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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
 
 
 
 

Αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας αποτελεί η επιχειρηµατική αριστεία στην 

βιοµηχανία ζυθοποιίας. Αρχικά γίνεται αναφορά στην παγκόσµια βιοµηχανία 

ζυθοποιίας, στις συνθήκες που επικρατούν στην διεθνή αγορά µπύρας και γίνεται µια 

σύντοµη περιγραφή των τεσσάρων ηγετικών εταιριών. Στη συνέχεια αναφέρεται η 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και γίνεται ανάλυση των λειτουργιών σε µια 

ζυθοποιία. Επίσης, αναφέρεται ο καταλληλότερος τύπος εφοδιαστικής αλυσίδας και 

κάποιες αυτοµατοποιηµένες λύσεις logistics για ζυθοποιία. Η διπλωµατική συνεχίζει 

ορίζοντας τις βασικές αρχές ποιότητας και επιχειρηµατικής αριστείας για την 

βιοµηχανία ζυθοποιίας. Εκεί αναφέρονται οι έννοιες της λιτής παραγωγής, του lean 

six sigma και γίνεται περιγραφή και εφαρµογή του φύλλου έλεγχου επιχειρηµατικής 

αριστείας. Επίσης, αναφέρονται συστήµατα ποιότητας, όπως το HACCP, το ΙSO 

22000:2005, το ISO 9001:2000, το ISO 14001:2004 και το OHSAS 18001:2007. Στη 

συνέχεια παρατίθενται µελέτες περιπτώσεων καλών πρακτικών εταιριών σχετικές µε 

τις έννοιες που αναλύθηκαν. Τέλος, παρουσιάζεται η ελληνική βιοµηχανία ζυθοποιίας 

µε έµφαση στην ποιότητα που εφαρµόζουν οι δύο µεγαλύτερες ζυθοποιίες. 

 

 

Λέξεις– Κλειδιά: Ζυθοποιία, Επιχειρηµατική Αριστεία, Ποιότητα, Εφοδιαστική 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΥΘΟΠΟΙIΑΣ  

 

1.1. Εισαγωγή 

 

Η µπύρα είναι το διασηµότερο σε κατανάλωση (European Beer Guide, 2006) και 

πιθανώς το παλαιότερο των οινοπνευµατωδών ποτών (Rudgley & Richard, 1993 ; 

Arnold John, 2005 ; Joshua Mark, 2011). Η µπύρα είναι το τρίτο δηµοφιλέστερο ποτό 

µετά το νερό και το τσάι (Nelson & Max, 2005). Στην παγκόσµια αγορά, οι εταιρείες 

που ασχολούνται µε την παραγωγή µπύρας έχουν αποκτήσει κολοσσιαία µεγέθη, ενώ 

ο ανταγωνισµός µεταξύ τους είναι πολύ έντονος. Η διεθνής βιβλιογραφία ασχολείται 

κυρίως µε ζητήµατα που αφορούν τις διαδικασίες παραγωγής και αποθήκευσης της 

µπύρας και λιγότερο µε ζητήµατα διοίκησης ολικής ποιότητας των εταιρειών 

ζυθοποιίας. Οι πιο επιτυχηµένες επιχειρήσεις του συγκεκριµένου κλάδου είναι αυτές 

που καταφέρνουν να εναρµονίσουν την παραγωγικότητα µε την ποιότητα, ενώ 

ταυτόχρονα διατηρούν το µερίδιο αγοράς τους ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των 

καταναλωτών. Στη συγκεκριµένη µελέτη θα γίνει αντιληπτό πως η ποιότητα στη 

βιοµηχανία ζυθοποιίας είναι θέµα ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας και όλων 

των ενδιαφερόµενων που εµπλέκονται από την παραγωγή µέχρι και την κατανάλωση 

της µπύρας. Οι περισσότερες µελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας επικεντρώνονται 

στην παραγωγή, όπου η εταιρεία στοχεύει στην διασφάλιση της ποιότητας των 

προϊόντων και στην µείωση του κόστους µέσω της αύξησης της παραγωγικότητας. 

Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να ερµηνεύσουν και να αξιολογήσουν την 

ανταγωνιστικότητα των ζυθοποιιών βασιζόµενες σε τεχνικά κριτήρια και ποσοτικές 

µεθόδους.  Ελάχιστες µελέτες στον εξεταζόµενο κλάδο επικεντρώνονται σε ποιοτικά 

κριτήρια και συνδυαστικές µεθόδους αξιολόγησης της λιτής παραγωγής, πράγµα που 

κάνει η παρούσα µελέτη.   

 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι να εξηγήσει την επιχειρηµατική 

αριστεία µέσα από καλές πρακτικές εταιρειών του συγκεκριµένου κλάδου και να 

δώσει µια πιο γενική αντίληψη της διοίκησης ολικής ποιότητας στη βιοµηχανία 

ζυθοποιίας. Πιο συγκεκριµένα επιχειρείται ο εντοπισµός των παραγόντων και των 

κριτηρίων που επηρεάζουν την επιχειρηµατική αριστεία των εταιριών ζυθοποιίας 

στην διεθνή και στην ελληνική αγορά.  
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1.2. Ιστορική αναδροµή 

 

Η µπύρα ανακαλύφθηκε περίπου το 3.000 π.Χ. σε περιοχές όπως η Μεσοποταµία, η 

Κίνα και η αρχαία Αίγυπτος. Σήµερα τα παλιότερα αποδεικτικά στοιχεία αναφέρονται 

στους Σουµέριους, οι οποίοι ανακάλυψαν την ζύµωση κατά τύχη. Πιθανότατα ένα 

κοµµάτι ψωµιού βράχηκε και ξεχάστηκε. Μετά από λίγο καιρό άρχισε να ζυµώνεται 

µε τη βοήθεια ζυµών του αέρα και τελικά παράχθηκε µία αλκοολούχος πούλπα. Οι 

Σουµέριοι ήταν ικανοί να επαναλάβουν την παραπάνω διαδικασία και έτσι 

θεωρούνται ο πρώτος πολιτισµός που παρήγαγε µπύρα. Η αυτοκρατορία των 

Σουµέριων καταστράφηκε τη 2η χιλιετία π.Χ., την περίοδο που άρχισε να 

αναπτύσσεται ο πολιτισµός των Βαβυλώνιων. Οι τελευταίοι γνώριζαν πολύ καλά την 

τέχνη της µπύρας, παράγοντας 20 διαφορετικά είδη µπύρας, 8 από τα οποία 

παραγόταν από το φυτό έµµερ, 8 από κριθάρι και 4 από µίγµα σπόρων. Όµως η 

µπύρα τους ήταν θολή διότι δεν φιλτραριζόταν. Παρόλα αυτά η µπύρα τους εξαγόταν 

ακόµη και στην Αίγυπτο που βρισκόταν 1000 χιλιόµετρα µακριά. Επίσης ο 

φηµισµένος βασιλιάς τους Χαµουραµπί στους γνωστούς νόµους που έγραψε 

περιλάµβανε και έναν για την µπύρα.  

 
Ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός Ηρόδοτος έγραψε ότι και οι Αιγύπτιοι ασχολούνταν µε 

την µπύρα, οι οποίοι συνήθως προσθέτανε χουρµάδες για να βελτιώσουν τη γεύση 

της. Το πόσο σηµαντική γι' αυτούς ήταν φαίνεται από το γεγονός ότι έφτιαξαν ένα 

ιερογλυφικό αποκλειστικά για τον παραγωγό µπύρας. Μετά τους Αιγύπτιους η µπύρα 

παράγεται από Έλληνες και µετά από Ρωµαίους. Όµως στην αρχαία Ρώµη το κρασί 

ήταν το ποτό των θεών και έτσι θεωρούσαν την µπύρα ποτό των βαρβάρων. Η 

παραγωγή της γινόταν µόνο στις επαρχίες της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας όπου ήταν 

δύσκολη η καλλιέργεια ή η προµήθεια σταφυλιών (Καλλιοντζή, 2004).  

 

Στην Ευρώπη η µπύρα ήταν το κοινό ποτό των γερµανικών φυλών, των Σκύθων και 

των Κελτών. Κατά το 15ο αιώνα καθιερώνεται η εµπορική ζυθοποιία και θεσπίζεται ο 

πρώτος και πιο παλιός κανονισµός που είναι ακόµα σε ισχύ. Το 1516 µ.Χ. ο δούκας 

της Βαυαρίας, Wilhelm IV, καθιέρωσε µε νόµο (Beer Purity Law) τις προδιαγραφές 

που έπρεπε να έχει η γερµανική µπύρα αναφορικά µε την ποιότητα, σύµφωνα µε τον  

οποίο τα µόνα συστατικά που επιτρέπεται να έχει είναι: νερό, λυκίσκος και βύνη 

κριθαριού (Der Spiegel, 2008).  
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Κατά τη διάρκεια της βιοµηχανικής επανάστασης η παραγωγή µπύρας εξελίχθηκε 

από µικρής κλίµακας παραγωγή σε βιοµηχανική παραγωγή και η εγχώρια παραγωγή 

έπαψε να είναι σηµαντική µέχρι το τέλος του 19ου αιώνα (Cornell & Martyn, 2003). 

Η ανάπτυξη των αραιοµέτρων και των θερµόµετρων επέτρεψαν τον έλεγχο της 

διαδικασίας από τον παραγωγό, έχοντας απόλυτη γνώση των αποτελεσµάτων της 

δουλειάς του. Με την πρόοδο της τεχνολογίας ψύξης και των σύγχρονων µέσων 

µεταφοράς στα τέλη του 19ου αιώνα, η βιοµηχανία επεκτάθηκε πολύ πιο πέρα από 

τοπικά ζυθοποιεία µε µεγάλες ζυθοποιίες να ξεφυτρώνουν στην Ευρώπη και σε νέες 

αναπτυσσόµενες χώρες όπως η Αµερική. Όµως, η βιοµηχανία παρέµεινε ένα µείγµα 

πολλών µικρών τοπικών ζυθοποιείων µέχρι τον 20ο αιώνα που το σκηνικό αλλάζει, 

διότι αναπτύσσονται µεγαλύτερες προηγµένες πολυεθνικές ζυθοποιίες. Η πιο 

σηµαντική αλλαγή στο παγκόσµιο επιχειρηµατικό µοντέλο ξεκινά την τελευταία 

δεκαετία του 20ου αιώνα µε τη συνένωση των µεγάλων εταιρειών ζυθοποιίας.  

  

Σήµερα, η ζυθοποιία είναι µία παγκόσµια βιοµηχανία που περιλαµβάνει τόσο το 

γεωργικό όσο και το βιοµηχανικό τοµέα και αποτελείται από διάφορες ισχυρές 

οικονοµικά ζυθοποιίες και πολλές χιλιάδες µικρότερους παραγωγούς που κυµαίνονται 

από µικρά ζυθοποιία έως µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Όσο αναφορά την 

παγκόσµια αγορά µπύρας, το 2006 πωλήθηκαν περισσότερα από 133 δισεκατοµµύρια 

λίτρα αποφέροντας συνολικά κέρδη $294.5 δισεκατοµµυρίων (Beer: Global Industry 

Guide, 2007). 

 

1.3. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

Η επιχειρηµατική αριστεία στη βιοµηχανία ζυθοποιίας αποτελεί ένα πολύ 

συγκεκριµένο και εξειδικευµένο θέµα, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν παρόµοιες 

µελέτες µε αυτόν τον τίτλο στην διεθνή βιβλιογραφία. Οι πιο κοντινές µελέτες είναι 

αυτές που αφορούν την διοίκηση ολικής ποιότητας και την λιτή παραγωγή γενικά και 

όχι συγκεκριµένα για την βιοµηχανία ζυθοποιίας. Ο Alfnes (2008) συντάσσοντας το 

φύλλο έλεγχου επιχειρηµατικής αριστείας για την λιτή παραγωγή και κάνοντας 

συνδυασµό των γνωστών σχεδίων των Godson (2002), Kobayashi (1990) και 

Schonberger (1996), προσφέρει ένα πολύ καλό εργαλείο αξιολόγησης της 

επιχειρηµατικής αριστείας για µια ζυθοποιία. Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται ο 
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Kristiansen (2010) µε την αναφορά που κάνει στο lean six sigma και σε πολλές 

έννοιες της λιτής παραγωγής.  

 

Σε πιο γενικές γραµµές όσο αναφορά την εξέλιξη της ποιότητας και του ISO 9000, οι 

van der Wiele (1996), Dale (1994) και Williams (1997) δίνουν µια σαφή εικόνα για 

το κενό που υπάρχει ανάµεσα στο ISO 9000 και στα βραβεία ποιότητας. Αυτό το 

κενό µπορεί να καλυφτεί µε διαφορές ενέργειες που σχετίζονται µε την αυτό-

αξιολόγηση απέναντι σε ένα βραβείο ποιότητας. Στη µελέτη τους γίνεται κατανοητό 

ότι χρειάζονται χρονιά πριν µια συστηµατική και καλοφτιαγµένη διαδικασία  αυτό-

αξιολόγησης µπορεί να εφαρµοστεί στην επιχείρηση.  Μία ακόµα έρευνα που κάνει 

αναφορά στην σχέση ISO 9000 και ∆ΟΠ στην βιοµηχανία ζυθοποιίας της Μ. 

Βρετανίας είναι αυτή των McAdam & Jackson (2002). Η ερευνά τους καταλήγει στο 

ότι υπάρχει σηµαντική συµπληρωµατικότητα µεταξύ ISO 9000 και ∆ΟΠ. Επιπλέον, η 

∆ΟΠ εφαρµόζεται καλύτερα σε περιβάλλον που ελέγχεται από κάποιο πρότυπο όπως 

το ISO 9000. Η µετάβαση στην ∆ΟΠ θα προκύψει µονό εάν αποφευχθεί η 

γραφειοκρατική προσέγγιση στην εφαρµογή του προτύπου. 

 

Σχετικά µε τους γενικούς ορισµούς:  

Ο Philip B. Crosby (1979) ορίζει την ποιότητα ως «Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις», 

ενώ ο Joseph M. Juran (1988) την ορίζει ως «Καταλληλότητα για χρήση». 

Στα 4 στάδια εξέλιξης της ποιότητας του Dale (1994) , για το κάθε στάδιο προς την 

∆ΟΠ, χρησιµοποιούνται διάφοροι ορισµοί από πολλές πηγές: 

• Επιθεώρηση (van der Wiele et al. , 1997) 

• Έλεγχος Ποιότητας (C.A.T. Engineers and Scientists, 2000) 

• ∆ιασφάλιση Ποιότητας (International Standardization Organization, 2000) 

• ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Ιωάννου, 2005 ; Πετρίδου, 2006) 

  

Ο Linker (2004) δίνει ένα πολύ καλό ορισµό της επιχειρηµατικής αριστείας, ενώ ο 

Ghobadian A. & Woo H.S. (1996) δίνουν τα χαρακτηριστικά, τα οφέλη και τις 

ελλείψεις των τεσσάρων µεγάλων βραβείων επιχειρηµατικής αριστείας. Ο Kourtis & 

Arvanitoyiannis (2001) κάνουν µια σαφή διατύπωση της εφαρµογής του συστήµατος 

HACCP πάνω στα αλκοολούχα ποτά και συγκεκριµένα πάνω στην µπύρα. Οι 
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Poksinska, B., Dahlgaard, J. & Antoni, M. (2002) σε συνδυασµό µε το ISO Press 

(2010) δίνουν τις βασικές ιδιότητες της οικογένειας προτύπων ISO 9000. 

 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή έχουν γίνει αρκετές µελέτες που επικεντρώνονται 

κυρίως στην διαδικασία παραγωγής, τέτοιες είναι των: Collins (1989), Farrell (2001),  

Lakew (2004), Epfl (2005), Fillaudeau (2005) και Feuer (2006). Πιο συγκεκριµένα ο 

Collins (1989) κάνει αναφορά της σηµασίας που έχει η ακρίβεια µέτρησης της ροής 

σε µια ζυθοποιία και πως αυτή µπορεί να φέρει θετικά αποτελέσµατα. Αναλύονται 

θέµατα όπως: η συνοχή του προϊόντος, η ποιότητα και η οµοιοµορφία της γεύσης. Η 

Farrell (2001) κάνει µια καθαρά τεχνική έκθεση για το reverse process engineering 

and design στην διαδικασία παραγωγής µπύρας. Ο Lakew (2004) σε µια διπλωµατική 

κάνει προσέγγιση και ανάλυση της εφαρµογής Petri Net σε γραµµή εµφιάλωσης σε 

ζυθοποιία. Στην εργασία του συντάσσεται µελέτη περίπτωσης στο Meta Abo Brewery 

και αναλύονται οι 4 βασικές λειτουργίες τις συγκεκριµένης ζυθοποιίας κάνοντας 

παραδοσιακή ανάλυση του συστήµατος παραγωγής. Ο  Epfl (2005) κάνει αναφορά 

στην ολοκλήρωση µιας διαδικασίας στη βιοµηχανία ζυθοποιίας. Η διαχείριση υδάτων 

και λυµάτων αποτελεί ένα πρακτικό πρόβληµα για τη βιοµηχανία τροφίµων και 

ποτών, συµπεριλαµβανοµένης της βιοµηχανίας ζυθοποιίας. Παρά τη σηµαντική 

βελτίωση κατά τα τελευταία 20 χρόνια, η κατανάλωση νερού και η απόρριψη 

παραµένουν κρίσιµα από περιβαλλοντική και οικονοµική άποψη (Fillaudeau et al., 

2005). Τέλος, ο Feuer (2006) µιλάει για την ζύµωση της µπύρας, την αποδοτικότητα 

και την κοινωνία στο σηµερινό παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. 

 

Σχετικά µε τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στην βιοµηχανία ζυθοποιίας 

εντοπίστηκαν αρκετές µελέτες και βιβλία σχετικά µε το θέµα. Βασικότερα ήταν το 

βιβλίο του Ling (2007) µε τίτλο “Supply Chain Management: Concepts, Techniques, 

and Practices” και ο οδηγός των The Brewers of Europe (2002). Ο Ling παρουσιάζει 

ένα σκεπτικό για την επιλογή της κατάλληλης εφοδιαστικής αλυσίδας στην 

βιοµηχανία ζυθοποιίας. Οι δεύτεροι παρουσιάζουν αναλυτικά όλες τις διεργασίες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας µέσα σε µια ζυθοποιία: από την προµήθεια των πρώτων υλών 

µέχρι την αποθήκευση και την διανοµή. Οι Krones και Fluensee είναι δύο εταιρείες 

που παρέχουν σηµαντικά στοιχεία για τις µεθόδους αποθήκευσης και διανοµής. 
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Οι Juma & Qi (2009) κάνουν µια µελέτη σχετικά µε την διαχείριση εφοδιαστικής 

αλυσίδας και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο κλάδος των τροφίµων στην 

Τανζανία. Οι Boeing, L., Casey, B., Colson, J. & Cropenbaker,  J. (2008) κάνουν µια 

ανάλυση της βιοµηχανίας ζυθοποιίας και αναφέρονται σε 3 µεγάλες ζυθοποιίες 

δίνοντας αρκετά στοιχεία για την εφοδιαστική τους. Η Peck, H. (1998) κάνει 

αναφορά στην ανάπτυξη και εφαρµογή του Co-Managed Inventory στην βρετανική 

βιοµηχανία ζυθοποιίας. Σύµφωνα µε τις µελέτες περιπτώσεων των Peter G. Eibl, 

Roddy Mackenzie and David B. Kidner (1994) στην βιοµηχανία ζυθοποιίας, ο 

έλεγχος του κόστους µεταφορών και η παραγωγικότητα µπορεί να διαχειρίζονται πιο 

αποτελεσµατικά µε τη χρήση διαδραστικών όχηµατων καθοδήγησης και 

προγραµµατισµού λογισµικού. Οι Tsamantakis & Kogetsidis (2006)  κάνουν 

αναφορά στην εφαρµογή ενός συστήµατος ERP στην ζυθοποιία Cypriot της 

Carlsberg. Τέλος, οι Nwabueze & Law (2001) δίνουν δύο µελέτες περιπτώσεων για 

την σηµασία που έχει η ανάπτυξη νέων προϊόντων στον ανταγωνιστικό περιβάλλον 

των παραγωγών µπύρας. Η µελέτη τους αναφέρεται σε δύο µεγάλες εταιρείες, 

προσπαθώντας να αναδείξει τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης νέων 

προϊόντων στην βιοµηχανία ζυθοποιίας. 

 

Όσο αναφορά την διεθνή και την ελληνική βιοµηχανία ζυθοποιίας, τα στοιχειά 

παρθήκαν κυρίως από τις ίδιες τις εταιρίες, την Wikipedia και κάποια 

ειδησεογραφικά πρακτορεία.  Οι Ebneth & Theuvsen έχουν κάνει δύο µελέτες για την 

διεθνή ζυθοποιία. Η πρώτη το 2005 αναφέρεται στην παγκοσµιοποίηση της 

βιοµηχανίας και η δεύτερη το 2007 αναφέρεται στις παγκόσµιες συγχωνεύσεις και 

εξαγορές µεταξύ των οµίλων. Οι Bleakley (2004), Rall (2002), Kutschker & Schmidt 

(2004) και Glaum (2003) δίνουν τα κίνητρα πίσω από τις συγχωνεύσεις και τις 

εξαγορές. Οι Haven et al. (2008) δίνουν µια εικόνα της διεθνούς βιοµηχανίας µπύρας  

και του αντίκτυπου που έχει στο περιβάλλον. Οι εταιρείες ARC Advisory Group 

(2004),  Barth & Sohn (2008) δίνουν πολύ σηµαντικές πληροφορίες για την εικόνα 

της παγκοσµίας ζυθοποιίας, ενώ η ICAP (2009) για την ελληνική. 

 

1.4. Μεθοδολογία 

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, η βιβλιογραφική έρευνα ήταν το βασικότερο 

και το κυριότερο µέρος της όλης προσπάθειας. Οι πηγές που ήταν σχετικές µε το 
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αντικείµενο της εργασίας, αφού ταξινοµήθηκαν και αξιολογήθηκαν µε βάση 

εξειδικευµένα κριτήρια και χαρακτηριστικά ποιότητας, αποτέλεσαν το κύριο κοµµάτι 

της εργασίας. Η διύλιση όλων αυτών των πληροφοριών και στοιχείων δίνει στον 

αναγνώστη µια εµπεριστατωµένη και ακριβή εικόνα σχετικά µε την επιχειρηµατική 

αριστεία στην βιοµηχανία ζυθοποιίας. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου γίνεται πρακτική 

εφαρµογή των θεωρητικών εννοιών στις µελέτες περιπτώσεων.  

