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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Οι λειτουργίες της Αλυσίδας Εφοδιασμού σε μια επισιτιστική επιχείρηση και 

η  Διαχείριση της συγκεκριμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποτελούν ιδιαίτερη 

περίπτωση, αφού πρόκειται για τομέα υπηρεσιών με ιδιαίτερες συνθήκες διαχείρισης. 

Ως πεδίο ερευνητικής μελέτης  επιλέχθηκε η εταιρία Χούτος Catering Α.Ε. η οποία 

δραστηριοποιείται στην Θεσσαλονίκη και σε διάφορα υποκαταστήματα σε άλλες 

πόλεις τις Ελλάδας.  

Οι κύριοι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των Δυνατών 

Σημείων της συγκεκριμένης εταιρείας που οφείλονται στις ορθές εφαρμογές της 

Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) και ο εντοπισμός των Αδύνατων Σημείων της που 

επηρεάζουν την Παραγωγικότητα και κατ’ επέκταση μειώνουν το Επίπεδο 

Εξυπηρέτησης Πελατών αλλά και την απόδοση και μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητά 

της.  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων καταγράφηκαν και αναλύθηκαν 

στοιχεία Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Έρευνας. Η πρωτογενής έρευνα έγινε 

σταδιακά και μεθοδευμένα ξεκινώντας από την ίδια την εταιρία Χούτος Catering Α.Ε. 

με τη χρήση ερωτηματολογίων, τη διατύπωση ερωτήσεων σε διοικητικά στελέχη της 

υπό μορφή απλών καθημερινών συζητήσεων και τέλος με την εφαρμογή της 

συμμετοχικής παρατήρησης. 

Η δευτερογενής έρευνα (secondary research) καλύπτει τη θεωρητική – βιβλιογραφική  

επισκόπηση του θέματος.  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της Διαχείρισης Αλυσίδας Εφοδιασμού 

(Logistics) της Χούτος Catering Α.Ε. έδειξε ότι για την υλοποίηση μιας 

ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αλυσίδας Εφοδιασμού
 

(Logistics) και της Δ.Ε.Α. 

Σίτισης γενικότερα, πρέπει να εφαρμόζονται – αναπτύσσονται παράλληλα Συστήματα 

Πληροφορικής, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, Στρατηγική Marketing και 

Πρακτικές Logistics, διασφαλίζοντας την Ιχνηλασιμότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και τη μέγιστη εξυπηρέτηση των πελατών της . 

Τα βασικότερα ευρήματα της Παρούσας Πτυχιακής Εργασίας εντοπίζονται 

στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εξεταζόμενης εταιρίας. Παρατηρείται μια 

σημαντική και ταυτόχρονα ορθολογική εφαρμογή των πρακτικών και αρχών του 

κλάδου των Logistics αλλά και του συνόλου των εργασιών σε μια καλά οργανωμένη 
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Εφοδιαστική Αλυσίδα. Παρόλα αυτά όπως σε κάθε εταιρία, έτσι και στην «Χούτος 

Catering Α.Ε.» υπάρχουν σημεία κατά μήκος της εφοδιαστικής της αλυσίδας που 

απαιτούν βελτίωση αλλά και αποτελεσματικότερη διαχείριση.  

Οι προτάσεις που γίνονται προς την εξεταζόμενη εταιρία προκειμένου να 

προσαρμοστεί ευκολότερα στις συνεχώς διαφοροποιημένες τάσεις της αγοράς, 

αφορούν κυρίως τομείς που επηρεάζουν την λειτουργικότητα της στο εσωτερικό 

περιβάλλον, όπως η ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία και η σωστά καθιερωμένη και 

ευρέως γνωστή επιχειρηματική κουλτούρα, ο χρόνος απόκρισης και η σωστή χρήση 

του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος CRM – Customer Relationship 

Management από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα. Επιπλέον, στον τομέα της 

ποιότητας γίνεται πρόταση για αύξηση του επιπέδου ποιότητας παρεχόμενων 

υπηρεσιών μέσω της παροχής εκπαίδευσης στους εργαζόμενους. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα συζητήθηκαν μέσα στα εταιρικά όρια που έχει 

θέσει η ίδια η εταιρία και αποφασίστηκε η μελέτη και η υιοθέτηση πρακτικών 

Logistics και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας έτσι ώστε η κάθε δραστηριότητα ή 

διεργασία που απαιτείται στην εν λόγω εταιρία, να γίνεται με προγραμματισμό και 

βασισμένη σε συγκεκριμένες μεθόδους για την επίτευξη μετρήσιμων και 

γνωστοποιημένων στόχων.  

 

Λέξεις-κλειδιά:  

Αλυσίδα Εφοδιασμού (Logistics), Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τρόφιμα, 

Μονάδες Μαζικής Εστίασης, Εφοδιαστική Αλυσίδα Catering, Διαχείριση 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας Τροφίμων, Χούτος Catering Α.Ε. 

Key words:  

Supply Chain (Logistics), Supply Chain Management, Food, Catering Supplies, 

Supply Chain Catering, Food Supply Chain Management, Houtos Catering S.A. 
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Μαρασλή Σοφία   Μελέτη Περίπτωσης Χούτος Catering Α.Ε. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι Διαδικασίες Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) θεωρούνται κατευθυντήριες 

και συμβάλλουν στην οργάνωση, επιδιώκοντας στην δημιουργία ενός ενιαίου σχεδίου 

ροής προϊόντων και πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση (Christofer,2007). Οι 

λειτουργίες της αλυσίδας εφοδιασμού σε μια επισιτιστική επιχείρηση αποτελούν 

ιδιαίτερη περίπτωση, αφού πρόκειται για υπηρεσίες προϊόντων που χρίζουν ιδιαίτερης 

προσοχής μιας και τα τρόφιμα ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών προϊόντων. 

 Στον τομέα της Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) των Μονάδων Μαζικής 

Εστίασης δεν έχει γίνει εκτεταμένη επιστημονική έρευνα και ανάλυση όπως για 

παράδειγμα στον τομέα της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) των τροφίμων 

γενικότερα. Έτσι κίνητρο για την παρούσα έρευνα δεν αποτέλεσε μόνο η 

πολυπλοκότητα του τομέα διατροφής αλλά και η μη επαρκής επιστημονικά 

τεκμηριωμένη γνώση για την αλυσίδα εφοδιασμού της μαζικής σίτισης, πράγμα που 

αντανακλά την σπουδαιότητα της Πτυχιακής Εργασίας. 

Πριν από την δική μας έρευνα ασχολήθηκαν Έλληνες και Ξένοι επιστήμονες 

και εμπειρογνώμονες με την Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Δ.Ε.Α. στον 

ευρύτερο τομέα της σίτισης. Τα ευρήματά τους δημοσιεύτηκαν σε βιβλία,  

ακαδημαϊκές σημειώσεις, άρθρα σε επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά και 

σε επιστημονικούς διαδικτυακούς τόπους. Εκτός από τις αναφορές της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης που άπτονται άμεσα ή έμμεσα με το θέμα της εργασίας 

μας και παρουσιάζονται στην αντίστοιχη Ενότητα, εντοπίσαμε και μια πλειάδα ξένων 

επιστημονικών άρθρων και δημοσιεύσεων σχετικών με τον τομέα των τροφίμων αλλά 

μη σχετικών με το αντικείμενο της έρευνας μας.  

 Η επιχείρηση που επιλέχθηκε να εξεταστεί είναι η Χούτος Catering Α.Ε.. 

Σκοπός της ερευνητικής προσπάθειας και της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάδειξη 

ορισμένων Δυνατών και καταγραφή των Αδύνατων Σημείων στις λειτουργίες 

αλυσίδας εφοδιασμού της. Αυτά μπορούν να βελτιωθούν μέσω συγκεκριμένων 

προτάσεων και τα αδύνατα να μετατραπούν σε δυνατά σημεία της επιχείρησης. 

Συνεπώς, η εύρυθμη ανάπτυξη των λειτουργιών αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) της 

συγκεκριμένης Μονάδας Μαζικής Εστίασης και του επιπέδου εξυπηρέτησης των 

πελατών της επιτυγχάνει τον προαναφερόμενο στόχο και αποτελεί την βασική 

ερευνητική υπόθεση της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας. 
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Μαρασλή Σοφία   Μελέτη Περίπτωσης Χούτος Catering Α.Ε. 

 Η μέθοδος συλλογής των δεδομένων για την Εργασία μας βασίζεται σε 

Δευτερογενή Έρευνα από βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες και έντυπα και 

σε Πρωτογενή Έρευνα με την συμπλήρωση Ερωτηματολογίων, με μια σειρά από 

Συνεντεύξεις και με τη Μέθοδο της Συμμετοχικής Παρατήρησης. 

 Την Πρώτη Ενότητα της Εργασίας αποτελούν οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

που σχετίζονται με την αλυσίδα εφοδιασμού (logistics) και με τον τομέα των 

τροφίμων και των επισιτιστικών δραστηριοτήτων γενικότερα. Στην Δεύτερη Ενότητα 

παραθέτονται αναλυτικά οι στόχοι και η μεθοδολογία της Έρευνας όπως και ο τρόπος 

Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων της. Στην επόμενη Ενότητα καταγράφονται τα 

αποτελέσματα της Πρωτογενούς Έρευνας της μελέτης περίπτωσης της Χούτος 

Catering Α.Ε. Στην Τέταρτη και τελευταία Ενότητα γίνεται αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων σε σχέση με τα ευρήματα της Πρωτογενούς και Δευτερογενούς 

Έρευνας μας τα οποία συμβάλλουν στην γέννηση συγκεκριμένων λειτουργικών και 

στρατηγικών προτάσεων βελτιστοποίησης της λειτουργίας Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

της συγκεκριμένης επιχείρησης. 

 Τέλος, στην ίδια Ενότητα παρουσιάζεται η συνοπτική περιγραφή του συνόλου 

της Πτυχιακής Εργασίας. 
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Μαρασλή Σοφία   Μελέτη Περίπτωσης : Χούτος Catering Α.Ε. 
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(((ΕΕΕ...ΑΑΑ...)))   

&&&   ΕΕΕ...ΑΑΑ...   ΜΜΜΟΟΟΝΝΝΑΑΑΔΔΔΩΩΩΝΝΝ   ΜΜΜΑΑΑΖΖΖΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ
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1.1 ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ - LOGISTICS  

 

Διαχείριση εφοδιαστικής Αλυσίδας 

  

Η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας αναφέρεται στο σχεδιασμό και στη 

διαχείριση όλων των ενεργειών-δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες 

προμήθειας, την παραγωγή-μεταποίηση και όλες τις δραστηριότητες της διανομής. 

Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει το συντονισμό και τη συνεργασία με όλους τους 

εταίρους του καναλιού εφοδιασμού, πού μπορεί να είναι προμηθευτές, μεσάζοντες, 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών Third Party Logistics (3PL) και πελάτες. Κατ' ουσία, η 

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενοποιεί και ολοκληρώνει το σχεδιασμό, τις 

προμήθειες, την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τις πωλήσεις τόσο 

μέσα στις επιχειρήσεις όσο και μεταξύ αυτών (www. Logistics.org.gr, 2009). 

Ο αντικειμενικός λοιπόν σκοπός της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

είναι η αύξηση της συνολικής κερδοφορίας κατά μήκος της που συνεπάγεται την 

αύξηση της κερδοφορίας όλων των εταίρων της. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

κατανόηση και ικανοποίηση των πελατειακών αναγκών στον απαιτούμενο χρόνο, και 

με την προσφορά προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικού 

κόστους. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, απαραίτητα χαρακτηριστικά των 

εφοδιαστικών αλυσίδων που ανταγωνίζονται μέσα στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον είναι η ευελιξία και η ταχεία προσαρμοστικότητα τους στις δυναμικά 

μεταβαλλόμενες συνθήκες.  

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Logistics έχει ορίσει ως αλυσίδα εφοδιασμού: 

«οργάνωση, σχεδιασμός, έλεγχος και εφαρμογή των διαδικασιών σε όλα τα στάδια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας από τις αγορές και την παραγωγή, την διανομή ως τον τελικό 

πελάτη έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του με το ελάχιστο δυνατό κόστος και την 

ελάχιστη χρήση κεφαλαίων» (www.aparaskevas.com, 2009).  

  Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) έχει ορίσει ως αλυσίδα εφοδιασμού 

(Logistics): «Logistics είναι εκείνο το τμήμα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική ή 

αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών 

http://www.aparaskevas.com/
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πληροφοριών από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, ώστε 

να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών» (www. Logistics.org.gr, 2009). 

Σύμφωνα με το CLM (Council of Logistics Management) των ΗΠΑ ως 

logistics ορίζεται: «η ολοκλήρωση δυο ή και περισσότερων 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 κατανάλωσης με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πελάτη» 

(Παπαδημητρίου & Σχινάς, 2004).  

Ο ορισμός αυτός των logistics πιθανώς να δίνει μεγαλύτερη σημασία στη 

φυσική διακίνηση από την παραγωγή στην κατανάλωση. Όμως τα logistics έχουν 

εξελιχθεί κυρίως σε μια τεχνική διαχείρισης, που προβλέπει και συνοδεύει τις 

ενέργειες μέσω της ροής της πληροφόρησης, επιτρέποντας τη ρύθμιση της φυσικής 

ροής των αγαθών από την κατανάλωση στην παραγωγή (βλ. Σχήμα 1) 

(Παπαδημητρίου & Σχινάς, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1. Δραστηριότητες σε συστήματα logistics (Παπαδημητρίου & Σχινάς, 2009) 

   Προσωπική επεξεργασία δεδομένων 

Αντιπροσωπευτικές περιοχές εφαρμογών των Logistics είναι:  

 

 
Εξασφάλιση δομής πληροφοριών 
Δραστηριότητα μεταφοράς 
Δραστηριότητα αποθήκευσης 
Δραστηριότητα χειρισμού φορτίου 
Δραστηριότητα συσκευασίας 
Δραστηριότητα διανομής 
 

Εξασφάλιση υποδομής     
επικοινωνιών  
Δραστηριότητα 
συγκέντρωσης/επεξεργασίας 
μετάδοσης πληροφοριών 

Δραστηριότητα ροής 

εμπορευμάτων 

(μεταφορά) 

Δραστηριότητα ροής 

πληροφοριών 

(επικοινωνία)  

Δραστηριότητα 

Φυσικής 

Διανομής 
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 Business Logistics 

 Systems Logistics 

 Maritime Logistics 

 Logistics Υγείας 

 Logistics Στρατού 

 Περιβαλλοντικά Logistics 

 City Logistics 

 Crisis Logistics 

 Logistics Υπηρεσιών 

 Agro-logistics και  

 Reverse Logistics 

  

 

1.1.1 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τα Logistics βρίσκουν εφαρμογή σε δύο κυρίως πεδία.  

 

 

 

 

 

 

1.1.2 ΤΟΜΕΙΣ LOGISTICS 

Σημαντικότεροι τομείς των logistics σε σχέση με το θέμα της Εργασίας 

μας είναι: 

 Business Logistics   

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 και ψηφιακή οικονομία, όπου ο ανταγωνισμός από ατομικός 

(επιχείρηση εναντίον επιχείρησης) γίνεται συλλογικός (εφοδιαστική αλυσίδα εναντίον 

εφοδιαστικής αλυσίδας). 

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. 
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Business Logistics είναι η διαδικασία του σχεδιασμού, της υλοποίησης και του 

ελέγχου της επιτυχημένης και της αποτελεσματικής ροής των πάσης φύσεως 

υλικών, από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν, και όλων των σχετιζομένων 

πληροφοριών, από την πηγή προμήθειας (point of origin) μέχρι τον τελικό 

καταναλωτή (point of consumption).  

 

Ερμηνεύοντας τον παραπάνω ορισμό διαπιστώνουμε ότι στην σύγχρονη 

επιχείρηση τα logistics είναι υπεύθυνα για την διάθεση όλων των κατηγοριών 

υλικών (από την πρώτη ύλη μέχρι το έτοιμο προϊόν) στην κατάλληλη ποσότητα, 

ποιότητα, τόπο και χρόνο και στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας 

όλους τους διατιθέμενους πόρους (www. Logistics.org.gr, 2009). 

 Systems Logistics  

Systems Logistics ορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων και ενεργειών 

συντονισμένης ανάπτυξης όλων των στοιχείων υποστήριξης ενός συστήματος, οι 

οποίες αρχίζουν από τη φάση της σχεδίασης του συστήματος και ολοκληρώνονται 

παράλληλα με αυτό, με σκοπό να το διατηρούν διαθέσιμο (available) στο μέγιστο της 

απόδοσης του (Systems Effectiveness) με ταυτόχρονη μείωση του Συνολικού 

Κόστους στον προγραμματισμένο Κύκλο Ζωής (Life Cycle Cost). 

Το βασικό εργαλείο management με το οποίο γίνεται πράξη η φιλοσοφία της 

ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής υποστήριξης του κάθε συστήματος στον κύκλο 

ζωής του είναι το Integrated Logistics Support (ILS) που βασίζεται: 

1. Στην προσομοίωση (Configuration) του Συστήματος  

2. Στο μοντέλο Επιχειρησιακής Λειτουργίας και  

3. Στις απαιτήσεις σε Logistics (www. Logistics.org.gr, 2009). 

Οι τομείς υποστήριξης που καλύπτει ένα πρόγραμμα ILS είναι: 

Συντήρηση: Σωστή και προγραμματισμένη συντήρηση του συστήματος (προληπτική 

και διορθωτική) προκειμένου να βρίσκεται πάντα σε καλή κατάσταση και σε 

επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να μεγιστοποιείται η αποδοτικότητα και ο ωφέλιμος 

χρόνος ζωής.  
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Εφοδιασμός: Τα υλικά διαθέσιμα στην σωστή ποσότητα, ποιότητα, τόπο και χρόνο 

ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος.  

Μέσα Ελέγχου και Υποστήριξης: Όλα τα απαραίτητα μέσα ελέγχου και συντήρησης 

του συστήματος.  

Διαχείριση Φυσικής Διανομής Υλικών & Εξοπλισμός Αποθήκευσης(Physical 

Distribution-Materials Handling & Storage Equipment): Διάθεση και πλήρης 

αξιοποίηση όλων των απαραίτητων μέσων για την διατήρηση, αποθήκευση και 

διακίνηση τόσο του κυρίως συστήματος καθώς και όλων των υποσυστημάτων 

απαραίτητων για την υποστήριξη και τη λειτουργία των μέσων και υλικών.  

Προσωπικό και Εκπαίδευση: Αφορά το απαραίτητο ποσοτικά και ποιοτικά αλλά και 

κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του 

συστήματος.  

Εγκαταστάσεις: Αφορά τις εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες και πρέπει να είναι 

διαθέσιμες προκειμένου το σύστημα να λειτουργεί και να συντηρείται στο κατάλληλο 

περιβάλλον.  

Τεκμηρίωση: Όλα τα απαραίτητα για το χειρισμό, τη λειτουργία και τη 

συντήρηση του συστήματος εγχειρίδια στην κατάλληλη μορφή και όλες τις 

απαραίτητες σε ποσότητα και ποιότητα πληροφορίες.  

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: Υποστήριξη του συστήματος με Η/Υ στους τομείς 

λειτουργίας (π.χ. Computer simulation) και υποστήριξης (π.χ. διοίκηση προσωπικού 

αποθεμάτων κλπ.)  (www. Logistics.org.gr, 2009). 

 

1.1.3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ LOGISTICS 

Βασικές δραστηριότητες των Logistics αφορούν σε (www. Logistics.org.gr, 2009) :

  

Απαιτήσεις 

Οι δραστηριότητες των Logistics εμπλέκονται με την ανάλυση, σύνθεση και 
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καθορισμό των πόρων που απαιτούνται για να επιτύχουμε ένα σκοπό ή να 

φέρουμε σε πέρας μία επιχείρηση κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Ο 

συνολικός στόχος του να καθορίσουμε απαιτήσεις είναι μία λειτουργία 

σχεδιασμού που εμπλέκει ταυτόχρονα και την στρατηγική και τα Logistics. Ο 

καταμερισμός των κυρίων διαθέσιμων πόρων, αν είναι λιγότεροι από τους 

απαιτούμενους και η αξιολόγηση του αποτελέσματος των ελλείψεων για την 

επίτευξη των κυρίων στόχων, είναι κύριες ευθύνες της στρατηγικής και όχι 

λειτουργία των Logistics.  

Σχεδιασμό 

Αυτή η λειτουργία περιλαμβάνει όλο το πλάνο του σχεδιασμού μέσα από 

λεπτομερή σχεδιασμό των προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης, δοκιμής και αξιολόγησης του σχεδιασμού. 

Το Logistics Engineering έχει να κάνει με τον σχεδιασμό του εφοδιασμού και της 

συντήρησης κάτω από το πρίσμα της αποτελεσματικότητας κόστους, σε αντίθεση 

του σχεδιασμού της εύκολης παραγωγής ή χρήσης.  

 

Εφοδιασμό 

Αυτή η περιοχή εμπλέκει τον φυσικό εφοδιασμό και τη διανομή όλων των 

διαθέσιμων πόρων π.χ. προμήθειες, πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού, 

υποστήριξη παραγωγής, συσκευασία, διοίκηση αποθεμάτων, διακίνηση και 

μεταφορές, ιχνηλασιμότητα προϊόντων, διαδικασία παραγγελιών, αποθήκευση, 

αποσύρσεις, κ.λ.π. Υπάρχουν λειτουργίες που δημιουργούν 'χρονική και 

χωροταξική χρησιμότητα' σε αντίθεση με τις λειτουργίες παραγωγής που 

χρησιμοποιούν 'χρησιμότητα τυποποίησης' και τις λειτουργίες του marketing που 

δημιουργούν 'χρησιμότητα ιδιοκτησίας'.  

 

Συντήρηση 

Η συντήρηση εκλαμβάνεται ευρέως σαν την διατήρηση των εγκαταστάσεων, 

προϊόντων, ανθρώπινου δυναμικού, συστημάτων και υπηρεσιών των παραγωγών 

και χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας, διατήρησης και ανάκτησης 

όλων των διατιθέμενων πόρων.  

 

Πόρους 
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Πρώτες ύλες (υλικά),εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, προσωπικό, 

συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων και των πληροφοριών. Τα Logistics συχνά 

συνδέονται με την διοίκηση των υλικών, όμως οι τεχνικές της διοίκησης των 

υλικών μπορούν επίσης να εφαρμοσθούν στην διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναμικού, χρημάτων και πληροφοριών. 

Οι δραστηριότητες των Logistics συμπληρώνουν και υποστηρίζουν την 

στρατηγική και την τακτική. Υποστηρίζουν τους στόχους, τα σχέδια και τις 

επιχειρησιακές δραστηριότητες των συστημάτων. Τα υποστηριζόμενα συστήματα 

μπορεί να είναι Οργανισμοί ή μεμονωμένα άτομα.  

Ο παραπάνω προσδιορισμός του περιεχομένου των Logistcs δεν δηλώνει ότι τα 

Logistics καθορίζουν τις απαιτήσεις ότι είναι μηχανικός σχεδιασμός, ούτε ότι 

είναι διοίκηση. Δηλώνει μόνο ότι: όταν μία προκαθορισμένη διοίκηση, 

συγκεκριμένη τεχνική μεθοδολογία και συγκεκριμένες τεχνικές δραστηριότητες, 

εμπλέκονται με ειδικές λειτουργίες υποστήριξης, τότε ο συνδυασμός των 

παραγόντων αυτών αποτελεί εφαρμογή των Logistics.  

Η εφαρμογή των Logistics έχει διαφορετικούς τρόπους δράσης και διαφορετικά 

αποτελέσματα κατά περίπτωση, που εξαρτώνται από το περιβάλλον μέσα στο 

οποίο αναπτύσσονται και τους παράγοντες που το επηρεάζουν.   

 

1.1.4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ LOGISTICS  

Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή των logistics είναι: 

 Η οικονομική κατάσταση  

 Η πολιτική κατάσταση  

 Το κοινωνικό καθεστώς  

 Το μορφωτικό επίπεδο  

 Το ηθικό περιβάλλον  

 Το τεχνολογικό περιβάλλον  

 Το νομικό καθεστώς  

 Το φυσικό περιβάλλον 

Εκείνος όμως ο παράγοντας που έχει την μεγαλύτερη βαρύτητα, είναι ο 

ανθρώπινος παράγοντας και η ανθρώπινη λογική, που αν είναι αλόγιστη, μπορεί 
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να έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την αποτυχία του οποιουδήποτε εγχειρήματος 

αλλά και την καταστροφή του ίδιου του ανθρώπου και κατ' επέκταση της ίδιας 

της φύσης.  

Logistics λοιπόν στην σύγχρονη επιχείρηση σημαίνει:  

1. Διανομή των προϊόντων (Physical Distribution) από την επιχείρηση μέχρι τον 

τελικό καταναλωτή.  

2. Υποστήριξη της παραγωγής (Production Support) με όλο το απαιτούμενο 

στην κάθε φάση  υλικό (πρώτες ύλες, ημιέτοιμα προϊόντα, υλικά συσκευασίας 

κ.λ.π.)  

3. Προμήθειες για την απόκτηση όλου του απαραίτητου υλικού για την 

υλοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω δραστηριότητες, εμπλέκονται και συνεργάζονται 

σχεδόν όλα τα τμήματα της σύγχρονης επιχείρησης. Δηλαδή αναλυτικότερα και με 

απλά λόγια σε μία επιχείρηση τα Logistics περιλαμβάνουν: 

 Μεταφορικά μέσα: (αριθμός, μέγεθος, είδος κλπ) προκειμένου να 

μεταφερθεί το προϊόν από και προς την επιχείρηση.  

 Management Διανομών: Καθορισμός βελτιστοποιημένων δρομολογίων, 

χρόνων παράδοσης των προϊόντων κ.λ.π.  

 Αποθηκευτικοί Χώροι: Θέση, μέγεθος, εξοπλισμός κλπ.  

 Αποθέματα: Καθορισμός ειδών, ύψους αποθεμάτων, σημείων 

αναπαραγγελίας μοντέλων παρακολούθησης των αποθεμάτων, πολιτικής 

ελέγχου κλπ.  

 Ιχνηλασιμότητα: Αποτύπωση του τι έχουμε διαθέσει που και τι έχουμε 

προμηθευτεί από που. Η αποτύπωση αυτή αποδεικνύεται πολύτιμη σε 

περιπτώσεις ανακλήσεως προϊόντων.  

 Προμήθειες: Επιλογή πηγών προμήθειας, καθορισμός κριτηρίων επιλογής 

προμηθευτών, καθορισμός πολιτικής ποιότητας πρώτων υλών κλπ.  

 Προσωπικό: Απαιτήσεις σε προσωπικό ποσοτικά και ποιοτικά για την 

υλοποίηση του συγκεκριμένου επιχειρηματικού έργου.  
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 Εκπαίδευση: Προσδιορισμός και παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης στο 

προσωπικό προκειμένου να είναι σε θέση να φέρει σε πέρας με επιτυχία το 

έργο που του έχει ανατεθεί.  

 Εγκαταστάσεις: Προσδιορισμός και απόκτηση όλων των εγκαταστάσεων 

που είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων.  

 Τεκμηρίωση: Ανάπτυξη γραπτών οδηγιών και διαδικασιών για όλες τις 

δραστηριότητες με τη σύνταξη εγχειριδίων και λοιπών γραπτών οδηγιών που 

είναι ουσιαστικές για την ορθή διεξαγωγή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. 

 Σύστημα πληροφοριών logistics (Logistics Information System): Είναι το 

σύστημα βάσει του οποίου θα επεξεργάζονται και θα αξιοποιούνται όλες 

οι απαραίτητες για τα Logistics πληροφορίες.(www. Logistics.org.gr, 2009). 

 

1.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

H Οργάνωση / Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι μια διαρκής 

διαδικασία η οποία περιλαμβάνει διάφορες οργανωτικές λειτουργίες, 

συμπεριλαμβανομένων των Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Διοικητικής Μέριμνας, 

Συστημάτων Πληροφορικής, Χρηματοδότησης, Εξυπηρέτησης Πελατών και είναι 

αναπόσπαστη από την Επιχειρησιακή Στρατηγική, αφού καθορίζει τη δυνατότητα 

ενός οργανισμού να παρέχει βέλτιστη εξυπηρέτηση στους πελάτες της και παράλληλα 

να έχει αυξημένη κερδοφορία, μέσω ενισχυμένης ικανοποίησης πελατών. Η 

Οργάνωση / Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μπορεί να θέσει τις βάσεις για τη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Forrester, 1958). 

Η Οργάνωση / Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μπορεί να οριστεί σαν: 

«Το Management είναι στα πρόθυρα μιας σημαντικής ανακάλυψης στο να κατανοήσει 

πως η επιτυχία της βιομηχανικής επιχείρησης βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

της ροής πληροφοριών, υλικών, χρημάτων, εργατικού δυναμικού, και εξοπλισμού. Ο 

τρόπος που συναρμολογούνται αυτά τα πέντε συστήματα για να ενισχύσουν το ένα το 

άλλο και να προκαλέσουν αλλαγές και διακυμάνσεις θα καθορίσει τη βάση για 
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πρόγνωση αποφάσεων, πολιτικών, οργανωτικών δομών, και  επενδυτικών 

επιλογών»(Forrester, 1958). 

 «Διαφορές μεταξύ Οργάνωσης / Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και 

παραδοσιακού ελέγχου υλικών και κατασκευής: 1) Η εφοδιαστική αλυσίδα 

αντιμετωπίζεται σαν ενιαία διαδικασία. Η ευθύνη για τα διάφορα στάδια στην αλυσίδα 

δεν τεμαχίζεται και δεν αποδίδεται σε οργανικά τμήματα όπως κατασκευαστικό, αγορές, 

διανομή, και πωλήσεις. 2) Η Οργάνωση /Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

βασίζεται στην παραγωγή Στρατηγικών αποφάσεων. Ο «Εφοδιασμός» είναι κοινός 

στόχος / αντικείμενο σχεδόν κάθε λειτουργίας στην αλυσίδα και έχει ιδιαίτερη 

στρατηγική σημασία λόγω του αντίκτυπου που έχει στο συνολικό κόστος και στο μερίδιο 

αγοράς. 3) Η Οργάνωση / Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας προσφέρεται για 

διαφορετική αποθεματική προοπτική όπου χρησιμοποιείται σαν εξισορροπητικός 

μηχανισμός όχι ως πρώτη αλλά σαν τελευταία επιλογή. 4) Η Οργάνωση / Διαχείριση 

της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι μια νέα προσέγγιση προς τα συστήματα και είναι 

αναγκαία ολοκλήρωση τους παρά διασύνδεση μεταξύ τους» (Houlihan, 1988).  

Ο στόχος της Οργάνωσης / Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι να 

συγχρονίσει τις απαιτήσεις του πελάτη με τη ροή υλικών από προμηθευτές ώστε να 

προκαλέσει εξισορρόπηση μεταξύ αυτών που συχνά αντιμετωπίζονται σαν  

συγκρουόμενοι στόχοι βέλτιστης εξυπηρέτησης πελατών, διαχείρισης αποθεματικών 

με χαμηλό κόστος, και χαμηλού κόστους μονάδας (Stevens, Graham C. 1989).   

1.2.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

 

Μια εφοδιαστική αλυσίδα είναι μια ακολουθία ροής υλικού, πληροφοριών και 

xρημάτων που πραγματοποιείται ανάμεσα στα διαφορετικά στάδια της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και συνδυάζουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη για ένα προϊόν 

ή μια υπηρεσία. Αυτές οι ροές είναι, στην πραγματικότητα, μια σειρά λειτουργικών 

κύκλων . Κάθε κύκλος εκτελείται στην ‘επιφάνεια’ μεταξύ δύο διαδοχικών σταδίων 

στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η γενική ολοκλήρωση της μπορεί να διαιρεθεί σε 

τέσσερις λειτουργικούς  κύκλους, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.   
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Σχήμα 2: Κύκλος εφοδιαστικής αλυσίδας (www.scp-uk.co.uk, 2009) 

    Προσωπική επεξεργασία δεδομένων 

 

 

 Κύκλος παραγγελίας πελατών (Customer Order Cycle) 

 

Ο κύκλος παραγγελίας πελατών εμφανίζεται στην ‘επιφάνεια’ των 

πελατών/λιανοπωλητών και περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που αφορούν στη 

λήψη και στην πραγματοποίηση της παραγγελίας του πελάτη. Χαρακτηριστικά, ο 

πελάτης αρχίζει αυτόν τον κύκλο επί ενός τόπου-χώρου λιανοπωλητών (το 

κατάστημα). Η αλληλεπίδραση του λιανοπωλητή με τον πελάτη αρχίζει όταν φθάνει 

η παραγγελία ή η σύμβαση και τελειώνει όταν λάβει ο πελάτης το προϊόν που 

παραγγέλθηκε. 

 

 Κύκλος ξαναγεμίσματος (Replenishment Cycle) 

 

Ο κύκλος ξαναγεμίσματος εμφανίζεται στην επαφή λιανοπωλητών ή 

διανομέων και περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που υπάρχουν στο ξαναγέμισμα των 

αποθεμάτων τους . Αρχίζει όταν ένας λιανοπωλητής τοποθετεί την παραγγελία για να 

http://www.scp-uk.co.uk/
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ξαναγεμιστούν τα αποθέματα του με αποτέλεσμα να ικανοποιήσει τη μελλοντική 

ζήτηση. Σε μερικές περιπτώσεις, η διαδικασία ξαναγεμίσματος πραγματοποιείται 

όταν το απόθεμα αγαθών ενός διανομέα είναι μηδενικό. Εναλλακτικά το ξαναγέμισμα 

μπορεί να εμφανιστεί άμεσα από τη γραμμή παραγωγής ενός κατασκευαστή. 

 

 Κύκλος κατασκευής (Manufacturing Cycle) 

 

Ο κύκλος κατασκευής εμφανίζεται χαρακτηριστικά στη επαφή του διανομέα ή 

του κατασκευαστή (retailer/manufacturer) και περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες 

σχετικές με το ξαναγέμισμα των αποθεμάτων των διανομέων (ή λιανοπωλητών). Ο 

κύκλος κατασκευής προκαλείται από τις παραγγελίες πελατών, διαταγές 

ξαναγεμίσματος, ή από τις προβλέψεις της ζήτησης των  πελατών και της τρέχουσας 

διαθεσιμότητας προϊόντων από τον κατάλογο τελικών αγαθών του κατασκευαστή. 

 

 Κύκλος προμήθειας (Procurement Cycle)  

 

Ο κύκλος προμήθειας εμφανίζεται στη επαφή κατασκευαστών ή προμηθευτών 

και περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι 

τα υλικά είναι διαθέσιμα για την κατασκευή. Κατά τη διάρκεια του κύκλου 

κατασκευής, ο κατασκευαστής παραγγέλνει υλικά από τους προμηθευτές , τα οποία 

θα δοθούν άμεσα στη διαδικασία παραγωγής. 

Αν και τα πέντε στάδια του γενικού πρότυπου της εφοδιαστικής αλυσίδας 

χωρίζονται σε τέσσερις λειτουργικούς κύκλους, αυτοί δεν είναι εμφανώς 

διαχωρισμένοι σε κάθε εφοδιαστική αλυσίδα. 

 

Η ενίσχυση στη διαχείριση διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας:  

 

1. Περιγράφει τους ρόλους και τις ευθύνες κάθε συμμετέχοντος στην 

εφοδιαστική αλυσίδα   

2. Προσδιορίζει τα σημεία επαφών όπου η αξία προστίθεται ή αφαιρείται 

3. Παρέχει τη βάση για τον ακριβέστερο κύκλο χρονικής ανοχής  

4. Ενθαρρύνει μια αναπτυξιακή άποψη της εφοδιαστικής αλυσίδας από την 

έναρξη έως το τέλος. 
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Αυτό το τελικό σημείο είναι κεντρικό στο σχέδιο και τη διαχείριση μιας 

αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Μια εφοδιαστική αλυσίδα δεν είναι μόνο 

μια σειρά λειτουργικών κύκλων αλλά και μια ακολουθία από επιχειρησιακές 

διαδικασίες. Κάθε λειτουργικός κύκλος εφοδιαστικής αλυσίδας είναι στην 

πραγματικότητα μια βασική διαδικασία στην επιχείρηση. Μια λεπτομερής κατανόηση 

των επιχειρησιακών διαδικασιών βελτιώνει τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να 

ρυθμίσει και να χρησιμοποιήσει τη δυναμική των διαδικασιών της (www.scp-

uk.co.uk, 2009 ). 

 

1.2.2 Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ( LOGISTICS) 

 

 Ο παγκόσμιος κλάδος της εφοδιαστικής (υπολογίζεται σε περίπου 5,4 

τρισεκατομμύρια ευρώ ή 13,8 % του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 

ετήσιες δαπάνες εφοδιαστικής στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αμερική να ανέρχονται 

σε περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ αντιστοίχως. Ο ανταγωνισμός στον ευρωπαϊκό 

κλάδο της εφοδιαστικής είναι έντονος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 

χαμηλό ποσοστό συγκέντρωσης της εφοδιαστικής εξωτερικής ανάθεσης στην 

Ευρώπη, όπου οι 20 μεγαλύτερες εταιρείες έχουν μερίδιο αγοράς μόνο της τάξεως 

του 33% ( Ojala, Andersson, Naula, 2008 ) 

 Κατά μέσο όρο, το κόστος της εφοδιαστικής αντιπροσωπεύει το 10-15% 

του τελικού κόστους του τελικού προϊόντος. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται 

δαπάνες, όπως το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης. 

 Η παγκοσμιοποίηση της παραγωγής και των αντίστοιχων αλυσίδων 

εφοδιασμού αυξάνει τις μεταφορικές ανάγκες. Η εφοδιαστική καθίσταται ολοένα και 

περισσότερο σημαντική, όχι μόνο εντός της Ευρώπης, αλλά και για τις διεθνείς 

επιχειρηματικές σχέσεις της Ευρώπης. Ειδικότερα, ο ανταγωνισμός μεταξύ της 

Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Άπω Ανατολής καθίσταται σημαντικός παράγοντας και 

ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στους μεταφορικούς κόμβους (ιδίως στους θαλάσσιους 

λιμένες και στους αερολιμένες) και στη μεταφορική ικανότητα των υποδομών. Θα 

πρέπει να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση της αγοράς και των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων μέσω της ευρωπαϊκής συνεργασίας με άλλα μεγάλα κέντρα 

εφοδιαστικής στον κόσμο (π.χ. με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Ιαπωνία, την Κίνα, την 

http://www.scp-uk.co.uk/
http://www.scp-uk.co.uk/
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Ινδία, τη Βραζιλία). Η πρόσβαση στην αγορά των μεταφορών αποτελεί ήδη 

αντικείμενο διμερών και πολυμερών διαπραγματεύσεων. 

 Είναι δύσκολο να έχει κανείς αξιόπιστη εικόνα της αγοράς εφοδιαστικής 

της Ευρώπης, διότι οι σχετικές στατιστικές πληροφορίες δεν επαρκούν επί του 

παρόντος. 

 Διαγράφονται ορισμένες τάσεις, μερικές από τις οποίες είναι αντιφατικές. 

