώρο έως ότου το προϊόν φτάσει στην απαιτούµενη θερµοκρασία, συνήθως µέσα
σε 8 ώρες περίπου, και στη συνέχεια το προϊόν διατηρείται στη θερµοκρασία αυτή για 6 ώρες περίπου.
Είναι σαφές ότι τα περισσότερα φρούτα όπως το αβοκάντο, τα λεµόνια και τα περισσότερα λαχανικά
τραυµατίζονται µε αυτή την επεξεργασία, όµως άλλα είδη εσπεριδοειδών µπορούν να υποβληθούν σε
επεξεργασία µε θερµό ατµό χωρίς να προκαλούνται σοβαροί τραυµατισµοί. Η µέθοδος αυτή δεν είναι
διαδεδοµένη λόγω του κόστους και της έλλειψης πρακτικότητας που τη χαρακτηρίζει.
10. Γενετικός έλεγχος της ζωής στο ράφι: Κάθε ποικιλία οπωροκηπευτικών προϊόντων έχει
περιορισµένη διάρκεια αποθηκευτικής ζωής ακόµη και υπό βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης. Η
δυνητική διάρκεια αποθηκευτικής ζωής τελεί εν µέρει υπό γενετικό έλεγχο και µπορεί να ελεγχθεί µέσω
της αναπαραγωγής. Αυτό το ιδιαίτερα ευρύ φάσµα διάρκειας αποθηκευτικής ζωής αποτελεί τυπικό
χαρακτηριστικό των οπωροκηπευτικών για κάθε ποικιλία έχει τη δική της διάρκεια ζωής (Μαβίδης ,2007).
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1.2.2 Νωπά Φρούτα Κύπρου και Ελλάδας

Τα νωπά φρούτα αποτελούν µια σηµαντική πηγή εσόδων για την οικονοµία της Κύπρου και
Ελλάδας αφού ένα µεγάλο µέρος της παραγωγής τους εξάγεται σε ολόκληρο τον κόσµο. Τα κυπριακά ελληνικά φρούτα θεωρούνται από τα καλύτερα στην παγκόσµια αγορά αφού πλεονεκτούν σε γεύση και
ποιότητα από τα ανταγωνιστικά προϊόντα άλλων χωρών. Οι επιχειρήσεις αυτού του είδους προσπαθούν
να ικανοποιούν την εγχώρια και τη διεθνή αγορά προσφέροντας ποικιλία προϊόντων
(www.asop.gr/products.htm, 2009).

Αυτό επιτυγχάνεται:
 Με την καλλιέργεια αρκετών και αξιόλογων ποικιλιών
 Με την εφαρµογή επιστηµονικών καλλιεργητικών µεθόδων
 Με την εφαρµογή ιδανικών συνθηκών και διάρκεια συντήρησης
 Με την εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας στην διαδικασία διαλογής και συσκευασίας καθώς και
υλικών συσκευασίας
 Με την χρήση σηµάτων (Ονοµασία-Προέλευση).

1.2.2.1 Τα Είδη των Φρούτων
Με τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι εφικτό να γίνει µια κατηγοριοποίηση των νωπών
φρούτων µε στόχο όσο το δυνατόν ευκολότερη η περαιτέρω µελέτη της εργασίας. Γίνεται λοιπόν µια
προσπάθεια να χωρίσουµε τα φρούτα βάση της σκληρότητας και της µορφής του καρπού τους.

Α) Εσπεριδοειδή
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει φρούτα όπως τα πορτοκάλια, τα λεµόνια, τα µανταρίνια κα. Οι
καρποί χαρακτηρίζονται από την µεγάλη περιεκτικότητα κιτρικού οξέος.

Β) Μηλοειδή
Η ιδιαίτερη σκληρότητα της σάρκας ξεχωρίζει τα µηλοειδή φρούτα από τα υπόλοιπα. Μήλα,
αχλάδια, αχλαδόµηλα κα.
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Γ) Πυρηνόκαρπα
Σε αυτήν την οµάδα συγκαταλέγονται καρποί που διατηρούν τον πυρήνα τους µέσα στη σάρκα
τους (τα ροδάκινα, βερίκοκα, κεράσια, δαµάσκηνα κα), καλύπτουν τον κύριο όγκο των διακινηθέντων
αγροτικών προϊόντων.
Γενικά για τα νωπά φρούτα:
Υπάρχουν ακόµη φρούτα που δεν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν και αναφέρονται γενικά. Τα
καρπούζια, πεπόνια, ακτινίδια, σταφύλια κα. είναι και αυτά είδη νωπών φρούτων που εξάγουν οι
ελληνικές επιχειρήσεις.
Η παραγωγή νωπών φρούτων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 3,5 εκατοµµύρια τόνους ετησίως κατά
µέσο όρο και η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στις κυριότερες οµάδες προϊόντων ως εξής:
α) Τα εσπεριδοειδή ανέρχονται σε 1.260 χιλιάδες τόνους (1.150 χιλ. τόνοι πορτοκάλια, 100 χιλ.
τόνοι µανταρίνια και 10 χιλ. τόνοι γκρέιπφρουτ αντίστοιχα).
β) Τα µηλοειδή ανέρχονται σε 390 χιλ. τόνους (320 χιλ. τόνοι µήλα και 70 χιλ. τόνοι αχλάδια).
γ) Τα πυρηνόκαρπα ανέρχονται σε 525 χιλ. τόνους (270 χιλ. τόνοι ροδάκινα εκπύρηνα, 130 χιλ.
τόνοι νεκταρίνια, 80 χιλ. τόνοι βερίκοκα και 45χιλ. τόνοι κεράσια αντίστοιχα).
δ) Τα ακτινίδια και σταφύλια που ανέρχονται σε 50 και 300 χιλ. τόνους αντίστοιχα (ICAP ,2004).
Είναι αναγκαίο να σηµειωθεί ότι κάθε φρούτο αποτελείται από εκατοντάδες ποικιλίες που κάθε
µια από αυτή έχει την δική της εµπορική αξία. Είναι επίσης άξιο αναφοράς το γεγονός ότι γίνονται ήδη
τα πρώτα ολοκληρωµένα βήµατα για την συστηµατική καλλιέργεια βιολογικών αγροτικών προϊόντων.
Υπάρχουν στη διάθεση των επιχειρήσεων σε µικρή βέβαια ποσότητα, σύγχρονα βιολογικά παραγόµενα
φρούτα. Η βιολογική καλλιέργεια προβλέπει σε όλα τα στάδια παραγωγής των φρούτων την αποφυγή
χρήσης φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων που βλάπτουν το περιβάλλον. Ο σκοπός της βιολογικής
καλλιέργειας είναι η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η παραγωγή υγιεινών φρούτων χωρίς
επιβαρυντικά για την υγεία συστατικά.
Σήµερα η καλλιέργεια και εµπορία τέτοιων φρούτων επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως
επί των πλείστων η αγορά ακόµα δεν το απαιτεί χωρίς όµως να ξεχνάµε ότι υπάρχουν και αγορές που το
ζητούν αλλά και αυτές που πρόκειται σε λίγα χρόνια να το απαιτήσουν. Η βιολογική καλλιέργεια
σήµερα στην Ελλάδα καταλαµβάνει µόλις το 1% της συνολικής καλλιεργουµένης έκτασης.
Εν κατακλείδι, επισηµαίνεται ότι παγκοσµίως παράγονται περίπου 530 εκατοµµύρια τόνοι
ετησίως φρούτα από τα οποία η Ασία κατέχει την πρώτη θέση µε το 56%, ακολουθεί η Λατινική
Αµερική µε 12%, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) µε 10% και η Αµερική µε 7%. Η Κίνα είναι η
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µεγαλύτερη σε παραγωγή χώρα µε κύριο πλεονέκτηµα το φθηνό εργατικό κόστος και την µεγάλη
ποικιλία των φρούτων που διατίθενται σε διάφορες εποχές (ICAP, 2004).

1.2.2.2 Κύρια Χαρακτηριστικά των Νωπών Φρούτων
Τα κύρια χαρακτηριστικά των νωπών φρούτων χωρίζονται σε φυσικά και χηµικά. Όπως θα
δούµε και παρακάτω τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται για την κατηγοριοποίηση των προϊόντων αλλά
και για την περαιτέρω τυποποίηση και διάθεση τους στην αγορά.
Α) Φυσικά χαρακτηριστικά
Τα χαρακτηριστικά των φρούτων που γίνονται αντιληπτά από τις αισθήσεις µας καλούνται
φυσικά στοιχεία των φρούτων. Αρχικά, από τη µία πλευρά είναι το µέγεθος του καρπού αλλά και το
χρώµα της σάρκας του. Από την άλλη πλευρά το σχήµα που χαρακτηρίζει ένα φρούτο ανάλογα µε το
είδος του είναι ένα φυσικό χαρακτηριστικό που µαζί µε το βάρος του χρησιµοποιούνται για την
περαιτέρω τυποποίηση των προϊόντων. Τέλος, η µυρωδιά αλλά και η σκληρότητα του καρπού είναι δυο
ακόµη στοιχεία, που δίνουν µοναδικότητα και εµπορική αξία σε κάθε καρπό.

Β) Χηµικά χαρακτηριστικά
Τα συστατικά των φρούτων µεταβάλλονται µε την διαδικασία της ωρίµανσης µεταβάλλοντας
και στην πορεία την χηµική τους σύσταση. Πολλές από τις µεταβολές αυτές έχουν χρησιµοποιηθεί για
τον καθορισµό της ωριµότητας, αλλά λίγα από αυτά δίνουν απότοµες µεταβολές που να µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως κριτήρια ωριµότητας. Τα χηµικά στοιχεία αυτά είναι τα διαλυτά στερεά
συστατικά, τα συνολικά οξέα, το άµυλο και η σχέση όλων αυτών. Είναι λοιπόν αυτά τα στοιχεία που
δίνουν στα προϊόντα τη γεύση και διατηρούν όλη την θρεπτική αξία που είναι αποτέλεσµα όλης της
διαδικασίας καλλιέργειας των οπωροφόρων δέντρων (Milind - Ladaniya, 2008).
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1.2.3 Ποιοτικός Έλεγχος των Φρούτων

Ο ποιοτικός έλεγχος στα φρέσκα φρούτα αποτελεί µια ουσιώδη διαδικασία που αποσκοπεί στην
παρουσίαση στην αγορά γεωργικών προϊόντων αναβαθµισµένων, σύµφωνα µε προκαθορισµένα
κριτήρια κατά τρόπο που οι καταναλωτές να εξασφαλίζουν τα επιθυµητά γι’αυτούς προϊόντα. Η
τυποποίηση των φρέσκων προϊόντων, που επιτυγχάνεται µε την υιοθέτηση κοινών και δεσµευτικών
εµπορικών προδιαγραφών, βελτιώνει σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα των κυπριακών - ελληνικών
προϊόντων ικανοποιώντας, ταυτόχρονα, τις αυξανόµενες απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού.
Ο έλεγχος αυτός στηρίζεται σε πρόσφατη νοµοθεσία η οποία είναι εναρµονισµένη µε την
αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ποιοτικός έλεγχος στα φρέσκα φρούτα εφαρµόζεται από τον
Κλάδο Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας του Υπουργείου Γεωργίας (ICAP, 2004).

1.2.3.1 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά στα οποία τα Προϊόντα πρέπει να Ανταποκρίνονται
Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν κυρίως την απαλλαγή τους από εχθρούς και ασθένειες, από
προσβολές που οφείλονται σε εχθρούς και ασθένειες ή σε χαµηλές και ψηλές θερµοκρασίες, από
υπερβολική εξωτερική υγρασία και από ξένη οσµή ή και γεύση. Επιπλέον, τα προϊόντα πρέπει να είναι
ακέραια και υγιή. Αποκλείονται τα προϊόντα που είναι προσβεβληµένα από µούχλα ή αλλοιώσεις
τέτοιας φύσεως που να τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση.
Η συλλογή των προϊόντων πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή και σε κατάσταση ωρίµανσης
που, ανάλογα µε το προϊόν, να αντέχουν στη µεταφορά και στη µετακίνηση και να φθάνουν σε
ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισµού (Μαβίδης, 2007).

1.2.3.2 Κατάταξη των προϊόντων σε κατηγορίες
Τα προϊόντα κατατάσσονται στις εξής τρεις ποιοτικές κατηγορίες:
 Κατηγορία «Έξτρα»: Στην κατηγορία «Έξτρα» κατατάσσονται τα προϊόντα που είναι
εκλεκτής, ανώτερης ποιότητας και παρουσιάζουν το σχήµα, το µέγεθος και το χρώµα, τα οποία
είναι χαρακτηριστικά της ποικιλίας όπου ανήκουν. Επιπλέον, δεν πρέπει να παρουσιάζουν
ελαττώµατα εκτός από πολύ ελαφρές επιφανειακές αλλοιώσεις της επιδερµίδας µε την
προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εµφάνιση του προϊόντος, την ποιότητά του, τη
διατήρησή του και την παρουσίασή του στη συσκευασία.
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 Κατηγορία «Ι»: Στην κατηγορία «Ι» κατατάσσονται τα προϊόντα που είναι καλής ποιότητας και
παρουσιάζουν το σχήµα, το µέγεθος και το χρώµα, τα οποία είναι χαρακτηριστικά της ποικιλίας
όπου ανήκουν. Μπορούν να παρουσιάζουν ελαφρά ελαττώµατα, µε την προϋπόθεση όµως ότι
δεν βλάπτουν τη γενική εµφάνιση, την ποιότητα, τη διατήρηση και την παρουσίαση τους στη
συσκευασία.
 Κατηγορία «ΙΙ»: Στην κατηγορία «ΙΙ» κατατάσσονται τα προϊόντα που δεν µπορούν να
ταξινοµηθούν στις ανώτερες κατηγορίες, αλλά ανταποκρίνονται στα ελάχιστα ποιοτικά
χαρακτηριστικά.
Η µεταφορά των προϊόντων σε µεγάλες αποστάσεις, η αποθήκευση για ορισµένο χρονικό
διάστηµα ή οι διάφοροι χειρισµοί στους οποίους υπόκεινται τα προϊόντα είναι δυνατόν να συνεπάγονται
ορισµένες αλλοιώσεις που οφείλονται στη βιολογική εξέλιξη των προϊόντων αυτών ή στον κατά µάλλον
ή ήττον φθαρτό χαρακτήρα τους. Οι αλλοιώσεις αυτές λαµβάνονται υπόψη στην εφαρµογή των
προδιαγραφών στα στάδια εµπορίας που έπονται του σταδίου της αποστολής. Τα προϊόντα που
ταξινοµούνται στην κατηγορία «Έξτρα» πρέπει να υπόκεινται σε ιδιαίτερα προσεγµένη διαλογή και
συσκευασία, γι’ αυτό µόνο η µείωση της φρεσκάδας και της σπαργής τους µπορεί να λαµβάνεται υπόψη
(Υπηρεσία Επιθεώρησης Προϊόντων, 2003).

1.2.3.3 Ταξινόµηση των προϊόντων κατά µέγεθος
Συνήθως το µέγεθος των προϊόντων καθορίζεται από τη µέγιστη διάµετρο της ισηµερινής τοµής
του καρπού ή από το βάρος κατά τεµάχιο ή από το µήκος του καρπού. Στην ταξινόµηση των προϊόντων
κατά µέγεθος, για ορισµένα προϊόντα γίνεται αναφορά και σε κωδικό µεγέθους ή ακόµη σε ελάχιστο
και µέγιστο επιτρεπόµενο µέγεθος (Γκακνή, 1992).

1.2.3.4 Αποδεκτές ανοχές ποιότητας και µεγέθους
Οι αποδεκτές ανοχές στην ποιότητα και στο µέγεθος για κάθε συσκευασία, για τα προϊόντα που
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας στην οποία δηλώνεται ότι ανήκουν, συνήθως είναι οι
ακόλουθες:
 Για τα προϊόντα που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία «Έξτρα» γίνεται αποδεκτό ποσοστό 5%
κατά αριθµό ή κατά βάρος των προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της
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κατηγορίας αυτής, αλλά ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας «Ι» ή
περιλαµβάνονται κατ’ εξαίρεση στα όρια ανοχής αυτής της κατηγορίας.
 Για τα προϊόντα που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία «Ι» γίνεται αποδεκτό ποσοστό 10%
κατά αριθµό ή κατά βάρος των προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της
κατηγορίας αυτής, αλλά ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας «ΙΙ» ή
περιλαµβάνονται κατ’ εξαίρεση στα όρια ανοχής αυτής της κατηγορίας.
 Για τα προϊόντα που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία «ΙΙ» γίνεται αποδεκτό ποσοστό 10%
κατά αριθµό ή κατά βάρος των προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της
κατηγορίας αυτής ή στα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εξαιρουµένων των καρπών που
έχουν σαπίσει ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση που να τα καθιστά ακατάλληλα
για κατανάλωση.
 Για τα όρια ανοχής µεγέθους συνήθως γίνεται αποδεκτό ποσοστό 10% κατά αριθµό ή κατά
βάρος των προϊόντων για όλες τις κατηγορίες, που ανταποκρίνονται στο αµέσως κατώτερο ή
ανώτερο από το µέγεθος που αναγράφεται στη συσκευασία (Γκακνή, 1992).

1.2.4 Περιγραφή της Παραγωγικής ∆ιαδικασίας Νωπών Φρούτων
Στην παραγωγική διαδικασία οι πρώτες ύλες είναι νωπά φρούτα (κεράσια, ροδάκινα, νεκταρίνια,
µήλα, αχλάδια, βερίκοκα, δαµάσκηνα, ακτινίδια κτλ), που φέρνουν συσκευασµένα και τυποποιηµένα σε
τελάρα ή κλούβες τα µέλη του συνεταιρισµού.
Σε πρώτη φάση γίνεται κατάταξη των φρούτων ως προς την ποικιλία και τοποθέτησή τους σε
παλέτες. Κάθε ποικιλία χωρίζεται σε ποσότητες µε βάση το µέγεθος των φρούτων. Επόµενο στάδιο
είναι η αυθηµερόν δυνατόν προώθηση στην εσωτερική αγορά µέσω δικτύου εµπόρων.
Προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή αποθηκεύονται στους θαλάµους συντήρησης µέχρι το
χρόνο εξαγωγής τους. Μέρος των προϊόντων αποθηκεύονται στα ψυγεία για συντήρηση ολίγων ηµερών
ή και εβδοµάδων έως ότου καταστεί δυνατή η εµπορία του.

∆ιακρίνουµε τα εξής στάδια παραγωγής του φρούτου:
Α. Παραλαβή
Γίνεται η παραλαβή των νωπών φρούτων (κεράσια, ροδάκινα, νεκταρίνια, µήλα, αχλάδια,
βερίκοκα, δαµάσκηνα, ακτινίδια κλπ.), που φέρνουν συσκευασµένα και τυποποιηµένα σε τελάρα ή
κλούβες τα µέλη του συνεταιρισµού.
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Β. Κατάταξη
Σε πρώτη φάση γίνεται κατάταξη των φρούτων ως προς την ποικιλία, ποιότητα και το µέγεθος
και τοποθέτησή τους σε παλέτες
Γ. Προώθηση στην αγορά
Επόµενο στάδιο είναι η αυθηµερόν δυνατόν προώθηση τους στην εσωτερική αγορά µέσω
δικτύου εµπόρων.
∆. Αποθήκευση - Συντήρηση
Μέρος των προϊόντων αποθηκεύονται στα ψυγεία για συντήρηση ολίγων ηµερών ή και
εβδοµάδων έως ότου καταστεί δυνατή η εµπορία τους. Προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή
αποθηκεύονται στους θαλάµους συντήρησης µέχρι το χρόνο εξαγωγής τους.
Ε. Προώθηση στην αγορά - Εξαγωγή
Ακολούθως τα συντηρηµένα προϊόντα προωθούνται στην εσωτερική αγορά ή εξάγονται µέσω
δικτύου εµπόρων.
Υπολείµµατα της παραγωγικής διαδικασίας υπάρχουν και είναι τα παρακάτω:
 Αλλοιωµένα προϊόντα.
 Υπολείµµατα υλικών συσκευασίας (τελάρα, παλέτες, πλαστικές κλούβες κλπ)
( www.asop.gr, 2009)

Σχήµα 1.2.4: Παραγωγική διαδικασία
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1.2.4.1 Συγκοµιδή στη Σωστή Ωριµότητα του Φρούτου

Ο σωστός χρόνος, η τεχνική και οι συνθήκες συγκοµιδής µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά
στην αύξηση της τιµής. Ανεξάρτητα από το είδος της καλλιέργειας και το διαθέσιµο εργατικό δυναµικό
και εξοπλισµό, ο σχεδιασµός και η διεξαγωγή των εργασιών συγκοµιδής πρέπει να ακολουθούν τις εξής
βασικές αρχές:
 Συγκοµιδή σοδειάς καλής ποιότητας και σε καλή κατάσταση
 ∆ιατήρηση της σοδειάς σε καλή κατάσταση µέχρι την κατανάλωση ή την πώληση
 Πώληση της σοδειάς στην καλύτερη δυνατή τιµή.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η επιτυχία στη συγκοµιδή και την εµπορία εξαρτάται από τον
προγραµµατισµό στα αρχικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και ιδιαίτερα όσον αφορά:
 Την επιλογή της σοδειάς και του κατάλληλου χρόνου για την κάλυψη των αναµενόµενων
απαιτήσεων της αγοράς
 Την επικοινωνία µε τους αγοραστές και την λήψη πληροφοριών από την αγορά µε σκοπό την
πώληση της σοδειάς σε καλή τιµή όταν είναι έτοιµη για συγκοµιδή
 Τον προγραµµατισµό των εργασιών συγκοµιδής στον κατάλληλο χρόνο, συµπεριλαµβανοµένων
των ρυθµίσεων για το εργατικό δυναµικό, τον εξοπλισµό και τη µεταφορά
 Την πλήρη επίβλεψη σε όλα τα στάδια της συγκοµιδής και των χειρισµών στον αγρό
Όταν η σοδειά είναι έτοιµη για συγκοµιδή, το εργατικό δυναµικό και η µεταφορά είναι
διαθέσιµα και έχουν οργανωθεί οι εργασίες συγκοµιδής. Η απόφαση σχετικά µε τον χρόνο έναρξης της
συγκοµιδής εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση της αγοράς.
Η ελαστικότητα όσον αφορά την ηµεροµηνία συγκοµιδής εξαρτάται από το είδος της σοδειάς.
Ορισµένα είδη, όπως οι κόνδυλοι, µπορούν να συγκοµιστούν και να πωλούνται για µεγάλες χρονικές
περιόδους ή να αποθηκευτούν στον αγρό εν αναµονή καλύτερων τιµών. Άλλα είδη, όπως τα µαλακά
µούρα, πρέπει να διατεθούν στην αγορά αµέσως µόλις είναι έτοιµα, διαφορετικά θα αλλοιωθούν.
Αφού αποφασιστεί η έναρξη της συγκοµιδής, πρέπει να επιλεγεί η καλύτερη ώρα της ηµέρας για
συγκοµιδή. Στόχος είναι η αποστολή της παραγωγής στην αγορά στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, το
οποίο σηµαίνει: να βρίσκεται σε όσο το δυνατόν πιο χαµηλή θερµοκρασία, κατάλληλα συσκευασµένη
και απαλλαγµένη από τραυµατισµούς.
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Οι βασικοί κανόνες συγκοµιδής που θα πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευόµενος είναι:
 Η συγκοµιδή πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της ψυχρότερης περιόδου της ηµέρας: νωρίς το
πρωί ή αργά το απόγευµα και το φυτό έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε υγρασία.
 Η παραγωγή δεν πρέπει να συγκοµίζεται κατά τη διάρκεια υψηλών θερµοκρασιών διότι η έντονη
διαπνοή των φυτών οδηγεί στην αυξηµένη απώλεια νερού, κυρίως σε φυλλώδη προϊόντα.
 Η παραγωγή δεν πρέπει να συγκοµίζεται όταν είναι υγρή από δροσιά ή βροχή. Η υγρή σοδειά θα
υπερθερµανθεί εάν δεν αεριστεί σωστά και είναι πολύ πιθανό να παρακµάσει. Ορισµένα είδη είναι
περισσότερο ευαίσθητα σε παθήσεις όταν είναι υγρά (πχ η ελαιώδης κηλίδωση ή η κατάρρευση του
φλοιού σε ορισµένα εσπεριδοειδή)
 Η συγκοµισµένη παραγωγή πρέπει να προστατεύεται στον αγρό µε την τοποθέτησή της σε ανοιχτό
σκιερό χώρο όταν η µεταφορά δεν είναι δυνατό να γίνει άµεσα. Η παραγωγή που εκτίθεται
απευθείας στο φως του ήλιου µπορεί να αναπτύξει υψηλή θερµοκρασία (Μίζερης , 2004).
Η ωριµότητα µετριέται µε δείκτες που χρησιµοποιούνται κατά τη συγκοµιδή και είναι:
 Το βασικό χρώµα στο φλοιό
 Η συνεκτικότητα της σάρκας
 Η ένδειξη του διαθλασίµετρου
 Ολικό επίπεδο οξύτητας
 Το µέγεθος του καρπού
 Αναπνευστική δραστηριότητα
 Η περιεκτικότητα αιθυλενίου

1.2.4.2 Κίνδυνοι και Παράγοντες που Οδηγούν τα Νωπά Φρούτα στην Κατηγορία Ευπαθών
Προϊόντων
Τα φρούτα εντάσσονται στην κατηγορία των ευπαθών προϊόντων, γι΄ αυτό είναι σηµαντικοί οι
τρόποι συντήρησης και διατήρησης τους κυρίως κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας τους.
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Πίνακας 1.2.4.2: Κίνδυνοι και Παράγοντες που Οδηγούν τα Νωπά Φρούτα στην Κατηγορία Ευπαθών Προϊόντων
(Μίζερης, 2004)

1. Μύγα της Μεσογείου
Οι προσβολές αρχίζουν µε την έναρξη της ωρίµανσης των καρπών
(αλλαγή χρώµατος). Η µύγα γεννάει αυγά στους καρπούς. Στο σηµείο
νύγµατος, παρατηρείτε κίτρινος αποχρωµατισµός του φλοιού στους
Συµπτώµαταζηµίες στις
καλλιέργειες

άγουρους καρπούς, ενώ σε ώριµους καρπούς στο σηµείο του νύγµατος ο
φλοιός είναι σκουρόχρωµος. Ο καρπός καταστρέφεται εσωτερικά από την
τροφική δραστηριότητα των προνυµφών και δευτερογενείς προσβολές από
διάφορους µύκητες. Οι καρποί ωριµάζουν πρόωρα ενώ παρατηρείτε και
καρπόπτωση.