 

Το κύριο µέσο αναζήτησης ήταν το διαδίκτυο µέσω ανοιχτών µηχανών αναζήτησης 

για περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία, συγγράµµατα και επιστηµονικά άρθρα. Επίσης 

ένα ακόµη µέσο αποτέλεσαν και οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες µε συνδροµή. Η 

βιβλιογραφία είναι κατά βάση ξένη µε µερικές σηµαντικές ελληνικές πηγές. Η 

βιβλιογραφική έρευνα κινήθηκε σε πέντε βασικούς τοµείς: 

� Η παγκόσµια βιοµηχανία ζυθοποιίας  

� Η εφοδιαστική αλυσίδα 

� Η διοίκηση ολικής ποιότητας και η λιτή παραγωγή 

� Η ελληνική βιοµηχανία ζυθοποιίας 

� Μελέτες περιπτώσεων – καλών πρακτικών 

 

1.5. Ο παγκόσµιος ανταγωνισµός – World Leaders 

 

Οι κορεσµένες τοπικές αγορές και ο αυξανόµενος ανταγωνισµός από παραγωγούς 

άλλων αλκοολούχων και πιο σύνθετων µη αλκοολούχων ποτών είναι οι λόγοι που  

αναγκάζουν τις ζυθοποιίες να αναζητήσουν νέες αγορές για ανάπτυξη και τρόπους να 

αυξήσουν το περιθώριο κέρδους στα επώνυµα προϊόντα τους σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Το στοίχηµα για τις πολυεθνικές ζυθοποιίες είναι διπλό : πρέπει να κερδίσουν την 

τοπική αγορά διαφοροποιώντας τα προϊόντα τους, ενώ ταυτόχρονα µε τυποποίηση 

πρέπει να πετύχουν οικονοµίες κλίµακας και αρά χαµηλό κόστος στην παραγωγή 

(Sobithan, 2009).  Με µια µεγαλύτερη ποικιλία από αλκοολούχα ποτά διαθέσιµη, οι 

καταναλωτές είναι λιγότερο πιθανό να παραµείνουν σε µια µεµονωµένη µάρκα ή 

τύπο ποτού. Το γεγονός αυτό προκαλεί παγκόσµιες συγχωνεύσεις, εξαγορές, 

συµµαχίες και την ενοποίηση της βιοµηχανίας ζυθοποιίας παγκοσµίως. Καθώς η 

ενοποίηση συνεχίζεται, το 2002 οι δέκα κορυφαίες ζυθοποιίες αύξησαν το µερίδιο 

αγοράς τους από 34% σε πάνω από 50%.  
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Οι µεγάλες ζυθοποιίες προσπαθούν να τυποποιήσουν τον εξοπλισµό, τα συστήµατα 

αυτοµατοποίησης, καθώς και τις µηχανολογικές πρακτικές για περαιτέρω βελτίωση 

της παραγωγικότητας και µείωση του κόστους παραγωγής. Ωστόσο, τα οφέλη της 

τυποποίησης και εφαρµογής των πρότυπων χρειάζονται χρόνο, διότι οι περισσότερες 

αγοραστικές αποφάσεις παραµένουν σε τοπικό επίπεδο. 

 

 

Πίνακας 1.1: Η  παγκόσµια παραγωγή µπύρας και οι 10 µεγαλύτερες ζυθοποιίες του 

κόσµου για το 2002 (FAO, 2003) 

 

 

Σχήµα 1.1: ∆ιάγραµµα της παραγωγής µπύρας και οι 10 µεγαλύτερες ζυθοποιίας του 

κόσµου για τα έτη 1998-2004 (Ebneth & Theuvsen, 2005) 
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Το Μάρτιο του 2008 η SABMiller  έγινε η µεγαλύτερη εταιρεία ζυθοποιίας στον 

κόσµο, όταν εξαγόρασε την Royal Grolsch, ζυθοποιία της ολλανδικής µάρκα µπύρας 

Grolsch.  

 

Η InBev ήταν η δεύτερη µεγαλύτερη εταιρία παραγωγής µπύρας στον κόσµο 

(Reuters, 2008) ενώ η Anheuser-Busch κατείχε την τρίτη θέση. 

 

Η ενοποίηση στη διεθνή βιοµηχανία ζυθοποιίας συνεχίστηκε το 2008, κυρίως ως 

αποτέλεσµα της εξαγοράς της Anheuser-Busch από την InBev.  

 

Η νέα ζυθοποιία AB InBev, έχει πλέον µερίδιο αγοράς άνω του 25 τοις εκατό της 

παγκόσµιας παραγωγής µπύρας και η νέα εταιρία Anheuser-Busch InBev είναι η 

µεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσµο (Reuters, 2010).  

 

 

Πίνακας 1.2: Οι 10 µεγαλύτερες ζυθοποιίες του κόσµου για το 2006  

(Anheuser-Busch, 2007) 

 

Οι τέσσερεις µεγαλύτεροι όµιλοι ζυθοποιίας σήµερα είναι οι : 

1. AB InBev 

2. SAB Miller 

3. Heineken 

4. Carlsberg  
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Οι τέσσερεις παραπάνω αντιπροσωπεύουν σήµερα σχεδόν το 50 % της αγοράς 

µπύρας στον κόσµο.  

 

1.5.1. Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) 

 

1.5.1.1. Εταιρικό Προφίλ  

 

Η Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) είναι η µεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσµο 

µε περίπου 25% µερίδιο της παγκόσµιας αγοράς και µία από τις πέντε κορυφαίες 

εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων στον κόσµο σε ΕΒΙΤΑ. Είναι εισηγµένη στο 

χρηµατιστήριο και εδρεύει στο Leuven του Βελγίου. 

 

Η Anheuser-Busch InBev διαθέτει 14 εµπορικά σήµατα που παράγουν σε έσοδα 

πάνω από 1 δισ. δολάρια ετησίως µε ένα χαρτοφυλάκιο που ξεπέρνα τις 200 µάρκες 

(Anheuser-Busch InBev report, 2010). Το χαρτοφυλάκιο της περιλαµβάνει 

παγκόσµιες µάρκες όπως η Budweiser, η Stella Artois, η Beck και η Brahma και 

µικρότερες µάρκες όπως η Staropramen, η Alexander Keith, η Leffe και η 

Hoegaarden, και κάποιες περιφερειακές µάρκες όπως η Bud Light, η Skol, η Quilmes, 

η Labatt Blue, η Michelob, η Harbin, η Sedrin, η Cass, η Klinskoye, η Sibirskaya η 

Korona, η Chernigivske και η Jupiler. 

 

Η εταιρεία απασχολεί περίπου 116.000 ανθρώπους σε περισσότερες από 30 χώρες. 

Το 2008, η συνδυασµένη εταιρεία θα είχε έσοδα 26,5 δισ. ευρώ. Με την ενσωµάτωση 

της Anheuser-Busch, το 45% των πωλήσεων της εταιρείας προέρχεται από τη Βόρεια 

Αµερική και η εταιρεία αναφέρει πλέον τα οικονοµικά αποτελέσµατά της σε δολάρια. 

 

1.5.1.2. Ιστορικό της Εταιρίας 

 

Η Anheuser-Busch InBev επεκτάθηκε σταδιακά από συγχωνεύσεις διαφόρων 

παλαιότερων ζυθοποιείων. Η Anheuser-Busch συγχωνεύθηκε µε την InBev, η οποία 

αποτελεί συγχώνευση της AmBev και της Interbrew.  

 

Η Ιnterbrew έχει τις ρίζες της στη ζυθοποιία Den Hoorn στο Leuven, που ιδρύθηκε 

το 1366. Το 1987 οι δύο µεγαλύτερες ζυθοποιίες στο Βέλγιο συγχωνεύτηκαν: η 
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Artois που βρίσκεται στη Leuven και η Piedboeuf που βρίσκεται στη Jupille, 

σχηµατίζοντας την Interbrew.  

 

Η AmBev δηµιουργήθηκε το 1999 µε τη συγχώνευση των δύο µεγαλύτερων 

βραζιλιάνικων ζυθοποιείων, της Antarctica που ιδρύθηκε το 1882 και της Brahma 

που ιδρύθηκε το 1888. 

 

Η ζυθοποιία Anheuser & Co ιδρύθηκε το 1860 στο St Louis της πολιτείας Missouri 

των ΗΠΑ.  

 

Το 2004, οι Interbrew  και AmBev συγχωνεύθηκαν, δηµιουργώντας την µεγαλύτερη 

ζυθοποιία στον κόσµο την InBev (Beverage Daily, 2004). 

 

Το 2006 απέκτησε την InBev Fujian Sedrin ζυθοποιία στην Κίνα, καθιστώντας την 

InBev το νούµερο 3 ζυθοποιία στην Κίνα (τη µεγαλύτερη αγορά µπύρας στον κόσµο). 

Το 2007 απέκτησε την Labatt Lakeport στον Καναδά και η InBev αύξησε τη 

συµµετοχή της στην Quinsa ενισχύοντας συγχρόνως το έρεισµα της εταιρείας στην 

Αργεντινή, τη Βολιβία, τη Χιλή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη. 

 

Στις 18 Νοεµβρίου 2008, συµφωνήθηκε η συγχώνευση της InBev και της Anheuser-

Busch, δηµιουργώντας την Anheuser-Busch InBev, την µεγαλύτερη παγκόσµια 

ζυθοποιία και µία από τις πέντε κορυφαίες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων στον 

κόσµο.  

 

1.5.1.3. Ιστορικό της Interbrew 

 

Μετά τη συγχώνευση το 1987, η Interbrew απέκτησε διάφορες τοπικές ζυθοποιίες 

στο Βέλγιο. Μέχρι το 1991 ξεκίνησε µία δεύτερη φάση στοχοποιηµένης εξωτερικής 

ανάπτυξης εκτός των συνόρων του Βελγίου. Η πρώτη κίνηση έγινε στην Ουγγαρία, 

ακολουθούµενη το 1995 από την εξαγορά της Labatt στον Καναδά και στη συνέχεια 

το 1999 από µια συγχώνευση µε τη Sun στη Ρωσία. 

 

Το 2000, η Interbrew απέκτησε την Bass και την Whitbread στο Ηνωµένο Βασίλειο 

και το 2001 η εταιρεία εγκαταστάθηκε στη Γερµανία, µε την εξαγορά της Diebels. 
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Ακλούθησε η απόκτηση της Beck & Co, της Gilde Group και της Spaten. Η Interbrew 

λειτουργούσε ως οικογενειακή επιχείρηση µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2000. Στο σηµείο 

αυτό µοίρασε µετοχές και µπήκε στο χρηµατιστήριο των Βρυξελλών. 

 

Το 2002, η Ιnterbrew ενίσχυσε τη θέση της στην Κίνα, µε την απόκτηση συµµετοχών 

της KK Brewery και της Zhujiang Brewery. 

 

1.5.1.4. Ιστορικό της AmBev 

 

Η AmBev είναι βραζιλιάνικη εταιρεία ποτών που σχηµατίστηκε από τη συγχώνευση 

µεταξύ των ζυθοποιείων Brahma και Antarctica. Έχει ηγετική θέση στην αγορά της 

Νότιας Αµερικής και της Καραϊβικής. Η εταιρία είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο 

του Σάο Πάολο, καθώς και στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. 

 

1.5.1.5. Ιστορικό της Anheuser-Busch 

 

Η Anheuser-Busch είναι η µεγαλύτερη ζυθοποιία στις Ηνωµένες Πολιτείες µε µερίδιο 

49,2% των πωλήσεων µπύρας. Ήταν η µεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσµο, µε βάση 

τα έσοδα, αλλά η τρίτη σε όγκο παραγωγής, προτού γίνει η συγχώνευση µε την InBev 

στις 13 Ιουλίου 2008. Στο τµήµα της λειτουργούν 12 ζυθοποιίες στις Ηνωµένες 

Πολιτείες και 17 άλλες στο εξωτερικό. 

 

Η πιο γνωστές µάρκες της Anheuser-Busch περιλαµβάνουν: την Budweiser, την 

Busch (αρχικά γνωστή ως Busch η βαυαρική µπύρα) και την Michelob.  

Η Anheuser-Busch ήταν επίσης ένας από τους µεγαλύτερους φορείς εκµετάλλευσης 

θεµατικών πάρκων στις Ηνωµένες Πολιτείες, µε δέκα πάρκα σε όλες τις Ηνωµένες 

Πολιτείες.  

 

1.5.1.6. Ιστορικό της InBev 

 

Η InBev ήταν η δεύτερη µεγαλύτερη εταιρεία ζυθοποιίας στον κόσµο (BBC News, 

2008). Ενώ βασική της δραστηριότητα ήταν η µπύρα, η εταιρεία είχε επίσης µια 

ισχυρή παρουσία στην αγορά αναψυκτικών στη Λατινική Αµερική. Απασχολούσε 



13 
 

περίπου 86.000 άτοµα και είχε την έδρα της στο Leuven, στο Βέλγιο, όπου εδρεύει η 

Anheuser-Busch InBev. 

 

Πριν από τη συγχώνευση µε την AmBev, η Ιnterbrew ήταν η τρίτη µεγαλύτερη 

εταιρεία ζυθοποιίας στον κόσµο σε όγκο παραγωγής, στη δεύτερη θέση ήταν η 

SABMiller, ενώ η Anheuser-Busch ήταν στην πρώτη. Η Heineken International ήταν 

στην τέταρτη θέση και ακολουθούσε η AmBev ως η πέµπτη µεγαλύτερη ζυθοποιία 

στον κόσµο. Το 2007 η InBev απασχολούσε περίπου 89.000 άτοµα, σε περισσότερες 

από 30 χώρες σε όλη την Αµερική, την Ευρώπη και την Ασία και είχε συνολικά 

έσοδα 14.4 δις ευρώ.  

 

1.5.2. SAB Miller 

 

1.5.2.1. Εταιρικό Προφίλ  

 

Η  SABMiller είναι ζυθοποιία και εταιρεία εµφιάλωσης µε έδρα το Λονδίνο. Είναι η 

δεύτερη µεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσµο σε έσοδα (µετά την Anheuser-Busch 

InBev) και είναι επίσης από τους πιο σηµαντικούς εµφιαλωτές της Coca-Cola. Τα 

εµπορικά σήµατά της είναι οι : Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro 

και Pilsner Urquell. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε 75 χώρες σε ολόκληρη την 

Αφρική, την Ασία, την Αυστραλία, Ευρώπη, Βόρεια Αµερική και τη Νότια Αµερική 

και πουλάει  213.000.000 εκατόλιτρα ανά έτος (SABMiller plc, 2010). 

 
Η πρώτη εισαγωγή της έγινε στο χρηµατιστήριο του Λονδίνου και είναι ένα µέρος 

του δείκτη FTSE 100. Έχει κάνει και δεύτερη εισαγωγή στο χρηµατιστήριο αξιών του 

Γιοχάνεσµπουργκ. 

 

1.5.2.2. Ιστορικό της Εταιρίας 

 

Η εταιρεία ιδρύθηκε στη Νότια Αφρική το 1895 µε την επωνυµία South African 

Breweries (SAB): η επιχειρηµατική δραστηριότητα περιορίστηκε κυρίως στη νότια 

Αφρική, όπου είχε εδραιώσει τη θέση της στην αγορά, µέχρι το 1990 όταν άρχισε να 

επενδύει στην Ευρώπη. 
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Μετά την εισαγωγή της στο χρηµατιστήριο αξιών του Λονδίνου το 1999 για την 

άντληση κεφαλαίων για εξαγορές, ο όµιλος αγόρασε το 2002 την Miller Brewing 

Company στη Βόρεια Αµερική από την Altria Group και άλλαξε το όνοµά της σε 

SABMiller. 

 

Το 2005 έγινε η επόµενη µεγάλη εξαγορά του οµίλου, η οποία ήταν η Bavaria SA, η 

δεύτερη µεγαλύτερη ζυθοποιία της Νότιας Αµερικής και κάτοχος των εµπορικών 

σηµάτων Aguila και Club Columbia.  

 

1.5.3. AB Inbev & SABMiller – ∆ιεθνείς Στρατηγικές 

 

Οι 2 µεγαλύτερες εταιρίες στην βιοµηχανία της ζυθοποιίας έλυσαν το διττό πρόβληµα 

της τοπικής ανταπόκρισης και της διεθνούς ολοκλήρωσης βασιζόµενες σε 4 άξονες: 

 

� ∆ηµιούργησαν µια ισχυρή τοπική εξέδρα λειτουργίας µέσα από την όποια 

πρόεκυψαν οι σωστές µάρκες ανάπτυξης και το δίκτυο διανοµής τους το 

οποίο καλύπτει µια τοπική – διεθνή αγορά.  

 

� Βελτίωσαν ένα ήδη υπάρχον δυνατό εµπορικό σήµα και το άφησαν να 

αναπτυχθεί ώσπου να γίνει ο ηγέτης της αγοράς.  

 

� ∆ιεύρυναν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων προκειµένου να συµπεριλάβει διεθνείς 

µάρκες µε στόχο να κερδίσουν το 10% που δεν υποστηριζόταν από τις τοπικές 

µάρκες. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν επίσης να αντλήσουν στοιχεία για να 

βελτιστοποιήσουν τόσο τα τοπικά εµπορικά σήµατα και όσο και τα διεθνή. Η 

SABMiller και η Interbrew προσπάθησαν η καθεµιά να καθιερώσει το δικό 

της σήµα (Pilsner Urquell ή Stella Artois) στο τµήµα της αγοράς µπύρας 

premium, τη στιγµή που η αγορά ήταν έτοιµη, ανάλογα µε την αγοραστική 

δύναµη των τοπικών πελατών. Η SABMiller ανακαίνισε τοπικές ζυθοποιίες, 

στο Σαιντ Λούις στη Μποτσουάνα, στον Παναµά στη Νότια Αµερική, την 

Peroni στο Ηνωµένο Βασίλειο (SABMiller Ετήσια Έκθεση, 2008). Η AB 

Inbev ανακαίνισε την ζυθοποιία Borsodi στην Ουγγαρία. 
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� Εξισορρόπησαν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων σε χώρες που η αγορά είχε 

ωριµάσει και σε χώρες που η αγορά βρισκόταν ακόµα σε ανάπτυξη για να 

πετύχουν κέρδη και να αυξήσουν το µερίδιο αγοράς. 

 
� Η ενοποίηση της αγοράς βοήθησε να εξασφαλιστεί η θέση τους και να 

δηµιουργηθεί πρόσθετη µετοχική αξία.  

 

1.5.4. Heineken 

 

1.5.4.1. Εταιρικό Προφίλ  

 

Η Heineken International είναι ολλανδική εταιρεία ζυθοποιίας που ιδρύθηκε το 1864 

από τον Gerard Adriaan Heineken στο Άµστερνταµ. Από το 2007 η Heineken κατέχει 

πάνω από 125 ζυθοποιίες σε περισσότερες από 70 χώρες και απασχολεί περίπου 

54.000 άτοµα. Παράγει και εµπορεύεται περισσότερα από 170 διεθνή, premium, 

περιφερειακά, τοπικά είδη µπύρας συµπεριλαµβανοµένων των: Cruzcampo, Tiger 

Beer, Żywiec, Starobrno, Zagorka, Birra Moretti, Ochota, Murphy, Star και φυσικά 

Heineken Pilsener. Η Heineken ισχυρίζεται ότι η αρχική συνταγή της µπύρας της δεν 

έχει αλλάξει από την πρώτη που παραγόταν σχεδόν 150 χρόνια πριν. 

 

Με ετήσια παραγωγή µπύρας 139,2 εκατοµµυρίων εκατολίτρων η Heineken 

κατατάσσεται ως η τρίτη µεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσµο, µετά την Anheuser-

Busch InBev και την SABMiller. Οι ολλανδικές ζυθοποιίες της Heineken βρίσκονται 

στο Zoeterwoude, στο Hertogenbosch και στο Wijlre. Το αρχικό ζυθοποιείο στο 

Άµστερνταµ έκλεισε το 1988 και διατηρείται ως µουσείο που µε το όνοµα Heineken 

Experience. 

 
1.5.5. Carlsberg 

 

1.5.5.1. Εταιρικό Προφίλ  

 
Η Carlsberg Group είναι δανέζικη εταιρεία ζυθοποιίας που ιδρύθηκε το 1847 από τον 

JC Jacobsen από το όνοµα του γιου του Carl. Τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται 

στην Κοπεγχάγη της ∆ανίας. Κύριο εµπορικό σήµα της εταιρείας είναι η Carlsberg 
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Beer, αλλά παρασκευάζει επίσης και την Tuborg, καθώς και άλλες τοπικές µπύρες. 

Μετά τη συγχώνευσή της µε τον νορβηγικό όµιλο Orkla ASA τον Ιανουάριο του 

2001, η Carlsberg έγινε ο πέµπτος µεγαλύτερος όµιλος ζυθοποιίας στον κόσµο. Το 

2009 η Carlsberg έφτασε να είναι ο τέταρτος µεγαλύτερος όµιλος ζυθοποιίας στον 

κόσµο, απασχολώντας περίπου 45.000 άτοµα. 

 

1.5.6. Κίνητρα πίσω από τις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 

 

Για µερικές ζυθοποιίες η συγχώνευση φαίνεται να είναι η ταχύτερη και πιο 

αποτελεσµατική προσέγγιση για πρόσβαση σε νέες αγορές, ενώ είναι ταυτόχρονα 

τρόπος προετοιµασίας για τον έντονο ανταγωνισµό που υπάρχει στην αγορά ζύθου 

στον κόσµο (Bleakley, 2004). Ένα παράδειγµα είναι η εξαγορά της εταιρείας 

ζυθοποιίας Miller από την SAB στις ΗΠΑ το 2002 και η κοινοπραξία της µε την 

ζυθοποιία Coors το 2008. Επίσης οι µέτοχοι πρέπει να µένουν ικανοποιηµένοι ανά 

πασά στιγµή από την αξία των µετοχών τους. Πιο συγκεκριµένα τα κίνητρα είναι: 

 

Οικονοµίες κλίµακας: Η συνδυασµένη εταιρεία µπορεί να µειώσει αισθητά τις 

διπλές εργασίες µειώνοντας το λειτουργικό κόστος (Rall, 2002). 

 

Αύξηση των εσόδων (λόγω έλλειψης ανταγωνισµού): Αυτό το κίνητρο υποθέτει ότι 

η εταιρεία θα είναι να απαλλαγµένη από µεγάλους ανταγωνιστές και θα µπορεί να  

είναι ο καθοριστής τιµών στην αγορά. 

 

Συνέργειες: Με αυτές υπάρχει καλύτερη χρήση των συµπληρωµατικών πόρων 

(Kutschker & Schmidt, 2004). 

 

Φόροι: Μια κερδοφόρα επιχείρηση µπορεί να αγοράσει µια ζηµιογόνο εταιρεία για 

να την αξιοποιήσει ως ασπίδα φόρων. 

 

Γεωγραφική ή άλλη διαφοροποίηση: Βοηθά στην εξοµάλυνση των κερδών της 

εταιρείας και άρα στην εξοµάλυνση των τιµών των µετοχών της, δίνοντας στους 

συντηρητικούς επενδυτές µεγαλύτερη εµπιστοσύνη για επενδύσεις στην εταιρεία 

(Glaum, 2003). 
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1.6. Αγορές και δηµογραφικά στοιχεία  

 

Η µπύρα κατασκευάζεται σε ένα σύνολο 169 χωρών παγκοσµίως (Barth & Sohn, 

2008). Σήµερα η ∆υτική Ευρώπη, η Λατινική Αµερική, οι Ηνωµένες Πολιτείες και η  

Ιαπωνία θεωρούνται ώριµες αγορές µε έντονο παγκόσµιο ανταγωνισµό. Η παραγωγή 

στις χώρες αυτές υπερβαίνει την δυναµικότητα, ενώ αυξάνεται µεταξύ 1% και 3%. 