Αφενός, αυτή τη στιγμή σημειώνεται συγκέντρωση της οργάνωσης της εφοδιαστικής 

στα ευρωπαϊκά και περιφερειακά κέντρα διανομής και αφετέρου, ως αποτέλεσμα του 

κορεσμού των ευρωπαϊκών οδών αναδύεται η αποκέντρωση, παρέχοντας τη 

δυνατότητα στις τοπικές αποθήκες ή στις εγκαταστάσεις τελικής αποθήκευσης να 

ανταποκρίνονται ταχέως στις απαιτήσεις των πελατών. Αξιοσημείωτη τάση αποτελεί 

επίσης η εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων εφοδιαστικής, όπου οι 

μεταφορικές επιχειρήσεις αγοράζουν πολυλειτουργικές υπηρεσίες εφοδιαστικής από 

εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (όπως πάροχοι εφοδιαστικής εξωτερικής 

ανάθεσης). Κατά τα πρόσφατα έτη, η εν λόγω συνεργασία μεταξύ μεταφορικών 

επιχειρήσεων και παρόχων υπηρεσιών έγινε περισσότερο μακροπρόθεσμη ως προς τη 

φύση της και συνδυάζεται με υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης των οργανωτικών δομών 

και της πληροφορικής. Επιπροσθέτως, κατά τη βελτιστοποίηση των αλυσίδων 

εφοδιασμού τους, οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) αναγνωρίζουν 

ολοένα και περισσότερο ότι υπάρχουν ανταγωνιστικές εναλλακτικές λύσεις για τις 

οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Παραδείγματος χάριν, οι μεγάλοι μεταφορείς 

παρέχουν συνολικές υπηρεσίες εφοδιαστικής, ενσωματώνοντας περισσότερους 

τρόπους μεταφοράς, διότι αυτό τους παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς το 

κόστος. 

 Οι επιλογές εφοδιαστικής επηρεάζονται επίσης και από άλλους 

παράγοντες, για παράδειγμα οι περιβαλλοντικές παράμετροι (όπως η κατανάλωση 

ενέργειας και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου), η ασφάλεια του ενεργειακού 

εφοδιασμού, καθώς και ο τόπος εγκατάστασης των εταιρειών. Όλοι αυτοί οι 

παράγοντες έχουν σημαντικές επιπτώσεις, οι οποίες εκτείνονται πέραν των ίδιων των 

μεταφορών όπως για παράδειγμα στις επενδύσεις, στην απασχόληση και στη χρήση 

γης. 

 

 



Ενότητα 1Η – Εφοδιαστική Αλυσίδα & Ε.Α Catering, Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί-Λειτουργίες 18 

 

Μαρασλή Σοφία   Μελέτη Περίπτωσης : Χούτος Catering Α.Ε. 

1.3 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

1.3.1  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

Ο δημόσιος χώρος φαγητού που τελικά έγινε γνωστός ως εστιατόριο ξεκίνησε 

από τη Γαλλία. Οι Γάλλοι έχουν συνεχίσει να κάνουν σημαντικές συνεισφορές στην 

εξέλιξη του εστιατορίου από τότε.  

Αρχικά φαίνεται ότι τα εστιατόρια υπάρχουν από την αρχή της ιστορίας. Αλλά 

δεν είναι έτσι. Για εκατοντάδες χρόνια είναι αλήθεια ότι τα ποτά πωλούνταν σε 

πανδοχεία και ξενοδοχεία και ότι στους επισκέπτες που διανυκτέρευαν προσφέρονταν 

γεύματα από οτιδήποτε έτρωγε ο ιδιοκτήτης. Από το τραπέζι του ιδιοκτήτη 

προέρχεται ο μαγειρικός όρος μενού “table d’hote”. Δεν είναι παρά από το 1765 που 

τα εστιατόρια δημιουργήθηκαν όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Οι διάσημοι 

αρχιμάγειρες που γνωρίζουμε πριν από αυτή την ημερομηνία ήταν κάτω από την 

απασχόληση πλουσίων, ευγενών ή πλουσίων γαιοκτημόνων. Πριν τη Γαλλική 

Επανάσταση τα ευρωπαϊκά αριστοκρατικά νοικοκυριά διατηρούσαν περίτεχνες 

εγκαταστάσεις προσφέροντας την καλύτερη κουζίνα απασχολώντας τους καλύτερους 

αρχιμάγειρες. Όσο πιο πλούσιο το νοικοκυριό, τόσο καλύτερος ο αρχιμάγειρας. Αλλά 

όταν η επανάσταση μείωσε τον αριθμό των ιδιωτικών νοικοκυριών που προσέφεραν 

απασχόληση οι αρχιμάγειρες και οι μάγειρες έπρεπε να βρουν εργασία σε άλλες 

κουζίνες ή να κοιτάξουν να ανοίξουν δικές τους εγκαταστάσεις φαγητού.  

Ο πρώτος ιδιοκτήτης εστιατορίου ήταν ο Monsieur A. Boulanger, ένας 

έμπορος σούπας, ο οποίος το 1765 ίδρυσε την επιχείρησή του στην οδό Bailleul στο 

Παρίσι με την ονομασία «restaurateur» («εστιάτορας») όπου μπορούσε να γευτεί 

κανείς ξεχωριστά πιάτα με ιδιαίτερη προτίμηση προς τις σούπες και ζωμούς κρεάτων. 

Στις μέρες μας η λέξη αυτή ή η αλλοίωσή της δηλώνει οποιονδήποτε δημόσιο χώρο 

φαγητού, είτε στα αγγλικά είτε στα γαλλικά, ελληνικά, ολλανδικά, δανέζικα, 

ρουμανικά ή σε πολλές άλλες γλώσσες. Το εστιατόριο του Boulanger ήταν 

πιθανότατα ο μόνος δημόσιος χώρος όπου ο πελάτης μπορούσε να παραγγείλει ένα 

γεύμα από μία ποικιλία πιάτων.  

Μετά το 1782 άνοιξε το πρώτο εστιατόριο πολυτελείας το “La Grande 

Taverne de Londres”, που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1782. Ο ιδιοκτήτης, κάποιος 

Antoine Beauvilliers, ήταν γνωστότατος κουζινικός συγγραφέας και γαστρονομική 
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αυθεντία της εποχής και αργότερα έγραψε το έργο που έγινε η κατεξοχήν πραγματεία 

στη γαλλική κουζίνα, το “L’Art du Cuisinier” (1814).  

Γύρω στο 1804 το Παρίσι είχε πάνω από 500 εστιατόρια, που ανέδειξαν τους 

περισσότερους από τους μεγάλους σεφ στην ιστορία, δημιουργώντας έτσι πολλά 

διάσημα πιάτα και μία κουζίνα που κυριαρχούσε στον κόσμο.  

 

 

1.3.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 

Η ιστορία του προστίμου, το μαγείρεμα και το εμπόριο τροφοδοσίας 

χρονολογείται στην Κίνα κατά την 4η χιλιετία π.Χ.. Κατά τη διάρκεια της ευημερίας 

στην παλιά Αιγύπτου (2650-1450 π.Χ.), η κουλτούρα της κατανάλωσης ήταν ήδη 

πολύ σημαντική. Η πρώτη πραγματική πανδοχεία και ξενώνες ιδρύθηκαν στην 

αρχαία Ελλάδα. Εδώ, το εμπόριο τροφοδοσίας προέκυψε από τη φιλοξενία που δεν 

ήταν καθόλου δεδομένη και  πάντα δωρεάν.      

 Η εξέλιξη αυτή συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

Κατά την πρώτη, καταλύματα τα για τους στρατιώτες εμφανίστηκαν κατά μήκος των 

οδών εμπορίας και στρατιωτικούς δρόμους, οι οποίοι αργότερα άνοιξαν για όλους 

τους ταξιδιώτες. Στην Ευρώπη, στις αρχές του Μεσαίωνα, οι πρώτες ενδείξεις για την 

ανανέωση του τομέα της τροφοδοσίας θα μπορούσε να θεωρηθεί σε μοναστήρια που 

κάλυπταν κυρίως τις ανάγκες των πολλών χριστιανών προσκυνητών καθ ' οδόν προς 

τη Ρώμη. Κατά την εποχή του Καρλομάγνου (περίπου 800 μ.Χ.), το εμπόριο 

τροφοδοσίας άρχισε να αναπτύσσεται περαιτέρω και να εξαπλώνεται σε όλη την 

Ευρώπη, διότι το εμπόριο και οι μεταφορές ήταν αυτές οι οποίες χρειαζόταν για την 

ασφαλή διαμονή. Η εκκλησία είχε μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη του τομέα της 

τροφοδοσίας στα τέλη του Μεσαίωνα. Επιπλέον, το εμπόριο ανθησε, στη νεοσύστατη 

αστική τάξη. Η τροφοδοσία διανεμήθηκε ευρέως στη Γερμανία το 14ο και 15
ο
. 

(http://www.cababstractsplus.org, 2009.) 

 

 

 

 

 

http://www.cababstractsplus.org/
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1.3.3  ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 

Η αλυσίδα εφοδιασμού μονάδων μαζικής εστίασης ξεκινά από τους 

προμηθευτές από τους οποίους εφοδιάζεται μια κεντρική αποθήκη τροφίμων με α’ 

ύλες, υλικά πρωτογενούς και δευτερογενούς συσκευασίας, αναλώσιμα και οτιδήποτε 

άλλο συμβάλει στην υλοποίηση της σίτισης. Η πραγματοποίηση της μεταφοράς των 

τελικών προϊόντων (τρόφιμα) από την κεντρική αποθήκη στην αποθήκη του κάθε  

κέντρου σίτισης και έπειτα στην κουζίνα αυτών, γίνεται με φορτηγά ψυγεία κάτω από 

ειδικές συνθήκες συντήρησης ώστε να μην παραλαμβάνουν οι πελάτες – 

καταναλωτές προϊόντα αλλοιωμένα. 

Σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να τηρούνται ποιοτικοί 

και ποσοτικοί έλεγχοι, ειδικές συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς, εφαρμογή της 

λογικής FEFO, συνεχής ενημέρωση (αν υπάρχουν) λογισμικών ERP (Διαχείριση 

Επιχειρησιακών Πόρων) και WMS ( Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης) . Η 

διαγραμματική απεικόνιση της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων (βλ. Διάγραμμα 

1) με βάση τα προαναφερόμενα είναι: 
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Διάγραμμα 1: Εφοδιαστική αλυσίδα μονάδων μαζικής εστίασης.  

Προσωπική επεξεργασία δεδομένων 

 

1.4  ΚΥΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CATERING 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΚΡΕΑΤΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΨΑΡΙΩΝ & 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΦΡΟΥΤΩΝ & 

ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, κ.α.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΠΟΘΗΚΗ
FAST FOOD

ΑΠΟΘΗΚΗ 
CATERING

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

KOYZINA

ΠΕΛΑΤΕΣ
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Κύριοι χώροι του εστιατορίου θεωρούνται το μαγειρείο και η τραπεζαρία. Σύμφωνα 

με τις σημερινές λειτουργικές ανάγκες οι δύο αυτοί χώροι πρέπει να βρίσκονται στον 

ίδιο όροφο, με ευκολία πρόσβασης ο ένας στον άλλο κατά προτίμηση με πόρτες μίας 

κατεύθυνσης και με μεγάλο κοινόχρηστο χώρο σαν προθάλαμο (office). 

  

 

1.4.1  ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ – ΚΟΥΖΙΝΑ 

  

Είναι ο χώρος της μαζικής παραγωγής προϊόντων – εδεσμάτων αφού σε αυτό 

παρασκευάζονται τα εδέσματα που θα προσφερθούν στους πελάτες στην τραπεζαρία. 

Το δάπεδο του μαγειρείου πρέπει να είναι επίπεδο, αντιολισθητικό και από 

αδιαπότιστο υλικό. Οι τοίχοι πρέπει να φέρουν πλακάκια για τον καλύτερο 

καθαρισμό και τα πλακάκια αυτά πρέπει να είναι σε ύψος τουλάχιστον δύο μέτρων. 

Επίσης, να υπάρχει επαρκής φυσικός και τεχνητός φωτισμός, καθώς και καλός 

εξαερισμός και σωστό αποχετευτικό σύστημα. Να υπάρχουν σιφώνια τέτοια ώστε να 

επιτυγχάνεται ο τέλειος καθαρισμός που πρέπει να είναι το κύριο γνώρισμα στο χώρο 

αυτό. Στο μαγειρείο υπάρχουν οι μαγειρικές μηχανές, οι φούρνοι, τα ψυγεία ημέρας 

και οι θάλαμοι συντήρησης διαφόρων τροφίμων όπως και ποικιλία άλλων 

μηχανημάτων και εργαλείων, ανάλογα με την κατηγορία του catering και την κίνηση 

που παρουσιάζεται. (Καραγιάννης,1997)  

 

Το μαγειρείο πρέπει να είναι συνεχόμενο με το εστιατόριο και επίσης είναι αναγκαία 

και η ύπαρξη βοηθητικών χώρων.  

Παρακάτω αναλύονται οι χώροι που συναντώνται μέσα σε μία ολοκληρωμένη 

κουζίνα:  

  

Χώρος αποθήκης: Εκεί αποθηκεύονται οι προμήθειες, επομένως υπάρχουν χώροι 

ψύξης και κατάψυξης.  

 

Χώρος εισόδου εμπορευμάτων: Όπου γίνεται η παραλαβή των εμπορευμάτων και 

έπειτα η διανομή τους στα αντίστοιχα τμήματα.  

 

Χώρος καθαρισμού (λάντζα): Καθαρισμός σκευών ποτηριών, πιάτων κ.ά. (Πιο 

αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω)  
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Χώρος προσωπικού: Χώρος για διάλλειμα και γκαρνταρόμπα προσωπικού, WC, και 

χώρος φαγητού.  

 

Χώρος τεχνικών: Υπηρεσίες που φροντίζουν για την ψύξη και θέρμανση του χώρου, 

τις ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις.  

 

Χώρος παραγωγής: Ο κυρίως χώρος της κουζίνας που μπορεί να χωρίζεται σε 

μικρότερα τμήματα. (Σαράντος & Χειλαδάκης, 2005)  

 

1.5 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CATERING 

 

Το «office»  

Είναι ο προθάλαμος από την πλευρά του μαγειρείου που εμποδίζει τον θόρυβο και τις 

οσμές της κουζίνας να περάσουν στους υπόλοιπους χώρους. Σε αυτόν το χώρο 

κινείται το προσωπικό πριν εισέλθει στην κουζίνα, κάνοντας χρήση των σκευοθηκών, 

των θερμοτραπεζών, ή άλλων μέσων που βρίσκονται εκεί.  

 

«Λάντζα» εστιατορίου  

Είναι ο πρώτος βοηθητικός χώρος που συναντά το προσωπικό της κουζίνας καθώς 

έρχεται από το office για την άμεση πλύση των σκευών. Οι λάντζες θα πρέπει να 

είναι ευρύχωρες, μεταλλικές και να υπάρχει ιδιαίτερα φροντισμένο αποχετευτικό 

σύστημα για να διευκολύνεται η καθαριότητα.  

Σημαντική είναι η διάκριση μεταξύ λάντζας εστιατορίου (πλύση σερβίτσιων) και της 

λάντζας μαγειρείου (πλύση σκευών κουζίνας). Τα τελευταία χρόνια 

χρησιμοποιούνται αυτόματες μηχανές πλύσης σκευών.  

 

«Κάβα» ημέρας  

Είναι ο προσωρινός αποθηκευτικός χώρος των ποτών. Ανήκει στην υποδομή της 

κουζίνας και την ευθύνη έχει ο αντίστοιχος εξειδικευμένος υπάλληλος.  

 

Αποθήκη ημέρας  
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Είναι η αποθήκη της κουζίνας και συνήθως βρίσκεται στο χώρο του office και είναι ο 

χώρος όπου φυλάγονται χρήσιμα είδη για την εκτέλεση της καθημερινής εργασίας, 

όπως λινά, όργανα, σκεύη και άλλα αναλώσιμα, έτσι ώστε να μη χρειάζεται κάποιος 

να προστρέχει στις μεγάλες κεντρικές αποθήκες.  

 

Τουαλέτες  

Είναι για πάρα πολλούς ένα σημαντικό στοιχείο εκτίμησης όλης της επιχείρησης. 

Πρέπει να υπάρχει διάκριση του χώρου για άντρες και γυναίκες και η κατασκευή τους 

να είναι λειτουργική, αξιοπρεπής αισθητικά και να περιλαμβάνει προθάλαμο. Πρέπει 

να πληρούν τους όρους υγιεινής και να διατηρούνται σε απόλυτη τάξη και 

καθαριότητα. Αν οι τουαλέτες μίας επιχείρησης είναι κατασκευαστικά σωστές και 

καθαρές, τότε όλος ο χώρος της επιχείρησης είναι υποδειγματικός.  

 

Γραφείο  

Εδώ ασκείται το έργο της οργάνωσης, της διοίκησης και της διαχείρισης της 

επιχείρησης. Προγραμματίζονται οι καθημερινές εργασίες του προσωπικού, τα 

ωράρια, η σύνθεση του μενού κ.λπ. Ο χώρος αυτός συνήθως βρίσκεται στην είσοδο 

για να μπορεί να δέχεται ο εστίαρχος εξωυπηρεσιακούς παράγοντες, όπως τους 

προμηθευτές.  

 

1.6 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Ε. Α.)  

 

Παρότι τα τρόφιμα σήμερα είναι πιο ασφαλή από ποτέ, η Βιομηχανία 

Τροφίμων και τα επίσημα όργανα δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν την 

εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Για να επιτευχθεί ο στόχος της διάθεσης ασφαλών 

τροφίμων είναι απαραίτητη μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, όπου η ασφάλεια δεν θα 

διασφαλίζεται μόνο από την ‘ασφαλή’ μεταποίηση των προϊόντων αλλά θα πρέπει να 

επιτυγχάνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Η ασφαλής εφοδιαστική 

αλυσίδα αποτελεί ταυτόχρονα κοινωνική και οικονομική απαίτηση.  

Ο σχεδιασμός με γνώμονα την ασφάλεια ενός τροφίμου απαιτεί 

ολοκληρωμένη διαχείριση της γνώσης και μια συνεχή σειρά παρεμβάσεων σε 

ολόκληρη τη διαδρομή από την ‘έρευνα ως την αγορά’.  
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Η έρευνα που θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες της Βιομηχανίας αναφορικά 

με την Ασφάλεια των Τροφίμων, θα εφαρμόζεται με βάση την πιο πάνω προσέγγιση 

(βλ. Σχημα 3).  

Οι ερευνητικές δράσεις θα κινηθούν σε τρεις κύριους άξονες:  

 Καλύτερη κατανόηση των κινδύνων στην Τροφική Αλυσίδα π.χ. η βασική 

γνώση που απαιτείται για να εκλογικευτεί η χρήση των μετρήσεων ελέγχου 

και η ανάπτυξη νέων μεθόδων και συστημάτων.  

 Εργαλεία για επιπλέον προστασία της Τροφικής Αλυσίδας π.χ. ανάπτυξη 

μεθόδων και συστημάτων για διαρκή βελτίωση της ασφάλειας της παραγωγής 

και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.  

 Κατανόηση του Ανθρώπινου Παράγοντα  

 

 

Σχήμα 3: Σχεδιάζοντας προϊόντα με γνώμονα την ασφάλεια 

(www.sevt.gr/download.php?type=1&file=articleFiles287, 2008) 

 

1.6.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

 

http://www.sevt.gr/download.php?type=1&file=articleFiles287
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Λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζουν τα τρόφιμα και τα ποτά και την άμεση 

σχέση τους με την υγεία των καταναλωτών δεν μπορεί να νοηθεί ποιότητα χωρίς να 

έχουν μηδενιστεί προηγουμένως όλοι σχεδόν οι μικροβιολογικοί, χημικοί και φυσικοί 

κίνδυνοι που ενδεχομένως να επηρεάζουν το προϊόν, άμεσα ή έμμεσα. Η εξασφάλιση 

της υγιεινής των τροφίμων και των ποτών γίνεται με την εφαρμογή ειδικών 

συστημάτων, των συστημάτων «HACCP» , πλέον ISO 22000. 

Ως βιολογικοί χαρακτηρίζονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ύπαρξη 

μικροβίων (βακτήρια, πρωτόζωα, ιοί, παράσιτα) στα τρόφιμα ή την επιμόλυνσή τους 

από άλλους οργανισμούς π.χ. έντομα, ποντίκια κ.α. Αποτελούν τους πλέον σοβαρούς 

κινδύνους που συναντώνται στα τρόφιμα και οφείλονται είτε στην ύπαρξη παθογόνων 

μικροοργανισμών σε αυτά είτε στην ύπαρξη μικροβιακών τοξινών. Και στις δύο 

περιπτώσεις έχουμε την πρόκληση τροφικών δηλητηριάσεων. 

Πρέπει να τονιστεί ότι μια τροφική δηλητηρίαση δεν καταλήγει πάντα σε ίαση 

αλλά μπορεί να αποβεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις μοιραία για τη ζωή του ατόμου 

που προσβλήθηκε, πολύ περισσότερο εάν αυτό συγκαταλέγεται σε ομάδα υψηλού 

κινδύνου όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι ασθενείς .Σε ορισμένες 

περιπτώσεις το άτομο που προσβλήθηκε μπορεί το ίδιο να γίνει φορέας και έτσι να 

διασπείρει τον παθογόνο μικροοργανισμό στο περιβάλλον και επίσης να νοσεί κατά 

διαστήματα. 

Οι χημικοί κίνδυνοι αναφέρονται στην μόλυνση των τροφίμων με χημικές 

ουσίες. Μια τέτοια μόλυνση μπορεί να προκύψει σε οποιοδήποτε στάδιο της 

παραγωγής του τροφίμου: 

 Στην πρωτογενή παραγωγή, κατά την καλλιέργεια των φυτών ή την εκτροφή 

των ζώων από ουσίες που βρίσκονται στο περιβάλλον ή χορηγούνται για 

συγκεκριμένο σκοπό π.χ. γεωργικά φάρμακα, βαρέα μέταλλα, 

χημικοθεραπευτικά, ορμόνες. 

 Κατά τη μεταποίηση, από τη λανθασμένη χρήση χημικών ουσιών για 

τεχνολογικούς ή άλλους λόγους, από απολυμαντικά, καθαριστικά, 

εντομοκτόνα, από χημικές ουσίες διαφόρων μηχανημάτων κυρίως λιπαντικά, 

από τη χρήση ακατάλληλων υλικών συσκευασίας, κ.α. 

Η ύπαρξη ορισμένων χημικών ουσιών στα τρόφιμα δεν είναι επιτρεπτή και τότε 

αυτά θεωρούνται επικίνδυνα και ως εκ τούτου ακατάλληλα για κατανάλωση, ενώ για 

ορισμένες άλλες έχουν οριστεί ανώτατα επιτρεπτά όρια. Η κατανάλωση τροφίμων με 
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ανεπιθύμητες χημικές ουσίες ή με ουσίες που υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπτό 

όριο οδηγούν είτε σε οξείες καταστάσεις, τοξικώσεις, με προσβολή διαφόρων 

συστημάτων και οργάνων ή σε περιπτώσεις χρόνιας λήψης χωρίς οξείες εκδηλώσεις 

έχουμε την εμφάνιση εκφυλιστικών νοσημάτων ή μεταλλάξεων (καρκίνος). 

Οι φυσικοί κίνδυνοι, τέλος, προκύπτουν από την ύπαρξη διάφορων ξένων προς 

το τρόφιμο υλικών μέσα σε αυτό, όπως γυαλί, μέταλλα, πέτρες, ξύλα, πλαστικά κ.α. 

Η ύπαρξη τέτοιων υλικών μέσα στα τρόφιμα μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή 

πνιγμό. 

 

 

Τι είναι το «HACCP»  (πλέον ISO 22000) 

 

«HACCP» σημαίνει «Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου» και 

είναι ακρωνύμιο των λέξεων «Hazard Analysis and Critical Control Points». Το 

HACCP αποτελεί ένα προληπτικό σύστημα διασφάλισης της υγιεινής και της 

ασφάλειας των τροφίμων που αναγνωρίζει, εκτιμά τη σοβαρότητα και ελέγχει τους 

βιολογικούς, φυσικούς και χημικούς κινδύνους στις πρώτες ύλες και όλα τα στάδια 

παραγωγής. 

Το HACCP σαν ιδέα πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 1970 στην Αμερική 

κατά τη συνεργασία της NASA και των εργαστηρίων του αμερικάνικου στρατού 

κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των τροφίμων για το διάστημα. 

Το 1993 η τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξέδωσε την οριζόντια οδηγία 

93/43/ΕΟΚ περί υγιεινής των τροφίμων με την οποία έγινε υποχρεωτική η εφαρμογή 

συστημάτων HACCP από τις επιχειρήσεις τροφίμων, ενώ έχει αναγνωριστεί από 

διεθνείς οργανισμούς, όπως η επιτροπή Codex Alimentarius, ως η 

αποτελεσματικότερη μέθοδος για την παραγωγή ακίνδυνων τροφίμων. 

Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι αυτό το σύστημα διασφάλισης 

της ασφάλειας των τροφίμων μπορεί να εφαρμοστεί π.χ. από μια μεγάλη βιομηχανία 

τροφίμων με ένα εξελιγμένο σύστημα ποιότητας έως και έναν μικρό παραγωγό. 

Σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία αυτού του συστήματος είναι η υποστήριξη 

από τη Διοίκηση και το Ανθρώπινο Δυναμικό της επιχείρησης. 

Ο τρόπος που επιλέγει κάθε επιχείρηση να «στήσει» το HACCP είναι 

συνήθως συνάρτηση των διαθέσιμων πόρων που διαθέτει, ανθρώπινων και μη, της 

γενικότερης κουλτούρας σε θέματα ποιότητας, χρόνου, όπως επίσης και των 
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επιλογών της Διοίκησης. Ανεξάρτητα του τρόπου που θα επιλεγεί, η σχεδίαση και 

πολύ περισσότερο η εφαρμογή του HACCP σε μία επιχείρηση συχνά αποκαλύπτει 

προβλήματα και δυσκολίες οι οποίες εμποδίζουν, κωλυσιεργούν, αποθαρρύνουν και 

τέλος καθιστούν το σύστημα αυτό ανενεργό 

Συνοπτικά λοιπόν είναι θεμιτό, αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται ή είναι υπεύθυνοι για την 

εφαρμογή του HACCP σε μια επιχείρηση να γνωρίζουν κάποια λεπτά και κρίσιμα 

σημεία τα οποία θα τους βοηθήσουν σημαντικά στο έργο τους.  

 (Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδος-Πάτρα, 

Δεκέμβριος 2004 ) 

 

 

1.6.2 ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ 

       ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Οι ανεπάρκειες στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Τροφίμων μπορεί να είναι επικίνδυνες και 

κοστίζουν πολύ. Το πρότυπο ISO 22000 για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας 

Τροφίμων δημιουργήθηκε για να παρέχει ασφάλεια διασφαλίζοντας ότι δεν θα 

υπάρξουν αδύναμοι κρίκοι στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Το ISO/22000, 

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων– Απαιτήσεις σε όλο το εύρος της 

αλυσίδας τροφίμων, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην φάση του Τελικού Πρόχειρου 

Διεθνούς Προτύπου (Final Draft International Standard - FDIS). Το πρότυπο μπορεί 

να ισχύσει μόνο του, ή σε συνδυασμό με άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως ISO 

9001:2000, με ή χωρίς ανεξάρτητη (τρίτου μέρους) πιστοποίηση συμμόρφωσης.  

 

Σε τι αναφέρεται το πρότυπο  

 

Το ISO 22000 καθορίζει απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας 

τροφίμων στην Αλυσίδα Τροφίμων, όπου ένας Οργανισμός:  

 χρειάζεται να επιδείξει την ικανότητά του να ελέγχει τους κινδύνους Ασφάλειας 

Τροφίμων ώστε να παρέχει με συνέπεια ασφαλή τελικά προϊόντα που καλύπτουν 

τόσο τις συμφωνημένες με τον πελάτη απαιτήσεις, όσο και των κανονισμών 

ασφάλειας τροφίμων που είναι σε ισχύ, και  
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 στοχεύει στην αναβάθμιση της ικανοποίησης πελατών μέσα από τον 

αποτελεσματικό έλεγχο των κινδύνων Ασφάλειας Τροφίμων, περιλαμβανομένων 

των διεργασιών για ενημέρωση του συστήματος.  

 

Ποιοι είναι οι προβλεπόμενοι χρήστες  

 

Το ISO 22000 μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε τύπου οργανισμό στην Αλυσίδα 

Τροφίμων από παραγωγούς κτηνοτροφών, παραγωγούς πρώτων υλών έως και 

παραγωγούς τελικών τροφίμων, γραφεία και υπεργολάβους μεταφοράς και 

αποθήκευσης και καταστήματα λιανικής πώλησης και από κάθε τύπου εστιατόρια 

μαζί με σχετιζόμενους οργανισμούς, όπως παραγωγούς μηχανημάτων, υλικών 

συσκευασίας, υλικών καθαριότητας, πρόσθετων ουσιών και άλλων υλικών. Η 

Ασφάλεια Τροφίμων σχετίζεται με την ύπαρξη και τα επίπεδα κινδύνων που αφορούν 

τα Τρόφιμα στο σημείο κατανάλωσής τους (από τον καταναλωτή). Καθώς οι κίνδυνοι 

ασφάλειας τροφίμων μπορεί να παρουσιαστούν σε οποιοδήποτε Στάδιο της Αλυσίδας 

Τροφίμων, είναι σημαντικό να υπάρχει επαρκής έλεγχος σε όλο το εύρος της. Έτσι, η 

Ασφάλεια Τροφίμων αποτελεί κοινή ευθύνη που διασφαλίζεται καταρχάς από τις 

συνδυασμένες ενέργειες όλων των μερών που συμμετέχουν στην Αλυσίδα Τροφίμων.  

 

Ποια είναι η σπουδαιότητα του  

 

Οι Οργανισμοί που παράγουν, κατασκευάζουν, διαχειρίζονται ή προμηθεύουν 

Τρόφιμα, αναγνωρίζουν την αυξανόμενη απαίτηση των πελατών να τους 

επιδεικνύουν και να τους παρέχουν επαρκή απόδειξη της ικανότητάς τους για 

αναγνώριση και έλεγχο Κινδύνων Ασφάλειας Τροφίμων και των διαφορετικών 

συνθηκών που έχουν επίπτωση στην Ασφάλεια Τροφίμων. Το ISO 9001:2000 για 

Διαχείριση Ποιότητας δεν ασχολείται ειδικά με την Ασφάλεια Τροφίμων. Σαν 

αποτέλεσμα αυτού, πολλές χώρες, όπως η Δανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η 

Αυστραλία, μεταξύ άλλων, ανέπτυξαν Εθνικά Πρότυπα και άλλα έγγραφα που 

καθορίζουν αξιολογούμενες απαιτήσεις για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας 

Τροφίμων. Ο αριθμός των εθνικών προτύπων οδήγησε σε σύγχυση. Σαν συνέπεια, 

υπάρχει αναγκαιότητα για εναρμόνιση των εθνικών προτύπων σε ένα διεθνές επίπεδο.  
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Τι καλύπτει  

 

Το Πρότυπο συνδυάζει συνήθως αναγνωρισμένα βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση 

της Ασφάλειας Τροφίμων σε όλη την Αλυσίδα Τροφίμων, ως εξής :  

 Διαδραστική επικοινωνία – Η επικοινωνία σε όλο το εύρος της Αλυσίδας 

Τροφίμων είναι σημαντική για τη διασφάλιση ότι όλοι οι σχετικοί κίνδυνοι 

έχουν αναγνωριστεί και είναι επαρκώς ελεγχόμενοι σε κάθε στάδιο στην 

συγκεκριμένη Αλυσίδα . Αυτό συνεπάγεται την επικοινωνία των αναγκών του 

Οργανισμού τόσο σε Οργανισμούς πιο πάνω στην ροή της Αλυσίδας 

Τροφίμων, όσο και πιο κάτω από αυτόν. Η επικοινωνία με πελάτες και 

προμηθευτές που βασίζεται στις πληροφορίες που παράγονται από την 

συστηματική ανάλυση κινδύνου, θα βοηθήσουν επίσης στην τεκμηρίωση των 

απαιτήσεων των πελατών και προμηθευτών σε σχέση με τις πιθανότητες 

επίτευξης, τις ανάγκες και την επίδραση στο τελικό προϊόν. Το Πρότυπο 

απαιτεί αυτή η επικοινωνία να είναι προγραμματισμένη και να συντηρείται. 

  Διαχείριση συστήματος – Τα πλέον αποτελεσματικά Συστήματα Ασφάλειας 

Τροφίμων αναπτύσσονται, λειτουργούν και ανανεώνονται στο πλαίσιο ενός 

δομημένου Συστήματος Διαχείρισης και ενσωματώνονται στις γενικές 

δραστηριότητες Διαχείρισης του Οργανισμού. Αυτό παρέχει το μεγαλύτερο 

όφελος για τον Οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το ISO 22000 

λαμβάνει την δέουσα μέριμνα των απαιτήσεων του ISO 9001:2000 ώστε να 

βελτιώσει την συμβατότητα των δύο Προτύπων και να επιτρέψει την από 

κοινού ή ενιαία υλοποίησή τους.  

 Έλεγχος κινδύνου - Τα αποτελεσματικά Συστήματα που μπορούν να ελέγχουν 

τους Κινδύνους Ασφάλειας Τροφίμων, σε αποδεκτά επίπεδα, στα τελικά 

προϊόντα που παραδίδονται στο επόμενο στάδιο στην Αλυσίδα Τροφίμων, 

απαιτούν την ισορροπημένη ενσωμάτωση προαπαιτουμένων προγραμμάτων
 

και ένα λεπτομερές πρόγραμμα HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα 

Σημεία Ελέγχου). Το ISO 22000 θα συνδυάσει δυναμικά τις αρχές του 

HACCP και τα «στάδια εφαρμογής» με τα προαπαιτούμενα προγράμματα, 

χρησιμοποιώντας την Ανάλυση Κινδύνων για τον καθορισμό της 

Στρατηγικής που θα χρησιμοποιηθεί για τη Διασφάλιση Ελέγχου του 
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Κινδύνου, συνδυάζοντας προαπαιτούμενα Προγράμματα με το Πρόγραμμα 

HACCP.  

 

“ Το ISO 22000 μπορεί να έχει εφαρμογή σε Οργανισμούς κάθε τύπου στην 

Αλυσίδα Τροφίμων.”  

Το Πρότυπο θα διασαφηνίσει περαιτέρω την αρχή των προαπαιτουμένων 

προγραμμάτων. Αυτά χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες: προγράμματα υποδομής και 

συντήρησης και προγράμματα προαπαιτούμενης λειτουργικότητας.  

Τα «προγράμματα υποδομής και συντήρησης» χρησιμοποιούνται για να 

καλύψουν βασικές απαιτήσεις υγιεινής τροφίμων και αποδεκτές πρακτικές μίας 

περισσότερο μόνιμης μορφής, ενώ τα «προγράμματα προαπαιτούμενης 

λειτουργικότητας» χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν ή να μειώσουν την επίπτωση 

αναγνωρισμένων κινδύνων ασφάλειας τροφίμων στο προϊόν ή στο περιβάλλον 

επεξεργασίας.  

Το Πρόγραμμα HACCP χρησιμοποιείται για την διαχείριση των κρίσιμων 

σημείων ελέγχου που θα εξαλείψουν, προλάβουν ή μειώσουν συγκεκριμένους 

κινδύνους Ασφάλειας Τροφίμων στο προϊόν, όπως καθορίζεται από την ανάλυση 

κινδύνου.  

 

Ποια είναι τα οφέλη για τους χρήστες 

Τα οφέλη για τον οργανισμό που υλοποιεί το Πρότυπο περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων :  

 οργανωμένη και στοχευμένη επικοινωνία μεταξύ των εμπορικών εταίρων  

 βελτιστοποίηση πόρων (εσωτερικά και στην αλυσίδα τροφίμων)  

 βελτιωμένη τεκμηρίωση  

 καλύτερος προγραμματισμός, λιγότερη επαλήθευση μετά την επεξεργασία  

 πιο αποτελεσματικός και δυναμικός έλεγχος κινδύνων ασφάλειας τροφίμων  

 όλα τα μέτρα ελέγχου υπόκεινται στην ανάλυση κινδύνου  

 συστηματική διαχείριση των προαπαιτουμένων προγραμμάτων 

 με ευρεία εφαρμογή καθώς εστιάζεται στο τελικό αποτέλεσμα  

 ισχυρή βάση για λήψη αποφάσεων  

 αυξημένη δέουσα επιμέλεια  
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 εστίαση του ελέγχου στο απαραίτητο σημείο και εξοικονόμηση πόρων 

μειώνοντας τις αλληλεπικαλυπτόμενες αξιολογήσεις συστημάτων.  

 εμπιστοσύνη στο ότι ο Οργανισμός που υλοποιεί το Πρότυπο έχει την 

ικανότητα να αναγνωρίσει και ελέγχει κινδύνους ασφάλειας τροφίμων. 

(Διαχείριση ασφάλειας στην αλυσίδα τροφίμων – εφαρμογή HACCP: εμπειρίες 

– προβλήματα – εξελίξεις – πιστοποίηση, ΤΕΕ, Αθήνα, 7-8 Ιουλ.2005) 

 

1.7 ΨΥΧΡΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

Μια Ψυχρή Αλυσίδα είναι μια ελεγχόμενη ως προς τη θερμοκρασία Αλυσίδα 

Εφοδιασμού. Μια συνεχής ψυχρή αλυσίδα είναι μια συνεχής σειρά δραστηριοτήτων 

κατά την αποθήκευση και διανομή που διατηρεί μια δεδομένη κλίμακα 

θερμοκρασίας.  

 

Χρήσεις  

Οι ψυχρές αλυσίδες είναι κοινές στα τρόφιμα και τις βιομηχανίες φαρμάκων 

και επίσης σε μερικές μεταφορές χημικών. Μια κοινή κλίμακα θερμοκρασίας για μια 

ψυχρή αλυσίδα στις βιομηχανίες φαρμάκων είναι 2 έως 8 °C. αλλά οι συγκεκριμένες 

ανοχές θερμοκρασίας (και χρόνος στη θερμοκρασία) εξαρτώνται από το πραγματικό 

προϊόν που στέλνεται. Αυτό είναι σημαντικό στον ανεφοδιασμό εμβολίων σε 

απόμακρες κλινικές με πολύ ζεστό κλίμα που εξυπηρετούνται από όχι και τόσο καλά 

δίκτυα μεταφορών. Η διάσπαση μιας ψυχρής αλυσίδας λόγω του πολέμου μπορεί να 

παραγάγει συνέπειες παρόμοιες με τα ξεσπάσματα ευλογιάς στις Φιλιππίνες κατά τη 

διάρκεια του Αμερικανο-Ισπανικού πολέμου.   

Παραδοσιακά όλο το ιστορικό στοιχείο σταθερότητας που αναπτύχθηκε για τα 

εμβόλια βασίστηκε στη κλίμακα θερμοκρασίας 2-8 °C. Με την πρόσφατη ανάπτυξη 

των βιολογικών προϊόντων από τους προηγούμενους υπεύθυνους ανάπτυξης 

εμβολίων, τα βιολογικά έχουν εμπέσει στην ίδια κατηγορία αποθήκευσης (2-8 °C) 

λόγω της φύσης των προϊόντων και της έλλειψης δοκιμής αυτών των προϊόντων σε 

ευρύτερους τρόπους αποθήκευσης.  
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Επικύρωση  

Μια Ψυχρή Αλυσίδα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαχείρισης από ένα 

Ποιοτικό Σύστημα Διαχείρισης: αυτό μπορεί να αναλυθεί, να μετρηθεί, να ελεγχθεί, 

να τεκμηριωθεί, και να επικυρωθεί. Η βιομηχανία τροφίμων χρησιμοποιεί τη 

διαδικασία της ανάλυσης κινδύνου και του κρίσιμου σημείου ελέγχου, HACCP, ως 

χρήσιμο εργαλείο. Η χρήση της συνεχίζεται σε άλλους τομείς ( Παρεντερική Ένωση 

Φαρμάκων). Η Τεχνική Έκθεση PDA # 39 δίνει μια γενική περίληψη για το πώς η 

Ψυχρή Αλυσίδα μπορεί να επικυρωθεί.   