2. Ψευδόκοκκος
Προσβάλλει κυρίως φύλλα και καρπούς αλλά και κλαδίσκους, κλάδους και
Συµπτώµατα-

τον κορµό. Στα σηµεία των νυγµάτων προκαλείται αποχρωµατισµός ενώ

ζηµίες στις

µεγάλοι πληθυσµοί µπορούν να προκαλούν φυλλόπτωση. Στους καρπούς,

καλλιέργειες

στα σηµεία νυγµάτων δηµιουργούνται παραµορφώσεις µειώνοντας έτσι την
εµπορική τους αξία.

3. Σήψεις καρπών από φυτόφθορα
Οι µύκητες του γένους φυτόφθορας, ζουν στο έδαφος σχηµατίζοντας τα
σπόρια τους πάνω στην επιφάνεια του υγρού εδάφους. Όταν βρέχει τα
σπόρια παρασύρονται από τις ψιχάλες της βροχής και µπορούν να
Συµπτώµαταζηµίες στις
καλλιέργειες

µολύνουν τους καρπούς, που βρίσκονται χαµηλά στην κόµη των δέντρων.
Η µόλυνση ξεκινά στην επιδερµίδα των καρπών, την οποία οι υφές του
µύκητα διαπερνούν ανεξάρτητα από την ύπαρξη πληγής. Χρειάζεται όµως
σταγόνα νερού. Βροχοπτώσεις και γενικά αυξηµένη σχετική υγρασία,
ευνοούν πολύ τις µολύνσεις. Μολυσµένοι καρποί δεν εµφανίζουν
συµπτώµατα µπορούν να συγκοµισθούν και η ασθένεια να εµφανιστεί
αργότερα στο τυποποιητήριο, µολύνοντας και υγιείς καρπούς που
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ακουµπούν επάνω τους. Η προσβολή αρχικά εµφανίζεται σχηµατίζοντας
µια καστανή κηλίδα µε ασαφή όρια. Σε συνθήκες υψηλής σχετικής
υγρασίας, η κηλίδα καλύπτεται από λευκή εξάνθηση (το µυκήλιο του
µύκητα).
4. Κορυφοξήρα
Είναι η σοβαρότερη µυκητολογική ασθένεια της λεµονιάς. Τα συµπτώµατα
της ασθένειας εµφανίζονται µε την µορφή απότοµου µαρασµού, χλώρωσης
και ξήρανσης των φύλλων. Σοβαρές προσβολές οδηγούν σε αποξήρανση
Συµπτώµαταζηµίες στις
καλλιέργειες

κλαδίσκων και βραχιόνων, αποπληξίας και πορτοκαλόχρωµου ως κάστανου
µεταχρωµατισµού των αγγείων (όχι απαραίτητα). Η διασπορά των
µολυσµάτων γίνεται µε την βροχή, το πολλαπλασιακό υλικό και
σπανιότερα µε τα πουλιά.

1.2.4.3 Αποθήκευση και Συντήρηση των Προϊόντων

Πολύ σηµαντική διαδικασία αποτελεί η αποθήκευση και συντήρηση των προϊόντων µετά την
συγκοµιδή τους, όπου η προσοχή πρέπει να είναι ιδιαίτερη για να µη φτάσουν αλλοιωµένα στον
καταναλωτή

Πίνακας 1.2.4.3: Αποθήκευση και Συντήρηση των Προϊόντων (Μίζερης, 2004)

Σύσταση

Αιτιολογία

Συγκοµιδή στο σωστό στάδιο Ωριµότητας.

Τα

ανώριµα

προϊόντα

έχουν

λεπτότερη

επιδερµίδα άρα πιο γρήγορη εξάτµιση.
∆ιατήρηση της παραγωγής στη σκιά.

Η αφυδάτωση είναι τέσσερις φορές ταχύτερη
στην έκθεση στον ήλιο.
Οι

προσβεβληµένοι

καρποί

µπορεί

να

Αποθήκευση µόνο των καρπών που είναι επηρεάσουν τους υγιείς. Οι προσβεβληµένοι
καθαροί.

καρποί υπόκεινται εύκολα σε αφυδάτωση. Οι
ακαθαρσίες είναι πηγή µόλυνσης.
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Αφαίρεση των φύλλων που εφάπτονται στον
καρπό ή τη ρίζα.
Εφαρµογή

Τα φύλλα αφυδατώνονται γρήγορα.

εγκεκριµένου

παρεµποδιστή Βοηθά στη µείωση της βλάστησης κατά την

βλάστησης σε πατάτες.

αποθήκευση.

Πλύσιµο των καρπών σε χλωριωµένο νερό
(200 ppm), µυκητοκτόνο για περίπου µισό Έλεγχος των µυκητολογικών ασθενειών.
λεπτό, ξέπλυµα και στέγνωµα.
Μια λεπτή επικάλυψη πετρελαιοειδούς τζελ Μείωση της αφυδάτωσης.
αποτρέπει το ζάρωµα.
Καλάθια µε χαρτί ή φύλλα, και κιβώτια µε Όλα λειτουργούν σαν εµπόδια για την απώλεια
φύλλο πολυαιθυλενίου και τρύπες αερισµού.

ύδατος.
Όσο πιο γρήγορα ψύχεται η παραγωγή, τόσο πιο

Αποθήκευση το συντοµότερο δυνατό

αργά εξατµίζεται το νερό και περιορίζεται η
µικροβιακή δραστηριότητα.

Οι αποθηκευτικοί χώροι και τα κιβώτια α

Μειώνει την περίπτωση προσβολής από τα

πρέπει να είναι καθαρά.

υπολείµµατα της προηγούµενης σοδειάς.

Να επιτρέπεται η κυκλοφορία αέρα

Αποµάκρυνση

της

θερµότητας

και

του

αιθυλενίου που παράγεται από τα προϊόντα.
∆ιαχωρισµός

των

ώριµων

από

ανώριµους καρπούς.

τους Η ωρίµανση έχει ώς αποτέλεσµα την παραγωγή
αιθυλενίου το οποίο ευνοεί την επούλωση
πληγών.

Αποφυγή

της

ανάµιξης

διαφορετικών Οι οσµές και τα αέρια που παράγονται µπορεί

προϊόντων στην ίδια αποθήκη.

να βλάψουν τα άλλα προϊόντα.

Χρήση κιβωτίων ανθεκτικών στο στοίβαγµα. Βελτιστοποιεί τον όγκο της αποθήκης χωρίς να
τραυµατίζεται η παραγωγή.
Αποθήκευση της πατάτας στο σκοτάδι.

Με την έκθεση στο φώς πρασινίζουν και
γίνονται δηλητηριώδεις.
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1.2.4.4 Θέσπιση Εµπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων (Ποιοτικών Προτύπων)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει µέχρι στιγµής υιοθετήσει εµπορικές προδιαγραφές για 38 προϊόντα
(όπως για φρέσκα φρούτα, φρέσκα λαχανικά και ξηρούς καρπούς). Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει
επιπρόσθετα θεσπίσει 9 εµπορικές προδιαγραφές που αφορούν τις πατάτες. Βασικός στόχος της
εφαρµογής κοινών εµπορικών προδιαγραφών είναι η εξάλειψη από την αγορά προϊόντων µη
ικανοποιητικής ποιότητας, ο προσανατολισµός της παραγωγής µε τρόπο που να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις των καταναλωτών και η διευκόλυνση των εµπορικών σχέσεων µε βάση το θεµιτό
ανταγωνισµό, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής
(Υπηρεσία Επιθεώρησης Προϊόντων, 2003).

1.2.4.5 Παρουσίαση και συσκευασία των προϊόντων
Το περιεχόµενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι οµοιογενές και να περιλαµβάνει προϊόντα της
ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, ποιότητας και µεγέθους (στην περίπτωση που επιβάλλεται το κριτήριο κατά
µέγεθος) και του ίδιου σταδίου ωριµότητας. Το ορατό µέρος του περιεχοµένου της συσκευασίας πρέπει
να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Τα προϊόντα πρέπει να συσκευάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε
να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία τους. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στο εσωτερικό της
συσκευασίας πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και από ύλη που να µην προκαλεί στα προϊόντα
εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις. Η χρησιµοποίηση υλικών, και ιδίως χαρτιών ή σηµάτων που
περιέχουν εµπορικές ενδείξεις επιτρέπεται, µε την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η τοποθέτηση της
ετικέτας έχει γίνει µε µελάνι ή κόλλα που να µην είναι τοξικά. Οι συσκευασίες δεν πρέπει να περιέχουν
κανένα ξένο σώµα. Επιπρόσθετα, για ορισµένα προϊόντα µπορεί να υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις ως
προς την παρουσίασή τους σε τακτοποιηµένα στρώµατα ή χύµα στα µέσα συσκευασίας κατά κατηγορία
(Υπηρεσία Επιθεώρησης Προϊόντων, 2003).

1.2.5 Περιγραφή Πατάτας
Οι πατάτες αποτελούν την βασική καλλιέργεια και την πιο σηµαντική πηγή εισοδήµατος των
γεωργών.
Τα πιο κατάλληλα εδάφη για πατάτες είναι τα βαθιά γόνιµα και καλά αποστραγγιζόµενα. Οι
κόνδυλοι είναι συνήθως παραµορφωµένοι, έχουν ρωγµές και συνήθως είναι φτωχοί σε εµφάνιση. Αν
και οι πατάτες µπορούν να καλλιεργηθούν σε ποικιλία εδαφών, οι πιο καλές αποδόσεις λαµβάνονται
από εδάφη αµµοπηλώδη και αµµοαργιλώδη.
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Σύµφωνα µε την περίοδο φύτευσης, η καλλιέργεια της πατάτας γίνεται σε δύο περιόδους την
εαρινή (ανοιξιάτικη) καλλιέργεια

και την φθινοπωρινή (χειµερινή) καλλιέργεια. Για καλύτερη

ανάπτυξη της πατάτας θα πρέπει να είναι τοποθετηµένη σε ευνοϊκό περιβάλλον και το έδαφος να είναι
σχετικά ψιλοχωµατισµένο, να έχει κανονική υγρασία και να µην έχει µεγάλους σβόλους.
Οι πατάτες επίσης κατατάσσονται σε κατάλληλες ποικιλίες ανάλογα µε τη µορφή των κονδύλων
(σχήµα, χρώµα, µέγεθος) το χρώµα της σάρκας (λευκόσαρκες, κιτρινόσαρκες) τη µορφή των βλαστών
(ανάπτυξή, χρώµα κλπ), τη µορφολογία των οφθαλµών και άλλα βοτανικά χαρακτηριστικά. Επίσης,
µπορούν να ταξινοµηθούν ανάλογα µε την πρωιµότητα (πρώιµες, µεσοπρώιµες, µεσόοψιµες και
όψιµες), την ανθεκτικότητα σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, την περιεκτικότητα σε ξηρά
ουσία, τις αποδόσεις κλπ. Σηµαντική είναι ακόµα η περιεκτικότητα των πατατών σε ξηρά ουσία, η
οποία καθορίζεται κυρίως από την ποικιλία και επηρεάζεται από τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες
(Πάτσαλος , 2005).

1.2.5.1 Κατάλληλες Κλιµατολογικές Συνθήκες
Γενικά η πατάτα ευδοκιµεί σε σχετικά ψυχρά και δροσερά κλίµατα. Η καλύτερη παραγωγή
επιτυγχάνεται σε περιοχές σχετικά δροσερές µε οµοιόµορφη θερµοκρασία, χωρίς µεγάλες διακυµάνσεις
κατά την περίοδο της καλλιέργειας και µε µέτριες ως συχνές βροχοπτώσεις.
Το φύτρωµα των πατατών γίνεται σε 12-25 µέρες από την φύτευση, όταν η µέση θερµοκρασία
του αέρα είναι 12-13 βαθµούς κελσίου. Τα φυτά αναπτύσσονται σε θερµοκρασία 18-21 βαθµούς
κελσίου. Γενικά ψηλές θερµοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη του φυλλώµατος, ενώ οι χαµηλές
θερµοκρασίες ευνοούν την κονδυλοποίηση. Όταν η θερµοκρασία είναι χαµηλή (15-18 βαθµούς
κελσίου), η υγρασία αρκετή και ο φωτισµός άφθονος περιορίζεται η ανάπτυξη του υπέργειου τµήµατος
των φυτών και ευνοείται η ανάπτυξη των κονδύλων.
Έχει αποδεχθεί πως όταν οι µέρες έχουν διάρκεια 10 ώρες, τα φυτά περιορίζουν την ανάπτυξη
τους και επιταχύνουν την κονδυλοποίηση. Από την άλλη σε περιοχές που η διάρκεια της ηµέρας είναι
πολύ µεγάλη (16-18 ώρες) παρουσιάζεται µεγάλη βλαστική ανάπτυξη των φυτών χωρίς να
κονδυλοποιούν.
Η πατάτα είναι από τα πιο ευαίσθητα φυτά στην ξηρασία. Μεγάλες περίοδοι ξηρασίας είναι
δυσµενείς για τις πατάτες, γιατί η πατάτα έχει ανάγκη νερού σε όλα τα στάδια της αναπτύξεώς της
(Πάτσαλος, 2005).
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1.2.5.2 Συγκοµιδή της Πατάτας
Η συγκοµιδή της πατάτας που προορίζεται για νωπή κατανάλωση πρέπει να γίνεται όταν οι
κόνδυλοι έχουν πλήρως ωριµάσει και η επιδερµίδα έχει ψηθεί καλά δηλαδή περίπου δυο εβδοµάδες
µετά την ξήρανση του υπέργειου τµήµατος του φυτού. Κατά την πλήρη ωρίµανση, οι κόνδυλοι
αποσπώνται εύκολα από τα ριζώµατα και η επιδερµίδα τους γίνεται σκληρότερή και περισσότερο
ανθεκτική.
Όταν πρόκειται οι πατάτες να διατηρηθούν για αρκετό χρονικό διάστηµα στην αποθήκευση η
συγκοµιδή µπορεί να αρχίσει µόνο όταν η επιδερµίδα των κονδύλων δεν ανασηκώνεται εύκολα µε τη
σχετική πίεση του αντίχειρα και όταν οι εδαφικές συνθήκες είναι κατάλληλες (όχι µε πολύ ψηλή
υγρασία).
Εάν η πατάτα προορίζεται για άµεση κατανάλωση η συγκοµιδή µπορεί να γίνει και νωρίτερα
πριν την πλήρη ξήρανση του υπέργειου τµήµατος. Για την επιτάχυνση της ξήρανσης του φυλλώµατος
της καλλιέργειας µπορούν να χρησιµοποιηθούν φυτορυθµιστικές ουσίες. Η ξήρανση του φυλλώµατος
προστατεύει τους κονδύλους και από πιθανές προσβολές από περονόσπορο. Η συγκοµιδή πρέπει να
γίνεται µε ξηρό καιρό και το έδαφος να µην είναι υγρό. Επίσης οι πατάτες δε θα πρέπει να µένουν
εκτεθειµένες σε πολύ υψηλές ή σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες αλλά ούτε και στην ηλιακή ακτινοβολία
πρέπει να στεγνώσουν γρήγορα να καθαριστούν από το χώµα και να αποµακρυνθούν όσες έχουν
πληγωθεί ή παρουσιάζουν συµπτώµατα προσβολών από εχθρούς ή ασθένειες (Πάτσαλος, 2005).

•

Μηχανή συγκοµιδής:
Η λειτουργία αυτής της µηχανής στηρίζεται στη µεταφορά των κονδύλων που είναι

ανακατεµένοι µε χώµατα και ξένα σώµατα σε ένα µεγάλο τύµπανο που ανυψώνει και εκφορτώνει τους
κονδύλους σε διατάξεις µεταφοράς καθαρισµού διαφόρων τύπων όπου αποµακρύνονται το χώµα, το
φύλλωµα και τα ξένα σώµατα. Οι κόνδυλοι οδηγούνται στη συνεχεία σε τραπέζια χειροδιαλογής όπου
εργάτες όρθιοι, σε ειδική εξέδρα της µηχανής κάνουν το τελευταίο ξεχώρισµα. Το καθαρισµένο και
διαλεγµένο προϊόν µπορεί να συσκευάζεται στη συνέχεια σε σακιά, καφάσια ή µεγάλα κασόνια ή να
φορτώνονται κατευθείαν σε ειδικό όχηµα. Η συσκευασία στοχεύει στην αποµόνωση των τροφίµων από
επιδράσεις του περιβάλλοντος, όπως είναι το φως, η υγρασία, οι διάφορες οσµές και η προσβολή τους
από µικροοργανισµούς και έντοµα (Πάτσαλος, 2005).
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1.2.5.3 Ποιοτικός Έλεγχος - Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Γενικά, ποιότητα είναι το σύνολο εκείνων των χαρακτηριστικών ενός συγκεκριµένου προϊόντος,
που επιτρέπουν το διαχωρισµό του και σχετίζονται άµεσα µε την ικανότητα του καταναλωτή ο οποίος
χρησιµοποιώντας τα χαρακτηρίστηκα αυτά είναι σε θέση να ξεχωρίζει το προϊόν και να το διακρίνει
από το σύνολο οµοειδών προϊόντων. ∆ίνεται περισσότερο έµφαση στα χαρακτηριστικά εκείνα ή στις
ιδιότητες πού βοηθούν στη διάκριση και το χαρακτηρισµό της ταυτότητας του προϊόντος.
Στα οπωροκηπευτικά ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων ενός
προϊόντος που αναφέρονται στη βρωσιµότητα, την εµφάνιση και γενικώς τη χρησιµότητα του. Η
ποιότητα συνήθως στα περισσότερα γεωργικά προϊόντα παραµένει σταθερή.
Ο ποιοτικός έλεγχος

στις πατάτες αποτελεί µια ουσιώδη διαδικασία που αποσκοπεί στην

παρουσίαση στην αγορά γεωργικών προϊόντων αναβαθµισµένων, σύµφωνα µε προκαθορισµένα
κριτήρια κατά τρόπο που οι καταναλωτές να εξασφαλίσουν τα επιθυµητά για αυτούς προϊόντα.
Τα χαρακτηρίστηκα που καθορίζουν την ποιότητα των πατατών κατάγονται στις ακόλουθες 3
περιπτώσεις:

Α. Εµφάνιση:
Είναι ο σπουδαιότερος χαρακτήρας ποιότητας που επηρεάζει την τιµή του προϊόντος. Η
πλειονότητα των καταναλωτών αγοράζουν κυρίως µε τα µάτια γιατί από εµπειρία έχουν συνδέσει τα
επιθυµητά χαρακτηριστικά (γεύση, υφή, άρωµα, κλπ) µε ορισµένα εµφάνιση του συγκεκριµένου είδους
καρπού. Την εµφάνιση συνθέτουν το µέγεθος, η µορφή, το σχήµα, η επιφανειακή κατάσταση, το χρώµα
και η καθαρότητα.
Το µέγεθος είναι σπουδαίο κριτήριο ποιότητας και µπορεί να εκτιµηθεί εύκολα. Σε πολλά είδη
καρπών η διαλογή γίνεται µε το βάρος. Το µέγεθος κατά τη διαλογή επιδιώκεται να είναι σταθερό και
κατάλληλο για εµπορία .
Με τη διαλογή που γίνεται στα συσκευαστήρια οι πατάτες κατατάσσονται σε ορισµένα µεγέθη,
ώστε να υπάρχει οµοιοµορφία και να καλύπτει τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Το µέγεθος ενδιαφέρει
τους παραγωγούς και σχετίζονται έκτος από την ποικιλία και µε την εφαρµογή ορισµένων
καλλιεργητικών τεχνικών. Τα µεγάλα µεγέθη καρπών προσελκύουν τον καταναλωτή και απολαµβάνουν
καλύτερες τιµές στην αγορά.
Το χρώµα είναι χαρακτηριστικό για κάθε είδος και ποικιλία, επηρεάζεται όµως από το στάδιο
ωριµότητας και τις κλιµατικές και άλλες συνθήκες. Γενικά το χρώµα είναι το στοιχείο που προσελκύει
τον καταναλωτή και στα περισσότερα είδη καρπών χρησιµοποιείται ως κριτήριο ωριµότητας.
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Επίσης, η κατάσταση της επιφάνειας επηρεάζει σηµαντικά την ποιότητα γιατί η καθαριότητα
παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιφάνεια του καρπού. Αν υπάρχουν ξένες ύλες ή υπολείµµατα
ψεκαστικών υλικών τα οποία πιθανόν να βλάπτουν την εµφάνιση του καρπού ή ακόµη και την υγεία
του καταναλωτή (πχ καρποί µε χρώµατα ή ψεκαστικά υλικά) επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα.


Οι κόνδυλοι να µην φέρουν σχισµές ή εξογκώµατα, άλλα να έχουν το κανονικό σχήµα
της ποικιλίας τους



Να µην φέρουν µώλωπες ή κηλίδες εξωτερικά ή εσωτερικά όπως καφέ ή µπλε κηλίδες



Να είναι απαλλαγµένες από οποιεσδήποτε σήψεις που προκαλούνται από διάφορους
εχθρούς και ασθένειες, όπως είναι η λιτά και ο περονόσπορος



Να µην είναι πράσινες ούτε να έχουν εγκαύµατα που προκλήθηκαν από τον ήλιο



Να έχουν χαµηλό ποσοστό νιτρικών αλάτων που ως γνωστό είναι βλαβερά για την υγεία
των νεαρών ατόµων και να µην έχουν υπολείµµατα φυτοφαρµάκων πέραν των
επιτρεπτών ορίων σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.

Β. Χηµική σύσταση:
Η χηµική σύσταση των καρπών επιδρά στα αισθητήρια της γεύσης (γλυκύτητα οξύτητα,
στυφότητα κλπ).
Γ. Άρωµα:
Οι καρποί συγκρατούν εύκολα οσµές από ξένες ουσίες στο χώρο που αποθηκεύονται και εκτός
από το φυσικό άρωµα είναι δυνατό να αποκτούν δυσάρεστες οσµές. Για το λόγο αυτό οι ξένες ουσίες
πρέπει να αποθηκεύονται ξεχωριστά από τους χώρους αποθήκευσης και να αποφεύγεται η αποθήκευση
πολλών προϊόντων µαζί στον ίδιο χώρο που είναι ασυµβίβαστα κατά τη συντήρηση.
∆ . Θρεπτική αξία:
Η θρεπτική αξία των καρπών καθορίζεται από τη σύσταση τους σε νερό, πρωτεΐνες, λιπίδια,
βιταµίνες και ανόργανα άλατα.
Ε. Φυσικά ανατοµικά χαρακτηρίστηκα :
Υφή, σκληρότητα, τραγανότητα: αυτά αναφέρονται στην εσωτερική κατασκευή των καρπών,
τη φύση των κυτταρικών τοιχωµάτων και από την παρουσία ορισµένων κυτταρικών ουσιών (άµυλο,
νερό) ( Μίζερης, 2004).
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Συνοπτικός Πίνακας ∆ιατάξεων Κανόνων Ποιότητας
Πίνακας 1.2.5.3: ∆ιατάξεων Κανόνων Ποιότητας

ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ
Προέλευση

Σε σάκους

Προστασία προϊόντος

Ποιοτική κατηγορία

Σε κιβώτια

Καινούρια

Ποικιλία ή εµπορικό τύπο

Σε πλαστικά, ξύλινα, χάρτινα

Καθαρή

Μέγεθος

-

Απαλλαγµένη

από

ξένα

σώµατα
Ωριµότητα

-

-

Χρωµατισµό επιδερµίδας και

-

-

σάρκας

1.2.5.4 Αποθήκευση – Συντήρηση της Πατάτας
Μετά τη συγκοµιδή ακολουθεί η αποθήκευση των πατατών όπου συνεχίζονται όλες οι
φυσιολογικές λειτουργίες των κυττάρων. Κατά τη συγκοµιδή των πατατών οι κόνδυλοι χάνουν βάρος
και υποβαθµίζεται η ποιότητα τους, για αυτό είναι απαραίτητο να αποθηκεύονται σε κατάλληλες
συνθήκες περιβάλλοντος ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι απώλειες.
Οι πατάτες δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες, αλλά για ένα µικρό
χρονικό διάστηµα 15 ηµερών περίπου θα πρέπει να τοποθετούνται σε θερµοκρασία 15 βαθµών κελσίου,
έτσι ώστε να επουλωθούν οι πληγές που δηµιουργήθηκαν κατά τους χειρισµούς εξαγωγής, συλλογής,
διαλογής και µεταφοράς. Κατά την περίοδο αυτή µπορούν να εκδηλωθούν και τυχόν προσβολές. Οι
προσβεβληµένοι κόνδυλοι θα πρέπει να αποµακρυνθούν.
Οι πατάτες που πρόκειται να αποθηκευτούν για χρονικό διάστηµα περίπου 3 µηνών µπορούν να
διατηρηθούν σε θερµοκρασίες 10-12 βαθµούς κελσίου. Αν όµως πρόκειται να διατηρηθούν για
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, τότε οι θερµοκρασίες θα πρέπει να είναι γύρω στους 4-5 βαθµούς
κελσίου και η σχετική υγρασία 84-90%. Οι κόνδυλοι που προορίζονται για σπορά πρέπει να
διατηρούνται σε θερµοκρασία 2-3 βαθµών κελσίου.

