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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

�Σκοπός της εργασίας
�Βιβλιογραφική επισκόπηση 
�Μεθοδολογία

�Παρουσίαση της εταιρείας 
�Αποτελέσµατα

�Συµπεράσµατα 
�Προτάσεις 



ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καταγραφή και ανάλυση της λειτουργίας 
µιας επιχείρησης νωπών φρούτων και 
πατάτας µέσα από συγκεκριµένες εργασίες 
όπου εξετάζεται η επεξεργασία, η 
συσκευασία, η αποθήκευση και διανοµή 
τους. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ AGROLOGISTICS

Τµήµα ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας � Σχεδιασµός

Υλοποίηση

Έλεγχος

για την αποδοτική και αποτελεσµατική, 
κανονική και αντίστροφη ροή και 
αποθήκευση των γεωργικών προϊόντων 
από το σηµείο προέλευσης τους έως το 
σηµείο κατανάλωσης τους. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ AGROLOGISTICS

�Ενίσχυση της γεωργικής οικονοµίας και αειφόρου 
ανάπτυξης

�Βελτίωση του εισοδήµατος του αγροτικού 
πληθυσµού – ανάπτυξη της υπαίθρου µέσω της 
διασφάλισης ποιότητας στα αγροτικά προϊόντα

�Ανάδειξη και κατοχύρωση της ταυτότητας των 
τοπικών προϊόντων

�Προώθηση συστηµάτων προστασίας και 
διαχείρισης αγροτικών εκµεταλλεύσεων



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

�Εύρεση τριών εταιρειών στον τοµέα της 
Γεωργικής Παραγωγής.

�Σύνταξη Ερωτηµατολογίων, τα οποία 
δόθηκαν στις Εταιρείες.

�Επιλογή µίας εταιρείας, της ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆.

�Ανάλυση των διαδικασιών της.

�Ανάλυση δύο επιπλέον εταιρειών.



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η συνεισφορά της εργασίας είναι η εξέταση:

1) Εφαρµογής ή µη της Εφοδιαστικής 
αλυσίδας και

2) Του ελέγχου ποιότητας στα προϊόντα
3) Εισήγηση εναλλακτικών απόψεων-ιδεών 

για καλύτερη ανάπτυξη και λειτουργία της 
επιχείρησης



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆

�Συνεργατική οργάνωση παραγωγών

�Έδρα: Λεµεσός από το 1964
�Συσκευασία και διανοµή φρούτων και πατάτας 
�Κύρια προϊόντα: Λεµόνια, γκρέιπφρουτ, µαντόρα, 
πορτοκάλια, πατάτες

�Κυριότερες αγορές της: Στο εξωτερικό Ε.Ε, 
Σκανδιναβία, Καναδά, Χονγκ- Κονγκ, Σιγκαπούρη 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆

�Πλήρης εξοπλισµός µε τα πιο εξειδικευµένα 
µηχανήµατα

�Αποθήκες: πιστοποιηµένες µε τους κανόνες BRC 
και IFS.

� Τηρεί τους κανόνες του EUREPGAP
(πιστοποιητικό ποιότητας γεωργικών προϊόντων) 
κάθε χρόνο 

�Οι παραγωγοί που συνεργάζεται έχουν το  
EUREPGAP



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆

• BRC ( British Retail Consortiun)

�Εθνικό πρότυπο διαχειρίσεις γεωργικής παραγωγής
�Εφαρµόζεται σε  εταιρείες εξαγωγής γεωργικών 
προϊόντων σε αλυσίδες υπεραγορών

� 1998 -Μεγάλη Βρετανία

Σκοπός : συνεχής αξιολόγηση για τήρηση των 
προδιαγραφών στα προϊόντα 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆

• IFS ( International Food Standard)
�Παρόν ∆ιεθνές Πρότυπο σε επιχειρήσεις 
που εξάγουν γεωργικά προϊόντα σε 
αλυσίδες υπεραγορών 

�2002 Γερµανικές αλυσίδες
�2003 υιοθετήθηκε από τις Γαλλικές 
αλυσίδες 

�Έπειτα επεκτάθηκε  στην ΕΕ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός των αποτελεσµάτων έρευνας είναι η 
αξιολόγηση της επιχείρησης  στις διαδικασίες 

της  Εφοδιαστικής Αλυσίδας

1. Συγκοµιδή

2. Προµήθειες και διαχείριση αποθεµάτων
3. Επεξεργασία 
4. Συσκευασία

5. Αποθηκευτικές λειτουργίες 
4.    ∆ιανοµή 
Επιπλέον τα  Πληροφοριακά συστήµατα συµβάλουν 

στην καλύτερη διαχείριση της Ε. Α



Ροή προϊόντων ως τον τελικό 
καταναλωτή



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προµήθειες και διαχείριση αποθεµάτων:

� 39 προµηθευτές- παραγωγοί

� Μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροί για τοποθέτηση 
των φρούτων και πατάτας