Ως αποτέλεσµα, τα ζυθοποιεία σε αυτές τις περιοχές εξελίσσονται σε 

αυτοµατοποιηµένα και αποδοτικά εργοστάσια. Η συνέπεια στην ποιότητα και η 

ελαχιστοποίηση του κόστος ανά εκατόλιτρο είναι κρίσιµα στοιχεία. Επίσης 

ανανεώνεται ο προσανατολισµός στα συστήµατα διανοµής και αποθεµάτων 

προϊόντων.  

 

Καθώς η παγκόσµια παραγωγή προσεγγίζει τα 1,5 δισεκατοµµύρια εκατόλιτρα 

ετησίως, η Ανατολική Ευρώπη, η Ρωσία, η Ασία, η Αφρική και η Μέση Ανατολή 

συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Η Κίνα έχει ξεπεράσει τις Ηνωµένες Πολιτείες και 

παραµένει µέχρι και σήµερα η πρώτη χώρα σε παραγωγή µπύρας στον κόσµο. Η Κίνα 

έχει διατηρήσει τη θέση της παράγοντας πάνω από 410 εκατ. εκατόλιτρα. Η Κίνα 

κατέγραψε επίσης τη µεγαλύτερη αύξηση παραγωγής από όλες τις χώρες το 2008, µε 

αύξηση πάνω από 17 εκατοµµύρια εκατόλιτρα (Barth & Sohn, 2008). Όµως, η 

σηµαντική αύξηση κατανάλωσης µπύρας στις πυκνοκατοικηµένες πόλεις της Κίνας 

επιβραδύνεται µε τις περισσότερες αγροτικές περιοχές να είναι η επόµενη ευκαιρία 

για ανάπτυξη.  

 

Στην Ευρώπη η παραγωγή µειώθηκε κατά σχεδόν 6 εκατοµµύρια εκατόλιτρα, ενώ 

στην Αµερική αυξήθηκε κατά σχεδόν 12 εκατοµµύρια εκατόλιτρα, κυρίως λόγω των 

αυξήσεων στη Νότια Αµερική. Επίσης, αύξηση υπήρξε στην Ασία, µε σχεδόν 16 

εκατοµµύρια εκατόλιτρα και στην Αφρική µε περισσότερα από έξι εκατοµµύρια 

εκατόλιτρα. Η Γερµανία µε παραγωγή µπύρας περίπου 103 εκατοµµύρια εκατόλιτρα, 

βρίσκεται στην πέµπτη θέση στην παγκόσµια κατάταξη µετά την Κίνα, τις ΗΠΑ, τη 

Ρωσία και τη Βραζιλία. Οι κατασκευαστές παραδοσιακής µπύρας και µπύρας 

εισαγωγής συνεχίζουν να αυξάνουν τις πωλήσεις τους παγκοσµίως. Στην 

πραγµατικότητα, το σηµερινό 1 έως 2 τοις εκατό του ρυθµού ανάπτυξης στις ΗΠΑ 

µπορεί να αποδοθεί σε µεγάλο βαθµό στις εισαγωγές.  
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Η αυξηµένη πολιτιστική ποικιλοµορφία στις εκβιοµηχανισµένες χώρες αλλάζει τα 

δηµογραφικά στοιχεία και δηµιουργεί ένα νέο µίγµα καταναλωτών. Ένα καλό 

παράδειγµα είναι η αύξηση των ισπανοφώνων µε λατινική κουλτούρα στις ΗΠΑ. Οι 

γυναίκες επίσης σε όλα τα δηµογραφικά στοιχεία προτιµούν συνήθως άλλες 

εναλλακτικές λύσεις ποτού και έτσι παραµένουν µια σχετικά αναξιοποίητη ευκαιρία 

στην αγορά. 

 

1.6.1. SAB Miller 

 

Η SABMiller έχει ένα ελκυστικό χαρτοφυλάκιο εµπορικών σηµάτων που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών στις διάφορες αγορές. Η παραγωγή 

διεθνών brands µπύρας περιλαµβάνει τις Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, 

Miller Genuine Draft και την Grolsch, µαζί µε κορυφαία στην παγκόσµια αγορά 

τοπικά προϊόντα, όπως η Aguila, η Castle, η  Miller Lite, η Snow και η Tyskie. 

 

 

Πίνακας 1.3: Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της SABMiller στις τοπικές αγορές   

(SABMiller annual report, 2008) 
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1.6.2. Carlsberg 

Ένα ακόµη χαρτοφυλάκιο εµπορικών σηµάτων που ανταποκρίνεται στις τοπικές 

ανάγκες των καταναλωτών σε διάφορες χώρες είναι αυτό της Carlsberg.  

Τα κυριότερα εµπορικά σήµατα που κατέχει ο όµιλος ζυθοποιίας Carlsberg είναι : 

Carlsberg µε παγκόσµια διανοµή, Aldaris (Λετονία), Švyturis (Λιθουανία),  Utenos 

(Λιθουανία), Küche Küche (Μαλάουι), San Miguel (UK), Μύθος (Ελλάδα), Wusu 

(βορειοδυτική Κίνα),  Tuborg (Περιφερειακή), Tetley (UK), Halida (Βιετνάµ), Chang 

Beer (Ταϊλάνδη), Holsten (Γερµανία), Astra (Γερµανία), Lav (Σερβία), 

Feldschlösschen (Ελβετία), Cardinal Lager (Ελβετία), Baltika (Ρωσία), Pripps 

(Σουηδία), Carnegie Porter (Σουηδία), Falcon (Σουηδία), Karhu (Φινλανδία), Ο Koff 

(Φινλανδία), Ringnes (Νορβηγία), Frydenlund (Νορβηγία), Dahls (Νορβηγία), 

Arendals (Νορβηγία), Nordlands (Νορβηγία), Piast (Πολωνία), Kasztelan (Πολωνία), 

Harnaś (Πολωνία), Pan (Κροατία), Pirinsko και Shumensko (Βουλγαρία), Saku 

(Εσθονία), Splügen και Bock 1877 (Ιταλία), Ramlösa (Σουηδία).  

 

Πίνακας 1.4: Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Carlsberg  στις τοπικές αγορές   

(Meyer & Tran, 2006) 

 

1.7. Μετατόπιση συµπεριφοράς των καταναλωτών 

 

Ο σηµερινός καταναλωτής έχει πρόσβαση σε µια µεγαλύτερη ποικιλία τοπικών και 

εισαγόµενων αλκοολούχων ποτών, καθώς και πιο περιορισµένο εισόδηµα να 

δαπανήσει σε αυτά. Έτσι απαιτεί υγιεινά προϊόντα, αυξηµένη ποικιλία, ευκολία 
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πρόσβασης και ποιότητα. Ως αποτέλεσµα οι απαιτήσεις αυτές για ποικιλία και 

ποιότητα έχουν οδηγήσει στην αύξηση της τιµής γνωστών brands µπύρας.  

 

Οι έρευνες που έκαναν ζυθοποιίες για το 2009 δείχνουν καθαρά ότι η οικονοµική 

κρίση που ξεκίνησε το 2008 είχε αρνητικό αντίκτυπο στην κατανάλωση µπύρας. 

Σύµφωνα µε την αναφορά του Barth “Hops 2008/2009” που παρουσιάστηκε σε 

συνέντευξη τύπου στο Μοναχό, η παγκόσµια παραγωγή µπύρας αυξήθηκε από το 

2003 έως το 2007 κατά µέσο όρο 4.8%, ενώ το 2008 µόνο 1.6%. 

 

Οι εισαγωγές αποτελούν µια  ακόµη αναπτυσσοµένη αγορά για πολλές χώρες. Για 

παράδειγµα οι εισαγωγές στις  ΗΠΑ ανέρχονται στο 11,5 τοις εκατό της συνολικής 

εγχώριας αγοράς. Στην πραγµατικότητα, η αγορά εισαγωγής µπύρας είναι 

µεγαλύτερη από ολόκληρη την πολωνική αγορά µπύρας και θα µπορούσε να 

καταταχθεί ως η ένατη µεγαλύτερη παγκόσµια αγορά.  

 

Τέλος, η µετατόπιση των συνήθειων που έχουν οι καταναλωτές , µπορεί  να θεωρηθεί 

ως η επίπτωση που έχει η νέα δίαιτα χαµηλής περιεκτικότητας υδατανθράκων στο 

σύνολο της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών. Αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα, 

τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τα 

περιθώρια κέρδους και τις συνθέσεις των προϊόντων. 

 

1.8. Η δύναµη των mass merchandisers 

 

Οι mass merchandisers εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν ένα αυξανόµενο ποσοστό 

του όγκου των πωλήσεων και του περιθωρίου κέρδους  πολλών εταιρειών ζύθου. 

 

• Μπορούν να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις και τις απαιτήσεις για προϊόντα.  

• Πιέζουν για βελτιωµένη εξυπηρέτηση πελατών και βελτιωµένη εφοδιαστική 

αλυσίδα. Έτσι απαιτούν: ποιότητα στη συσκευασία, βελτίωση στο χρόνο 

παράδοσης, χαµηλότερο κόστος προϊόντων και λογικές χρεώσεις.  

• Ανταποκρίνονται γρήγορα στις µεταβαλλόµενες αγοραστικές συνήθειες των 

καταναλωτών και αναµένουν το ίδιο από τους προµηθευτές τους.  

 



21 
 

Μια ακόµη µορφή mass merchandiser είναι οι επιχειρήσεις που κάνουν ηλεκτρονικά 

άµεση αναπλήρωση των αποθεµάτων τους. Η νέα τάση αυτή εξελίσσεται ταχύτατα 

στην σηµερινή αγορά. 

 

1.9. Αύξηση των απαιτήσεων και των κανονισµών 

 

Οι νέοι κανονισµοί ασφάλειας των προϊόντων, καθώς και οι απαιτήσεις στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, επιβάλουν βελτιώσεις στον εντοπισµό και στην 

παρακολούθηση αρχείων. Αυτοί οι κανονισµοί περιλαµβάνουν τον US Bio-Terrorism 

Act και τον EC Regulation No. 178 Title 18, οι οποίοι άρχισαν να εφαρµόζονται από 

το 2004 και στις αρχές του 2005. Επίσης περιλαµβάνουν πολλές περιβαλλοντικές 

ρυθµίσεις, όπως το πρωτόκολλο του Κιότο που απαιτεί σηµαντικές µειώσεις των 

εκποµπών και η µη συµµόρφωση µε αυτό σηµαίνει αυστηρές κυρώσεις και πρόστιµα. 

Σε διάφορες χώρες υπάρχουν επίσης τοπικοί περιβαλλοντικοί κανονισµοί για στερεά 

και υγρά απόβλητα. Ζυθοποιεία µε µηδενικούς ρύπους γίνονται σιγά-σιγά 

πραγµατικότητα σε ορισµένες χώρες όπως η Ιαπωνία. 

 

 

Πίνακας 1.5: Τα µεταβατικά στάδια στην βιοµηχανία ζυθοποιίας 1960-2010 

(Kuroda, 2007) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΣΤΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΘΟΠΟΙIΑΣ 

 

2.1. Γενικά 

 

Η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στην βιοµηχανία ζυθοποιίας παίζει πολύ 

σηµαντικό ρόλο, αφού είναι αυτή που καλύπτει τον σχεδιασµό και την διαχείριση της 

συνεχούς ροής των αγαθών από το σηµείο παραγωγής της µπύρας στο σηµείο 

κατανάλωσής της. Συνεπώς, η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας µιας ζυθοποιίας 

επηρεάζει άµεσα την επιχειρηµατική αριστεία.  

 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο δίνονται γενικοί ορισµοί της εφοδιαστικής αλυσίδας και 

των logistics, αναφέρονται οι συνιστώσες του logistic management σε µια ζυθοποιία, 

αναλύονται οι λειτουργίες, εξετάζεται ο καταλληλότερος τύπος ΕΑ, γίνεται αναφορά 

σε αυτοµατοποιηµένες λύσεις ΕΑ για την βιοµηχανία ζυθοποιίας και τέλος 

παρατίθεται µία µελέτη περίπτωσης για βελτίωση της ΕΑ µέσω προγραµµατισµού. 

 

2.2. Γενικοί ορισµοί 

 

Με τον όρο Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΑ) εννοούµε την ροή υλικών, πληροφοριών 

και υπηρεσιών από τους προµηθευτές πρώτων υλών µέσα από τα εργοστάσια και τις 

αποθήκες, στους τελικούς πελάτες (∆ουκίδης, 2003). Η εφοδιαστική αλυσίδα 

αποτελείται επίσης από όλες τις λειτουργίες και τις διεργασίες που είναι απαραίτητες 

σε µια επιχείρηση, ώστε ένα προϊόν από πρώτες ύλες να καταλήξει στον τελικό 

καταναλωτή. 

 

Ως ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) ορίζεται ο 

σχεδιασµός, η οργάνωση και ο συντονισµός όλων των δραστηριοτήτων της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Gattorna J. et al., 1996). Ένας ακόµη πιο σύνθετος ορισµός 

που θα µπορούσε να δοθεί είναι: η διαδικασία που περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την 

εφαρµογή και τον έλεγχο της αποτελεσµατικής και αποδοτικής µεταφοράς και 

αποθήκευσης πρώτων υλών, ενδιάµεσων και τελικών προϊόντων, καθώς και τη 

διαχείριση πληροφοριών που σχετίζονται µε τη διακίνηση προϊόντων από τόπους 

παραγωγής σε τόπους κατανάλωσης (Ζωγράφος, 2009). 
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Τα Logistics ορίζονται ως οι λειτουργίες της επιχείρησης που ασχολούνται µε το σύνολο 

των δραστηριοτήτων για την παραγωγή, την εξασφάλιση και τη διαθεσιµότητα όλων των 

ανθρώπινων και φυσικών πόρων που είναι απαραίτητοι για τη σωστή λειτουργία των 

διαδικασιών ενός συστήµατος (Μαλινδρέτος, 2005).   

 

Με τον όρο Logistics εννοούµε την φυσική ροή των προϊόντων και των πληροφοριών 

από την παραγωγική µονάδα έως τον τελικό καταναλωτή. Η εφοδιαστική 

περιλαµβάνει την αγορά, τα αποθέµατα, τις µεταφορές, την αποθήκευση και την 

διανοµή (Σινιφιώτης, 1997).  

 

 

Σχήµα 2.1: Η Εφοδιαστική Αλυσίδα στη ζυθοποιία (Boeing et al., 2008) 

 

2.3. Συνιστώσες του Logistics Management σε µια ζυθοποιία 

 
Οι στόχοι και οι αντικειµενικοί σκοποί των πολυεθνικών εταιρειών ζυθοποιίας είναι η 

αποτελεσµατικότητα , η αποδοτικότητα και η προσαρµοστικότητα. Σκοπός τους κατά 

την δηµιουργία του καναλιού της εφοδιαστικής είναι να µεταφερθεί το σωστό προϊόν 

(ποσοτικά και ποιοτικά) στον σωστό τόπο , σε σωστό χρόνο , σε πλήρη συµφωνία µε 

τις απαιτήσεις του πελάτη και βεβαίως µε το µικρότερο δυνατό κόστος.  

 

Οι λειτουργίες Logistics αποτελούν µέτρο για την αξιολόγηση της πορείας µιας 

ζυθοποιίας , καθώς επηρεάζουν όχι µόνο το σύνολο της επιχείρησης αλλά και τις 

σχέσεις της τόσο µε τους προµηθευτές όσο και µε τους πελάτες της. Με τα Logistics 

οι ζυθοποιίες µπορούν να προσδώσουν σηµαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 

προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Η λειτουργία της εφοδιαστικής 

αλυσίδας επηρεάζει και επηρεάζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη από τα 

περισσότερα τµήµατα µιας ζυθοποιίας, καθώς επίσης και από τους προµηθευτές και 

από τους πελάτες της.  
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Ο σχεδιασµός Logistics για µια ζυθοποιία ξεκινάει από την αρχή, δηλαδή από τους 

προµηθευτές και από το σύστηµα αγορών. Μετά η πορεία των προϊόντων συνεχίζει 

στα κανάλια διανοµής που είναι οι mass merchandisers. Εδώ µπορεί να γίνει 

αντιληπτό πόσο σηµαντικό ρόλο παίζουν οι χονδρέµποροι και οι λιανέµποροι για µια 

ζυθοποιία, αφού είναι ο κύριος συνδετικός της κρίκος µε το καταναλωτικό κοινό. 

Πρόκειται για επιχειρήσεις κυρίως τοπικής εµβέλειας που προσφέρουν πολύ 

σηµαντικές υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όλες οι δραστηριότητες που 

αφορούν στο δίκτυο πωλήσεων και διανοµής της εταιρείας, έχουν ως στόχο την 

ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του 

συστήµατος αξιών της εταιρείας. 

 

Το Logistics Management βασίζεται σε κάποιες συνιστώσες οι οποίες επηρεάζουν 

την αποτελεσµατικότητα και αντικατοπτρίζουν αντίστοιχα τη θέση και τη δύναµη της 

ζυθοποιίας, καθώς η αποτελεσµατική διοίκησή τους οδηγεί σε µείωση του κόστους 

και σε µεγαλύτερη ευελιξία απέναντι στον ανταγωνισµό. Οι κύριες αυτές συνιστώσες 

Logistics, µε βάση τη σειρά που ακολουθούν, στη διαδροµή τους τα αγαθά από τους 

προµηθευτές προς τους καταναλωτές είναι (Σινιφιώτης, 1997 ; Μπαλτάς et al., 2003):  

 

• Αγορές  

• Αποθέµατα  

• Μεταφορές  

• Αποθήκευση 

• ∆ιανοµή  

 

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν όλα µαζί την ∆ιοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και 

οποιοδήποτε έλλειµµα σε ένα από αυτά δεν µπορεί να καλυφθεί από τα υπόλοιπα.  

 

Ο όρος αγορές αναφέρεται στην εργασία απόκτησης προϊόντων ή υπηρεσιών από 

τρίτους, από προµηθευτές και από πηγές εκτός της επιχείρησης. Για µια ζυθοποιία 

είναι πολύ βασικό να γνωρίζει καλά τους προµηθευτές της, αφού η παραγωγή της 

µπύρας εξαρτάται από τις πρώτες ύλες. Οι αγορές αυτές αναφέρονται σε προϊόντα 

που θα ενσωµατωθούν στο τελικό προϊόν και είναι : 
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� πρώτες ύλες 

� υλικά συσκευασίας 

� ενέργεια 

� υπηρεσίες 

 

Ο δεύτερος όρος αποθέµατα αναφέρεται στην εργασία του υπολογισµού του άριστου 

επιπέδου των προϊόντων που πρέπει να διατηρεί µια επιχείρηση για να διεκπεραιώνει 

µε επιτυχία τις εργασίες της. Το άριστο επίπεδο αποθεµάτων για µια ζυθοποιία 

διαφέρει κάθε χρονική περίοδο, διότι η µπύρα είναι προϊόν που παρουσιάζει 

εποχικότητα στην κατανάλωση του. Το καλοκαίρι καταναλώνονται πολύ µεγαλύτερες 

ποσότητες µπύρας από ότι το χειµώνα. 

 

Το τρίτο στοιχείο του logistics management είναι οι µεταφορές. Ο όρος µεταφορές 

συνδέεται µε την εργασία εξεύρεσης του άριστου τρόπου της φυσικής µετακίνησης 

των προϊόντων που παραγγέλνει η επιχείρηση, από τις εγκαταστάσεις του 

προµηθευτή ως τις δικές της εγκαταστάσεις. Οι µεταφορές και ειδικά το κόστος 

µεταφορών, αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα στοιχεία του συνολικού κόστους που 

πρέπει να µελετηθεί µε προσοχή κατά το σχεδιασµό του συστήµατος Logistics. Η 

εργασία αυτή περιλαµβάνει την προσπάθεια εξεύρεσης των κατάλληλων µέσων 

µεταφοράς, αν τα µέσα αυτά θα είναι ιδιοκτησία ή όχι της επιχείρησης και αν όχι τότε 

πρέπει να βρεθεί κάποιος µεταφορέας µε συνέπεια (Λιτσελίδου et al., 2010). Σε µια 

ζυθοποιία οι µεταφορές γίνονται κυρίως οδικώς µε µεγάλα φορτηγά. Σε άλλες 

περιπτώσεις χρησιµοποιούνται οι µεταφορές µε τρένα, οι θαλάσσιες µεταφορές και 

πολύ σπάνια οι αεροµεταφορές. 

 

Το τέταρτο στοιχείο του logistics management είναι η αποθήκευση, που είναι από 

µόνο του ένα πολύ µεγάλο θέµα και αναφέρεται στον σχεδιασµό, την οργάνωση και 

τη λειτουργία της αποθήκης, δηλαδή σχετίζεται µε την εκτέλεση της εργασίας 

παραλαβής, φύλαξης, εξαγωγής και παράδοσης των προϊόντων που αποκτά η 

επιχείρηση από τρίτους ή των προϊόντων που παράγει η ίδια η επιχείρηση. Οι 

εργασίες που γίνονται µέσα στην αποθήκη της ζυθοποιίας είναι πολλές και ξεκινούν 

µε : 
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� την οργάνωση των χώρων  

� την επιλογή των µέσων που θα χρησιµοποιηθούν για την µετακίνηση των 

προϊόντων  

� την επιλογή του εξοπλισµού και των άλλων µηχανηµάτων 

� την λογιστική παρακολούθηση των αποθεµάτων 

� την εξασφάλισή τους από κλοπές ή από διαρροές ή ακόµα από φθορές ή 

ζηµιές  

� γενικά την εκτέλεση πολλών εργασιών που βοηθούν στο να φτάσει το προϊόν 

στον τελικό του προορισµό 

 

Τέλος, το πέµπτο στοιχείο, η διανοµή αναφέρεται στη φυσική διακίνηση, στη 

µεταφορά πάλι των προϊόντων από την αποθήκη, από τις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης και από το εργοστάσιο προς τους τελικούς πελάτες. Οι διανοµές 

διαφέρουν από τις µεταφορές στο ότι οι πρώτες έχουν ως αντικείµενο την διακίνηση 

πολλών προϊόντων σε µικρές ποσότητες και σε πολλούς πελάτες, ενώ οι µεταφορές 

έχουν ως αντικείµενο τη µεταφορά λίγων προϊόντων σε µεγάλες ποσότητες σ’ ένα 

σηµείο µόνο ή σε πολύ λίγους πελάτες. Οι διανοµές παίζουν πολύ µεγάλο ρόλο σε 

εταιρείες όπως ζυθοποιίες που παράγουν και διακινούν καταναλωτικά προϊόντα και οι 

οποίες έχουν χιλιάδες πελάτες και χιλιάδες σηµεία που πρέπει να εξυπηρετήσουν και 

γι’ αυτό επιβάλλεται να διακρίνονται και να αντιµετωπίζονται ξεχωριστά από τις 

µεταφορές. 