43
Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται και ο καλός αερισµός της αποθήκης, ώστε να αποφεύγεται
η ανάπτυξη υψηλής θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας κυρίως στα βαθύτερα στρώµατα του
προϊόντος για την πρόληψη εκδήλωσης αλλοιώσεων.
Οι πατάτες για νωπή κατανάλωση θα πρέπει να αποθηκεύονται στο σκοτάδι έτσι ώστε να
αποφεύγεται το πρασίνισµα τους και η αύξηση των γλυκοαλκαλοειδών και αλκαλοειδών ουσιών.
Για να εµποδιστεί η ανάπτυξη των φύτρων κατά την αποθήκευση, µπορούν να χρησιµοποιηθούν
φυτορυθµιστκές ουσίες (πχ µείγµατα των παρεµποδιστών της κυτταρικής διαίρεσης chlorpopham και
propham ή propachlor propham).
Οι πατάτες µπορούν να αποθηκευτούν:
1: Σε σορούς χωρίς ρυθµιζόµενο εξαερισµό όπου η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται πλέον σε πολύ
λίγες περιπτώσεις. Για να αποθηκευτούν έξω σε σωρούς πρέπει οι πατάτες να είναι απαλλαγµένες από
ασθένειες, κτυπήµατα, πληγές και να είναι τελείως ώριµες.
Αρχικά ο χώρος του χωραφιού όπου πρόκειται να διατηρηθούν οι πατάτες πρέπει να
καθαρίζεται και να ισοπεδώνεται, ακόλουθος να γίνεται ελαφρό σκόνισµα του εδάφους µε εντοµοκτόνα
(τρέισερ, σαυπερµεθρίν και το βιολογικό παρασκεύασµα του βακίλου) και στη συνεχεία τοποθετούνται
σε σωρούς που έχουν συνήθως 1 µέτρο ύψος, 1,5µέτρο πλάτος και µήκος ανάλογο µε τη διαθέσιµη
ποσότητα πατατών. Το µήκος των σωρών καλύτερα να διαχωρίζεται µε χώµα κάθε 4-6µέτρα για να
εµποδίζεται η εξάπλωση τυχόν ασθενειών από τον ένα σωρό στον άλλο. Ακολουθεί το σκόνισµα
ολόκληρου του σωρού µε το ίδιο εντοµοκτόνο και ο σωρός σκεπάζεται µε αχυρόκολες και τέλος σαν
επιστέγασµα τοποθετείται ένα παχύ στρώµα από καλαµιές σιτηρών.
2: Μπορούν να αποθηκευτούν επίσης σε αποθήκες (εφαρµόζεται πλέον σε µικρή κλίµακα).
∆ιατηρούνται µέσα σε αποθήκες µε καλό αερισµό, χαµηλή θερµοκρασία και σχετική υγρασία.
Οι αποθήκες πρέπει να έχουν διπλή οροφή και τα παράθυρα να είναι προστατευµένα µε ειδικό
δίχτυ µε πολύ µικρές τρύπες, για να αποκλείεται η είσοδος της πεταλούδας της λίτας.
Ο χρόνος διατήρησης των πατατών σε αποθηκευτικούς χώρους εξαρτάται κυρίως από τις
συνθήκες που επικρατούν στην αποθήκη κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Σαν απαραίτητοι όροι για
την καλή διατήρηση των πατατών αναφέρονται ο καλός αερισµός, η µη ύπαρξη σταγονιδίων νερού
στους κονδύλους και η χαµηλή θερµοκρασία.
3: ∆ιατήρηση σε ψυκτικούς θαλάµους. Η µακρά συντήρηση των πατατών επιτυγχάνεται µε την
τοποθέτηση τους σε χώρους όπου η θερµοκρασία διατηρείται µε ψύξη σε χαµηλά επίπεδα σε
µεµονωµένους θερµικούς χώρους. Η ψύξη δηµιουργείται µηχανικά µε την εξάτµιση ψυκτικών υγρών
(αµµωνία Freon -12 κα).
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Αυτή η µέθοδος είναι η πλέον διαδεδοµένη σήµερα µέθοδος διατήρησης των πατατών γιατί δεν
απαιτείται η χρησιµοποίηση εντοµοκτόνων και γιατί οι πατάτες διατηρούνται καλύτερα για µεγαλύτερο
χρονικό διάστηµα από τις δυο προηγούµενες µεθόδους.
Με άριστες συνθήκες θερµοκρασίας, σχετικής υγρασίας, διοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου,
οι πατάτες δυνατό να διατηρηθούν σε ψυκτικούς θαλάµους µέχρι και 7 µήνες. Οι πατάτες που
προορίζονται για αποθήκευση σε ψυκτικούς θαλάµους πρέπει να είναι ώριµες, στεγνές και να έχουν
επουλωµένες τις τοµές ή πληγές τους.
Κατάλληλες θερµοκρασίες µακροχρόνιας διατήρησης του πατατόσπορου είναι 3-4 βαθµοί
κελσίου (όχι κάτω των 2 βαθµών κελσίου) των πατατών για τηγάνισµα 6-8 βαθµούς κελσίου, για
πατατάκια 9-12 βαθµούς κελσίου και για βραστές 4-5 βαθµούς κελσίου.
Η σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας να είναι 95% και η αποθήκευση των πατατών για
κατανάλωση να γίνεται πάντοτε στο σκοτάδι. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες των διαφόρων
ποικιλιών σε συνθήκες διατήρησης τους, ανάλογα και µε τον προορισµό και χρήση τους (Μίζερης, 2004).

Εικόνα 1.2.5.4: Συσκευασίες πατάτας

1.2.5.5 Φυσιολογικές Ανωµαλίες στην Πατάτα
Στους κονδύλους της πατάτας παρουσιάζονται συχνά πολλές εξωτερικές ανωµαλίες, όπως
τερατόµορφοι σχηµατισµοί και σχίσιµο και σε µικρότερο βαθµό διάφορα συµπτώµατα στο εσωτερικό του
κονδύλου, όπως καφέ χρωµατισµοί και κενά στο κεντρικό µέρος του κονδύλου (brown center, hollow
heart), καθώς και διάφορες κηλίδες και στίγµατα κοκκινοκάστανου χρώµατος.
Τα πραγµατικά αίτια όλων των ανωµαλιών αυτών δεν είναι απόλυτα εξακριβωµένα. Στις
περισσότερες όµως περιπτώσεις (ιδίως στις εξωτερικές ανωµαλίες), αποδίδονται σε απότοµες αλλαγές
θερµοκρασίες και στην υγρασία του εδάφους, στις αντικανονικές λιπάνσεις ιδίως µε άζωτο και σε
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ορισµένες περιπτώσεις, ιδίως στις εσωτερικές ανωµαλίες, επιπλέον και στην έλλειψη ασβεστίου. Φαίνεται
ότι ο καλύτερος τρόπος αντιµετώπισης όλων αυτών των προβληµάτων είναι η διατήρηση σταθερών και
οµοιόµορφων συνθηκών υγρασίας στο έδαφος, η αποφυγή µεγάλων διακυµάνσεων στις θερµοκρασίες και
η σταδιακή παροχή των αζωτούχων λιπάνσεων κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου (Κουδούνας, 2001).

1.3 Ευρωπαϊκή Ζήτηση
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∆ιάγραµµα 1. 3 : Κατανοµή κατανάλωσης φρούτων στην Ε.Ε

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ζήτηση των οπωροκηπευτικών προϊόντων διαµορφώνεται από τις διατροφικές
συνήθειες, τις τιµές διάθεσης των προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και την ποιότητα των
συσκευασµένων προϊόντων.
Οι διατροφικές συνήθειες των Ευρωπαίων έχουν µετατοπίσει το κέντρο βάρους σε περισσότερο
«υγιεινές» τροφές, όπως τα φρούτα, τα οποία χαρακτηρίζουν τη «µεσογειακή» δίαιτα. Ωστόσο, η
κατανάλωση οπωροκηπευτικών παραµένει χαµηλή κυρίως σε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης. Στο
διάγραµµα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα έρευνας του Πανεπιστηµίου Οξφόρδης σχετικά µε την
κατανάλωση φρούτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ICAP, 2004).
Παρατηρείται περιορισµένη κατανάλωση στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης συγκριτικά µε τις χώρες της
Νότιας Ευρώπης. Συγκεκριµένα, η Φιλανδία, η Ιρλανδία, η Σουηδία, η ∆ανία και τι Ηνωµένο Βασίλειο
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παρουσιάζουν ετήσια κατανάλωση φρούτων µικρότερη των 300 gr/άτοµο ηµερησίως, ενώ η
Πορτογαλία και η Ιταλία παρουσιάζουν ετήσια κατανάλωση µεγαλύτερη των 500 gr/άτοµο ηµερησίως.
Τη µεγαλύτερη κατανάλωση παρουσιάζει η Ελλάδα µε περισσότερα από 750 gr/άτοµο ηµερησίως.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτουν τόσο από τη διαφορά κλιµατολογικών συνθηκών, όσο και από
τη διάρθρωση της αγροτικής παραγωγής (ICAP , 2004).

1.4 Χαρακτηριστικές ποικιλίες νωπών φρούτων στην Ελλάδα

Πεπόνια:
Το πεπόνι αν δεν είναι θερµοκηπίου βγαίνει τον Ιούλιο. Τα µικρά
οµοιόµορφα πεπόνια που έχουν κατακλύσει την αγορά είναι αποτέλεσµα του
πλαφόν µεγέθους που έχουν θέσει τα σούπερ µάρκετ. Ζητούν πεπόνια που δεν
ξεπερνούν σε βάρος το 1 - 1,5 κιλό γιατί «αυτό ζητάει η αγορά». Έτσι τα
καταστήµατα έχουν κατακλυστεί από τα υβρίδια τύπου Gallia, στρογγυλά και σαγρέ. Τα γνωστά
αργείτικα πεπόνια, καθαρά καλοκαιρινό φρούτο µε άρωµα και γεύση, καλλιεργούνται πια σε όλο και
µικρότερες εκτάσεις, καθώς έχουν µικρότερη απόδοση και δεν τα προτιµούν οι καταναλωτές λόγω
µεγέθους. Υπάρχουν, ακόµα σε πολύ µικρές ποσότητες, και τα θρακιώτικα που βγαίνουν στο τέλος
Σεπτεµβρίου µε αρχές Οκτωβρίου.

Καρπούζια:
Κλασικό καλοκαιρινό φρούτο. Tο καρπούζι µπορεί να κάνει την
εµφάνισή του και από τον Ιούνιο, εφόσον οι παραγωγοί τα καλλιεργούν σε
σκεπασµένα στέγαστρα (tall) προκειµένου να τα «πρωιµίσουν» και να
ικανοποιήσουν την αγορά απολαµβάνοντας βέβαια, καλύτερες τιµές. Η τιµή του
καρπουζιού το καλοκαίρι είναι εξευτελιστική και δεν συµφέρει τους
παραγωγούς.
Tα tall δεν καταναλώνουν ενέργεια, κι έτσι µε αυτήν την έννοια δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Το θέµα είναι ότι η εντατική καλλιέργεια του συγκεκριµένου φρούτου έχει οδηγήσει σε διάφορα
προβλήµατα: τα παραγόµενα καρπούζια πρέπει να τηρούν συγκεκριµένες «προδιαγραφές». Κατ' αρχήν
να είναι µικρά, να µη ζυγίζουν δηλαδή περισσότερο από 5 - 5,5 κιλά. Επίσης, πρέπει η καλλιέργεια να
αποδίδει, να παράγονται δηλαδή όσο το δυνατόν µεγαλύτερες ποσότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η
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απόδοση ανά στρέµµα µπορεί να είναι από τρεις έως και οκτώ τόνους. Φυσικά, η µεγάλη παραγωγή
σηµαίνει και περισσότερες εισροές, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα αλλά, η διαφορά στο κέρδος είναι
µεγάλη. Όσο περισσότερο ποτίζονται τα καρπούζια τόσο κερδίζουν εύκολα βάρος και βέβαια χάνουν σε
γεύση ακριβώς γιατί αυξάνεται η περιεκτικότητά τους σε νερό. Τα τελευταία χρόνια οι καρπουζιές
προέρχονται σε µεγάλο βαθµό από κολοκυθιές που έχουν εµβολιαστεί. Η τακτική αυτή επιλέχθηκε γιατί
έτσι το φυτό είναι ανθεκτικό στους µύκητες του εδάφους που δεν καταπολεµούνται και µπορεί να
καταστρέψουν τη σοδειά. Γιατί τώρα αυτοί οι µύκητες εξελίχθηκαν σε µεγάλη απειλή; Γιατί κανονικά
τα καρπούζια δεν πρέπει να καλλιεργούνται στις ίδιες εκτάσεις για δεύτερη συνεχή χρονιά επειδή οι
µύκητες «συνηθίζουν». Όµως αυτά είναι ψιλά γράµµατα. Άλλωστε, το κολοκύθι προσφέρει λύση.
Τελευταία ανακάλυψη και τα άσπερµα καρπούζια, δηλαδή αυτά χωρίς κουκούτσια για µεγαλύτερη
ευκολία!

Ροδάκινα-νεκταρίνια:
Τα µυρωδάτα ροδάκινα αλλά και τα νεκταρίνια, ασφαλώς, έχουν
συνδυαστεί στο µυαλό µας µε το καλοκαίρι. Ευτυχώς σε αυτήν την περίπτωση δεν
χωρούν πολλές παρεµβάσεις καθώς πρόκειται για δενδώδη καλλιέργεια που
δύσκολα επιδέχεται «αλλαγές». Οι παραγωγοί, ωστόσο, έχουν υιοθετήσει
υπερπρώιµες ποικιλίες που βγαίνουν τέλος Μαΐου, πρώιµες που δίνουν καρπό
µέσα Ιουνίου και κανονικής ωρίµασης, µέσα Ιουλίου έως αρχές Αυγούστου.
Υπάρχουν ποικιλίες ροδάκινου που δίνουν καρπό έως και τις αρχές Σεπτεµβρίου ώστε να µπορούν να
διαθέτουν προϊόν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
Μεγάλο ποσοστό της ελληνικής παραγωγής καταλήγει στη κονσερβοποιία και το 95% της
παραγωγής «βγαίνει» στη Μακεδονία. Ίσως το µεγαλύτερο «πρόβληµα» σε σχέση µε τα ροδάκινα είναι
ότι συχνά κόβονται πρώιµα προκειµένου να αντέχουν στις µετακινήσεις, µε αποτέλεσµα να µην
ωριµάζουν φυσιολογικά.

Βερίκοκα:
Οι ποικιλίες βερίκοκου που έχουν κατά καιρούς εισαχθεί, έχουν
παραγκωνίσει όσες για χρόνια καλλιεργούνταν στην Ελλάδα καθώς διαθέτουν
πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά.
Από το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαΐου κάνουν την εµφάνισή τους
στην αγορά οι ξενικές ποικιλίες βερίκοκου (Τίρυνθος, aurora), ενώ το πρώτο
δεκαπενθήµερο του Ιουνίου ωριµάζει το «µπεµπέκου».
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Σύκα:
Σηµατοδοτούν το τέλος του καλοκαιριού καθώς ωριµάζουν κυρίως τον
Αύγουστο. Τα σύκα που κυκλοφορούν όλο το χρόνο εισάγονται από διάφορες
χώρες, όπως (πχ την Αργεντινή). Τα µαύρα και λευκά σύκα του Αυγούστου
δυστυχώς κόβονται πρώιµα για να αντέχουν στη µεταφορά, µε αποτέλεσµα να
χάνουν µεγάλο µέρος της γλύκας τους.

Φράουλες:
Οι µεγάλες φράουλες δεν είναι πάντα αποτέλεσµα ορµονών που
χρησιµοποιούνται κατά το δέσιµο του καρπού. Μπορεί να πρόκειται και για
ποικιλία - υβρίδιο, ανθεκτικό στις ασθένειες του εδάφους (που είναι και οι
περισσότερες επικίνδυνες).
Όταν όµως καλλιεργούνται σε θερµοκήπιο -οι πρώιµες δηλαδή- επειδή δεν
υπάρχουν µέλισσες για να κάνουν την επικονίαση, συχνά χρησιµοποιούνται ορµόνες για την
καρπόδεση. Επίσης, φράουλες που «νερουλιάζουν» εύκολα είναι φράουλες µε πολύ νερό. Κανονικά
φράουλες θα έπρεπε να υπάρχουν στην αγορά ως το τέλος Ιουλίου, αλλά δεν συµφέρει, γιατί η τιµή
τους πέφτει πολύ µε την εµφάνιση τόσων άλλων καλοκαιρινών φρούτων.

Σταφύλια:
Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εµφάνισή τους πρώιµες ποικιλίες που
δεν έχουν σχέση µε τις καλλιεργούµενες στην Ελλάδα. Έτσι από τα µέσα Ιουλίου
έως και τα µέσα Αυγούστου κάνουν την εµφάνισή τους λευκές ποικιλίες χωρίς
κουκούτσια. Το δεύτερο δεκαήµερο του Αυγούστου έως και τις αρχές Οκτωβρίου
βγαίνει το ροζάκι, η καλλιέργεια του οποίου κατέχει το 40% των εκτάσεων των
επιτραπέζιων ποικιλιών στην Ελλάδα. Καλλιεργείται σε όλη την Ελλάδα, αλλά
κυρίως στην Κρήτη. Η Σουλτανίνα βγαίνει τέλος Αυγούστου έως µέσα Νοεµβρίου, το Μοσχάτο
Αµβούργου το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Αυγούστου έως τα τέλη Σεπτεµβρίου και η Φράουλα το
τελευταίο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου έως το τέλος Νοεµβρίου. Αρχές Οκτωβρίου βγαίνει ο Σιδερίτης
που καλλιεργείται στην Πελοπόννησο.
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Αχλάδια:
Τα αχλάδια παράγονται από τον Αύγουστο µέχρι τον Οκτώβριο, ενώ τα
υπόλοιπα που βρίσκονται στην αγορά είναι θερµοκηπίου ή ψυγείου όπου
µπορούν να διατηρηθούν για µήνες.

Πορτοκάλια
Πορτοκάλια θα βρείτε ίσως ολόκληρο το καλοκαίρι χάρη στα ψυγεία,
αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα τελευταία πορτοκάλια της ποικιλίας
Βαλένθια βγαίνουν έως το τέλος Ιουνίου.

1.4.1 Χαρακτηριστικές ποικιλίες νωπών φρούτων στην Κύπρο

Λεµόνια:
Το κυπριακό λεµόνι αναγνωρίζεται και προτιµάται για την ποιότητα και
περιγράφεται ως το «αληθινό λεµόνι» µε πολύ χυµό και ξινό περιεχόµενο.
Το φρούτο έχει αυγοειδές σχήµα και πλούσια σάρκα. Η φλούδα του είναι
κίτρινη και έχει λίγα κουκούτσια. Το κυπριακό λεµόνι ανθίζει από τον Οκτώβριο
µέχρι τον Ιανουάριο και µπορεί να διατηρηθεί για αρκετό καιρό αν φυλαχθεί
σωστά.

Μαντόρα:
Το όνοµα Μαντόρα είναι σύνθεση του Mand(-arine) (Μανταρινί) και του Ora (-ange)
(Πορτοκάλι) και έχει δοθεί στο φρούτο καθώς έχει αναπτυχθεί από την διασταύρωση των δυο
ποικιλιών.
Η καταγωγή του είναι η Τζαµάικα και το πρωτότυπο όνοµα είναι σύνθεση από το or(ange), tan
(gerine) και (un-) ique.
Τα Μαντόρα καλλιεργούνται στην Κύπρο και είναι ψηλής ποιότητας λόγω του ηλίου και των
κλιµατικών συνθηκών οι οποίες είναι ιδανικές για αυτό το ξεχωριστό φρούτο. Αυτό το φρούτο είναι
µετρίου µεγέθους µε επίπεδο σχήµα και βαθύ πορτοκαλί χρώµα και η γεύση του είναι γλυκιά. Η σάρκα
του είναι εξαιρετικά χυµώδες, συχνά το 60% από το συνολικό βάρος του φρούτου.
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Γκρέιπφρούτ:
Το γκρέιπφρουτ είναι από τα µεγαλύτερα εσπεριδοειδή που είναι διαθέσιµα σήµερα. Το
κυπριακό γκρέιπφρουτ έχει πολύ χυµό και ζάχαρη αφού οι συνθήκες
καλλιέργειας του στην Κύπρο είναι ιδανικές.
Η µοναδική γεύση του γκρέιπφρούτ, η εµφάνιση σε συνδυασµό µε τις
εξαιρετικές συνθήκες διατήρησης µέχρι και τρεις µήνες (οι κατάλληλες κρύες
συνθήκες) βοηθούν. Το γκρέιπφρούτ έρχεται σε µερικές ποικιλίες που
ξεχωρίζουν από το χρώµα.
Οι πιο συνηθισµένες ποικιλίες που υπάρχουν σήµερα είναι τα άσπρα (Marsh), τα ροζ (Ruby),
και τα κόκκινα (Star Ruby).

Πορτοκάλια:
Η Κύπρος έχει παγκόσµια φήµη για της υψηλής ποιότητας πορτοκάλια της. Οι Κύπριοι, χρόνια
τώρα παράγουν αυτό το προϊόν και όλη αυτή η εµπειρία αντανακλάται στην ποιότητα του φρούτου. Η
πιο σηµαντική ποικιλία του νησιού είναι τα Βαλένσια.
Τα Βαλένσια είναι ένα εξαιρετικό είδος για χυµό µε εξαιρετική γεύση και γλυκάδα. Το µέγεθος
τους είναι από µέτριο σε µεγάλο µε ένα κυκλικό - αυγοειδές σχήµα. Το εξωτερικό του φαίνεται φρέσκο,
η φλούδα είναι λεπτή και το χρώµα πορτοκαλί. Τα φρούτα αυτά είναι συνήθως χωρίς κουκούτσια ή
έχουνε µόνο λίγα. Το χρώµα της φλούδας είναι ανοικτό πορτοκαλί, το οποίο δίνει ένα βαθύ πορτοκαλί
χρώµα στο χυµό του, µε πλούσια γεύση και άρωµα. Ο χυµός του φρούτου είναι πάνω από 60% του
συνολικού βάρος του φρούτου (www.sedigep.com.cy,2009 ).

Φραγκόσυκο:
Στην Κύπρο τα φραγκόσυκα είναι γνωστά ως «παπουτσόσυκα». Η φραγκοσυκιά είναι
κακτοειδές φυτό, πολύκλαδο, το οποίο µπορεί να φτάσει µέχρι ύψος 3-5 µέτρων. ∆εν έχει κορµό και
αποτελείται από σαρκώδη επίπεδα φύλλα µε µορφή ελλειπτικού δίσκου, ενωµένα µεταξύ τους. Ο
καρπός της φραγκοσυκιάς είναι το φραγκόσυκο, ο οποίος είναι ένα φρούτο από κίτρινο (πριν ωριµάσει
πλήρως) προς ροδοκόκκινο χρώµα (όταν ωριµάσει), µε µικρά αγκάθια, σαν χνούδι, στην επιφάνειά του.
Τα φραγκόσυκα αναπτύσσονται περιµετρικά στην άκρη των επίπεδων φύλλων της φραγκοσυκιάς και
έχουν βάρος 150-400 γραµµάρια. Τα άνθη της είναι κίτρινα, χωρίς µίσχο. Η πατρίδα της φραγκοσυκιάς
είναι η Κεντρική Αµερική – Μέξικο. Εισήχθηκε στην Ευρώπη και στη συνέχεια σε όλο τον κόσµο από
τους θαλασσοπόρους οι οποίοι επέστρεψαν από την ανακάλυψη της Αµερικής κατά τον 15ο-16ο αιώνα.
Μπορεί και επιζεί µε επιτυχία σε ξηρά µέρη µε µικρή ποσότητα χώµατος (πχ σε βραχώδεις εκτάσεις).
Σε πιο φιλικές συνθήκες (πχ σε εύφορες πεδιάδες) επεκτείνεται µε ευκολία και σχηµατίζει µεγάλα,
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αδιαπέρατα συµπλέγµατα. Ο τρόπος µε τον οποίο φυτεύεται είναι απλός. Αν κόψουµε ένα φύλλο και το
ακουµπήσουµε στο έδαφος, βγάζει ρίζες σε µια εβδοµάδα, µετά το φυτεύουµε όρθιο, βλαστάνει τον
επόµενο χρόνο και καρποφορεί σε 3 χρόνια. Η φραγκοσυκιά είναι φυτό καρποφόρο, εδώδιµο,
κτηνοτροφικό, βιοµηχανικό και φαρµακευτικό. Οι καρποί ωριµάζουν προς το τέλος του καλοκαιριού,
έχουν γεύση ευχάριστη, γλυκιά, αρωµατική και δροσιστική.
Ρόδι:
Καλλιεργείται σε όλο τον κόσµο και ευδοκιµεί σε θερµές περιοχές, στα νησιά και στις εσωτερικές
πεδιάδες. Είναι φυλλοβόλος θάµνος ή µικρό δέντρο, µε µεγάλα άνθη, συνήθως κόκκινα και σπανιότερα
λευκά. Ο καρπό της είναι το ρόδι και είναι σωροκάρπιο ή συγκάρπιο από πολλές δρύπες (παλαιότερα
ονοµαζόταν σίδιο). Οι καρποί της ωριµάζουν το φθινόπωρο και συλλέγονται πριν αρχίσουν οι βροχές.
Έπειτα, αποθηκεύονται σε ξηρό περιβάλλον. ∆έντρο ανθεκτικό, σπάνια προσβάλλεται από παράσιτα.
Χρειάζεται αρκετό πότισµα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, τον χειµώνα πολύ λιγότερο, αλλά
πρέπει να προσέξουµε να µη στεγνώσει το χώµα του. Αυτό είναι κάτι που γίνεται συχνά, γιατί
θεωρούµε συνήθως ότι αφού δεν έχει φύλλα και δεν έχει απώλειες υγρασίας. Όµως µε τον αέρα χάνεται
η υγρασία και είναι πολύ εύκολο σε µια τέτοια περίπτωση να χάσουµε το φυτό. Ο χυµός από φρέσκο
ρόδι αυξάνει την αιµατική παραγωγή, ανακουφίζει από τον πυρετό και µειώνει την καρδιακή
επιβάρυνση. Είναι ιδανικός για µικρά παιδιά, ειδικά εάν είναι κρυολογηµένα και παρουσιάζουν βήχα
και πυρετό. Βοηθάει την πρωινή ναυτία στις εγκύους και συστήνεται ιδιαίτερα µετά από έντονη
σωµατική άσκηση, σε συνδυασµό µε χυµό σταφυλιού.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1 Ερευνητικό Σχέδιο
Η παρούσα πτυχιακή εργασία µε κύριο θέµα την «Καταγραφή και ανάλυση της λειτουργίας µιας
επιχείρησης νωπών φρούτων και πατάτας» εκπονείται στα πλαίσια του Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ), του τµήµατος ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚIΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(LOGISTICS) .
Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι να µελετηθεί η κατάσταση και η ανάλυση στις
λειτουργίες µίας επιχείρησης που αποσκοπεί στα νωπά φρούτα και την πατάτα.
Ειδικότερα γίνεται αναφορά σε αυτά που προκύπτουν και αποσκοπούν από τις ανάγκες των
ευπαθών προϊόντων δηλαδή:
 Η πολιτική των προµηθειών µέσα στην παραγωγή
 Η διαχείριση των αποθεµάτων στην αποθήκη
 Οι κατάλληλες ιδανικές συνθήκες για αποθήκευση του προϊόντος
 Η µεταφορά του νωπού φρούτου και πατάτας µέχρι τον τελικό προορισµό τους
 Ο χρόνος παράδοσης στον τελικό πελάτη
 Η κατάσταση του νωπού φρούτου και πατάτας µετά από τη διανοµή τους
 Η αξία και ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις διαδικασίες της επιχείρησης
Πρέπει να σηµειωθεί πάνω από όλα ότι χωρίς τις κατάλληλες κλιµατολογικές συνθήκες
δυστυχώς το νωπό φρούτο δεν θα µπορεί να επιβιώσει και έτσι έχει ως αποτέλεσµα να καταλήγουν
ελαττωµατικά.
Η εταιρεία στην οποία διεξήχθη η έρευνα ονοµάζεται ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ (Κύπρος – Λεµεσός).
∆ραστηριοποιείται στον κλάδο νωπών φρούτων και πατάτας, και πιο συγκεκριµένα επεξεργάζεται και
συσκευάζει λεµόνια, πορτοκάλια, µαντόρα και γκρέιπφρουτ. Η εταιρεία εδρεύει στη Λεµεσό, όπου
εξαιτίας των κλιµατολογικών παράγονται τα προαναφερθέντα προϊόντα.
Η συλλογή των στοιχείων πραγµατοποιήθηκε µέσα από τη χρήση ερωτηµατολογίου, µε την
πολύτιµη βοήθεια της γεωπόνου κυρίας Γεωργίου Χρύσως και του διευθυντή της επιχείρησης
ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ (Συνεργατική Εταιρεία ∆ιαθέσεων Γεωργικών Προϊόντων) του κυρίου Φυλακτού
Κυριάκου.
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Οι ερωτήσεις που αποτελούν το ερωτηµατολόγιο είναι ανοιχτού και κλειστού τύπου και η δοµή
– σχεδίαση του είναι βασισµένη στις ανάγκες της παρούσας έρευνας.
Παράλληλα µε την εταιρεία ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆, η οποία αποτέλεσε το κύριο αντικείµενο της
έρευνας, ερωτήθηκαν ακόµη δύο άλλες επιχειρήσεις του ιδίου τοµέα και περιοχής. Ο λόγος που έγινε
αυτό είναι για απόκτηση περισσότερων στατιστικών δειγµάτων που θα βοηθήσουν στην καλύτερη και
πιο έγκυρη εξαγωγή αποτελεσµάτων. Οι δύο εταιρείες , στις οποίες δόθηκαν ερωτηµατολόγια είναι :
GROEXPORT LTD και ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ όπου και οι δυο ανήκουν στον
κλάδο της γεωργικής παραγωγής εσπεριδοειδών και εδρεύουν στη Λεµεσό. Η επιλογή της ΣΕ∆ΙΓΕΠ
ΛΤ∆ έγινε γιατί:
 Λειτουργεί στον τοµέα γεωργικών από το 1964
 ∆ιαθέτει συστήµατα Logistics
 Μεγάλη γκάµα προϊόντων
 Μεγαλύτερη επιχείρηση ως προς τον τζίρο, τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό
 Πιο γνωστή στο ευρύ κοινό
 Είναι η µοναδική εταιρεία που κάλυψε το 100 % του ποσοστού των απαντήσεων