Οι θερμοκρασίες πρέπει να επιτηρούνται:  

 στην αποθήκευση  

 στις μεταφορές  

 στη παραγωγική διαδικασία  

 στο τμήμα παραλαβής αγαθών  

 στο κατάστημα  

 κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής εργασίας  

 στην ζεστή και κρύα κουζίνα τροφίμων  

 κατά την αποστολή τροφίμων  

 στις βαθιές καταψύξεις (καταψύξεις μεγαλύτερες από 10m3 πρέπει να 

είναι εξοπλισμένες με τα κατάλληλα θερμόμετρα). Απαιτείται η συνεχής 

καταγραφή της θερμοκρασίας και αποδεικτικών στοιχείων 1 έτους.  

1.7.1 ΤΟ HACCP ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

 ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) 

Με τον όρο «δραστηριότητες ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας» στο 

παρόν εννοούμε τις δραστηριότητες αποθήκευσης και μεταφοράς υπό 

ελεγχόμενες συνθήκες. Δεν περιλαμβάνονται οι παραγωγικές - μεταποιητικές 

διεργασίες των τροφίμων. Τα προϊόντα που διακινούνται είναι (συνήθως) 

τρόφιμα, τα οποία είναι ευπαθή και ευάλωτα σε αλλοιώσεις. Εύκολα ένα 

τρόφιμο, από χρήσιμο στοιχείο για τη διατροφή του καταναλωτή, μπορεί να 

μετατραπεί σε απειλή για την υγεία του ή ακόμα και τη ζωή του. Για τούτο, 

υπάρχουν Ευρωπαϊκές και Εθνικές Θεσμικές Διατάξεις, που πρέπει να 
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εφαρμόζουν οι φορείς, για να προστατεύουν / ελέγχουν τα τρόφιμα και κατ' 

επέκταση την ασφάλεια των καταναλωτών. Οι διατάξεις αυτές  συνοψίζονται, 

στην εφαρμογή από κάθε φορέα ενός Τυποποιημένου Συστήματος Διαχείρισης 

Ασφάλειας Τροφίμων (εφεξής ΣΔΑΤ), τα γνωστά μας Συστήματα HACCP 

(www.cryologic.gr, Χαριτωνίδης., 2008) 

Η απότομη αλλαγή που έφερε στις επιχειρήσεις / φορείς της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας των Τροφίμων η εφαρμογή των Νομοθετικών 

Διατάξεων, έφερε κάποιο «φόβο», όσον αφορά τη γνώση για την υλοποίηση 

αφενός των Συστημάτων και αφετέρου του Κόστος Λειτουργίας. Πράγματι, η 

προσθήκη απαιτήσεων στη σημερινή επιχείρηση, ειδικά τη Μικρομεσαία, είναι 

δυσβάστακτη, σε ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης για μείωση κόστους και 

αύξηση ποιότητας υπηρεσιών. Το ζητούμενο λοιπόν, είναι να δει κανείς την 

εφαρμογή ενός ΣΔΑΤ σαν πρόκληση αύξησης της ανταγωνιστικότητας και όχι 

σαν απειλή αύξησης κόστους. Από τη σκοπιά αυτή, το Σύστημα πρέπει να είναι 

απλό και αποτελεσματικό, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης 

και υλοποιούμενο από ανθρώπους που γνωρίζουν και χαίρονται να το 

λειτουργούν, αφού σε τελική ανάλυση το όλο θέμα «έχει και κοινωνικό 

χαρακτήρα», δεδομένου ότι πρόκειται για την «προστασία του καταναλωτή» 

(www.cryologic.gr, Χαριτωνίδης, 2008). 

Τα περισσότερα βοηθήματα που αναφέρονται στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή ΣΔΑΤ είναι βασισμένα στη λογική των Προτύπων και απευθύνονται σε 

χρήστες ποικίλλων δραστηριοτήτων τροφίμων (παραγωγούς, εμπόρους, διανομείς 

κλπ). Αποτέλεσμα είναι συχνά να είναι δυσνόητα για αυτόν που θέλει να 

σχεδιάσει το «δικό» του σύστημα. Τούτο το Εγχειρίδιο δεν ακολουθεί 

αυστηρά τη δομή του Προτύπου Ασφάλειας Τροφίμων (ΙSΟ 22000), αλλά 

στέκεται στα βασικότερα σημεία που αφορούν τη «ψυχρή εφοδιαστική 

αλυσίδα», ώστε να υποκινήσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και να τον βάλει 

στην ουσία του θέματος και όχι σε «έτοιμες συνταγές». Δίνονται απλές οδηγίες, 

για τη λογική του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός ΣΔΑΤ. Πιστεύουμε ότι 

μόνο με κατανόηση αυτής της λογικής, μπορεί ένα ΣΔΑΤ να εκπληρώσει το 

σκοπό του. Εξάλλου, κατανοώντας τη λογική, ο κάθε Οργανισμός μπορεί να 

σχεδιάσει το δικό του ΣΔΑΤ, χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο το εσωτερικό 

http://www.cryologic.gr/
http://www.cryologic.gr/
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του δυναμικό, το οποίο αποτελεί τη καλύτερη πηγή γνώσης για τις 

ιδιαιτερότητες του Οργανισμού (www.cryologic.gr, Χαριτωνίδης, Ν. , 2008) 

Η ανάπτυξη συνοδεύεται από απλά και πρακτικά παραδείγματα, ώστε να 

κρατάει «ζωντανό» το ενδιαφέρον του αναγνώστη, ενώ στο τέλος δίνονται 

χρήσιμα παραρτήματα, που βοηθούν τους εργαζόμενους της «ψυχρής 

εφοδιαστικής» στην καθημερινή τους δουλειά. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην 

παροχή Οδηγιών για μέτρηση των θερμοκρασιών. Τούτο διότι έχει παρατηρηθεί 

στην πράξη, ότι δημιουργούνται τριβές και παρεξηγήσεις για το θέμα αυτό, στα 

«σημεία εναλλαγής της διαχείρισης των προϊόντων» (παραδόσεις - παραλαβές). 

Επίσης, σε ξεχωριστή Ενότητα δίνονται δέκα προσεκτικά επιλεγμένες Μελέτες 

Περίπτωσης, όπου γίνεται προσπάθεια προσέγγισης του θέματος της «ασφάλειας 

των τροφίμων» μέσα από καθημερινές πρακτικές. 

Κατά τη ροή τους στη «ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα», τα προϊόντα ήδη 

κατέχουν ενδογενώς τα περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους : ήδη 

κατέχουν τα «πρωτογενή» χαρακτηριστικά (παρτίδα συγκομιδής, παρτίδα ζώου), 

ενώ αν είναι έτοιμα προϊόντα, έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία από τον  

μεταποιητή (αποστείρωση, προσθήκη συντηρητικών κλπ) και είναι 

συσκευασμένα. Όλα αυτά σημαίνουν, ότι το προϊόν κατέχει ήδη μια «ποιοτική 

ταυτότητα», στην οποία έχουν μικρή δυνατότητα επίδρασης οι δραστηριότητες 

της «ψυχρής εφοδιαστικής». Ο ρόλος των διαχειριστών της «ψυχρής 

εφοδιαστικής», είναι: α) να γνωρίζουν τα κριτήρια παραλαβής ασφαλών 

προϊόντων και β) να εξασφαλίζουν ένα ασφαλές περιβάλλον (συνθήκες), ώστε να 

αποτρέπονται οι παράγοντες αλλοίωσης που υποβαθμίζουν τα προϊόντα και 

συχνά τα κάνουν επικίνδυνα για τον καταναλωτή. Έτσι, είναι βέβαιο ότι τα 

προϊόντα που «έρευσαν» από τη δραστηριότητα τους είναι ασφαλή και με αυτή 

την ιδιότητα θα τα παραλάβει ο επόμενος φορέας. Μια επιχείρηση -

συνεργαζόμενος φορέας σε μια «ψυχρή εφοδιαστική», πρέπει να μελετήσει 

τους κινδύνους, που μπορεί να απειλήσουν τα προϊόντα που διαχειρίζεται, 

ανάλογα με τις δραστηριότητες που εκτελεί. Οι κίνδυνοι κλιμακώνονται, 

ανάλογα με το αντικείμενο του κάθε φορέα. Στον Πίνακα 1 φαίνεται ένα 

παράδειγμα κλιμάκωσης κινδύνων, ανάλογα με το αντικείμενο μιας 

δραστηριότητας «ψυχρής εφοδιαστικής». 

http://www.cryologic.gr/
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Πίνακας 1: Κλιμάκωση κινδύνου ανάλογα με το αντικείμενο σε δραστηριότητες 

της «ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας» 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Διακίνηση έτοιμων προϊόντων σε ερμητικές 

συσκευασίες, χωρίς επέμβαση στο εσωτερικό τους. 

Χαμηλός 

Διακίνηση προϊόντων σε «ανοικτές» συσκευασίες, όπου το 

προϊόν είναι επιρρεπές σε εξωτερικούς κινδύνους (π.χ. φρούτα 

- λαχανικά), χωρίς επέμβαση στο προϊόν 

Μέτριος 

Διακίνηση προϊόντων σε ερμητικές συσκευασίες, όπου 

γίνεται επέμβαση στο προϊόν, χωρίς όμως να επηρεάζεται 

η πρωτογενής συσκευασία (πχ, ετικετοποιήσεις ) 

συσκευασίες προώθησης) 

Μέτριος 

Διακίνηση προϊόντων σε ερμητικές ή ανοικτές συσκευασίες, 

όπου γίνεται επέμβαση κατευθείαν στο προϊόν (π.χ. 

διαλογητήρια φρούτων και λαχανικών) 

Υψηλός 

Διακίνηση προϊόντων συσκευασμένων ή ασυσκεύαστων, που 

αφήνουν υπολείμματα (σταξίματα) και / ή έχουν έντονες 

οσμές (π.χ. σφάγια, φρέσκα ψάρια, φέτα σε βαρέλια) 

Υψηλός 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό, ότι το HACCP σε μια δραστηριότητα 

«ψυχρής εφοδιαστικής», είναι απλούστερο από αυτό σε μια παραγωγική / 

μεταποιητική δραστηριότητα, όπου οι κίνδυνοι επιμόλυνσης είναι πολύ περισσότεροι. 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι τα «κρίσιμα σημεία ελέγχου» σε μια δραστηριότητα 

«ψυχρής εφοδιαστικής» (αποθήκευση, μεταφορά) είναι λίγα (συνήθως 2 - 5), ενώ 

σε μια παραγωγική δραστηριότητα μπορεί να είναι δεκάδες. Πρόκειται λοιπόν για 

μια απλή «ανάλυση κινδύνων», όπου απαιτούνται κάποιες βασικές γνώσεις 

τεχνολογίας τροφίμων και παραγόντων αλλοίωσης (βλέπε και Εγχειρίδιο «Στοιχεία 

Τεχνολογίας Τροφίμων και Βιομηχανικής Ψύξης»). Επίσης, η δυσκολία εφαρμογής 

ενός Συστήματος HACCP, κλιμακώνεται ανάμεσα στους Φορείς παροχής υπηρεσιών 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλογα με το τρέχον αντικείμενο τους, όπως φαίνεται στον 

προηγούμενο πίνακα. Συμπερασματικά, ο Σχεδιασμός ενός Συστήματος HACCP  

σε μια δραστηριότητα «ψυχρής εφοδιαστικής», πρέπει να βασίζεται στην εξής 

λογική: 

 Δεν σχεδιάζω Σύστημα HACCP μόνο και μόνο επειδή το επιβάλλει ο Νόμος 
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 Αντιμετωπίζω το HACCP σαν πρόκληση, να γίνω παραγωγικότερος και 

ανταγωνιστικότερος 

 Σχεδιάζω ένα «έξυπνο» HACCP, όσο ακριβώς χρειάζεται για το 

συγκεκριμένο αντικείμενο που έχω αναλάβει για την τρέχουσα περίοδο 

 Βασίζομαι στη λογική της ευελιξίας, προσθέτοντας απαιτήσεις στο 

Σύστημα (αναθεώρηση), όταν αναλάβω δυσκολότερο αντικείμενο. Δεν 

επιβαρύνω το Σύστημα με τη λογική «μήπως χρειαστεί» 

 Προσέχω να μη μεταφέρω τις αυστηρές απαιτήσεις που αφορούν τους 

παραγωγούς - μεταποιητές στη δική μου δραστηριότητα, που συνήθως είναι 

απλοϊκή. Τούτο πρέπει να είμαι σε θέση να το τεκμηριώσω στα Όργανα 

Ελέγχου 

 Σχεδιάζω ένα απλό και τεκμηριωμένο Σύστημα, ώστε να μπορώ να πείσω τις 

Αρχές, ότι δεν χρειάζονται οι υπερβολικές απαιτήσεις της παραγωγής 

 Βασίζομαι στους ανθρώπους και προσφέρω πόρους εκπαίδευσης, ώστε 

πραγματικά να υποστηρίζουν το Σύστημα (www.cryologic.gr, Χαριτωνίδης, 

2008). 

Το περιβάλλον ασφάλειας στην «ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα» 

Τα προϊόντα «ρέουν» στη «ψυχρή εφοδιαστική», κάτω από συγκεκριμένες 

συνθήκες περιβάλλοντος, οι οποίες πιθανά να συντελέσουν στην αλλοίωση τους και 

να τα κάνουν επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Σκοπός του ΣΔΑΤ (HACCP) είναι 

να διασφαλίσει ένα περιβάλλον, που να εμπνέει εμπιστοσύνη, ότι κάτι τέτοιο 

δεν πρόκειται να συμβεί, τουλάχιστον σε αξιόλογη πιθανότητα. Ο έλεγχος του 

περιβάλλοντος επιτυγχάνεται με τον έλεγχο των επί μέρους συνθηκών, που 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των παραγόντων αλλοίωσης. Όπως 

αναφέρθηκε και στο Εγχειρίδιο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ», 

οι συνθήκες που εξετάζονται και ελέγχονται, ώστε να εξασφαλίζουν ασφαλές 

και ποιοτικό περιβάλλον στα τρόφιμα, είναι η θερμοκρασία, η υγρασία, η 

συναποθήκευση, η σύνθεση του αέρα και οι συνθήκες υγιεινής. Όσον αφορά το 

HACCP, όπου μας ενδιαφέρει μόνο η ασφάλεια, η βασικότερη συνθήκη είναι η 

θερμοκρασία και ακολουθούν η συναποθήκευση και οι συνθήκες υγιεινής. Η 

υγρασία και η σύνθεση του αέρα συχνά επηρεάζουν την ποιότητα, με την έννοια 

http://www.cryologic.gr/


Ενότητα 1Η – Εφοδιαστική Αλυσίδα & Ε.Α Catering, Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί-Λειτουργίες 38 

 

Μαρασλή Σοφία   Μελέτη Περίπτωσης : Χούτος Catering Α.Ε. 

ότι όταν είναι ακατάλληλες, συχνά οδηγούν σε ποιοτικά υποβαθμισμένα προϊόντα  

(www.cryologic.gr, Χαριτωνίδης, 2008). 

1.8 ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Τι είναι η Ιχνηλασιμότητα 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Προτύπου ISO 22005, Ιχνηλασιμότητα 

(Traceability) είναι η ικανότητα παρακολούθησης (track) και 

ανίχνευσης της προέλευσης (trace) ενός προϊόντος κατά την 

διάρκεια της παραγωγής και διακίνησής του. Τα τελευταία χρόνια η 

Ιχνηλασιμότητα έχει έλθει στο προσκήνιο λόγω των πολλών και 

σοβαρών περιπτώσεων διατροφικών κρίσεων, οι οποίες έχουν ευαισθητοποιήσει τους 

καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε θέματα Ποιότητας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων και των Υλικών Συσκευασίας τους. 

 

Τι είναι το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων  

 

Το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων (Product Traceability System) είναι 

ένα ηλεκτρονικό σύστημα που παρακολουθεί τα προϊόντα καθώς αυτά 

μετασχηματίζονται στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας ή 

διακινούνται στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο 

ελαττωματικό προϊόν, το σύστημα ιχνηλασιμότητας παρέχει όλα τα απαραίτητα 

δεδομένα για την αποτελεσματική ανάκληση της ελαττωματικής παρτίδας. Έτσι, 

λειτουργεί ως «εργαλείο» για την ασφάλεια των επιχειρήσεων, την άμεση απόκρισή 

τους σε περιπτώσεις κρίσεων, την προστασία τους έναντι των λαθών και την 

γενικότερη βελτίωση της λειτουργίας της παραγωγής μέσα από τον εντοπισμό των 

πηγών των προβλημάτων. 

Συστήματα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων 

Έχουν αναπτυχθεί και προωθηθεί στην Ελληνική και Βαλκανική αγορά τα 

εξής Συστήματα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων: 

http://www.cryologic.gr/
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 Tracer Factory - Recalls Manager: Ηλεκτρονικό Σύστημα 

Ιχνηλασιμότητας και Ασφάλειας Προϊόντων για Παραγωγικές 

Μονάδες. 

Το Tracer Factory – Recalls Manager είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα για την 

ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και την διαχείριση των ανακλήσεων. Δίνει τη 

δυνατότητα για ‘προς τα πίσω’ και ‘προς τα εμπρός’ Ιχνηλασιμότητα μέσα από την 

πλήρη ορατότητα του γενεαλογικού δένδρου κάθε προϊόντος σε επίπεδο παρτίδας. Οι 

πληροφορίες περιλαμβάνουν το «lot», το «serial number», τον αριθμό βάρδιας, τις 

συνθήκες παραγωγής και πιθανά «alarms» ή απρόβλεπτα γεγονότα που σχετίζονται 

με το προϊόν. Το Tracer Factory – Recalls Manager απευθύνεται στις επιχειρήσεις 

που έχουν ανάγκη την κάλυψη των απαιτήσεων της Νομοθεσίας και των πελατών 

τους σε σχέση με την Ιχνηλασιμότητα και την Ασφάλεια των Προϊόντων τους. Το 

Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Tracer Factory - Recalls Manager έχει εγκατασταθεί σε 

πολλές Ελληνικές Βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών όπως Τυποποίησης 

Ελαιόλαδου, Επεξεργασίας Βιομηχανικής Τομάτας, Ιχθυοκαλλιεργειών, 

Επεξεργασίας & Τυποποίησης Μελιού, Τυποποίησης Αγροτικών Προϊόντων, 

Προϊόντων Κατεψυγμένης Ζύμης, Αναψυκτικών, Παραγωγής & Συσκευασίας 

Ζωοτροφών, κτλ. 

 TSC (Traceable Supply Chains): Σύστημα Διαδοχικής 

Ιχνηλασιμότητας για τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες των Επιχειρήσεων. 

Το TSC (Traceable Supply Chains) είναι ένα εργαλείο που βοηθά τις 

επιχειρήσεις:  

1. να διαχειριστούν τις διαδικασίες παραλαβών των προϊόντων, Α’ υλών και 

υλικών συσκευασίας από τους προμηθευτές τους και  

2. να παρακολουθήσουν την ανάλωσή τους, διασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα 

των προϊόντων τους.  

Το TSC έχει πεδίο εφαρμογής:  

http://www.theodorou.gr/el/solutions/traceability/solutions-tracer-factory-recalls-manager.html
http://www.theodorou.gr/el/solutions/traceability/solutions-traceable-supply-chains.html
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1. στην ίδια την επιχείρηση, μέσα από την αυτοματοποίηση των παραλαβών και 

την ανάλυση των προδιαγραφών επισήμανσης των προμηθευόμενων υλικών 

ή/και  

2. στους προμηθευτές της επιχείρησης, μέσα από την υλοποίηση των 

συστημάτων που ικανοποιούν αυτές τις προδιαγραφές, καθώς και την 

εκπαίδευσή τους.  

Το TSC προσφέρει στις επιχειρήσεις: 

 Διασφάλιση της διαδοχικής ιχνηλασιμότητας 

 Βελτίωση των διαδικασιών παραλαβής 

 Διαχείριση των προμηθευτών όσον αφορά τις απαιτήσεις σήμανσης 

και ιχνηλασιμότητας 

 Αποφυγή των λαθών που σχετίζονται με τη χειροκίνητη εισαγωγή 

στοιχείων  

 Ενημέρωση του ERP σε πραγματικό χρόνο  

 Συμμόρφωση με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για την 

Ασφάλεια των προϊόντων. 

1.8.1 Η ΙΧΝΗΛΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 

 

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα αποτελείται από τους κρίκους της προμήθειας 

αγαθών, της αποθήκευσης, της παραγωγής ή μεταποίησης, του ποιοτικού ελέγχου, 

της μεταφοράς και της τελικής διάθεσης στον καταναλωτή. Παρακολουθώντας την 

πορεία των αγαθών μέσα σε αυτή την αλυσίδα, είναι αδιαμφισβήτητη η ανάγκη της 

καταγραφής αυτής της πορείας καθώς και η εύκολη αναζήτηση της εκάστοτε 

τρέχουσας θέσης του αγαθού ή της υπηρεσίας. Επεκτείνοντας αυτή την ανάγκη 

ζητούμε και την ανάκτηση χαρακτηριστικών πληροφοριών που συνοδεύουν το αγαθό 

στην πορεία του μέσα στην αλυσίδα. Η δυνατότητα αυτή της ιχνηλασίας των αγαθών 

αποδίδεται με τον όρο «ιχνηλασιμότητα». 

 

Γενική εικόνα 

 



Ενότητα 1Η – Εφοδιαστική Αλυσίδα & Ε.Α Catering, Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί-Λειτουργίες 41 

 

Μαρασλή Σοφία   Μελέτη Περίπτωσης : Χούτος Catering Α.Ε. 

Η διείσδυση των ξένων τροφίμων στην εγχώρια αγορά, έχει προκαλέσει 

επιπτώσεις στην προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

προϊόντων για ανταπόκριση στις απαιτήσεις των ξένων αγορών. Το έλλειμμα στις 

συναλλαγές των προϊόντων διατροφής υπερπενταπλασιάστηκε, ενώ οι εισαγωγείς 

θριαμβεύουν. 

 

 Τα τρόφιμα στην συντριπτική τους πλειοψηφία τους είναι Γεωργικά Προϊόντα 

(Φυτικά, Ζωικά, Ιχθυώδη) ή άμεσα παράγωγα αυτών. Ο έλεγχος, ή η 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των τροφίμων, για να είναι αποτελεσματικός 

πρέπει να είναι προληπτικός, συνεχής, και αδιάσπαστος από την παραγωγή 

μέχρι την κατανάλωση. 

 

 Η τυποποίηση, η πιστοποίηση της ποιότητας, η υποστήριξη της παραγωγής 

καθώς και ο έλεγχος των τροφίμων πρέπει να είναι σε συνάφεια τόσο με την 

προστασία του καταναλωτή, όσο και με την αγροτική πολιτική. Η ενιαία 

διαδικασία της πρωτογενούς παραγωγής, η μεταποίησή της και η διάθεση των 

προϊόντων διατροφής, επιβάλλουν την ενότητα αντιμετώπισης όλου του 

κύκλου διατροφής. 

 

Η Πράσινη Βίβλος 

Οι πράσινες βίβλοι είναι έγγραφα που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και τα οποία αποσκοπούν στην προώθηση του προβληματισμού σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο επί συγκεκριμένου θέματος. Στο πλαίσιο αυτό, καλούν τα 

ενδιαφερόμενα μέρη (οργανισμούς και άτομα) να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία 

διαβούλευσης και συζήτησης στη βάση των προτάσεων που διατυπώνουν. Οι 

πράσινες βίβλοι αποτελούν ενίοτε την αφετηρία νομοθετικών εξελίξεων που στη 

συνέχεια εκτίθενται στις λευκές βίβλους.      

 Οι πράσινες βίβλοι για το επιχειρηματικό πνεύμα στην Ευρώπη (2003), για τις 

δημογραφικές αλλαγές και μια νέα αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (2005) ή, πιο 

πρόσφατα, για μια ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά με μια ασφαλή, ανταγωνιστική και 

βιώσιμη ενέργεια (2006) αποτελούν παραδείγματα των συζητουμένων θεματικών 

τομέων.          

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έγγραφό της "Πράσινη Βίβλος Τροφίμων" θεωρεί 

ότι απαιτείται η αναμόρφωση, ορθολογιστική αντιμετώπιση, απλοποίηση και 
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συμπλήρωση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Στα πλαίσια αυτά 

ορίζονται έξι βασικοί στόχοι σύμφωνα με τους οποίους η κοινοτική νομοθεσία πρέπει 

να καλύπτει ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά να 

εκτείνεται από το στάβλο και το θερμοκήπιο μέχρι το τραπέζι και ειδικότερα: 

1. Να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και του 

καταναλωτή 

2. Να επιτρέπει ελεύθερη διακίνηση αγαθών στην εσωτερική αγορά. 

3. Να βασίζεται πρωταρχικά σε επιστημονικά αποδεκτά στοιχεία καθώς και στην 

αξιολόγηση κινδύνων. 

4. Να προωθεί την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων 

και την ενδυνάμωση των εξαγωγικών προοπτικών της. 

5. Να επιφορτίζεται η πρωταρχική ευθύνη της κυκλοφορίας ασφαλών τροφίμων 

στη βιομηχανία, τους παραγωγούς και τους προμηθευτές. 

6. Να αποτελεί μια νομοθεσία συνεκτική, ορθολογική και φιλική στο χρήστη. 

 

Τρόφιμο για τον καταναλωτή σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις και το 

διεθνές εμπόριο είναι το προσυσκευασμένο προϊόν ή το προϊόν με τις κατάλληλες 

ενδείξεις ή σημάνσεις. Αυτό είναι το κύριο σημείο του διαχωρισμού των ελέγχων και 

όχι ο διαχωρισμός σε νωπά ή μη τρόφιμα. Καταναλωτές, παραγωγοί, καταλληλότητα, 

ποιότητα, ανταγωνιστικότητα: Η Ελλάδα χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε την ενότητα 

παραγωγής και κατανάλωσης των προϊόντων διατροφής. 

Η υπόθεση των τροφίμων είναι συνδεδεμένη με τα φυτοφάρμακα και τα 

υπολείμματα στα αγροτικά προϊόντα, με τη νιτρορύπανση και την ποιότητα του νερού 

στις καλλιέργειες, με τη διατροφή και την υγεία των ζώων. Είναι επίσης συνδεδεμένη 

με τη μεταποίηση (χυμοί, κονσέρβες, γαλακτοκομικά, κ.λπ.). Ο προσδιορισμός της 

ποιότητας και της πρόσβασης στην αγορά αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τον 

προγραμματισμό της παραγωγής και την προώθηση ειδών και ποικιλιών. Η 

πληροφορία αυτή είναι δυνατή μόνο μετά από ακριβή ιχνηλασία. 

 

Η ιχνηλασία στη πράξη 

 

Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη αναγνωρίσει την αξία της ιχνηλασιμότητας 

έχουν εισάγει «σύστημα ιχνηλασίας» υιοθετώντας το σύστημα παρακολούθησης 
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αγαθών με «γραμμωτό κώδικα» (barcode) μέσω ασύρματης τεχνολογίας (RF 

τερματικών) αλλά και κατάλληλου λογισμικού (WMS – Warehouse Management 

System) το οποίο είναι σε θέση να ανακτήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον 

εντοπισμό της ελαττωματικής παρτίδας και να διαθέσει τις οποιεσδήποτε 

πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές, εάν αυτές απαιτηθούν. Μια πολύ σύντομη 

περιγραφή των λειτουργιών για την εφαρμογή της ιχνηλασίας μέσω ενός 

πληροφοριακού συστήματος, γίνεται παρακάτω, χωρίζοντας τις διαδικασίες σε δύο 

μεγάλα κυκλώματα. 

 

Κύκλωμα Παραλαβών 

Μετά την άφιξη των αγαθών στις ράμπες παραλαβής, στοιβάζονται σε 

προσωρινό χώρο για την καταγραφή των πλήρων στοιχείων των εμπορευμάτων 

(ποσότητα/παλέτα, αριθμός παρτίδας, ημερομηνία παραγωγής και λήξης, δείκτης 

στοιβάδας προϊόντος κ.τ.λ.). Αφού όλες αυτές οι πληροφορίες εισαχθούν στο 

ολοκληρωμένο σύστημα WMS, με την χρήση θερμικού εκτυπωτή Barcode εκδίδεται 

ετικέτα παλέτας η οποία επικολλάται σε κάθε παραλαμβανόμενη παλέτα. Στην 

συνέχεια οι παλέτες αυτές με περονοφόρο, το οποίο είναι εφοδιασμένο με ασύρματο 

τερματικό, μεταφέρονται στα ράφια. Η μεταφορά αυτή γίνεται σύμφωνα με πρόταση 

που βλέπει ο χειριστής στο ασύρματο τερματικό. Με γνώμονα τη σάρωση της 

ένδειξης του γραμμωτού κώδικα της ετικέτας της παλέτας, το WMS σύστημα, 

βασισμένο σε αλγορίθμους, προτείνει τη καταλληλότερη θέση αποθήκευσης, έχοντας 

λάβει υπόψη του την θέση Picking του προϊόντος, την παρτίδα του, την ημερομηνία 

λήξης, τις συνθήκες αποθήκευσης (θερμοκρασία), τον τύπο της θέσης απόθεσης κ.ά.. 

Έχοντας τοποθετήσει τις παλέτες στα ράφια, με παράλληλη σάρωση της σήμανσης 

τόσο της παλέτας προς τοποθέτηση όσο και της θέσης απόθεσης, (προφανώς έχουν 

σημανθεί με αντίστοιχες ετικέτες barcode), το σύστημα γνωρίζει που βρίσκεται και το 

παραμικρό τεμάχιο μιας παρτίδας μέσα στην αποθήκη. 

 

Κύκλωμα Αποστολών 

Αρχικά οι παραγγελίες έρχονται στο σύστημα μέσω «προγραμμάτων 

διεπαφής» (interfaces) με τους πελάτες. Στη συνέχεια γίνεται η δρομολόγηση των 

φορτίων. Αυτό σημαίνει ότι αφού ανατεθούν όλες οι παραγγελίες σε δρομολόγια 

γίνεται από το σύστημα η δέσμευση των ποσοτήτων ανά φορτία δρομολογίων. Με 

βάση τους αλγόριθμους του συστήματος (FEFO-FIFO, κατάλληλων ποσοτήτων) 
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δεσμεύονται συγκεκριμένες παλέτες στην περιοχή της «stock area». Οι παλέτες που 

πρόκειται να φύγουν για την ικανοποίηση των παραγγελιών σαρώνονται με τις 

ασύρματες συσκευές και με την βοήθεια των «picking lists» φορτώνονται οι 

παραγγελίες στα αντίστοιχα δρομολόγια. Επιβεβαιώνονται οι κινήσεις και 

ολοκληρώνεται το κύκλωμα με την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών. 

Από τις παραπάνω διαδικασίες προκύπτουν πολύ σημαντικά οφέλη όπως: 

 Έλεγχος του αποθέματος κατά ημερομηνία λήξης ή παρτίδας (Lot numbers), 

κατάστασης του αποθέματος κλπ. 

 Ταυτοποίηση του συστήματος των κινήσεων που διενεργούνται στην αποθήκη 

για την συμφωνία του συστήματος της επιχείρησης με τα επιμέρους 

συστήματα των πελατών της 

 Εξασφάλιση του συστήματος FEFO – FIFO λόγω της αυτόματης δέσμευσης 

των ποσοτήτων μέσω των αλγορίθμων του συστήματος 

 Αναλυτική πληροφόρηση των πελατών ως προς τις ποσότητες που 

διανεμήθηκαν, την ακριβή ημερομηνία λήξης τους ανά παρτίδα και ανά 

προορισμό, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η ανάκληση του προϊόντος σε 

περίπτωση που αυτό ζητηθεί. 

Η πρόοδος της τεχνολογίας επιτάσσει την εφαρμογή των νέων συστημάτων 

ανίχνευσης RFID στην επιχείρηση. Με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών η 

επιχείρηση εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της, αλλά 

ταυτόχρονα διατηρεί και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. 

Η εμπειρία από την υλοποίηση και εφαρμογή της ακριβούς ιχνηλασίας σε 

επιχειρήσεις έχει αποδείξει ότι πέρα από τη σημαντικότατη μείωση του κόστους 

εκτέλεσης των καθημερινών επιχειρησιακών διαδικασιών αλλά και του αριθμού των 

λαθών που γίνονται από χρήστες, οι επιχειρήσεις έχουν ευεργετηθεί διαμέσου: 

1. Της σημαντικότατης μείωσης των λανθασμένων εγγραφών στα τιμολόγια και 

τα δελτία αποστολής. Τα λάθη ουσιαστικά εξαλείφονται. 

2. Της βελτιστοποίησης της ορθότητας και ακρίβειας εκτέλεσης παραγγελιών 

πελατών. 

3. Της ακρίβειας στη διαχείριση δεδομένων, στην παρακολούθηση του συνόλου 

του αποθέματος και της εντυπωσιακής μείωσης στις απώλειες αποθέματος 

4. Της μείωσης του απαιτούμενου χρόνου προετοιμασίας και αποστολής των 

παραγγελιών. 
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5. Της εξασφάλισης από το σύστημα ότι οι προτεραιότητες βάσει FEFO – ή 

οποιουδήποτε άλλου συστήματος τήρησης αποθέματος – τηρούνται αυστηρά. 

6. Της επακριβούς ιχνηλασίας παρτίδας, η οποία επιτρέπει την έγκαιρη και 

αποτελεσματική απόσυρση ελαττωματικών παρτίδων. 
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2.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

Ο κύριος σκοπός της παρούσας Έρευνας είναι η ανάδειξη των Δυνατών 

Σημείων που οφείλονται στις ορθές εφαρμογές της Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) 

και ο εντοπισμός των Αδύνατων Σημείων που επηρεάζουν την παραγωγικότητα μιας 

Επιχείρησης -στην περίπτωσή μας μιας συγκεκριμένης Εταιρείας Catering, της 

Εταιρίας «Χούτος CATERING Α.Ε» - και κατ’ επέκταση μειώνουν το επίπεδο 

εξυπηρέτησης πελατών αλλά και την απόδοση της επιχείρησης. 

Απώτερος στόχος μετά την Καταγραφή και Ανάλυση των Αποτελεσμάτων της 

Πρωτογενούς Έρευνας σε συνδυασμό με τις προσωπικές γνώσεις και τη Δευτερογενή 

Έρευνα, είναι η διατύπωση Προτάσεων που στοχεύουν στην Βελτιστοποίηση των 

Λειτουργιών της Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) της συγκεκριμένης Επιχείρησης. 

 

 

2.1.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ 

  

 Στο ξεκίνημα της εμπειρικής Έρευνας έπρεπε να διαπιστωθεί αν η επιλεγμένη 

επιχείρηση εφάρμοζε ή όχι στην διάρκεια της Λειτουργίας της, Διαδικασίες Αλυσίδας 

Εφοδιασμού (Logistics). Το ζητούμενο αποτέλεσμα επαληθεύτηκε μέσω εμπειρικών 

και βιβλιογραφικών διαπιστώσεων.  

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι Μέθοδοι Συλλογής Πληροφοριών 

Πρωτογενούς Έρευνας από τις οποίες αντλήθηκαν πληροφορίες για τις Διαδικασίες 

Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) της Επιχείρησης και των Πελατών της. 

 Ακολουθεί η Ανάλυση του συνόλου των Πρωτογενών και Βιβλιογραφικών 

Αποτελεσμάτων με Ποιοτικές και Ποσοτικές Μεθόδους που αναδεικνύουν την 

πραγματική κατάσταση ως προς τις Εφαρμογές της Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) 

οι οποίες είτε λειτουργούν σωστά είτε υπολειτουργούν. 

Σκοπός αυτής της ερευνητικής προσπάθειας και της Πτυχιακής Εργασίας είναι 

η ανάδειξη ορισμένων αδύνατων σημείων στις λειτουργίες αλυσίδας εφοδιασμού της 

επιλεγμένης επιχείρησης. Αυτά μπορούν να βελτιωθούν μέσω συγκεκριμένων 

προτάσεων και να μετατραπούν σε δυνατά σημεία της. 

 Συνεπώς, η εύρυθμη ανάπτυξη των Λειτουργιών Αλυσίδας Εφοδιασμού 

(Logistics) μιας Εταιρείας Μαζικής Εστίασης-Catering και του επιπέδου 
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εξυπηρέτησης των Πελατών της επιτυγχάνεται μέσα από τον προαναφερόμενο στόχο 

και αποτελεί την «βασική ερευνητική υπόθεση» της Πτυχιακής Εργασίας. 

 

2.1.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Πριν από την δική μας Έρευνα ασχοληθήκαν Έλληνες και Ξένοι επιστήμονες 

και εμπειρογνώμονες με την Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Δ. Ε. Α. στον 

ευρύτερο Τομέα της Σίτισης όπως επίσης και ιδιαίτερα της Μαζικής Εστίασης. 

Δημοσιεύτηκαν Βιβλία,  ακαδημαϊκές σημειώσεις, άρθρα σε επιστημονικά και 

επαγγελματικά περιοδικά και σε επιστημονικούς διαδικτυακούς τόπους. Ενδεικτικά 

παραδείγματα είναι ο πληρέστερος Ετήσιος Οδηγός Προμηθευτών για τις Μονάδες 

Μαζικής Εστίασης και Φιλοξενίας «Οδηγός Προμηθευτών Μαζικής Εστίασης» που 

δημοσιεύεται κάθε χρόνο από το περιοδικό  Food Service Guide (Μανούσος, Ν., 

2010), όπως επίσης και το άρθρο «Συλλογική Διαφήμιση-Marketing Μαζικής 

Εστίασης» (www.restaurant.com, 2008). Η φοιτήτρια Κατερίνα Βαλλογιάννη που 

φοιτά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει γράψει επίσης ένα σχετικό άρθρο 

με θέμα « Μαζική Εστίαση-Η κρίση ως ευκαιρία» (Βαλλογιάννη, Κ., 2009). Ακόμη 

η Πτυχιακή Εργασία της Γεωργιουδάκη Αναστασίας, φοιτήτριας του Χαροκόπειου 

Πανεπιστημίου του Τμήματος Διαιτολογίας και Επιστήμης με θέμα «Διαχείριση 

ασφάλειας τροφίμων σε ταβέρνα» ( Γεωργιουδάκη, Α., 2008) πραγματεύεται το ίδιο 

θέμα. Τέλος, το σεμινάριο του κ. Μιλτιάδη Χατζημανωλάκη με θέμα «e-Business & 

Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πρόκληση ή Απειλή;» (Χατζημανωλακης, Μ., 2009) 

εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο. 

Σημαντική βοήθεια αποτέλεσε για τα ευρήματα της παρούσας Εργασίας η 

Πτυχιακή Εργασία του φοιτητή Μπαρρή Ιωάννη του Τμήματος Τυποποίησης & 

Διακίνησης Προϊόντων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, με θέμα «Διαχείριση Αλυσίδας 

Εφοδιασμού Τουριστικού Γραφείου Γενικού Τουρισμού (Τύπου)» (Μπαρρής Ι., 

2009). Η εργασία περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και στοιχεία χωροταξικών 

ρυθμίσεων των εγκαταστάσεων μονάδων εστιατορίων και χώρων σίτισης καθώς και 

την Διαχείριση Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντικά Logistics πάντα σε σχέση με τις 

Μονάδες Μαζικής Εστίασης. 

Στην ξένη βιβλιογραφία, το 2005 εκδόθηκε το βιβλίο των Bill Hansen και 

Chris Thomas και φέρει τίτλο «Off-Premise Catering Management» (Hansen, B., 

http://www.restaurant.com/
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Thomas, C., 2005). Τον επόμενο χρόνο εκδόθηκε το βιβλίο του Joyce Weinberg με 

τίτλο «The Everything Guide to Catering» (Weinberg, J., 2006). Τέλος, το βιβλίο 

του Joan K.Loken «The HACCP Food Safety Manual» (Loken, J. K., 2009), που 

εκδόθηκε τον περασμένο χρόνο καθώς και μια σειρά από άλλα εγχειρίδια του ιδίου 

που ακολούθησαν να εκδίδονται και αναφέρουν τον πλήρη οδηγό για τις συνθήκες 

υγιεινής που πρέπει να τηρεί κάθε χώρος στον οποίο σιτίζονται άνθρωποι. Εκτός από 

τα προαναφερόμενα ευρήματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης που άπτονται άμεσα 

ή έμμεσα με το θέμα της Εργασίας μας  εντοπίσαμε επίσης μια πλειάδα ξένων 

επιστημονικών άρθρων και δημοσιεύσεων σχετικών με τον τομέα της σίτισης και της 

υγιεινής σε μονάδες μαζικής εστίασης αλλά μη σχετικών με το αντικείμενο της 

έρευνας μας.  