 

 

Σχήµα 2.2: Η ολοκλήρωση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και του συστήµατος Logistics 

στη βιοµηχανία ζυθοποιίας (KRONES, 2008) 
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2.4. Ανάλυση των λειτουργιών σε µια ζυθοποιία 

 

Στην παρούσα ενότητα θα γίνει αναφορά των λειτουργιών που λαµβάνουν χώρα σε 

ένα ζυθοποιείο, διότι αφορούν αναπόσπαστο κοµµάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας της 

επιχείρησης. Σε µια ζυθοποιία η ροή των υλικών γίνεται σε κάθε στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας. Οι διαδικασίες αυτές θα αναλυθούν εκτενέστερα 

παρακάτω, διότι επηρεάζουν αρκετές περιοχές της επιχειρηµατικής αριστείας στη 

συγκεκριµένη βιοµηχανία. 

 

Γενικά οι βασικότερες δραστηριότητες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε ένα 

ζυθοποιείο είναι: 

 

� Παραγωγή µπύρας : Η διαδικασία παραγωγής µπύρας περιλαµβάνει κάποια 

στάδια, όπως φαίνονται στο σχήµα 2.3, τα οποία είναι: 

 

1. ∆ιαχείριση πρώτων υλών 

2. Παραγωγή µούστου 

3. Ζύµωση / Ωρίµανση 

4. Επεξεργασία 

5. Εµφιάλωση 

6. Αποθήκευση  

 

Η βύνη είναι από τις σηµαντικότερες πρώτες ύλες για την παραγωγή της 

µπύρας. Στο παρελθόν η ζυθοποιία παρήγαγε την βύνη η ίδια. Σήµερα αυτό 

γίνεται από commercial malthouses. 

 

� Παραγωγή µη αλκοολούχων ποτών / αναψυκτικών εκτός από µπύρα. 

 

� Επεξεργασία  συνπροϊόντων και υποπροϊόντων.  

 

� Εµφιάλωση : Πολλές ζυθοποιίες λειτουργούν επίσης και ως εµφιαλωτήρια. 
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� Λειτουργία βοηθητικών µονάδων παραγωγής. Οι περισσότερες ζυθοποιίες 

έχουν βοηθητικά τµήµατα µε λέβητες, ψύκτες, αεροσυµπιεστές και 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού.  

 

� Επεξεργασία υγρών αποβλήτων : Η ύπαρξη ενός σταθµού επεξεργασίας 

λυµάτων εξαρτάται από τις τοπικές απαιτήσεις των εκάστοτε 

περιβαλλοντικών αρχών. 

 

� Επεξεργασία στερεών αποβλήτων : Τα στερεά απόβλητα συγκεντρώνονται 

συνήθως σε περιοχές στερεών αποβλήτων,  όπου υπάρχουν δοχεία για τα 

επιµέρους είδη των αποβλήτων. 

 

 

Σχήµα 2.3: Η Εφοδιαστική Αλυσίδα για την παραγωγή µπύρας σε µια ζυθοποιία  

(The brewers of Europe, 2002) 
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Πιο αναλυτικά οι κύριες λειτουργίες σε µια ζυθοποιία είναι : 

• Παραγωγή 

• Λειτουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων 

• ∆ιοικητικές λειτουργίες 

 

2.4.1. Παραγωγή 

 

Οι πρώτες ύλες για την µπύρα γενικά περιλαµβάνουν βύνη κριθαριού, προσθήκες, 

λυκίσκο, νερό και µαγιά. Η µέθοδος παραγωγής θα διαφέρει από ζυθοποιείο σε 

ζυθοποιείο καθώς και ανάλογα µε : τον τύπο της µπύρας, τον εξοπλισµό της 

ζυθοποιίας και την εθνική νοµοθεσία. Οι κύριες διαδικασίες, ωστόσο, είναι οι ίδιες: 

 

• Παραγωγή µούστου (wort) 

• Ζύµωση / Επεξεργασία της µπύρας  

• Συσκευασία 

 

2.4.1.1. Παραγωγή µούστου (wort)  

 

Η βύνη παραδίδεται στο ζυθοποιείο, ζυγίζεται, µεταφέρεται, καθαρίζεται, αποθη-

κεύεται και διατίθεται για την παραγωγή µούστου.  

 

Μετά το άλεσµα της βύνης και την προκαταρκτική επεξεργασία των προσθηκών για 

να διευκολυνθεί η εκχύλιση, η βύνη και οι προσθήκες αναµειγνύονται µε νερό για να 

διαµορφώσουν ένα πολτό. Οι προσθήκες είναι συµπληρωµατικοί υδατάνθρακες που 

προστίθενται είτε στον βραστήρα πολτού ή εναλλακτικά στον βραστήρα µούστου. Ο 

πολτός θερµαίνεται µετά από προκαθορισµένο χρόνο, µε σκοπό να µετατρέψει και να 

διαλύσει τις ουσίες από τη βύνη και από τις προσθήκες στο νερό.  

 

Η εκχύλιση επιτυγχάνεται µέσω ενός συνδυασµού απλής διάλυσης και επίδρασης 

φυσικών ενζύµων που σχηµατίζονται κατά τη διάρκεια της πολτοποίησης. Οι ουσίες 

που διαλύονται στο νερό ονοµάζονται «εκχύλισµα». Το διάλυµα εκχυλίσµατος και 

νερού ονοµάζεται µούστος. Όταν η πολτοποίηση ολοκληρωθεί τα αδιάλυτα στερεά 
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(σπόροι), διαχωρίζονται από το µούστο µέσα από φίλτρα. Οι σπόροι ζυθοποιίας  

χρησιµοποιούνται ως ζωοτροφές. 

 

Ο µούστος  βράζεται µε λυκίσκο και εκχυλίσµατα λυκίσκου, απελευθερώνοντας 

πικρές ουσίες και έλαια, τα οποία διαλύονται. Κατά τη διάρκεια του βρασµού 

συλλέγεται ένα ίζηµα που αποτελείται κυρίως από πρωτεΐνες (trub). Μετά το 

διαχωρισµό του trub, ο τελικός µούστος ψύχεται σε περίπου 8-20 ° C ανάλογα µε το 

στέλεχος ζύµης και τη διαδικασία ζύµωσης που έχει επιλεγεί. Ο µούστος ψύχεται και 

µεταφέρεται στο χώρο ζύµωσης. 

 

 

Σχήµα 2.4: Παραγωγή µούστου (The brewers of Europe, 2002) 

 

2.4.1.2. Ζύµωση / Επεξεργασία της µπύρας 

 

Ο κρύος µούστος αερίζεται και πισσώνεται π.χ. προστίθεται µαγιά.  Το οξυγόνο του 

αέρα είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη της ζύµης σε µια κατάσταση και ποσότητα που 

να µπορεί να ζυµωθεί αποτελεσµατικά. Η ζύµωση είναι µια αναερόβια διαδικασία. Η 

µαγιά µεταβολίζει τους ζυµώσιµους υδατάνθρακες του µούστου ώστε να 

διαµορφωθεί αλκοόλ και διοξείδιο του άνθρακα. Επίσης παράγονται ένας µεγάλος 

αριθµός διαφόρων χηµικών ενώσεων, όπως ανώτερες αλκοόλες, εστέρες, αλδεΰδες, 

κλπ. που επηρεάζουν το άρωµα και τη γεύση της µπύρας. 

 

Όταν η λεγόµενη κύρια ζύµωση έχει ολοκληρωθεί και έχει συλλεχθεί η µαγιά, η 

πράσινη µπύρα "ωριµάζει" σε χαµηλότερες θερµοκρασίες. Στο παρόν στάδιο, η 

µαγιά αποσυνθέτει ορισµένα ανεπιθύµητα συστατικά του πράσινου ζύθου, η µπύρα 

εµπλουτίζεται µε διοξείδιο του άνθρακα, το υπόλοιπο εκχύλισµα υφίσταται ζύµωση 

και η µαγιά και τα άλλα ιζήµατα καταλαγιάζουν. 

 

Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόµη η καθαρότητα που αναµένεται από τον καταναλωτή από 

τα περισσότερα είδη µπύρας. Αυτό επιτυγχάνεται µε το φιλτράρισµα της µπύρας. 

Κατά τη διάρκεια του φιλτραρίσµατος αποµακρύνονται τα κύτταρα ζύµης που 
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περιέχονται ακόµα στην µπύρα, άλλες ουσίες που προκαλούν θολότητα και τα 

βακτήρια που µπορούν να προκαλέσουν την µπύρα να χαλάσει. Η φιλτραρισµένη 

µπύρα διοχετεύεται µε αντλίες στη λεγόµενες φωτεινές δεξαµενές µπύρας. 

 

 

Σχήµα 2.5: Ζύµωση / Επεξεργασία της µπύρας (The brewers of Europe, 2002) 

 

Οι διαφορετικοί τύποι µπύρας που παράγονται διαφέρουν µεταξύ τους στη γεύση, 

στο χρώµα, στο άρωµα, στην αίσθηση στο στόµα, στον αφρό, κ.λπ. Οι παράµετροι 

που  επηρεάζουν το ευρύ φάσµα των τύπων µπύρας είναι επιλογή των υλικών 

ζυθοποιίας, της ζύµης και των µεθόδων παραγωγής. 

 

2.4.1.3. Συσκευασία 

 

Από τις φωτεινές δεξαµενές µπύρας, η µπύρα αντλείται στο χώρο συσκευασίας όπου 

 καταλήγει σε : 

� γυάλινα µπουκάλια (bottles) 

� κουτιά αλουµινίου (cans) 

� βαρέλια αλουµινίου (kegs) 

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της τελικής διεργασίας, είναι σηµαντικό ότι: 

� η µπύρα δεν θα έρθει σε επαφή µε το οξυγόνο 

� το διοξείδιο του άνθρακα δεν θα χαθεί, καθώς  αυτό προστέθηκε στη µπύρα 

κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας  

 

Οι γραµµές συσκευασίας µπορεί να είναι εξοπλισµένες πολύ διαφορετικά, όχι µόνο 

όσον αφορά την υλικό συσκευασίας, αλλά και σε σχέση µε το επίπεδο 

αυτοµατοποίησης και επιθεώρησης. 

 

Οι επιστρεφόµενες φιάλες απαιτούν λεπτοµερή καθαρισµό. Το πλυντήριο φιαλών 

καταναλώνει µεγάλες ποσότητες ενέργειας, νερού και απορρυπαντικών. Επιπλέον, 



32 
 

απορρίπτει σηµαντικές ποσότητες υγρών αποβλήτων. Στην προκείµενη περίπτωση, η 

χρήση µη επιστρεφόµενων υλικών µειώνει την κατανάλωση ενέργειας, νερού και 

απορρυπαντικών, άρα και την παραγωγή αποβλήτων. 

 

Σε γραµµές συσκευασίας που χρησιµοποιούν µη επιστρεφόµενες φιάλες και δοχεία, 

τα µπουκάλια / δοχεία ξεπλένονται µόνο µε νερό πριν από το γέµισµα. Εναλλακτικά, 

πεπιεσµένος αέρας χρησιµοποιείται για να διώξει τυχόν σωµατίδια σκόνης. Αν 

χρησιµοποιούνται βαρέλια αλουµινίου, αποστειρώνονται µε ατµό πριν από το 

γέµισµα. 

 

 

Σχήµα 2.6: Συσκευασία (The brewers of Europe, 2002) 

 

Το πώς µια µπύρα ζυθοποιείται και επεξεργάζεται έχει µεγάλη επίδραση στη διάρκεια 

ζωής του προϊόντος. Η µπύρα που ζυθοποιείται στο µπουκάλι ή το βαρέλι περιέχει 

ακόµα ζωντανή, ενεργή µαγιά και πρέπει να καταναλωθεί το συντοµότερο δυνατόν. 

Σε µεγαλύτερη κλίµακα, οι εµπορικές µπύρες έχουν διηθηθεί ή παστεριωθεί για να 

αφαιρεθεί η µαγιά και να σταθεροποιηθεί το προϊόν για την πιο µακροχρόνια 

αποθήκευση που γίνεται στο λιανικό εµπόριο. Σε όλες τις περιπτώσεις, η 

αποθηκευµένη µπύρα δεν πρέπει ποτέ να εκτεθεί σε θερµότητα ή ισχυρό φως 

(Καλλιοντζή, 2004). 

 

Ολόκληρη η διαδικασία φαίνεται συνοπτικά στο παρακάτω σχήµα 2.7: 

1. Παραγωγή µούστου (wort) 

2. Ζύµωση / Επεξεργασία της µπύρας  

3. Συσκευασία 
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Σχήµα 2.7: Η διαδικασία ζυθοποίησης (Wikipedia, 2011) 

 

2.4.2. Λειτουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων 

 

Σε ένα ζυθοποιείο, όπως και σε άλλες βιοµηχανίες, είναι απαραίτητες διάφορες 

βοηθητικές εγκαταστάσεις (utilities) : 

� Εγκαταστάσεις Βρασµού 

� Εγκαταστάσεις Ψύξης 

� Μονάδες επεξεργασίας νερού 

� Εγκαταστάσεις ανάκτησης CO2 

� Γεννήτριες αζώτου 

� Εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα 

� Εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

 

 

1 

2 

3 
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2.4.3. ∆ιοικητικές Λειτουργίες  

 

Στην τρέχουσα υποενότητα θα γίνει σύντοµη αναφορά στις σηµαντικότερες 

διοικητικές λειτουργίες που λαµβάνουν χώρα σε µια ζυθοποιία. 

• Προµήθειες 

• Έλεγχος ποιότητας και περιβαλλοντικής διασφάλισης 

• Σχεδιασµός Παραγωγής 

• Τεχνολογίες Πληροφορικής 

• Ανθρώπινο ∆υναµικό 

 

2.4.3.1. Προµήθειες 

 

Η λειτουργία προµηθειών είναι σηµαντική όσον αφορά την ποιότητα αλλά και τον 

έλεγχο περιβαλλοντικών επιπτώσεων από µια ζυθοποιεία. 

 

Οι προµήθειες περιλαµβάνουν συνήθως: 

• Επιλογή των προµηθευτών 

• Επιλογή της ποιότητας 

• Ρυθµίσεις για την παράδοση καθώς και το µέγεθος συσκευασίας και του υλικού 

• Επιστροφή των υλικών συσκευασίας 

 

Παραδείγµατα περιβαλλοντικών θεµάτων που σχετίζονται µε την προµήθεια είναι η 

αγορά των καυσίµων µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε θείο και βύνη µε ελάχιστη 

περιεκτικότητα σκόνης, πετρών και θραυσµάτων. 

 

2.4.3.2. Έλεγχος ποιότητας και περιβαλλοντικής διασφάλισης  

 

Η ύπαρξη ενός εργαστήριου είναι αναγκαία για την εκτέλεση ποιοτικού και 

περιβαλλοντικού ελέγχου. Τα εργαστήρια διαφέρουν σηµαντικά από ζυθοποιείο σε 

ζυθοποιείο. Τα καλά εξοπλισµένα εργαστήρια ποιοτικών ελέγχων είναι σε θέση να 

ελέγξουν όλες τις πτυχές των πρώτων υλών, των  διαδικασιών ζυθοποιίας, ζύµωσης, 

εµφιάλωσης και συσκευασίας. Επιπλέον, µπορούν να αναλύουν ορισµένα δείγµατα  
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καταναλωτικών προϊόντων, τη σύσταση του νερού, την αποτελεσµατικότητα  

διαδικασιών  καθαρισµού  λυµάτων, κ.α. σε τακτική βάση.  

 

Η ποιότητα του προϊόντος είναι στενά συνδεδεµένη µε το περιβάλλον. Οι ζυθοποιίες 

δεν συµβιβάζονται στην ποιότητα των προϊόντων, υπό την έννοια ότι η καλή 

ποιότητα των προϊόντων θα µείωνε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επιπλέον, ο 

ποιοτικός έλεγχος παρέχει στοιχεία στα οποία µπορεί να βασιστεί η περιβαλλοντική 

διαχείριση. 

 

2.4.3.3. Σχεδιασµός Παραγωγής 

 

Ο σχεδιασµός παραγωγής είναι σηµαντικό εργαλείο για την επιχειρηµατική αριστεία 

στην βιοµηχανία ζυθοποιίας. Ο κατάλληλος προγραµµατισµός παραγωγής θα αυξήσει 

την παραγωγικότητα και θα οδηγήσει σε λιγότερη σπατάλη πόρων. Σε αυτή την 

περίπτωση κερδίζει και η επιχείρηση και το περιβάλλον. Π.χ. η µείωση των αλλαγών 

στις γραµµές συσκευασίας θα έχει ως αποτέλεσµα λιγότερη χρήση νερού. 

 

2.4.3.4. Τεχνολογίες Πληροφορικής 

 

Οι ζυθοποιίες έχουν σε πρώτο πλάνο παραµέτρους όπως η χρησιµοποίηση του 

εκχυλίσµατος, οι απώλειες, κλπ . Η  περισσότερη χρησιµοποίηση εκχυλίσµατος και οι 

λιγότερες απώλειες θα περιορίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι τεχνολογίες 

πληροφορικής είναι το µελλοντικό εργαλείο για την ένταξη της ποιότητας της 

παραγωγής και των περιβαλλοντικών πληροφοριών σε κάποιο σύστηµα διαχείρισης. 

Αυτό θα είναι σε θέση να παρέχει τα δεδοµένα γρήγορα και αποτελεσµατικά στους 

ιθύνοντες, ώστε να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις σε µικρό χρονικό διάστηµα. 

 

2.4.3.5. Ανθρώπινο ∆υναµικό 

 

Η εκπαίδευση είναι σηµαντική προκειµένου να βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση των 

εργαζοµένων σε σχέση µε την ποιότητα και τα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Η 

εκπαίδευση και τα προγράµµατα ευαισθητοποίησης σε νέους και παλιούς 

εργαζοµένους αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι για πολλά ζυθοποιεία και 

αντιπροσωπεύουν νέες δυνατότητες βελτίωσης. 
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2.5. Ο τύπος ΕΑ για την βιοµηχανία ζυθοποιίας 

 

Η οικονοµική πίεση και οι απαιτήσεις για απόδοση αναγκάζουν τις εταιρείες 

ζυθοποιίας  να µειώσουν το κόστος του δικτύου της εφοδιαστής αλυσίδας, ενώ πρέπει  

ταυτόχρονα να διατηρήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

εταιρείες ποτών πρέπει να επικεντρωθούν στην βελτιστοποίηση τόσο του δικτύου 

µεταφορών όσο και του δικτύου διανοµής. Οι προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας 

περιλαµβάνουν επίσης την µείωση των επιπέδων των αποθεµάτων και την βελτίωση 

της ταχύτητας και της ασφάλειας εφοδιασµού. Είναι επίσης ζωτικής σηµασίας οι 

ζυθοποιίες να προσφέρουν στον καταναλωτή το καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών και να  

έχουν ευελιξία, ώστε να προσαρµόζονται γρήγορα στις µεταβολές της αγοράς. 

 

Σήµερα, οι διευθυντές εφοδιαστικών αλυσίδων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

την κατάλληλη στρατηγική ανάµεσα από µια µεγάλη ποικιλία συνδυασµών. Παρόλα 

αυτά δεν είναι όλες κατάλληλες για µια ζυθοποιία, έτσι πρέπει να γίνουν κατανοητοί 

οι περιορισµοί του συγκεκριµένου προϊόντος και των αβεβαιοτήτων της ζήτησης, 

προτού γίνει επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής. 

 

 

Σχήµα 2.8: Ο κύκλος ζωής προϊόντων και ο σχεδιασµός της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

(Ling Li, 2006) 
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2.5.1. Σχεδιασµός του τύπου ΕΑ 

 

Το σχήµα 2.8 παρουσιάζει πως ο κύκλος ζωής του προϊόντος επηρεάζει τον τύπο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Στον οριζόντιο άξονα φαίνεται η έννοια της 

ανταποκρινόµενης και της αποδοτικής εφοδιαστικής αλυσίδας που έχει σχέση µε την 

ταχύτητα στον κύκλο ζωής του προϊόντος και στον κάθετο άξονα φαίνεται το επίπεδο 

συνεργασίας µε τον προµηθευτή. Σχεδιάζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα οι εταιρίες 

πρέπει να λάβουν υπόψη κάποιες πλευρές ανταγωνιστικής προτεραιότητας, ώστε να 

είναι αυτή πετυχηµένη. Οι δύο σηµαντικότερες από αυτές είναι : η φύση του 

προϊόντος και η πολυπλοκότητα της παραγωγικής διαδικασίας. Επίσης κατά το 

σχεδιασµό της ΕΑ πρέπει να χρησιµοποιούνται κάποιες βασικές αρχές της αλυσίδας 

αξιών, ώστε να υπάρχει γρήγορη ανταπόκριση στο εξελισσόµενο επιχειρηµατικό 

περιβάλλον. 

 

Όταν εισάγονται νέα προϊόντα συχνά και γρήγορα στην αγορά και η ποικιλία των 

προϊόντων είναι υψηλή, η επιλογή της ανταποκρινόµενης ΕΑ δείχνει πιο ελκυστική 

καθώς αντιδρά γρήγορα στην ζήτηση της αγοράς. Όταν ο κύκλος ζωής προϊόντος 

είναι µεγάλος, η ζήτηση σχετικά σταθερή και η παραγωγή µαζική, η αποδοτική ΕΑ 

είναι καταλληλότερη. Τόσο η ανταποκρινόµενη όσο και η αποδοτική ΕΑ µπορούν να 

εφαρµοστούν σε γρήγορους, µέσους και αργούς κύκλους ζωής προϊόντων. 

 

Ο βαθµός συνεργασίας σε µια ΕΑ είναι στενά συνδεδεµένος µε τον κύκλο ζωής. Στον 

κάθετο άξονα υπάρχουν διαβαθµίσεις του βαθµού συνεργασίας, ξεκινώντας από 

εικονικές εταιρείες που δουλεύουν κυρίως µε outsourcing (δηλαδή δίνουν σχεδόν 

όλες τις εργασίες της ΕΑ σε υπεργολάβους), καταλήγουµε σε κάθετα ολοκληρωµένες 

εταιρείες (δηλαδή αναλαµβάνουν σχεδόν όλες τις εργασίες σε µια ΕΑ, από την 

µεταφορά των πρώτων υλών µέχρι και την διανοµή του προϊόντος στους τελικούς 

καταναλωτές). Στα µεσαία επίπεδα συνεργασίας υπάρχουν οι στρατηγικές συµµαχίες 

και οι κοινοπραξίες, όπου οι εταιρείες µοιράζονται οφέλη, ευθύνες και ρίσκα. 