2.2 Παρουσίαση Εταιρείας
Η ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ είναι συνεργατική οργάνωση παραγωγών, πολύ γνωστή στην Κύπρο, όπου
ασχολείται µε τη συσκευασία και διανοµή των νωπών φρούτων και πατάτας. Σε κάθε πόλη, και σε
ορισµένα χωρία της Κύπρου, υπάρχει και µια τέτοια επιχείρηση επειδή σχεδόν κάθε περιοχή της
παράγει και διαφορετικά φρούτα. Επιλογή λοιπόν της συγγραφέως είναι η ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ στη Λεµεσό,
που επεξεργάζεται και συσκευάζει εσπεριδοειδή όπως: πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ, µαντόρες, λεµόνια
και πατάτες.
Η ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ ιδρύθηκε το 1964, και παρόλο που πέρασε δύσκολους καιρούς όταν
πραγµατοποιήθηκε η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974 και εξαιτίας της ανοµβρίας που
πλήττει την Κύπρο κατά καιρούς, εκτελεί το έργο της µε τον ίδιο ζήλο και υπευθυνότητα.
Σήµερα η εταιρεία έχει περίπου 1200 µέλη και έχει αναδειχθεί ως ο µεγαλύτερος οργανισµός
συσκευασίας και εξαγωγής φρέσκων φρούτων στην Κύπρο κατέχοντας περίπου το 40% του εξαγωγικού
εµπορίου του νησιού.
Επίσης, έχει πλήρη εξοπλισµό µε τα πιο εξειδικευµένα µηχανήµατα τελευταίας τεχνολογίας, ό,τι
χρειάζεται για την παραγωγική διαδικασία των φρούτων και την συσκευασία τους. ∆ιατηρεί τις
κατάλληλες θερµοκρασίες στους χώρους όπου βρίσκονται τα προϊόντα και την κατάλληλη υγρασία,
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έτσι ώστε να µην αλλοιωθούν. Μέσα στις αποθήκες κινούνται

ανυψωτικά περονοφόρα, όπου

λειτουργούν µε µπαταρία πράγµα ασφαλές για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία του προσωπικού.
Οι αποθήκες πακεταρίσµατος έχουν πιστοποιηθεί και εγκριθεί από τους κανονισµούς του BRS
(British Retail Consortium) και IFS (International Foot Standard) µε πιστοποιητικά ποιότητας και η
εταιρεία έχει δεσµευτεί σε ένα πρόγραµµα παραγωγής µιας νέας τεχνολογίας πακεταρίσµατος και
φύτευσης του φρούτου.
Η επιχείρηση λειτουργεί ως εξής: συνεργάζεται µε πολλούς παραγωγούς, οι οποίοι έχουν τις
δικές τους καλλιέργειες. Όταν πλησιάζει ο χρόνος συγκοµιδής των φρούτων ελέγχονται πρώτα από τους
γεωπόνους της εταιρείας και µόνο όταν βρεθούν κατάλληλα είτε από θέµα ωριµότητας είτε από θέµα
ποιότητας, αρχίζει η διαδικασία συγκοµιδής και παράδοσης τους στην επιχείρηση. Τότε και οι
παραγωγοί λαµβάνουν το χρηµατικό ποσό που τους αναλογεί. Έπειτα, ακολουθεί η επεξεργασία στο
φρούτο όπου απαιτείται πλύσιµο, καθαρισµός, αερισµός κ.α. Όταν τελειώνει η επεξεργασία γίνεται το
πακετάρισµα, και η αποθήκευση τους στην αποθήκη µε κωδικοποίηση του κάθε φρούτου και του
παραγωγού του για τυχόν λάθη και µόνο τότε είναι έτοιµο για παράδοση στον πελάτη. Αυτή είναι η
στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία και σε αυτή οφείλεται η επιτυχία της.
Η ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ έχει ως σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη και την επιτυγχάνει µε τη
βέλτιστη ποιότητα των προϊόντων της και το σεβασµό προς τον καταναλωτή. Στοχεύει στην παράδοση
των παραγγελιών όσο το δυνατόν συντοµότερα γίνεται µε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και µε την
πλήρη ποιότητα του προϊόντος. Αξίζει επίσης να αναφερθώ στη συνεργασία της επιχείρησης µε χώρες
του εξωτερικού όπως Σκανδιναβικές χώρες, Ευρώπη, Καναδά, ΗΠΑ, Σιγκαπούρη και Χόνγκ Κόνγκ,
έχοντας φυσικά δύσκολο έργο να επιτελέσουν αν σκεφτεί κανείς την απόσταση και τον τρόπο
µεταφοράς τους καθώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και πρόβλεψη χρόνου.

Εικόνα 2.2: Εγκαταστάσεις της ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ (διαλογή λεµονιών)
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2.3 Ερευνητικό Υλικό
Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η πρωτογενής και η δευτερογενής έρευνα. Όσον αφορά
την πρωτογενή έρευνα, η συλλογή των δεδοµένων υλοποιήθηκε µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίου που
δόθηκε στην εταιρεία (βλέπε παράρτηµα).
Στη δευτερογενή έρευνα περιέχονται σχετικά µε το θέµα βιβλία, πηγές διαδικτύου όπως επίσης
και έντυπα – reports που διατέθηκαν από την εταιρεία.
Το ερωτηµατολόγιο είναι κατάλληλα δοµηµένο µε βάση τον στόχο της έρευνας που και
αποτελείται από πέντε µέρη:
 Μέρος 1ο : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 Μέρος 2ο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 Μέρος 3ο :ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
 Μέρος 4ο : ∆ΙΑΝΟΜΗ
 Μέρος 5ο : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

2.4 Ερευνητική ∆ιαδικασία
Το αρχικό στάδιο της ερευνητικής µου διαδικασίας περιλαµβάνει την
εύρεση εταιρείας κοινής ενασχόλησης µε το θέµα της πτυχιακής µου εργασίας.
Έπειτα από την εύρεση της εταιρείας, ακολούθησε επικοινωνία µε σκοπό την
γνωστοποίηση της ερευνάς µου και µετά την έγκριση της από την εταιρεία
πραγµατοποιήθηκε προσωπική συνάντηση µε το διευθυντή όπου παραδόθηκε
το ερωτηµατολόγιο.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας εκτός από το ερωτηµατολόγιο, υπήρξε επικοινωνία αρχικά στις
16 Απριλίου του 2009 και µετέπειτα στις 20 Μαΐου 2009 µε την κυρία Γεωργίου Χρύσω, η οποία είναι
γεωπόνος της εταιρείας, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε.
Όπως προκύπτει και από την παραλαβή του ερωτηµατολογίου (παραδόθηκε στις 17 Απριλίου
και παρελήφθη στις 20 Μαΐου 2009), η πληρότητα των απαντήσεων ανήλθε σε ποσοστό 100% ,
γεγονός που προσδίδει την καλή διεξαγωγή της έρευνας και προτίµηση από τις άλλες επιχειρήσεις .
Τέλος, άλλες πηγές άντλησης πληροφοριών ήταν η βιβλιογραφική επισκόπηση, οι
επιστηµονικές εργασίες, τα επιστηµονικά περιοδικά, τα διαφηµιστικά έντυπα και οι διαδικτυακές
σελίδες σχετικές µε τον κλάδο και το αντικείµενο.
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Επίσης όπως προαναφέρθηκε δόθηκε ερωτηµατολόγιο σε δύο ακόµη εταιρείες στην GROEXPORT
LTD και στην εταιρεία ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ.Η παράδοση του ερωτηµατολογίου
για την εταιρεία GROEXPORT LTD δόθηκε στον διευθυντή κύριο Τσακκιστό Φρίξο στις 20
∆εκεµβρίου και παραδόθηκε συµπληρωµένο στις 21 ∆εκεµβρίου µε ποσοστό απαντήσεων 80 %. Στην
εταιρεία ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ δόθηκε στην κυρία Μαρία Κωσταντίνου
(γραµµατέας της εταιρείας) στις 27 ∆εκεµβρίου και η παράδοση έγινε στις 28 ∆εκεµβρίου , µε ποσοστό
απαντήσεων µόνο 40 %.

2.5 Περιγραφή Μεθόδου Ανάλυσης των ∆εδοµένων
Η µέθοδος που ακολουθήθηκε για την ανάλυση των δεδοµένων είναι µια
ποιοτική µέθοδος, βασισµένη στο ερωτηµατολόγιο πληροφοριών

αλλά και

ποσοτική µέθοδος, αφού δόθηκαν και αναλύθηκαν συνολικά σε τρεις επιχειρήσεις
ερωτηµατολόγια, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ίδιο τοµέα της γεωργίας.
Εκτός από την ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ οι άλλοι δυο ερωτώµενοι κάλυψαν
ορισµένα ερωτήµατα που χρειαζόταν η έρευνα, αλλά δεν ήταν αρκετά για να
ολοκληρωθεί η υπάρχουσα εργασία. Έτσι η εταιρεία που θα βασιστεί η έρευνα θα είναι η ΣΕ∆ΙΓΕΠ
ΛΤ∆ της οποίας θα αναλυθούν τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα.

2.6 Στατιστικό δείγµα έρευνας

Ο προσδιορισµός του δείγµατος στην παρούσα έρευνα περιλαµβάνει τους ερωτώµενους (ένας
αντιπρόσωπος από κάθε εταιρεία) όπου απάντησαν σε θέµατα βάση του κατάλληλα δοµηµένου
ερωτηµατολογίου. Το µέγεθος του δείγµατος ήταν αρκετά ικανοποιητικό , ώστε να υπάρξει η
δυνατότητα αναλύσεως των στοιχείων που χρειάστηκαν για την έρευνα. Έτσι το πλαίσιο του δείγµατος
περιλαµβάνει όλους τους δυνητικούς ερωτώµενους από τις εταιρείες ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆, GROEXPORT
LTD και ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ .
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας δεδοµένων που
συλλέχθηκαν µέσα από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε.
Η εταιρεία η οποία συνέβαλε µε τη διάθεση στοιχείων στην παρούσα έρευνα είναι η επιχείρηση
ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ µε αντικείµενο τα νωπά φρούτα και πατάτα.
Ως αποτέλεσµα της ανάλυσης των στοιχείων που συλλέχθηκαν µέσω της έρευνας παρατίθενται
τα σηµαντικότερα των διαδικασιών που απαιτούνται στα νωπά φρούτα και την πατάτα, πιο
συγκεκριµένα:
 Συγκοµιδή
 Μεταφορά
 Επεξεργασία
 Αποθήκευση
 ∆ιανοµή
 Παράδοση στο πελάτη
Αν κάτι από αυτά δεν λειτουργήσει σωστά τότε δεν θα έχει η επιχείρηση το αποτέλεσµα που
επιδιώκει.

3.1 Προφίλ της Εταιρείας
Η ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ είναι µία συνεργατική ένωση που εδρεύει στη Λεµεσό και ιδρύθηκε το 1964
µε σκοπό την αγορά και εξαγωγή της παραγωγής των µελών της.
Τα κύρια προϊόντα εξαγωγής της ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ είναι τα εσπεριδοειδή φρούτα (λεµονιά,
γκρέιπφρούτ, πορτοκάλια, Βαλένσια, µαντόρα) τα σταφύλια και οι πατάτες.
Οι κυριότερες αγορές τις είναι στο εξωτερικό όπως ΕΕ, Σκανδιναβία, Καναδάς, Αµερική,
Χόνγκ- Κόνγκ και Σιγκαπούρη. Επίσης, αναλαµβάνουν παραδόσεις οπουδήποτε στην Ευρώπη, από
πόρτα σε πόρτα µε µέγιστο χρόνο παράδοσης 7 ηµερών κατά τη διάρκεια της ολικής περιόδου
εξαγωγής.
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Εδώ και 40 χρονιά, η επιχείρηση είναι εξοπλισµένη µε τα πιο εξειδικευµένα τεχνολογίας
µηχανήµατα για συγκοµιδή, καλλιέργεια και συσκευασία. Οι χώροι συσκευασίας της εταιρίας
εγκρίθηκαν από το BRC και το IFS και η εταιρία είναι συνδεδεµένη µε ένα πρόγραµµα που εισάγει
νέους τρόπους συσκευασίας και τεχνολογίας.
Τα µέλη της εταιρείας είναι γραµµένα στην EUREPGAP (πιστοποιητικό ποιότητας) και µέληµα
τους είναι η πιστοποίηση ότι ο πελάτης όχι µόνο θα πάρει την καλύτερη ποιότητα αλλά και το καλύτερο
επίπεδο ασφάλειας στη διατροφή.
Η νοµική µορφή της ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ είναι συνεργατισµός και ο τοµέας ενασχόλησής της είναι
συσκευασία εσπεριδοειδών και µεταφορά τους στο εξωτερικό. Έχει ετήσιο τζίρο περίπου 11.500.000
ευρώ. Απασχολεί 20 µόνιµους υπαλλήλους, 75 εποχιακούς και στη διοίκηση απασχολεί 10 άτοµα.
Αποτελείται από 7 τµήµατα τα οποία είναι: φορτώσεις, marketing, λογιστήριο, συσκευασία, διοίκησης,
διεύθυνση και γραµµατεία.
Οι εργαζόµενοι της επιχείρησης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και κάτοχοι
µεταπτυχιακών τίτλων (για τις διοικητικές θέσεις) και απόφοιτοι τεχνικών σχολών συναφούς
αντικειµένου (για τις παραγωγικές θέσεις). Η πρόσληψη εργαζοµένου στην επιχείρηση γίνεται µετά από
αξιολόγηση του βιογραφικού του και προσωπική συνέντευξη. Το προσωπικό εκπαιδεύεται ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα, κυρίως για θέµατα που αφορούν τη χρήση νέας τεχνολογίας και επικοινωνεί µε τη
διοίκηση µέσω συναντήσεων (meetings). Τα κίνητρα που δίνονται στους εργαζόµενους σχετίζονται µε
ψυχολογικές ανάγκες, όπως η αναγνώριση της αποδοτικότητας και µε οικονοµικές ανάγκες που
ικανοποιούνται από κινήσεις όπως οι προαγωγές (www.sedigep.com.cy, 2009).

Εικόνα 3.1: ∆ιαλογή πατάτας
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3.2 Πολιτική Εξυπηρέτησης Πελατών
Η έννοια της εξυπηρέτησης πελατών είναι πάρα πολύ σηµαντική για την κάθε επιχείρηση. Κάθε
επιχείρηση πρέπει να καθορίζει τα επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών της, να τα ελέγχει, να τα µετρά
και να βλέπει τις αντιδράσεις τους.
Τα στοιχεία που χρειάζεται η επιχείρηση για να καθορίσει τα επίπεδα εξυπηρέτησης του πελάτη
έχουν να κάνουν µε τη συµπεριφορά απέναντι στον πελάτη, δηλαδή µε αποφάσεις και στοιχεία που
αναφέρονται σε θέµατα που προηγούνται της αγοράς, όπως στοιχεία που σχετίζονται µε τη διαδικασία
της συναλλαγής (αγοράς-πώλησης) καθώς και σε θέµατα που αναφέρονται στη στάση της επιχείρησης
προς τους πελάτες µετά από την πώληση των προϊόντων της.
Ο καθορισµός του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών είναι απαραίτητος και πρέπει να γίνει
σε καθένα από τα παραπάνω στάδια. Η διοίκηση πρέπει να αποφασίσει τα επίπεδα που εξυπηρετούν
καλύτερα τα συµφέροντά της. Πρέπει να θέσει εφικτούς στόχους, όχι παράλογους ή εξωπραγµατικούς.
Χωρίς αυτούς τους στόχους (αποθήκευση, έλεγχος αποθεµάτων κλπ) η επιχείρηση δεν θα µπορούσε να
λειτουργήσει και συνεπώς δε θα µπορούσε να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα.
Η προσήλωση της ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ για την πλήρη ικανοποίηση των καταναλωτών µε την
εξασφάλιση της αµοιβαίας αποδοτικότητας των συνεργασιών της στο σωστό χρόνο παράδοσης και την
καλύτερη ποιότητα του προϊόντος, αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι µέρος της πελατειακής κουλτούρας
στην επιχείρηση.
Υπάρχει τµήµα στην επιχείρηση που ειδικεύετε στην εξυπηρέτηση πελατών. Οι ευθύνες και οι
αρµοδιότητες αυτού του τµήµατος έχουν να κάνουν µε οποιοδήποτε πρόβληµα µπορεί να προκύψει
στον καταναλωτή, την έγκαιρη ενηµέρωση της επιχείρησης όσον αφορά την παραγγελιά παράδοσης του
προϊόντος ή οτιδήποτε επιθυµεί να πληροφορηθεί ο καταναλωτής. Τυχόν παράπονα και προβλήµατα
που µπορεί να προκύψουν τα χειρίζεται προσωπικά ο διευθυντής της ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ µε στόχο την
καλύτερη αντιµετώπιση αυτών, δίνοντας έµφαση στον πελάτη καθώς γνωρίζει ότι χωρίς πελάτες δεν
υπάρχει αγορά
Η διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα ενηµερώνει το υπάρχων προσωπικό για παραπόνα
πελατών και τυχόν λάθη µε σκοπό να αναβαθµίσει τις παρεχόµενες υπηρεσίες και την πλήρη κάλυψη
των πελατών της ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆.
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3.3 Στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα Κυπριακά Φρούτα

Λεµόνια:
Η καλλιέργεια των λεµονιών ανήκει στην ιστορία της Κύπρου. Τα λεµονιά και η Κύπρος είναι
συνώνυµα και το νησί είναι γνωστό για τα λεπτά ζουµερά λεµονιά. Η ποικιλία των λεµονιών στην
Κύπρο λέγεται ¨Λαπιθιώτικη¨ (από το χωριό Λάπηθος κοντά στην Κερύνεια) Το φρούτο είναι παρόµοιο
µε αυτό της Eureka έχουν το ίδιο µέγεθος και ποιότητα.
Το κυπριακό λεµόνι αναγνωρίζεται και προτιµάται για την ποιότητα και περιγράφεται ως το
«αληθινό λεµόνι» µε πολύ χυµό και ξινό περιεχόµενο.
Το φρούτο έχει αυγοειδές σχήµα και πλούσια σάρκα. Η φλούδα του είναι κίτρινη και έχει λίγα
κουκούτσια. Τα Λαπιθιώτικα λεµόνια είναι γνωστά από το άρωµα τους και από τη γεύση τους.
Το κυπριακό λεµόνι ανθίζει από τον Οκτώβριο µέχρι τον Ιανουάριο και µπορεί να διατηρηθεί
για αρκετό καιρό αν φυλαχθεί σωστά.

Πίνακας 3.3: Τεχνικές πληροφορίες για λεµόνια

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο:ανοικτό ΟΤ417

Χαρτοκιβώτιο: κλειστό ΤL425

Χαρτοκιβώτιο: ανοικτό ΟΤ617

Μέγεθος 40×30×19

Μέγεθος 40×30×25

Μέγεθος 60×40×17

Βάρος ׃10kg καθαρό

Βάρος ׃14kg καθαρό

Βάρος ׃15kg καθαρό

∆ιαµέτρηµα

Ποσότητα

∆ιάµετρος

∆ιαµέτρηµα

Ποσότητα

(mm)

∆ιάµετρος

∆ιαµέτρηµα

Ποσότητα

(mm)

∆ιάµετρος
(mm)

1

36

76-83

1

54

76-83

2

60

73-78

2

45

70-76

2

60

73-78

2

72

70-75

3

54

67-72

2

72

70-75

3

84

65-70

3

60

64-68

3

84

65-70

4

100

61-65

4

63

61-65

4

100

61-65

5

120

57-61

4

72

61-63

5

120

57-61

5

140

54-57

5

84

57-62

5

140

54-57

6

160

53-56

5

95

54-59

6

160

53-56

6

180

49-53

6

112

51-56

6

180

49-53

7

126

48-53

7

200

46-49

7

144

46-49
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Γκρέιπφρουτ:
Το γκρέιπφρουτ είναι από τα µεγαλύτερα εσπεριδοειδή που είναι διαθέσιµα σήµερα. Το
κυπριακό γκρέιπφρουτ έχει πολύ χυµό και ζάχαρη αφού οι συνθήκες καλλιέργειας του στην Κύπρο
είναι ιδανικές.
Η µοναδική γεύση του γκρέιπφρουτ, η εµφάνιση σε συνδυασµό µε τις εξαιρετικές συνθήκες
διατήρησης µέχρι και τρεις µήνες (σε κατάλληλες κρύες συνθήκες) βοηθούν. Το γκρέιπφρουτ έρχεται
σε µερικές ποικιλίες που ξεχωρίζουν από το χρώµα.
Οι πιο συνηθισµένες ποικιλίες που υπάρχουν σήµερα είναι τα άσπρα (Marsh), τα ροζ (Ruby),
και τα κόκκινα (Star Ruby).
Τα Marsh µέχρι τώρα είναι η πιο γνωστή ποικιλία σε όλο τον κόσµο. Το φρούτο αυτό είναι σε
σχήµα κυκλικό, µέτριου µεγέθους, κίτρινο στο χρώµα, µαλακό και η µυρωδιά δεν είναι έντονη. Το
εσωτερικό του είναι κιτρινωπό, εξαιρετικά χυµώδες και έχει πλούσια γεύση.
Το Ruby περιγράφεται ως το είδος χωρίς κουκούτσια και παρόλο που έχει µερικά, δεν φαίνονται
µε το µάτι λόγο του ότι είναι κόκκινα. Εκτός από το χρώµα, το Ruby µοιάζει µε το Marsh. Η γεύση του
είναι τρυφερή και νόστιµη αφήνοντας µια φανταστική γεύση στο στόµα όταν το τρως.
Το Starruby έχει µια κίτρινη φλούδα, µε κόκκινη σάρκα και κόκκινο χυµό όταν το στύβεις. Είναι
λεπτό φρούτο αφού το εσωτερικό του είναι µαλακό και έχει πολύ χυµό. Είναι τρεις φορές πιο
χρωµατιστό από το Redbury. Επιπλέον, σχεδόν δεν έχει καθόλου κουκούτσια, σπάνια µπορεί να βρεις
ένα ή δυο στη µέση του φρούτου.