 

 

 

2.1.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

 

Η επιχείρηση που επιλέχθηκε ως Πεδίο Μελέτης της Ερευνητικής μας 

Υπόθεσης είναι η εταιρεία «Χούτος CATERING Α.Ε» που  ιδρύθηκε το 1983 με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη και με αντικείμενο την εκμετάλλευση εστιατορίων και 

κυλικείων. Η ανάπτυξη της Εταιρείας ήταν αλματώδης και σήμερα διαθέτει 

παραγωγική δυνατότητα και «κινητές μονάδες σίτισης» για την μαζική εστίαση έως 

και 20.000 ατόμων ημερησίως. Διατηρεί την έδρα της στη Θεσσαλονίκη και διαθέτει 

επιπλέον πέντε εργαστήρια παρασκευής τροφίμων: δυο στη Θεσσαλονίκη, ένα στην 

Αλεξανδρούπολη, ένα στην Κομοτηνή και ένα στον Βόλο. 

Επίσης εφοδιάζει καθημερινά και άλλα επτά υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις 

της Βόρειας Ελλάδας. Αυτά είναι: 

 Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη 

 Το Υποκατάστημα του Ωραιοκάστρου 

 Το Υποκατάστημα της Λάρισας 

 Το Υποκατάστημα της Καρδίτσας 

 Το Υποκατάστημα των Τρικάλων 

 Το Υποκατάστημα της Ξάνθης και 

 Το Υποκατάστημα της Ορεστιάδας. 
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Εντούτοις το Ερευνητικό Πεδίο καλύπτει εκτός από την προαναφερόμενη 

«εταιρεία catering» και το σύνολο των Υποκαταστημάτων της διότι μέσω αυτών 

επαληθεύεται ή όχι η Ερευνητική Υπόθεση της Εργασίας.   

 

2.1.3.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Από την ίδρυση της, στην Εταιρεία λειτούργει Κέντρο Μελέτης και Προβολής 

της Ελληνικής Παραδοσιακής Κουζίνας και δραστηριοποιείται στην: 

* παρασκευή, διανομή και διάθεση γευμάτων, ζεστής & κρύας κουζίνας καθώς και 

γλυκισμάτων, για την τροφοδοσία: 

 συνεδρίων 

 δεξιώσεων και άλλων εορταστικών εκδηλώσεων 

 επιχειρήσεων 

 εκθέσεων 

 σχολείων 

 κατασκηνώσεων κ.α. 

Παράλληλα με την παραπάνω κατεύθυνση που υπήρξε η γενεσιουργός της Εταιρείας, 

έχουν αναπτυχτεί άλλες δυο κατευθύνσεις. 

Έτσι δημιουργώντας την δεύτερη κατεύθυνση της έχει αποκτήσει εξειδίκευση 

στην Υλοποίηση Μονάδων Επισιτισμού σε όλους τους χώρους όπως Νοσοκομεία, 

Πανεπιστήμια και Στρατιωτικές Μονάδες. 

 Η τρίτη κατεύθυνση της αφορά τον τομέα Επισιτισμός-Διασκέδαση και για το 

σκοπό αυτό έχει δημιουργήσει σύγχρονους πολυχώρους στη Θεσσαλονίκη και έχει 

συνάψει συμβάσεις με παρόμοιους πολυχώρους σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα για την 

κάλυψη κάθε μορφής κοινωνικής εκδήλωσης. Έτσι παρέχει τη δυνατότητα στους 

πελάτες της να πραγματοποιήσουν κάθε είδους εκδήλωση. 
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2.1.3.2 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛ

ΙΣΜΟΥ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ-ΣΕΦ ΟΔΗΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ-

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΟΜΑΔΑ ISO

ΤΑΜΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

Διάγραμμα  2: Οργανόγραμμα Εταιρίας «Χούτος CATERING Α.Ε.» 

  (Προσωπική επεξεργασία δεδομένων) 
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2.1.4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ 

 
Τα πεδία που εξετάστηκαν για τις ανάγκες της Έρευνας είναι αυτά που 

περιλαμβάνονται στις Λειτουργίες Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) καθώς και οι 

νέες τάσεις υιοθέτησης Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας μαζί με τη Στρατηγική 

Marketing που  υποβοηθούν τις πρακτικές της Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics). Πιο 

συγκεκριμένα εξετάστηκαν: 

 η Παρουσίαση της Εταιρείας Χούτος CATERING Α.Ε  

 η Εφαρμογή του Προτύπου Ποιότητας HACCP στην Εταιρεία  

 η Διαχείριση των Προϊόντων και οι Αρμοδιότητες των Υπαλλήλων 

 η Διαχείριση Προϊόντων & Αποθεμάτων της Εταιρείας  

 η Διαχείριση Προμηθευτών της Εταιρείας 

 η Διαχείριση Παραγγελιών της Εταιρείας 

 η Διαχείριση Διανομών της Εταιρείας 

 τα Πληροφοριακά  Συστήματα (ERP-CRM) της Εταιρείας 

 η Στρατηγική Marketing της Εταιρείας 

 οι Πελάτες της Εταιρείας  

 η Επικοινωνία της Εταιρείας 

 

 

2.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 

«Η Δευτερογενής Έρευνα διεξάγεται με τη συγκέντρωση και αξιολόγηση 

στοιχείων που έχουν  ήδη συλλεχθεί στα πλαίσια προηγούμενης Πρωτογενούς 

Έρευνας και αποτελεί δραστηριότητα βαρύνουσας σημασίας για μια επιτυχημένη 

Ερευνητική Εργασία» (www.ubaconsultants.com, 2008). Έτσι η τελική χρήση των 

στοιχείων έγινε από επιστημονικά βιβλία, εφημερίδες, εργασίες, διδακτικές 

σημειώσεις, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά  και διαδικτυακές επιστημονικές 

πηγές, με προσοχή και αφαιρετική διαδικασία ανακαλύπτοντας και αναλύοντας 

τμήματα της υπάρχουσας γνώσης που αφορούν το Θέμα της Έρευνάς μας (βλ. 

Γράφημα 1). 

http://www.ubaconsultants.com/
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Γράφημα 1: Ποσοστό εύρεσης πληροφοριών επί τοις εκατό % από δευτερογενείς πηγές 

(Προσωπική επεξεργασία δεδομένων Πρωτογενούς Έρευνας) 

 

 

2.2.1 ΒΙΒΛΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΕΝΤΥΠΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ  

 

Οι Επιστημονικές Εργασίες, οι Διδακτικές Σημειώσεις του Τμήματος 

Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων, τα Επιστημονικά Περιοδικά, οι Εφημερίδες 

και η ανάλυση εντύπων καθώς και η  αναζήτηση και η επιλογή των βιβλιογραφικών 

πηγών μέσα από κάθε έντυπο μέσο αποτέλεσαν Ενημερωτικό Υλικό για την 

καταγραφή καταστάσεων που παρατηρούνται συνολικά και εξειδικευμένα στην 

«ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα». 

 Η επιλογή έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να δοθεί βαρύτητα στα κομβικά σημεία 

της Έρευνας και να μην κουράζει κατά την ανάγνωση της. Τα βιβλία καλύπτουν ένα 

ευρύ τμήμα των εννοιολογικών προσδιορισμών και την συμπληρωματική ανάλυση 

θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών στην μελέτη περίπτωσης της «Χούτος 

Catering Α.Ε.».  



Ενότητα 2Η – Στόχοι & Μεθοδολογία Έρευνας – Μέθοδοι Αξιολόγησης  
 

53 

 

Μαρασλή Σοφία   Μελέτη Περίπτωσης : Χούτος Catering Α.Ε. 

 

Το σύνολο των αποτελεσμάτων της αναζήτησης σε βιβλία, επιστημονικά 

περιοδικά, έντυπα και εφημερίδες έγινε σύμφωνα με τις ανάγκες κάλυψης 

επιστημονικών απόψεων όσον αφορά την Αλυσίδα Εφοδιασμού (Logistics), τη 

Διασφάλιση Ποιότητας, τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Πόρων – ΕRP 

και τη Στρατηγική Marketing. 

 

 

 

2.2.2 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

 Οι Διαδικτυακές Πηγές προσέφεραν πληρέστερη πληροφορία και βοήθησαν 

στην παροχή ολοκληρωμένης εικόνας για την περαιτέρω ενημέρωση των τελευταίων 

εξελίξεων όπως αυτών στον Κλάδο των Πληροφοριακών Εφαρμογών στις 

Επιχειρήσεις, σαν το ERP και το CRM που εφαρμόζεται στην εταιρεία «Χούτος 

Catering Α.Ε.», καθώς επίσης και αυτών για την συνεχή διαμόρφωση και 

ανασυγκρότηση των Προτύπων Ποιότητας ISO και HACCP.  

 

 

2.3 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 

 

«Ο όρος "πρωτογενής έρευνα" προήλθε αρχικά από την προσπάθεια εύρεσης 

ενός πρακτικού τρόπου αντιμετώπισης "εκκεντρικών" θεωριών φυσικής, από τις οποίες 

υπάρχει πληθώρα στο διαδίκτυο. Η βασική ιδέα είναι η εξής: Μπορεί να είναι αρκετά 

δύσκολο για εμάς να αποφανθούμε έγκυρα αν κάτι είναι σωστό ή όχι. Δεν επαφίεται σε 

μας να καθορίσουμε αν η ευφάνταστη θεωρία κάποιου είναι έγκυρη, στην πράξη δεν 

μπορούμε πραγματικά να το κάνουμε. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε, είναι να 

ελέγξουμε αν έχει δημοσιευτεί σε έγκυρα περιοδικά ή από αξιόπιστους εκδότες. Είναι 

λοιπόν αρκετά πρακτικό να αποφεύγουμε να κρίνουμε την εγκυρότητα κάποιων 

πραγμάτων, εμμένοντας απλά σε εκείνα που έχουν κριθεί ως έγκυρα από ανθρώπους 

που είναι κατάλληλοι να αποφασίσουν. Ακριβώς η ίδια αρχή ισχύει και για την ιστορία» 

( Wails, J., 2009).  

Πιο συγκεκριμένα η υλοποίηση της Πρωτογενούς Έρευνας στην Εταιρεία 

«Χούτος Catering Α.Ε.» έχει στόχο την λεπτομερή και εις βάθος αναζήτηση 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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πληροφοριών για τις Λειτουργίες της Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) και για το 

παρεχόμενο «επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών». 

 

 

2.3.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Η Πρωτογενής Έρευνα έγινε με την χρήση Συνεντεύξεων, Ερωτηματολογίων 

και τέλος με την εφαρμογή της Συμμετοχικής Παρατήρησης με τρόπο σταδιακό και 

μεθοδευμένο ξεκινώντας από την Εταιρεία «Χούτος Catering Α.Ε.». Για την άντληση 

πληροφοριών για τη λειτουργία  της επιχείρησης τόσο στο Κεντρικό Κατάστημα όσο 

και στα Υποκαταστήματά της χρησιμοποιήθηκε η μεθοδική συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων. 

 

2.3.1.1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

 

 Συμπληρώθηκε ένα έτοιμο Ερωτηματολόγιο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί στο 

παρελθόν σε  ξεχωριστές εργασίες στον Κλάδο των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και 

Σίτισης, το οποίο αναπροσαρμόσθηκε για την αποτελεσματικότερη εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 

Το Ερωτηματολόγιο  εφαρμόστηκε στην Εταιρεία «Χούτος Catering Α.Ε.» με 

ομώνυμο τίτλο (Ερωτηματολόγιο 1: εταιρεία Χούτος Catering) και το ίδιο 

Ερωτηματολόγιο με το ίδιο περιεχόμενο ερωτήσεων  χρησιμοποιήθηκε στα 

Υποκαταστήματα της επιχείρησης. 

Στο περιεχόμενο του Ερωτηματολογίου συμπεριλαμβάνονται Ερωτήσεις 

κλειστού και ανοιχτού τύπου που αφορούν την Αλυσίδα Εφοδιασμού (Logistics), τον 

Ποιοτικό Έλεγχο, το Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκευσης, το Μαγειρείο,  το 

Marketing, τα Πληροφοριακά Συστήματα και την Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

της Εταιρείας «Χούτος Catering Α.Ε.». Από τις απαντήσεις βγήκαν ποιοτικά και 

ποσοτικά στοιχεία. Το περιεχόμενο και το ύφος των απαντήσεων βοήθησαν στην 

καταγραφή σημαντικών ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων. 

Το περιεχόμενο του Ερωτηματολογίου είναι το εξής:    
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ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) 

ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΜΑΡΑΣΛΗ ΣΟΦΙΑ 

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ(ΚΕΝΤΡΙΚΟ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)  
 

ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
 

1 Επωνυμία Επιχείρησης 

Πλήρης ονομασία  επιχείρησης - διακριτικός τίτλος 

 

2 Νομική μορφή 

ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κτλ. 

 

3 Έτος ίδρυσης 

Το έτος κατά το οποίο έχει ιδρυθεί η εταιρεία με την 

τρέχουσα νομική μορφή της 

 

4 Προσωπικό 

Συνολικός αριθμός απασχολουμένων σήμερα  

Μόνιμο προσωπικό 

 

5 Κύρια προϊόντα- υπηρεσίες 

Κυριότερα τμήματα  και υπηρεσίες  που προσφέρει η 

επιχείρηση 

 

6 Διευθύνων Σύμβουλος 

Όνομα του διευθύνοντος συμβούλου- διαχειριστή- 

ιδιοκτήτη (ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας) 

 

7 Έδρα επιχείρησης  

Νομός, Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνο, φαξ, εταιρική 

ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

8 Τα στοιχεία δόθηκαν από: 

(Όνομα και θέση του υπαλλήλου με τον οποίο 

συνεργάστηκε ο Ερευνητής Σύμβουλος για τη 

συμπλήρωση των στοιχείων) 

 

9 Ημερομηνία συμπλήρωσης 

Ημερομηνία 

Μήνας 

Έτος 

 

 

* (Παρακαλώ,  στις Ερωτήσεις που ακολουθούν, σημειώσετε με   την απάντηση που επιλέγετε ή με 

αριθμητικό ποσοστό επί τοις % ή με γραπτή συνοπτική περιγραφή του ερωτήματος όπου αυτό απαιτείται) 
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

 

1. Φύλο ερωτηθέντος:  

α. Άνδρας   …….. 

β. Γυναίκα   ……. 

 

2. Ηλικία ερωτηθέντος: 

 α. 20-30   ……. 

 β. 31-40   …….. 

 γ. 41-45   ……. 

 δ. 46 και άνω  ……. 

 

3. Είναι: 

α. Απόφοιτος μεταπτυχιακού τμήματος   ……. 

β. Απόφοιτος πανεπιστημίου    ……. 

γ. Απόφοιτος τεχνικής σχολής   …….  

δ. Απόφοιτος  λυκείου   …….. 

 

4. Η θέση του είναι: 

α. απλό στέλεχος   ……. 

β. μεσαίο στέλεχος   ……. 

γ. Προϊστάμενος / μάνατζερ  ……. 

δ. Διευθυντής τμήματος  ……. 

 

 

5.  Ποιες  βασικές-κύριες μεθόδους και πρακτικές εφοδιασμού χρησιμοποιείτε στα τμήματά της επιχείρησης 

σας; 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Γνωρίζετε ότι αυτές οι μέθοδοι και οι πρακτικές ονομάζονται διεθνώς  «Logistics» και αποτελούν 

επιστήμη; 
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Ποιος είναι ο σκοπός που χρησιμοποιείτε αυτές τις μεθόδους και πρακτικές (επιστήμη των logistics) στα 

τμήματα της επιχείρησης σας; 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Πόσα άτομα προσωπικού αντιστοιχούν αποκλειστικά στο τμήμα προμηθειών; 

Απάντηση:……………… 

 

9. Το προσωπικό του τμήματος σας αποτελείται από: 

α. τον υπεύθυνο προμηθειών                                      ……… 

β. τη γραμματεία ……… 

γ. τον υπεύθυνο παραλαβών  ……… 

δ. τον υπεύθυνο αποθήκης  ……… 

 

10. Ο υπεύθυνος προμηθειών: 

α. ερευνά την αγορά                                             …….. 

β. επιλέγει τους κατάλληλους προμηθευτές         …….. 

γ. προχωρεί σε αρχικές παραγγελίες                    …….. 

δ. άλλο (αιτιολογείστε)……………………..      ……..                                                              

11. Με ποια κριτήρια ο υπεύθυνος προμηθειών επιλέγει τους προμηθευτές; 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Κάθε πότε επικοινωνεί μαζί τους; 

Απάντηση:………………. 

13. Με ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων ασχολείται το τμήμα προμηθειών; 

α. πρώτες ύλες μαγειρείου  …….. 

β. αναλώσιμα υλικά  …….. 

γ. προϊόντα προς μεταπώληση  …….. 

 

Αιτιολογείστε σε περίπτωση άλλης απάντησης:……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... …….. 

 

14. Περιγράψτε μας συνοπτικά τον κύκλο προμηθειών στην επιχείρηση σας: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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15. Περιγράψετε μας συνοπτικά την εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης σας: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. Η διαδικασία αγορών από τους προμηθευτές, πραγματοποιείται με: 

α. την επίσκεψη του υπεύθυνου προμηθειών στην αγορά  …….. 

β. την επίσκεψη των προμηθευτών στην επιχείρηση  …….. 

γ. τη διαδικασία προκήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού  …….. 

δ. άλλο (αιτιολογείστε)……………………………. ……..                                       

 

Αιτιολογείστε την απάντησή σας: …………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………... 

17. Η αξιολόγηση των προμηθευτών σας: 

α. δεν γίνεται ποτέ ……. 

β. γίνεται ανεπίσημα σε τακτά διαστήματα ……. 

γ. γίνεται σε ετήσια βάση χρησιμοποιώντας προδιαγεγραμμένη                                        ……. 

 μεθοδολογία 

δ. όπως παραπάνω, αλλά σε εξαμηνιαία βάση                                                                    ……. 

ε. συνεχώς                                                                                                                            …….. 

 

18. Τι αναλαμβάνει ο υπεύθυνος της αποθήκης; 

α. την οργάνωση  …….. 

β. την καθαριότητα  …….. 

γ. τη φύλαξη  …….. 

δ. τη συντήρηση  …….. 

ε. την παράδοση  ……. 

 

19. Τι περιλαμβάνει η διαδικασία παραλαβής: 

α. τον έλεγχο των παραστατικών  …….. 

β. την εκφόρτωση του φορτίου  …….. 

γ. τον έλεγχο ως προς την ποιότητα και την ποσότητα  …….. 

δ. άλλο (αιτιολογείστε)……………………………. …….. 

 

20. Ποια είναι η διαδικασία όταν τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές: 

α. συμπληρώνονται έντυπα παραλαβής  …….. 

β. ενημερώνεται το σύστημα διαχείρισης της αποθήκης  …….. 

γ. ταξινομείται το φορτίο στις αποθήκες  …….. 

δ. άλλο (αιτιολογείστε)…………………………… …….. 

 

21. Σε ποιο σημείο της επιχείρησης βρίσκεται ο χώρος παραλαβής και γιατί; 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………             

 

22. Η ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας των αποθηκών συνίσταται στην:  

α. ελαχιστοποίηση των εργασιών                   …….. 

β. ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων            …….. 

γ. μέγιστη αξιοποίηση του χρόνου                  …….. 

δ. απόλυτη προστασία των προϊόντων            …….. 

 

23. Ποια έντυπα χρησιμοποιείτε στη διαχείριση αποθεμάτων; 

α. δελτία εισαγωγής στη διαδικασία παραλαβής             ……... 

β. δελτία εξαγωγής στη διαδικασία διανομής                  ……… 

γ. καρτέλες στη παρακολούθηση αποθεμάτων                ……… 

δ. άλλο (αιτιολογείστε)……………………….. ……… 

 

24. Τι είδος αποθήκης χρησιμοποιείτε; 

α. ιδιόκτητη                                    ……..  

β. ενοικιαζόμενη                                     …….   

γ. άλλο (αιτιολογείστε)……………………..         …….  

 

Αιτιολογείστε την απάντησή σας:………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

25. Ποια μέθοδο χρησιμοποιείτε στην αποθήκη σας για την διαχείριση των αποθεμάτων; 

α. FIFO (first in first out)                       …….. 

β. LIFO (last in first out)                        …….. 

γ. Just in time                         …….. 

δ. Just in case                  …….. 

ε. άλλο (αιτιολογείστε)…………………                             …….. 

 

Αιτιολογείστε την απάντησή σας:………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

26. Διατηρείτε απόθεμα ασφαλείας; 

ΝΑΙ……                                         ΟΧΙ…….  

 

Αιτιολογείστε την απάντησή σας:……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

27. Πόσες αποθήκες περιλαμβάνει η επιχείρηση σας; 

 

              1                2                 3                4                  >4   

 

28. Με ποια συστήματα ελέγχονται; 
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

29. Ποια είναι η μέση ημερήσια ποσότητα των φορτίων που εισέρχονται;  

 

Απάντηση:……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

30. Αναφέρετε το ποσοστό των αποθηκευτικών σας χώρων που χρησιμοποιείτε στα ακόλουθα: 

 

Α’ ύλες %            Ημιέτοιμα                                           Τελικά 

                                                     προϊόντα (WIP)     προϊόντα 

 

31. Αναφέρετε πόσο σημαντικό είναι για την επιχείρηση η κάθε μία από τις παρακάτω λειτουργίες του 

τμήματος εφοδιασμού (logistics). 

 
Πολύ 

σημαντικό 

Σημαντικό Ούτε 

σημαντικό 

ούτε μη 

σημαντικό 

Μη 

σημαντικό 

Καθόλου 

σημαντικό 

Παραγωγή σε 

χαμηλό κόστος 

     

Παραδόσεις στην 

ώρα τους 

     

Ποιότητα υλικών 
     

Να ικανοποιηθούν 

οι ημερομηνίες 

παραδόσεων 

     

Μικροί lead times 
     

Ποιοτική 

συσκευασία 

     

Σωστή διατήρηση 

πρώτων υλών 

     

To τμήμα logistics 

επηρεάζει την 

λειτουργία των 

πωλήσεων; 
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Υπάρχει καλή 

συνεργασία 

μεταξύ του 

τμήματος logistics 

και του τμήματος 

πωλήσεων: 

     

 

 

32. Σας δίνονται κάποιες δραστηριότητες. Πείτε μας αν τα τελευταία δύο χρόνια το τμήμα εφοδιασμού 

(logistics) έχει προβεί σε κάποιες από αυτές. 

 
Έχει προβεί σε τέτοιες δραστηριότητες Δεν έχει προβεί σε τέτοιες 

δραστηριότητες 

Βελτίωση απόδοσης 
  

Μείωση κόστους 
  

Μείωση του 

πλεονάζοντος υλικού 

  

Αναβάθμιση των 

ικανοτήτων του 

προσωπικού 

  

Απόκτηση  

πιστοποιητικού 

γνώσης λειτουργιών 

εφοδιασμού 

  

Εισαγωγή 

εξειδικευμένου 

λογισμικού 

  

Αγορά νέων 

μεταφορικών οχημάτων 

  

Χρήση outsourcing 
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ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 

 

1. Φύλο ερωτηθέντος:  

α. Άνδρας   ……..   

 

β. Γυναίκα   ……. 

 

2. Ηλικία ερωτηθέντος: 

 α. 20-30   ……. 

 β. 31-40   …….. 

 γ. 41-45   ……. 

 δ. 46 και άνω  ……. 

 

3. Είναι: 

α. Απόφοιτος μεταπτυχιακού τμήματος   ……. 

β. Απόφοιτος πανεπιστημίου    ……. 

γ. Απόφοιτος τεχνικής σχολής   …….  

δ. Απόφοιτος  λυκείου   …… 

   

 

4. Η θέση του είναι: 

α. απλό στέλεχος   ……. 

β. μεσαίο στέλεχος   ……. 

γ. Προϊστάμενος / μάνατζερ  ……. 

δ. Διευθυντής τμήματος  ……. 

 

 

5. Ποιο είναι το προσωπικό του τμήματος εκδηλώσεων:  

1. α. διευθυντής                           …….. 

2. β. γραμματεία                          …….. 

3. γ. προσωπικό αιθουσών          …….. 

4. δ. maitre                                  …….. 

5. ε. τραπεζοκόμοι                      …….. 

6. στ. βοηθοί                               …….. 

7. ζ. οινοχόοι                              …….. 
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8. ι. έκτακτο προσωπικό            …….. 

 

6. Τι προσέχετε κατά τη διάταξη ενός μαγειρείου: 

α. την επάρκεια χώρου                                                      …….. 

β. την εξυπηρέτηση με τις λιγότερες μετακινήσεις           …….. 

γ. την καθαριότητα του χώρου                                          …….. 

δ. την ευκολία και ασφάλεια ανθρώπων και υλικών        …….. 

 

Αιτιολογείστε την απάντησή σας:………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

7. Ποιο είναι το προσωπικό του τμήματος μαγειρείου;  

α. διευθυντής μαγειρείου « chef »             …….. 

β. υποδιευθυντής μαγειρείου « souschef »     ……. 

γ. μάγειρας ζεστής κουζίνας                           ……. 

δ. μάγειρας κρύας κουζίνας                            ……. 

ε. υπεύθυνος σαλατών                                    ……. 

στ. ψήστης                                                      ……. 

ζ. ζαχαροπλάστης – αρτοποιός                       ……. 

 

8. Η επιλογή των menu πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό; 

 ΝΑΙ…….                           ΟΧΙ……. 

 

Αναφέρετε την εξειδίκευση του προσωπικού  για την επιλογή των menu:…………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

9. Αριθμός των παραπόνων πελατών που έχουν καταγραφεί:  

Απάντηση: _________ καταγραφές 

Αφορά την τελευταία διαχειριστική χρήση 

 

 

10. Ποια είναι τα σημαντικότερα παράπονα των πελατών σας που έχουν καταγραφεί;  

 

................................................................................................................. .......................................................................

......................................................................................................................  

11. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό σας κατά την παροχή 

υπηρεσιών προς τους πελάτες;    

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ MARKETING 
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1. Φύλο ερωτηθέντος:   

α. Άνδρας   …….. 

β. Γυναίκα   ……. 

 

2. Ηλικία ερωτηθέντος: 

 α. 20-30   ……. 

 β. 31-40   …….. 

 γ. 41-45   ……. 

 δ. 46 και άνω  ……. 

 

3. Είναι: 

α. Απόφοιτος μεταπτυχιακού τμήματος   ……. 

β. Απόφοιτος πανεπιστημίου    ……. 

γ. Απόφοιτος τεχνικής σχολής   …….  

δ. Απόφοιτος  λυκείου   …… 

 

4. Η θέση του είναι: 

α. απλό στέλεχος   ……. 

β. μεσαίο στέλεχος   ……. 

γ. Προϊστάμενος / μάνατζερ  ……. 

δ. Διευθυντής τμήματος  ……. 

 

  

 1. Ποιες είναι οι διαδικασίες εσωτερικού marketing στην επιχείρηση: 

α. προώθηση των προϊόντων μέσω displays  

     ή άλλων μέσων εσωτερικής προβολής                                              …….. 

β. βελτίωση συμπεριφοράς των εργαζομένων                                        …….. 

γ. προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες των πελατών                    …….. 

δ. άλλη διαδικασία  (αιτιολογείστε)…………………...                         …….. 

    

2. Η στρατηγική μάρκετινγκ της επιχείρησης:  

α. δεν είναι διατυπωμένη                                                                          …….  

β. καθορίζεται από τον ιδιοκτήτη / διευθύνοντα σύμβουλο                      ...….. 
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γ. προκύπτει από συλλογική διαδικασία με τη συμμετοχή στελεχών       ..…… 

δ. προκύπτει μετά από έρευνα για το σχεδιασμό της                                 .…… 

 

3. Με ποιες μεθόδους ερευνάτε τις ανάγκες των πελατών σας: 

α. συστηματική παρατήρηση                           …….. 

β. συζητήσεις μαζί τους                                   …….. 

γ. έλεγχο των πωλήσεων                                  …….. 

δ. συμπλήρωση ερωτηματολογίων                   …….. 

ε. άλλη μέθοδο (αιτιολογείστε)……………     …….. 

 

Αιτιολογείστε την απάντησή σας:…………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Ποιους στόχους πωλήσεων περιλαμβάνει το τμήμα marketing στην επιχείρηση σας. 

Απαριθμήστε κατά σειρά προτεραιότητας: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

5. Ποιο είναι το προσωπικό του τμήματος marketing: 

α. γενικός διευθυντής marketing και πωλήσεων                 …….. 

β. διευθυντής marketing                                                      ……. 

γ. ιδιοκτήτης και διευθυντής                                                ……. 

δ. υπεύθυνος σχεδιασμού marketing                                    ……. 

ε. υπεύθυνος υλοποίησης marketing                                     .….. 

 

6. Που στοχεύει το σχέδιο marketing:     

α. στον πελάτη / καταναλωτή             ……. 

β. στο προϊόν                                       ……. 

γ. και στα δύο                                      ……. 

δ. κανένα από τα δύο                          ……. 

 

7. Πως προσεγγίζετε τις πελατειακές σας ομάδες. 

Απαριθμήστε κατά σειρά προτεραιότητας: 

α. διαφήμιση              …….. 

β. ενημερωτικά έντυπα                                                   …….. 

γ. δημόσιες σχέσεις -επαφές             ……..  

δ. με άλλον τρόπο (αιτιολογείστε)…………………….      ……..  

Αιτιολογείστε την απάντησή σας: …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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10. Το marketing εκδηλώσεων αφορά κυρίως: 

α. δημόσιες σχέσεις με στελέχη επιχειρήσεων  ……. 

β. σχέσεις με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ……. 

γ. επαφές με κρατικούς παράγοντες                                                                               ……. 

δ. άλλο (αιτιολογείστε)…………………………… ……. 

 

11. Ποια είναι η στρατηγική ανταγωνισμού που ακολουθεί το τμήμα marketing εκδηλώσεων: 

α. προώθηση προϊόντων σε νέες πελατειακές ομάδες         …….. 

β. προώθηση νέων προϊόντων                                             …….. 

γ. προώθηση προϊόντων χαμηλών τιμών                             …….. 

δ. προώθηση προϊόντων υψηλής ποιότητας                         …….. 

ε. άλλη στρατηγική (αιτιολογείστε)……………………………….. 

Αιτιολογείστε την απάντησή σας:…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………….................................................................. 

 

12. Η ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών σας βασίζεται κυρίως:   

α. στην τιμή τους                                                                    …….. 

β. στην υψηλή ποιότητά τους                                                  ……. 

γ. στο brand name της επιχείρησης                                          ……. 

δ. στην καινοτομία του προϊόντος  

    ή την υψηλή τεχνολογία της επιχείρησης                            …….. 

 

13. Το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης την τελευταία τριετία:  

α. αυξήθηκε αισθητά …….. 

β. μειώθηκε αισθητά …….. 

γ. παρέμεινε σχεδόν το ίδιο …….. 

 

14. Για λόγους μάρκετινγκ στη χρήση του Internet:  

α. δεν υπάρχει ιστοσελίδα  …….. 

β. γίνεται προβολή των προϊόντων / υπηρεσιών της επιχείρησης στο Internet                           …….. 

γ. υπάρχει πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα με δυνατότητα   

   πραγματοποίησης συναλλαγών on-line     ……. 

 

 

15. Υπάρχει σύστημα παρακολούθησης των σχέσεων με τους πελάτες (Customer Relationship 

Management): 
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α. δεν είναι απαραίτητο  …….. 

β. ενδιαφέρει την επιχείρηση και πρόκειται ν’ αναπτυχθεί προσεχώς                                           ……. 

γ. βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή ……. 

δ. υπάρχει και λειτουργεί …….  

Προσδιορίστε το Πρόγραμμα:……………………………………………........ 

16. Ποιος ο συνολικός αριθμός πελατών της επιχείρησής σας για τα έτη:  

 

α. 2008             ……… 

 

β. 2007             ……… 

 

γ. 2006             .……… 

 

δ. 2005                      ……… 

 

ε. 2004 ………. 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
 

1. Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση λογιστικών βιβλίων: 

 

ΝΑΙ……                                         ΟΧΙ……  

 

Αν ναι, με ποιόν τρόπο / ποιους τρόπους διεκπεραιώνετε τις παραγγελίες σας: 

α. μέσω συγκεκριμένου προγράμματος (π.χ altec, erp) …….. 

β. μέσω internet  …….. 

γ. μέσω τηλεφώνου  …….. 

δ. μέσω πωλητών  …….. 

ε. με άλλον τρόπο (αιτιολογείστε)…………………………. …….. 

 

2. Πιστεύετε ότι τα πληροφοριακά συστήματα στη επιχείρηση σας 

ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες σας: 

 

ΝΑΙ……                            ΟΧΙ……  

 

3. Το προσωπικό εκπαιδεύτηκε στη διαχείριση των συστημάτων: 

 

ΝΑΙ……                                         ΟΧΙ……  

 

4. Πόσο χρόνο χρειάστηκε για την εκπαίδευσή του;  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Υπάρχει σύστημα MIS (Management Information System- Σύστημα Διαχείρισης  

Πληροφόρησης);  
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ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ……. 

 

ΝΑΙ……                                         ΟΧΙ……  

 

 

 

6. Υπάρχει ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ των μονάδων της επιχείρησης; 

ΝΑΙ……                                             ΟΧΙ……  

 

Επιλέξτε ΝΑΙ αν όλες οι μονάδες συνδέονται μέσω δικτύων οποιασδήποτε μορφής με την κεντρική διοίκηση. 

7. Αριθμός νέων εξοπλισμών που εισήγαγε η επιχείρηση την τελευταία τριετία: 

Απάντηση:………………….. 

 

8. Συνολική δαπάνη για πληροφοριακά συστήματα στην τελευταία διαχειριστική περίοδο: 

Απάντηση:………………….. 

 

9. Αποκτάτε νέα τεχνολογία πληροφοριακών συστημάτων: 

α. αναπτύσσοντάς την εσωτερικά στο τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας της επιχείρησης………………   

β. αγοράζοντας εξοπλισμό και λογισμικό για τη βελτίωση του δικτύου πληροφόρησης ………  

γ. συνεργαζόμενοι με άλλη επιχείρηση .……… 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

1. Φύλο ερωτηθέντος:  

α. Άνδρας   …….. 

β. Γυναίκα   ……. 

 

2. Ηλικία ερωτηθέντος: 

 α. 20-30   ……. 

 β. 31-40   …….. 

 γ. 41-45   ……. 

 δ. 46 και άνω  ……. 

 

3. Είναι: 

α. Απόφοιτος μεταπτυχιακού τμήματος   ……. 
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β. Απόφοιτος πανεπιστημίου    ……. 

γ. Απόφοιτος τεχνικής σχολής   …….  

δ. Απόφοιτος   λυκείου   …….. 

 

4. Η θέση του είναι: 

α. απλό στέλεχος   ……. 

β. μεσαίο στέλεχος   ……. 

γ. Προϊστάμενος / μάνατζερ  ……. 

δ. Διευθυντής τμήματος  ……. 

 

 

5. Οι στόχοι της επιχείρησης: 

α. ορίζονται για το σύνολό της                                                    ……… 

β. ορίζονται ξεχωριστά για κάθε τμήμα                                      …….... 

γ. ορίζονται για κάθε ομάδα εργασίας                                         ……… 

δ. με άλλον τρόπο (αιτιολογείστε)………………………….                       ……… 

 

6. Ποιοι ορίζουν τους στόχους και τη στρατηγική;  

α. οι μέτοχοι                                                                                         ……… 

β. η ανώτερη διοίκηση  (διευθυντής – διευθύνοντες σύμβουλοι)       ……… 

γ. τα επιμέρους τμήματα σε συνεργασία με τη διοίκηση                    ……… 

δ. οι εργαζόμενοι σε συνεργασία με τη διοίκηση                                ……… 

 

7. Η διοίκηση στην επιχείρηση είναι κυρίως: 

α. ατομική, από τον διευθυντή ή τον διευθύνοντα σύμβουλο     ……… 

β. συλλογική μεταξύ των διευθυντών                                         ……… 

γ. συλλογική, με τη συμμετοχή και των εργαζομένων                ……… 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

1. Η επικοινωνία στην επιχείρηση είναι: 

α. ιεραρχική, από πάνω προς τα κάτω       …….. 
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β. αμφίδρομη        ……... 

δ. άλλης μορφής (αιτιολογείστε)………………………….     ……. 

 

2. Ποιοι ορίζουν τους στόχους και τη στρατηγική;  

α. οι μέτοχοι                                                                                         ……… 

β. η ανώτερη διοίκηση  (διευθυντής – διευθύνοντες σύμβουλοι)       ……… 

γ. τα επιμέρους τμήματα σε συνεργασία με τη διοίκηση                    ……… 

δ. οι εργαζόμενοι σε συνεργασία με τη διοίκηση                                ……… 

 

3. Η διοίκηση στην επιχείρηση είναι κυρίως: 

α. ατομική, από τον διευθυντή ή τον διευθύνοντα σύμβουλο     ……… 

β. συλλογική μεταξύ των διευθυντών                                         ……… 

γ. συλλογική, με τη συμμετοχή των εργαζομένων                      ……… 

 

4. Κάθε εργαζόμενος για να μεταφέρει τα αιτήματά του: 

α. μπορεί να επικοινωνήσει απ’ ευθείας με την ανώτερη διοίκηση …….. 

β. οφείλει να επικοινωνήσει πρώτα με τον υπεύθυνο του τμήματός του …….. 

γ. δεν υπάρχει τυπική διαδικασία …….. 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

1. Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση: 

α. δεν αξιολογούνται ποτέ                   ……… 

β. αξιολογούνται μόνο οι διευθυντές                   ……… 

γ. αξιολογούνται όλοι σε τακτά διαστήματα    ………                                                     

 

2. Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση εκπαιδεύονται: 

α. πολύ σπάνια ή καθόλου …….. 

β. μόνο όταν αλλάζει εξοπλισμός και διαδικασίες …….. 

γ. σε τακτικά χρονικά διαστήματα …….. 

 

3.  Κατά τη διάθεση των προϊόντων σας, το εργατικό δυναμικό τηρεί τους κανόνες υγιεινής;  

 

ΝΑΙ……                                             ΟΧΙ….. 

 

Αν ΝΑΙ, τότε κυκλώστε τον βαθμό τήρησης από 1 έως 5.  
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% 

       

% 

       

% 

       

% 

       

% 

       

% 

ΟΧΙ….

.       
% 

       

% 

       

% 

1             2             3             4           5 

 ανεπαρκής            μέτριος                  πλήρης 

 

4. Ποιο είναι το κανονικό ωράριο εργασίας του προσωπικού της επιχείρησης; Υπάρχουν υπερωρίες; Εάν 

ΝΑΙ σε τι ποσοστό;    

 

 

Δευτέρα – Παρασκευή          ……..    Υπερωρίες               % 

Σάββατο                                 …….   

Κυριακή                                 ……..    

 

 

 

5. Ποιο είναι το ποσοστό των πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ στο σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση; 

Απάντηση:…………….% 

Αφορά την τελευταία διαχειριστική περίοδο 

 

6. Ποιο είναι το ποσοστό των κατόχων μεταπτυχιακού διπλώματος (MBA, MSc, MA, PhD) στο σύνολο των 

εργαζομένων στην επιχείρηση;  

Απάντηση:……………% 

Αφορά την τελευταία διαχειριστική περίοδο 

 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

1. Η  επιχείρηση έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9000; 

ΝΑΙ……                                             ΟΧΙ…..  