 

2.5.2. Αποδοτικός τύπος ΕΑ και µέσος κύκλος ζωής προϊόντος  

 

Πιο συγκεκριµένα για την βιοµηχανία ζυθοποιίας ο καταλληλότερος τύπος ΕΑ είναι ο 

αποδοτικός µε µέσο κύκλο. Η διαδικασία παραγωγής µπύρας κατατάσσεται ως 
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medium clock-speed και λόγω της µαζικής παραγωγής µε εσωτερική κάθετη 

ολοκλήρωση  η αποτελεσµατική ΕΑ είναι το τέλειο ταίριασµα. Η παραγωγή µπύρας 

προγραµµατίζεται σε παρτίδες. Η καταλληλότερη στρατηγική σχετικά µε τη σχέση 

προµηθευτή - διανοµέα είναι η εταιρεία να διαθέτει αυτόνοµο τµήµα, χωρίς όµως 

αυτό να είναι κανόνας για όλες τις ζυθοποιίες. Σχετικά µε τις clock speeds στη 

συγκεκριµένη βιοµηχανία  : 

 

� Η ταχύτητα που εναλλάσσονται οι τεχνολογίες προϊόντων είναι περίπου 3-10 

χρόνια 

� Η ταχύτητα που εναλλάσσεται η οργάνωση είναι περίπου 3-25 χρόνια  

� Η ταχύτητα που εναλλάσσεται η τεχνολογία της παραγωγικής διαδικασίας 

είναι περίπου 3-25 χρόνια 

 

Στην βιοµηχανία προπαρασκευασµένων τροφίµων, ο παραγωγός έχει ήδη 

πραγµατοποιήσει το 85% του κόστους παραγωγής πριν η ζήτηση λάβει χώρα. Η 

µπύρα είναι ένα µοναδικό µείγµα από εκχύλισµα βύνης, κριθάρι, λυκίσκο, ρύζι και 

νερό. Κατά συνέπεια, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία και στη 

διατήρηση της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Εάν κάποιο από τα προϊόντα 

καταστραφεί ή δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας πρέπει να απορρίπτεται 

έγκαιρα όσο ακόµη βρίσκεται σε πρόσφατο στάδιο της ΕΑ.  

 

 

Σχήµα 2.9: Η Εφοδιαστική Αλυσίδα της Anheuser-Busch (Ling Li, 2006) 

 

Η Anheuser-Busch έχει ένα από τα ισχυρότερα συστήµατα διανοµής στην βιοµηχανία 

της µπύρας. Η διανοµή είναι το κλειδί για να πάει το προϊόν στον καταναλωτή το 

συντοµότερο δυνατό, διότι µπύρα είναι καλύτερη όσο πιο φρέσκια είναι. Η Αnheuser-

Busch εφαρµόζει το Wholesaler Support Center από το 1998. Τα προϊόντα χαµηλού 

όγκου οµαδοποιούνται και στη συνέχεια αποστέλλονται σε ένα από τα 44 wholesaler 
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centers. Η ρύθµιση αυτή οδηγεί σε καλύτερο έλεγχο των αποθεµάτων και µειώνει 

αισθητά τo απόθεµα ασφαλείας.  

 

Η Anheuser-Busch αναθέτει το πρόγραµµα µεταφοράς της σε τρίτους (logistics 

providers), ώστε να ενισχύσει την αποτελεσµατικότητα του δικτύου διανοµής της. Η 

ανάθεση σε τρίτους (µη βασικούς εργαζόµενους της εταιρείας και υψηλής έντασης 

εργατικού δυναµικού) αποτρέπει : 

� την ύπαρξη µιας µεγάλης οµάδας εργαζοµένων 

� ενός ολόκληρου τµήµατος διανοµών - µεταφορών 

� την ύπαρξη και συντήρηση εξοπλισµού (φορτηγά, clark κ.α.) 

 

Ως αποτέλεσµα µειώνονται τα διοικητικά, εργατικά και γενικά έξοδα της εταιρείας 

και έτσι η Anheuser-Busch διατηρεί υψηλό περιθώριο κέρδους. 

 

2.6. Αυτοµατοποιηµένες λύσεις ΕΑ για την βιοµηχανία ζυθοποιίας 

 

Οι τέσσερις τάσεις που δηµιουργούν ευκαιρίες για αυτοµατοποιηµένα συστήµατα 

στην Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι: 

� Αύξηση του κόστους εργασίας 

� Μείωση του κόστους τεχνολογίας  

� Υψηλότερες απαιτήσεις των καταναλωτών 

� Αύξηση των κανονισµών 

 

 

Σχήµα 2.10: Συστήµατα Logistics για ζυθοποιία (KRONES, 2008) 
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2.6.1. Block Storage  

 

Χαρακτηριστικά του συστήµατος 

� Οικονοµική λύση για την αποθήκευση στοιβαζόµενων εµπορευµάτων σε 

βάθρα (blocks) 

� Μικρός αριθµός SKUs (<100) stock-keeping units 

� Μεγαλύτερα µεγέθη παρτίδων παρασκευής 

� Παλέτες και µεταφορές µε περονοφόρα οχήµατα 

� Στοιβαζόµενα εµπορεύµατα 

 

Οφέλη 

� Χρησιµοποιεί την τεχνολογία πληροφορικής 

� Πολύ οικονοµική λύση αποθήκευσης 

� Παρακολούθηση και εντοπισµός όλων των κινήσεων υλικού 

� Έλεγχος  απογραφής σε πραγµατικό χρόνο (διαθεσιµότητα προϊόντων) 

� ∆ιαχείριση της αποθήκης σε πραγµατικό χρόνο 

� ∆ιαχείριση χώρων και φορτηγών 

 

 

Σχήµα 2.11: Σύστηµα Block Storage για ζυθοποιία (KRONES, 2008) 
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2.6.2. Racked Storage  

 

Χαρακτηριστικά του συστήµατος 

� Οικονοµική λύση για την αποθήκευση µη στοιβαζόµενων εµπορευµάτων σε 

ράφια (racks) 

� Μεγαλύτερος αριθµός SKUs 

� Μικρότερα µεγέθη παρτίδας παραγωγής 

� Κατάλληλο για µη στοιβαζόµενα εµπορεύµατα 

 

Οφέλη 

� Όλα τα παραπάνω της Block Storage αποθήκης 

� Αξιοποίηση ύψους του κτιρίου 

� Ολοκληρωµένη αποθήκευση και συλλογή 

� Πολύ κατάλληλο για τις µικροµεσαίες ζυθοποιίες 

 

 

Σχήµα 2.12: Σύστηµα Racked Storage για ζυθοποιία (KRONES, 2008) 
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2.6.3. Automated Storage  

 

Χαρακτηριστικά του συστήµατος 

� Μηδενική ανθρώπινη παρέµβαση, 100% ακρίβεια 

� Πλήρως αυτοµατοποιηµένη αποθήκευση παλετών και ανάκτηση τους 

� Κλίµακα σε χωρητικότητα αποθήκευσης και διακίνησης 

� Μικρό footprint αποθήκευσης, µέχρι 125 πόδια ύψος 

� Μηδενικό ποσοστό σφάλµατος  

 

Οφέλη 

� Footprint αποθήκευσης <2 πόδια / παλέτα  

� Υψηλή χρησιµοποίηση αποθήκευσης έως και 98% 

� ∆ιαρκής και σε πραγµατικό χρόνο διαχείριση των αποθεµάτων 

� Μειωµένες απαιτήσεις συσκευασίας (περιβαλλοντικά φιλικό) 

� Εξάλειψη ατυχηµάτων αποθήκης και ζηµιών 

 

 

Σχήµα 2.13: Σύστηµα Automated Storage για ζυθοποιία (KRONES, 2008) 
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2.6.4. IT assisted Manual Picking 

 

Χαρακτηριστικά του συστήµατος 

� Βελτίωση της παραγωγικότητας κατά 20-30% 

� Picking χωρίς χαρτί (Pick to Voice, Scanner RF) 

� Προσαρµογές παραγγελιών σε πραγµατικό χρόνο 

� Αναπλήρωση παλετών ηλεκτρονικά από σύστηµα IT 

 

Οφέλη 

� Μεγάλη ακρίβεια παραγγελίας  > 99% 

� Ενεργό management της λειτουργίας picking 

� Συνεχής παρακολούθηση και εντοπισµός κιβωτίων(π.χ. ανάκληση) 

� Αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας κατά 20-30% 

 

Το συγκεκριµένο σύστηµα διανοµής χρησιµοποιείται ευρέως από πολλές ζυθοποιίες 

και θα αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω. Είναι το πλέον πιο απαραίτητο σύστηµα 

ειδικά για εταιρίες που χρησιµοποιούν ως µέσο συσκευασίας τα βαρέλια αλουµινίου 

(kegs). 

 

 

Σχήµα 2.14: IT assisted Manual Picking για ζυθοποιία (KRONES, 2008) 
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Η κακή χρήση µιας παρτίδας αλουµινένιων βαρελιών µπορεί να προκαλέσει 

προβλήµατα στις ζυθοποιίες, κυρίως : περιττές αγορές νέων βαρελιών, αποτυχίες 

στην εξυπηρέτηση των πελατών και απώλεια εσόδων. Ακόµα χειρότερα, εάν οι 

ζυθοποιίες δεν διαθέτουν αρκετά kegs όταν τους χρειάζονται, η παραγωγή µπορεί να 

σταµατήσει. 

 

Η Radio Frequency Identification (RFID) είναι τεχνολογία που βοηθά τις ζυθοποιίες 

στην αυτοµατοποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης και διαχείρισης των 

αλουµινένιων βαρελιών τους. Οι ετικέτες RFID τοποθετούνται στα kegs και έτσι σε 

κάθε στάδιο του κύκλου, ένα βαρέλι µπορεί να ελεγχθεί καθώς περνά µέσω µίας 

καθορισµένης πύλης RFID, αφού έχει σαρωθεί µε τη χρήση ασύρµατων φορητών 

σαρωτών κατά τη διάρκεια παράδοσης και παραλαβής.  

 

Το λογισµικό AssetTrackTM της Fluensee σαρώνει και παρέχει στη ζυθοποιία µε 

πληροφορίες σχετικά µε τα kegs της, όπως: 

• Η τελευταία θέση του βαρελιού 

• Ποιοι πελάτες έχουν ποια βαρέλια 

• Πόσο καιρό έχουν οι πελάτες τα βαρέλια στο χώρο τους 

• Ποιοι πελάτες κρατάνε τα βαρέλια για µεγάλο χρονικό διάστηµα (ή δεν τα 

επιστρέφουν σε όλα) 

• Ποιοι πελάτες προκαλούν τις περισσότερες ζηµίες στα βαρέλια, κλπ. 

 

 

Σχήµα 2.15: IT αυτόµατη διαχείριση των αλουµινένιων βαρελιών (Fluensee, 2008) 
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2.6.5. Automated Case Picking 

 

Χαρακτηριστικά του συστήµατος 

� Μείωση της εργασίας στη λειτουργία picking κατά 80% 

� Πλήρως αυτοµατοποιηµένη λειτουργία picking 

� Για επιχειρήσεις µε 5 - 30 εκατοµµύρια κιβώτια ετησίως 

� Για επιχειρήσεις µε µεγάλο φάσµα προϊόντων (500 + SKUs) 

 

Οφέλη 

� Μείωση της εργασίας στη λειτουργία picking κατά 80% 

� Εργονοµικοί σταθµοί εργασίας 

� Picking accuracy > 99.9% 

� Εξάλειψη ζηµιών από κακή µεταφορά 

 

 

 

Σχήµα 2.16: Automated Case Picking για ζυθοποιία (KRONES, 2008) 
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2.7. Case Study: Η ζυθοποιία Warsteiner βελτιώνει το προγραµµατισµό της 
χρησιµοποιώντας το Infor SCM για έγκαιρη παράδοση των παραγγελιών 
 

2.7.1. Σχετικά µε την εταιρεία 

 

Η ζυθοποιία Warsteiner παραµένει πρώτη στη γερµανική αγορά µπύρας µε µια ευρεία 

σειρά προϊόντων που τυγχάνουν υψηλής ποιότητας και ανώτερης γεύσης. Η εταιρία 

παρακολουθεί συνεχώς την συµπεριφορά των καταναλωτών για να κρατήσει τα ποτά 

της µεταξύ των πιο δηµοφιλών της Γερµανίας. Το κλειδί για την επιτυχία της 

Warsteiner είναι το εντυπωσιακό φάσµα καινοτόµων προϊόντων όπως: τα διαφανή 

γυάλινα µπουκάλια, η µπύρα χωρίς αλκοόλη και η φιλική προς τον καταναλωτή θήκη 

για µπύρα. Κατά τα τελευταία χρόνια η παραγωγή και οι συνθήκες εργασίας έχουν 

αλλάξει ριζικά πράγµα που έκανε τον σχεδιασµό της εφοδιαστικής αλυσίδας πιο 

σηµαντικό από ποτέ. Ως αποτέλεσµα, η Warsteiner χρειάστηκε ένα εξαιρετικά 

ολοκληρωµένο σύστηµα σχεδιασµού εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εταιρεία στράφηκε 

προς την Infor SCM και το Advanced Scheduler, το οποίο µοντελοποιεί και 

διαχειρίζεται πλήρως την εφοδιαστική αλυσίδα του οµίλου από την αρχή µέχρι το 

τέλος κάθε διαδικασίας. 

 

2.7.2. Καθορισµός στρατηγικής 

 

Η Warsteiner Group παράγει 6,1 εκατοµµύρια εκατόλιτρα κάθε χρόνο σε 

εγκαταστάσεις παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας. Όντας ένας από τους κορυφαίους 

παραγωγούς µπύρας  της Γερµανίας, η εταιρεία καταφέρνει να διατηρεί το µερίδιο 

της έναντι στο διαρκή ανταγωνισµό στον κλάδο επεκτείνοντας τη σειρά προϊόντων 

της. Όµως µε αυτό τον τρόπο επεκτείνει και τον προγραµµατισµό καθώς και τις 

απαιτήσεις ελέγχου. Για να ικανοποιήσει τις παραδοσιακά αυστηρές απαιτήσεις 

ποιότητας και τις  αυστηρές προθεσµίες παράδοσης, η εταιρεία χρειάζεται σαφείς και 

αποτελεσµατικές επικοινωνίες για να καθορίσει την παραγγελία βασικών προϊόντων 

και υλικών, καθώς και για να κρατήσει τις λειτουργίες ζυθοποιίας, εµφιάλωσης και 

logistics δεµένες µε το συνολικό επιχειρησιακό προγραµµατισµό.  

 

Η Warsteiner κατέχει ισχυρή θέση στην αγορά έναντι στον διεθνή ανταγωνισµό µε 

την αξιοποίηση µιας ευρείας και συνεχώς εξελισσόµενης γραµµής προϊόντων. Η 
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δηµοφιλή γκάµα προϊόντων ξεκινά από την Warsteiner Premium Verum, συνεχίζει 

στις µπύρες αναµιγµένες µε πορτοκάλι, λεµόνι, ή κόλα και φτάνει ως τα 

περιφερειακά εµπορικά σήµατα Paderborner, Isenbeck και Weissenburg. 

Αναπόφευκτα, η µεγάλη ποικιλία των προϊόντων αυξάνει τη λειτουργική 

πολυπλοκότητα της εταιρείας και καθιστά τον αποτελεσµατικό προγραµµατισµό 

δύσκολο. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η εταιρία τα κατάφερνε µε τον συνδυασµό 

ενός ERP συστήµατος της SAP και ενός εργαλείου προγραµµατισµό που είχαν 

δηµιουργήσει οι ίδιοι. 

 

Η εταιρεία χειριζόταν το συνολικό προγραµµατισµό για τις απαιτήσεις υλικού και 

εµφιάλωσης µε ένα κεντρικό σύστηµα ελέγχου. Στην αρχή, οι διαχειριστές είδαν τους 

περιορισµούς του συστήµατος ως ασήµαντους. Σταδιακά όµως προκαλούσε 

προβλήµατα διότι γινόταν περιττή και χρονοβόρα διαχείριση δεδοµένων. Τελικά, 

έγινε αντιληπτό ότι µε κάθε καινοτοµία προϊόντος, η πολυπλοκότητα διαδικασιών 

σχεδιασµού πολλαπλασιαζόταν, ωθώντας το προηγούµενο σύστηµα εκτός ορίων. 

Επίσης, το σύστηµα απέτυχε να ενσωµατώσει πλήρως τις ανάγκες των τµηµάτων 

παραγωγής και logistics, πράγµα που οδήγησε σε µεγαλύτερη ανάγκη για οικονοµικά 

βελτιστοποιηµένο κεντρικό σχεδιασµό παραγωγής που θα βοηθούσε την εταιρεία στο 

να διατηρήσει τον υψηλό ρυθµό καινοτοµίας. 

 

Σε εκείνο το σηµείο, η Warsteiner αποφάσισε να αντικαταστήσει το παλιό σύστηµα 

προγραµµατισµού της. Συνειδητοποίησαν ότι χρειάζεται ένα πλήρως ολοκληρωµένο 

σύστηµα προγραµµατισµού της παραγωγής, το οποίο θα µπορούσε να προσφέρει 

εικόνα ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ένας από τους κορυφαίους 

προµηθευτές λογισµικού στον κόσµο του των επιχειρήσεων, η Infor µε εστίαση στην 

µεταποιητική βιοµηχανία, έδωσε τη λύση στο πρόβληµα.  

 

2.7.3. Συγκεκριµένη εφαρµογή 

 

Πριν από το σχέδιο, οι διευθυντές της Warsteiner έκαναν µια λίστα µε όλα αυτά που 

χρειάζονται για να διαχειριστούν αποτελεσµατικά τις απαιτήσεις: σε υλικό, στην 

παραγωγή, στην εµφιάλωση και στις διάφορες υλικοτεχνικές υποδοµές. Οι 

απαιτήσεις αυτές ευθυγραµµιστήκαν µε τις λειτουργίες της βασικής έκδοση του Infor 

SCM Advanced Scheduler.  Έτσι η εφαρµογή έγινε γρήγορα µε λίγες µόνο µικρές 
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προσαρµογές. Επιπλέον, η Warsteiner εκµεταλλεύτηκε υφιστάµενες δοµές κεντρικού 

προγραµµατισµού, καθώς και υφιστάµενες εφαρµογές πληροφορικής και τις 

ενσωµάτωσε στο Advanced Scheduler.  Το συνολικό έργο χωρίστηκε σε δύο φάσεις: 

Η πρώτη µε την εφαρµογή του Advanced Scheduler στον προγραµµατισµό και στον 

έλεγχο φιλτραρίσµατος και εµφιάλωσης και η δεύτερη µε την ολοκλήρωση στο 

σύστηµα προγραµµατισµού της ζυθοποιίας. 

 

2.7.4. Τα αποτελέσµατα 

 

«Παράγουµε σήµερα ένα ευρύτερο φάσµα προϊόντων µε µεγαλύτερη παραγωγή και 

επιτυγχάνουµε 100% αξιοπιστία παράδοσης», λέει ο κ. Hans-Rüdiger Hoffmann, 

συνοψίζοντας τον τρόπο που το Advanced Scheduler αποδεικνύει την αξία του µέρα 

µε την µέρα. Ο πιστοποιηµένος master brewer είναι ο επικεφαλής του τµήµατος για 

τον προγραµµατισµό της παραγωγής. Η βελτιωµένη διαφάνεια βοηθά τους 

εργαζόµενους να είναι ένα βήµα µπροστά σε επίπεδο προγραµµατισµού.  

 

Κάθε τµήµα λαµβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεται, όταν τις χρειάζεται, αφού 

είναι διαθέσιµες όλο το εικοσιτετράωρο µέσω του WebViewer στο Internet. Η 

Warsteiner έχει βελτιώσει επίσης την αποτελεσµατικότητα της σε µακροπρόθεσµο 

προγραµµατισµό: «τα ανάµεικτα ποτά υπόκεινται σε εποχιακές διακυµάνσεις που θα 

πρέπει να χαρτογραφηθούν και να προγραµµατιστούν», λέει ο Hans-Rüdiger 

Hoffmann. «Με το Advanced Scheduler µπορούµε να σχεδιάσουµε µια 

µακροπρόθεσµη διαδικασία σχεδιασµού που µας βοηθά από νωρίς να αναγνωρίσουµε 

και να εξοµαλύνουµε τα picks της παραγωγής». 

 

Η περισσότερη διαφάνεια και η καλύτερη πρόβλεψη όχι µόνο βελτιώνουν τον 

προγραµµατισµό των πρώτων υλών, αλλά βοηθούν στην καλύτερη διαχείριση των 

εµφιαλωµένων προϊόντων σε απόθεµα. Επιπλέον, η παράδοση just-in-time του 

υλικοτεχνικού εξοπλισµού µειώνει σηµαντικά τις απαιτήσεις σε υλικό. «Έχουµε ήδη  

εκτιµήσει την αξία της ευελιξίας του συστήµατος», λέει ο Hoffmann.  

 

«Για παράδειγµα, αν η αγορά απαιτεί νέα προϊόντα, µπορούµε να κάνουµε 

προγραµµατισµό των αναγκαίων διαδικασιών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και 

συγκρίνοντας τα διάφορα σενάρια παραγωγής µπορούµε να καθορίσουµε το 
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καλύτερο». Επί του παρόντος, η οµάδα έργου εργάζεται για το προγραµµατισµό και 

τον κεντρικό έλεγχο των διαδικασιών της ζυθοποιίας σε άλλες διαδικασίες εκτός από 

αυτές του φιλτραρίσµατος και της εµφιάλωσης. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η 

καλύτερη σχέση κόστους - παραγωγής σε κάθε βήµα της διαδικασίας. Ο πλήρως 

ολοκληρωµένος προγραµµατισµός πρέπει να οργανωθεί και να λειτουργήσει 

καλύπτοντας τα πάντα: από απόκτηση της βύνης µέχρι τη ζύµωση και την 

αποθήκευση. Αυτό θα βοηθήσει στο προγραµµατισµό εµφιάλωσης και αποθήκευσης 

περιλαµβάνοντας: χρόνο, ποσότητα, και brand planning.  

 

2.7.5. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα γίνεται καλύτερη 

 

Οι υπόλοιποι stakeholders της Warsteiner επωφελούνται τώρα από τη λύση της Infor 

καθώς: Η König Ludwig GmbH & Co KG Schlossbrauerei Kaltenberg µε βάση τη 

Βαυαρία και η Frankenheim Brewery µε βάση το Ντίσελντορφ έχουν ήδη 

συµπεριληφθεί στις λειτουργίες logistics της Warsteiner για τον προγραµµατισµό των 

εµπορευµατοκιβωτίων. Για παράδειγµα, η weissbier από το Fürstenfeldbruck 

παραδίδεται στο Paderborn σε δοχεία για περαιτέρω µεταφορά προς τις ΗΠΑ. Εκεί η 

µπύρα αποθηκεύεται προσωρινά σε δεξαµενές και εµφιαλώνεται στο τµήµα 

εµφιάλωσης του Paderborn σε µπουκάλια τα όποια αποστέλλονται αµέσως. Η λύση 

της Infor συµβάλλει στη βελτίωση της φάσης πριν τον προγραµµατισµό, έτσι ώστε η 

αποδοτικότητα των µηχανών να είναι η µέγιστη και τα προϊόντα προς εµφιάλωση να 

είναι πάντα διαθέσιµα. Παρόµοια διαδικασία εµφιάλωσης ισχύει και για την Guinness 

(αναλυτική αναφορά στην εταιρεία θα γίνει στο επόµενο κεφάλαιο) και την Kilkenny 

στην Ιρλανδία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΘΟΠΟΙIΑΣ 

 
3.1. Γενικά 

 

Η επιχειρηµατική αριστεία στην βιοµηχανία ζυθοποιίας έχει να κάνει µε την 

βελτίωση διάφορων λειτουργιών που πραγµατοποιούνται µέσα στο εργοστάσιο µε 

βασικότερη αυτήν της παραγωγής. Ο βασικότερος στόχος ενός συστήµατος διοίκησης 

ποιότητας είναι να βοηθήσει την επιχείρηση να επιτεύξει τους οικονοµικούς της 

στόχους, µέσω οργανωσιακών διαδικασιών που θα αυξήσουν την οµοιοµορφία και τη 

συµµόρφωση των επαναλαµβανόµενων εργασιών. 