Εικόνα 3.3: Γκρέιπφρουτ
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Πίνακας 3.3: Τεχνικές πληροφορίες για γκρέιπφρουτ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο:ανοικτό ΟΤ 617

Χαρτοκιβώτιο: κλειστό TL430

Μέγεθος׃60×40×17

Μέγεθος׃40×30×30

Βάρος ׃15kg καθαρό

Βάρος ׃15kg καθαρό

∆ιαµέτρηµα

Ποσότητα

∆ιάµετρος(mm)

∆ιαµέτρηµα

Ποσότητα

∆ιάµετρος(mm)

1

28

115+

1

23

121-131

2

32

105-116

1

27

115-123

2

36

105- 116

2

32

105-116

3

40

97-105

3

40

97-105

3

44

97-105

4

48

94-99

4

48

94-99

5

56

91-96

4

55

94-99

6

64

86-91

5

65

91-96

7

70

83-88

6

75

86-91

8

80

80-84

9

90

73-80

Μαντόρα:
Το όνοµα µαντόρα είναι σύνθεση του Mand(-arine) (Μανταρινί) και του Ora (-ange)
(Πορτοκάλι) και έχει δοθεί στο φρούτο καθώς έχει αναπτυχθεί από την διασταύρωση των δυο
ποικιλιών.
Η καταγωγή του είναι η Τζαµάικα και το πρωτότυπο όνοµα είναι σύνθεση από το or(ange), tan
(gerine) και (un-) ique.
Τα µαντόρα καλλιεργούνται στην Κύπρο και είναι ψηλής ποιότητας λόγω του ηλίου και των
κλιµατικών συνθηκών οι οποίες είναι ιδανικές για αυτό το ξεχωριστό φρούτο. Αυτό το φρούτο είναι
µετρίου µεγέθους µε επίπεδο σχήµα και βαθύ πορτοκαλί χρώµα και η γεύση του είναι γλυκιά. Η σάρκα
του είναι εξαιρετικά χυµώδες, συχνά 60% από το συνολικό βάρος του φρούτου.
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Πίνακας 3.3: Τεχνικές πληροφορίες για µαντόρα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο:ανοικτό ΟΤ417

Χαρτοκιβώτιο: κλειστό ΤL417

Χαρτοκιβώτιο: ανοικτό ΟΤ617

Μέγεθος ׃40×30×19

Μέγεθος ׃40×30×17

Μέγεθος ׃60×40×17

Βάρος ׃9,5kg καθαρό

Βάρος ׃9,5kg καθαρό

Βάρος ׃15kg καθαρό

∆ιαµέτρηµα Ποσότητα

∆ιάµετρος

∆ιαµέτρηµα

Ποσότητα

∆ιάµετρος

∆ιαµέτρηµα

Ποσότητα

∆ιάµετρος

1×××

28

96+

1×××

28

96+

1×××

56

91+

1×××

32

91-96

1×××

32

91-96

1×××

81

84-91

1×××

38

86-91

1×××

38

86-91

1×××

90

80-84

1×××

45

80-86

1×××

45

80-86

1××

90

80-84

1××

53

75-80

1××

53

75-80

1××

117

72-76

1××

60

70-75

1××

60

70-75

1×

137

68-72

1×

81

65-68

1×

72

67-72

1×

150

64-70

2

90

62-65

2

90

62-65

2

198

59-64

3

99

59-64

3

99

59-64

4

108

56-61

4

108

56-61

Πορτοκάλια:
Η Κύπρος έχει παγκόσµια φήµη για της υψηλής ποιότητας πορτοκάλια της. Οι Κύπριοι, χρονιά
τώρα παράγουν αυτό το προϊόν και όλη αυτή η εµπειρία αντανακλάται στην ποιότητα του φρούτου. Η
πιο σηµαντική ποικιλία του νησιού είναι τα Βαλένσια.
Τα Βαλένσια είναι ένα εξαιρετικό είδος για χυµό µε εξαιρετική γεύση και γλυκάδα. Το µέγεθος
τους είναι από µέτριο σε µεγάλο µε ένα κυκλικό - αυγοειδές σχήµα. Το εξωτερικό του φαίνεται φρέσκο
και η φλούδα είναι λεπτή και το χρώµα πορτοκαλί. Τα φρούτα αυτά είναι συνήθως χωρίς κουκούτσια ή
έχουνε µόνο λίγα. Το χρώµα της φλούδας είναι ανοικτό πορτοκαλί, το οποίο δίνει ένα βαθύ πορτοκαλί
χρώµα στο χυµό του, µε πλούσια γεύση και άρωµα. Ο χυµός του φρούτου είναι πάνω από 60% από το
συνολικό βάρος του φρούτου (www.sedigep.com.cy, 2009 ).
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Πίνακας 3.3: Τεχνικές πληροφορίες για πορτοκάλια

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο: Ανοικτό ΟΤ 617

Χαρτοκιβώτιο: Κλειστό ΤL 428

Μέγεθος ׃60×40×17

Μέγεθος ׃40×30×48

Βάρος ׃15kg καθαρό

Βάρος ׃15kg καθαρό

∆ιαµέτρηµα

Ποσότητα

∆ιάµετρος (mm)

∆ιαµέτρηµα

Ποσότητα

∆ιάµετρος (mm)

1

40

94-100

1

32

94-101

2

48

88-94

1 &2

40

88-94

3

55

84-91

3

48

83-88

4

65

81-86

4

56

81-84

5

72

76-81

4

64

78-83

6

84

75-78

5&6

72

73-78

6

95

73-78

7

88

69-74

7

105

70-75

8

100

66-71

8

126

67-72

9&10

113

64-69

9

144

64-67

11

125

59-64

10

144

61-64

Εικόνα 3.3: Φρούτα της ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆
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Ηµερολόγιο Παραγωγής των Φρούτων

Πίνακας 3.3: Ηµερολόγιο Παραγωγής των Φρούτων
ΜΗΝΑΣ

ΛΕΜΟΝΙΑ

ΓΚΡΕΙΠ
White Marsh

Star Ruby

ΦΡΟΥΤ
Red Blush

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

ΜΑΝΤΟΡΑ

Βαλένσια

Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος

3.3.1 Κυπριακή Πατάτα

Οι πατάτες έχουν από παλαιά τη µεγαλύτερη εξαγωγή της Κύπρου. Το µεγαλύτερο µέρος
παραγωγής συγκεντρώνεται στην νοτιοανατολική περιοχή του νησιού, εξαιτίας του κόκκινου χώµατος
και την εµπειρία των παραγωγών. Καθώς η Κύπρος χαρακτηρίζετε από το πιο δυναµικό µεσογειακό
κλίµα λόγω του ότι έχει ζεστά ξηρά καλοκαίρια, µε βροχερό και λιγότερο παγωµένο κλίµα - ελαφρύς
Χειµώνας, µε αυτό το κλίµα γίνονται οι ιδανικές συνθήκες για την παραγωγής υψηλής ποιότητας
πατάτας.
Oι πατάτες φυτεύονται σε δυο εποχές την Άνοιξη (κυρίως) κατά την οποία η σοδειά φυτεύετε
µεταξύ Οκτωβρίου & Ιανουάριου και µαζεύεται µεταξύ Φεβρουάριου, Μαρτίου και Ιουνίου. Ο σπόρος
γι’ αυτή τη σοδειά εισάγετε και το µεγαλύτερο ποσοστό του (70-75%) της ολικής παραγωγής εξάγετε.
Η χειµερινή σοδειά φυτεύεται το Αύγουστο / Σεπτέµβρη και µαζεύονται τον Νοέµβριο µε Ιανουάριο
του εποµένου έτους. Συµφώνα µε τις κλιµατικές συνθήκες της Κύπρου οι πατάτες χρειάζονται 90-130
µέρες από τη φύτευση µέχρι την συγκοµιδή.
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Σύµφωνα µε την αγρονοµική µορφολογική και τη χρήση στην αγορά, οι ποικιλίες της πατάτας
µπορεί να διαχωριστούν σε ορισµένες χώρες, όπως πχ πατάτες για σαλάτες, ψητές πατάτες, πατάτες για
παραγωγή τσιπς (πατατάκια) κα.
Πολλές Ευρωπαϊκές και µη χώρες εκτός από τα αγρονοµικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά
των ποικιλιών πατάτας θεωρούν τον τύπο τους ως ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά
ποιότητας, τα οποία ζητούνται από τους καταναλωτές. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν ως αποτέλεσµα
την καλή εµφάνιση της πατάτας και αυτό οφείλετε στη σωστή φροντίδα που τους παρέχουν οι
παραγωγοί και αυτό διαπιστώνετε µετά το βράσιµο της πατάτας (www.sedigep.com.cy, 2009).

3.3.1.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ποιότητα των Πατατών
Την ποιότητα των πατατών επηρεάζουν παράγοντες οι οποίοι αναφέρονται στη µεταχείριση του
προϊόντος πριν από την συγκοµιδή, κατά την ωρίµανση και στη µετασυλλεκτική µεταχείριση.
Οι συνθήκες του περιβάλλοντος που αφορούν το έδαφος ή την ατµόσφαιρα επηρεάζουν την
αύξηση του φυτού που και αυτό µε τη σειρά του επηρεάζει την αύξηση και την ποιότητα του καρπού.
Από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, επίδραση στην ποιότητα ασκούν η εδαφική υγρασία, η
τοποθεσία, η θερµοκρασία και οι καλλιεργητικές φροντίδες. Η εδαφική υγρασία επηρεάζει την αύξηση
του καρπού. Η περιεκτικότητα του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία επιδρά στην ποιότητα των καρπών.
Οι πατάτες είναι καλλιέργεια πολύ ευαίσθητη στην έλλειψη εδαφικής υγρασίας. Οι ανάγκες των
πατατών σε νερό εξαρτώνται από τις κλιµατολογικές συνθήκες κάθε περιοχής και από το στάδιο
ωρίµανσης της φυτείας. Οι ανάγκες αυτές είναι µικρότερες στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και στο
τελικό στάδιο ωρίµανσης της φυτείας και µεγαλύτερες στα στάδια κονδυλοποίησης και ανάπτυξης των
κονδύλων (Κουδούνας, 2001).

3.4 Πρότυπο Ασφάλειας Τροφίµων: BRC- IFS

•

BRC (British Retail Consortium)
Το BRC είναι Εθνικό Πρότυπο ∆ιαχείρισης της γεωργικής παραγωγής µε όρους που σέβονται

και προάγουν το περιβάλλον και την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων λαµβάνοντας υπόψη τις
νοµικές απαιτήσεις, τις ισχύουσες προδιαγραφές για τα γεωργικά προϊόντα καθώς και τις πληροφορίες
για σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το πεδίο πιστοποίησης καλύπτει όλες τις γεωργικές
καλλιέργειες και η εφαρµογή και πιστοποίηση του επιδοτείται µέσω ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
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Το Παρόν ∆ιεθνές Πρότυπο µπορεί να εφαρµοστεί από όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες
αποβλέπουν στην εξαγωγή των προϊόντων τους στις αλυσίδες υπεραγορών (supermarkets) της Μεγάλης
Βρετανίας.
Το BRC Global Standard καθιερώθηκε το 1998 από την Συνοµοσπονδία Λιανεµπορίου της
Μεγάλης Βρετανίας αποσκοπώντας στη δηµιουργία ενός κοινού Προτύπου Ασφάλειας Τροφίµων.
Σκοπός του είναι η συνεχής αξιολόγηση όλων των επιχειρήσεων, που προµηθεύουν ή
σκοπεύουν να προµηθεύσουν τις προαναφερθείσες υπεραγορές µε επώνυµα (branded) προϊόντα, για
τήρηση των προδιαγραφών που ορίζονται από το BRC Global Standard.
Μεγάλη σηµασία και προσοχή έχει δοθεί ώστε να γίνεται αρτιότερος έλεγχος των φυσικών
κινδύνων και των αλλεργιογόνων ουσιών.
Το BRC Global Standard µπορεί να συνδυασθεί κατά την εφαρµογή του και µε άλλα
παραπλήσια πρότυπα ασφάλειας τροφίµων όπως ISO 22000:2005 και IFS
(www.eurocert.com/certificate_gr.asp, 2009 ).

•

IFS ( International Food Standard)
Το IFS είναι το Παρόν ∆ιεθνές Πρότυπο και µπορεί να εφαρµοστεί από όλες τις επιχειρήσεις οι

οποίες αποβλέπουν στην εξαγωγή των προϊόντων τους στις αλυσίδες υπεραγορών (supermarkets) της
Γερµανίας και της Γαλλίας.
Το IFS καθιερώθηκε το 2002 από τις Γερµανικές αλυσίδες υπεραγορών αποσκοπώντας στην
δηµιουργία ενός κοινού Προτύπου Ασφάλειας Τροφίµων. Σκοπός του είναι η συνεχής αξιολόγηση όλων
των επιχειρήσεων, που προµηθεύουν ή σκοπεύουν να προµηθεύσουν τις προαναφερθείσες υπεραγορές,
για την τήρηση πέντε βασικών κριτηρίων όπως ορίζονται από το πρότυπο (σύστηµα διαχείρισης της
ασφάλειας των τροφίµων, αναγνώριση και έλεγχος των Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου, αξιολόγηση
προσωπικού, διορθωτικές ενέργειες και ιχνηλασιµότητα).
Το 2003 το IFS υιοθετήθηκε και από τις Γαλλικές αλυσίδες υπεραγορών ενώ τείνει να επεκταθεί
και σε άλλες χώρες της Ευρώπης (Πολωνία, Ολλανδία, Αυστρία κλπ.) και µπορεί να συνδυασθεί κατά
την εφαρµογή του και µε άλλα πρότυπα ασφάλειας τροφίµων όπως ISO 22000:2005 και BRC Global
Standard (www.food-care.info/index.php, 2009 ).

3.5 Εφοδιαστική Αλυσίδα της Επιχείρησης
Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Αποθεµάτων &

Προµηθειών ασχολείται µε την στρατηγική

διαχείρισης και διοίκησης της φυσικής ροής των προϊόντων, που ξεκινά από τις πηγές των πρώτων
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υλών και τελειώνει στο σηµείο απόκτησης του τελικού προϊόντος. Είναι πλήρες σύστηµα που
αυτοµατοποιεί και βελτιστοποιεί ολόκληρο το κύκλωµα των αγορών µίας εταιρείας. Έχει σαν στόχο την
ελαχιστοποίηση του κόστους Logistics, που δηµιουργείται από τις λανθασµένες χρονικά αγορές των
εµπορευµάτων, από την έλλειψη αποθέµατος και την αδυναµία εκτέλεσης παραγγελιών, από τη
λανθασµένη εκτέλεση παραγγελιών από την αδυναµία εντόπισης παραγγελιών για τυχόν ανάκληση
παρτίδων, από αδυναµία έγκαιρης αντίδρασης σε ανάγκες προτεραιότητας, από έλλειψη πληροφόρησης
κα (Donald , 1996).
Το Σύστηµα Εφοδιαστικής αλυσίδας στη ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ αποτελείται από τα ακόλουθα:
1. Προµήθειες και διαχείριση αποθεµάτων
2. Συσκευασία
3. Αποθηκευτικές λειτουργίες
4. ∆ιανοµή
5. Πληροφοριακά συστήµατα
Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η ροή προϊόντων ως τον τελικό καταναλωτή :

Σχήµα 3.5: Ροή προϊόντων ως τον τελικό καταναλωτή
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3.5.1 Προµήθειες και διαχείριση αποθεµάτων στη ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆
Είναι σηµαντικό σε µια επιχείρηση αυτού του είδους (νωπών φρούτων – πατάτας) για αρχή να
υπάρχει συνεχής ροή προµηθειών έτσι ώστε να κινείτε η παραγωγή και στη συνέχεια να γίνεται η
σωστή διαχείριση των αποθεµάτων µέσα στην αποθήκη. Η ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ για να υπάρχουν προµήθειες
στην παραγωγή συνεργάζεται µε 39 προµηθευτές όπου και οι 39 ανήκουν σε διαφορετικούς
παραγωγούς που έχουν να κάνουν µε φρούτα - πατάτα δηλαδή ο κάθε ένας από τους παραγωγούς
φέρνει την σοδειά του στην επιχείρηση, παίρνει αµοιβή και έπειτα αναλαµβάνει η επιχείρηση ολόκληρη
τη διαχείριση τους.
Η επιχείρηση διαθέτει µεγάλους αποθηκευτικούς χώρους γιατί υπάρχουνε αρκετές ποσότητες
προϊόντων και όταν τελειώνει η διαδικασία επεξεργασίας των φρούτων- πατάτας γίνεται η συσκευασία
τους και έπειτα η αποθήκευση τους. Η αποθήκη είναι ιδιόκτητη και η θέση της είναι κοντά στο
συσκευαστήριο για λιγότερο χρόνο µεταφοράς των προϊόντων. Η µέθοδος αποτίµησης των αποθεµάτων
γίνετε µε τη µέθοδο FIFO ( first in first out) δηλαδή τα πρώτα προϊόντα που µπαίνουν στην αποθήκη
είναι και τα πρώτα που βγαίνουν, αυτό άλλωστε απαιτείται και από το ευπαθές είδος του προϊόντος της
ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆.
Η µέθοδος πρόβλεψης και ζήτησης των φρούτων - πατάτας της εταιρείας δεν είναι πάντα
προβλέψιµη λόγω των κλιµατολογικών συνθηκών και της ύδρευσης που είναι απειλή για την Κύπρο τα
τελευταία χρόνια. Οι αποφάσεις για τη διαχείριση των αποθεµάτων µέσα στην αποθήκη της
λαµβάνονται από τον υπεύθυνο φορτώσεων.

3.5.2 Αποθηκευτικές λειτουργίες
Η αποθήκευση είναι µια λειτουργία και ο ρόλος της είναι η ορθολογική διατήρηση των
προϊόντων από τη στιγµή εισαγωγής τους µέχρι τη στιγµή προώθησης τους στον τελικό καταναλωτή. Η
συγκεκριµένη επιχείρηση διαθέτει µια τεράστια αποθήκη όπου η διαδικασία επεξεργασίας, η
αποθήκευση των προϊόντων και η διανοµή γίνονται σε αυτό το χώρο.
Η θερµοκρασία της αποθήκης είναι η φυσική θερµοκρασία δωµατίου, δηλαδή δροσερή και
χωρίς πολύ φωτισµό. Η µεταφορά των προϊόντων από την παραγωγή στην αποθήκευση και έπειτα την
τοποθέτηση πάνω στα φορτηγά για αποστολή στον πελάτη γίνονται µε το forklift. Τα forklift είναι
περονοφόρα όπου κινούνται µε µπαταρία ή µε αέριο ασφαλές για το περιβάλλον και για το προσωπικό.
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Εικόνα 3.5.2: Forklift

Οι αποθηκευτικές λειτουργίες της ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ είναι αρκετά ικανοποιητικές και όλα
κινούνται συγχρονισµένα γιατί υπάρχει οργάνωση στην επιχείρηση και ο κάθε υπάλληλος ακολουθεί το
πόστο του. Η εκφόρτωση και η παραλαβή των προϊόντων γίνονται µε container δηλαδή όταν είναι
έτοιµα για αποστολή στο πελάτη το περονοφόρο τοποθετεί τα προϊόντα στο container και στη συνέχεια
µεταφέρονται στο λιµάνι, από το λιµάνι µπαίνουνε στο πλοίο και από το πλοίο στέλνονται στον πελάτη.
Σε περίπτωση ακύρωσης µίας παραγγελίας αν υπάρχει πελάτης που θα ήθελε εµπόρευµα στο ίδιο αυτό
χρονικό διάστηµα τότε εκτελούν την παραγγελία σε αυτόν εάν όχι τότε οι παρτίδες πηγαίνουν για
χυµοποίηση, σε πελάτες του εσωτερικού (µέσα στην Κύπρο). Γενικά αν το φρούτο δεν έχει το ιδανικό
µέγεθος ή την κατάλληλη εµφάνιση τότε όλα αυτά στέλνονται για χυµοποίηση.
Ότι εµπόρευµα µπαίνει στην αποθήκη υπάρχει πάντα αρχειοθέτηση στοιχείων δηλαδή
καταγράφονται όλα τα στοιχεία του εµπορεύµατος πότε εισήλθε στην αποθήκη, από ποιον παραγωγό
δόθηκε και πότε παραδίδεται στον πελάτη, µε τους κωδικούς του προϊόντος - παραγωγού και την
περιγραφή του φρούτου.
Στους αποθηκευτικούς χώρους και το συσκευαστήριο της ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ απασχολούνται 75
άτοµα και οι αρµοδιότητες του υπάρχοντος προσωπικού είναι:
 ∆ιαλογή του προϊόντος
 Το παρκετάρισµα- συσκευασία
 Το στοίβασµα (forklift)
 Η αποθήκευση των προϊόντων και
 Η φόρτωση των προϊόντων
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Εικόνα 3.5.2: Αποθήκευση προϊόντων

Κάθε χρόνο στη ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ γίνεται έλεγχος ποιότητας στα προϊόντα της από
εξειδικευµένους επιθεωρητές στον τοµέα αξιολόγησης ποιότητας του προϊόντος και αν τηρούν τις
ακόλουθες προδιαγραφές του νοµού τότε εγκρίνονται για την απόκτηση του αγγλικού BRC (British
Retail Consortium) και του γερµανικού IFS (International Food Standard) πιστοποιητικού
προτύπων ποιότητας. Η εταιρεία κάθε χρόνο τηρεί τους κανόνες µε αποτέλεσµα να έχει την απόκτηση
και των δυο πιστοποιητικών.
Ο εξοπλισµός της αποθήκης αποτελεί αναµφισβήτητα τον καθοριστικό παράγοντα της επιτυχούς
λειτουργίας, της ασφαλούς αποθήκευσης των προϊόντων και την ταχεία εκτέλεση των παραγγελιών. Η
επιλογή των εξειδικευµένων µηχανηµάτων στην αποθήκη έχει γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή και µελέτη
ώστε αφενός να εναρµονίζεται µε τη φύση των προϊόντων και τη λειτουργία της επιχείρησης και
αφετέρου να καλύπτει για µεγάλο χρονικό διάστηµα στις µελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης.

3.5.3. ∆ιανοµή
Η γέφυρα που συνδέει το φυσικό κενό που υπάρχει µεταξύ των κρίκων της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας είναι «η πανάρχαια επιχειρηµατική δραστηριότητα της µεταφοράς και της διανοµής». Τα
συστήµατα µεταφοράς και διανοµής έχουν την ευθύνη για τη ροή των υλικών κάθε µορφής από τα
σηµεία παραγωγής µέχρι τα σηµεία χρήσης ή κατανάλωσης, που µπορεί να είναι πελάτες, µονάδες
παραγωγής, χώροι αποθήκευσης κλπ.
Η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να πάρει µια σειρά από αποφάσεις ποικίλης δυσκολίας και
πολυπλοκότητας και να αναπτύξει ένα ανταγωνιστικό σύστηµα µεταφοράς και διανοµής, που να
λειτουργεί µε αποτελεσµατικότητα κόστους και να απάντα κάθε στιγµή στη βασική αρχή της επιστήµης
των Logistics: ∆ιανοµή του σωστού προϊόντος (ποσότητα, ποιότητα) στο σωστό τόπο και χρόνο
(Ανδριανόπουλος, 2004).
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Η ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ επιτυγχάνει την σωστή µεταφορά - διανοµής των προϊόντων λόγω του ότι :
 Γνωρίζει πού πρέπει να µεταφέρει και να διανέµει τα προϊόντα της (πχ αστικά κέντρα, µικρές
επαρχιακές πόλεις, κέντρα διανοµής, βιοµηχανικά πάρκα, λιµάνια, αεροδρόµια, σε εθνικό,
ευρωπαϊκό ή παγκόσµιο περιβάλλον)
 Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων (ποσότητα, ευπάθεια, µονάδα συσκευασίας,
απαιτήσεις χειρισµού, κλπ)
 Γνωρίζει τους χρόνους
 Σχεδιάζει εναλλακτικά σενάρια(πχ οδική, θαλάσσια, αεροπορική, συνδυασµένη µεταφορά)
 Γνωρίζει τα µεταφορικά µέσα που θα πρέπει να έχει διαθέσιµα (είδος, αριθµός, µεταφορική
δυνατότητα, κλπ)
 Προγραµµατίζει το έργο
 Έχει αποκτήσει συστήµατα διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης της
επιχειρησιακής δραστηριότητας
Η ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ αξιοποιώντας τη γνώση και την εµπειρία που αφορά στο σύστηµα
µεταφοράς- διανοµής που έχει αποκτήσει, παρέχοντας για σειρά ετών εξειδικευµένες συµβουλευτικές
υπηρεσίες που αφορούν το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των προϊόντων, κατάφερε να
αποκτήσει συνεργασία µε εξωτερικούς πελάτες µε αρκετά µεγάλες ποσότητες και ποικιλίες φρούτων –
πατάτας χάριν της οργάνωσης και της υπευθυνότητας που παρέχει.
Η επιχείρηση αναλαµβάνει την παράδοση των προϊόντων και έτσι έχει τα αντίστοιχα κατάλληλα
µέσα µεταφοράς ασφαλή για τα προϊόντα. Το σχεδιασµό του δροµολόγιου των φορτίων τον
αναλαµβάνει ο γεωπόνος υπεύθυνος για τη µεταφορά τους και ο οδηγός που εκτελεί την παράδοση, εάν
παρουσιαστεί εκτός προγράµµατος µια παραγγελιά επείγουσα τότε η επιχείρηση την εκτελεί χωρίς
δισταγµό. Τα δροµολόγια

είναι καθορισµένα και τα απαραίτητα έγγραφα για τη µεταφορά των

προϊόντων είναι τα δελτία αποστολής και τα δελτία φόρτωσης. Τα οχήµατα της επιχείρησης
φορτώνονται ανάλογα µε την µεταφορική τους ικανότητα και όχι µε την απόσταση των δροµολογίων.
Η συνεχής συνεργασία µε τις µεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες και το εύρος του δικτύου
ανταποκριτών, παρέχει στη ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ τη δυνατότητα της άµεσης σύνδεσης µε τα σηµαντικότερα
εµπορικά λιµάνια στον κόσµο και εξασφαλίζει σε µεγάλο αριθµό τακτικών αναχωρήσεων container µε
ποσότητες φρούτων – πατάτας σε χώρες όπως Σκανδιναβικές, Ευρώπη, Καναδά, ΗΠΑ, Σιγκαπούρη και
Χόνγκ Κόνγκ κα. Έτσι, εξυπηρετούνε τις ανάγκες των πελατών και έχουν τη δυνατότητα να
προσφέρουν όχι µόνο τον συντοµότερο δυνατό χρόνο µεταφοράς στο χαµηλότερο κόστος αλλά και την
άµεση πληροφόρηση τους (µε τη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων).
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Η επιχείρηση έχει την ικανότητα να προσφέρει ρεαλιστικές και αποτελεσµατικές λύσεις σε
οποιοδήποτε στιγµή χρειαστεί ο πελάτης .