 

2. Η επιχείρηση έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΝ 14000; 

ΝΑΙ……                                         ΟΧΙ….. 

 

3. Η επιχείρηση έχει πιστοποιηθεί για περιβαλλοντική διαχείριση κατά EMAS; 

ΝΑΙ……                              ΟΧΙ….. 

 

 

4. Η επιχείρηση έχει πιστοποιηθεί κατά HACCP ή άλλο αντίστοιχο σύστημα διασφάλισης; 

                               

 

ΝΑΙ…… 
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% 

       

% 

 

5. Η επιχείρηση έχει αποκτήσει άλλο πιστοποιητικό ποιότητας/βραβείο ποιότητας πλην των παραπάνω; 

Αν ναι, ποιο είναι αυτό; 

 

ΝΑΙ……                              ΟΧΙ…..  

 

 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ (OUTSOURCING) 

1. Έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα συνεργασίας με τους προμηθευτές;  

 

ΝΑΙ……                               ΟΧΙ….. 

 

 

Αν ΝΑΙ, αριθμήστε ……………................ 

 

2. Η επιχείρηση αναθέτει σε άλλους υπεργολαβίες; 

 ΝΑΙ……                              ΟΧΙ….. 

 

 

3. Ποσοστό έτοιμων προϊόντων από υπεργολάβους που επιστρέψατε λόγω μη συμμόρφωσης στις 

προδιαγραφές της παραγγελίας: 

Απάντηση:……………….%  

 Αφορά την τελευταία διαχειριστική χρήση 

 

4. Η επιλογή των υπεργολάβων γίνεται με βάση: 

α. την περισσότερο οικονομική προσφορά                                    …….. 

β. την καλύτερη ποιότητα προϊόντος ανεξαρτήτως κόστους          …….. 

γ. την αξιοπιστία στο χρόνο παράδοσης                                       …….. 

δ. άλλον τρόπο (αιτιολογείστε)………………………. ……. 

5. Μέσος χρόνος διάρκειας της συνεργασίας σας με τους σημερινούς υπεργολάβους σας: 

Απάντηση:………………..έτη 

 Αφορά την τελευταία διαχειριστική χρήση 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

(εδώ μπορείτε να παραθέσετε οποιαδήποτε πληροφορία για την επιχείρησή σας που πιστεύετε ότι θα είναι χρήσιμη 

στην παρούσα έρευνα και δεν έχει καλυφθεί από τα παραπάνω) 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ! 

 

 

  2.3.1.2 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

 Η πρώτη Προσωπική Συνέντευξη έγινε με την χρήση Ερωτηματολογίων 

(κλειστού και ανοιχτού τύπου) και στη συνέχεια ακολούθησαν ορισμένες Αδόμητες 

Συνεντεύξεις με ανθρώπους-εργαζόμενους των Τμημάτων μέσα στην Επιχείρηση. 

Μέσω των αδόμητων συνεντεύξεων και την χρήση ανοιχτού τύπου ερωτήσεων 

αντλήθηκαν συμπληρωματικές ποιοτικές πληροφορίες εξειδικευμένης ή λιγότερο 

εξειδικευμένης ύλης. 

Στα Υποκαταστήματα της Εταιρείας εφαρμόστηκε η Μέθοδος συλλογής 

στοιχείων μέσω Ταχυδρομικής Συνέντευξης. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 

Ερωτηματολόγια (κλειστού και ανοιχτού τύπου) με οδηγίες συμπλήρωσης και 

επεξηγήσεις. 

 

  2.3.1.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Στάθηκε δυνατή η Συμμετοχική Παρατήρηση για τη συλλογή ποιοτικών 

στοιχείων, αφού επιτράπηκε η ξενάγηση και η προβολή όλων των λειτουργιών και 

εργασιών μιας κανονικής ημέρας εργασίας μέσα στην Επιχείρηση. 

 

 

2.3.2 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

   

  Τα άτομα και οι συμμετέχοντες στην Πρωτογενή Έρευνα είναι φυσικά 

πρόσωπα  (Διοικητικά πρόσωπα και Εργάτες) της  Εταιρείας «Χούτος Catering 

Α.Ε.» και αντίστοιχα των Υποκαταστημάτων της Εταιρείας.  

 

  2.3.2.1 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

 

 Οι Ερωτηθέντες που κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ένα Ερωτηματολόγιο 

των Ενενήντα εννέα (99) Ερωτήσεων είναι πρόσωπα που αποτελούν κυρίως τα 
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Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας «Χούτος Catering Α.Ε.» αλλά και άτομα που 

εργάζονται σε αυτήν ως Προϊστάμενοι και Ανώτεροι των υπαλλήλων. Αυτοί ήταν η 

Διευθύντρια και Υπεύθυνη του Τμήματος Marketing και Πιστοποίησης, ο Αρχισέφ, ο 

Υπεύθυνος της Κρύας Κουζίνας καθώς και ο Υπεύθυνος Αποθήκης. Αυτοί αποτελούν 

ένα ενδεικτικό Δείγμα του συνόλου.  

 Στο ίδιο Ερωτηματολόγιο κλήθηκαν να απαντήσουν άλλα έξι (6) ατομα τα 

οποία αποτελούν τους Υπεύθυνους του  κάθε Υποκαταστήματος της Εταιρείας.    

 

  2.3.2.2 ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ  

 

 Η Υπεύθυνη του Τμήματος Marketing και Πιστοποίησης αλλά και Διοικητικό 

Στέλεχος της Επιχείρησης ήταν το κύριο υποκείμενο κατά τη διεξαγωγή της 

Προσωπικής Συνέντευξης. Υπήρξαν και άτυπες Συνεντεύξεις με τη μορφή Συζήτησης 

με 3 Υπαλλήλους κατά την επίσκεψή μας στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. 

Το σύνολο των συνεντευξιαζομένων ανέρχεται στα πέντε (5) άτομα. 

 

  2.3.2.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

 Η εφαρμογή της «συμμετοχικής παρατήρησης» πραγματοποιήθηκε στο 

Τμήμα Λογιστηρίου, στο Τμήμα των Παραγγελιοληψιών, στο Τμήμα της Αποθήκης 

(παραλαβές, picking, πακετάρισμα και διανομές), στο Τμήμα Μαγειρείου Ζεστής και 

Κρύας Κουζίνας όπως επίσης και στο Τμήμα Καθαριότητας.  

 

 

  2.3.3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 Η διαδικασία της Ερευνητικής Διαδικασίας έγινε διαδοχικά και ιεραρχικά 

ξεκινώντας με Ερωτηματολόγια, Συνεντεύξεις  και στη συνέχεια την πραγματοποίηση 

της Συμμετοχικής Παρατήρησης με σκοπό την άντληση όσο περισσοτέρων χρήσιμων 

στοιχείων ήταν εφικτό. 

Η ολοκλήρωση της Ερευνητικής Διαδικασίας επισφραγίζεται με τη συλλογή 

πληροφοριών από την χρήση Ερωτηματολογίων στα Υποκαταστήματα της Εταιρείας. 
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2.3.3.1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

 

 Το πρώτο Ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε στις 2/11/2009, επιστράφηκε 

μέσω internet και ολοκληρώθηκε με την προσωπική συνέντευξη που 

πραγματοποιήθηκε στις 18/11/2009 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας «Χούτος 

Catering Α.Ε.» που εδρεύει στο Φίλυρο της Θεσσαλονίκης.. Ο τρόπος συγκέντρωσης 

των δεδομένων έγινε με την χρήση ερωτηματολογίου κλειστού και ανοιχτού τύπου.  

Απαντήθηκαν και οι 99 ερωτήσεις. 

 Από τις 18/11/2009 έως στις 20/01/2010, στάλθηκε και απαντήθηκε το ίδιο 

Ερωτηματολόγιο από τους Υπεύθυνους των Υποκαταστημάτων της Εταιρίας καθώς 

και από επιλεγμένους Εργαζόμενους   μέσα στο Κεντρικό Κατάστημα της 

Επιχείρησης. 

 Η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου έγινε μέσω Ηλεκτρονικής Αποστολής. 

Επεστράφησαν απαντημένα όλα τα Ερωτηματολόγια που στάλθηκαν. 

 

  2.3.3.2 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

 Στις 18/11/2009 πραγματοποιήθηκαν στην Εταιρεία «Χούτος Catering Α.Ε.» 

όλες οι «δομημένες και αδόμητες συνεντεύξεις», όπου απαντήθηκαν όλες οι 

«ερωτήσεις» που τέθηκαν. Οι δομημένες συνεντεύξεις έγιναν με βάση το  

Ερωτηματολόγιο. 

 

 

2.3.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Για την παρούσα Έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δυο Μέθοδοι Συλλογής 

Δεδομένων και Στατιστικής Ανάλυσης που είναι αλληλένδετες μεταξύ τους, αυτές 

της ποιοτικής και ποσοτικής μεθόδου που ακολουθούν. 

 

  2.3.4.1 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Αυτοτελώς ή συμπληρωματικά προς τις ποσοτικές τεχνικές η ποιοτική 

προσέγγιση στην έρευνα στοχεύει στην διερεύνηση και κατανόηση σε βάθος των 
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κοινωνικών φαινόμενων. Παρέχοντας τη δυνατότητα στον ερευνητή να αντλήσει 

πλούσιες πληροφορίες για το υπό εξέταση θέμα, η ποιοτική έρευνα αποτελεί την 

ενδεδειγμένη μεθοδολογία για να απαντηθούν τα ερωτήματα που σχετίζονται με το 

“Γιατί;” και το “Πώς;” των φαινόμενων. Η ποιοτική προσέγγιση αποτελεί μια κατά 

βάση «διερευνητική (exploratory) μέθοδο». Στοχεύει περισσότερο στην ανάδυση 

νέων τυποποιήσεων και θεωρητικών μοντέλων παρά στην επαλήθευση υποθέσεων. 

Το βασικό πλεονέκτημα των ποιοτικών μεθόδων που εξυπηρετεί αυτή την 

στόχευση είναι η ευελιξία που χαρακτηρίζει την ερευνητική διαδικασία ( 

http://www.vprc.gr, 2009). Οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας που εφαρμόζονται για την 

επίτευξη των ερευνητικών στόχων είναι η «διεξαγωγή συνεντεύξεων», η 

«βιβλιογραφική αναφορά σε ποιοτικά δεδομένα», η «S.W.O.T. Analysis» και τέλος 

η «συμμετοχική παρατήρηση». 

 

  2.3.4.2 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Η διαδικασία διεξαγωγής μιας ποσοτικής κοινωνικής έρευνας ακολουθεί δύο 

διακριτά στάδια. Κατά το πρώτο, το στάδιο σχεδιασμού, διατυπώνονται οι σκοποί της 

έρευνας και προσδιορίζονται τα ζητούμενα βάσει υποθέσεων εργασίας, ακολούθως δε 

επιλέγεται η μέθοδος πραγματοποίησης της και σχεδιάζεται η βήμα προς βήμα 

υλοποίησή της. Κατά το δεύτερο, το στάδιο υλοποίησης, συλλέγονται τα απαραίτητα 

στοιχεία, ακολουθεί η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν και 

γίνεται η σύνθεσή τους και διατύπωση των σχετικών συμπερασμάτων. Οι ποσοτικές 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι η «ανάλυση δεδομένων» με τη χρήση του 

προγράμματος Excel «επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων» και η παρουσίασή τους 

σε «στατιστικά διαγράμματα» και «πίτες». 

  

 

http://www.vprc.gr/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3Η 

 

ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗΣΣ  

ΧΧΟΟΥΥΤΤΟΟΣΣ  CCAATTEERRIINNGG  

ΑΑ..ΕΕ..  

  

ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  &&    

ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  

ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  
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3.1  Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 

Η Μελέτη Περίπτωσης της ΧΟΥΤΟΣ CATERING Α.Ε πραγματοποιήθηκε 

μέσα από Πρωτογενή Έρευνα. Ακολουθούν η καταγραφή και ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της. 

3.1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ   

Η εταιρία ΧΟΥΤΟΣ ιδρύθηκε το 1983 στη Θεσσαλονίκη, 

με ιδρυτή τον κ. Χούτο Αντώνιο, με αντικείμενο την εκμετάλλευση εστιατορίων και 

κυλικείων . Από την ίδρυση της η εταιρεία λειτουργεί στην έδρα της εξειδικευμένο 

Κέντρο Μελέτης και Προβολής της Παραδοσιακής Κουζίνας και δραστηριοποιείται 

στην παρασκευή, διανομή και διάθεση γευμάτων για την τροφοδοσία (catering) 

συνεδρίων, δεξιώσεων και άλλων εορταστικών εκδηλώσεων, επιχειρήσεων, 

εκθέσεων, σχολείων, κατασκηνώσεων, κλπ. Το Σεπτέμβριο του 2003 η εταιρία 

μετατράπηκε από ετερόρρυθμη σε Ανώνυμη Εταιρεία με επωνυμία Α. ΧΟΥΤΟΣ 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΧΟΥΤΟΣ CATERING 

Α.Ε.( βλ. εικόνα 1) 

Η ανάπτυξη της εταιρείας ήταν αλματώδης και σήμερα διαθέτει παραγωγική 

δυνατότητα και κινητές μονάδες σίτισης για την μαζική εστίαση έως και 20.000 

ατόμων ημερησίως. Σήμερα η Εταιρεία διατηρεί την έδρα της στη Θεσσαλονίκη 

(Σμύρνης & Νερόμυλων, Στροφή Φιλύρου) και διαθέτει επιπλέον, πέντε εργαστήρια 

παρασκευής τροφίμων: δύο στη Θεσσαλονίκη, ένα στην Αλεξανδρούπολη, ένα 

στην Κομοτηνή και ένα στο Βόλο.  

Απασχολεί 104 απόλυτα εξειδικευμένους εργαζόμενους , αριθμός 

αυξανόμενος, που έχουν  φιλοσοφία  την άψογη εξυπηρέτηση σε συνδυασμό με την 

εντυπωσιακή ποικιλία και την πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής (Χούτου, Μ., 

2009). 

Εικόνα 1.Λογότυπος Εταιρείας 

Χούτος Catering Α.Ε. 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.cateringhoutos.gr/xoutos.png&imgrefurl=http://www.cateringhoutos.gr/&usg=__rN6eoNwq6YCTpzzomCvVUjQCRwU=&h=355&w=454&sz=64&hl=el&start=5&um=1&tbnid=ZVEMjFfoyo31uM:&tbnh=100&tbnw=128&prev=/images?q=xoutos+catering&hl=el&rlz=1T4GGLJ_enGR272GR276&sa=N&um=1
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3.2 ΕΠΙΠΕΔΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Σε περίπου 1400m
2
 λειτουργεί ένα τριώροφο κτίριο που περιλαμβάνει τρία 

επίπεδα στο καθένα από τα οποία λειτουργούν οι  επιμέρους χώροι της εταιρειας. Τα 

επίπεδα αριθμούνται με αριθμούς 1’ ,2’ και 3’. Ακολουθεί η λεπτομερής παρουσίαση 

των Τμημάτων Λειτουργίας της ανά επίπεδο. 

 

3.2.1 1
ο
 ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

1
ο 

Επίπεδο: καταλαμβάνει τον πρώτο όροφο της Εταιρείας και αποτελεί το 

χώρο υποδοχής των πελατών, των προμηθευτών και πωλητών καθώς επίσης και των 

εργαζομένων της επιχείρησης. Επίσης στο πρώτο επίπεδο εκτελούνται όλες οι 

λειτουργίες που έχουν να κάνουν με την προετοιμασία των γευμάτων και των 

γλυκισμάτων. Παρακάτω παρουσιάζονται και αναλύονται τα Τμήματα του 1
ου

 

επιπέδου των εγκαταστάσεων της. 

 

3.2.1.1 ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) 

 

Στο Τμήμα του Μαγειρείου γίνεται επεξεργασία και είναι έτοιμο προς 

σερβίρισμα μόνο φρέσκο φαγητό ημέρας. Η μεταφορά των ετοίμων φαγητών γίνεται 

σε ειδικά ισοθερμικά δοχεία, τα δοχεία θερμομπόξ, όπου κρατά τα ζεστά φαγητά στη 

θερμοκρασία των 62
o
C και τα κρύα φαγητά στη θερμοκρασία των 5

 o
C. Σημαντική 

αναφορά είναι ότι ο χώρος του μαγειρείου χωρίζεται σε Χώρο Προετοιμασίας 

Φαγητού Κρύας Κουζίνας και Ζεστής αντίστοιχα, καθώς και Χώρος Προετοιμασίας 

Γλυκισμάτων, όπου ακολουθούνται διαφορετικές διαδικασίες σε κάθε περίπτωση.  

Το προσωπικό του τμήματος  μαγειρείου αποτελείται από: 

 Τον διευθυντή του μαγειρείου «chef» 

 Τον υποδιευθυντή του μαγειρείου «souschef» 

 Τον μάγειρα ζεστής κουζίνας 

 Τον μάγειρα κρύας κουζίνας 

 Τον υπεύθυνο σαλατών 

 Τον ψήστη και 
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 Τον ζαχαροπλάστη- αρτοποιό 

καθώς επίσης και από άλλους υπαλλήλους που πλαισιώνουν τους παραπάνω 

υπεύθυνους για την διεκπεραίωση όλων των εργασιών που απαιτούνται για να 

ετοιμαστεί το φαγητό.         

 Το προσωπικό του Τμήματος Δεξιώσεων αποτελείται από τον Διευθυντή, τον 

Γραμματέα, τέσσερις Maitre, είκοσι Τραπεζοκόμους καθώς και Βοηθούς, οι οποίοι 

ποικίλουν στον αριθμό ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εκδήλωσης. Αυτοί 

ορίζονται ως επιπλέον προσωπικό ή ως εποχικό προσωπικό. Όσον αφορά το 

προσωπικό Αιθουσών δεν είναι πάντα σταθερό. 

 

 

3.2.1.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ 

 

Διάγραμμα Ροής (flow chart) είναι η λεπτομερειακή απεικόνιση μίας σειράς 

διαδοχικών ενεργειών (πράξεων) με ένα σχηματικό Διάγραμμα της Ροής (ή 

αλληλουχίας) των ενεργειών αυτών, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα Σύμβολα και 

Σχήματα, καθιερωμένα διεθνώς για αυτή τη χρήση (http://el.wikipedia.org, 2009). 

 Παρακάτω παρουσιάζονται τα Διαγράμματα Ροής των Φαγητών Ζεστής και 

Κρύας Κουζίνας όπως επίσης και αυτό των Γλυκισμάτων (βλ. διάγραμμα 3 και 

διάγραμμα 4). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF
Σχήματα
http://el.wikipedia.org/
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Παραλαβή 

συστατικών

Διατήρηση 

συστατικών 

υπό ψύξη

Διατήρηση 

συστατικών σε 

θερμοκρασία 

περιβάλλοντος

Διατήρηση 

συστατικών 

υπό κατάψυξη

Προετοιμασία συστατικών 

(αποσυσκευασία, κοπή κ.τ.λ.)

Απόψυξη 

συστατικών

Προσωρινή 

αποθήκευση

Προετοιμασία 

φαγητού

Θερμική 

επεξεργασία

Ψύξη στο 

chiller(θ<10 ⁰C)Διατήρηση σε 

θέρμανση 

(θ>60 ⁰C)
Διατήρηση 

υπό ψύξη ( θ< 

5 ⁰C)

Διατήρηση υπό 

ψύξη ( θ< 5 ⁰C)

Τοποθέτηση σε 

ισοθερμικά 

δοχεία

Μεταφορά 

( θ: 5- ⁰C)

Κρύο 

σερβίρισμα 

(εκτός 

επιχείρησης)

Ζεστό 

σερβίρισμα 

(εκτός 

επιχείρησης

Παράδοση στον 

πελάτη

Αναθέρμανση  

(θ>60 ⁰C)

ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΡΥΑ ΚΟΥΖΙΝΑ

 

Διάγραμμα 3:Διάγραμμα ροής ζεστών και κρύων φαγητών 

Προσωπική επεξεργασία δεδομένων Πρωτογενούς Έρευνας. 
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Παραλαβή 

συστατικών

Διατήρηση 

συστατικών 

υπό ψύξη

Διατήρηση 

συστατικών σε 

θερμοκρασία 

περιβάλλοντος

Διατήρηση 

συστατικών 

υπό κατάψυξη

Προετοιμασία συστατικών 

(αποσυσκευασία, κοπή κ.τ.λ.)

Απόψυξη 

συστατικών

Προσωρινή 

αποθήκευση

Προετοιμασία 

γλυκίσματος

Τοποθέτηση σε 

ισοθερμικά 

δοχεία

Μεταφορά 

( θ: 5- ⁰C)

Σερβίρισμα 

(εκτός 

επιχείρησης)

Παράδοση στον 

πελάτη

Θερμική 

επεξεργασία 

Ψύξη  
Διατήρηση σε 

ψύξη

 

Διάγραμμα 4: Διάγραμμα ροής παρασκευής γλυκισμάτων. Προσωπική επεξεργασία 

δεδομένων Πρωτογενούς Έρευνας 

 

 

 3.2.1.3 Η ΚΟΥΖΙΝΑ 

 

Η Κουζίνα, αποτελεί χώρο δουλειάς και παραγωγικής δραστηριότητας, ο 

οποίος, παρά την ιδιαιτερότητά του, πρέπει να συγκεντρώνει όλα εκείνα τα 
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χαρακτηριστικά που η συγκεκριμένη εστιατορική επιχείρηση έχει πράγματι ανάγκη. 

Γι’ αυτό ο ακριβής προσδιορισμός των διαφόρων θέσεων εργασίας, η σχέση μεταξύ 

τους και η ανεμπόδιστη διακίνηση προσώπων και προϊόντων πρέπει να είναι τέτοια, 

ώστε το οργανωμένο αυτό σύνολο να ενσωματώνεται άριστα και λειτουργικά την 

επιχείρηση(http://www.greekbooks.gr/BookDetails.aspx, 2009). 

Στην εταιρεία Χούτος Catering Α.Ε. κατά τη διάταξη του μαγειρείου 

προσέχουν την επάρκεια του χώρου, την εξυπηρέτηση με τις λιγότερες κινήσεις, ώστε 

να μην γίνονται χρονοβόρες οι διαδικασίες, την καθαριότητα του χώρου, όπως επίσης 

και την ευκολία και ασφάλεια τόσο των ανθρώπων όσο και των υλικών. 

Η επιλογή των menu πραγματοποιείται από ειδικευμένο προσωπικό δηλαδή 

από σεφ και βοηθούς σεφ με πτυχίο μαγειρικής από τις αντίστοιχες σχολές και με 

γνώση από την πολυετή εμπειρία τους. Το menu ποικίλει ανάλογα με τις απαιτήσεις 

των πελατών και τις ιδιαιτερότητες η κάθε σίτιση και για το λόγο αυτό εκδίδεται 

Πλάνο Παραγωγής Ημέρας ανά πελάτη και δίνεται στους μάγειρες και το προσωπικό 

του μαγειρείου για την κάθε εκδήλωση ημέρας. 

Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, αλλά και όλης της επεξεργασίας των 

προϊόντων πριν το μαγείρεμα, οι μάγειρες αλλά και όλο το προσωπικό του μαγειρείου 

δεν επιβάλλεται να φοράνε γάντια μιας χρήσεως, εφόσον υπάρχει το κατάλληλο 

αντιβακτηριδιακό σαπούνι στους χώρους του μπάνιου, των αποδυτηρίων και των 

τουαλετών, καθώς και σύστημα απολύμανσης των χεριών, μπαίνοντας και βγαίνοντας 

από τους χώρους του μαγειρείου.  

Όσον αφορά τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν από τους 

πελάτες προς την εταιρεία Χούτος Catering Α.Ε.  αλλά και από το προσωπικό προς 

τους πελάτες αυτά ποικίλουν. 

Από τους πελάτες τα συνηθέστερα παράπονα που έχουν καταγραφεί είναι για 

την κακή εξυπηρέτηση από συγκεκριμένο προσωπικό ενώ από τους υπαλλήλους τα 

συχνότερα παράπονα για τους πελάτες είναι η ιδιορρυθμία τους , κάτι που δεν μπορεί 

να αλλάξει και να διορθωθεί γιατί «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο», καθώς επίσης και για 

τη δυσκολία πρόσβασης των υπαλλήλων σε σημεία δυσπρόσιτα, ώστε να εκτελέσουν 

τις αρμοδιότητες τους με ευκολία και χωρίς προβλήματα και λάθη. 

 

 

 

http://www.greekbooks.gr/BookDetails.aspx
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3.2.2  2
ο
 ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

2
ο 

Επίπεδο: καταλαμβάνει τον ισόγειο χώρο της εταιρείας Χούτος Catering 

Α.Ε. και αποτελεί το Χώρο Αποθήκευσης και Προμηθειών καθώς επίσης και το χώρο 

όπου έρχονται και εξέρχονται τα προϊόντα είτε ως Α’ ύλες είτε ως έτοιμα. Επίσης στο 

ισόγειο βρίσκονται και τα πλυντήρια των μαγειρικών σκευών αλλά και των 

ενδυμάτων εργασίας. Παρακάτω παρουσιάζονται και αναλύονται τα Τμήματα του 2
ου

 

επιπέδου των εγκαταστάσεων της. 

 

3.2.2.1 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Στην επιχείρηση ΧΟΥΤΟΣ Catering Α.Ε. χρησιμοποιούνται όλες οι Μέθοδοι 

και Πρακτικές Εφοδιασμού  Logistics σε όλα τα Τμήματα της επιχείρησης. 

Τόσο ο Διευθυντής, όσο και όλα τα  Στελέχη της συγκεκριμένης Επιχείρησης 

γνωρίζουν ότι αυτές οι Μέθοδοι και Πρακτικές Εφοδιασμού ονομάζονται Logistics 

και αποτελούν επιστήμη. 

Ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι και οι πρακτικές  των 

Logistics είναι η ταχύτερη κάλυψη και εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. 

Στο Τμήμα των Προμηθειών αντιστοιχούν 4 άτομα τα οποία είναι:  

 Ο Υπεύθυνος Προμηθειών 

 Η Γραμματέας 

 Ο Υπεύθυνος Παραλαβών και  

 Ο Υπεύθυνος Αποθήκης.  

Στο Χώρο της Αποθήκης, αν και δεν ανήκουν στο σταθερό προσωπικό της 

αποθήκης, υπάρχουν πάντα ένας Γιατρός Ασφαλείας καθώς και ένας Τεχνικός 

Ασφαλείας, ο οποίος ελέγχει τα μηχανήματα και είναι υπεύθυνος για την ορθή 

λειτουργία τους και για την Ετικετοποίηση αυτών με τις ειδικές σημάνσεις. 

Βασικά καθήκοντα του Υπεύθυνου Προμηθειών είναι αρχικά η Έρευνα 

Αγοράς καθώς και η επιλογή των κατάλληλων Προμηθευτών και στη συνέχεια η 

παραγγελία των προϊόντων. 

Η επικοινωνία μεταξύ του υπεύθυνου και των προμηθευτών πραγματοποιείται  

σε εβδομαδιαία βάση και τα βασικότερα κριτήρια στα οποία στηρίζεται ο υπεύθυνος 
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προμηθειών για να προβεί στην επιλογή και παραγγελία των υλικών είναι η 

Επωνυμία του Προϊόντος, οι Πιστοποιήσεις από τις οποίες συνοδεύεται καθώς και η 

Σχέση Μεταξύ Ποιότητας και Τιμής των υλικών. 

Οι κυριότερες κατηγορίες προϊόντων με τις οποίες ασχολείται το Τμήμα 

Προμηθειών είναι οι Πρώτες Ύλες μαγειρείου και τα αναλώσιμα υλικά. 

Ο Κύκλος Προμηθειών που ακολουθεί η επιχείρηση είναι :  

1. Λήψη προσφορών από προμηθευτές 

2. Δοκιμαστική παραγγελία 

3. Ποιοτική εξέταση δειγμάτων 

4. Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών 

5. Δρομολόγηση παραγγελίας 

6. Παραλαβή και έλεγχος Ά υλών 

7. Επαναξιολόγηση 

8. Δρομολόγηση επόμενων παραγγελιών  

Η διαδικασία αγορών  που ακολουθείται είναι αφενός, η επίσκεψη του 

Υπεύθυνου Προμηθειών στην αγορά και η προσωπική του εκτίμηση και αξιολόγηση 

των αγαθών και αφετέρου, η επίσκεψη των προμηθευτών στην επιχείρηση όπου 

παρέχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αγαθών τους καθώς και τα οικονομικά 

χαρακτηριστικά. 

Η Αξιολόγηση των Προμηθευτών γίνεται σε ετήσια βάση χρησιμοποιώντας 

προδιαγεγραμμένη Μεθοδολογία και η Αξιολόγηση Πελατών δυο φορές το χρόνο στα 

υποκαταστήματα και μια φορά το χρόνο στο κεντρικό κατάστημα-αποθήκη. 

Καθήκοντα του Υπεύθυνου της Αποθήκης είναι: 

1. Η οργάνωση της αποθήκης 

2. Η φύλαξη της αποθήκης 

3. Η συντήρηση της αποθήκης 

4. Η παράδοση των προϊόντων στο Τμήμα του Μαγειρείου. 

 

Η Διαδικασία της Παραλαβής περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

1. Τον έλεγχο των παραστατικών 

2. Την εκφόρτωση του φορτίου 

3. Τον έλεγχο ως προς την ποιότητα και την ποσότητα 

4. Τον έλεγχο της θερμοκρασίας των προϊόντων 
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5. Την καταχώρηση του κάθε προϊόντος ξεχωριστά στο ηλεκτρονικό σύστημα 

ιχνηλασιμότητας “SMART”. 

 

Η διαδικασία που ακολουθείται όταν τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές είναι : 

1. Η ενημέρωση του συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων,  “SMART” 

2. Ταξινόμηση του φορτίου στις αποθήκες 

Ο Χώρος της Παραλαβής βρίσκεται στον ισόγειο χώρο της επιχείρησης και 

αυτό για να διευκολύνει την εύκολη πρόσβαση των φορτηγών και την 

φορτοεκφόρτωση των αγαθών καθώς και για λόγους τήρησης διαδικασιών του 

συστήματος ISO 22000 (HACCP). 

Για την επίτευξη Μείωσης του Λειτουργικού Κόστους της Αποθήκης η 

συγκεκριμένη εταιρεία βασίζεται στις παρακάτω Αρχές: 

1. Ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων 

2. Μέγιστη αξιοποίηση του χρόνου. 

Για την Διαχείριση των Αποθεμάτων  της Αποθήκης χρησιμοποιείται ένα 

ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αποθεμάτων (SMART) το 

οποίο παρακολουθεί τα Δελτία Εισαγωγής ,Δελτία Εξαγωγής καθώς και τις Καρτέλες 

Παρακολούθησης των Αποθεμάτων. 

Το σύνολο των αποθηκών της εταιρείας Χούτος Catering Α.Ε. είναι δέκα (10) 

συμπεριλαμβανομένων και των Υποκαταστημάτων της και είναι όλες Ιδιόκτητες. 

Διατηρούνται πάντα Αποθέματα Ασφαλείας για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών αλλά 

και λόγω ευμετάβλητου προγράμματος. Ωστόσο δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα τα 

ποσοστά αποθέματος λόγω της φύσης των προϊόντων (βλ. γράφημα 2). Μόνο αν 

πρόκειται για προϊόντα ξηρής συντήρησης όπως λάδια, κονσερβοποιημένα προϊόντα 

κ.τ.λ. τα Αποθέματα Ασφαλείας είναι σημαντικά. 
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Γράφημα 2: Διατήρηση αποθέματος ανά ομάδα προϊόντος επί τοις εκατό % 

 

Για την διαχείριση των αποθεμάτων της Εταιρείας χρησιμοποιείται η μέθοδος 

FIFO (First In First Out) και ελέγχονται όλα με ηλεκτρονικό σύστημα (SMART ) 

καθώς και με πρόγραμμα ERP (Singular Enterprise). 

Όσον αφορά την ημερήσια ποσότητα των φορτίων που εισέρχεται στις 

αποθήκες της συγκεκριμένης Εταιρείας ποικίλει ανάλογα με την ζήτηση. 

Τα ποσοστά του χώρου που καταλαμβάνουν στην αποθήκη της τα προϊόντα είναι τα 

εξής (βλ. γράφημα 3): 

 A΄ ύλες  :                               60% 

 Ημιέτοιμα προϊόντα  (WIP):   20% 

 Τελικά προϊόντα :                   20% 
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     Γράφημα 3: Χώρος που καταλαμβάνουν τα προϊόντα στην αποθήκη 

Για την επιχείρηση Χούτος Catering Α.Ε. ορισμένες από τις λειτουργίες του 

Τμήματος Εφοδιασμού κρίνονται ως πολύ σημαντικές και κάποιες άλλες λιγότερο 

(βλ. πίνακα 2). Όσον αφορά την Παραγωγή με Χαμηλό Κόστος καθώς και τις 

Παραδόσεις σε σωστό Χρόνο και Τόπο, η εταιρεία κρίνει ότι είναι πολύ σημαντικά 

στοιχεία μέρος γιατί αφενός μειώνεται το Κόστος Παραγωγής πράγμα που επιφέρει 

περισσότερα κέρδη και αφετέρου ικανοποιούνται οι πελάτες. Ένα άλλο στοιχείο της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο οποίο δίνεται πολύ βάση είναι η ποιότητα των 

προϊόντων που προσφέρονται, πράγμα που προέρχεται και από τη σωστή Διατήρηση 

των Πρώτων Υλών καθώς και η Ποιοτική Συσκευασία τους. Από τις λειτουργίες που 

δεν επηρεάζουν τόσο την ορθή λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι οι μικροί 

Χρόνοι Παράδοσης καθώς και η επιρροή του Τμήματος Εφοδιασμού στις Πωλήσεις  

(βλ. πίνακα 2). 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Σημαντικότητα λειτουργιών εφοδιασμού για την Χούτος Catering Α.Ε. 

60% 20% 

20% 

Α ΥΛΕΣ 

ΗΜΙΕΤΟΙΜΑ 

ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
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Οι δραστηριότητες στις οποίες έχει προβεί η εταιρεία  Χούτος Catering Α.Ε. 

τα τελευταία δυο χρόνια για την καλύτερη λειτουργία όλης της επιχείρησης (βλ. 

πίνακα 3) είναι με σειρά προτεραιότητας η Βελτίωση της Απόδοσης τόσο από το 

προσωπικό όσο και από την ίδια την επιχείρηση. Έπειτα η Μείωση του Κόστους το 

οποίο ξεκινά από τη Μείωση Τιμών της Αγοράς Πρώτων Υλών αλλά και από τη 

Μείωση του Κόστους Αγοράς όλου του Εξοπλισμού που απαιτείται για την 

Οργάνωση μιας Μαζικής Σίτισης ή Εκδήλωσης. Μια ακόμα δραστηριότητα στην 

οποία έχει προβεί η εξεταζόμενη επιχείρηση είναι η Μείωση του Πλεονάζοντος 

Υλικού. Ακόμα η Αναβάθμιση των Ικανοτήτων του Προσωπικού, που γίνεται με 

διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια είναι μια ενέργεια την οποία δεν άφησε η Εταιρεία 

να πάει χαμένη, όπως επίσης η εισαγωγή Εξειδικευμένου Λογισμικού στα ήδη 

υπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήματα. Μια ακόμα ενέργεια στην οποία έχει προβεί 

τα τελευταία δυο χρόνια είναι η αγορά νέων μεταφορικών οχημάτων, λόγω της 

αύξησης της Ζήτησης και οι ενέργειες στις οποίες αποβλέπει η εταιρία για τον 

επόμενο χρόνο είναι η απόκτηση Πιστοποιητικών γνώσης των λειτουργιών 

Εφοδιασμού, αρχικά από το Τμήμα Διοίκησης και μετέπειτα για όλο το προσωπικό. 

Μια ακόμα ενέργεια στην οποία πρόκειται να προχωρήσει η Χούτος Catering Α.Ε. 

είναι  η χρήση Υπεργολαβιών (Outsourcing). 

"Το Outsourcing αποτελεί πλέον πρακτική για πολλές μικρές αλλά και 

μεγάλες επιχειρήσεις, αφού παρέχει τη δυνατότητα σε αυτές να επωφεληθούν 

"αγοράζοντας" εξειδικευμένες υπηρεσίες. Έτσι, εκτός από το μειωμένο κόστος, 

ελαττώνεται το ρίσκο, βελτιώνεται η παραγωγικότητα, ενώ περιορίζονται οι ευθύνες 

των επιχειρηματιών και των εργαζομένων σε αυτές. Ειδικά στο χώρο της τεχνολογίας 

-και λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται- το outsourcing μπορεί να 

αποτελέσει ιδανική λύση για μια μικρομεσαία επιχείρηση, καθώς θα λύσει πολλά 

προβλήματα και θα βελτιώσει ποιοτικά και ποσοτικά την παραγωγικότητα." 

(www.entelia.gr/el/outsourcing, 2009) 

 

Πίνακας 3: Δραστηριότητες στις οποίες έχει προβεί η εταιρεία για καλύτερη λειτουργία της 

 Έχει προβεί σε 

τέτοιες 

δραστηριότητες 

Δεν έχει προβεί σε 

τέτοιες δραστηριότητες 

http://www.entelia.gr/el/outsourcing
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Απόκτηση πιστοποιητικού 

γνώσης λειτουργιών 

εφοδιασμού 

  

  

Εισαγωγή ειδικευμένου 

λογισμικού 
  

 

Αγορά νέων μεταφορικών 

οχημάτων 
  

 

Χρήση υπεργολαβιών 

(outsourcing) 

 
  

 

3.2.2.2 ΤΜΗΜΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ & ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

 

Στον ισόγειο Χώρο της Εταιρείας υπάρχουν επίσης τα πλυντήρια αλλά και οι 

λάντζες όπου καθαρίζονται όλα τα μαγειρικά σκεύη. Η διαδικασία είναι απλή. Τα 

σκεύη μεταφέρονται μέσω ειδικού ανελκυστήρα από τον πάνω όροφο της κουζίνας 

και καθαρίζονται ξεχωριστά. Αλλού πλένονται τα σκεύη μαγειρέματος κρεάτων, 

λαχανικών, ψαριών αλλά και γλυκισμάτων. Ακόμα υπάρχουν μεγάλα ειδικά καλάθια 

άπλυτων όπου μπαίνουν όλες οι ενδυμασίες των εργαζομένων μετά το τέλος της 

ημέρας αλλά και τραπεζομάντηλα και οτιδήποτε υφασμάτινο χρησιμοποιείται είτε 

κατά την ώρα εργασίας εντός της κουζίνας είτε εκτός (π.χ εκδηλώσεις). 
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3.2.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Ο Εξοπλισμός μιας Αποθήκης συμβάλει στην πραγματοποίηση της 

επιτυχημένης λειτουργίας της και  της ασφαλούς Αποθήκευσης κάθε μορφής 

προϊόντος και καθώς και στην αδιάκοπη εκτέλεση των Παραγγελιών σε γρήγορους 

ρυθμούς1.         

 Έτσι και σε μια επιχείρηση όπως η Χούτος Catering Α.Ε. με τόσο ευπαθή 

προϊόντα όπως είναι τα τρόφιμα η Αποθήκευση είναι το Άλφα και το Ωμέγα στην 

ορθή λειτουργιά τόσο στην εξοικονόμηση χρημάτων όσο και στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση του πελάτη λόγω καλής ποιότητας προϊόντων.   

 Η απόκτηση και ανανέωση του εξοπλισμού, λόγω του υψηλού κόστους του, 

πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και μελέτη, ώστε αφενός, να εναρμονίζεται με 

τη φύση των προϊόντων και την λειτουργία της επιχείρησης και αφετέρου, να  

καλύπτονται οι μελλοντικές ανάγκες της για μεγάλο χρονικό διάστημα (Μαβίδης, 

2006). 