 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο δίνονται γενικοί ορισµοί της ποιότητας και αναφέρονται 

µοντέλα επιχειρηµατικής αριστείας. Στη συνέχεια αναλύονται έννοιες της λιτής 

παραγωγής και γίνεται αναφορά ενός πιο γενικού προγράµµατος ελέγχου 

επιχειρηµατικής αριστείας που επιτρέπει στις ζυθοποιίες να κάνουν µια γρήγορη 

αξιολόγηση των επιδόσεων τους. Τέλος, παρατίθενται µερικά συστήµατα ποιότητας 

και δύο µελέτες περιπτώσεων για την ποιότητα στην παραγωγή µπύρας. 

 

3.2. Γενικοί ορισµοί και η εξέλιξη της ποιότητας 

 

Η Ποιότητα σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (International 

Standardization Organization – ISO), είναι «Το σύνολο των χαρακτηριστικών και 

ιδιοτήτων ενός προϊόντος / υπηρεσίας, που αναφέρονται στη δυνατότητά τους να 

ικανοποιούν µια ρητή ή εννοούµενη ανάγκη του πελάτη». Ο Philip B. Crosby ορίζει 

την ποιότητα ως «Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις», ενώ ο Joseph M. Juran ορίζει την 

ποιότητα ως «Καταλληλότητα για χρήση».  

 

Τα συστήµατα για βελτίωση και διοίκηση ποιότητας εξελίχθηκαν ραγδαία τα 

τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών οι διαδικασίες 

απλής επιθεώρησης αντικαταστάθηκαν ή συµπληρώθηκαν από τον ποιοτικό έλεγχο, η 

διασφάλιση ποιότητας εξελίχθηκε και έγινε πιο ξεκάθαρη. Έτσι σήµερα οι 

περισσότερες επιχειρήσεις κατευθύνονται προς τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας. Σε 

αυτή την εξέλιξη µπορούν να διακριθούν τέσσερα στάδια: 
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• Επιθεώρηση 

• Έλεγχος Ποιότητας 

• ∆ιασφάλιση Ποιότητας 

• ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 

 

 

Σχήµα 3.1: Τα 4 στάδια εξέλιξης της ποιότητας (Dale, 1994) 

 

Η Επιθεώρηση είναι µια οργανωµένη εξέταση ή επίσηµη αξιολόγηση. Περιλαµβάνει 

µετρήσεις και δοκιµές που εφαρµόζονται σε ένα αντικείµενο ή µια διαδικασία. Τα 

αποτελέσµατα συνήθως συγκρίνονται µε συγκεκριµένες απαιτήσεις και πρότυπα για 

να προσδιοριστεί αν το στοιχείο ή η διαδικασία είναι σύµφωνη µε τους στόχους 

αυτούς. Σε ένα βιοµηχανικό περιβάλλον το σύστηµα εφαρµόζεται στις πρώτες ύλες 

και στα κατασκευασµένα προϊόντα σε κατάλληλα σηµεία της διαδικασίας, πριν αυτά 

περάσουν στην αποθήκη. Παλαιοτέρα πίστευαν πως αυτός είναι ο µόνος τρόπος να 

καθοριστεί η ποιότητα. Η επιθεώρηση είναι µια εκ των ύστερων διαδικασία που δεν 

προλαµβάνει τυχόν σφάλµατα. Αυτό που κάνει είναι να αναγνωρίζει προµηθευτές, 
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εργάτες και διαδικασίες που παράγουν µη αποδέκτες υπηρεσίες ή προϊόντα (van der 

Wiele et al. , 1997).  

 

Ο Έλεγχος Ποιότητας σύµφωνα µε τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), 

είναι το σύνολο των λειτουργικών τεχνικών διαδικασιών και µέρος της διαχείρισης 

ποιότητας που εφαρµόζονται και επιβεβαιώνουν ότι οι απαιτήσεις ποιότητας ενός 

προϊόντος εκπληρώνονται. Ο έλεγχος ποιότητας βασίζεται στον εντοπισµό των 

αστοχιών και την ταξινόµηση, τον διαχωρισµό και τη διόρθωση των αιτιών τους, 

αφού έχει ολοκληρωθεί η παραγωγική διαδικασία του προϊόντος. Έτσι, ελέγχεται η 

παραγωγή για τυχόν µη συµµορφούµενα προϊόντα, παρέχεται δυνατότητα πρόληψης 

των αιτιών από το να προκύψουν ξανά, αλλά δεν δίνεται η δυνατότητα να 

προληφθούν πιθανές αστοχίες από άλλες αιτίες (C.A.T. Engineers and Scientists, 

2000). Ο έλεγχος ποιότητας δε θα βελτιώσει την ποιότητα, άπλα θα εντοπίσει ποτέ οι 

υπηρεσίες/προϊόντα δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Μερικές φορές ο ποιοτικός 

έλεγχος δε µπορεί να βρει καν την αιτία του προβλήµατος. 

 

Η ∆ιασφάλιση Ποιότητας είναι το σύνολο των προγραµµατισµένων και 

συστηµατικών ενεργειών που εστιάζονται στη παροχή εµπιστοσύνης ότι 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για την ποιότητα. Ένα Σύστηµα ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας στοχεύει στην παροχή εµπιστοσύνης έναντι της πρόληψης ελαττωµάτων 

παρά του εντοπισµού αυτών. Τα πρότυπα που δίνουν τις οδηγίες για την ανάπτυξη 

Συστηµάτων ∆ιασφάλισης Ποιότητας είναι αυτά της σειράς ISO-9000. Ένα τέτοιο 

σύστηµα διασφαλίζει µεν ότι η διαδικασία παραγωγής και το τελικό προϊόν θα είναι 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, αλλά δεν λαµβάνει υπόψη άλλους 

σηµαντικούς παράγοντες της ποιότητας όπως το κόστος του παραγόµενου προϊόντος, 

τη συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού, την καινοτοµία ή τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα και την ικανοποίηση όσων έχουν συµφέροντα από την επιχείρηση, 

κάτι που κάνει η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (International Standardization 

Organization, 2000). 

 

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management, TQM) είναι µια 

φιλοσοφία διοίκησης η οποία πρεσβεύει ότι η ποιότητα είναι ευθύνη όλων των 

εµπλεκόµενων µελών και όλων των λειτουργιών µέσα στον οργανισµό. Υποστηρίζει 

ότι η επίτευξη του ελέγχου ποιότητας είναι αυτοσκοπός και αναµένεται από 
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οποιονδήποτε να συµβάλλει στην συνολική βελτίωση της ποιότητας. Η ∆.Ο.Π. 

µπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα σύγχρονο «µοντέλο διοίκησης», που η επιτυχία του 

εξαρτάται από την αποτελεσµατικότερη επίτευξη του άριστου συνδυασµού όλων των 

συντελεστών της παραγωγής που συµµετέχουν σε µια επιχείρηση (Ιωάννου, 2005 ; 

Πετρίδου, 2006). Για την επιτυχία της εφαρµογής της ∆ΟΠ υπάρχουν 3 βασικές 

συνιστώσες: (συµπεριλαµβανοµένου πάντα της επικοινωνίας και της κουλτούρας): 

1. ένα τεκµηριωµένο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας 

2. τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης ποιότητας 

3. οµαδική εργασία και άτοµα  

 

 

Σχήµα 3.2: Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (J.R. Evans & W.M Lindsay, 1999) 
 

Η έννοια της Συνεχούς Βελτίωσης για µια επιχείρηση αναπτύχθηκε µαζί µε την 

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας και αποτελεί µια φιλοσοφία η οποία δηµιουργείται στην 

εταιρεία µετά από αρκετό χρονικό διάστηµα τριβής µε τις αρχές της ποιότητας και 

ωρίµανσής σε αντίστοιχα θέµατα. Η φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης έχει 

συνδεθεί άρρηκτα µε τον κύκλο του Deming (Deming’s Cycle). Ο κύκλος του 

Deming είναι µια µεθοδολογία βελτίωσης που αποτελείται από 4 στάδια: Σχεδίασε, 

Κάνε, Έλεγξε, ∆ράσε. 
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Η Επιχειρηµατική Αριστεία είναι µια φιλοσοφία διοίκησης, συνεργασίας και 

επίλυσης προβληµάτων που καταλήγει στη συνεχή βελτίωση σε όλη την επιχείρηση 

εστιάζοντας στις ανάγκες του πελάτη, στην ενδυνάµωση των εργαζοµένων και στην 

βελτιστοποίηση των υπαρχόντων δραστηριοτήτων σε µια διαδικασία. Με τη 

συγκεκριµένη φιλοσοφία γίνεται έντονη η ανάγκη για συνεχή βελτίωση µέσω µιας 

ατµόσφαιρας έντονης συνεργασίας. Οι βελτιώσεις στην ασφάλεια και στην ποιότητα 

τόσο για τους εργαζοµένους όσο και για τους πελάτες, οδηγούν στην ολοκληρωµένη 

βελτίωση της επιχείρησης. Η συνεχής βελτίωση δεν αφορά µόνο το ανθρώπινο 

δυναµικό, αλλά και τις διαδικασίες και τα πρότυπα. Κύριος στόχος της 

επιχειρηµατικής αριστείας είναι να µειώσει  το κόστος και τις σπατάλες λειτουργιών, 

χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα, ο χρόνος παράδοσης και το κόστος των προϊόντων 

(Liker, 2004).  

 

3.3. Μοντέλα Επιχειρηµατικής Αριστείας 

 

Οι επιχειρήσεις θεωρούν απαραίτητη την υιοθέτηση ενός συστήµατος διοίκησης που 

θα τους προσδώσει την απαιτούµενη ανταγωνιστικότητα και θα τους ωθήσει προς την 

επίτευξη των στόχων τους, ανεξάρτητα από το µέγεθος, τη δοµή, την ωριµότητά ή 

τον τοµέα δραστηριοποίησης τους. Ως αποτέλεσµα, πολλοί ειδικοί της ποιότητας 

καθώς και διάφοροι οργανισµοί, προσπάθησαν να αναπτύξουν Μοντέλα 

Επιχειρηµατικής Αριστείας προκειµένου να δώσουν στις επιχειρήσεις µια 

κατευθυντήρια γραµµή αλλά και µια κοινή γλώσσα επικοινωνίας, καθώς η ποιότητα 

είναι µια έννοια αρκετά σχετική και υποκειµενική. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλαν 

οι εξής παράγοντες (Ghobadian et al., 1996): 

a) Η σηµασία της «ποιότητας» ως σηµαντικού συντελεστή στην ανταγωνιστική 

υπεροχή 

b) Η ουσιώδης συµβολή της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) και της 

αυτοαξιολόγησης (self-assessment) στην βελτίωση της απόδοσης 

c) Η επιτυχία του βραβείου Deming (Deming Prize) στην διάδοση µεθόδων 

ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας στην Ιαπωνία. 

 

Μερικά από τα βασικότερα Μοντέλα Ποιότητας που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 

χρόνια είναι κατά χρονολογική σειρά (Τσιότρας, 2002) : 

� το Ιαπωνικό βραβείο Deming Prize 
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� το Αµερικανικό βραβείο ποιότητας Malcolm Baldrige National Quality Award 

(MBNQA)  

� το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας του European Foundation 

for Quality Management (EFQM) για το Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας 

European Quality Award (EQA) 

 

Τα µοντέλα αυτά αν και δηµιουργήθηκαν σε διαφορετικές χώρες, από διαφορετικούς 

ανθρώπους και χρησιµοποιούν διαφορετικές µεθόδους, έχουν τις ίδιες βασικές αρχές. 

 

3.4. Επιχειρηµατική Αριστεία και lean manufacturing 

 

Τα µοντέλα επιχειρηµατικής αριστείας, όπως το Baldrige Award, το EFQM, καθώς 

και άλλες προσεγγίσεις για την ποιότητα είναι ισχυρά εργαλεία για την επίτευξη 

συνοχής µεταξύ στρατηγικής και προγραµµάτων βέλτιστων πρακτικών. Ωστόσο, 

στον τοµέα της µεταποίησης, όπως η βιοµηχανία ζυθοποιίας, τα εργαλεία αυτά είναι 

λίγα και περιορίζονται στην αξιολόγηση της λιτής παραγωγής (lean manufacturing).  

 

Η προσέγγιση της λιτής παραγωγής που αναπτύχθηκε από την Toyota παρέχει ένα 

σύνολο εννοιών, µεθόδων και τεχνικών που είναι πιο λεπτοµερείς και συνυφασµένες 

από κάθε άλλη προσέγγιση. Η επιχειρηµατική αριστεία καθοδηγείται από τις έννοιες 

της lean επιχείρησης. Ο όρος lean περιγράφεται ως η εξάλειψη της σπατάλης 

(οτιδήποτε δε προσθέτει αξία στο προϊόν). Στη lean επιχείρηση τα προϊόντα φτάνουν 

σε world-class levels και οι διαδικασίες βελτιώνουν συνεχώς την απόδοση. Ως 

προσθήκη αξίας στο προϊόν ορίζεται οποιαδήποτε λειτουργία ή διαδικασία που ο 

πελάτης είναι πρόθυµος να πληρώσει. Γενικά, η προσθήκη αξίας παραπέµπει σε 

αλλαγή της µορφής του προϊόντος. Οτιδήποτε άλλο έξω από αυτή την έννοια 

θεωρείται σπατάλη (waste).  

 

Σύµφωνα µε τον Godson: «Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει σηµειωθεί µια 

επανάσταση στις επιχειρήσεις, ως αποτέλεσµα του διεθνούς ανταγωνισµού και της 

εφαρµογής των βέλτιστων πρακτικών. Αυτή η επανάσταση βασίζεται σε µεγάλο 

βαθµό στο σύστηµα παραγωγής της Toyota (TPS), ενώ οι έννοιες από το σύστηµα 

αυτό έχουν εξαπλωθεί από την Toyota στον υπόλοιπο κόσµο». Οι lean έννοιες (όπως 
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5S, SMED, TPM) είναι ουσιώδεις για την κατασκευή τµηµάτων σε επιχειρήσεις που 

στοχεύουν στην επιχειρηµατική αριστεία.  

 

Σύµφωνα µε τον James Womack και τον Daniel Jones υπάρχουν µονάχα 5 LEAN 

αρχές, οι οποίες είναι: 

1.Ο καθορισµός αξίας από την πλευρά του πελάτη 

2.Ο καθορισµός του ρεύµατος αξίας για κάθε προϊόν και απαλλαγή κάθε σπατάλης 

3.Η ροή αξίας (value flow) να κατευθύνεται στον πελάτη το ταχύτερο δυνατό 

4.Αλλά µόνο ανάλογα µε τη ζήτηση (=takt time) 

5.Η συνεχής προσπάθεια για τελειότητα (=τέλεια αξία µε µηδενικές απώλειες) 

 

3.4.1. Έννοιες της λιτής (lean) επιχείρησης 

 

Κάποιες από τις έννοιες της λιτής επιχείρησης - εργαλεία για συνεχή βελτίωση 

περιγράφονται παρακάτω: 

 

Τα 5S (Five Steps) είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση του χώρου, την τάξη, την 

καθαριότητα και την απλοποίηση: 

� Sort (Seiri) – απαλλαγή από οτιδήποτε είναι άχρηστο σε µια διαδικασία 

� Straighten (Seiton) – τοποθέτηση των µέρων σε σειρά, ώστε να είναι πιο 

εύκολη η χρήση τους 

� Sweep (Seiso) – καθαριότητα, ο χώρος εργασίας να διατηρείται 

συµµαζεµένος και οργανωµένος 

� Schedule (Seiketsu) – προγραµµατισµένος χρόνος για όλα, εργασίες 

σταθερές και τυποποιηµένες 

� Sustain (Shitsuke) – ακολουθία και επανάληψη µια καθηµερινής 

παραγωγικής ρουτίνας 

 

Flow: Η παραγωγή γίνεται µε συνεχή ροή αντί µε αποσπασµατικά βήµατα. 

 

Takt : Είναι ο µέγιστος χρόνος ανά µονάδα που επιτρέπεται να παράγεται ένα προϊόν 

για να καλυφθεί η ζήτηση του. 
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Manufacturing Cells: Είναι µοντέλο σχεδιασµού του χώρου εργασίας. Η παραγωγή 

βασίζεται στις αρχές της οµαδικής τεχνολογίας που έχει το πλεονέκτηµα της 

οµοιότητας µεταξύ των µερών. Στην λειτουργική παραγωγή οι παρόµοιες µηχανές 

τοποθετούνται κοντά η µια στην άλλη.  

 

SMED: Είναι εργαλείο που κάνει ταχύτερες τις αλλαγές στην παραγωγική 

διαδικασία. Παρέχει ένα αποτελεσµατικό και γρήγορο τρόπο µετατροπής µιας 

παραγωγικής διαδικασίας, από την εκτέλεση του τρέχοντος προϊόντος στην εκτέλεση 

του επόµενου προϊόντος. Αυτή η ταχεία µετάβαση αποτελεί κλειδί για τη µείωση των 

µεγεθών παρτίδων παραγωγής και τη βελτίωση της ροής. 

 

Total Productive Maintenance: Είναι διαδικασία συντήρησης που αναπτύχθηκε για 

να βελτιώσει την παραγωγή. Ο χειριστής του µηχανήµατος είναι άρτια εκπαιδευµένος 

να εκτελεί ένα µεγάλο µέρος της απλής συντήρησης. Το εργαλείο αυτό στοχεύει στην 

αύξηση της παραγωγικότητας, κάνοντας τις διαδικασίες πιο αξιόπιστες και µε 

λιγότερες σπατάλες.  

 

Kanban: Είναι σύστηµα προγραµµατισµού διαδικασιών που ειδοποιεί για το τι, πόσο 

και πότε θα παραχθεί. Βασίζεται στην άµεση αναπλήρωση των διαδικασιών που 

βρίσκονται πολύ κοντά στο σηµείο χρήσης (point of use). 

 

Kaizen: Σηµαίνει «αλλαγή για το καλύτερο» ή «βελτίωση» στα ιαπωνικά, 

αναφέρεται στην συνεχή βελτίωση διαδικασιών παραγωγής. 

 

Problem solving: Η επίλυση σύνθετων προβληµάτων, χρησιµοποιώντας 

τυποποιηµένη µεθοδολογία για να γίνει αντιληπτή η ρίζα του προβλήµατος και στη 

συνέχεια να διορθωθεί σε µόνιµη βάση. 

 

PDCA: Plan, Do, Check, Act – ο κύκλος του Deming (1950)  

 

Muda: είναι η ιαπωνική λέξη που ορίζει την σπατάλη ως µια πιο γενική έννοια. Οι 8 

τύποι σπατάλης ορίζονται στο σχήµα 3.3. 
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Σχήµα 3.3: Οι 8 τύποι Muda σπατάλης (Kristiansen, 2010) 

 

Οι lean έννοιες αναπτύχθηκαν στην αυτοκινητοβιοµηχανία για επαναλαµβανόµενη 

παραγωγή αυτοκινήτων και εποµένως αναφέρονται στις επαναλαµβανόµενες 

λειτουργίες των γραµµών παραγωγής. Το lean όραµα της επιχειρηµατικής αριστείας 

περιγράφεται σύµφωνα µε τον Kobayashi: «Στο επίπεδο πέντε εργοστασίων, 

ολόκληρο το εργοστάσιο έχει γίνει µια ενιαία γραµµή µε µηδέν εσωτερικό απόθεµα. 

Το εργοστάσιο χρησιµοποιεί την τεχνολογία γρήγορης µετάβασης και τρέχει ένα 

πλήρως µικτό πρόγραµµα παραγωγής, οδηγώντας σε απόλυτη προσαρµοστικότητα». 

Αυτό το όραµα επιχειρηµατικής αριστείας, ως µια ενιαία γραµµή παραγωγής που 

µπορεί να παραγάγει ένα µικτό σύνολο προϊόντων, είναι σαφώς πιο κατάλληλο για 

παρτίδες ή γραµµές παραγωγής. Η lean παραγωγή απαιτεί τυποποιηµένες εργασίες µε 

ελάχιστες διακυµάνσεις και είναι καταλληλότερη για τυποποιηµένα προϊόντα µε 

µικρές προσαρµογές, καθώς και για αγορές µε σχετικά σταθερή ζήτηση. Επειδή η 

παραγωγή στις ζυθοποιίες γίνεται ακριβώς κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή:  

� σε γραµµές παραγωγής και ανά παρτίδες  

� το σύνολο των προϊόντων είναι µικτό (πολλά είδη µπύρας) 

� οι εργασίες είναι τυποποιηµένες – αυτοµατοποιηµένες 

� η ζήτηση παρουσιάζει σχετική σταθερότητα 
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ως καταλληλότερο µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας προτείνεται το πρόγραµµα 

αξιολόγησης για τη λιτή παραγωγή  (assessment scheme for lean manufacturing) 

το οποίο αναπτύχτηκε από τους Godson, Kobayashi και Schonberger. 

 

3.4.2. Η έννοια του lean six sigma 

 

Η έννοια του six sigma είναι µια µεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων που αρχικά 

αναπτύχθηκε από τη Motorola στις ΗΠΑ το 1986 και βασίστηκε στη δουλειά των 

Sheward, Deming , Juran και Ishikawa. Το six sigma επιδιώκει να βελτιώσει την 

ποιότητα των αποτελεσµάτων της διαδικασίας µε τον εντοπισµό και την εξάλειψη 

των αιτίων των ελαττωµάτων (σφάλµατα) και την ελαχιστοποίηση των διακυµάνσεων 

στην παραγωγή. Χρησιµοποιεί ένα σύνολο ποιοτικών µεθόδων διαχείρισης, 

συµπεριλαµβανοµένων των στατιστικών µεθόδων και δηµιουργεί µια ιδιαίτερη 

υποδοµή ανθρώπων µέσα στην οργάνωση («µαύρες ζώνες», «πράσινες ζώνες», κλπ.). 

Κάθε σχέδιο six sigma που πραγµατοποιείται, ακολουθεί µια καθορισµένη σειρά από 

βήµατα και έχει ποσοτικούς οικονοµικούς στόχους (µείωση του κόστους ή αύξηση 

του κέρδους). Το six sigma χρησιµοποιεί το Define-Measure-Analyse-Improve-

Control (DMAIC) ως κύρια µεθοδολογία του µαζί µε ένα µεγάλο εύρος στατιστικών, 

συµπεριφορικών και διοικητικών µεθόδων για να βελτιώσει τις επιχειρηµατικές 

διαδικασίες. 