Εικόνα 3.5.3: Container

3.6 Πληροφοριακά συστήµατα
Παραδοσιακά το αντικείµενο δραστηριότητας των Logistics Managers είναι οι αποθηκευτικοί
χώροι, οι µεταφορές, η διανοµή, η διοίκηση των αποθεµάτων, οι προµήθειες και η εξυπηρέτηση των
πελατών. Σε κάθε σχηµατοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας παρουσιάζονται δύο βασικές ροές:
 Η φυσική ροή των αγαθών και
 Η ροή των πληροφοριών
Φυσική ροή αγαθών σηµαίνει αποτελεσµατική διοίκηση ανθρώπων,
παραγωγικών πόρων και µέσων.
Η αποτελεσµατική διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας όµως, είναι εφικτή µόνον εφόσον
υπάρχει διαθεσιµότητα και αποτελεσµατική χρήση των πληροφοριών που ρέουν κατά µήκος της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας. ∆ε θα ήταν υπερβολή να παραδεχθούµε ότι ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα,
αποτελεσµατικότητα κόστους και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών έχουν οι επιχειρήσεις που
διαθέτουν ανταγωνιστικά πληροφοριακά συστήµατα.
Η επιλογή και η εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήµατος έχει τις ίδιες απαιτήσεις που
έχει η επιλογή και η εγκατάσταση µιας µονάδας παραγωγής ή και ακόµη ενός εργοστασίου. Για να γίνει
αυτό µε επιτυχία πρέπει:
 Να καθορισθεί η επιχειρηµατική στρατηγική και οι στόχοι

74
 Να αναλυθούν πλήρως οι δραστηριότητες που θα υποστηριχθούν από το πληροφοριακό
σύστηµα
 Να συνταχθούν προδιαγραφές για το πληροφοριακό σύστηµα που θα πρέπει να αποκτηθεί τόσο
για το λογισµικό, όσο και για το απαιτούµενο H/Υ, το οποίο πρέπει να λειτουργήσει
αποτελεσµατικά σε συγκεκριµένο επιχειρηµατικό περιβάλλον
 Να αποκτηθεί, παραµετροποιηθεί, εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία το πληροφοριακό
σύστηµα, αφού γίνουν και οι ανάλογες προσαρµογές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης
 Να µετρηθούν και να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα και η προστιθέµενη αξία που είχε το
σύστηµα για την επιχείρηση και όπου απαιτείται να γίνουν επιπλέον διορθωτικές ενέργειες.
Η εγκατάσταση πληροφοριακών συστηµάτων ήταν επιτυχηµένη επιλογή µόνο στις επιχειρήσεις
εκείνες

που

πριν

αυτά

εγκατασταθούν

προσαρµόσθηκαν

πλήρως,

ώστε

να

ακολουθούν

βελτιστοποιηµένες επιχειρηµατικές διαδικασίες (Λαζαρόπουλος , 2000).
Η ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ γνωρίζοντας σε βάθος τις διαδικασίες Logistics, έχει τη δυνατότητα και την
τεχνογνωσία να προσφέρει στην εταιρεία της την εγκατάσταση των νέων πληροφοριακών συστήµατος
το CRM (σύστηµα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων), το WMS Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Αποθηκών(Warehouse Management System) και το πληροφοριακό σύστηµα ERP (ολοκληρωµένα
πληροφοριακά διαχείρισης συστηµάτων επιχειρηµατικών πόρων) κα.
Με τη χρήση του CRM (σύστηµα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων) η επιχείρηση
επωφελήθηκε στο να παρέχει τη δυνατότητα να «γνωρίζει» καλύτερα τους πελάτες της επιχείρησης
δυνητικούς και µη, να έχει αποτελεσµατικότερη διαχείριση πελατών, καλύτερη επικοινωνία επιχείρησης
µε το πελάτη αλλά και ενδοεπικοινωνιακά - ενδοεπιχειρισιακά κα.
Με τη χρήση του συστήµατος WMS Συστήµατα ∆ιαχείρισης Αποθηκών (Warehouse
Management System,) η επιχείρηση κάλυψε τις ανάγκες της στην αποθήκη στο να καταγράφει όλα τα
γεγονότα και τις ενέργειες κατά την παραλαβή, το χειρισµό, την αποθήκευση των προϊόντων και των
παραγγελιών στο περιβάλλον της αποθήκης. Το WMS καταγράφει την ακριβή τοποθεσία των
αποθεµάτων κατά τη φύλαξη τους στην αποθήκη.
Με τη χρήση του συστήµατος ERP (ολοκληρωµένα πληροφοριακά διαχείρισης συστηµάτων
επιχειρηµατικών πόρων) η ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ έχει την ευρεία κάλυψη όλων των τµηµάτων µέσα στην
επιχείρηση

στη διαχείριση εσωτερικού πόρου, υπάρχει άµεση πληροφόρηση για το σύνολο της

επιχειρηµατικής δραστηριότητας και έλεγχος όλων των διαδικασιών στη επιχείρηση. Η επιχείρηση έχει
την γνώση των πελατών της - προµηθευτών και καταγράφει οτιδήποτε εισέρχονται είτε εξέρχονται από
την αποθήκη. Με αυτό το πληροφοριακό σύστηµα δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την
επιχείρηση γιατί έχει την πλήρη γνώση σε όλες τις διαδικασίες και λειτουργίες που εφαρµόζονται στην
επιχείρηση.
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Τα συστήµατα αυτά παρέχουν υπηρεσίες που θα έχουν ως αποτέλεσµα καλύτερο έλεγχο στα
τµήµατα-πελάτες, καλύτερη διαχείριση των οικονοµικών πόρων και πληροφορίες ικανές να συλλέγουν,
να επεξεργάζονται και να διαχειρίζονται σε πραγµατικό χρόνο και σωστά όλες τις αναγκαίες και
απαραίτητες πληροφορίες, για όλες τις λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησης (εφοδιαστικής
αλυσίδας). Το κόστος απόκτησης αυτών των συστηµάτων ανέχονται στις 15.000€. Η διαχείριση αυτών
των πληροφοριακών συστηµάτων γίνεται από 4ης υπαλλήλους οι οποίοι έχουν τη γνώση και την
εµπειρία αυτών. Όταν εισάγεται στην επιχείρηση ένα νέο πληροφοριακό σύστηµα γίνεται
επανειληµµένη εκπαίδευση στο προσωπικό για την ταχεία γνώση αυτού.

3.7 Νοµικό Πλαίσιο Συσκευασίας για Φρούτα και Πατάτα (27/11/2008)
Τo Τµήµα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της
Κύπρου, ανακοινώνει ότι, σύµφωνα µε τους περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα
Νόµους του 2002 µέχρι 2008 και τους σχετικούς Εθνικούς και Κοινοτικούς Κανονισµούς, όλοι οι
εµπλεκόµενοι µε την εµπορία φρέσκων φρούτων και λαχανικών και ειδικά οι χονδρέµποροι, ΣΕ∆ΙΓΕΠ
ΛΤ∆ η, οι Σύνδεσµοι, οι Οµάδες Παραγωγών και οι Λιανοπωλητές πρέπει να γνωρίζουν τις κατάλληλες
προϋποθέσεις για την ασφάλεια των προϊόντων όπως αναφέρονται πιο κάτω:

3.7.1 Ευθύνη Κάτοχου των Προϊόντων
Ο κάτοχος των προϊόντων, για τα οποία θεσπίζονται ποιοτικά πρότυπα, µπορεί να τα εκθέτει
προς πώληση, να τα διαθέτει προς πώληση, να τα πωλεί, να τα παραδίδει ή να τα διαθέτει στο εµπόριο
µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, µόνο εάν είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά.
Ο κάτοχος του προϊόντος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προτύπων αυτών
(Υπηρεσία Επιθεώρησης Προϊόντων, 2003).

Η ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ µε τη γνώση και ενηµέρωση στο νοµικό πλαίσιο συσκευασίας των φρούτων και
της πατάτας εφαρµόζει κάθε απαιτούµενη διαδικασία που χρειάζεται για την ασφάλεια του προϊόντος
αλλά και την ποιότητα τους. Η επιχείρηση δίνει µεγάλη έµφαση στην συσκευασία γιατί αποτελεί ένα
από τα σηµαντικότερα προνόµια για τη διατήρηση του προϊόντος. Ακολουθεί πιστά όλους τους νόµους
του Υπουργείο Γεωργίας για τη καλύτερη και ασφαλέστερη συσκευασία των προϊόντων χωρίς να
αµφισβητεί κανένα κανόνα.
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3.7.2 Σήµανση των Μέσων Συσκευασίας της ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆
Κάθε προϊόν που παρουσιάζεται σε µέσο συσκευασίας πρέπει να φέρει τουλάχιστο τις
ακόλουθες ενδείξεις τυπωµένες µε ευανάγνωστους χαρακτήρες, στη µια πλευρά του κιβωτίου, είτε σε
ετικέτα (κάρτα) ενσωµατωµένη είτε σταθερά προσαρτηµένη στη συσκευασία:
Α. Ονοµατεπώνυµο (ή σήµα) Έµπορα / Συσκευαστή / Συνδέσµου / Οµάδας Παραγωγών /
ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ / Χονδρέµπορα, ή Παραγωγού (ανάλογα)
Β. Φύση του προϊόντος, εάν το περιεχόµενο δεν είναι εξωτερικά ορατό
Γ. Ποικιλία όπου επιβάλλεται (πχ ποικιλία Μήλων, Αχλαδιών, ∆αµάσκηνων, Εσπεριδοειδών κτλ)
∆. Ποιοτική Κατηγορία (Κατηγορία “Έξτρα” ή Κατηγορία “Ι” ή Κατηγορία “ΙΙ”).
Ε. Χώρα Προέλευσης του προϊόντος (πχ Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία κτλ)
Όσον αφορά το µέγεθος των προϊόντων, αυτό πρέπει να είναι σύµφωνο µε το ποιοτικό πρότυπο του
προϊόντος.
Στη λιανική πώληση, τα προϊόντα είναι δυνατό να µην παρουσιάζονται σε µέσα συσκευασίας.
Ανεξάρτητα από την παρουσίαση των προϊόντων, ο λιανοπωλητής πρέπει απαραίτητα να τοποθετήσει
ετικέτα (κάρτα / πινακίδα) στην οποία να αναγράφονται µε πολύ εµφανείς και ευανάγνωστους
χαρακτήρες οι ενδείξεις που προβλέπονται από τα πρότυπα και αφορούν:
(α) Ποικιλία, στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται (πχ σταφύλια, εσπεριδοειδή, µήλα, κτλ.)
(β) Προέλευση (για παράδειγµα Κυπριακά, Ιταλικά, Ελληνικά κτλ.)
(γ) Ποιοτική Κατηγορία (Έξτρα, Ι, ή ΙΙ)
Σηµειώνεται ότι µε το πρόσφατο ∆ιάταγµα που εξέδωσε ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος, στην περίπτωση της πατάτας, του µαϊντανού, του κόλιανδρου, της ρόκας,
του δυόσµου, του άνηθου, των λαχανικών και της µπάµιας, επιπρόσθετα από την προέλευση του
προϊόντος πρέπει να αναγράφεται και η περιοχή παραγωγής.
Η σωστά επιλεγµένη συσκευασία είναι η "προστασία" των προϊόντων και η διατήρηση της ποιότητάς
τους µέχρι τον τελικό καταναλωτή. Η ποιότητα και οι ανταγωνιστικές τιµές είναι και θα είναι στο
µέλλον τα βασικά κριτήρια πώλησης των προϊόντων σας (Υπηρεσία Επιθεώρησης Προϊόντων, 2003).
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3.7.3 Συσκευασία και Παρουσίαση Προϊόντων της ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ (Συνεργατική Εταιρεία
∆ιαθέσεων Γεωργικών Προϊόντων )
 Τα µέσα συσκευασίας (πχ κιβώτια, χαρτόνια κλπ) πρέπει να είναι καθαρά.
 Τα προϊόντα πρέπει να συσκευάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται κατάλληλα. Το
περιεχόµενο του µέσου συσκευασίας πρέπει να περιλαµβάνει προϊόντα της ίδιας ποικιλίας, της
ίδιας ποιοτικής κατηγορίας, του ιδίου µεγέθους και να παρουσιάζουν τον ίδιο βαθµό ωριµότητας
και ανάπτυξης.
 Σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται στο µέσο συσκευασίας άλλα υλικά, όπως χαρτί, για
προστασία του προϊόντος, αυτά πρέπει να είναι καθαρά και σε τέτοια κατάσταση ώστε να µην
προκαλούν οποιαδήποτε εσωτερική ή εξωτερική αλλοίωση ή ρύπανση στα προϊόντα και να
επηρεάζουν δυσµενώς την ποιότητα ή τη γεύση του προϊόντος.
 Απαγορεύεται η χρήση υλικών κυρίως χαρτιού στο οποίο µπορεί να έχει χρησιµοποιηθεί τοξικό
µελάνι(πχ εφηµερίδα).

3.8 S.W.O.T Ανάλυση
Σε αυτό το µέρος των αποτελεσµάτων θα γίνει ανάλυση των εσωτερικών
ισχυρών σηµείων και αδυναµιών και καταγραφή των εξωτερικών ευκαιριών και
απειλών των λειτουργιών (S.W.O.T Ανάλυση) της εταιρεία ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆.
Τα δυνατά σηµεία της επιχείρησης που αναλαµβάνει την εισαγωγή και
την εξαγωγή των φρούτων και των πατατών είναι τα εξής:
 Το ισχυρό της όνοµα, αφού σήµερα κατέχει µια από τις υψηλότερες θέσεις στην αγορά, έχοντας
κερδίσει την αναγνώριση και την εµπιστοσύνη των πελατών της.
 ∆υνατότητα κάλυψης µεγάλου αριθµού περιοχών και χωρών αφού έχει αναπτύξει το δικό της
δίκτυο διανοµής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αναπτύσσοντας και παράγοντας προϊόντα τα
οποία καλύπτουν τις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς
 Ελαχιστοποίηση χρόνου παράδοσης του προϊόντος
 Γρήγορη εκτέλεση παραγγελιών
 Μεγάλη προσφορά υπηρεσιών
 Μακρόχρονη εµπειρία στο χώρο
 Ποιότητα του προϊόντος, η οποία αποτελεί το σηµαντικότερο κοµµάτι της επιχείρησης,
 Μεγάλη παραγωγική διαδικασία φρούτων και πατάτας
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 Μεγάλο όγκο αποθεµάτων
 Πολλοί παραγωγοί
 Εξειδικευµένα µηχανήµατα
 Προσεγµένο προσωπικό
 Πωλήσεις στο εξωτερικό
 Τµήµα logistics
 Το ERP σύστηµα που έχει επιφέρει πολλές αλλαγές στην επιχείρηση
 Ευελιξία
 Χαµηλή τιµή συµφώνα µε την ποιότητα που προσφέρουν
 Χαµηλή τιµή µεταφοράς των προϊόντων
 Πολλοί κωδικοί
 Πολλή καλή διαφήµιση
 Πιστοποιητικά ποιότητας BRC και IFS
 Έλλειψη εξειδικευµένης στρατηγικής
Τα αδύνατα σηµεία της επιχείρησης είναι:
 Λειψυδρία
 Γεωγραφική θέση
 Η µη χρήση και εφαρµογή συστήµατος ιχνηλασιµότητας
Οι ευκαιρίες που έχουν δοθεί στην επιχείρηση είναι:
 Υψηλή παραγωγικότητα εργασίας
 ∆υνατότητα χαµηλής τιµής
 Πρόοδος τεχνολογίας
 Αύξηση αναγκών για ασφάλεια
 ∆υνατότητα διατήρησης αποθεµάτων
 Προσθήκη νέων παραγωγών
 Προµήθειες σε συγκεκριµένο διάστηµα χρόνου
 Καλή µισθοδοσία
Και οι απειλές είναι :
 Οικονοµική κρίση
 Πιθανή είσοδο ανταγωνιστών στην αγορά
 ∆υνητικός ανταγωνισµός από χώρες χαµηλού παραγωγικού κόστους
 Εκστρατεία προώθησης και διαφήµισης
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3.9 Έσοδα ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆
Οι στόχοι της είναι να εξασφαλίζει την εµπιστοσύνη και προτίµηση του πελάτη προς αυτήν και
την επιτυχαίνει µε την άριστη ποιότητα που έχουν τα φρούτα που στέλνονται στο εξωτερικό και στο
να παραδίδετε το προϊόν στο κατάλληλο χρόνο και τόπο. Η επιχείρηση προσπαθεί να εφαρµόζει ορθά
όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες που αφορά την ποιότητα του φρούτου, δηλαδή να γίνετε όσο πιο
κατάλληλη η επεξεργασία του προϊόντος, να έχει την κατάλληλη συσκευασία, να γίνετε σωστά η
συντήρηση και αποθήκευση τους και να τοποθετούνται µε ασφάλεια τα εµπορεύµατα στα µέσα
µεταφοράς που πηγαίνουν προς αποχώρηση στο πελάτη. Η στρατηγική της επιχείρησης είναι να
παραµείνει στη αγορά µε το ίδιο ανταγωνιστικό «ζήλο», να επεκταθούν οι πωλήσεις της ακόµη πιο
πολύ στο παγκόσµιο κόσµο και συγχρόνως να αποκτήσει καινούργιους πελάτες. Κίνητρο της
επιχείρησης είναι να αυξήσει τα έσοδα της, να διαρκέσει η πολυετή φήµη της και να µεγαλώσει ο
αριθµός των παραγωγών για αύξηση ποσοτήτων στα φρούτου και στις πατάτες.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα οικονοµικά στοιχεία που διατέθηκαν από την
επιχείρηση. Οι κατηγορίες των προϊόντων χωρίζονται σύµφωνα µε την ποιότητα τους.
Πίνακας 3.9: Οικονοµικά στοιχειά ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ (2008-2009)

2008-2009
Α

ΛΕΜΟΝΙΑ
ΓΚΡΕΙΠ-ΦΡΟΥΤ
ΜΑΝΤΟΡΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

Ας

Β

Juice

1.593.233

298381

1.048.681

792330

559563

164244

525113

751721

6.525.643

0

3.362.906

375816

146446

110065

329473

2.798.705

8.824.885

572.690

5.266.173

4.718.572

ΣΥΝΟΛΟ =

19.382.320
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Πίνακας 3.9 : Οικονοµικά στοιχειά ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ (2007-2008)

2007 – 2008
A

ΛΕΜΟΝΙΑ

B

Juice

1.865.179

519856

57126

880.000

600.000

1.550.000

ΜΑΝΤΟΡΑ

8.209.529

2.059.048

124.159

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

1.121.084

869.914

2.540.220

12.075.792

4.048.818

4.271.505

ΓΚΡΕΙΠ-ΦΡΟΥΤ

ΣΥΝΟΛΟ=

20.396.115

Πίνακας 3.9: Οικονοµικά στοιχειά ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ (2006-2007)

2006 -2007
A

ΛΕΜΟΝΙΑ
ΓΚΡΕΙΠ -ΦΡΟΥΤ
ΜΑΝΤΟΡΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

B

Juice

1.578.496

1.630.663

1.060.983

890.005

1.083.104

1.551.228

9.432.357

4.391.801

560.304

0

0

5.936.663

11.900.858

7.105.568

9.109.178

ΣΥΝΟΛΟ=

28.115.604
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Πίνακας 3.9: Οικονοµικά στοιχειά ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ (2005-2006)

2005-2006
A

B

Juice

ΛΕΜΟΝΙΑ

2.676.944

1.423.465

939.411

ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ

1.566.009

923.113

1.512.549

12.218.038

5.153.110

456.394

419.063

179.952

8.107.275

16.880.054

7.679.640

11.015.629

ΜΑΝΤΟΡΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ=

35.575.323

Α= 1ης ποιότητας (κατάλληλο µέγεθος, καθαρό χωρίς σηµάδια, περισσότερες απαιτήσεις στην
παραγωγική διαδικασία, παραδίδονται σε αναπτυσσόµενες χώρες)
Β = 2ης ποιότητας (δεύτερη διαλογή, πιο φτηνά στο κόστος)
Ας= πλησιάζει την Α κατηγορία µόνο που δεν έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις στην ποιότητα
Juice= είναι τα φρούτα που δεν είναι προς πώληση είτε λόγο µεγέθους είτε λόγο σχήµα τους και έτσι
µεταφέρονται για χυµοποίηση.

3.10 Κόστη Μεταφοράς ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆
Στη ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ επειδή οι πελάτες που συνεργάζεται είναι από το εξωτερικό, το ύψος του
κόστους µεταφοράς είναι αρκετά αυξηµένο λόγο της µεγάλης απόστασης που διανύει το εµπόρευµα. Η
µεταφορά του εµπορεύµατος γίνετε αναγκάστηκα µε εµπορικό πλοίο γιατί δεν έχει άλλο µέσο
µεταφοράς, φορτώνονται σε container και µεταφέρονται µέσα σε αυτό. ∆εν είναι µόνο αυτά τα έξοδα
µεταφοράς αλλά συµπεριλαµβάνεται και το ανθρώπινο δυναµικό που δουλεύει στη φόρτωση και
εκφόρτωση των προϊόντων.
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Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα οικονοµικά στοιχεία που διατέθηκαν από την
επιχείρηση. Είναι τα κόστη µεταφοράς των προϊόντων που δείχνουν τις ποσότητες που εξάγονται και
το χρηµατικό ποσό που τους ανάλογη:

Πίνακας 3.10: Κόστος µεταφοράς ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ (2009-2008)

2009

Tones

2008

EURO

Tones

EURO

ΦΡΟΥΤΑ

10.700

6.608.321

13.451

9.718.279

ΠΑΤΑΤΕΣ

6.025

3.204.795

6.767

3.735.854

16.725

9.813.116

20.218

13.454.133

ΣΥΝΟΛΑ =

Πίνακας 3.10: Κόστος µεταφοράς ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ (2007-2006)

2007

Tones

2006

EURO

Tones

EURO

ΦΡΟΥΤΑ

13.480

8.670.199

18.800

11.079.207

ΠΑΤΑΤΕΣ

5.354

2.690.829

2.013

1.152.382

ΣΥΝΟΛΑ =

18.834

11.361.027

20.813

12.231.589
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3.11 GROEXPORT LTD
Η GROEXPORT LTD δραστηριοποιείται στον κλάδο της γεωργίας και εδρεύει στη Λεµεσό.
Πρόκειται για µια εταιρεία µε µεγάλο φάσµα εργασιών, η οποία διαθέτει 5 τµήµατα τα οποία είναι
marketing , λογιστήριο, γραµµατεία, συσκευαστήριο, αποθήκη, καθώς και τµήµα logistics. Ο ετήσιος
τζίρος ανέρχεται περίπου στα 4 εκατ.
Η εταιρεία έχει στη διάθεση της περίπου 800 000 m² έκταση γης όπου καλλιεργεί και παράγει
εσπεριδοειδή φρούτα και παράλληλα συνεργάζεται και µε 150 παραγωγούς . Οι βασικές λειτουργίες της
είναι η παραγωγή εσπεριδοειδών (πορτοκάλια , µαντόρες, γκρέιπφρουτ, λεµόνια) , η διαδικασία
επεξεργασίας , η συσκευασία, η αποθήκευση, η συντήρηση και η διανοµή ( στην εγχώρια ή διεθνή
αγορά). Το µέγεθος του αποθηκευτικού χώρου είναι περίπου 1000 m² και το ύψος είναι 6 m..Η µέθοδος
αποτίµησης των φρούτων γίνεται µε FIFO (First In First On ) και η µεταφοράς τους µε περονοφόρο
(forklift). Τα προϊόντα τοποθετούνται πάντα στους χώρους αποθήκευσης, αφού γίνει ο έλεγχος
παραγγελιάς και παράδοσης. Τα µέσα µεταφοράς που απασχολεί η εταιρεία είναι µεταφορικές
(φορτηγά)για την εγχώρια αγορά και ναυτιλιακές ( container) για το εξωτερικό. Όλα τα µέσα που
χρησιµοποιεί είναι ενοικιαζόµενα.
Στόχος της εταιρείας είναι η αύξηση των εσόδων της και το επιτυγχάνει αυτό µε το να
πραγµατοποιεί όσο πιο σύντοµα γίνεται τις παραγγελίες και µε συνεχή έλεγχο προσπαθεί να αναπτύξει
τον κύκλο πωλήσεων της µε καινούργιους πελάτες.
Η GROEXPORT LTD εφαρµόζει αυστηρά τους κανόνες του EUREPGAP (πιστοποιητικό
ποιότητας γεωργικών προϊόντων) και το έχει κάθε χρόνο στην κατοχή της. Εκτός από την εταιρεία που
διαθέτει αυτό το πιστοποιητικό, έχουν και οι παραγωγοί της( που συνεργάζεται) το EUREPGAP για
ασφαλέστερη συνεργασία.