 

3.2.4  3
ο
 ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

3
ο 

Επίπεδο: καταλαμβάνει τον δεύτερο όροφο  της εταιρείας και αποτελεί το 

χώρο γραφείων, Λογιστηρίου και χώρο Συνεδριάσεων της Διοίκησης αλλά και όλου 

του προσωπικού. Παρακάτω παρουσιάζονται και αναλύονται τα Τμήματα του 3
ου

 

επιπέδου των εγκαταστάσεων της. 

 

 

3.3 ΤΜΗΜΑ MARKETING 

 

Η Στρατηγική Μάρκετινγκ της συγκεκριμένης Επιχείρησης καθορίζεται από 

τον Ιδιοκτήτη της εταιρείας Χούτος Catering Α.Ε. και τον Υπεύθυνο του Τμήματος 

Μάρκετινγκ. Οι διαδικασίες Εσωτερικού marketing που ακολουθούνται στην 

επιχείρηση είναι η Προώθηση των Προϊόντων μέσω Displays αλλά και άλλων μέσων 

Εσωτερικής Προβολής, όπως βελτίωση της συμπεριφοράς των εργαζομένων για την 

                                                                 
1
 Προσωπική διαπίστωση μέσω ‘συμμετοχικής παρατήρησης’  
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καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την αποφυγή παραπόνων, όπως επίσης και η 

προσαρμογή των υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών γιατί κάθε πελάτης 

είναι διαφορετική προσωπικότητα και έχει τις ιδιαιτερότητες του. 

 

3.3.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MARKETING 

 

Όσον αφορά το προσωπικό του Τμήματος Μarketing, η Επιχείρηση δεν 

απαριθμεί μεγάλο αριθμό ατόμων μιας και πρόκειται για οικογενειακή επιχείρηση και 

ο Ιδιοκτήτης της είναι και ο Διευθυντής του Τμήματος αυτού. Οι μέθοδοι με τις 

οποίες ερευνά ο υπεύθυνος του Τμήματος τις ανάγκες των πελατών είναι η 

συστηματική παρατήρηση αυτών, με τον συνεχή έλεγχο των πωλήσεων καθώς επίσης 

και με μια σειρά Ερωτηματολογίων που δίνονται στους πελάτες μια φορά το χρόνο 

από το κεντρικό κατάστημα και δυο φορές το χρόνο από τα υποκαταστήματα και πάλι 

με τη μορφή ερωτηματολογίων.       

 Το Σχέδιο Μάρκετινγκ της Επιχείρησης στοχεύει τόσο στον πελάτη/ 

καταναλωτή όσο και στο προϊόν. Οι Στόχοι Πωλήσεων του Τμήματος αντίστοιχα κατά 

σειρά προτεραιότητας είναι η Επαναλαμβανόμενη Πελατεία και η ανάπτυξη του 

υφιστάμενου Δικτύου Πελατών. Η προσέγγιση των διαφόρων πελατειακών ομάδων 

γίνεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους (βλ. γράφημα 4): α) με τις δημόσιες σχέσεις – 

επαφές (60%) που αφορούν την προσωπική επαφή του πελάτη με την επιχείρηση , β) 

με ενημερωτικά έντυπα (25%) με την διανομή εντύπων παρουσίασης των υπηρεσιών 

της εταιρείας σε πιθανούς πελάτες,  και τέλος μέσα από διαφημιστικά μέσα (15%) 

μέσω internet, τηλεόρασης, ραδιοφώνου κ.τ.λ. 
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Γράφημα 2: Τρόποι προσέγγισης Πελατειακών Ομάδων επί τοις % 

 

Όσον αφορά το Μarketing των Εκδηλώσεων η Στρατηγική Ανταγωνισμού 

που ακολουθείται από την εταιρεια Χούτος Catering Α.Ε είναι αφενός, η προώθηση 

προϊόντων υψηλής ποιότητας και αφετέρου, η προώθηση προϊόντων με χαμηλές τιμές 

προσιτές προς τον πελάτη. Έτσι και η Ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών της 

επιχείρησης Χούτος Catering Α.Ε. βασίζεται κατά 80 % στην τιμή τους και κατά 20 

% στην υψηλή ποιότητα τους. Για λόγους μάρκετινγκ γίνεται προβολή και των 

προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης στο internet στην ιστοσελίδα 

www.cateringhoutos.gr.  

 

3.3.2 ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    

 Η πολυετής πείρα της εταιρείας Χουτος Catering Α.Ε. και η δυνατότητα της 

να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες των πελατών της παρέχοντας υψηλών 

προδιαγραφών προϊόντα και υπηρεσίες έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του 

πελατολογίου της και διατήρηση αυτού. Μεταξύ των    μεγαλύτερων    μόνιμων   

πελατών   της   ΧΟΥΤΟΣ CATERING Α.Ε. περιλαμβάνονται: 

http://www.cateringhoutos.gr/
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 Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που σιτίζει ημερησίως 1.500 φοιτητές 

 Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο με υποκαταστήματα σε Κομοτηνή , Ξάνθη , 

Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα που σιτίζει ημερησίως 5.000 φοιτητές 

 Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με υποκαταστήματα σε Βόλο,   Λάρισα,   Καρδίτσα,   

Τρίκαλα   που   σιτίζει ημερησίως 2.500 φοιτητές και την κάλυψη με γεύματα των    

διαφόρων    συνεδρίων    και    ημερίδων    που διοργανώνονται από τα παραπάνω 

Πανεπιστήμια 

 Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας 

 Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» 

 Το Αντικαρκινικό    Νοσοκομείο    Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

 Το Μουσικό Σχολείο Βόλου 

 Το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 

 Τα Κέντρα Φροντίδας Οικογένεια (ΚΕ.Φ.Ο.) Δήμου Θεσσαλονίκης και Δήμου 

Καλαμαριάς 

 Η Πυροσβεστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης 

 Οι Παιδικές κατασκηνώσεις Απόδημου Ελληνισμού 

 Η Σ.Σ.Α.Σ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ) 

 Η K.F.O.R. Επί δέκα συνεχή χρόνια (1996-2006) τροφοδοσία Γαλλικού - Ιταλικού 

στρατού K.F.O.R.  και κατά διαστήματα Γερμανικού, Βελγικού - Ισπανικού -

Καναδικού -Αραβικού - και Αμερικανικού Στρατού. 

 

3.3.3 ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (CRM) 

 

Ένα ακόμα σημείο που πρέπει να καταγραφεί όσον αφορά το 

Ρόλο του Marketing στην συγκεκριμένη επιχείρηση είναι η χρήση Συστήματος 

Παρακολούθησης των Πελατειακών Σχέσεων του λεγόμενου Customer Relationship 

Management, στο εξής CRM. Συγκεκριμένα η Εταιρεία χρησιμοποιεί το CRM-

Singular. Με τη βοήθεια αυτού του Πληροφοριακού Συστήματος ο συνολικός 

αριθμός των πελατών της επιχείρησης ανά σειρά ετών αυξήθηκε αισθητά καθώς 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.infoanalysis.gr/images/media/singular_footsteps.jpg&imgrefurl=http://www.infoanalysis.gr/services.php?id=26&usg=__SdFH-8hqXKTNUG2V1q5HOHNgHYM=&h=92&w=180&sz=25&hl=el&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=R6433r9KlkhYcM:&tbnh=52&tbnw=101&prev=/images?q=crm+singular&hl=el&rlz=1W1GPEA_en&sa=N&um=1
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επίσης και το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης (συμβάσεις). Αναλυτικότερα το 2005 ο 

αριθμός πελατών ήταν 781 με κίνηση, το 2006 ήταν 850 και το 2007 και 2008 έφτασε 

τους 921 και 1031 πελάτες αντίστοιχα. 

3.3.4 Α ΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. 

Κατά την Ανάλυση SWOT μελετώνται τα Δυνατά (Strengths) και Αδύνατα 

(Weaknesses) Σημεία μίας επιχείρησης, οργανισμού ή και περιοχής, καθώς και οι 

Ευκαιρίες (Opportunities) και οι Απειλές (Threats) που υπάρχουν για αυτούς. Τα 

Δυνατά και Αδύνατα Σημεία αφορούν το Εσωτερικό Περιβάλλον της επιχείρησης 

καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει (π.χ. ικανότητες 

προσωπικού και στελεχών, ιδιότητες και χαρακτηριστικά της επιχείρησης, 

τεχνογνωσία, χρηματοοικονομική υγεία και ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες 

επενδύσεις, κλπ.). Αντιθέτως οι Ευκαιρίες και οι Απειλές αντανακλούν μεταβλητές 

του Εξωτερικού Περιβάλλοντος της επιχείρησης τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να 

εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι 

τέτοιο είναι εφικτό (π.χ. είσοδος νέων ανταγωνιστών, ρυθμίσεις στο νομικό 

περιβάλλον, δημιουργία ή/και εμφάνιση νέων αγορών, κλπ.) (βλ. σχημα 4 ). 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Σταθερό πελατολόγιο 

 Brand Name 

 Εφαρμογή προτύπου ποιότητας 
HACCP 

 Εποχιακές  Προσφορές  

 Αυξημένη ζήτηση εκδηλώσεων και 
συνεδρίων 

 Ηλεκτρονική παραγγελία 

 Τοποθεσία 

 Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 
(parking) 

 Παροχή υπηρεσιών και σε άλλους 
χώρους 

 Χρήση CRM-Singular 

 Αποστάσεις μεταξύ υποκαταστημάτων 

 Τοποθεσία επιχείρησης 

 Όχι επαρκές εκπαιδευμένο 
προσωπικό 

 Έλλειψη οχημάτων 

 Μη ύπαρξη ηλεκτρικού περονοφόρου 
(κλάρκ) 

 Ελλιπές προσωπικό στο τηλεφωνικό 
κέντρο 

 Ελλιπής ενημέρωση τιμών μέσω 
internet 

 Μη εξειδικευμένο διοικητικό 
προσωπικό 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
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 Περαιτέρω απόκτηση προτύπου 
ποιότητας  

 Αύξηση συνεργασιών και με 
υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας 

 Προσφορές σε είδη υψηλής 
κατανάλωσης 

 

 Ανταγωνισμός από άλλα κέντρα σίτισης & 
catering  

 Ανταγωνιστικές τιμές παροχής υπηρεσιών 
στο κομμάτι των εκδηλώσεων 

 Εγκαταστάσεις νέας εταιρείας ίδιας 
κατηγορίας σε μικρή απόσταση 

 

Σχήμα 4: SWOT ανάλυση της Επιχείρησης Χούτος Catering Α.Ε. Προσωπική επεξεργασία 

δεδομένων. 

 

3.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Η Πληροφορία αποτελεί σημαντικό Πόρο για κάθε Οργανισμό. Το 

μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και η συνεχής ανάγκη για γρήγορη 

προσαρμογή ενός οργανισμού σ' αυτό, καθιστούν αναγκαία τη διαθεσιμότητα 

επίκαιρων και υψηλής ποιότητας πληροφοριών για την αποτελεσματική διοίκηση και 

λειτουργία του. Πληροφορίες που αφορούν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων ενός 

οργανισμού βοηθούν στην κατάστρωση βελτιωμένων στρατηγικών, στη λήψη ισχυρά 

τεκμηριωμένων αποφάσεων και στην αποδοτικότερη εκτέλεση των λειτουργιών του.

 Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (εφεξής ΠΣΔ) υπάρχουν για να 

παρέχουν στους χρήστες τους εκείνες τις πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες από 

αυτούς για την εκτέλεση των εργασιών τους. Γι' αυτό το λόγο οι χρήστες, συλλογικά, 

πρέπει να ενδιαφέρονται για τον τρόπο θεώρησης και σχεδιασμού τέτοιων 

πληροφοριακών συστημάτων.       

 Ένα Πληροφοριακό Σύστημα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα χρήστη-

μηχανής με σκοπό την υποστήριξη των διοικητικών και λειτουργικών 

δραστηριοτήτων και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε ένα οργανισμό . 

 Η εταιρεία Χούτος Catering Α.Ε. χρησιμοποιεί συγκεκριμένο πληροφοριακό 

σύστημα για τη Διαχείριση των Λογιστικών της Βιβλίων και διεκπεραιώνει τις 

παραγγελίες της τόσο μέσω τηλεφώνου όσο και μέσω Internet. Με τη βοήθεια  του 

Internet πραγματοποιούνται και οι παραγγελίες μεταξύ των υποκαταστημάτων και 

του κεντρικού καταστήματος. Για την χρήση των πληροφοριακών συστημάτων, τόσο 

των παλαιοτέρων όσο και αυτών που εισάγει η Επιχείρηση ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα λόγω νέας τεχνολογίας στην αγορά, το προσωπικό εκπαιδεύεται ανάλογα 
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με τις ανάγκες κάθε φορά. Η εκπαίδευση αυτή διαρκεί συνήθως από τρεις μήνες έως 

και ένα χρόνο, ανάλογα με τη δυσκολία και την πολυπλοκότητα του νέου 

συστήματος. Η εταιρεία αποκτά νέα τεχνολογία πληροφοριακών συστημάτων σε 

συνεργασία με άλλη επιχείρηση.         

 

3.4.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Στην επιχείρηση Χούτος Catering Α.Ε. χρησιμοποιείται επίσης και Σύστημα 

Διαχείρισης Πληροφόρησης και Διοίκησης MIS (Management Information System). 

 

3.4.1.1 ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός πληροφοριακού συστήματος διοίκησης είναι: 

 Η υποστήριξη των λειτουργιών της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των 

δεδομένων, δηλαδή η εκτέλεση των συναλλαγών και η διατήρηση των 

αρχείων   

 Η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε έγκυρη και δομημένη πληροφόρηση σε 

όλα τα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας 

 Η παροχή ασφάλειας στο ΠΣΔ και η δυνατότητα πρόσβασης μόνο από το 

προσωπικό που έχει εξουσιοδότηση σ' αυτό 

 Η χρησιμοποίηση μιας ολοκληρωμένης τράπεζας δεδομένων για την 

υποστήριξη διαφορετικών επιχειρηματικών λειτουργιών 

 Η δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες πληροφοριακές ανάγκες 

των διευθυντικών στελεχών.  

Επίσης υπάρχει ηλεκτρονική σύνδεση όλων των μονάδων της επιχείρησης 

μέσω δικτύων με την κεντρική διοίκηση.      

 Ο αριθμός νέων τεχνικών εξοπλισμών που εισήγαγε η εταιρεία την τελευταία 

τριετία είναι εκατό (100) μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών με hardware/ software 

και περιφερειακά συστήματα. Η συνολική δαπάνη για πληροφοριακά συστήματα την 

τελευταία διαχειριστική περίοδο 2008 ανέρχεται στα 13430 €.    

 Ακόμα η Επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα Σύστημα Μηχανογράφησης που 

λειτουργεί με το πρόγραμμα SmartCode. Η κύρια λειτουργία του είναι η 
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Κωδικοποίηση κάθε προϊόντος που εισέρχεται στην Αποθήκη κατά την Παραλαβή, 

αφού πρώτα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Οι Ετικέτες που μπαίνουν στα προϊόντα 

έχουν τη μορφή του Γραμμωτού Κώδικα των λεγόμενων Barcodes στα οποία 

αναγράφονται τα εξής:  

 Ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος 

 Η ημερομηνία λήξης του προϊόντος 

 Η ταυτότητα του προϊόντος 

 Η ποσότητα που παραλήφθηκε και 

 Ο τόπος προέλευσης του προϊόντος. 

Η Κωδικοποίηση αυτή ελέγχει επίσης τα προϊόντα ηλεκτρονικά σε όλα τα 

στάδια κατά την αποθήκευση τους και κατά την επεξεργασία τους. Γνωστοποιείται 

δηλαδή το πού βρίσκονται τα προϊόντα στην αποθήκη, ποια είναι η ποσότητα τους 

και αν έχουν καταναλωθεί ή όχι. 

3.4.1.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Το Smart Code είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Σήμανση 

και Κωδικοποίηση των Βιομηχανικών Προϊόντων (ατομικών και ομαδικών 

συσκευασιών) και των μονάδων μεταφοράς τους (κιβωτίων και παλετών).   

 Το Smart Code δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης κάθε προϊόντος με 

μεταβλητές πληροφορίες, οι οποίες είναι χρήσιμες για την διασφάλιση της 

ιχνηλασιμότητας και την διαχείριση της αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης των 

προϊόντων. Οι πληροφορίες μπορεί να έχουν μορφή είτε αναγνώσιμη από τον 

άνθρωπο είτε από μηχανές (Barcodes EAN 13, ΕΑΝ 128, 2D, ITF, SSCC, RFID, 

κτλ). Οι εκτυπώσεις των πληροφοριών μπορεί να γίνονται είτε κατευθείαν στην 

συσκευασία, είτε σε ετικέτα η οποία στη συνέχεια επικολλάται αυτόματα ή 

χειροκίνητα.          

 To Smart Code περιλαμβάνει βιομηχανικούς εκτυπωτές από τους 

μεγαλύτερους κατασκευαστές: DOMINO, MARKEM, ZEBRA.    

 Οι πληροφορίες που εκτυπώνονται από το σύστημα Smart Code εμπίπτουν σε 

δυο γενικές κατηγορίες (βλ.πίνακα 4). 
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Πίνακας 4: Δυο κατηγορίες με τις πληροφορίες που εκτυπώνονται από το σύστημα Smart Code 

 

 

Η Κωδικοποίηση των Πληροφοριών Ιχνηλασιμότητας στην επιχείρηση 

Χούτος Catering Α.Ε. γίνεται τόσο στα ίδια τα προϊόντα όσο και στα κιβώτια και τις 

παλέτες. Η Κωδικοποίηση των Πληροφοριών Διακίνησης γίνεται κατά κύριο λόγο 

στα κιβώτια και τις παλέτες. Το Smart Code ενσωματώνει μεθόδους και τεχνολογικές 

λύσεις οι οποίες διαφέρουν με το αν η κωδικοποίηση εφαρμόζεται σε τεμάχια, 

κιβώτια ή παλέτες (www.theodorou.gr/el/, 2009)(βλ.εικονα 2). 

  

 

Εικόνα 2: Κωδικοποίηση παλετών, κιβώτιων και συσκευασιών (www.theodorou.gr/el/,2009). 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  

 

 Ημερομηνία λήξης                          

 Ημερομηνία παραγωγής ή  

   Συσκευασίας 

 Κωδικοί παραγωγής / βάρδιας 

 Αριθμοί παρτίδας (Lots) 

 Βάρος 

 Πληροφορίες για συγκεκριμένες 

συνθήκες παραγωγής  

 

 Επωνυμία κατασκευαστή 

 Επωνυμία αποστολέα 

 Ημερομηνία αποστολής 

 Ποσότητες 

 Περιγραφή περιεχομένου 

 Αριθμός τιμολογίου  

 

http://www.theodorou.gr/el/
http://www.theodorou.gr/el/
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Τέλος, ένα ακόμη μέρος των εγκατεστημένων στην επιχείρηση 

πληροφοριακών συστημάτων, είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των 

ψυκτικών θαλάμων το οποίο λειτουργεί προειδοποιώντας με συναγερμό (alarm), εάν 

η θερμοκρασία πέσει κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια. 

 

3.5 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Το Τμήμα Διοίκησης είναι αυτό που ρυθμίζει όλες εκείνες τις ενέργειες που 

απαιτούνται για την ορθή και υγιή λειτουργία της Επιχείρησης. Ενδεικτικά το Τμήμα 

Διοίκησης είναι υπεύθυνο για: 

 Τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

 Τη Λήψη Αποφάσεων & Επιχειρησιακή Έρευνα 

 Το Μάρκετινγκ 

 Την Οργανωσιακή Συμπεριφορά & Ανθρώπινους Πόρους 

 Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

 Τη Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών 

 Τη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 

 

3.5.1 ΠΡΟΣΩΠΑ 

Το Τμήμα Διοίκησης αποτελείται από τον Διευθυντή της Επιχείρησης τον κ. 

Χούτο Αντώνιο και την υπεύθυνη του Τμήματος Marketing και Πιστοποίησης την κ. 

Χούτου Μαρία της οποίας ρόλος εκτός από τη Διοίκησης της Εταιρείας είναι να 

ενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις σε όλα τα Υποκαταστήματα καθώς και στo 

Κεντρικό Κατάστημα για την διαπίστωση της ορθής λειτουργίας όλων των τμημάτων 

και τη Συμμόρφωση τους στα Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζονται.

  

 

3.5.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Ο τρόπος λειτουργίας της Διοίκησης στην επιχείρηση Χούτος Catering Α.Ε. 

είναι κυρίως συλλογικός μεταξύ των διευθυντών της και έτσι οι στόχοι και η 



 
Ενότητα 3Η- Μελέτη περίπτωσης: Χούτος Catering Α.Ε. Καταγραφή &  Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

102 

 

Μαρασλή Σοφία   Μελέτη Περίπτωσης : Χούτος Catering Α.Ε. 
  

στρατηγική της επιχείρησης, οι οποίοι ορίζονται για το σύνολο της και όχι ξεχωριστά 

για κάθε Τμήμα της, καθορίζονται από την Ανώτερη Διοίκηση, δηλαδή τον 

Διευθυντή και τους Διευθύνοντες Συμβούλους. 

 

3.6 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Το Ανθρώπινο Δυναμικό της Εταιρείας ανέρχεται σε 104 άτομα στο κεντρικό 

κατάστημα και στα Υποκαταστήματα. Αναλυτικότερα (βλ. Πίνακα 5): 

Πίνακας 5: Αριθμός Προσωπικού εταιρείας Χούτος Catering Α.Ε. ανά υποκατάστημα. 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κατάστημα Φιλύρου   40 

Υποκατάστημα Ωραιόκαστρου 5 

Υποκατάστημα Μακεδονίας 10 

Υποκατάστημα Βόλου 15 

Υποκατάστημα Λάρισας 4 

Υποκατάστημα Τρικάλων 2 

Υποκατάστημα Καρδίτσας 2 

Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης  9 

Υποκατάστημα Κομοτηνής 11 

Υποκατάστημα Ορεστιάδας 3 

Υποκατάστημα Ξάνθης 3 
 

 

Η Επικοινωνία Διοίκησης και Προσωπικού αλλά και όλης της Επιχείρησης 

είναι Αμφίδρομη και όχι Ιεραρχική όπως συνηθίζεται. Έτσι κάθε εργαζόμενος για να 

μεταφέρει τα αιτήματα του μπορεί είτε να επικοινωνήσει πρώτα με τον Υπεύθυνο του 

Τμήματος του, είτε απευθείας με την Ανώτερη Διοίκηση.   
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3.6.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Η εταιρεία Χουτος Catering Α.Ε. θεωρεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να 

γνωρίζουν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνει το πρότυπο ποιότητας ISΟ:22000 στο 

κάθε Τμήμα τους. 

Η Εκπαίδευση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρηση και την 

βελτίωση της ποιότητας, γιατί συμβάλλει στην: 

 Επίγνωση σπουδαιότητας της ποιότητας 

 Ευαισθητοποίηση στα θέματα ποιότητας 

 Γνώση της σωστής χρήσης – τοποθέτησης κιβωτίων, παλετών 

 Αντιμετώπιση δυσκολιών και δυσλειτουργιών στην επιχείρηση 

 Συνεχή αυτοβελτίωση των εργαζομένων 

Η δυσκολία της μάθησης στα στελέχη μιας εταιρείας αποτελεί εμπόδιο στην 

ανάπτυξη της. Οι  φιλοδοξίες και οι υψηλοί στόχοι των στελεχών με την βοήθεια της 

εκπαίδευσης μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη διασφάλιση ποιότητας και 

επομένως στην επίτευξη ταχύτερης ποιοτικής και ποσοτικής ανάπτυξης (Τσιμή, 

2003). 

 

3.6.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Όσον αφορά την Αξιολόγηση  του Ανθρώπινου Δυναμικού, αυτό αξιολογείται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα από την ίδια τη Διεύθυνση της Εταιρείας και 

εκπαιδεύεται επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους αρμόδιους εκπαιδευτές 

ανάλογα με την περίσταση. Σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης συμπληρώνεται 

συγκεκριμένη καρτέλα, η « καρτέλα εκπαίδευσης εργαζομένου » (βλ.εικόνα 3). 

 Το ποσοστό των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ στο σύνολο των εργαζομένων στην 

επιχείρηση ανέρχεται στο 40 % ενώ το υπόλοιπο 60% αφορά αποφοίτους τεχνικών 

σχολών, ειδικών ιδιωτικών σχολών και λυκείου. Ένα μόλις 2% των εργαζομένων 

κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα (βλ. Γράφημα 5) 
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Γράφημα 5: Επίπεδο μόρφωσης εργαζομένων 

 

Εικόνα 1:Καρτέλα Εκπαίδευσης Εργαζομένων 

 

3.6.3 ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Tο κανονικό ωράριο εργασίας του προσωπικού της εταιρείας είναι από 

Δευτέρα έως Σάββατο ενώ δεν υπάρχουν υπερωρίες παρά μόνο σε περίπτωση 

2% ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑKO 



 
Ενότητα 3Η- Μελέτη περίπτωσης: Χούτος Catering Α.Ε. Καταγραφή &  Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

105 

 

Μαρασλή Σοφία   Μελέτη Περίπτωσης : Χούτος Catering Α.Ε. 
  

έκτακτης ανάγκης, όπως σε υψηλό φόρτο εργασίας, περίπτωση που δεν ξεπερνάει τις 

1 με 2 φορές το χρόνο. 

 

3.7 ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

«Η αφοσίωση στην Ποιότητα αποτελεί για την εταιρεία μια συνεχή 

διαδικασία με ξεκάθαρους στόχους.         

 “Όλοι εμείς, οι άνθρωποι της επιχείρησης- Διοίκηση και Εργαζόμενοι - 

δεσμευόμαστε να διατηρούμε την εταιρεία σε ηγετική θέση: 

 Διασφαλίζοντας την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας 

πιστοποίησης  

 Καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις της Διαπίστευσής μας  και των 

Προτύπων Ποιότητας  με τα οποία έχουμε πιστοποιηθεί  

 Παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα  

 Ικανοποιώντας και ξεπερνώντας τις προσδοκίες των συνεργατών μας”   

Η προσήλωσή μας στην Ποιότητα είναι στρατηγική επιλογή, ταυτίζεται με τους 

εταιρικούς μας στόχους και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας 

κουλτούρας» ( Χούτου, Μ., 2009). 

 

3.7.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΟΥΤΟΣ CATERING Α.Ε. 

Οι βασικοί αντικειμενικοί σκοποί ποιότητας της Εταιρίας συνοψίζονται ως εξής: 

 Παροχή στους πελάτες γευμάτων και υπηρεσιών εντυπωσιακής ποικιλίας και 

υψηλής ποιότητας με την ιδανικότερη σχέση ποιότητας - τιμής 

 Υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών , μέσω μεταξύ άλλων της 

άμεσης  απόκρισης στις παρατηρήσεις τους και της άψογης εξυπηρέτησης 

 Συνεχής βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης 

 Μεταφορά της συσσωρευμένης εμπειρίας του παρελθόντος στη νεότερη 

γενιά των εργαζομένων 

 Άρτια οργάνωση της Εταιρίας 
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 Βελτίωση των χρόνων παραγωγής. 

Μέσω της ανασκόπησης της Διοίκησης οι γενικοί σκοποί της εταιρίας 

μεταφράζονται σε επιμέρους σκοπούς για τους οποίους καθορίζονται και 

ανασκοπούνται μετρήσιμοι στόχοι ποιότητας.    

 Μεγάλη βαρύτητα η εταιρία δίνει στο σύστημα ανάλυσης κρίσιμων σημείων 

ελέγχου ISO 22000 (πρώην ΗACCP) για το οποίο έχει ελεγχθεί και βεβαιωθεί από 

τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Το Σύστημα αυτό ελέγχεται πλήρως και από το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSΟ 9001:2000 που έχει ήδη 

τεκμηριώσει και εγκαταστήσει η εταιρεία με τη βοήθεια εξωτερικού συμβούλου. Η 

εταιρεία έχει πιστοποιηθεί για το ΙSΟ 9001:2000 από το Νοέμβριο του 2003 από τον 

ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TUV CERT.    

 Ακόμα τα προϊόντα της εταιρείας Χούτος Catering Α.Ε. είναι Πιστοποιημένα 

κατά ISO 9001 – 2000 και 22.000:2005 (HACCP) (βλ. εικονα 4 και εικονα 5). O 

συνεχής και σχολαστικός ποιοτικός έλεγχος σε  κάθε στάδιο της παραγωγής, από την 

πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν αποτελεί διαβεβαίωση ότι κάθε γεύμα που 

παράγεται είναι κορυφαίας ποιότητας και κατάλληλο για τις απαιτήσεις της 

πελατείας. Απασχολεί 104 απόλυτα εξειδικευμένους εργαζόμενους που έχουν 

φιλοσοφία την άψογη εξυπηρέτηση σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή ποικιλία και 

την πιστή τήρηση των κανόνων της υγιεινής 93/43 ΕΟΚ, διαπιστευμένων μέσω του 

ISO 9001 -2000 και του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων ISO 

22000 (ΗΑCCP).         

 Όλες οι α’ ύλες της επιχείρησης ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και 

τηρείται πλήρες το πρότυπο ποιότητας το οποίο διαθέτει. Επίσης γίνονται ιατρικές 

εξετάσεις των εργαζομένων κάθε πέντε χρόνια όπως προβλέπει το ISO 22000. 

Επιπροσθέτως γίνεται δειγματοληψία στα τρόφιμα και στο νερό μια φορά το μήνα για 

έλεγχο ποιότητας και των δυο. 
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3.7.2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΙSΟ 22000 

 Οι Διαδικασίες Διαχείρισης του Συστήματος EN ISO 22000 είναι οι 

ακόλουθες: 

 ΔΙ-01 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 

(εφεξής ΣΔΑΤ) 

 ΔΙ-02  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΔΑΤ 

 ΔΙ-03  ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 ΔΙ-04 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 ΔΙ-05 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 ΔΙ-06 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 ΔΙ-07 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 ΔΙ-08 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 ΔΙ-09 ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 ΔΙ-10 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 ΔΙ-11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ    ΜΗ    ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ    -    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ    & 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 ΔΙ-12 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 ΔΙ-13 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΔΑΤ 

Εικόνα 4:Πιστοποίηση της Χούτος Α.Ε  

EN ISO 9001:2000 

Εικόνα 5: Πιστοποίηση της Χούτος Α.Ε  EN 

ISO 22000:2005 
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 ΔΙ-14 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 ΔΙ-15 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 ΔΙ-16 ΠΑΡΑΠΟΝΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 ΔΙ-17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 ΔΙ-18 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

 ΔΙ-19 ΣΤΟΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 ΔΙ-20 ΕΛΕΓΧΟΙ 

 ΔΙ-21 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

 ΔΙ-22 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 ΔΙ-23 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 ΔΙ-24 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 ΔΙ-25 ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

 ΔΙ-26 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ 

3.7.3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΙSΟ 22000 

Οι Οδηγίες Εργασίας του Συστήματος EN ISO 22000 είναι οι εξής: 

 ΟΕ-01 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 ΟΕ-02 ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 ΟΕ-03 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ     

 ΟΕ-04 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

3.7.4 ISO 9001:2000 

Τα σημαντικότερα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας ISO 9001:2000 αφορούν (Γαϊτάνης, 2007): 

 Την ύπαρξη ενός εγχειριδίου ποιότητας 

 Την πολιτική ποιότητας 

 Τους αντικειμενικούς και επιχειρηματικούς στόχους ποιότητας 

 Την τεκμηρίωση  

 Τον έλεγχο εγγράφων και αρχείων 
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 Τον προσδιορισμό των αναγκών και προσδοκιών των πελατών 

 Την ευθύνη της Διοίκησης 

 Τον καθορισμό ευθυνών και αρμοδιοτήτων 

 Την εσωτερική επικοινωνία 

 Την εκπαίδευση του προσωπικού 

 Την ανασκόπηση από την Διοίκηση 

 Την διάθεση των αναγκαίων πόρων 

 Το σχεδιασμό της υλοποίησης του προϊόντος/ υπηρεσίας 

 Το σχεδιασμό και ανάπτυξη του προϊόντος / υπηρεσίας 

 Την επαλήθευση και επικύρωση του προϊόντος κατά τον σχεδιασμό 

του 

 Τη διεργασία αγορών και την αξιολόγηση των προμηθευτών 

 Τον έλεγχο των προμηθευόμενων προϊόντων 

 Τον έλεγχο διεργασιών παραγωγής, των τελικών και των ενδιάμεσων 

προϊόντων 

 Την επικύρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των υλικών 

διεργασιών 

 Την ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων 

 Τον έλεγχο των οργάνων μέτρησης και δοκιμών 

 Τον έλεγχο των μη συμμορφούμενων προϊόντων 

 Τις εσωτερικές επιθεωρήσεις 

 Την ανάλυση των δεδομένων 

 Τις προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες 

 Τη διαρκή βελτίωση ποιότητας  

 

3.8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Τα βασικά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία της Επιχείρησης Α. Χούτος Επισιτιστικές 

Επιχειρήσεις κατά τη χρονική περίοδο 2002-2006 παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

πίνακα:  

Πίνακας 6: Βασικά Χρηματοοικονομικά Μεγέθη. 2002-2006. 

 2002 2003  -    2004 2005 2006 
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Στοιχεία σχετικά με τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη της επιχείρησης την 

τελευταία διετία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 7: Κύκλος Εργασιών- Κέρδη. 2007-2008.  

Κύκλος 

εργασιών 

1.450.156,71 5.422.123,11 5.034.644,82 5.873.269,28 

Κόστος 

Πωληθέντων 

758.728,68 2.988.962,35 2.374.351,93 3.041.614,04 

Έξοδα 

διοικητικής 

λειτουργίας 

495.896,95 1.906.780,33 2.105.495,66 2.530.561,15 

Καθαρά 

κέρδη 

177.762,39 498.046,21 452.471,70 376.840,34 

Κέρδη 

προς 

διάθεση 

115.545,55 319.864,30 307.175,09 267.469,12 

 2007 2008   

Κύκλος 

εργασιών 

6.769.108,69 6.822.000   

Κόστος 

Πωληθέντων 

3.540.344,02 3.400.000   

Έξοδα 

διοικητικής 

λειτουργίας 

2.685.513,71 2.735.000   

Καθαρά 

κέρδη 

562.405,49 687.000   

Κέρδη 

προς 

διάθεση 

383.897,67    
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Οι κυριότερες επενδύσεις της εταιρείας Χούτος Catering Α.Ε. την 

τελευταία πενταετία αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία τριών σύγχρονων 

εργαστηρίων παρασκευής τροφίμων στο Βόλο, στην Αλεξανδρούπολη και στην 

Κομοτηνή καθώς επίσης στην αναβάθμιση του εξοπλισμού και ανακαίνιση των 

χώρων του εργαστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο 

σχεδιασμό και στην υλοποίηση όλων των απαραιτήτων ενεργειών ώστε οι χώροι 

και ο εξοπλισμός να πληρούν τις σύγχρονες απαιτήσεις για την υγιεινή και 

ασφάλεια των τροφίμων. 

 

3.8.1 ΣΥΝΟΛΟ ΤΖΙΡΟΥ 

Ο ετήσιος τζίρος της επιχείρησης από τα έτη 1996 έως 2008 ήταν συνεχώς 

αυξανόμενος πράγμα που προκύπτει από την σωστή λειτουργία της αλλά και από την 

ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια (βλ. 

πίνακα 8). 

Πίνακας 8: Ετήσιος τζίρος κατά την περίοδο 1996-2008. 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΖΙΡΟΥ (€) 

1996 587.781,00 

1997 1.016.524,72 

1998 1.124.727,08 

1999 1.651.849,57 

2000 1.760.065,17 

2001 2.090.295,51 

2002 2.447.000,00 

2003-2004 5.422123,11 

2005 5.024.644,82 

2006 5.873.269,28 

2007 6.769.108,69 

2008 6.795.117,20 
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ΕΕΕΝΝΝΟΟΟΤΤΤΗΗΗΤΤΤΑΑΑ   444ΗΗΗ   

   

   

ΣΣΣΥΥΥΖΖΖΗΗΗΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ      

ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΤΤΤΕΕΕΛΛΛΕΕΕΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ      

ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΤΤΤΑΑΑΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   

ΒΒΒΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΣΣΣΤΤΤΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ      
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4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Οι λειτουργίες Διαχείρισης Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) που 

εφαρμόζονται στο πλαίσιο εργασιών στην επιχείρηση Χούτος Catering Α.Ε. 

πραγματοποιούνται γενικώς με ορθό τρόπο. 

Έρευνα της BLS Ltd (Business Logistics Services) έδειξε ότι η καλύτερη 

εκμετάλλευση και λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού σε μια επιχείρηση σημαίνει 

αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των διατιθέμενων χρηματικών πόρων της , 

αφού: 

 Πάνω από το 50% των εσόδων κάθε επιχείρησης δαπανάται για την απόκτηση 

των απαιτούμενων παραγωγικών πόρων (Προμήθειες παντός είδους, όπως 

πρώτες ύλες, υπηρεσίες, εξοπλισμοί, υπεργολαβίες, συνεργασίες με ειδικούς 

κ.α.)  

 Πάνω από το 75% των προβλημάτων ποιότητας και των αστοχιών στα τελικά 

προϊόντα οφείλονται στην κακή ποιότητα των αποκτηθέντων πόρων κάθε 

μορφής.  

 Μείωση 5% στο κόστος των προμηθειών για υλικά ισοδυναμεί με αύξηση 

πωλήσεων πάνω του 50% (BLS Ltd -Business Logistics Services, 2009).  

Έτσι, εκτός της διαπίστωσης για την ύπαρξη σωστά εκτελούμενων εργασιών, 

κρίθηκε σκόπιμο να παρατηρηθούν μέσω της Ερευνητικής Διαδικασίας και ορισμένα 

σημεία των λειτουργιών Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) της συγκεκριμένης 

επιχείρησης τα οποία χρειάζονται βελτιστοποίηση και αλλαγή στρατηγικής. Επίσης 

για την ποιοτικότερη ολοκλήρωση της Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) 

εντοπίστηκε η ανάγκη αγοράς νέων τεχνολογιών και νέου εξοπλισμού που συντελούν 

καθοριστικά στην επίτευξη αυτού του σκοπού.     

 Οι προτάσεις βελτιστοποίησης που ακολουθούν είναι αποτέλεσμα 

προσωπικής αντίληψης, ευρημάτων της πρωτογενούς ερευνάς μας και της 

αντίστοιχης βιβλιογραφικής επισκόπησης βασισμένων σε επιστημονικές γνώσεις 

στον κλάδο των Logistics.  
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4.2 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ «ΧΟΥΤΟΣ 

CATERING Α.Ε.» 

 

 
Στο περιεχόμενο των προτάσεων που ακολουθούν περιλαμβάνονται αλλαγές 

στον ήδη υπάρχοντα τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης Χούτος Catering  Α.Ε, τόσο 

στον εξοπλισμό της Αποθήκης της όσο και σε περαιτέρω λειτουργίες της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας όπως είναι η ποιότητα και τα συστήματα διασφάλισης της, 

τα πληροφοριακά συστήματα αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό, σύμφωνα με όλα όσα 

έχουμε εξετάσει τόσο στην πρωτογενή έρευνα όσο και μέσα από τη  βιβλιογραφική 

επισκόπηση.  

 

 

4.3  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

 
 Αρχικό σημείο στο οποίο θα σταθούμε είναι ο εξοπλισμός της Αποθήκης 

λόγω της σημαντικότητας του, όπως προκύπτει από την έρευνα μας, γιατί σε μια 

αποθήκη με τα κατάλληλα μέσα μπορεί να προσφέρει σε μια επιχείρηση και το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

 
4.3.1 ΡΑΦΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

 
η επιλογή του πλέον κατάλληλου αποθηκευτικού συστήματος που υιοθετείται 

και εφαρμόζεται σε μια αποθήκη εξαρτάται από ένα πλήθος παραμέτρων ενώ 

ταυτόχρονα συνδέεται άμεσα με τον τρόπο τοποθέτησης σε αυτά.  