� Εξειδικευµένα µηχανήµατα για τις διαδικασίες 
επεξεργασίες στο προϊόν

� Συσκευαστήριο

� FIFO ( First in First out)



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σήµανση των Μέσων Συσκευασίας

Κάθε προϊόν πρέπει να έχει τις κατάλληλες ενδείξεις στην 
συσκευασία του είτε στο κιβώτιο είτε στην ετικέτα

�Ονοµατεπώνυµο ή σήµα έµπορα
�Φύση του προϊόντος
�Ποικιλία

�Χώρα προέλευσης
�Ποιοτική κατηγορία  



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αποθηκευτικές λειτουργίες:

� Μεγάλη αποθήκη: διαδικασία επεξεργασίας, συσκευασία, 
αποθήκευση

� Θερµοκρασία δωµατίου
� Απασχολούνται 75 άτοµα
� Μεταφορά προϊόντων µε forklift
� Εκφόρτωση και παραλαβή – container
� Συνεχής έλεγχος ποιότητας από επιθεωρητές για απόκτηση 

BRC – IFS



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

∆ιανοµή:

� Κατάλληλα µέσα µεταφοράς – ασφάλεια των προϊόντων
� Ιδιόκτητα µέσα µεταφοράς 
� Σχεδίαση δροµολογίων – γεωπόνος 
� Καθορισµένα δροµολόγια
� ∆ελτία αποστολής – δελτία φόρτωσης

Η ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ συνεργάζεται µε διάφορα εµπορευµατικά 
κέντρα (λόγω πωλήσεων της στο εξωτερικό).



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πληροφοριακά Συστήµατα:

� CRM (Customer Relationship Management)
� WMS (Warehouse Management System)
� ERP (Enterprise Resource Planning)

� Σκοπός: 
βελτιστοποίηση κύριων λειτουργιών της:

� Μεταφορές, έλεγχος αποθεµάτων, αποθήκευση, διανοµή, 
συσκευασία, έλεγχος των  κωδικών, εφοδιασµός κα

� Γνώση στους παραγωγούς – πελάτες 

Βελτίωση � απόδοσης και αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

«S.W.O.T Analysis »ΤΗΣ ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ: 

�Ισχυρό όνοµα
�Ανάπτυξη δικτύου διανοµής
�Ελαχιστοποίηση χρόνου παράδοσης του προϊόντος
�Γρήγορη εκτέλεση παραγγελιών
�Μακρόχρονη εµπειρία στο χώρο
�Ποιότητα του προϊόντος
�Τµήµα logistics



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

�Λειψυδρία

�Γεωγραφική θέση

�Η µη χρήση και εφαρµογή συστήµατος 
ιχνηλασιµότητας



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

�Υψηλή παραγωγικότητα εργασίας
�Πρόοδος τεχνολογίας
�Αύξηση αναγκών για ασφάλεια 
�∆υνατότητα διατήρησης  αποθεµάτων
�Προσθήκη νέων παραγωγών
�Προµήθειες σε συγκεκριµένο διάστηµα χρόνου  



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΕΙΛΕΣ

�Οικονοµική κρίση
�Πιθανή είσοδος ανταγωνιστών στην αγορά
�∆υνητικός ανταγωνισµός από χώρες 
χαµηλού παραγωγικού κόστους

�Εκστρατεία προώθησης και διαφήµισης



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
«GROEXPORT LTD»

� ∆ραστηριοποιείται στον κλάδο της γεωργίας
� Εδρεύει στη Λεµεσό
� Ετήσιος τζίρος 4 εκατ.
� ∆ιαθέτει 800 00m²έκταση γης
� Καλλιεργεί –παράγει εσπεριδοειδή: λεµόνια, πορτοκάλια, µαντόρα, 
γκρέιπφρουτ

Βασικές λειτουργίες: διαδικασίες επεξεργασίας, συσκευασία, 
αποθήκευση, συντήρηση και διανοµή

(εγχώρια ή διεθνή αγορά). 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ«GROEXPORT LTD»

� Μέγεθος αποθηκευτικού χώρου: περίπου 1000m²και το ύψος
6m

� Μέθοδος αποτίµησης - FIFO
� Μεταφορά των προϊόντων  - forklift 
� Συνεχής έλεγχος παραγγελίας και παράδοσης
� Μέσα µεταφοράς: µεταφορικές (φορτηγά)- εγχώρια 

ναυτιλιακές (container)-διεθνής

Εφαρµόζει αυστηρά τους κανόνες του EUREPGAP 
και κάθε χρόνο το επιτυγχάνει και το έχει στην κατοχή 
της.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
«ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ &ΥΙΟΙ»

� Περιορισµένης ευθύνης
� ∆ραστηριοποίηση: γεωργία
� Εδρεύει στη Λεµεσό
� Τζίρος :1 εκατ. ετησίως
� 622 000m² έκταση γης

Βασικές λειτουργίες:

1. Πώληση της σοδειάς της, παράλληλα παρέχει αποθηκευτικούς χώρους –
συντήρηση και αποθήκευση των φρούτων

2. ∆ιαπραγµατεύεται µε ισχυρούς αγοραστές για περισσότερα κέρδη

Τηρεί τους κανονισµούς και προϋποθέσεις σύµφωνα µε το EUREPGAP( 
πιστοποιητικό ποιότητας)



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

EUREPGAP :

Το πρωτόκολλό θέτει έναν αριθµό προϋποθέσεων στους τοµείς της 
κοινωνικής πολιτικής και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Οι προδιαγραφές του EUREPGAP βασίζονται στις αρχές του HACCP, 
της βιώσιµης Γεωργίας µε τη βοήθεια:

� Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης καλλιέργειας των Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Ποιότητας, 

� της Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζοµένων

� τέλος την Προστασία και ∆ιατήρηση του περιβάλλοντος. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οφέλη εφαρµογής του EUREPGAP :

�Παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων
�Προσβασιµότητα στη διεθνή αγορά µε πιστοποιηµένα 
προϊόντα

�Βελτίωση της εικόνας τους στην αγορά
�Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
�∆ιεύρυνση του µεριδίου στην αγορά 
�Μείωση κόστους στη µακροχρόνια περίοδο µέσω της 
συνεχής βελτίωσης των δυνατοτήτων παραγωγής.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆

Αναλύθηκε το θέµα της εφοδιαστικής αλυσίδας µε σκοπό να αναδειχθεί η µέγιστη 
φροντίδα και ποιότητα του φρούτου και πατάτας – λόγω του είδους τους που τα 
καθιστά ευάλωτα προϊόντα.

Από την ανάλυση της έρευνας προέκυψε ότι στις λειτουργίες της ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ 
συµβάλλουν πολλοί παράγοντες για το καλύτερο επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Οι παράγοντες είναι :

� Καλή συνεργασία παραγωγών, γεωπόνων και προσωπικού
� Τελευταίας τεχνολογίας µηχανήµατα σε όλους τους τοµείς
� Πολλές και καλές συνεργασίες µε τους πελάτες
� Πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων
� Μακρόχρονη εµπειρία



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆
� Σωστή και µε σεβασµό αντιµετώπιση στον καταναλωτή
� Ορθή διοίκηση
� Σωστή προβολή του marketing
� Εφαρµογή πληροφοριακών συστηµάτων
� Κλιµατολογικές συνθήκες

Όλα αυτά συµβάλλουν στην µακρόχρονη πορεία της 
επιχείρησης. Το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η 
ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ είναι αυτό της λειψυδρίας που δυστυχώς 
ταλαιπωρεί την Κύπρο. Εµφανίζεται η ανάγκη για χάραξη 
στρατηγικής για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ 
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.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Η επιχείρηση :

�Να µειώσει την κατανάλωση ύδρευσης.
�Να δηµιουργήσει τρόπους για 

ανακυκλώσιµο νερό.
�Να γίνεται ορθολογική χρήση του νερού.
�Να αναζητηθούν νέοι τρόποι και 

καινούργιες τεχνολογίες για την 
εξοικονόµηση νερού.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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 δυο 
κυπριακές εταιρείες όµως η µια εταιρεία 
(ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ∆. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ) 
δεν εφάρµοζε logistics και το ποσοστό των 
απαντήσεων ήταν 40%, άρα δεν γινόταν να 
διεξαχθεί η εργασία.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία GROEXPORT LTD έχει:

1) Τµήµα logistics 
2) Μακρόχρονη πορεία 
3) Κατάλληλα και ασφαλή µηχανήµατα

Όµως το ποσοστό των απαντήσεων της ήταν 80% και δεν έχει τα πληροφοριακά 
συστήµατα που αναφέρθηκαν 

Η ΣΕ∆ΙΓΕΠ ΛΤ∆ ήταν η κατάλληλη εταιρεία για να ολοκληρωθεί η πτυχιακή εργασία, 
το ποσοστό των απαντήσεων της ήταν 100%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:
� Καλύτερος σχεδιασµός για την εφαρµογή των σταδίων της Ε.Α.
� Ανάγκη για την εφαρµογή επιπλέον προτύπων διασφάλισης ποιότητας.
� Υιοθέτηση χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕ∆ΙΓΕΠ 
ΛΤ∆

� Να αγοραστούν ιδιόκτητες εκτάσεις γης � καλλιέργεια και 
παραγωγή δική τους σοδειάς.

� Τα προϊόντα που προµηθεύεται η εσωτερική αγορά να 
παρέχονται στους καταναλωτές σε χαµηλότερες τιµές �
αύξηση της διακίνησης των φρούτων και κατ’ επέκταση 
αύξηση των εσόδων τους.

� Αύξηση του αριθµού των παραγωγών που συνεργάζονται µαζί 
της δίνοντας τους καλύτερες τιµές για καλύτερη συνεργασία.