 

 

Σχήµα 3.4: DMAIC (Kristiansen, 2010) 
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Ο όρος six sigma προέρχεται από ορολογία που σχετίζεται µε την παραγωγή, ειδικά 

όρους που συνδέονται µε την στατιστική µοντελοποίηση των παραγωγικών 

διαδικασιών. Η ωριµότητα της διαδικασίας παραγωγής µπορεί να περιγραφεί µε µία 

από τις βαθµολογίες σίγµα που υποδεικνύει την απόδοσή της, ή το ποσοστό των 

προϊόντων δίχως βλάβη. Μια διαδικασία six sigma είναι εκείνη κατά την οποία το 

99,99966% των παραγόµενων προϊόντων αναµένεται να είναι απαλλαγµένο από 

ελαττώµατα (3,4 ελαττώµατα ανά εκατοµµύριο). Τα τελευταία χρόνια πολλοί 

ερευνητές συνδυάζουν το six sigma και τη λιτή παραγωγή στην έννοια του lean six 

sigma. Η λιτή παραγωγή δεν µπορεί από µόνη της να φέρει µια διαδικασία υπό 

στατιστικό έλεγχο. Αντίστοιχα το six sigma από µόνο του δεν µπορεί να βελτιώσει 

την ταχύτητα µιας διαδικασίας. Οι δύο έννοιες µαζί στοχεύουν στην µείωση του 

κόστους και της πολυπλοκότητας (Kristiansen, 2010). 

 

3.5. Το φύλλο ελέγχου (audit sheet) επιχειρηµατικής αριστείας 

 

Το φύλλο ελέγχου επιχειρηµατικής αριστείας (operations excellence audit sheet) είναι 

ένα γενικό και ουδέτερο εργαλείο αξιολόγησης της επιχειρηµατικής αριστείας για 

όλους τους τύπους παραγωγής. Ωστόσο, το φύλλο έλεγχου βασίζεται σε εργαλεία που 

αναπτύχτηκαν στο παράδειγµα της λιτής παραγωγής, εργαλεία που εξισώνουν την 

επιχειρηµατική αριστεία και την λιτή εκτέλεση. Ο κύριος λόγος που έγινε αυτό είναι 

ο σηµαντικός ρόλος που έχουν οι lean έννοιες στη βελτίωση και περιγραφή των 

λειτουργιών παραγωγής.  

 

Ο Godson ανέπτυξε την ταχεία αξιολόγηση εργοστασίου γνωστή ως: Rapid Plant 

Assesment  (RPA), η οποία είναι ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της κατάστασης 

και βασίζεται σε µια σύντοµη ξενάγηση στο εργοστάσιο. Το εργαλείο RPA 

επικεντρώνεται σε οπτικές υποδείξεις και βασικά στοιχεία που είναι διαθέσιµα. 

Σκοπός του είναι να επιτρέπει στους επισκέπτες και στους διαχειριστές την εκτίµηση  

της απόδοσης του εργοστασίου. Τα δύο άλλα συστήµατα δεν είναι µόνο εργαλεία 

αξιολόγησης, αλλά είναι και οδηγοί για την εφαρµογή της λιτής παραγωγής.  Το 

πλάνο του Kobayashi είναι το κλασικό ιαπωνικό µοντέλο που επικεντρώνεται στον 

χωροταξικό σχεδιασµό της αίθουσας. Ο Schonberger επεκτείνεται σε µεγαλύτερο 

εύρος, δηλαδή στη προσέλκυση  πελατών, στη συγκριτική αξιολόγηση και σε µια πιο 

δυτική αντίληψη για τους εργαζοµένους. 
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Γενικά το σύστηµα του Godson καλύπτει τις σηµαντικότερες πτυχές των λειτουργιών 

του εργοστασίου, αλλά του λείπει η αξιολόγηση των «οριακών» παραγόντων, όπως η 

απόδοση της διοίκησης στις παραγγελίες που µπορεί να έχει δραµατική επίδραση 

στην απόδοση της παραγωγής. Οι ισχυρότερες πτυχές του συστήµατος του Kobayashi 

αφορούν την διοίκηση στο χώρο εργασίας και την διαχείριση των απορριµµάτων 

(waste). Οι ισχυρότερες πτυχές του συστήµατος του Schonberger είναι οι δεσµοί µε 

τον πελάτη, η συµµετοχή των εργαζοµένων στην συνεχή βελτίωση και στο σχεδιασµό 

και τέλος η απλούστευση της διαδικασίας. Ο Alfnes συνδυάζοντας τα 3 παραπάνω 

συστήµατα και κάνοντας κάποιες προσθετικές αλλαγές έφτιαξε το παρακάτω φύλλο 

ελέγχου µε 15 περιοχές αριστείας. Για κάθε σύστηµα από τα 3, υπάρχει ο αριθµός 

κάθε βασικής αρχής σε παρένθεση.  

 

 

Πίνακας 3.1: Το φύλλο ελέγχου και οι σχετικές περιοχές στα 3 συστήµατα  

(Alfnes et al., 2008) 
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3.5.1. Ορισµός περιοχών αριστείας 

 

1.Customer satisfaction: Από την καθόλου µέτρηση και κατανόηση της 

ικανοποίησης του πελάτη στις πλήρως εµφανιζόµενες βαθµολογίες µε διαδραστική, 

λειτουργική συµµετοχή σε όλα τα επίπεδα.  

 

Στην καλύτερη επιχείρηση, η ενηµέρωση και η κατανόηση των πελατών γίνεται από 

το marketing και από τις λειτουργίες από κοινού. Οι εργαζόµενοι σε αυτές τις 

επιχειρήσεις γνωρίζουν ποιοι είναι οι πελάτες τους (είτε εσωτερικοί είτε εξωτερικοί) 

και κάνουν την ικανοποίηση των πελατών τους πρωταρχικό στόχο. Οι πελάτες 

εξυπηρετούνται ατοµικά και γρήγορα. Αυτοί που έχουν την ανάγκη για 

εξατοµίκευση, υψηλή ποιότητα και αποτελεσµατικές παραδόσεις µένουν πάντα 

ικανοποιηµένοι. 

 

2.Leading technology: Από χαµηλή τεχνολογική γνώση στην πλήρη επίγνωση και 

χρήση της κορυφαίας τεχνολογίας που θα παρέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

 

Στην καλύτερη επιχείρηση, η χρήση κορυφαίας τεχνολογίας παρέχει ανταγωνιστική 

δύναµη. Η τεχνολογία παραγωγής είναι το σύνολο των δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και 

µηχανών που µια συγκεκριµένη επιχείρηση έχει αποκτήσει κατά την ανάπτυξη των 

διαδικασιών παραγωγής της. Η τεχνολογία δεν βελτιώνεται απλά µε την εισαγωγή 

του νέου εξοπλισµού. Στην καλύτερη επιχείρηση, η τεχνολογία παραγωγής επιτρέπει 

στην επιχείρηση να κάνει τα σωστά πράγµατα εξαιρετικά καλά (χαµηλό κόστος, 

υψηλή ποιότητα, γρήγορη ανταπόκριση κ.λπ.), καθώς όλες οι επενδύσεις και οι 

βελτιώσεις είναι ευθυγραµµισµένες µε τη συνολική στρατηγική λειτουργιών. 

 

3.Safety, environment, cleanliness and order: Από προχειρότητα σε πλήρη 

οργάνωση του χώρου. 

 

Σε µια καθαρή και τακτική επιχείρηση, τα διάφορα αντικείµενα είναι εύκολο να 

βρεθούν, το απόθεµα είναι εύκολο να εκτιµηθεί και τα προϊόντα κυκλοφορούν µε 

ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα. Τα πάντα έχουν ετικέτα και όλα είναι στη θέση 

τους. Η εγκατάσταση είναι ασφαλής, καθαρή, τακτοποιηµένη και καλά φωτισµένη. Η 

ποιότητα του αέρα είναι καλή και η τα επίπεδα θορύβου είναι χαµηλά. 
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4.Visual management deployment: Από ανεπίσηµες, σπάνιες, και αποσπασµατικές 

πληροφορίες σε πλήρως ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε τους στόχους, την 

παρούσα κατάσταση και τις επιδόσεις. 

 

Οι καλύτερες επιχειρήσεις είναι σε θέση να γνωρίζουν όλες τις πληροφορίες για τις 

λειτουργίες και τον έλεγχο, χωρίς να χρειάζεται µετάβαση στον αντίστοιχο χώρο. Τα 

εργαλεία που παρέχουν οπτικές ενδείξεις και κατευθύνσεις είναι χρήσιµα για την 

καθοδήγηση των εργαζοµένων. Τα οργανωτικά όρια έχουν επισηµανθεί και η 

αλληλεπίδραση µεταξύ των πεδίων των λειτουργιών ενισχύεται µε οπτικά εργαλεία, 

όπως το Kanban. Η κατάσταση του συνόλου των λειτουργιών παρακολουθείται από 

µια κεντρική αίθουσα ελέγχου, ένα status board ή µια οθόνη υπολογιστή. 

 

5.Manufacturing planning and control system: Από κακή απόδοση παράδοσης 

συχνά µε υψηλά αποθέµατα σε εξαιρετική απόδοση παράδοσης, ποιότητας, κόστους 

και σε χρονοδιαγράµµατα που επιτυγχάνονται συνεχώς. 

 

Οι καλύτερες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν ένα σύστηµα MPC που ενσωµατώνει και 

απλοποιεί τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο σε µακροπρόθεσµο, ενδιάµεσο και 

βραχυπρόθεσµα επίπεδο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν κάποια µορφή 

µακροπρόθεσµων και ενδιάµεσων συστηµάτων προγραµµατισµού. Ωστόσο, οι 

καλύτερες επιχειρήσεις έχουν προσαρµόσει το σύστηµα MPC στις ιδιαιτερότητες των 

πόρων και στην κατάσταση της ζήτησης. Χρησιµοποιούν επίσης αποτελεσµατικά 

συστήµατα ελέγχου κατά την τελική συναρµολόγηση και κατά την εφοδιαστική. 

Ανεξάρτητα από τον τύπο του συστήµατος παραγωγής, δηλαδή: pull, push, ή push-

pull, τα καλύτερα συστήµατα παραγωγής είναι αυτά που είναι (Suri, 2002): 

� εύκολα στη χρήση 

� παρέχουν ταχεία και οµαλή ροή µέσω ευέλικτων διαδροµών  

� επιτρέπουν γρήγορη ανταπόκριση στη ζήτηση. 

 

6.Order management: Από λειτουργική, χειρονακτική και δυσκίνητη σε 

πελατοκεντρική, ανταποκρινόµενη και αυτοµατοποιηµένη διαχείριση παραγγελιών. Ο 

κύκλος διαχείρισης παραγγελιών αποτελείται συνήθως από 10 βήµατα, κάποια από 

τις οποία µπορούν να επικαλυφτούν:  
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1.σχεδιασµός, 2.δηµιουργία, 3.εκτίµηση του κόστους και τιµολόγηση, 4.αποδοχή, 

5.επιλογή προτεραιοτήτων, 6.προγραµµατισµός, 7.εκπλήρωση, 8.λογαριαµοί, 

9.επιστροφές και απαιτήσεις, 10. µετά την πώληση εξυπηρέτηση (Shapiro et al.,1992) 

Οι καλύτερες επιχειρήσεις έχουν αναδιοργανώσει και εξορθολογήσει την διαχείριση 

των παραγγελιών τους και είναι σε θέση να παρέχουν άµεση ανταπόκριση στους 

πελάτες. Όλοι οι τύποι εργασίας που δεν απαιτούν ανθρώπινη κρίση έχουν 

αυτοµατοποιηθεί από την τεχνολογία πληροφοριών. 

 

7.Information system: Από χαµηλή γνώση των δυνατοτήτων ενός πληροφοριακού 

συστήµατος σε πλήρη ολοκλήρωση υπολογιστών και αυτοµατοποιηµένη παραγωγή. 

 

Οι καλύτερες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν πληροφοριακά συστήµατα που 

ενσωµατώνουν εξοπλισµό και υποσυστήµατα, είναι φιλικά προς το χρήστη και 

προσαρµόζονται εύκολα στις νέες απαιτήσεις. Τα πληροφορικά συστήµατα 

χρησιµοποιούνται για να αυτοµατοποιηθούν όλων οι εργασίες που δεν χρειάζονται 

ανθρώπινη παρέµβαση και για να υποστηρίξουν όλους τους τύπους λήψης 

αποφάσεων. Στις λιγότερο επιτυχηµένες επιχειρήσεις, η παραγωγή βασίζεται σε 

συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι πολύ περίπλοκη και αλλάζει πολύ 

δύσκολα. Τα επιπλέον υποσυστήµατα που προστίθενται στο µεσοδιάστηµα έχουν ως 

συνέπεια την µη καλή συνεργασία µεταξύ τους. 

 

8.Layout, product flow, space use & material movement means: Από λειτουργικά 

σε  διασυνδεδεµένα µέσα και προσανατολισµένη χωροθέτηση. 

 

Οι καλύτερες επιχειρήσεις έχουν διασυνδεδεµένες και γρήγορες ροές µέσω των 

λειτουργιών. Ο χώρος χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά. Τα υλικά και τα προϊόντα 

µετακινούνται µόνο µία φορά, σε όσο το δυνατό συντοµότερη απόσταση και 

τοποθετούνται σε εργονοµικά δοχεία. Τα υλικά παραγωγής αποθηκεύονται στην 

περιοχή, οπού γίνεται η αντίστοιχη λειτουργία και όχι σε χωριστούς χώρους 

αποθήκευσης. Τα εργαλεία και ο set-up εξοπλισµός φυλάσσονται κοντά στα 

µηχανήµατα. Η επιχείρηση είναι προσανατολισµένη στο προϊόν µε τις αντίστοιχες 

περιοχές ή γραµµές παραγωγής και όχι σε λειτουργίες αφιερωµένες σε ένα 

συγκεκριµένο τύπο µηχανών. Η ροή ακολουθεί µονή κατεύθυνση και 
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προκαθορισµένες διαδροµές µέσα από τις περιοχές των λειτουργιών και ελέγχεται 

από πίνακες προγραµµατισµού, πίνακες αναπλήρωσης ή πίνακες αποθεµάτων. 

 

9.Levels of inventory and work-in-progress: Από µη αναγνώριση της σπατάλης της 

υπερπαραγωγής στο µεικτό µοντέλο παραγωγής µε χαµηλό απόθεµα και υψηλή 

εξυπηρέτηση του πελάτη. 

 

Οι εσωτερικές λειτουργίες απαιτούν σπάνια υψηλό αριθµό αποθέµατος, έτσι η 

παρατήρηση του αριθµού των επιµέρους εξαρτηµάτων είναι ένα καλό µέτρο για την 

απόδοση κάθε λειτουργίας. Οι καλύτερες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν την ελάχιστη 

εργασία κατά τη διάρκεια µιας διαδικασίας και µπορούν να ανταποκριθούν αµέσως 

στις πολλές απαιτήσεις των πελατών. Εάν είναι απαραίτητο, η επιχείρηση µπορεί να 

κατασκευάζει µεικτές ειδικές παραγγελίες χωρίς επιβράδυνση και να προσαρµόσει 

ελεύθερα το µίγµα της στις ανάγκες των πελατών. Τέτοιες επιχειρήσεις δεν έχουν 

υπερπαραγωγή και παράγουν µόνο ό, τι θέλουν οι πελάτες. 

 

10.Team work, skill levels and motivation: Από την αυστηρή ιεραρχία σε µια 

ενδυναµωµένη, ευέλικτη και βασισµένη στην οµάδα οργάνωση. 

 

Στην καλύτερη επιχείρηση, οι άνθρωποι είναι σταθερά προσανατολισµένοι προς τους 

επιχειρησιακούς στόχους για παραγωγικότητα και ποιότητα και ξέρουν καλά τη 

δουλειά τους. Οι εργαζόµενοι δεν είναι µόνο επιστάτες του εξοπλισµού, αλλά και 

τεχνίτες που συµµετέχουν στη βελτίωση της συνολικής διαδικασίας. Η οργάνωση της 

δουλειάς είναι κατακερµατισµένη σε κλειστές, πολυλειτουργικές, εκπαιδευµένες 

οµάδες για ένα προϊόν και είναι αρµόδιες στο να παίρνουν τις αναγκαίες αποφάσεις. 

Η ευελιξία ενισχύεται περαιτέρω µέσω της εκπαίδευσης, των προγραµµάτων 

κατάρτισης, καθώς και µέσω της απασχόλησης εκ περιτροπής που επιτρέπει στην 

επιχείρηση να αναπτύξει του εργαζόµενους της σε οποιοδήποτε θέση. 

 

11.Condition and maintenance of equipment and tools: Από καθόλου συντήρηση ή 

εµπειρική συντήρηση στην πλήρη συµµετοχική TPM. 

 

Στην καλύτερη επιχείρηση, ο εξοπλισµός είναι καθαρός και καλά συντηρηµένος. Η 

συνολική απόδοση του εξοπλισµού είναι µεγαλύτερη από 90%. Ένα διεξοδικό 
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πρόγραµµα για τον συµµετοχικό έλεγχο της συντήρησης χρησιµοποιείται για την 

επιδιόρθωση εξοπλισµού ζωτικής σηµασίας πριν αυτός χαλάσει. 

 

12.Quick changeover: Από την πεποίθηση ότι ο τρόπος για να µειωθεί ο συνολικός 

set-up χρόνος είναι µέσω της αύξησης του µεγέθους παρτίδας στην πλήρη SMED.  

 

Οι καλύτερες επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει την δική τους τεχνολογία γρήγορης 

µετάβασης σε τέτοιο σηµείο όπου είναι οικονοµικά βιώσιµο να έχουν πολύ συχνές 

µεταβάσεις. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να παράγει µικρές ποσότητες 

µεγάλης ποικιλίας αγαθών, ενώ ακόµη διατηρεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της 

µαζικής παραγωγής ενός προϊόντος. Σύµφωνα µε τον Kobayashi, είναι δυνατή η 

συντόµευση του χρόνου µετάβασης σε λιγότερο από 10 λεπτά σε σχεδόν οποιαδήποτε 

επιχείρηση. Το Single Minute Exchange of Die (SMED) η µεθοδολογία που 

αναπτύχθηκε από τον Shingo ή οι επενδύσεις σε ευέλικτο εξοπλισµό µπορούν να 

συνδράµουν στη µείωση των set-up χρόνων. Οι καλύτερες επιχειρήσεις είναι σε θέση 

να εφαρµόσουν το SMED. 

 

13.Value chain integration: Από την αντιδικία και την επιφυλακτικότητα στην 

πλήρη σύµπραξη, ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία της αλυσίδας αξίας. 

 

Οι καλύτερες επιχειρήσεις διατηρούν χαµηλό κόστος και υψηλή ποιότητα 

δουλεύοντας µε σχετικά µικρό αριθµό αφοσιωµένων και υποστηρικτικών 

συνεργατών. Οι καλύτερες συνεργασίες στοχεύουν στην επίτευξη µηδενικής 

επιθεώρησης κατά την παραλαβή. Η παράδοση γίνεται απευθείας στο σηµείο χρήσης. 

Η συσκευασία και ο προσανατολισµός του είδους έχουν σκοπό να µειώσουν τη 

σπατάλη. Η παράδοση γίνεται µε βάση το Kanban ή το Vendor Managed Inventory. 

Η επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών στηρίζεται σε EDI ή XML. Και οι δύο 

πλευρές εργάζονται προς την κατεύθυνση της σταθερότητας του προγράµµατος. Ο 

πελάτης δεν πρέπει να έχει στο µυαλό να κάνει αλλαγές την τελευταία στιγµή και ο 

προµηθευτής πρέπει να παρέχει αξιόπιστη παράδοση. Οι λειτουργίες παράδοσης είναι 

εκσυγχρονισµένες και αυτοµατοποιηµένες. 

 

14.Commonality of routines, equipment and components: Από πολύπλοκες, 

ποικίλες και απροσδιόριστες σε απλές και πλήρως τυποποιηµένες λειτουργίες. 
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Στην καλύτερη επιχείρηση, κάθε δραστηριότητα είναι απλοποιηµένη, καθορισµένη 

και έχει τυποποιηθεί προκειµένου να µειωθεί η µεταβλητότητα και η πολυπλοκότητα. 

Κάθε χειριστής ακολουθεί µια καλά καθορισµένη ακολουθία βηµάτων για µια 

συγκεκριµένη εργασία και είναι σαφές πότε αποκλίνει από τις προδιαγραφές. Με την 

τυποποίηση: των υλικών, των σχεδίων, των µεγεθών, των µηχανών, των εργαλείων 

και των διαδικασιών κάθε λειτουργίας, οι καλύτερες επιχειρήσεις είναι σε θέση να 

τυποποιήσουν τις εργασίες, ώστε να µπορούν να εκτελούνται αποτελεσµατικότερα 

από πολλούς χειριστές, καθώς και να χρησιµοποιούν τους ίδιους τύπους εξαρτηµάτων 

κατά την παραγωγή διαφορετικών προϊόντων. Το αποτέλεσµα είναι η επανάληψη και 

οι οικονοµίες κλίµακας, τα λιγότερα λάθη ποιότητας και η ευελιξία στο χειρισµό της 

µεταβλητής ζήτησης. 

 

15.Quality system deployment: Από επόπτες που είναι αρµόδιοι για ελέγχους στη 

διοίκηση ολικής ποιότητας που βασίζεται στον έλεγχο της διαδικασίας, στην 

πρόληψη, στην ευθύνη του χειριστή και στην ασφάλεια εάν γίνει λάθος. 

 

Οι καλύτερες επιχειρήσεις προσπαθούν πάντα να βελτιώσουν την ποιότητα και την 

παραγωγικότητα. Οι εργαζόµενοι είναι υπερήφανοι για το πρόγραµµα ποιότητας, ενώ 

υπάρχει η δέσµευση για συνεχή βελτίωση. Οι διαδικασίες και οι µετρήσεις 

αναπτύσσονται για τις διεργασίες και για τα προϊόντα. Οι εργαζόµενοι είναι 

οργανωµένοι σε οµάδες βελτίωσης της ποιότητας και χρησιµοποιούν εργαλεία και 

τεχνικές για βελτίωση των λειτουργιών. Επίσης, χρησιµοποιούνται στατιστικοί 

µέθοδοι ελέγχου της ποιότητας. Η τελική επιθεώρηση γίνεται αυτόµατα και το 

ποσοστό ανωµαλίας (περιλαµβανοµένων των απορριµµάτων) είναι µικρότερο από 

0,1%, παρά τον αυστηρό τελικό έλεγχο. 