Η απόφαση για την υιοθέτηση του καταλληλότερου αποθηκευτικού 

συστήματος που χρησιμοποιείται από μια επιχείρηση είναι πολύ σημαντική. Η 

εφαρμογή της απαιτεί κόστος επένδυσης και συνοδεύει την επιχείρηση για πολλά 

χρόνια (Μαβίδης, 2008). 

Κατά την επιλογή του ορθολογικού αποθηκευτικού συστήματος που ταιριάζει 

στις ανάγκες της εταιρείας λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες 

 Η φύση των προς αποθήκευση προϊόντων 

 Η διάρκεια ζωής τους 

 Η ζήτηση και οι παρτίδες διακίνησης τους 

 Το εκμεταλλεύσιμο ύψος του αποθηκευτικού χώρου 

 Τα διαθέσιμα ανυψωτικά μηχανήματα κ.α. 
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Έτσι λοιπόν τα ήδη υπάρχοντα ράφια (βλ. εικόνα 6) τα οποία είναι απλής μορφής 

ράφια αποθήκευσης μπορούν να αντικατασταθούν με ράφια υψηλής τεχνολογίας 

τόσο για την ευκολότερη χρήση και γρηγορότερη μεταφορά των αποθηκευμένων 

προϊόντων αλλά κυρίως για την ασφάλεια των εργαζομένων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ράφια ροής βαρύτητας gravity flow racks (βλ. εικόνα 7) (dynamic για 

παλέτες) για αποθήκευση παλετών ή χαρτοκιβωτίων επί τροχίσκων με κλίση, 

μοιάζουν με τα push back racks και είτε το εμπόρευμα τοποθετείται από μπροστά 

(οπότε είναι push back rack)  και εξάγεται  από την ίδια πλευρά του ραφιού   είτε 

τοποθετείται από την άλλη πλευρά του ραφιού και εξάγεται από την αντίθετη. Έχει 

και το πλεονέκτημα να μπορεί κάποιος να δουλέψει το ράφι χωρίς να χρειάζεται να 

μπει το ανυψωτικό μέσα στο διάδρομο.      

     Οι παλέτες ή το εμπόρευμα κυλούν πάνω σε 

ράουλα και ήπια ρέουν προς τη κατεύθυνση της 

μικρότερης κλίσης. Από πολλές απόψεις ένα ράφι 

βαρύτητας  (dynamic) μοιάζει με μεταφορική ταινία 

μόνο που αντί να κάνουμε χρήση ηλεκτρικών  

κινητήρων εκμεταλλευόμαστε τη δύναμη 

βαρύτητας.   Τα ράφια ροής βαρύτητας 

χρησιμοποιούνται και για τα χαρτοκιβώτια και για 

τις παλέτες. Μπορούν να είναι πολλές μονάδες στη σειρά αλλά και μεγάλα σε βάθος. 

Το ράφι βαρύτητας προσφέρει ασφάλεια - εκτός της μέγιστης εκμετάλλευσης χώρου- 

επειδή ο χειριστής βρίσκεται σε απόσταση από το εμπόρευμα.  

Εικόνα 6:Υπάρχοντα ράφια Εικόνα 7: Προτεινόμενα ράφια 
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4.3.2 ΨΥΚΤΕΣ & ΨΥΓΕΙΑ 

Η αποθήκευση στο ψυγείο με βάση όλα όσα έχουν προαναφερθεί και 

βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη πρωτογενής έρευνα αλλά και σε μια εκτενέστερη 

βιβλιογραφική επισκόπηση είναι ένας σημαντικός τρόπος διατήρησης της ασφάλειας 

των τροφίμων. Οι χαμηλές θερμοκρασίες συμβάλλουν στη διατήρηση της φρεσκάδας 

των τροφίμων και αναστέλλουν την ανάπτυξη των περισσότερων επιβλαβών 

μικροβίων. Ταυτόχρονα, διατηρούν αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά των τροφίμων. Η 

σωστή θερμοκρασία ενός ψυγείου είναι 5 βαθμοί Κελσίου (5
ο
 C) στο μεσαίο ράφι. 

Ωστόσο, η θερμοκρασία δεν είναι ομοιόμορφη σε ολόκληρο το εσωτερικό του 

ψυγείου. Αξιοποιώντας τις διαφορές της θερμοκρασίας, μπορούμε να εξασφαλίσουμε 

τη βέλτιστη αποθήκευση των τροφίμων.      

 Το πιο ψυχρό σημείο στο ψυγείο είναι το χαμηλότερο ράφι, πάνω στα 

συρτάρια που χρησιμοποιούνται για τα λαχανικά (2
ο
 C). Εκεί πρέπει να 

τοποθετούνται το νωπό κρέας και το ψάρι. Επίσης, τοποθετώντας το κρέας και το 

ψάρι εκεί, αποφεύγεται να στάξουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.   

 Όσον αφορά τα ψυγεία που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη Επιχείρηση είναι 

απλοί ψύκτες και καταψύκτες (βλ. εικόνα 8 ) και θα μπορούσαν να αντικατασταθούν 

με προηγμένης τεχνολογίας ταχυψύκτες τους λεγόμενους « Chillers ». (βλ. εικόνα 9 

& εικόνα 10)          

 Η Ταχυψύξη (chilling) σημαίνει να φτάνει η θερμοκρασία του φαγητού από 

τους +90ºC στους +3°C σε σύντομο χρόνο, ώστε να μην αναπτύσσονται βακτηρίδια. 

Οι ταχυψύκτες μειώνουν τη θερμοκρασία από +90ºC σε +3°C σε λιγότερο από 90 

λεπτά. Τα μοντέλα αυτά εκτελούν αυτόν τον κύκλο με πλήρες φορτίο 30kg. Μετά την 

ταχυψύξη ξεκινάει αυτόματα κύκλος συντήρησης στους +3°C. Το ταχυψυγμένο 

φαγητό μπορεί να μείνει σε συντήρηση έως και 5 μέρες, χωρίς να χάσει τη γεύση του, 

τα θρεπτικά του συστατικά και το βάρος του. Η δυνατότητα του να ετοιμάζεται το 

φαγητό μία φορά για όλες τις μέρες της εβδομάδας βελτιώνει το σχεδιασμό της 

εργασίας και μειώνει τα κόστη. 

 

 

 

 Εικόνα 8:Υπάρχοντα ψυγεία 
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«Η διατήρηση της Ψυκτικής Αλυσίδας και η διάδοση των κανόνων που τη διέπουν 

εξασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων κατά τη μεταφορά και συντήρηση μέχρι το 

ράφι και τον καταναλωτή»( Τσίτσας, 2007). 

 
 

4.3.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  

 

Το HACCP ( Hazard Analysis and Critical Control Points ) ή στην παρούσα 

φάση το ISO 22000 αποτελεί ένα προληπτικό σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας 

των τροφίμων που αναγνωρίζει , εκτιμά τη σοβαρότητα και ελέγχει τους βιολογικούς, 

χημικούς και φυσικούς κινδύνους στις πρώτες ύλες και όλα τα στάδια παραγωγής , 

από το χωράφι και τη θάλασσα ως το πιάτο του καταναλωτή.    

 Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας υποχρεώνει πλέον τις επιχειρήσεις 

που παρασκευάζουν , μεταποιούν , παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν και διαθέτουν τρόφιμα να εφαρμόζουν 

τεκμηριωμένο HACCP ή στην παρούσα φάση το ISO 22000. Για την επιτυχή 

λειτουργία του Συστήματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή των κανόνων 

ορθής βιομηχανικής πρακτικής και ορθής υγιεινής πρακτικής ( GHP ). Το Σύστημα 

ως μέρος της νομοθεσίας , είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τροφίμων και 

χρονικά πρέπει να προηγείται του EN ISO 9001. Το EN ISO 9001 αποτελεί ένα 

Εικόνα 9: Προτεινόμενος ταχυψύκτης  

 

Εικόνα 10: Προτεινόμενο ψυγείο 
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ολοκληρωμένο πλαίσιο, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του παρόντος 

Συστήματος. Έτσι όταν σε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας συμπεριληφθεί το 

HACCP ή στην παρούσα φάση το ISO 22000 και οι κανόνες ορθής βιομηχανικής 

πρακτικής ( GMP ) και ορθής Υγιεινής Πρακτικής ( GHP ) η επιχείρηση θα διαθέτει 

ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των 

Τροφίμων (Entomotechniki.gr, 2005).     

 Μια από τις προϋποθέσεις για την ορθή λειτουργία μιας επιχείρησης 

τροφίμων είναι και η τοποθέτηση ειδικών μηχανημάτων απολύμανσης χεριών 

σύμφωνα με την πιστοποίηση κατά ISO 22000 όπως προκύπτει από την έρευνα μας, 

αφού ο κάθε εργαζόμενος καλείται να φέρει σε άμεση επαφή τα τρόφιμα με τα χέρια 

του. Ενδεικτικά ένα τέτοιο μηχάνημα είναι ο Αυτόματος Ψεκαστήρας 

Αντισηπτικού gel, ο οποίος λειτουργεί με φωτοκύτταρο και ψεκάζει σταθερή δόση 

υλικού (βλ. εικόνα 11). Προτεινόμενες θέσεις ενός τέτοιου Συστήματος 

Απολύμανσης χεριών είναι στους  χώρους παραγωγής κατά την είσοδο ή έξοδο, σε 

τουαλέτες ή οπουδήποτε είναι αναγκαία η καθαριότητα των χεριών.   

 

 
 

Εικόνα 11: Αυτόματος Ψεκαστήρας Αντισηπτικού. Προτεινόμενο σύστημα απολύμανσης 

 

 

4.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 
Με βάση όλα όσα έχουν προαναφερθεί και βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη 

πρωτογενής έρευνα αλλά και σε μια εκτενέστερη βιβλιογραφική επισκόπηση τα 

Πληροφοριακά Συστήματα αποτελούν το μέσο για την αρμονική συνεργασία 

ανθρώπινου δυναμικού, δεδομένων, διαδικασιών και τεχνολογιών πληροφορίας και 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD


 4-  ν &   118 

 

Μαρασλή Σοφία Μελέτη Περίπτωσης : Χούτος Catering Α.Ε.  

επικοινωνιών. Προέκυψαν ως γέφυρα μεταξύ των πρακτικών εφαρμογών της 

επιστήμης υπολογιστών και του επιχειρηματικού κόσμου. 

 
4.4.1 CRM (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ) 

 

Με τον όρο Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων εννοούμε όλες εκείνες τις 

στρατηγικές, μεθοδολογίες, εφαρμογές λογισμικού και το σύνολο των τεχνολογιών 

που βοηθούν μία επιχείρηση να οργανώσει και να διευθύνει τις σχέσεις της με τους 

πελάτες της, ώστε αυτές να γίνουν σχέσεις αφοσίωσης και εμπιστοσύνης (Φωλίνας-

Μάνθου-Βλαχοπούλου, 2007). 

Παρόλο που η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει εγκαταστήσει το σύστημα CRM 

Singular δεν χρησιμοποίει στο έπακρο τις δυνατότητες του. Παρότι στόχος της 

εταιρίας είναι ο πελάτης εντούτοις παρατηρείται μια αδυναμία από πλευράς του 

υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου 

αυτού. 

Το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα, παρατήρηση που προκύπτει από την 

συμμετοχική παρατήρηση στην εταιρεια, παρέχει ευεργετικές υπηρεσίες και 

πληροφορίες σε θέματα που αφορούν συγκεκριμένες παρεχόμενες υπηρεσίες και 

στοιχεία που αφορούν τον λογιστικό έλεγχο αλλά δεν παρέχει τις ανάλογες 

πληροφορίες και για στοιχεία που θα ήταν χρήσιμα για τον έλεγχο και κατανόηση 

των αναγκών των πελατών. 

Στην εταιρία Χουτος Catering Α.Ε.  η πρώτη προσπάθεια που πρέπει να γίνει 

για να μπορέσει το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα να ανταπεξέλθει σε όλες τις 

απαιτήσεις της είναι να κατηγοριοποιηθούν τα δεδομένα ανάλογα με την πηγή τους 

σε εξωτερικά και εσωτερικά. Αφού κατηγοριοποιηθούν οι πηγές των δεδομένων, το 

σύστημα CRM με τους κατάλληλους χειρισμούς και από ειδικευμένο προσωπικό 

μπορεί να συνδυάσει και να ενοποιήσει τα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά θα 

μπορέσουν ακολούθως να χρησιμοποιηθούν τόσο από λειτουργικά συστήματα, όπως 

είναι οι πωλήσεις και οι υπηρεσίες, όσο και από αναλυτικά συστήματα, τα οποία 

χρησιμοποιούν πολύπλοκους μηχανισμούς ανάλυσης δεδομένων για να εντοπίσουν 

τυχόν εργαλεία αγοραστικής συμπεριφοράς (προώθηση πωλήσεων, διαφήμιση, 

κ.τ.λ.).   

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Επιπλέον θα πρέπει να καταμεριστεί ο χρόνος και οι εργασίες που απαιτεί για 

να ολοκληρωθεί μια διαδικασία ανάλογα με τα καθήκοντα του κάθε Τμήματος και όχι 

ανάλογα με την ευκολία που θα μπορούσε να προσφέρει το ένα Τμήμα προς το άλλο. 

Τέλος, θα μπορούσαν οι τιμολογήσεις και οι εισπράξεις να γίνονται από το 

Λογιστήριο για να μπορούν όλα τα Τμήματα να αξιοποιούν καλύτερα το χρόνο τους 

και να μπορούν να κάνουν καταμερισμό των εργασιών τους αποτελεσματικότερα και 

αποδοτικότερα. 

 

 

 

 

4.4.2 ERP (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ) 

 

Ο όρος ERP προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Enterprise Resource 

Planning και αφορά συστήματα λογισμικού με τα οποία γίνεται διαχείριση των πόρων 

μίας επιχείρησης. Μία εταιρεία ανεξάρτητα από το μέγεθός της διαχειρίζεται 

καθημερινά πληροφορίες και δεδομένα τα οποία πρέπει να συγκεντρώνονται ώστε να 

αξιοποιούνται κατάλληλα και αποδοτικά.       

 Τα ERP συστήματα είναι πακέτα λογισμικού τα οποία πραγματοποιούν 

ενοποίηση όλων των ροών δεδομένων που σχετίζονται με την λειτουργία μίας 

επιχείρησης. Τα ERP συστήματα ενοποιούν όλα αυτά τα δεδομένα  κάτω από μία 

πλατφόρμα λογισμικού ώστε να είναι δυνατή η αποδοτική αξιοποίησή τους από τους 

χρήστες. Πρόκειται για συστήματα τα οποία αυτοματοποιούν τις εσωτερικές 

διεργασίες μίας εταιρείας.       

 Επομένως τα σημαντικότερα οφέλη που μπορεί να έχει η εταιρεία με την 

τοποθέτηση ενός τέτοιου συστήματος είναι:  

 

 Πληροφορία σε πραγματικό χρόνο: Δημιουργεί συνθήκες εύκολης διάχυσης 

της πληροφορίας και αποφυγής ανεπιθύμητων καταστάσεων. Η έλλειψη 

άμεσης και έγκυρης πληροφορίας στο γρήγορα μεταβαλλόμενο 

επιχειρηματικό περιβάλλον που ζούμε ίσως μεταφράζεται και σε δυσκολία 

επιβίωσης. 

 Μείωση χρόνου καταχωρήσεων των δεδομένων: Η πληροφορία εισέρχεται 

μία φορά και χρησιμοποιείται από ολόκληρη την εταιρία. 
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 Βελτίωση στις διαδικασίες ενοποίησης (consolidation): Αναφέρεται στις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις ή/και στους ομίλους επιχειρήσεων. Η ενοποίηση 

των πληροφοριών θα πρέπει να είναι (σε μεγάλο βαθμό) αυτόματη, με τις 

κατάλληλες μετατροπές στο νόμισμα, τα λογιστικά πρότυπα και τις όποιες 

άλλες ιδιαιτερότητες. 

 Ευκολότερη συμμόρφωση σε υποχρεωτικά ή προαιρετικά πρότυπα: Είναι 

συνηθισμένο φαινόμενο η αδυναμία υιοθέτησης από την επιχείρηση ποικίλων 

προτύπων, όπως των προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 9002, IAS κ.λπ. 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα είναι 

υποχρεωτικά για την Ελλάδα καθώς και για όλη την Ευρώπη. Επομένως ένα 

καλό ERP σύστημα, μέσα από τις δυνατότητες μοντελοποίησης, κάνει τη 

μετάβαση σε αυτά τα διεθνή πρότυπα εύκολη και σίγουρη. 

 Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη: Αποτελεί ένα πρόβλημα του οποίου 

η λύση είναι επιτακτική όσο και δαπανηρή. Συχνά απαιτεί αλλαγή σε πλήθος 

άυλων παραγόντων, όπως στη συμπεριφορά των εργαζομένων. Το λογισμικό 

ERP βελτιώνει την ικανοποίηση των πελατών με τη βελτίωση άλλων 

παραμέτρων, όπως την ταχύτερη εκτέλεση των παραγγελιών κ.λπ. 

 Μείωση λαθών: Είναι ένας παράγοντας που θεωρείται σχετικά εύκολα 

μετρήσιμος, έχει άμεση ανταπόκριση σε πλήθος άλλων, όπως στην 

ικανοποίηση των πελατών και των εργαζομένων, στη μείωση των 

λειτουργικών εξόδων, στη μείωση των διαφυγόντων κερδών, κ.λπ. 

4.4.3  ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ 

 

Ένα στοιχείο που συντελεί στην ασφάλεια μεταφορών - διανομών είναι η 

επιστήμη της Τηλεματικής. Οι γενικές δυνατότητες της είναι οι εξής 

(www.telematix.gr, 2007): 

 Ανεύρεση της θέσης του οχήματος & ομάδας οχημάτων σε πραγματικό 

χρόνο 

 Απεικόνιση της θέσης των οχημάτων σε ψηφιακούς χάρτες 

 Ιστορική αναφορά διαδρομής σε σχέση με το πελατολόγιο ή/και τα σημεία 

ενδιαφέροντος της εταιρείας 

 Ανεύρεση πλησιέστερου οχήματος από επιλεγμένο σημείο ενδιαφέροντος 

και αντίστροφα 

http://www.telematix.gr/
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 Έλεγχος κατάστασης οχήματος ή εμπορεύματος (π.χ. θερμοκρασία) 

 Δελτίο κίνησης οχήματος 

 Εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας οχήματος 

 Συγκεντρωτικό δελτίο κίνησης  ομάδας οχημάτων 

 Αναφορά επισκεψιμότητας σε σημείο ενδιαφέροντος 

 

H Τηλεματική ως νέα τεχνολογία, έχοντας άπειρες εφαρμογές, εξυπηρετεί 

ιδανικά τις Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές υπό την προϋπόθεση να τοποθετηθεί 

στο φορτηγό διανομής ο κατάλληλος εξοπλισμός, δηλαδή ένας μικροϋπολογιστής, 

ένας δορυφορικός δέκτης και μια μονάδα ασύρματης επικοινωνίας (www.transport-

magazine.gr/2001/12/articlesgr.htm, 2007). 

Η παρακολούθηση της πορείας των οχημάτων (βλ. εικόνα 12) γίνεται μέσω 

του internet με την παροχή συγκεκριμένου κωδικού πρόσβασης που δίνεται από την 

εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεματικής στον χρήστη. Η συχνότητα ενημέρωσης 

της πορείας ενός οχήματος ρυθμίζεται από τον χρήστη ανά πάσα στιγμή, δηλαδή έχει 

τη δυνατότητα να ενημερώνεται ανά δευτερόλεπτα, λεπτά κ.ο.κ.  

Η απεικόνιση της διαδρομής γίνεται σε χάρτες που έχουν επεξεργαστεί μέσω 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.-GIS).  

 

Εικόνα 12 : Ροή πληροφοριών με την χρήση Τηλεματικής 

 

Προτείνεται  στην εταιρεία Χούτος Catering Α.Ε., μετά από έρευνα που έχει 

πραγματοποιηθεί, τόσο πρωτογενής όσο και βιβλιογραφική, να εγκαταστήσει στον 

στόλο οχημάτων της, τα οποία εκτελούν δρομολόγια από και προς τα 

υποκαταστήματα της,  το Σύστημα παρακολούθησης και δρομολόγησης οχημάτων 

για την καλύτερη ενημέρωση των πελατών (όσον αφορά στο σημείο που βρίσκεται η 

παραγγελία τους) και τον σχεδιασμό των δρομολογίων με βάση την βέλτιστη 

διαδρομή. 

http://transport-magazine.gr/2001/12/articlesgr.htm
http://transport-magazine.gr/2001/12/articlesgr.htm
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Για να αποκομίσει η εταιρεία Χούτος Catering Α.Ε τον εξοπλισμό και στη 

συνέχεια τις υπηρεσίες της τηλεματικής για την παρακολούθηση των οχημάτων της 

δεν έχει παρά να συνεργαστεί με μια από τις εταιρείες τηλεματικής που 

δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Η συνεργασία με αυτές διατηρείται με 

συνδρομή που το ποσό και η συχνότητα καθορίζονται από την κάθε εταιρεία 

ξεχωριστά
1
. 

 

4.5 ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, 

που έχουν σχέση με την ικανότητά του να ικανοποιεί τις σαφείς ανάγκες αλλά και τις 

σιωπηρές απαιτήσεις, μιας συγκεκριμένης αγοράς (δηλαδή ενός συνόλου πελατών), 

προς την οποία απευθύνεται ή για την οποία κατασκευάστηκε.   

 Ένα σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας αποσκοπεί στο να ενοποιήσει όλα τα 

στοιχεία που επηρεάζουν την ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, που 

προσφέρει μια επιχείρηση.         

 Η έννοια της ποιότητας δεν περιορίζεται μόνο στην ποιότητα του προϊόντος ή 

της υπηρεσίας, αλλά επεκτείνεται και στην ποιότητα της Επιχείρησης που το 

προσφέρει, συμπέρασμα που βγαίνει από εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση πάνω 

στο θέμα της ποιότητας. Έτσι, δημιουργείται η έννοια της Ολικής Ποιότητας, που 

έχει σαν βασικό σκοπό να μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων 

και να ελαχιστοποιεί το κόστος τους.  

 

4.5.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO:9002 &  ISO:9003 

          

 Η εταιρεία Χούτος Catering Α.Ε έχει πιστοποιηθεί κατά EN ISO 9001:2000 

το οποίο ισχύει μέχρι και στις 28/02/2010. Προτείνεται με την ανανέωση του 

ισχύοντος πιστοποιητικού να εφαρμοστεί παράλληλα και ένα άλλο μέρος του ISO 

9000.            

 Τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) της σειράς 9000 

                                                 
1 Προσωπική διαπίστωση 
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περιέχουν γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις, για το θέμα της διασφάλισης ποιότητας. 

Μεταξύ των εν λόγω προτύπων περιλαμβάνεται το ISO 9001, το οποίο και 

εφαρμόζεται στην επιχείρηση και αποτελεί το Υπόδειγμα, για τη διασφάλιση της 

ποιότητας στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση. Το 

εν λόγω πρότυπο χρησιμοποιείται όταν η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει την 

ποιότητά της από το πρώτο στάδιο της παραγωγικής της διαδικασίας, που είναι ο 

σχεδιασμός του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Επίσης υπάρχουν και το ISO 9002 και το 

ISO 9003. Ειδικότερα,  

 Το ISO 9002 αποτελεί το Υπόδειγμα για τη διασφάλιση της ποιότητας στην 

παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση. Το εν λόγω πρότυπο 

χρησιμοποιείται όταν η παραγωγική διαδικασία μιας Μονάδας Μαζικής 

Εστίασης (εφεξής Μ.Μ.Ε.) δεν απαιτεί σημαντικό σχεδιασμό προϊόντος.  

 Το ISO 9003 αποτελεί το Υπόδειγμα για τη διασφάλιση της ποιότητας στην 

τελική επιθεώρηση και δοκιμή.  

Οι απαιτήσεις των παραπάνω προτύπων είναι συμπληρωματικές (όχι 

εναλλακτικές) προς τις προδιαγραμμένες τεχνικές απαιτήσεις (προϊόντος ή 

υπηρεσίας).          

 Στόχος λοιπόν από την εφαρμογή όλων αυτών των προτύπων είναι να 

χρησιμοποιούνται μαζί, από την επιχείρηση ώστε να αναπτυχτούν συστήματα, τα 

οποία θα προχωρούν πέραν από τις ελάχιστες απαιτήσεις του ISO 9001.  

 

4.5.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ 1801 

 

 Μαζί με τα παραπάνω πρότυπα διασφάλισης ποιότητας προτείνεται να 

εφαρμοστεί παράλληλα και το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801  που είναι ένα 

Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
2
. 

 Το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 παρέχει απαιτήσεις για ένα Σύστημα 

Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), ώστε να καθιστά ικανό 

κάποιον οργανισμό να ελέγχει και να μειώνει την επαγγελματική επικινδυνότητα 

καθώς και να βελτιώνει την επίδοσή του. Δεν καθιερώνει ειδικά κριτήρια επίδοσης 

                                                 
2 Προσωπική διαπίστωση 
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στην ΥΑΕ ούτε δίνει λεπτομερείς προδιαγραφές για το σχεδιασμό ενός συστήματος 

διαχείρισης. 

 Γενικά το συγκεκριμένο πρότυπο θα βελτιώσει στην εταιρεία Χούτος Catering 

Α.Ε την κάλυψη της υγείας και την ασφάλεια των εργαζομένων και όχι την ασφάλεια 

των προϊόντων ή/και των διεργασιών (ΕΛΟΤ 1801, 2007).  

 

4.6 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

Η σημασία του ανθρωπίνου δυναμικού με βάση όλα όσα έχουν προαναφερθεί 

και βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη πρωτογενής έρευνα αλλά και σε μια 

εκτενέστερη βιβλιογραφική επισκόπηση, έχει αναβαθμισθεί τα τελευταία χρόνια, σε 

μικρο- και μακρο-επίπεδο ανάλυσης καθώς και πολιτικού σχεδιασμού και πολιτικής 

πρακτικής. Η αναβάθμιση φαίνεται ότι έρχεται ως συνέπεια της ανάγκης για νέες 

μορφές οργάνωσης της εργασίας (στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που 

καθορίζει η επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη) αλλά και νέων σχήματων 

κοινωνικής ανάπτυξης σε περιφερειακό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.   

 Οι λεγόμενοι Ανθρώπινοι Πόροι, στο επίπεδο των οργανισμών και 

επιχειρήσεων ή το Ανθρώπινο Κεφάλαιο, στο επίπεδο των κοινωνικών συνόλων, 

θεωρούνται πλέον βασικός μοχλός ανάπτυξης και ενώ, μέχρι σήμερα, 

προσδιορίζονταν επαγωγικά, όλο και περισσότερο πλέον αποτιμώνται σε Γνώση 

(παραγωγή νέας και διάχυση διαθέσιμης) και Δεξιότητες (Εκπαίδευση & Κατάρτιση).

 Η ποιότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού κρίνεται, χωρίς πια αμφιβολία, 

πρώτης προτεραιότητας μεταβλητή για μιαν «ανταγωνιστική οικονομία» και για 

ισόρροπη κοινωνική ανάπτυξη (ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή). Η αναγνώριση αυτή 

δε, αντανακλάται, ακόμη και σε επιχειρησιακό επίπεδο, με την αναζήτηση - ή και την 

(περιορισμένη προς το παρόν) υιοθέτηση - μεθόδων αποτίμησης της επενδυτικής 

αξίας των δαπανών για την εκπαίδευση και κατάρτιση στους διάφορους 

παραγωγικούς μηχανισμούς ( ΓΓΕΤ, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, 

2007). 

4.6.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Η συνεχής και επαρκής εκπαίδευση προσωπικού όπως εύκολα μπορεί να 

συμπεράνει κανείς με όσα έχουν προαναφερθεί στις προηγούμενες ενότητες, αποτελεί 
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για τις επιχειρήσεις τροφίμων έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την 

κατανόηση των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Οι 

επιχειρηματίες και γενικότερα η ανώτερη Διοίκηση ενός οργανισμού μεταξύ των 

άλλων πρέπει να παρέχουν τα «όπλα» στο προσωπικό τους για την εγκατάσταση, 

υλοποίηση, διατήρηση και εφαρμογή ενός ζωντανού συστήματος διαχείρισης 

ασφάλειας των τροφίμων.  

Τα «όπλα» αυτά είναι :  

• Η επαρκής και ικανοποιητική εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων 

ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, τις δραστηριότητες της επιχείρησης  

• Η εξάσκηση και η πρακτική εφαρμογή  

• Ο ανάλογος εξοπλισμός (γάντια, σκουφάκια, ποδιές, θερμόμετρα κλπ)  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το προσωπικό και οι εργαζόμενοι που 

στελεχώνουν μια επιχείρηση είναι η αρχή και το τέλος για την καλύτερη και 

ορθότερη λειτουργία της.       

 Είναι λοιπόν σκόπιμο κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει και να τηρεί όλους τους 

κανόνες και τις λειτουργίες ενός συστήματος ποιότητας.    

 Στην εταιρεία Χούτος Catering Α.Ε παρόλο που οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα κρίνεται αναγκαία η άμεση επιπλέον εκπαίδευση τους 

για την συμμόρφωση όλων των εργαζομένων σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας. 

 Προτείνεται λοιπόν στην εταιρεία να εφαρμόσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

του Εθνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (εφεξής ΕΦΕΤ) που αφορά την εκπαίδευση 

προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων.      

 Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων τροφίμων, την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς 

και την εξασφάλιση της υγείας των καταναλωτών, δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων για την εκπαίδευση του 

προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων.       

 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιογενής, συνολική και ολοκληρωμένη 

εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, ο ΕΦΕΤ συγκρότησε 

Μητρώο Εκπαιδευτών από το οποίο θα πρέπει να επιλέγονται οι εκπαιδευτές από τον 

ενδιαφερόμενο να υλοποιήσει την εκπαίδευση (προσωπική επιχείρηση, εταιρεία, 

εκπαιδευτικοί φορείς κ.λ.π.) και εκπόνησε εκπαιδευτικό πακέτο με εγχειρίδιο βασικής 

εκπαίδευσης, διαφάνειες και οπτικοακουστικό υλικό, που θα χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά από τους ενταγμένους στο Μητρώο Εκπαιδευτές.   
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 Οι επιχειρήσεις τροφίμων που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό 

τους, αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να 

βελτιώσουν τα προσόντα τους, μπορούν να επιλέξουν την επιχείρηση, εταιρεία ή 

φορέα που διασφαλίζει την υλοποίηση του προγράμματος σύμφωνα με την 

διαδικασία που ορίζει ο ΕΦΕΤ, δηλαδή την επιλογή εκπαιδευτή από το Μητρώο 

Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και κατάλληλου χώρου για την πραγματοποίηση της 

εκπαίδευσης με επαρκή εκπαιδευτικό εξοπλισμό, την χρήση του εκπαιδευτικού 

πακέτου του ΕΦΕΤ και την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος 

εκπαίδευσης με βάση τη σχετική διαδικασία. 

 

4.6.1.1 ΤΡΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

Γενικότερα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα απαιτούν σε μεγάλο βαθμό τη 

χρήση ενεργητικών-συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών καθώς, το αντικείμενο 

κατάρτισης που σχετίζεται με την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων και τα 

Συστήματα Αυτοελέγχου ISO 22000 (H.A.C.C.P.) αφομοιώνεται σε μεγαλύτερο 

βαθμό όταν συνδυάζεται με πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευομένων.  

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους πιστοποιημένους 

εκπαιδευτές βρίσκονται σε στενή σχέση και συνάφεια, τόσο με το περιεχόμενο όσο 

και με τους εκπαιδευτικούς στόχους των προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα 

Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων, καθώς και με τις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων .  

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω εκπαιδευτικές τεχνικές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά ή μεμονωμένα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

θεωρητικού μέρους ενός Προγράμματος που αφορά την Υγιεινή και Ασφάλεια 

Τροφίμων σε συγκεκριμένες περιστάσεις:  

 Επίδειξη σε Video projector των εκπαιδευτικών ενοτήτων του προγράμματος.  

 Ερωτήσεις-Απαντήσεις, για την εκμαίευση των εκπαιδευτικών αναγκών των 

εκπαιδευομένων και όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διευκολύνει ο 

εκπαιδευτής την ευρετική πορεία προς τη γνώση, το γόνιμο προβληματισμό 

και την κριτική σκέψη  

 Δομημένη συζήτηση, που αφορά στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη 

διαχείριση τροφίμων, που επιθυμεί να αναπτύξει ο εκπαιδευτής  

 Παίξιμο Ρόλων (Role Playing) για την εξάσκηση των εκπαιδευομένων στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που αφορούν τη 
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λήψη διορθωτικών ενεργειών κατά τον έλεγχο των κρίσιμων σημείων 

ελέγχου.  

 Case Studies, που βασίζονται στις προϋπάρχουσες εμπειρίες και γνώσεις των 

εκπαιδευομένων σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση τροφίμων (ενίσχυση 

της βιωματικής μεθόδου- εσωτερική κινητοποίηση)  

 Εισήγηση για το βαθμό ανάλυσης των εννοιών και των σημείων της θεωρίας 

που αφορά την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων και τα Συστήματα 

Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων και των δυνατοτήτων της εφαρμογής 

στην επιχείρηση .  

Στην πρακτική άσκηση δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις ενεργητικές εκπαιδευτικές 

τεχνικές, όπως:  

 Επίδειξη από τον εκπαιδευτή για παρατήρηση και εφαρμογή των εργασιών, 

που πρόκειται να εκτελέσουν οι εκπαιδευόμενοι στην επιχείρηση, για την 

καλύτερη κατανόηση των θεμάτων.  

 On the job training υπό την εποπτεία του εκπαιδευτή της πρακτικής άσκησης 

για την περαιτέρω εκπαίδευση των εργαζομένων και την ανάπτυξη της 

δεξιότητας «μαθαίνω πώς να μαθαίνω»  

 Παρατήρηση και συνεχής επεξήγηση από τον εκπαιδευτή της πρακτικής  

 

Παράλληλα, η εκπαιδευτική μεθοδολογία υποστηρίζεται με το κατάλληλο 

εκπαιδευτικό υλικό και μέσα που διαθέτει ο εκπαιδευτικός φορέας ή η ίδια η 

επιχείρηση.          

 Η συγκεκριμένη στρατηγική αποσκοπεί στη διατήρηση του ενδιαφέροντος 

των εργαζομένων για το περιεχόμενο του Προγράμματος σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη 

τη διάρκεια υλοποίησης και την ικανοποίηση κατ’ επέκταση των εκπαιδευτικών 

στόχων των προγραμμάτων, που αφορούν τα θέματα της Υγιεινής και Ασφάλειας 

Τροφίμων και τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων .  

 

4.6.1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που εκπληρώνονται μέσα από τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων είναι οι εξής:  
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Ο εμπλουτισμός και η αναβάθμιση του επιπέδου γνώσεων των εργαζομένων 

στην επιχείρηση ώστε:  

 Να γίνει κατανοητή η έννοια του ασφαλούς τροφίμου στην σύγχρονη 

κοινωνία  

 Να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα των ασφαλών τροφίμων για το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και τα μειονεκτήματα των μη ασφαλών τροφίμων  

 Να κατανοήσουν ότι το σύστημα ελέγχου ISO 22000 (Η.Α.C.C.Ρ.) αποτελεί 

μια συστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση των Μικροβιολογικών, 

Χημικών και Φυσικών Κινδύνων στο σύνολο των δραστηριοτήτων που 

αφορούν τη διαχείριση τροφίμων, στην εκτίμηση των κινδύνων και τελικά 

στον έλεγχο τους.            

Η ανάπτυξη του επιπέδου δεξιοτήτων των εργαζομένων στην επιχείρηση ώστε:  

 Να χειρίζονται τα τρόφιμα με ασφαλή τρόπο και να μάθουν ποιος είναι αυτός 

ο τρόπος 

 Να υιοθετήσουν νέους τρόπους και συμπεριφορές που αφορούν την ατομική 

υγιεινή και γενικότερα την ορθή πρακτική υγιεινή 

 Να είναι σε θέση να εντοπίσουν και στη συνέχεια να απομονώσουν τα μη 

ασφαλή, για τη δημόσια υγεία, τρόφιμα  

 Να παρακολουθούν και να καταγράφουν τα μετρήσιμα μεγέθη (κρίσιμες 

παράμετροι) των κρίσιμων ορίων για την ασφάλεια των τροφίμων 

 Να είναι σε θέση να προβούν στις διορθωτικές ενέργειες που προβλέπει το 

σύστημα ελέγχου ISO 22000 (H.A.C.C.P.)     

Η αναθεώρηση και η αλλαγή του επιπέδου στάσεων – συμπεριφορών των 

εργαζομένων στην επιχείρηση ώστε:  

 Να ενημερώνονται γύρω από τις εξελίξεις, τις ανάγκες, τις τάσεις της αγοράς 

αλλά και τις εξελίξεις σε νομοθετικά θέματα 

 Να αντιμετωπίζουν με υπευθυνότητα οτιδήποτε αφορά τη διαχείριση 

τροφίμων 

 Να οργανώνουν τις διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση τροφίμων ώστε να 

μην επιβαρύνουν την ασφάλεια των τροφίμων  

 Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με εξωτερικούς παράγοντες 

(προμηθευτές, αρχές ελέγχου και άλλους) αλλά και με τους υπόλοιπους 

εργαζόμενους της επιχείρησης ως μια ομάδα που θα παρακολουθεί τα θέματα 

που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων 
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 Να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια, όσον αφορά τους χειρισμούς των 

τροφίμων και τα αποτελέσματα αυτών των χειρισμών  

 Να είναι συνεπείς, όσον αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 

κρίσιμων σημείων ελέγχου και τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί από τα 

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων.  

Συμπεράσματα που προκύπτουν με βάση όλα όσα έχουν προαναφερθεί και 

βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη πρωτογενής έρευνα αλλά και σε μια εκτενέστερη 

βιβλιογραφική επισκόπηση. 

 

4.6.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ LOGISTICS 

 

Σημαντικό σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι ότι, αν και η εταιρεία 

Χούτος Catering Α.Ε είναι από τις μεγαλύτερες και καλύτερες επιχειρήσεις Catering 

στην Θεσσαλονίκη, δεν γνωρίζει επαρκώς, σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα της 

πρωτογενούς μας έρευνας, τον τομέα και τις λειτουργίες των Logistics παρά μόνο 

εμπειρικά, πράγμα που την τοποθετεί σε μειονεκτική θέση σε σχέση με άλλες 

επιχειρήσεις. 

 Μόνο ένα διοικητικό στέλεχος της εταιρείας έχει παρακολουθήσει κάποια 

σεμινάρια logistics και κατέχει απλά τις βασικές γνώσεις πάνω σε αυτά. 

 Είναι λοιπόν σκόπιμο και πλέον επιτακτικό μια τέτοια εταιρεία, που σκοπός 

της είναι να παράγει, να αποθηκεύει , να διανέμει και να διακινεί με μαζικό τρόπο 

τρόφιμα σε ανθρώπους και σε οργανισμούς, να εμβαθύνει τις γνώσεις της και τις 

αντίστοιχες εφαρμογές σε έναν τέτοιο κλάδο, σημαντικό όπως είναι αυτός των 

Logistics. 