3.12 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ
Ο ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ είναι µια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης που
δραστηριοποίηση της είναι η γεωργία και εδρεύει στη Λεµεσό. Ο τζίρος της ανέρχεται περίπου στο 1
εκατ. ετησίως.
Η εταιρεία διαθέτει 622 000m² έκταση για την παραγωγή εσπεριδοειδών και πιο συγκεκριµένα
πορτοκάλια, µαντόρα, γκρέιπφρουτ, λεµόνια. Η βασική λειτουργία της επιχείρησης είναι η πώληση της
σοδειάς της, αλλά παράλληλα παρέχει στον πελάτη αποθηκευτικούς χώρους στους οποίους τα φρούτα
συντηρούνται, συσκευάζονται και µεταφέρονται σε διαφόρους πελάτες.
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Η εταιρεία διαπραγµατεύεται κάθε χρόνο µε ισχυρούς και µεγάλους αγοραστές, γιατί έτσι
πετυχαίνει περισσότερα κέρδη και περισσότερες ποσότητες φρούτων. Επίσης η εταιρεία τηρεί , όλους
τους κανονισµούς και προϋποθέσεις σύµφωνα µε το EUREPGAP(πιστοποιητικό ποιότητας γεωργικών
προϊόντων).
Ο σκοπός του EUREPGAP είναι η αριστοποίηση της απόδοσης και της ποιότητας του φρούτου µε
την ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και του παραγωγού. Η εξασφάλιση του
συγκεκριµένου πιστοποιητικού επιτυγχάνει την αύξηση των εσόδων λόγω της εµπιστοσύνης των
αγοραστών προς το προϊόν.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

4.1 ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆
Μέσα από την πολυετή πείρα και δράση, η εταιρεία κατόρθωσε όχι µόνο να αντεπεξέλθει στις
ανάγκες του εµπορίου αλλά και να αναδειχθεί ως µια από τις καλύτερες στο δύσκολο και
ανταγωνιστικό χώρο των επιχειρήσεων. Αυτό βέβαια έχει επιτευχθεί αφενός µεν µε σκληρή δουλεία και
ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα και στις απαιτήσεις του καταναλωτή και αφετέρου δε µε τη συνεχή
αναζήτηση και απόκτηση νέων τεχνολογιών.
∆ιαθέτει µεγάλη ποικιλία εσπεριδοειδών φρούτων και πατάτας µε αποτέλεσµα να συνεργάζεται
µε χώρες του εξωτερικού αλλά και µε το εσωτερικό. Έχει τα κατάλληλα τεχνολογικά µηχανήµατα για
την απαραίτητη «φροντίδα» των προϊόντων και επίσης παρέχει την πλήρη ασφάλεια του προσωπικού.
Η εταιρεία στηρίζει την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού της, το οποίο αποτελεί ένα από
τα µεγαλύτερα κεφάλαιά της για την ανάπτυξη και υλοποίηση των στόχων της, επενδύοντας συνεχώς σε
εκπαιδευτικά προγράµµατα που αφορούν την άριστη καθαριότητα στο περιβάλλοντα χώρο, τις
διαδικασίες επεξεργασίες του φρούτου, στην εκπαίδευση των νέων εισερχόµενων µηχανηµάτων ή
προγραµµάτων (του Η/Υ) της επιχείρησης. Με αυτά βοηθούν στην επαγγελµατική και προσωπική
εξέλιξη των εργαζοµένων. Σε συνεργασία µε τις πιο καταξιωµένες εταιρείες συµβούλων εκπαίδευσης,
σχεδιάζονται εκπαιδευτικά προγράµµατα προσαρµοσµένα στις εξειδικευµένες ανάγκες των ανθρώπων
της εταιρείας. Το εύρος των προγραµµάτων που οργανώνονται καλύπτει θέµατα διοικητικά, τεχνικών
πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών κ.ά. καθώς επίσης µεγάλη έµφαση δίνεται στη συνεχή βελτίωση των
ηγετικών ικανοτήτων των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.
Η επιχείρηση ακολουθεί και παρακολουθεί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ενηµερώνοντας για τις
όποιες εξέλιξης είτε νοµοθετικές είτε τυπικές, για την αρµονική λειτουργία της επιχείρησης.
Η επιχείρηση τηρεί τους κανόνες ποιότητας και ακολουθεί της Ευρωπαϊκές προδιαγραφές των
γεωργικών προϊόντων και γενικότερα η νοοτροπία της επιχείρησης συµβαδίζει µε αυτή των
Ευρωπαϊκών προτύπων.
Οι παραπάνω παράγοντες συντελούν στην ορθολογική ανάπτυξη της επιχείρησης καθώς και τη
συµµόρφωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών για να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα. Αυτό
συµπεραίνεται εύκολα διότι είναι µια από τις πιο κερδοφόρες και επιτυχηµένες στο πεδίο δράσης της.
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Η επιχείρηση έχει καταφέρει να παραµείνει επιτυχηµένη στο χώρο του αγροτικού τοµέα,
ακολουθώντας τις εξελίξεις (νοµοθετικές, τεχνολογικές, τάσεις των καταναλωτών – αγοράς,
οικονοµικών) και να προσαρµόζετε σε αυτές και εντέλει να ανταπεξέλθετε. Ένα παράδειγµα είναι οι
τεχνολογικές αλλαγές που έχουν υπάρξει στα τόσα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης. Η εταιρεία
προσαρµόστηκε σε αυτές τις ανάγκες µακροχρόνια υιοθετώντας τα πληροφοριακά συστήµατα CRM,
WMS, ERP. Τα οφέλη αυτών των πληροφορικών συστηµάτων είναι τα εξής :
Σύστηµα διαχείριση πελατειακών σχέσεων CRM :
Παρέχει τη δυνατότητα να «γνωρίζει» καλύτερα τους πελάτες της,
δυνητικούς και µη
Καλύτερη επικοινωνία επιχείρησης – πελάτης αλλά και ενδοεπικοινωνιακά
και ενδοεπιχειρισιακά
Την αποτελεσµατικότερη διαχείριση πελατών
Γρηγορότερη κάλυψη των αναγκών και επιθυµιών του πελάτη

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Αποθηκών WMS :
 Καλύτερο έλεγχο αποθεµάτων
 Γνώση εισερχόµενων και εξερχόµενων αγαθών στην αποθήκη
 ∆ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού της αποθήκης ή και κέντρου διανοµής
 ∆ιαδικασίες συσκευασίας και δροµολόγησης των προϊόντων για εκτέλεση παραγγελίας
Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης επιχειρηµατικών Πόρων ERP:
 Έλεγχος και παρακολούθηση όλων των τµηµάτων για διαχείριση
εσωτερικού πόρου
 Άµεση

πληροφόρηση

για

το

σύνολο

της

επιχειρηµατικής

δραστηριότητας
 Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την επιχείρηση
 Έλεγχος όλων των διαδικασιών της επιχείρηση
 Γνώση των πελατών και προµηθευτών
 Καταγραφή εισερχόµενων και εξερχόµενων προϊόντων στην εταιρεία
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Είναι γεγονός πως στην εποχή της ευρυζωνικότητας που µας διέπει τα Πληροφοριακά Συστήµατα
παρέχουν πολλά οφέλη και υπηρεσίες. Κάποια από αυτά τα οφέλη που προσκοµίζει η εταιρεία είναι:
• Ταχύτατη και ακριβή επεξεργασία των δεδοµένων
• Μεγάλη και γρήγορη αποθηκευτική ικανότητα
• Ταχύτατη επικοινωνία µεταξύ πελατών, παραγωγών, διοίκησης
• Άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες που πρέπει να αντλήσει η επιχείρηση για την δραστηριότητά της
• ∆υνατότητα συντονισµού των προϊόντων και των παραγωγών
• Υποστήριξη των αποφάσεων που θα ληφθούν από την επιχείρηση
• Αυτοµατοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών και των ροών εργασιών
• Καλύτερη αξιοποίηση των πολύτιµων δεδοµένων της επιχείρησης
•Αύξηση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης
Τα πληροφοριακά συστήµατα συλλέγουν, αποθηκεύουν, µεταδίδουν και επεξεργάζονται δεδοµένα
για την παροχή χρήσιµων, ολοκληρωµένων και έγκαιρων πληροφοριών όπου είναι αυτό απαραίτητο. Η
εταιρεία επωφελήθηκε µε µεγάλη επιτυχία από αυτά τα πληροφοριακά συστήµατα, γιατί πλέον :
 έχει την καλύτερη γνώση στους πελάτες της και παραγωγούς,
 τροφοδότη µε επίκαιρες πληροφορίες,
 την έκανε πιο ανταγωνιστική στο τοµέα της
 έχει τη πλήρη εικόνα για όλα της τα τµήµατα κα.
Η ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ είναι πολύ οργανωµένη και συνεπής στον κλάδο της τα τελευταία χρόνια και
ένας από τους λόγους είναι τα πληροφοριακά συστήµατα που διαθέτει.
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4.1.2

Λειτουργίες της ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆

Σχήµα 4.1.2: Αναλυτικό σχεδιάγραµµα λειτουργίας της επιχείρησης
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H εταιρεία χάρις την ενηµέρωση και πληροφόρηση από εξειδικευµένα άτοµα διοίκησης
επιχειρήσεων εφάρµοσε τµήµα logistics για καλύτερες δηµιουργικές διαδικασίες. Με την εφαρµογή
αυτού του συστήµατος την έκανε πιο ανεπτυγµένη από άλλες επιχειρήσεις του ιδίου τοµέα:
 πλέον έχει γρηγορότερες και οργανωµένες µεταφορές,
 καλύτερη αποθήκευση
 µεγαλύτερη κωδικοποίηση
 πιο γρήγορη εκτέλεση παραγγελιών,
 αυξηµένο αριθµό πελατών


λιγότερα ποσοστά λαθών παραγγελιών



καλύτερος έλεγχός σε όλα τα τµήµατα της επιχείρησης κα.

4.1.2.1 Ανάλυση των λειτουργιών της ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆
Η συγκοµιδή των γεωργικών προϊόντων είναι το τελευταίο στάδιο για να ολοκληρωθεί η
καλλιέργεια του παραγωγού. Όταν ολοκληρωθεί η συγκοµιδή τότε φορτώνονται για παράδοση στη
ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆. Οι παραγωγοί παίρνουν το χρηµατικό ποσό που τους αντιστοιχεί σύµφωνα µε το
εµπόρευµα τους. Εφόσον η εταιρεία έχει τις προµήθειες τότε αρχίζει η επεξεργασία που απαιτείται στο
προϊόν. Γίνεται η διαλογή, ο καθαρισµός, το πλύσιµο και ο αερισµός (ανεµιστήρες) στο φρούτο.
Έπειτα γίνεται η κατανοµή των φρούτων, η καταγραφή τους στις ετικέτες συσκευασίας και το
πακετάρισµα. Στη συνέχεια γίνετε η αποθήκευση τους και τοποθετούνται κατάλληλα και ανάλογα και
τους κωδικούς του παραγωγού και του φρούτου. Όταν τα φρούτα δεν είναι κατάλληλα για παραγγελία
λόγω µεγέθους ή σχήµατος ή χρώµατος τότε πηγαίνουν για χυµοποιήση σε εργοστάσια που
ασχολούνται µε αυτό το είδος, πάντα στην αγορά του εσωτερικού. Εάν όµως είναι κατάλληλα και
παρέχουν τη σωστή ποιότητα τότε πηγαίνουν προς πώληση στην εξωτερική αγορά. Τέλος, τα προϊόντα
ανήκουν πλέον στους έµπορους- πελάτες και από τους εµπόρους στους καταναλωτές.

4.1.3

Ανάλυση των Εσόδων της Επιχείρησης (2009-2005)
Μετά την µελέτη του πίνακα συνολικών εσόδων διαπιστώνεται ότι το πιο κερδοφόρο έτος για

την επιχείρηση ήταν του 2005-2006 και το πιο µειωµένο του 2008-2009. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα
είναι ορατή η συνεχής µείωση των εσόδων από το 2005 έως 2009. Αυτό οφείλετε στη λειψυδρία.
Το ζεστό κλίµα και η συνεχής ξηρασία των τελευταίων δυο ετών έχουν φέρει την Κύπρο
αντιµέτωπη µε σηµαντικότατο πρόβληµα λειψυδρίας. Η Κύπρος προστίθεται σε µια σειρά χωρών που
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αντιµετωπίζουν σοβαρότατα προβλήµατα λειψυδρίας και η ανάγκη ενηµέρωσης του κοινού και
συνεργασίας της πολιτείας µε τους εµπλεκόµενους φορείς για την αναζήτηση αποτελεσµατικών λύσεων
γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Η επιχείρηση προσπαθεί να µην πτοείται και να αναζητά
εναλλακτικές λύσεις στους παραγωγούς, παρακινώντας τους και προτείνοντας τους τρόπους
εξοικονόµησης ύδατος.

Έσοδα 2008-2009

19.382.320 ευρώ

Έσοδα 2007-2008

20.396.115 ευρώ

Έσοδα 2006-2007

28.115.604 ευρώ

Έσοδα 2005-2006

33.575.323ευρώ

4.1.4 Ανάλυση του Κόστους Μεταφοράς της Επιχείρησης (2009-2006)
Από τα στοιχεία που προέκυψαν, παρουσιάζονται

οι ποσότητες και το χρηµατικό κόστος

µεταφοράς των προϊόντων. ∆ιαπιστώνεται ότι το έτος 2009 είχε την λιγότερη ζήτηση και προσφορά µε
αποτέλεσµα να έχει και το χαµηλότερο κόστος µεταφοράς σε αντίθεση µε το έτος 2008 που είχε το
µεγαλύτερο κόστος µεταφοράς. Η εταιρεία επιβαρύνθηκε αρκετά µε αυτό το χαµηλό κόστος µεταφοράς
του 2009 , όµως θα ανταπεξέλθει και θα προσπαθήσει να επισπεύσει τις διαδικασίες της ακόµα πιο
δηµιουργικές και πιο εµπλουτισµένες άµεσες λύσεις .
Κόστη Μεταφοράς

Ποσότητα ( τόνοι) : 16.725

2009

Ευρώ

Κόστη Μεταφοράς

Ποσότητες ( τόνοι) : 20.218

2008

Ευρώ

Κόστη Μεταφοράς

Ποσότητες ( τόνοι) : 18.834

2007

Ευρώ

Κόστη Μεταφοράς

Ποσότητες ( τόνοι) : 20.813

2006

Ευρώ

: 9.813.116

: 13.454.133

: 11.361.027

: 12.231.589

91
Λαµβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω πίνακες παρατηρούµε ότι υπάρχει µείωση των εσόδων στη
επιχείρηση του έτους 2009 σε σύγκριση από τα προηγούµενα έτη, έτσι θα µπορούσαµε ίσως να
εκθέσουµε κάποιες εναλλακτικές λύσεις προς όφελος της επιχείρησης για αύξηση των εσόδων της.

4.1.5 Προτάσεις για υλοποίηση των στόχων της ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆:
1. Αύξηση της γκάµας των προϊόντων τους π.χ. το ρόδι, γιατί το συγκεκριµένο φρούτο ευπορεί
στο κλίµα της Λεµεσού και έχει υψηλή αξία στην αγορά.
2. Αύξηση µισθών στους παραγωγούς. Η επιχείρηση δεν δίνει το επιθυµητό χρηµατικό ποσό
και αυτό έχει ως αποτέλεσµα το τέλος της συνεργασίας τους.
3. Η εταιρεία θα µπορούσε να υιοθέτηση το σύστηµα CPFR ( Συνεργατικός προγραµµατισµός
πρόβλεψη και αναπλήρωση). Το πρόγραµµα CPFR βασίζετε σε εξελιγµένα, δικτυακά
εργαλεία συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά µε τη ζήτηση και προσφορά. Αυτό θα
επιτρέψει στην εταιρεία να συντονίσει την αποθεµατική της πολιτική και να εξοµαλύνει τη
ροή των αγαθών στην αλυσίδα.
4. Επίσης η εταιρεία θα µπορούσε να υιοθέτηση ένα σύστηµα Λέιζερ Σκάνερ.
Η χρήση λέιζερ επιτρέπει τη χάραξη γραµµάτων και αριθµών στη φλούδα των φρούτων.
Πρόκειται για µια µέθοδο την οποία έχουν εγκρίνει οι αµερικανικές αρχές και την έχουν
χαρακτηρίσει απολύτως ασφαλή. Ο σχεδιασµός της προκρίνεται ως εναλλακτική λύση προς
τις αυτοκόλλητες ετικέτες. Το βασικό πρόβληµα των αυτοκόλλητων ετικετών ήταν το
στρώµα της κόλλας που επικάθεται πάνω στα προϊόντα ακόµα και µετά την αποκόλληση της
ετικέτας, αφού χρησιµοποιούνται θερµαντικά µέσα.
Πλεονεκτήµατα του συστήµατος Λέιζερ Σκάνερ:
 Η σήµανση είναι επιδερµική.
 ∆εν προκαλεί κάποια βλάβη στο φρούτο.
 ∆υνατόν να είναι πολύχρωµη µε χρήση χρωµατικών ουσιών κατάλληλων για φρούτα.
 ∆υνατά όλα τα µεγέθη και χρώµατα.
 Είναι καθαρά φυσική διεργασία.
 ∆εν απαιτείται απόθεµα υλικών (κόλλες- ετικέτες).
 Ετικετοποίηση κατά 100% (Labeling).
 Εφαρµόζεται στα περισσότερα των φρούτων.
 ∆εν µεταφέρεται-δεν αφαιρείται.
 Περιβαλλοντικά φιλικό.
 Οι ετικέτες αλλάζουν σε δευτερόλεπτα ανάλογα µε τις ανάγκες του πελάτη
 Ο καταναλωτής δεν απαιτείται να αφαιρεί την αυτοκόλλητη ετικέτα.
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4.1.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α( LOGISTICS)
1. Τεχνολογίες αναγνώρισης και κτήσης δεδοµένων: Είναι εξειδικευµένες τεχνολογικές υποδοµές
(hardware – υλικό πχ εκτυπωτής και software-λογισµικό), που συλλέγουν την πληροφορία τη στιγµή
της δηµιουργίας της σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, πχ. µέσα στην αποθήκη και τη
µεταβιβάζουν στο εκάστοτε πρόγραµµα (πχ WMS) για επεξεργασία. Τέτοιες υποδοµές είναι τα φορητά
τερµατικά χειρός, τα τερµατικά περονοφόρων οχηµάτων, οι τεχνολογικές λύσεις Αυτόµατης
Αναγνώρισης και Κτήσης ∆εδοµένων στις οποίες ανήκουν ο γραµµωτός κώδικας (barcode), οι
"έξυπνες" κάρτες, τα συστήµατα αναγνώρισης χαρακτήρων και οι εφαρµογές ασύρµατης αναγνώρισης.
2. Συστήµατα Τηλεµατικής:

Είναι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις µεταφορές και

αποτελούνται από πολλά µέρη hardware (ποµποδέκτες, κεραίες, µικροϋπολογιστές, τηλεπικοινωνιακά
δίκτυα, δορυφόροι) και software (συστήµατα GIS, πρωτόκολλα επικοινωνίας), µε βασική λειτουργία
την καταγραφή της γεωγραφικής θέσης του οχήµατος σε πραγµατικό χρόνο και την απεικόνισή της σε
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Χάρη σ' αυτά, ο επιχειρηµατίας µπορεί πχ να βλέπει ανά πάσα στιγµή πού
βρίσκονται τα οχήµατα και τα εµπορεύµατά του, ενώ οι δυνατότητες σύνδεσης και αξιοποίησης των
τεχνολογιών της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας είναι απεριόριστες.
3. Υποδοµές δικτύων: Ο λόγος για τα ενσύρµατα και τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα, που συνήθως
βρίσκονται σε µια αποθήκη εξυπηρετώντας τη µετάδοση των δεδοµένων από τις διάφορες φορητές
συσκευές, τους υπολογιστές κλπ. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από υπολογιστές, καλωδίωση ή
ασύρµατα σηµεία πρόσβασης.
4. Χρήση ροµποτικού : Η παλετοποίηση µε τη χρήση ροµποτικού βραχίονα θεωρείται σήµερα η
πιο αξιόπιστη λύση. Τα προς παλετοποίηση αντικείµενα οδηγούνται από την έξοδο της γραµµής
παραγωγής επάνω σε ερπύστριες ή ραουλόδροµους, στο ροµποτικό κύτταρο. Στο στάδιο αυτό ο
ροµποτικός βραχίονας παραλαµβάνει τα κιβώτια από την ερπύστρια και χτίζει την παλέτα. Το
ροµποτικό σύστηµα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί περισσότερες από µια εισόδους προϊόντων ή και
περισσότερες από µια θέσεις παλετοποίησης, παραλαµβάνοντας τα κιβώτια που βγάζει

κάθε µια και

χτίζοντας αντίστοιχες παλέτες.
Τα βασικά πλεονεκτήµατα της εφαρµογής ροµποτικού συστήµατος παλετοποίησης είναι τα
ακόλουθα:
• Μείωση του χρόνου παραγωγής και του κόστους
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• Παλετοποίηση συγχρόνως πολλών προϊόντων
• ∆υνατότητα εύκολης προσθήκης κωδικών προϊόντων χωρίς επεµβάσεις στο µηχανολογικό µέρος του
συστήµατος
• ∆υνατότητα εύκολης αλλαγής του σχεδίου παλετοποίησης.
• Αξιόπιστη λειτουργία
• Μειωµένες ανάγκες συντήρησης

4.2 GROEPORT LTD
Η εταιρεία GROEPORT LTD παράγει µεγάλη ποικιλία εσπεριδοειδών φρούτων και συνεργάζεται
µε αγοραστές του εσωτερικού αλλά κα του εξωτερικού. Έχει µεγάλη έκταση γης όπου καλλιεργεί η ίδια
η εταιρεία τα φρούτα της, αλλά συνεργάζεται και µε άλλους παραγωγούς για πιο αυξηµένες ποσότητες
στα προϊόντα. Η εταιρεία έχει αρκετά µεγάλη αποθήκη µε κατάλληλα εξειδικευµένα µηχανήµατα για την
καλύτερη επεξεργασία και ασφάλεια που απαιτείται στο φρούτο.
Η GROEPORT LTD διαθέτει τµήµα logistics όπου οι διαδικασίες της επιχείρησης γίνονται πιο
αποτελεσµατικές , αξιόπιστες και πιο ανταγωνιστική στον κλάδο της. Η ενηµέρωση της εταιρείας για τα
logistics και η εφαρµογή τους κατάφερε να έχει στο σωστό χρόνο και τόπο το προϊόν και να παραµείνει
η αρχική ποιότητά του. Επίσης κατάφερε να αποκτήσει καινούργιους πελάτες εξαιτίας της γρήγορης και
πρόθυµης εκτέλεσης των παραγγελιών.
Λαµβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις που δοθήκαν στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας θα µπορούσαµε
να προτείνουµε κάποιές αποτελεσµατικές εισηγήσεις για να αναπτυχθεί ακόµη πιο πολύ όπως :
 Η εταιρεία δεν έχει κανένα από τα πληροφοριακά συστήµατα που ερωτήθηκαν ( ERP, WMS.
CRM) κι όµως αν είχε έστω ένα από αυτά θα είχε:
1. Καλύτερη ενηµέρωση για τους πελάτες, παραγωγούς, αγοραστές (CRM)
2.Γρηγορότερη πληροφόρηση στις διαδικασίες της αποθήκευσης (WMS)
3.Καλύτερη γνώση όλων της τµηµάτων της επιχείρησης κα. (ERP)
 Να αυξήσει την γκάµα της ,δηλαδή θα µπορούσε να συνεργάζεται µε παραγωγούς που
καλλιεργούν πατάτα. Έχει αρκετά µεγάλη αποθήκη για την πρόσθεση καινούργιου προϊόντος.
 Επίσης θα πρότεινα στην εταιρεία να αγοράσει κάποια δικά της µέσα µεταφοράς και έτσι θα
επιτύγχανε στο µέλλον λιγότερα έξοδα στα µέσα µεταφοράς και περισσότερα έσοδα στη
διάθεσή της.
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4.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ

H εταιρεία ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ καλλιεργεί µεγάλη ποικιλία
εσπεριδοειδών και συνεργάζεται µε πελάτες του εσωτερικού. Συνεργάζεται µόνο µε
εσωτερικούς αγοραστές λόγω του ότι η εταιρεία πουλάει τη σοδειά της. Είναι εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης, όµως αναλαµβάνει όλες τις επεξεργασίες που απαιτούνται στο φρούτο
και την µεταφορά του στους πελάτες των αγοραστών της.
Έχει τα κατάλληλα µηχανήµατα για την επεξεργασία των φρούτων και τα κατάλληλα µέσα
µεταφοράς τους.
Ο ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ είναι µια οικογενειακή επιχείρηση εδώ και
πολλά χρόνια και αναλαµβάνουν οι ίδιοι τις διαπραγµατεύσεις για την πώληση του
εµπορεύµατός τους.
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δοθήκαν στο ερωτηµατολόγιο θα µπορούσαµε να
εισηγηθούµε κάποιές «έξυπνες λύσεις» για πιο επιτυχηµένη και πιο εκτεταµένη επιχείρηση
όπως πχ:

 Θα µπορούσε να συνεργαστεί και µε άλλους παραγωγούς για πιο αυξηµένες ποσότητες
στα φρούτα, καθώς να αναλάµβανε η ίδια η εταιρεία την πώληση αυτών.
 Επίσης θα µπορούσε να δηµιουργήσει ένα τµήµα logistics:

1. Για γρηγορότερη και επιτυχηµένη ανταπόκριση στις παραγγελίες-πωλήσεις
2. Καλύτερη αποθήκευση
3 Πιο οργανωµένη διανοµή των φρούτων
4. Για συνεχή διατήρηση της ποιότητας που απαιτείται στο φρούτο κα.

 Τέλος επειδή είναι οικογενειακή επιχείρηση και δεν έχει άτοµα εξειδικευµένα στο
marketing ή management και λειτουργούν µόνο οι ίδιοι και εµπειρικά , θα πρότεινα να
προσλάβουν άτοµα εξειδικευµένα σε αυτούς τους κλάδους, για καλύτερα αποτελέσµατα
στην εταιρεία.
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4.4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Στο παρακάτω πίνακα συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα των δύο εταιρειών, που βασίζονται σε
θέµατα που αφορούν την πολιτική εξυπηρέτησης πελατών , την διαχείριση των αποθεµάτων , τους
αποθηκευτικούς χώρους αλλά και τα πληροφοριακά συστήµατα που διαθέτουν.

Πίνακας 4.4 : Αναλυτικός πίνακας αποτελεσµάτων των δυο εταιρειών

GROEXPORT LTD

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
& ΥΙΟΙ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Στην παρούσα έρευνα αναλύθηκε το θέµα της εφοδιαστικής αλυσίδας µε σκοπό να αναδειχθεί η
µέγιστη φροντίδα και ποιότητα του φρούτου και πατάτας έτσι ώστε να µην αλλοιώνονται λόγω του
είδους τους που τα καθιστά ευάλωτα προϊόντα.
Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας µε
τη χρήση ερωτηµατολόγιου, προσωπικής συνέντευξης αλλά και µέσα από χρήση εντύπων-reports και
βιβλιογραφίας.
Από την ανάλυση της έρευνας, προέκυψε ότι στις λειτουργίες της επιχείρησης συµβάλλουν
πολλοί παράγοντες για ένα καλύτερο επιθυµητό αποτέλεσµα.
Αυτοί οι παράγοντες είναι οι εξής:
 Καλή συνεργασία παραγωγών, γεωπόνων και προσωπικού
 Τελευταίας τεχνολογίας µηχανήµατα σε όλους τους τοµείς της επιχείρησης (παραγωγική
διαδικασία, συσκευασία, περονοφόρα κα)
 Πολλές και καλές συνεργασίες µε χώρες του εξωτερικού και στην εγχώρια αγορά
 Πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων από διεθνής οργανισµούς µε συνεχείς ελέγχους
 Σωστή και µε σεβασµό αντιµετώπιση των καταναλωτών
 Μακρόχρονη εµπειρία
 Ορθή διοίκηση
 Στην σωστή προβολή της επιχείρησης µε την χρήση του marketing
 Εφαρµογή πληροφοριακών συστηµάτων
 Κλιµατολογικές συνθήκες
Όλα αυτά λοιπόν συµβάλλουν στην µακρόχρονη πορεία της επιχείρησης. Παρόλα αυτά το
πρόβληµα που αντιµετωπίζει η ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ και άλλες επιχειρήσεις του ιδίου τοµέα είναι αυτό της
λειψυδρίας που δυστυχώς ταλαιπωρεί την Κύπρο κατά καιρούς. Εµφανίζεται λοιπόν η ανάγκη για
χάραξη στρατηγικής αντιµετώπισης του προβλήµατος. Η στρατηγική που εφαρµόζει το Υπουργείο
Γεωργίας είναι πρόστιµα σε περιπτώσεις ανεξέλεγκτης κατανάλωσης νερού. Επίσης, θα προχωρήσει
στην κατασκευή νέων µονάδων αφαλάτωσης και στη µέγιστη εκµετάλλευση των ήδη υπαρχόντων
εγκαταστάσεων.
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Λαµβάνοντας υπόψη το πρόβληµα της λειψυδρίας που σχετίζεται άµεσα µε την παραγωγή των
νωπών φρούτων και της πατάτας θα µπορούσα ίσως να εκθέσω κάποιες εναλλακτικές προτάσεις για
εξοικονόµηση της ύδρευσης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ:

• Οι παραγωγοί:
 Να τηρούν συγκεκριµένο και καθορισµένο χρόνο άρδευσης των προϊόντων.
 Να διαθέτουν δεξαµενή για αποθήκευση νερού ( ανακύκλωση).
 Να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προστασίας ποιότητας των υδάτων µε την ορθολογική
χρήση των λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων.
 Να εφαρµόζουν την κατάλληλη µέθοδο άρδευσης ανά καλλιέργεια.
 Να χρησιµοποιούν αυτόµατα συστήµατα ελεγχόµενης άρδευσης.

•

Η επιχείρηση:

 Να µείωση την κατανάλωση ύδρευσης.
 Να δηµιουργήσει τρόπους για ανακυκλώσιµό νερό.
 Να κάνουν ορθολογική χρήση του νερού.
 Να αναζητούν νέους τρόπους και καινούριες τεχνολογίες για την
εξοικονόµηση νερού.

Η συνεισφορά της εργασίας είναι η εξέταση και η έρευνα στο αν εφαρµόζεται η Εφοδιαστική
Αλυσίδα στη επιχείρηση, αν ο έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων της είναι ικανοποιητικός, καθώς η
προσπάθεια για εισήγηση εναλλακτικών απόψεων-ιδεών για καλύτερη ανάπτυξη και λειτουργία της
επιχείρησης.
Η επιλογή για την ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ στην έρευνα έγινε µε βάση τις ορθές διαδικασίες της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας που εφαρµόζει. Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε και σε άλλες δύο

Κυπριακές

εταιρείες όµως η µία εταιρεία ( ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ) δεν εφάρµοζε logistics και
το ποσοστό των απαντήσεων ήταν 40%, πολύ χαµηλό για να εκπονηθεί η µελέτη. Η άλλη εταιρεία
GROEPORT LTD εφαρµόζει logistics, είναι πιο οργανωµένη και διαθέτει τα κατάλληλα και ασφαλή
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µηχανήµατα επεξεργασίας του φρούτου, µόνο που το ποσοστό των απαντήσεων της ήταν 80% και δεν έχει
τα πληροφοριακά συστήµατα που αναφέρθηκαν. Ή ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ ήταν η κατάλληλη εταιρεία που θα
µπορούσε να ολοκληρωθεί η πτυχιακή εργασία, το ποσοστό απαντήσεων ανήλθαν 100% και είναι από τις
πιο φηµισµένες εταιρείες στην Κύπρο για τις καλές υπηρεσίες που προσφέρει.
Η ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ για να φτάσει ακόµη πιο ψηλά στο τοµέα της µε περισσότερα έσοδα και να γίνει
ακόµη πιο ανταγωνιστική θα µπορούσε να ακολουθήσει τις παρακάτω εναλλακτικές αλλαγές γιατί έχει τις
προοπτικές για βελτιστοποίηση των διαδικασιών της .
Μελλοντικές λύσεις :
 Να αγοραστούν ιδιόκτητες εκτάσεις γης για να καλλιεργούν και να παράγουν δική τους σοδειά
όπως λειτουργούν κι άλλες του ίδιου τύπου επιχειρήσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό.
 Ακόµα µια εισήγηση είναι τα προϊόντα που προµηθεύεται η εσωτερική αγορά να παρέχονται
στους καταναλωτές σε χαµηλότερες τιµές για αύξηση της διακίνησης των φρούτων και κατ΄
επέκταση την αύξηση των εσόδων τους.
 Επιπλέον θα µπορούσε η εταιρεία να αυξήσει τον αριθµό των παραγωγών που συνεργάζονται
µαζί της δίνοντας τους καλύτερες τιµές για καλύτερη συνεργασία.
 Αύξηση γκάµας προϊόντων

99
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική Βιβλιογραφία
 Ανδριανόπουλος ,Σ. & Γιαννατός , Γ. (2004). Logistics: «Μεταφορές και διανοµή» . Αθήνα:
Εκδόσεις Παπαζήσης.
 Γκακνή, Α.& Ζαρµπούτης ,Γ. (1992). «Γεωργικές καλλιέργειες». Αθήνα : Έκδοση Ίων.
 ICAP.( 2004). «Τυποποίηση και συσκευασία νωπών οπωροκηπευτικών». Αθήνα.
 Κουδουνάς, Χ . (2001). «Εδάφη και γεωργικές καλλιέργειες στην Κύπρο». Λευκωσία : Έκδοση
Όµηρος.
 Λαζαρόπουλος, Χ.(2000). Περιοδικό: Logistics Management: Εκδόσεις Τεχνοεκδοτική.
 Μαβίδης , ∆. (Φεβρουάριος 2007). Εργαστηριακές Σηµειώσεις :« Εφοδιαστική 4».Τµήµα
Τυποποίησης και ∆ιακίνησης Προϊόντων Α.Τ.Ε.Ι.Θ Κατερίνης.
 Μίζερης, Α. (2004). «Κώδικας καλής γεωργικής πρακτικής στην πατατοκαλλιέργεια
(EUREPGAP)». Λευκωσία : Έκδοση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για το Τµήµα
Γεωργίας .
 Μπιάλλας ,Χ. & Στεφάνου, Κ. (2007). «ERP Systems (Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα
∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων»). Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Στεφάνου Κ.
 Πάτσαλος, Κ. (2005). «Η καλλιέργεια της πατάτας». Λευκωσία : Έκδοση του Γραφείου Τύπου
και Πληροφοριών για το Τµήµα Γεωργίας.
 Σιφνιώτης & Κωνσταντίνου, Χ .(1997). «Logistics management». Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης.
 Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, Υπηρεσία Επιθεώρησης Προϊόντων.(2003).
«Κανόνες ποιότητας για νωπά λαχανικά και φρούτα». Λευκωσία : Έκδοση του Γραφείου Τύπου
και Πληροφοριών για την Υπηρεσία Επιθεώρησης Προϊόντων (Υ.Ε.Π.) του Υπουργείου
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού .

Ξένη βιβλιογραφία
 David, J. Class & Donald , J. Bowerox. ( 1996). « Logistical Managements » Έκδοση :
Internationaled.
 Milind& Ladaniya. ( 2008). « Citrus Fruit » ,Έκδοση : Eisevier Science Technology.

100
∆ιαδικτυακοί τόποι
 www.asop.gr/products.htm, Παραγωγική ∆ιαδικασία Νωπών Φρούτων, 10.10.2009
 www.clm1 /about/purpose.asp, Council of Logistics Management,13 .10.2009
 www.eurocert.com/certificate_gr.asp, BRC, 20.10.2009
 www.food-care.info/index.php,2009 , IFS ,29 .10.2009
 www.sedigep.com.cy, Προφίλ της ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆,01.11.2009

101

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
A
Agro Logistics
Logistics των αγροτικών προϊόντων (Agro-logistics) είναι ένας κλάδος οικονοµικής
δραστηριότητας που στοχεύει, σύµφωνα µε την σύγχρονη θεώρηση του, στην
ενίσχυση της γεωργικής οικονοµίας και της αειφόρου ανάπτυξης, στη βελτίωση του
εισοδήµατος του αγροτικού πληθυσµού και στην ανάπτυξη της υπαίθρου µέσω της
προαγωγής και διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, της ανάδειξης
και της κατοχύρωσης της ταυτότητας των τοπικών προϊόντων καθώς και της
προώθησης συστηµάτων προστασίας και διαχείρισης αγροτικών εκµεταλλεύσεων

B
Benchmarking
Mια συνεχής, συστηµατική διαδικασία σύγκρισης των επιδόσεων φορέων ή
επιχειρήσεων, δράσεων ή διαδικασιών. Είναι η διαδικασία συνεχούς σύγκρισης και
µέτρησης σε σχέση µε άλλες επιχειρήσεις οπουδήποτε στον κόσµο, προκειµένου να
αντλήσει πληροφορίες για τις φιλοσοφίες, τις πολιτικές, τις πρακτικές και τα µέτρα
που βοηθούν την επιχείρησή να καταστρώσει σχέδιο δράσης για να βελτιώσει την
απόδοσή της.
BRC (British retail consortium)
Βρετανικός Οργανισµός Λιανεµπορίου : το πρότυπο αυτό έχει αναπτυχτεί για να
βοηθήσει τους πωλητές λιανικής στην τήρηση των νοµικών υποχρεώσεων τους και για
να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας καταναλωτών.

C
Container
Εµπορευµατοκιβώτιο
CPFR (collaborative planning, forecasting and replenishment)
Συνεργατικός προγραµµατισµός, πρόβλεψης και αναπλήρωσης : πολυκλαδικό
πρόγραµµα που χρησιµοποιεί το διαδίκτυο για να επιτύχει συνεργασία των µελών µιας
εφοδιαστικής αλυσίδας για καλύτερη πρόβλεψη, σχεδιασµό, και εκτέλεση της ροής
αγαθών
CRM (Customer Relationship Management)
διαχείριση πελατειακών σχέσεων είναι : Η σωστή χρήση ανθρώπων, τεχνολογιών,
στρατηγικών, και διαδικασιών ώστε η εταιρεία να δηµιουργήσει, να βελτιώσει και να
διατηρήσει τις σχέσεις της µε τους πελάτες της ώστε να µεγαλώσει τον κύκλο ζωής
τους και ν' αυξήσει τις πωλήσεις προς αυτούς.

E
ERP (enterprise resource planning)
Σύστηµα προγραµµατισµού πόρων επιχείρησης: πακέτο λογισµικού που συνδυάζει
εφαρµογές τακτικού επιπέδου παραγωγής και διανοµής µε συστήµατα εκτέλεσης
διαχείρισης παραγγελιών, έλεγχου αποθεµάτων, λογιστικής, και σχετικών λειτουργιών.
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F
Forklift
Περονοφόρος ανυψωτής

G
Global logistics
σύστηµα κωδικοποίησης υλικών & υπηρεσιών
του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (OHE)

I
IFS (international foot standard)
διεθνές πρότυπο τροφίµων : το πρότυπο αυτό αναπτύχτηκε για να µείωση τα κόστη και
να προσφέρει οµοιοµορφία σε όλους τους κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας

J
J.I.T
Κατασκευή τη στιγµή που χρειάζεται : η πρακτική της µείωσης των επιπέδων
αποθεµάτων µε χρονοπρογραµµατισµό της άφιξης των υλικών ακριβώς τη στιγµή που
χρειάζονται στην παραγωγική διεργασία. Κατεπέκταση, ένα σφαιρικό πρόγραµµα
αναβάθµισης των µεταποιητικών λειτουργιών ώστε να αποφέρουν ανώτερης ποιότητας
προϊόντα µε µειωµένο κόστος.

L
Label
Ετικέτα
Logistics
Logistics είναι η διαδικασία του σχεδιασµού υλοποίησης και ελέγχου της
αποτελεσµατικής και αποδοτικής ροής και αποθήκευσης προϊόντων, υπηρεσιών και
σχετικών πληροφοριών από την αρχική παραγγελία και παραγωγή µέχρι την τελική
παράδοση στον τελικό καταναλωτή, µε σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων του
πελάτη

M
Marketing
Marketing είναι µια σειρά από ενέργειες και δραστηριότητες που κάνει µια εταιρεία
ώστε να καταγράψει τις επιθυµίες των καταναλωτών, να δηµιουργήσει τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες που θα καλύψουν αυτές τις ανάγκες και να τα πουλήσει
αποτελεσµατικότερα και αποδοτικότερα από τους ανταγωνιστές της, δίνοντας στον
καταναλωτή τη µεγαλύτερη δυνατή αξία.
Meetings
People together: συνάντηση, σύσκεψη
MES (manufacturing execution system)
Τα συστήµατα Εκτέλεσης Παραγωγής είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για την επιχείρηση. Τα
συστήµατα αυτά λαµβάνουν τις προβλέψεις, δαπάνες και τις πληροφορίες
προγραµµατισµού από ERP συστήµατα και συγκεντρώνουν σε πραγµατικό χρόνο,
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δεδοµένα από το χώρο της παραγωγής. Στόχος τους είναι να ισορροπήσουν τα
δεδοµένα των προβλέψεων µε τα πραγµατικά δεδοµένα. Παράλληλα δέχονται και τις
προς κατασκευή παραγγελίες των πελατών και στην προσπάθειά τους να τις
ικανοποιήσουν διαχειρίζονται δυναµικά τους πόρους (εξοπλισµό, εργατικό δυναµικό,
αποθέµατα) στις µονάδες παραγωγής των εργοστάσιων, προκειµένου να
ικανοποιηθούν οι παραγγελίες αυτές. Επίσης, εξασφαλίζουν ακριβή και έγκαιρη
πληροφόρηση, προκειµένου να βελτιστοποιήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

O
OMS (order management system)
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Παραγγελιών: είναι το βασικό σύστηµα ενός Επιχειρηµατικού
Πληροφοριακού Συστήµατος, αφού είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των
παραγγελιών που δέχεται η επιχείρηση, από τη στιγµή που γίνεται η παραγγελία, εώς τη
στιγµή που το προϊόν παραδίδεται στον τελικό καταναλωτή. Η επιτυχία µιας
επιχείρησης εξαρτάται κατά µεγάλο βαθµό από το χρόνο ολοκλήρωσης µιας
παραγγελίας.

P
Push-Pull
Σύνορο ώθησης- έλξης : Σε µια εφοδιαστική αλυσίδα το σηµείο στο όποιο η κινητήρια
δύναµη µεταβάλλεται από ελκτική σε ωθητική, µε την ελκτική να λειτούργει καθοδικά
στον καταναλωτή και την ωθητική ανοδικά προς τον εξορύκτη.

R
Reverse Logistics
Αντίστροφη Εφοδιαστική: Είναι µια συνεχής, εγκατεστηµένη διαδικασία, δηλαδή, δεν
πραγµατοποιείται µόνο µια φορά αλλά αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της στρατηγικής
µιας επιχείρησης. Περιλαµβάνει µια σε βάθος επανεξέταση του κύκλου ζωής του
προϊόντος ώστε να καθοριστεί η ποσότητα ενέργειας που αναλώνεται και η ποσότητα
των απορριµµάτων που παράγονται σε κάθε φάση στη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας πρέπει να χρησιµοποιούνται ως σταθερή βάση
για το σχεδιασµό προγραµµάτων µείωσης των απορριµµάτων. Υποστηρίζει τη
συνολική περιβαλλοντική αποστολή της επιχείρησης. 'Eτσι, µπορεί να χρησιµοποιηθεί
ως ένα ισχυρό εργαλείο marketing. Υποκινείται από την αυξανόµενη επαγρύπνηση
των καταναλωτών, τη διάθεση στην αγορά από τους ανταγωνιστές προϊόντων φιλικών
προς το περιβάλλον και τη θεσπιζόµενη νοµοθεσία.

S
Sole (International Society of Logistics Engineers)
∆ιεθνής Εταιρεία Logistics
Software
Με τον όρο Software ονοµάζουµε όλες τις εντολές που λένε στον υπολογιστή τι να
κάνει
SWOT
Η ανάλυση SWOT είναι: ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασµού το οποίο
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χρησιµοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος µίας
επιχείρησης, όταν η επιχείρηση πρέπει να λάβει µία απόφαση σε σχέση µε τους
στόχους που έχει θέσει ή µε σκοπό την επίτευξή τους.

T
3PL Logistics (Third Party Logistics)
Τα 3PL αφορούν τη χρησιµοποίηση εξωτερικών εταιριών για την πραγµατοποίηση
των διαδικασιών logistics που παραδοσιακά εκτελούνταν από την ίδια την επιχείρηση.
TMS (transportation management system)
συστήµατα ∆ιαχείρισης Μεταφορών: έχουν σαν στόχο τη διαχείριση και
βελτιστοποίηση του δικτύου των µεταφορών της επιχείρησης µε σκοπό να µειώσουν
το κόστος και τους χρόνους.

W
WMS (warehouse management system)
συστήµατα ∆ιαχείρισης Αποθηκών: είναι συστήµατα που παρακολουθούν και
διαχειρίζονται οτιδήποτε συµβαίνει σε µια αποθήκη ή σε ένα κέντρο διανοµής. Οι
λειτουργίες που αφορούν τα συστήµατα αυτά έχουν να κάνουν µε την εισαγωγή των
προϊόντων στην αποθήκη, τη διαχείριση των αποθεµάτων, την περισυλλογή
προϊόντων, τις διαδικασίες συσκευασίας, τη δροµολόγηση µιας παραγγελίας και τη
διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού της αποθήκης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1. Ονοµασία εταιρείας : ……………………….
2. Νοµική µορφή : ………………………………
3. Τοµέας δραστηριότητας: ……………………….
4. Έδρα : …………………………………………
5. Τηλέφωνο: …………………………………….

6. Fax: ……………………………………………
7. Υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση για παροχή πληροφοριών;
…………………………………………………………………………………
8. Πόσα άτοµα απασχολεί αυτή τη στιγµή η επιχείρηση ;…………………
9. Πόσα άτοµα βρίσκονται στη ∆ιοίκηση της επιχείρησης;...........................
10.Πόσα τµήµατα διαθέτει η επιχείρηση;..............................................................
11.Υπάρχει τµήµα Logistics;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

12.Ποιο είναι το µορφωτικό επίπεδο των εργαζοµένων;
………………………………………………………………………………………
13.Με ποιο τρόπο γίνεται η επιλογή του προσωπικού;
………………………………………………………………………………………
14.Γίνεται εκπαίδευση του προσωπικού; Αν ναι κάθε πότε;
………………………………………………………………………………………
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15.Υπάρχει επικοινωνία µεταξύ της ∆ιοίκησης και του εργαζόµενου προσωπικού;
………………………………………………………………………………………
16.∆ίνονται κίνητρα στους εργαζόµενους;
………………………………………………………………………………………
17.Ποιος είναι ο ετήσιος τζίρος της επιχείρησης;
………………………………………………………………………………………

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

1. Υπάρχει γραπτή πολιτική « customer service »της επιχείρησης;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

2. Παραλαµβάνουν οι πελάτες της επιχείρησης ένα αντίγραφο αυτής της πολιτικής;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3. Ορίσατε τι εννοεί η επιχείρηση εξυπηρέτηση του πελάτη;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4. Υπάρχει ABC ανάλυση πελατών στην επιχείρηση;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5. Παρέχονται διαφορετικά επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών ανά προϊόν ή ανά πελάτη;
………………………………………………………………………………………
6. Υπάρχει συγκεκριµένο τµήµα εξυπηρέτησης πελατών «customer service»;
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

7. Ποιες είναι οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες αυτού του τµήµατος;
…………………………………………………………………………………………
8. Σε ποιο άλλο τµήµα της επιχείρησης υποβάλλει « αναφορά»το τµήµα αυτό;
………………………………………………………………………………………..
9. Ποιο τµήµα της επιχείρησης χειρίζεται τα παράπονα των πελατών;
………………………………………………………………………………………..

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
1. Ποιος είναι ο αριθµός των προµηθευτών της επιχείρησης;.................................
2. Γίνεται ABC ανάλυση των προµηθευτών της επιχείρησης;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3. Πόσο συχνά παραγγέλλεται ποσότητα προϊόντων ανά κατηγορία;
………………………………………………………………………………………
4. ∆ιαθέτει η επιχείρηση αποθηκευτικούς χώρους;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5. Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι ιδιόκτητοί ή ενοικιαζόµενοι;
………………………………………………………………………………………
6. Ποια είναι η θέση τους σε σχέση µε την έδρα της επιχείρησης ;
………………………………………………………………………………………
7. Ποια είναι η επιφάνεια τους σε m²;
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………………………………………………………………………………….
8. Με ποια µέθοδο γίνεται η αποτίµηση των αποθεµάτων (LIFO- FIFO) της επιχείρησης ;
………………………………………………………………………………………
9. Ποια είναι η στατιστική µέθοδος πρόβλεψης και ζήτησης των προϊόντων της επιχείρησης ;
………………………………………………………………………………………
10.Ποιο τµήµα ορίζει το επίπεδο αποθεµάτων και των αποθεµάτων ασφάλειας της επιχείρησης ;
………………………………………………………………………………………
11.Πως αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη πρόβλεψη ζήτησης από µεγάλους
πελάτες της επιχείρησης ;
………………………………………………………………………………………
12.Ποιές διορθωτικές ενέργειες γίνονται γι΄ αυτό το περιστατικό;
………………………………………………………………………………………
13.Ποιος αναλαµβάνει τις αποφάσεις για τη διαχείριση αποθεµάτων της επιχείρησης ;
………………………………………………………………………………………

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
1. Ποιο είναι το µέγεθος των αποθηκών σε m² της επιχείρησης ;…………………………….
2. Ποιο είναι το ύψος κάθε αποθηκευτικού χώρου;.........................................................................
3. Ποια είναι η θερµοκρασία δωµατίου των αποθηκών;……………………....................................
4. Με ποιο τρόπο γίνεται η µεταφορά των προϊόντων µέσα στις αποθήκες;
…………………………………………………………………………………
5. Η χωροθέτηση των αποθηκευτικών χώρων είναι «production» , «market» ή «immediately
positioned»;
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………………………………………………………………………………………
6. Πως εκτελούνται σήµερα οι σχετικές µε τη λειτουργία της αποθήκευσης δραστηριότητες;
………………………………………………………………………………………
7. Πως γίνεται η εκφόρτωση και η παραλαβή των προϊόντων;
………………………………………………………………………………………
8. Γίνεται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος;
………………………………………………………………………………………
9. Πότε και µε ποια µέσα τοποθετούνται τα προϊόντα στους χώρους αποθήκευσης;
………………………………………………………………………………………
10.Πως γίνεται η περισυλλογή των παραγγελιών;
………………………………………………………………………………………
11.Πως γίνεται το πακετάρισµα και η αποστολή των εµπορευµάτων;
…………………………………………………………………………………………….
12.Υπάρχει αρχειοθέτηση στοιχείων εµπορευµάτων;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

13.Πόσα άτοµα εργάζονται στους αποθηκευτικούς χώρους; ………………………………
14.Ποιες είναι οι αρµοδιότητες τους;
……………………………………………………………………………………………..

∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Ποια είναι τα µέσα µεταφοράς που απασχολούνται από την επιχείρηση;
………………………………………………………………………………………
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2. Είναι ιδιόκτητα ή ενοικιαζόµενα τα µέσα µεταφοράς;
……………………………………………………………………………………
3. Με ποιο τρόπο γίνεται η επικοινωνία µε τους οδηγούς των µέσων µεταφοράς;
………………………………………………………………………………………
4. Ποιος είναι ο µέσος αριθµός κωδικών που µεταφέρει ένα όχηµα, διανοµής;
………………………………………………………………………………………
5. Ποιο είναι το ποσοστό των λαθών της εκτελούµενης παραγγελίας;
………………………………………………………………………………………
6. Ποιο είναι το συνολικό κόστος µεταφοράς ανά χιλιόµετρο για την επιχείρηση;
………………………………………………………………………………………
7. Ποιος κάνει τον σχεδιασµό των φορτίων;
………………………………………………………………………………………
8. Ποιος σχεδιάζει την δροµολόγηση των φορτίων;
………………………………………………………………………………………
9.Τι συµβαίνει όταν και εάν υπάρχουν επείγουσες παραγγελίες;;
………………………………………………………………………………………
10.Τα δροµολόγια των οχηµάτων διανοµής είναι καθορισµένα ή µεταβλητά;
………………………………………………………………………………………
11.Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για µια µεταφορά ;
………………………………………………………………………………………
12.Τα οχήµατα φορτώνονται ανάλογα µε την µεταφορική τους ικανότητα ή σύµφωνα µε την
απόσταση των δροµολογίων;
………………………………………………………………………………………
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
1. ∆ιαθέτει η επιχείρηση πληροφοριακά συστήµατα;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2. Η επιχείρηση διαθέτει πληροφοριακό σύστηµα CRM (σύστηµα διαχείρισης πελατειακών
σχέσεων);
………………………………………………………………………………………
3. Η επιχείρηση διαθέτει πληροφοριακό σύστηµα ERP(ολοκληρωµένα πληροφοριακά
διαχείριση συστηµάτων επιχειρηµατικών πόρων);
………………………………………………………………………………………
4. Η επιχείρηση διαθέτει πληροφοριακό σύστηµα «Συστήµατα ∆ιαχείρισης Αποθηκών»
(Warehouse Management System,WMS) ;
................................................................................................................................
5. Ποιο είναι το κόστος απόκτησης ενός τέτοιου συστήµατος;
………………………………………………………………………………………
6. Ποιοι παράγοντες λαµβάνονται υπόψη για την επιλογή ενός πληροφοριακού συστήµατος;
………………………………………………………………………………………
7. Πόσα άτοµα απασχολούνται µε τη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων στην επιχείρηση;
………………………………………………………………………………………
8. Γίνεται εκπαίδευση του προσωπικού κατά την εισαγωγή ενός νέου πληροφοριακού
συστήµατος στην επιχείρηση;
………………………………………………………………………………………
9. Πιστεύετε πως η χρήση πληροφοριακών συστηµάτων βελτιώνει τις διαδικασίες της
επιχείρησης;
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

10. Υπάρχει αξιολόγηση του υπάρχοντος εργαζόµενου προσωπικού στην επιχείρηση;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

11.Ποια οφέλη απόκτησε η επιχείρηση σας από τη χρήση ενός πληροφοριακού συστήµατος;
………………………………………………………………………………………

Ηµεροµηνία Συµπλήρωσης:

………………………

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις απαντήσεις των ερωτηµάτων αποτελούν προσωπικά δεδοµένα και
θεωρούνται εξ’ αρχής εµπιστευτικά µε αποκλειστικό σκοπό χρήσης τη στατιστική επεξεργασία και έρευνα.
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