Ένα τέτοιο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα είχε  στόχο να ενημερώσει τα στελέχη 

της εταιρείας Χούτος Catering Α.Ε που ασχολείται με τον τομέα των Logistics & 

Supply Chain Management Τροφίμων σχετικά με τις τάσεις που επικρατούν στην 

Διαχείριση της Αποθήκης της σύγχρονης επιχείρησης. Αναλυτικότερα, διοικητικά 

στελέχη και εργαζόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις για τις 

εξής κατηγορίες του τομέα των Logistics:  

 Business Logistics: Εισαγωγή στις λειτουργίες και τις διαδικασίες των 

Logistics. Κατανόηση της λογικής και τις δυνατότητες εφαρμογής των 
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συστημάτων Logistics σε επιχειρηματικές δραστηριότητες κάθε μορφής.  

Σημαντικότητα των Logistics για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.  

 Οργάνωση & Διοίκηση Αποθηκευτικών Χώρων: Οι αρχές, οι μεθοδολογίες και 

οι πρακτικές διοίκησης των αποθηκευτικών χώρων παρουσιάζονται και 

αναλύονται. Γνωστοποίηση του τρόπου λειτουργίας των αποθηκευτικών 

χώρων, του εξοπλισμού και των υφιστάμενων τεχνολογιών, που παρέχουν τη 

δυνατότητα αποτελεσματικής και αποδοτικής οργάνωσης και διοίκησής τους..  

 Οργάνωση & Διοίκηση Διανομών & Μεταφορών: Προσδιορίζονται οι 

λειτουργίες της Διανομής και της Μεταφοράς, ως βασικό μέσο φυσικής 

σύνδεσης των κρίκων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Αναλύονται  τα κριτήρια 

και οι τεχνικές επιλογής των κατάλληλων Μέσων Μεταφοράς και οι τρόποι 

αποτελεσματικής Διοίκησης του στόλου των μεταφορικών μέσων.  

 Διοίκηση Αποθεμάτων: Παρουσιάζονται οι σύγχρονες πρακτικές και τα 

Μοντέλα Διοίκησης & Ελέγχου Αποθεμάτων. Αποκτώνται οι απαραίτητες 

γνώσεις, για να μπορούν οι εργαζόμενοι να αναγνωρίζουν το ρόλο των 

αποθεμάτων κατά μήκος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και να βελτιώσουν τις 

δυνατότητές τους για αποτελεσματικότερη διαχείριση.  

 Διοίκηση Προμηθειών: Ανάδειξη της σημασία της αποτελεσματικής διοίκησης 

των προμηθειών σαν παράμετρος σχηματισμού ανταγωνιστικών 

Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Κατανόηση για το ποιες διαδικασίες προμηθειών 

είναι κρίσιμες και ποιες θα εξοικειωθούν με πρακτικές που στοχεύουν σε 

προμηθευτικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.  

 Logistics Outsourcing & 3PL: Ανάλυση παραγόντων που μπορεί να 

οδηγήσουν μια εταιρεία σε Outsourcing, τις μεθοδολογίες για την επιλογή των 

δραστηριοτήτων που θα ανατεθούν σε τρίτους, τα κριτήρια επιλογής του 

παροχέα 3PL και τις βασικές αρχές που βοηθούν στη σωστή παρακολούθηση 

και διαχείριση της συνεργασίας.  

 Logistics Πωλήσεων - Customer Service: Προσδιορίζονται, οριοθετούνται και 

αναλύονται οι τομείς και οι παράμετροι που καθορίζουν το παρεχόμενο, από 

τις επιχειρήσεις, επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Εφαρμόζεται η χρήση των 

Logistics σαν εργαλείο για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτησης 

πελατών, βελτιώνοντας το κόστος και την ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης.  
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 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Logistics: Γνωστοποιεί τις υφιστάμενες 

Τεχνολογίες Πληροφορικής που υποστηρίζουν τις λειτουργίες των Logistics 

(Warehouse Management Systems, Automated Data Capture Systems, RFIDs 

κλπ), τους τρόπους αποτελεσματικότερης αξιοποίησής τους και τη σημασία 

τους για καλύτερες, ταχύτερες και οικονομικότερες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες.  

 Διαχείριση Επιστροφών: Παρουσιάζονται και αναλύονται οι έννοιες, οι αρχές, 

η φιλοσοφία και η σημασία της Αντίστροφης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 

Καθορίζονται οι απαιτήσεις «Reverse Logistics» για κάθε μορφή 

επιχειρηματικής δράσης και οι τρόποι, οι μεθοδολογίες και οι υποδομές που 

πρέπει να αναπτύξουν οι επιχειρήσεις, ώστε να ανταποκριθούν με 

αποτελεσματικότητα κόστους.  

 Διοίκηση Προσωπικού & Logistics: Το μέρος αυτό αφορά τα στελέχη της 

επιχείρησης που προΐστανται των διαφόρων λειτουργιών των Logistics. 

Παρουσιάζονται μέθοδοι ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων, τεχνικές 

αντιμετώπισης ενδοεπιχειρησιακών συγκρούσεων, τρόποι σωστής διαχείρισης 

του χρόνου και τεχνικές λήψης αποφάσεων.  

 Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Logistics: Όπως και παραπάνω η κατηγορία 

αυτή αφορά τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας. Γίνεται κατανοητό το θέμα 

της αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων 

Logistics. Επίσης κατανοούνται οι τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης του 

κόστους Logistics.  

 Η Ποιότητα στα Logistics: Η ποιότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας στις 

δραστηριότητες και τις λειτουργίες των Logistics. Αναλύονται τα Διεθνή 

Πρότυπα Ποιότητας που πρέπει να διέπουν τις δραστηριότητες Logistics. 

Επίσης παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες υλοποίησης.  

 Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Αναλύονται Μέτρα 

Ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται και να τηρούνται σε όλες τις 

λειτουργίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, έτσι ώστε να τηρούνται όλες οι 

διατάξεις και οι κανονισμοί υγιεινής και ασφαλείας, μειώνοντας στο ελάχιστο 

τον κίνδυνο ατυχημάτων.  

 

4.7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 4-  ν &   132 

 

Μαρασλή Σοφία Μελέτη Περίπτωσης : Χούτος Catering Α.Ε.  

 

Στη 1
η
 Ενότητα της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας παρουσιάζονται οι μέχρι 

σήμερα βιβλιογραφικές και ηλεκτρονικές αναφορές σε θέματα Logistics και σε 

θέματα που αφορούν τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Στο δεύτερο ήμισυ της 

ενότητας εμβαθύνονται οι πληροφορίες που συλλέχθησαν και αφορούν τα Logistics 

Υπηρεσιών και ειδικότερα τα Logistics Μονάδων Μαζικής Εστίασης 

Τα Logistics είναι σχετικά νέος τομέας ολοκληρωμένης μελέτης του 

Συστήματος Διαχείρισης σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς τομείς της 

Χρηματοοικονομικής, του Μάρκετινγκ και της Παραγωγής. Η καινοτομία του τομέα 

των Logistics προκύπτει από την συντονισμένη διαχείριση των σχετικών 

δραστηριοτήτων, σε σχέση με την παραδοσιακή πρακτική της διαχείρισης καθεμιάς 

των ανωτέρω δραστηριοτήτων ξεχωριστά. 

Logistics είναι ένα από τα επιμέρους Τμήματα της Διαχείρισης 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. 

Logistics Υπηρεσιών, είναι ο Κλάδος των Υπηρεσιών που χαρακτηρίζεται από 

την ικανότητα μιας επιχείρησης – εταιρίας να έρθει πιο κοντά στους πελάτες της, 

βελτιώνοντας τα κανάλια της. Η αλυσίδα εφοδιασμού των υπηρεσιών χαρακτηρίζεται 

από ευελιξία, γρήγορη ανταπόκριση, αποδοτικότητα και έλεγχο. 

«Η σίτιση είναι μια εκδοχή των Logistics». Στον τομέα αυτό υπάρχουν πολλά επίπεδα 

logistics όπως είναι η Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, η Προμήθεια, η Μεταφορά, η 

Αποθήκευση και η Διάθεση Τροφίμων καθώς και ο μηχανισμός Διοικητικής 

Μέριμνας.  

Με μια ευρεία έννοια, Μονάδα Μαζικής Εστίασης είναι η αλυσίδα παροχής 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών σίτισης, 

 Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι ένα δίκτυο εγκαταστάσεων και μεταφορικών 

διαύλων που μετατρέπουν πρώτες ύλες σε τελικά προϊόντα και τα παραδίδουν στους 

πελάτες. Κάθε εφοδιαστική αλυσίδα είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιτυγχάνει μέγιστο επίπεδο εξυπηρέτησης στον πελάτη, να διασφαλίζει υψηλή 

ποιότητα στα διαθέσιμα προϊόντα, να επιτυγχάνει το μικρότερο δυνατό κόστος 
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διαχείρισης και τέλος να εμφανίζεται ευέλικτη στις αλλαγές που προστάζει κάθε 

φορά η αγορά. 

Η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας συνιστά το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα σε κάθε εταιρεία ανεξάρτητα αν είναι βιομηχανία ή όχι καθώς ελέγχει 

και αξιολογεί συνεχώς οριζόντια όλες τις λειτουργίες της εταιρείας δημιουργώντας 

μια εξαιρετική δυναμική η οποία ανάλογα με το πως θα την διαχειριστεί η εταιρεία 

μπορεί να μεγιστοποιήσει την κερδοφορία της ή να επιφέρει την απόλυτη ζημιά της.  

Στο σημερινό περιβάλλον η πολυπλοκότητα που δημιουργείται από τις 

συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις και τις προσδοκίες πελατών, την παγκοσμιοποίηση, 

την πίεση στο κόστος, και τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση στους πόρους 

οδήγησαν στον εντοπισμό της βέλτιστης διαδικασίας διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

Η αλυσίδα εφοδιασμού περιλαμβάνει τους προμηθευτές όλων των αγαθών και 

υπηρεσιών που συμβάλλουν στην παράδοση - προσφορά των επισιτιστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

Οι αλυσίδες εφοδιασμού λειτουργούν μέσω των ενδοεπιχειρησιακών σχέσεων 

και η διαχείριση αλυσίδων εφοδιασμού παρέχει τις βελτιώσεις απόδοσης ,ικανότητας 

και υποστήριξης, παράλληλα με τη χρηματοοικονομική απόδοση. Απώτερος στόχος 

είναι η βελτίωση των επιχειρηματικών λειτουργιών κάθε προμηθευτή στην αλυσίδα 

εφοδιασμού.  

Στη 2
η
 Ενότητα γίνεται μια εκτενής αναφορά στη βιβλιογραφική έρευνα που 

διενεργήθηκε και στους στόχους που έχει η όλη συνολική προσπάθεια που 

καταβλήθηκε.           

 Η Μεθοδολογία Έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για τη εκπόνηση αυτής  της 

Εργασίας στηρίχτηκε, στο ξεκίνημα, σε όσο το δυνατό πλήρη Βιβλιογραφική  

Επισκόπηση του θέματος και στη συνέχεια σε Πρωτογενή Εμπειρική - Παραγωγική 

Έρευνα.          

 Ο κύριος σκοπός της 2
ης

 Ενότητας είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή των 

Δυνατών Σημείων που διαθέτει η εταιρία Χούτος Catering Α.Ε. τα οποία οφείλονται 

στην ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών εφοδιαστικής αλυσίδας 

(Logistics).          

 Επιπλέον ο δεύτερος και επίσης βασικός κύριος σκοπός της παρούσας 

Πτυχιακής Εργασίας είναι ο εντοπισμός των Αδύνατων Σημείων που επηρεάζουν την 
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παραγωγικότητα της επιχείρησης τόσο στην εσωτερική διαχείριση της όσο  και στην 

εξωτερική της λειτουργία και εικόνα – προβολή.     

 Στην περίπτωση μας θα πρέπει να εντοπιστούν όλα αυτά τα σημεία που 

μειώνουν την παραγωγικότητα μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών , και αυτά που 

μειώνουν το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών αλλά και την απόδοσή της.      

 Στο πρώτο στάδιο της παρούσας Ενότητας γίνεται μια βιβλιογραφική 

επισκόπηση που αφορά κυρίως τα όσα μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στο 

εξεταζόμενο θέμα αλλά και από ποιους έχουν διατυπωθεί, με όλες τις γενικές 

πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζουμε για τα καταγραφέντα ευρήματα του κάθε 

συγγραφέα. Ακολούθως γίνεται μια παρουσίαση της εξεταζόμενης επιχείρησης με 

σαφή αναφορά σε όλα τα εξεταζόμενα πεδία που εμπλέκουν πρακτικές εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Επιπλέον καταγράφονται όλες οι προσπάθειες και τα μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν για την διενέργεια και ολοκλήρωση τόσο της Πρωτογενούς όσο 

και της Δευτερογενούς Έρευνας. Τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο 

καταγράφονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα μέσα από τις διάφορες 

Μεθόδους Στατιστικής Ανάλυσης. 

Στη 3
η
 και μεγαλύτερη Ενότητα της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας γίνεται μια 

εκτενής και ολοκληρωμένη παρουσίαση της εταιρείας Χούτος Catering Α.Ε ανά 

Τμήμα. Επιπλέον εξετάζονται και καταγράφονται όλες οι διαδικασίες που 

διενεργούνται στα επιμέρους τμήματα της εταιρίας, τα οποία αφορούν άμεσα τις 

λειτουργίες της και επηρεάζουν την ανοδικότητα και την μετέπειτα εξέλιξη της. 

Ακολούθως γίνεται αναφορά στο παρεχόμενο ποιοτικό επίπεδο των υπηρεσιών που 

προσφέρονται μέσα από τις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης, την πολιτική 

ποιότητας που ακολουθεί και την εκπαίδευση των εργαζομένων. Ακολούθως 

καταγράφονται ανά τμήμα οι μέθοδοι διαχείρισης του και οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται για την αποπεράτωση των λειτουργιών που έχει να εφαρμόσει ένα 

τμήμα. Εκτενής αναφορά γίνεται και στο τομέα των πληροφοριακών συστημάτων 

που διαθέτει η εταιρία και στην αποτελεσματικότητα τους σε θέματα που αφορούν τη 

διάχυση πληροφοριών.  Τέλος, γίνεται μια επισκόπηση της στρατηγικής Μάρκετινγκ 

που ακολουθεί η εταιρία και πως αυτή εφαρμόζεται σε επίπεδο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Στη 4
η
 και τελευταία Ενότητα αυτής της Πτυχιακής Εργασίας παρατίθενται οι 

προτάσεις μας, με βάση όλα όσα έχουν προαναφερθεί και βασίζονται σε μια 
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ολοκληρωμένη πρωτογενής έρευνα αλλά και σε μια εκτενέστερη βιβλιογραφική 

επισκόπηση, για Βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως παρακάτω: 

 Βελτιστοποίηση  του εξοπλισμού Αποθήκης όσον αφορά τα ράφια & τα 

συστήματα αποθήκευσης, τους ψύκτες & τα ψυγεία, αλλά και τα  συστήματα 

απολύμανσης όπως ορίζει και ο οργανισμός πιστοποίησης ποιότητας HACCP 

ή στην παρούσα φάση το ISO 22000. 

 Βελτιστοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων όπως ενδυνάμωση του 

υπάρχοντος CRM (Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) συστήματος, και 

εφαρμογή του ERP (Συστήματα Διαχείρισης Πόρων). Τέλος, η χρήση της 

Τηλεματικής Τεχνολογίας είναι ακόμα μια πρόταση βελτιστοποίησης προς 

την εταιρεία. 

 Βελτιστοποίηση της Ποιότητας & των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας. 

Αναλυτικότερα προτείνεται η εφαρμογή των συμπληρωματικών προτύπων 

ISO:9002 &  ISO:9003, καθώς επίσης και η εφαρμογή ενός άλλου προτύπου 

ποιότητας, του  ΕΛΟΤ 1801, που αφορά στη Διαχείριση της Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασία. 

 Αντικατάσταση και μετατροπή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

HACCP με το ισχύον πλέον Σύστημα  ISO 22000.  

 Βελτιστοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, όσον αφορά την εκπαίδευση 

του για ποιότητα αλλά και τους τρόπους και τα μέσα επαρκούς υλοποίησης 

της. Επίσης, αναλύονται ποιοι είναι οι στόχοι επαρκούς εκπαίδευσης στα 

συστήματα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων. Τέλος, ένα πολύ βασικό 

μέρος είναι η Εκπαίδευση Προσωπικού για τα Logistics. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Το προτεινόμενο ερευνητικό θέμα της Εργασίας αντιστοιχεί στη Διαχείριση 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σίτισης και στις λειτουργίες της Αλυσίδας Εφοδιασμού
 

(Logistics) σε μια Μονάδα Catering, οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση, αφού 

πρόκειται για προϊόντα ιδιαίτερων συνθηκών διαχείρισης. 

Η μεθοδολογία έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση αυτής  της 

Εργασίας στηρίχτηκε στο ξεκίνημα σε μια κατά το δυνατό πλήρη βιβλιογραφική  

επισκόπηση του θέματος και στη συνέχεια σε εμπειρική - παραγωγική Πρωτογενή 

Έρευνα. Διαπιστώθηκε, μέσα από πρωτογενή ερευνητική προσέγγιση, ότι η Χούτος 

Catering Α.Ε. -της οποίας η έναρξη των εργασιών έγινε το 1983- εφαρμόζει 

εμπειρικά σε όλο το φάσμα λειτουργίας της, τη Διαχείριση των Διαδικασιών 

Αλυσίδας Εφοδιασμού
 
(Logistics). 

Τα κύρια ευρήματα της παρούσας Έρευνας, τα οποία βασίζονται σε μια 

μεγάλης διάρκειας πρωτογενής έρευνα αλλά και σε εκτενής βιβλιογραφική έρευνα 

αντίστοιχα, παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια: 

 Το απασχολούμενο προσωπικό από 30 απασχολούμενα άτομα  αυξήθηκε 

σταδιακά σε 104 άτομα στο κεντρικό κατάστημα και στα υποκαταστήματα 

της Εταιρείας.  

 Σε επιφάνεια περίπου 1400m
2
 λειτουργεί ένα τριώροφο κτίριο που 

περιλαμβάνει τρία επίπεδα, στο καθένα από τα οποία λειτουργούν οι  

επιμέρους χώροι. Τα επίπεδα αριθμούνται με αριθμούς 1’ ,2’ και 3’. Η 

οριστικοποίηση και χρήση των προαναφερόμενων επιπέδων συντελεί 

καθοριστικά στην επιτυχημένη υλοποίηση των εργασιών της Αντίστροφης 

Αλυσίδας Εφοδιασμού - Reverse Logistics Τροφίμων.  

 Η χρήση σωστού εξοπλισμού εξασφαλίζει τη σωστή διατήρηση και ασφάλεια 

των Τροφίμων.   

 Η Χούτος Catering Α.Ε. έχει μια καλά οργανωμένη Αποθήκη, ωστόσο 

προτείνονται, μέσα από την ερευνητική διαδικασία της παρούσας εργασίας, 

ορισμένες νέες αγορές εξοπλισμού (κύριου εξοπλισμού αποθήκευσης  και 

εξοπλισμού εσωτερικών διακινήσεων) για την ταχύτερη, ποιοτικότερη και 

αποδοτικότερη διεκπεραίωση των εργασιών. 



Συμπεράσματα  137 

 

Μαρασλή Σοφία  Μελέτη Περίπτωσης: Χούτος Catering Α.Ε. 

 Η Χούτος Catering Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί από το 2005 με το Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2000 και συνεχίζει με επιτυχία την 

εφαρμογή του για πέμπτη χρονιά συγκαταλέγοντάς το ως ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για την επιχείρηση και ως σημαντικό μοχλό ανάπτυξης στις 

λειτουργίες Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) της και κατ’ επέκταση στην 

Δ.Ε.Α Μαζικής Εστίασης.  

 Επίσης η Χούτος Catering Α.Ε. υπήρξε πρωτοπόρα στην υιοθέτηση του 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 22000:2005 στο οποίο 

περιλαμβάνεται και το Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων 

Ελέγχου (HACCP). 

 Το επίπεδο των αποθεμάτων το ορίζει ο Υπεύθυνος Προμηθειών και 

Αποθήκης με επιτυχία αφού το ποσοστό πληρότητας στην κάλυψη των 

παραγγελιών όσον αφορά την ποσότητα των ζητούμενων α΄ υλών στην 

συγκεκριμένη εταιρεία είναι υψηλό.  

 Η επικοινωνία μεταξύ του Υπεύθυνου και των Προμηθευτών 

πραγματοποιείται  σε εβδομαδιαία βάση και τα βασικότερα κριτήρια στα 

οποία στηρίζεται ο υπεύθυνος προμηθειών για να προβεί στην επιλογή και 

παραγγελία των υλικών είναι η επωνυμία του προϊόντος, οι πιστοποιήσεις από 

τις οποίες συνοδεύεται καθώς και η σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής των 

υλικών. 

Η διαδικασία της παραλαβής περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

1. Τον έλεγχο των παραστατικών 

2. Την εκφόρτωση του φορτίου 

3. Τον έλεγχο ως προς την ποιότητα και την ποσότητα 

4. Τον έλεγχο της θερμοκρασίας των προϊόντων 

5. Την καταχώρηση του κάθε προϊόντος ξεχωριστά στο ηλεκτρονικό 

σύστημα ιχνηλασιμότητας “SMART”. 

 Οι διαδικασίες εσωτερικού marketing που ακολουθούνται στην επιχείρηση 

είναι η προώθηση των προϊόντων μέσω displays αλλά και άλλων μέσων 

εσωτερικής προβολής,  βελτίωση της συμπεριφοράς των εργαζομένων για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την αποφυγή παραπόνων. 

 Η πολυετής πείρα της Εταιρείας και η δυνατότητα της να ανταποκριθεί άμεσα 

στις ανάγκες των πελατών της παρέχοντας υψηλών προδιαγραφών προϊόντα 
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και υπηρεσίες έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του πελατολογίου της και 

διατήρηση αυτού. 

 Ένα ακόμα σημείο που πρέπει να καταγραφεί όσον αφορά το ρόλο του 

marketing στην επιχείρηση είναι η χρήση συστήματος παρακολούθησης των 

πελατειακών σχέσεων του λεγόμενου Customer Relationship Management, 

στο εξής CRM. 

 Ο συνολικός αριθμός των πελατών της επιχείρησης ανά σειρά ετών αυξήθηκε 

αισθητά καθώς επίσης και το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης (συμβάσεις). 

Αναλυτικότερα το 2005 ο αριθμός πελατών ήταν 781 με κίνηση, το 2006 ήταν 

850 και το 2007 και 2008 έφτασε τους 921 και 1031 πελάτες αντίστοιχα. 

 Στην επιχείρηση ΧΟΥΤΟΣ Catering Α.Ε. χρησιμοποιούνται όλες οι Μέθοδοι 

και Πρακτικές Εφοδιασμού  Logistics σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης. 

Τόσο ο διευθυντής, όσο και όλα τα  στελέχη της επιχείρησης γνωρίζουν ότι 

αυτές οι μέθοδοι και πρακτικές εφοδιασμού ονομάζονται Logistics και 

αποτελούν επιστήμη. 

 Στην επιχείρηση χρησιμοποιείται επίσης και Σύστημα Διαχείρισης 

Πληροφόρησης και Διοίκησης MIS (Management Information System). 

 Ένα ακόμα μέρος των εγκατεστημένων στην επιχείρηση πληροφοριακών 

συστημάτων, είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των 

ψυκτικών θαλάμων το οποίο λειτουργεί προειδοποιώντας με συναγερμό 

(alarm), εάν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια. 

 Μεγάλη βαρύτητα η εταιρία δίνει στο σύστημα ανάλυσης κρίσιμων σημείων 

ελέγχου (ΗACCP) για το οποίο έχει ελεγχθεί και βεβαιωθεί από τον Ενιαίο 

Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Ήδη έχει περάσει στην εφαρμογή του Συστήματος 

ISO 22000. 

 Βάσει των προδιαγραφών του ISO 9001:2000, δίνεται μεγάλη προσοχή στην 

παραλαβή των προϊόντων ψυγείου ( ευπαθή προϊόντων).  

 Η Χούτος Catering Α.Ε διαθέτει έναν ιδιόκτητο στόλο για την εξασφάλιση 

της έγκαιρης διανομής των παραγγελιών στους πελάτες και στα 

υποκαταστήματα με προγραμματισμένα δρομολόγια.  

 Μέσω της S.W.O.T. Analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 

αναλύθηκαν, κατανοήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι δυνάμεις και οι αδυναμίες 

της εταιρείας που αποτελούν το εσωτερικό περιβάλλον της καθώς και οι 

απειλές και οι ευκαιρίες που αποτελούν το εξωτερικό περιβάλλον της. Με την 
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παραπάνω μέθοδο εξασφαλίστηκε μια ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά την 

επιχειρηματική της πορεία στην αγορά και την προοπτική βελτίωσής της, 

πράγμα που συντελεί στην ορθότερη ανάπτυξη των διαδικασιών Αλυσίδας 

Εφοδιασμού (Logistics) . 

 Στη μελέτη περίπτωσης της Δ.Ε.Α. της Σίτισης και πιο συγκεκριμένα των 

λειτουργιών Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) της Χούτος Catering Α.Ε. 

παρατηρήθηκε πως για να υλοποιηθούν όλες εκείνες οι διαδικασίες – εργασίες 

που συντελούν στην ολοκληρωμένη Διαχείριση της Αλυσίδας Εφοδιασμού
 

(Logistics) και της Δ.Ε.Α. πρέπει να εφαρμόζονται –  αναπτύσσονται 

παράλληλα Συστήματα Πληροφορικής, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, 

Στρατηγική Marketing, επιτρέποντας έτσι τη μέγιστη εξυπηρέτηση των. 

Οι περιορισμοί και αδυναμίες της συγκεκριμένης Έρευνας για την Εργασία 

εστιάζονται στο γεγονός ότι τα συμπεράσματα και οι προτάσεις βελτιστοποίησης 

είναι προσαρμοσμένα στις λειτουργίες της Χούτος Catering Α.Ε. μη καλύπτοντας την 

πλήρη λειτουργία Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) όλων των Μονάδων Μαζικής 

Εστίασης στην Ελλάδα.  

Ωστόσο, η παρούσα Εργασία μπορεί να αποτελέσει ένα πεδίο ανάπτυξης των 

διαδικασιών Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) – Δ.Ε.Α. οποιασδήποτε εταιρείας 

Catering.  

Προτείνεται η μελλοντική έρευνα με στατιστική ανάλυση και χρήση δεικτών 

ποιότητας σε συγκεκριμένες εργασίες. Στην Χούτος Catering Α.Ε. εφαρμόζεται το 

ISO 9001:2000 και το ISO 22000:2005 πράγμα που φανερώνει την αναγκαιότητα για 

ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων και των εργαζομένων. Η εύρεση τρόπων 

πλήρους αυτοματοποίησης όλων των διαδικασιών σε μια τέτοια επιχείρηση θα 

συντελούσε καθοριστικά στη ραγδαία αύξηση της απόδοσης της. Ο σχεδιασμός 

Marketing Plan με βάση τις προτεραιότητες της Δ.Ε.Α. Σίτισης θα βοηθήσει τη 

συγκεκριμένη αλλά και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα 

στην περαιτέρω ανάπτυξη των λειτουργιών της Δ.Ε.Α..  
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Συνοπτικά Συμπεράσματα – Συνοπτική Εικόνα Πτυχιακής Εργασίας 

 

 Τα Logistics είναι σχετικά νέος τομέας ολοκληρωμένης μελέτης του 

συστήματος διαχείρισης σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς τομείς της 

χρηματοοικονομικής, του μάρκετινγκ και της παραγωγής. Η καινοτομία του 

τομέα των Logistics προκύπτει από την συντονισμένη διαχείριση των 

σχετικών δραστηριοτήτων, σε σχέση με την παραδοσιακή πρακτική της 

διαχείρισης καθεμιάς των ανωτέρω δραστηριοτήτων ξεχωριστά. 

 «Η σίτιση είναι μια εκδοχή των Logistics». Στις επισιτιστικές επιχειρήσεις 

υπάρχουν πολλά επίπεδα logistics όπως είναι η διαχείριση ανθρωπίνων 

πόρων, η προμήθεια, η μεταφορά, η αποθήκευση και η διάθεση τροφίμων, η 

διαχείριση των αποσκευών, τα δρομολόγια, καθώς και ο μηχανισμός 

Διοικητικής Μέριμνας.  

 Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι ένα δίκτυο εγκαταστάσεων και μεταφορικών 

διαύλων που μετατρέπουν πρώτες ύλες σε τελικά προϊόντα και τα παραδίδουν 

στους πελάτες. Η αλυσίδα εφοδιασμού περιλαμβάνει τους προμηθευτές όλων 

των αγαθών και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην παράδοση - προσφορά των 

προϊόντων στους καταναλωτές. Οι αλυσίδες εφοδιασμού λειτουργούν μέσω 

των ενδοεπιχειρησιακών σχέσεων, και η διαχείριση αλυσίδων εφοδιασμού 

παρέχει τις βελτιώσεις απόδοσης, ικανότητας και υποστήριξης παράλληλα με 

τη χρηματοοικονομική απόδοση. 

 Η μεθοδολογία έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση αυτής  της 

Εργασίας στηρίχτηκε στο ξεκίνημα σε όσο το δυνατό πλήρη βιβλιογραφική  

επισκόπηση του θέματος και στη συνέχεια σε πρωτογενή εμπειρική - 

παραγωγική έρευνα. 

 Στη μεγαλύτερη ενότητα της παρούσας πτυχιακής εργασίας γίνεται μια 

εκτενής και ολοκληρωμένη παρουσίαση της εταιρίας Χούτος Catering Α.Ε. 

ανά Τμήμα. 

 Επιπλέον εξετάζονται και καταγράφονται όλες οι διαδικασίες που 

διενεργούνται στα επιμέρους Τμήματα της Εταιρίας, τα οποία αφορούν άμεσα 
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τις λειτουργίες της και επηρεάζουν την ανάπτυξη και την μετέπειτα εξέλιξη 

της. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στη 1
η
 Ενότητα της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας παρουσιάζονται οι μέχρι 

σήμερα βιβλιογραφικές και ηλεκτρονικές αναφορές σε θέματα Logistics και σε 

θέματα που αφορούν τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Στο δεύτερο ήμισυ της 

ενότητας εμβαθύνονται οι πληροφορίες που συλλέχθησαν και αφορούν τα Logistics 

Υπηρεσιών και ειδικότερα τα Logistics Μονάδων Μαζικής Εστίασης 

Τα Logistics είναι σχετικά νέος τομέας ολοκληρωμένης μελέτης του 

Συστήματος Διαχείρισης σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς τομείς της 

Χρηματοοικονομικής, του Μάρκετινγκ και της Παραγωγής. Η καινοτομία του τομέα 

των Logistics προκύπτει από την συντονισμένη διαχείριση των σχετικών 

δραστηριοτήτων, σε σχέση με την παραδοσιακή πρακτική της διαχείρισης καθεμιάς 

των ανωτέρω δραστηριοτήτων ξεχωριστά. 

Logistics είναι ένα από τα επιμέρους Τμήματα της Διαχείρισης 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. 

Logistics Υπηρεσιών, είναι ο Κλάδος των Υπηρεσιών που χαρακτηρίζεται από 

την ικανότητα μιας επιχείρησης – εταιρίας να έρθει πιο κοντά στους πελάτες της, 

βελτιώνοντας τα κανάλια της. Η αλυσίδα εφοδιασμού των υπηρεσιών χαρακτηρίζεται 

από ευελιξία, γρήγορη ανταπόκριση, αποδοτικότητα και έλεγχο. 



«Η σίτιση είναι μια εκδοχή των Logistics». Στον τομέα αυτό υπάρχουν πολλά επίπεδα 

logistics όπως είναι η Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, η Προμήθεια, η Μεταφορά, η 

Αποθήκευση και η Διάθεση Τροφίμων καθώς και ο μηχανισμός Διοικητικής 

Μέριμνας.  

Με μια ευρεία έννοια, Μονάδα Μαζικής Εστίασης είναι η αλυσίδα παροχής 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών σίτισης, 

 Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι ένα δίκτυο εγκαταστάσεων και μεταφορικών 

διαύλων που μετατρέπουν πρώτες ύλες σε τελικά προϊόντα και τα παραδίδουν στους 

πελάτες. Κάθε εφοδιαστική αλυσίδα είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιτυγχάνει μέγιστο επίπεδο εξυπηρέτησης στον πελάτη, να διασφαλίζει υψηλή 

ποιότητα στα διαθέσιμα προϊόντα, να επιτυγχάνει το μικρότερο δυνατό κόστος 

διαχείρισης και τέλος να εμφανίζεται ευέλικτη στις αλλαγές που προστάζει κάθε 

φορά η αγορά. 

Η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας συνιστά το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα σε κάθε εταιρεία ανεξάρτητα αν είναι βιομηχανία ή όχι καθώς ελέγχει 

και αξιολογεί συνεχώς οριζόντια όλες τις λειτουργίες της εταιρείας δημιουργώντας 

μια εξαιρετική δυναμική η οποία ανάλογα με το πως θα την διαχειριστεί η εταιρεία 

μπορεί να μεγιστοποιήσει την κερδοφορία της ή να επιφέρει την απόλυτη ζημιά της.  

Στο σημερινό περιβάλλον η πολυπλοκότητα που δημιουργείται από τις 

συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις και τις προσδοκίες πελατών, την παγκοσμιοποίηση, 

την πίεση στο κόστος, και τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση στους πόρους 

οδήγησαν στον εντοπισμό της βέλτιστης διαδικασίας διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

Η αλυσίδα εφοδιασμού περιλαμβάνει τους προμηθευτές όλων των αγαθών και 

υπηρεσιών που συμβάλλουν στην παράδοση - προσφορά των επισιτιστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

Οι αλυσίδες εφοδιασμού λειτουργούν μέσω των ενδοεπιχειρησιακών σχέσεων 

και η διαχείριση αλυσίδων εφοδιασμού παρέχει τις βελτιώσεις απόδοσης ,ικανότητας 

και υποστήριξης, παράλληλα με τη χρηματοοικονομική απόδοση. Απώτερος στόχος 

είναι η βελτίωση των επιχειρηματικών λειτουργιών κάθε προμηθευτή στην αλυσίδα 

εφοδιασμού.  

Στη 2
η
 Ενότητα γίνεται μια εκτενής αναφορά στη βιβλιογραφική έρευνα που 

διενεργήθηκε και στους στόχους που έχει η όλη συνολική προσπάθεια που 



καταβλήθηκε.           

 Η Μεθοδολογία Έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για τη εκπόνηση αυτής  της 

Εργασίας στηρίχτηκε, στο ξεκίνημα, σε όσο το δυνατό πλήρη Βιβλιογραφική  

Επισκόπηση του θέματος και στη συνέχεια σε Πρωτογενή Εμπειρική - Παραγωγική 

Έρευνα.          

 Ο κύριος σκοπός της 2
ης

 Ενότητας είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή των 

Δυνατών Σημείων που διαθέτει η εταιρία Χούτος Catering Α.Ε. τα οποία οφείλονται 

στην ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών εφοδιαστικής αλυσίδας 

(Logistics).          

 Επιπλέον ο δεύτερος και επίσης βασικός κύριος σκοπός της παρούσας 

Πτυχιακής Εργασίας είναι ο εντοπισμός των Αδύνατων Σημείων που επηρεάζουν την 

παραγωγικότητα της επιχείρησης τόσο στην εσωτερική διαχείριση της όσο  και στην 

εξωτερική της λειτουργία και εικόνα – προβολή.     

 Στην περίπτωση μας θα πρέπει να εντοπιστούν όλα αυτά τα σημεία που 

μειώνουν την παραγωγικότητα μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών , και αυτά που 

μειώνουν το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών αλλά και την απόδοσή της.      

 Στο πρώτο στάδιο της παρούσας Ενότητας γίνεται μια βιβλιογραφική 

επισκόπηση που αφορά κυρίως τα όσα μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στο 

εξεταζόμενο θέμα αλλά και από ποιους έχουν διατυπωθεί, με όλες τις γενικές 

πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζουμε για τα καταγραφέντα ευρήματα του κάθε 

συγγραφέα. Ακολούθως γίνεται μια παρουσίαση της εξεταζόμενης επιχείρησης με 

σαφή αναφορά σε όλα τα εξεταζόμενα πεδία που εμπλέκουν πρακτικές εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Επιπλέον καταγράφονται όλες οι προσπάθειες και τα μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν για την διενέργεια και ολοκλήρωση τόσο της Πρωτογενούς όσο 

και της Δευτερογενούς Έρευνας. Τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο 

καταγράφονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα μέσα από τις διάφορες 

Μεθόδους Στατιστικής Ανάλυσης. 

Στη 3
η
 και μεγαλύτερη Ενότητα της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας γίνεται μια 

εκτενής και ολοκληρωμένη παρουσίαση της εταιρείας Χούτος Catering Α.Ε ανά 

Τμήμα. Επιπλέον εξετάζονται και καταγράφονται όλες οι διαδικασίες που 

διενεργούνται στα επιμέρους τμήματα της εταιρίας, τα οποία αφορούν άμεσα τις 

λειτουργίες της και επηρεάζουν την ανοδικότητα και την μετέπειτα εξέλιξη της. 

Ακολούθως γίνεται αναφορά στο παρεχόμενο ποιοτικό επίπεδο των υπηρεσιών που 



προσφέρονται μέσα από τις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης, την πολιτική 

ποιότητας που ακολουθεί και την εκπαίδευση των εργαζομένων. Ακολούθως 

καταγράφονται ανά τμήμα οι μέθοδοι διαχείρισης του και οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται για την αποπεράτωση των λειτουργιών που έχει να εφαρμόσει ένα 

τμήμα. Εκτενής αναφορά γίνεται και στο τομέα των πληροφοριακών συστημάτων 

που διαθέτει η εταιρία και στην αποτελεσματικότητα τους σε θέματα που αφορούν τη 

διάχυση πληροφοριών.  Τέλος, γίνεται μια επισκόπηση της στρατηγικής Μάρκετινγκ 

που ακολουθεί η εταιρία και πως αυτή εφαρμόζεται σε επίπεδο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Στη 4
η
 και τελευταία Ενότητα αυτής της Πτυχιακής Εργασίας παρατίθενται οι 

προτάσεις μας για Βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως παρακάτω: 

 Βελτιστοποίηση  του εξοπλισμού Αποθήκης όσον αφορά τα ράφια & τα 

συστήματα αποθήκευσης, τους ψύκτες & τα ψυγεία, αλλά και τα  συστήματα 

απολύμανσης όπως ορίζει και ο οργανισμός πιστοποίησης ποιότητας HACCP 

ή στην παρούσα φάση το ISO 22000. 

 Βελτιστοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων όπως ενδυνάμωση του 

υπάρχοντος CRM (Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) συστήματος, και 

εφαρμογή του ERP (Συστήματα Διαχείρισης Πόρων). Τέλος, η χρήση της 

Τηλεματικής Τεχνολογίας είναι ακόμα μια πρόταση βελτιστοποίησης προς 

την εταιρεία. 

 Βελτιστοποίηση της Ποιότητας & των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας. 

Αναλυτικότερα προτείνεται η εφαρμογή των συμπληρωματικών προτύπων 

ISO:9002 &  ISO:9003, καθώς επίσης και η εφαρμογή ενός άλλου προτύπου 

ποιότητας, του  ΕΛΟΤ 1801, που αφορά στη Διαχείριση της Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασία. 

 Αντικατάσταση και μετατροπή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

HACCP με το ισχύον πλέον Σύστημα  ISO 22000.  

 Βελτιστοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, όσον αφορά την εκπαίδευση 

του για ποιότητα αλλά και τους τρόπους και τα μέσα επαρκούς υλοποίησης 

της. Επίσης, αναλύονται ποιοι είναι οι στόχοι επαρκούς εκπαίδευσης στα 

συστήματα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων. Τέλος, ένα πολύ βασικό 

μέρος είναι η Εκπαίδευση Προσωπικού για τα Logistics. 