 

3.5.2. Εφαρµογή του φύλλου ελέγχου σε µια ζυθοποιία 

 

Το φύλλο ελέγχου ορίζει την έννοια της αριστείας σε δεκαπέντε περιοχές που έχουν 

σηµαντικό αντίκτυπο στην επίδοση των λειτουργιών (κόστος, ποιότητα, χρόνος, 

ακρίβεια, κτλ). Ο σκοπός του είναι να βοηθήσει µια οµάδα στελεχών και συµβούλων 

ώστε να µπορέσουν να: 

� Εκτελέσουν έναν έλεγχο της κατάστασης µιας επιχείρησης παραγωγής 

� Κρίνουν την απόδοση των λειτουργιών µιας επιχείρησης παραγωγής 
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� ∆ώσουν προτεραιότητα σε στόχους που είναι ευκαιρία για βελτίωση 

 

 

Πίνακας 3.2: Το φύλλο ελέγχου – αξιολόγηση µιας ζυθοποιίας 

 

Ο πίνακας 3.2 δείχνει την αξιολόγηση που έγινε σε µια ζυθοποιία. Κάθε ένας από 

τους 15 τοµείς πρέπει να βαθµολογείται σε µια κλίµακα από «Φτωχό» (1) έως 

«Εξαιρετικής ποιότητας» (5) µέχρι το "Best in Class " (6). Η καλύτερη στην 

κατηγορία εννοείται κυριολεκτικά. Μόνο µία επιχείρηση σε κάθε κλάδο, σε όλο τον 

κόσµο, αξίζει αυτή την βαθµολογία. Το συνολικό σκορ της ζυθοποιίας στο φύλλο 

ελέγχου, καθώς και οι τρέχουσες βαθµολογίες επιδόσεων δίνουν µια αρκετά ακριβή 

αξιολόγηση της ζυθοποιίας. Αυτού του είδους η αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, 

διότι οι 15 τοµείς τονίζουν τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία της. Περιοχές µε 

χαµηλά ποσοστά είναι άµεσες ευκαιρίες για βελτίωση και θα πρέπει να 

στοχοθετηθούν ως τα πρώτα βήµατα της ζυθοποιίας στην πορεία της για την 

επιχειρηµατική αριστεία. Το συνολικό σκορ όλων των περιοχών θα είναι µεταξύ του 
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15 (φτωχή σε όλα τα πεδία) και του 90 (άριστη σε όλα τα πεδία), µε µέσο όρο το 45 

(µέτρια απόδοση). 

 

Σχετικά µε το προφίλ της εταιρείας, η  επιχείρηση Α είναι µια ελληνική ζυθοποιία. Η 

επιχείρηση παράγει 150.000.000 τεµάχια ετησίως µε µια σειρά 20 διαφορετικών 

προϊόντων περίπου. Τα προϊόντα κατασκευάζονται σε 4 γραµµές παραγωγής και 

παράγονται σε παρτίδες που κυµαίνονται µεταξύ 20000 και 30000 µονάδων. Η 

παραγωγή είναι αυτοµατοποιηµένη σε µεγάλο βαθµό. Μετά την παραγωγή τα 

προϊόντα αποθεµατοποιούνται στις αποθήκες. 

 

Αναλύοντας την βαθµολογία που έλαβε η επιχείρηση Α, µπορεί να διαπιστωθεί πως 

έχει µια µέση απόδοση σε τοµείς όπως: η ικανοποίηση του πελάτη, τα πληροφορικά 

συστήµατα και η τυποποίηση εργασίας. Έχει απόδοση πάνω του µέσου όρου σε 

περιοχές όπως: η τεχνολογία, η ασφάλεια και περιβαλλοντική διαχείριση, το visual 

management, η χωροθέτηση, η συνεργασία και η συντήρηση. Η Α υπήρξε εξαιρετικά 

επιτυχής στην ανάπτυξη του συστήµατος ποιότητας. Η τεχνολογία επεξεργασίας τους 

είναι πολύ αποδοτική, αλλά αφιερωµένη σε ορισµένα προϊόντα, καθώς οι set-up 

χρόνοι κυµαίνονται από 1-4 ώρες. Τα επίπεδα αποθεµάτων είναι µεγάλα και υπάρχει 

πιθανότητα βελτίωσης στη χρήση εξοπλισµού. 

 

 

Σχήµα 3.5: Η κατάσταση για την ζυθοποιία Α και προγραµµατισµένες βελτιώσεις 
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Ο κύριος στόχος για την Α είναι να µεγιστοποιήσει την απόδοσή παραγωγής. Άλλοι 

σηµαντικοί στόχοι απόδοσης είναι: 

� Η  χρήση εξοπλισµού (να υπερβαίνει το 70%) 

� Η παραγωγικότητα (κόστος ανά µονάδα) 

� Η ακρίβεια παράδοσης (περισσότερο από 96%) 

 

3.6. Συστήµατα ποιότητας στη ζυθοποιία 

 

Σε κάθε ζυθοποιία οι προσπάθειες να ενισχυθεί η διοίκηση ποιότητας είναι ένα µέρος 

της προσπάθειας αύξησης των κερδών, βελτίωσης της ποιότητας τόσο των προϊόντων 

όσο και των λειτουργιών και απόδειξης περιβαλλοντικής υπεύθυνης συµπεριφοράς 

της εταιρείας. Ένα πρόγραµµα διοίκησης ποιότητας µπορεί να ευδοκιµήσει σε 

συνεργασία µε άλλα προγράµµατα.  

 

Μερικά από αυτά είναι: 

• Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) 

• Quality Management System (QMS) ISO 9001/2 international standard 

• Environmental Management System (EMS) ISO 14001 international standard 

• Total Quality Management (TQM) 

• Continual Improvement (CI) 

 

3.6.1. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 

 

Χρειάστηκαν σχεδόν 30 χρόνια (από το 1971, όταν παρουσιάστηκε επίσηµα για 

πρώτη φορά) το σύστηµα της Ανάλυσης Κινδύνου Κρίσιµου Σηµείου Ελέγχου 

(HACCP) για να γίνει καθολικά αποδεκτό ως ένα από τα πιο αυστηρά προληπτικά 

προγράµµατα των οποίων η αυστηρή εφαρµογή µπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια 

των τροφίµων. Αν και το HACCP είναι ένα σύστηµα που στοχεύει να µηδενίσει τα 

ελαττώµατα προϊόντων, είναι γνωστό ότι αυτό δεν είναι εφικτό και o πραγµατικός 

στόχος του είναι να ελαχιστοποιήσει τον αριθµό των προϊόντων που δεν είναι ασφαλή 

για κατανάλωση. Όταν µια επιχείρηση αποφασίζει να υιοθετήσει το σύστηµα HACCP 

θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσει ελέγχους σε κάθε σηµείο της γραµµής 

παραγωγής της, όπου είναι πιθανό να εµφανιστούν προβλήµατα ασφάλειας. 
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Πριν την έναρξη ενός συστήµατος HACCP, η εταιρεία πρέπει να προσπαθήσει να 

εντάξει ένα σχέδιο HACCP που τις περισσότερες φορές περιγράφεται από τα 

ακόλουθα πέντε βήµατα:  

α) προσδιορισµός πόρων HACCP και συγκέντρωση οµάδας 

β) περιγραφή των τροφίµων και της µεθόδου διανοµής 

γ) αναφορά της χρήση από καταναλωτές 

δ) ανάπτυξη διαγράµµατος ροής  

ε) επαλήθευση της εγκυρότητας του διαγράµµατος στην πράξη (λειτουργία) 

 

Οι επόµενες επτά αρχές του HACCP αποτελούν τα κύρια βήµατα για τη δηµιουργία 

ενός τέτοιου συστήµατος: 

1. Συγγραφή µιας hazard analysis 

2.Αναγνώριση των critical control points (CCPs) µε εφαρµογή του δέντρου απόφασης 

(Σχήµα 3.4) 

3. Καθορισµός critical limits (CLs) για κάθε CCP 

4. Καθορισµός  ελεγκτικών ενεργειών (monitoring actions) 

5. Καθορισµός  βοηθητικών ενεργειών (corrective actions) 

6. Καθορισµός διαδικασιών διατήρησης αρχείου (record-keeping procedures) 

7. Καθορισµός διαδικασιών επαλήθευσης (verification procedures) 

 

Σήµερα, το HACCP κερδίζει συνεχώς σηµασία και παγκόσµια αποδοχή, αφού 

υιοθετείται από τις περισσότερες χώρες σε όλο τον κόσµο. Η εφαρµογή του HACCP 

στην ΕΕ, καθιερώθηκε από τις οδηγίες του Συµβουλίου 91/43/93 και 92/5/92. Η 

εφαρµογή του HACCP διευκολύνεται σηµαντικά όταν άλλα συµπληρωµατικά 

συστήµατα διασφάλισης ποιότητας όπως το ISO 9001 / 2 είναι ήδη σε ισχύ .  

 

Η σηµερινή τάση είναι η ενσωµάτωση του HACCP και του ISO 9001 ή ISO 9002 στο 

πλαίσιο της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Οι δύο πιο σηµαντικές φάσεις για τη 

βιοµηχανία ζυθοποιίας είναι η ζύµωση και εµφιάλωση, όπου είναι πιθανόν να 

συµβούν κίνδυνοι. Σ αυτές τις φάσεις απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, πολύ καλά 

εκπαιδευµένο προσωπικό και τακτική συντήρηση του εξοπλισµού. 
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Σχήµα 3.6: HACCP decision tree (Kourtis et al., 2001) 

 

∆εδοµένου ότι η µπύρα θεωρείται "τρόφιµο", το HACCP ισχύει για την παραγωγή 

της. Το HACCP µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο διαχείρισης της ποιότητας 

και στην ουσία είναι ένα πρόγραµµα ασφάλειας των τροφίµων. Είναι σχεδιασµένο για 

να εξασφαλιστεί ότι σε κάθε στάδιο των διαδικασιών παραγωγής, συσκευασίας και 



73 
 

διανοµής, κάθε πιθανός κίνδυνος που θα µπορούσε να επηρεάσει το προϊόν και να το 

καταστήσει επιβλαβές για την υγεία έχει εξαλειφθεί. Όλα τα υλικά ζυθοποιίας και 

συσκευασίας, οι λειτουργίες ζυθοποιός και συσκευασίας, οι µεταφορές, η 

αποθήκευση και η λιανική πώληση ελέγχονται λεπτοµερώς. Από την άποψη της 

ενέργειας και βοηθητικών εγκαταστάσεων, πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η προστασία 

από µολυσµένα ή αλλοιωµένα νερό, ατµούς και άλλα αέρια διεργασιών. 

 

Η ζυθοποιία Courage (UK) χρησιµοποιεί ένα συνδυασµό αξιολόγησης κινδύνου: την 

πιθανότητα κίνδυνου µε τα µέτρα ελέγχου να εφαρµόζονται σε συγκεκριµένο στάδιο 

της διαδικασίας σε συνδυασµό µε την πιθανότητα ο κίνδυνος να περάσει µέχρι το 

τελικό προϊόν, παρά τα µέτρα ελέγχου που έχουν ληφθεί. Όπως και µε κάθε υψηλής 

απόδοσης σύστηµα, το HACCP απαιτεί διεξοδική τεκµηρίωση και επικοινωνία. Είναι 

ένα ακόµη βήµα προς την ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) - µια ακόµη βαθµίδα 

στην κλίµακα. 

 

Το HACCP βελτιώνει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και δίνει µεγαλύτερη 

αποδοτικότητα εξοπλισµού και φυσικά βελτιωµένη µικροβιολογική ποιότητα. 

Το HACCP λειτουργεί µε το πρότυπο ISO 9001 / 2 ως εργαλείο διοίκησης ποιότητας. 

Όταν δεν έχουν περιληφθεί ή δεν έχουν τεθεί σε εφαρµογή όλα τα συστήµατα ISO, το 

σύστηµα HACCP λειτουργεί ως ένα σύστηµα ποιότητας από µόνο του. Το ISO και το 

HACCP δεν πρέπει να λειτουργούν ως δύο ξεχωριστά συστήµατα. 

 

Στο σχήµα 3.5 φαίνονται σχηµατικά τα βασικά στάδια παραγωγής µπύρας µαζί µε 

τους critical control point (CCP) numbers: 

� Πρώτες ύλες (CCP1) 

� Παραγωγή Βύνης (CCP2) 

� Παραγωγή Μούστου (CCP3) 

� Τοποθέτηση σε δοχείο (CCP4) 

� Βρασµός (CCP5) 

� Ζύµωση (CCP7) 

� Φιλτράρισµα (CCP8) 

� Πλυντήριο µπουκαλιών (CCP9) 

� Γέµισµα µπουκαλιών (CCP10) 

� Παστερίωση µπουκαλιών (CCP12) 
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� Επιθεώρηση µπουκαλιών (CCP13) 

� Ετικέτες και τυποποίηση (CCP14) 

� Πακετάρισµα µπουκαλιών (CCP15) 

� Αποθήκευση (CCP16) 

 

 

Σχήµα 3.7: Process flow diagram of beer production (Kourtis et al., 2001) 
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3.6.2. ISO 9001 / 2 

 

Το ISO 9000 είναι οικογένεια προτύπων που αφορούν συστήµατα διοίκησης 

ποιότητας και έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους οργανισµούς να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών και των άλλων stakeholders (Poksinska 

et al, 2002). Τα πρότυπα δηµοσιεύονται από τον ISO, τον ∆ιεθνή Οργανισµό 

Τυποποίησης και διατίθενται µέσω πρότυπων εθνικών οργάνων. Το ISO 9000 

ασχολείται µε τις βασικές αρχές των συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων και των οκτώ αρχών διαχείρισης στις οποίες βασίζεται η 

οικογένεια πρότυπων.  

 

Το ISO 9001 ασχολείται µε τις απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρώσουν οι 

οργανώσεις που επιθυµούν να ανταποκρίνονται στο πρότυπο. Η διαδικασία εγγραφής 

βασίζεται σε αυστηρούς έλεγχους που πιστοποιούν ότι ένας οργανισµός υιοθέτησε µε 

επιτυχία ένα σύστηµα διοίκησης ποιότητας βασισµένο στα πρότυπα του ISO 9001 / 2.  

Ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι οι οργανισµοί πληρούν τις απαιτήσεις του ISO 9001 

µπορεί να ληφθεί από τρίτους οργανισµούς πιστοποίησης. Πάνω από ένα 

εκατοµµύριο οργανώσεις σε όλο τον κόσµο (ISO Press, 2010) πιστοποιούνται 

ανεξάρτητα κατά ISO 9001, κάνοντας το ένα από τα πιο ευρέως χρησιµοποιούµενα 

εργαλεία διοίκησης στον κόσµο σήµερα. 

 

Η παγκόσµια υιοθέτηση του ISO 9001 µπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες. 

Ο πιο σηµαντικός από αυτού είναι ότι πολύ µεγάλος αριθµός αγοραστών απαιτεί από 

τους προµηθευτές να κατέχουν πιστοποίηση κατά ISO 9001. Τα µετρήσιµα οφέλη 

από την εφαρµογή του ISO 9001 στην ανάπτυξη ενός καλού συστήµατος ποιότητας 

µπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

� βελτιωµένη τεκµηρίωση των διαδικασιών και των οδηγιών εργασίας 

� βελτιωµένη επικοινωνία σε όλη την οργάνωση 

� βελτιωµένα προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες 

�  ικανοποίηση των πελατών 

� πρόληψη των σφαλµάτων σε όλες τις λειτουργίες 

� βελτίωση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και µείωση του κόστους 

� βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και της ικανοποίησης των εργαζοµένων 

� αύξηση µεριδίου αγοράς 
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3.6.3. ISO 14001 

 

Η εφαρµογή ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠ∆) όπως ορίζεται από 

το πρότυπο ISO 14001, θα οδηγήσει σε συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής 

επίδοσης. Οι προδιαγραφές του προτύπου βασίζονται στην ιδέα ότι η επιχείρηση θα 

επανεξετάζει περιοδικά και αξιολογεί συστηµατικά το σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης για τον εντοπισµό ευκαιριών για βελτίωση. 

 

Παρόλο που ορισµένες βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές επιδόσεις µπορεί να 

αναµένονται στη βάση της εγκριθείσας συστηµατικής προσέγγισης του προτύπου, το 

ΣΠ∆ είναι κυρίως ένα εργαλείο που επιτρέπει σε µια επιχείρηση να ελέγχει 

συστηµατικά το επίπεδο που η ίδια καθορίζει. Η επιχείρηση έχει την ελευθερία και 

την ευελιξία να καθορίσει τα όρια του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

 

Το ΣΠ∆ πρέπει να επιτρέπει στην επιχείρηση να: 

� καθιερώσει µία περιβαλλοντική πολιτική κατάλληλη για την ίδια 

� εντοπίσει περιβαλλοντικά ζητήµατα που προκύπτουν από το παρελθόν, το 

παρόν ή τις σχεδιαζόµενες δραστηριότητες, προϊόντα ή υπηρεσίες 

� προσδιορίσει τις σχετικές νοµοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις 

� καθορίσει τις προτεραιότητες και να θεσπίσει κατάλληλους περιβαλλοντικών 

σκοπούς και στόχους 

� καθορίσει τη δοµή και τα προγράµµατα για την εφαρµογή µιας 

περιβαλλοντικής πολιτικής  

� διευκολύνει τον προγραµµατισµού, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, τις 

διορθωτικές ενέργειες 

� επανεξετάζει τις δραστηριότητες. ώστε να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε 

την πολιτική και ότι το ΣΠ∆ παραµένει κατάλληλο 

� είναι ικανή να προσαρµόζεται στις µεταβαλλόµενες συνθήκες 
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3.7. Case Study: Η ζυθοποιία Guiness UDV – Ποιότητα στην παραγωγή 

 

3.7.1. Το St. James’s Gate Brewery σήµερα 

 

Σήµερα, το St. James’s Gate Brewery δεν είναι πλέον το µεγαλύτερο ζυθοποιείο του 

κόσµου, είναι όµως σίγουρα ένα από τα πιο σύγχρονα. Η Guinness έχει ζυθοποιίες σε 

50 χώρες σε όλο τον κόσµο και κάνει πωλήσεις σε 150 χώρες. Σε κάθε µία από αυτές 

η µπύρα περιέχει ένα ειδικό συστατικό, το οποίο έχει ζυθοποιηθεί στο St. James’s 

Gate. Έτσι, κάθε ένα από τα 10 εκατοµµύρια ποτήρια Guinness που πίνεται 

καθηµερινά σε όλο τον κόσµο περιέχει ένα µικρό κοµµάτι των πολύ ιδιαίτερων 

ικανοτήτων παρασκευής του ζυθοποιείου του ∆ουβλίνου. Στο St. James’s Gate 

υπάρχει µια µεγάλη έµφαση στην εξασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή. Οι 

λειτουργίες ζυθοποιίας πληρούν το διεθνές πρότυπο ISO 9002. Επίσης, το 1996 η 

ζυθοποιία του St. James’s Gate έγινε η πρώτη ζυθοποιία στον κόσµο που εφάρµοσε 

το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.  

 

3.7.2. Η ∆ιαδικασία Παραγωγής 

 

Το κριθάρι, το νερό, ο λυκίσκος και η µαγιά είναι οι τέσσερις βασικές πρώτες ύλες 

της Guinness. Πάνω από 90.000 τόνοι κριθαριού, ή σχεδόν το 10% της συνολικής 

ιρλανδικής καλλιέργειας χρησιµοποιείται κάθε χρόνο για την παραγωγή της 

Guinness. Το περισσότερο κριθάρι µετατρέπεται σε βύνη. Η ίδια η παραγωγή της 

µπύρας Guinness λαµβάνει χώρα σε έξι κύριες φάσεις: 

 

 

Σχήµα 3.8: Οι έξι φάσεις παραγωγής της Guinness 
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3.7.3. Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Guinness 

 

Η διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος είναι µέγιστης σηµασίας για την 

Guinness. Η ποιότητα της µπύρας επιτυγχάνεται µε τη χρήση συστηµάτων ∆ιοίκησης 

Ολικής Ποιότητας (TQM). Η ∆ΟΠ εξετάζει την ποιότητα από την πλευρά του 

πελάτη. Όλα τα είδη που παράγονται πρέπει να πληρούν ή να υπερβαίνουν τις 

προσδοκίες του. Γι’ αυτό η ποιότητα αποτελεί ουσιώδες µέρος κάθε σταδίου της 

παραγωγικής διαδικασίας και όχι απλά µια τελική επιθεώρηση. Η έρευνα δείχνει ότι 

τα περισσότερα θέµατα ποιότητας προκύπτουν από τον τρόπο που οι άνθρωποι 

κάνουν τις διάφορες εργασίες και όχι από λάθη των µηχανηµάτων στις γραµµές 

παραγωγής. Για το λόγο αυτό ο καθένας στην οµάδα παραγωγής, σε όλα τα επίπεδα 

της εταιρείας, πρέπει να είναι αφοσιωµένος στην ποιότητα. Όλοι οι εργαζόµενοι 

πρέπει να µοιραστούν το όραµα της ποιότητας και να εκπαιδεύονται σε υψηλό 

επίπεδο. Η συνεχής βελτίωση είναι µια έννοια κλειδί στην οποία ο καθένας συµβάλει 

ώστε να επέλθουν βελτιώσεις. 

 

Η Guinness χρησιµοποιεί παγκόσµιου κλάσης τεχνικές παραγωγής και προγράµµατα 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Το όραµα της είναι να  υπάρχει τέλεια µπύρα παντού 

και ανά πάσα στιγµή. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της αλυσίδας ποιότητας, 

δηλαδή µέσω όλων των κρίκων από την παραγωγή µέχρι την κατανάλωση. Η 

αλυσίδα ποιότητας της Guinness περιλαµβάνει τρία βασικά στάδια: 

 

1. εξασφάλιση της ποιότητας των πρώτων υλών 

2. εξασφάλιση της ποιότητας στο πλαίσιο των διαδικασιών ζυθοποιίας 

3. εξασφάλιση της ποιότητας στο σηµείο πώλησης 

 

 

Σχήµα 3.9: Η αλυσίδα ποιότητας της Guinness 
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Η Guinness αναγνωρίζει την αξία που έχει η οµάδα στην ικανοποίηση των πελατών. 

Η σχετική οµάδα δεν περιορίζεται σε όσους εργάζονται εντός της εταιρείας, αλλά 

συµπεριλαµβάνει και όλους τους εµπλεκόµενους στη διαδικασία, από τους 

προµηθευτές των πρώτων υλών µέχρι τις κάβες και το προσωπικό του µπαρ. 

 

3.7.3.1. Ποιότητα στις πρώτες ύλες 

 

Τα πρότυπα ποιότητας που χρησιµοποιούνται στην Guinness ξεκινούν πολύ πριν από 

τη διαδικασία παραγωγής.  Η έρευνα για νέα στελέχη κριθαριού, ο έλεγχος ότι 

καλλιεργούνται τα σωστά είδη κριθαριού και η παρακολούθηση της ποιότητας των 

νέων συγκοµιδών αποτελούν ουσιαστικό µέρος της διατήρησης της ποιότητας των 

πρώτων υλών. Με τη ∆ΟΠ οι προµηθευτές αντιµετωπίζονται ως συνεταίροι και όλες 

οι µεριές εργάζονται για να παραδώσουν ένα ποιοτικό προϊόν. 

 

3.7.3.2. Ποιότητα στη διαδικασία ζυθοποιίας 

 

Η Guinness χρησιµοποιεί µια διττή προσέγγιση για τον έλεγχο της ποιότητας κατά τη 

διάρκεια των διάφορων σταδίων της διαδικασίας παρασκευής. Η προσέγγιση της 

«χαµηλής τεχνολογίας» είναι ο λόγος που χρησιµοποιούνται εκπαιδευµένοι 

δοκιµαστές, ενώ χρησιµοποιείται παράλληλα και η κορυφαία τεχνολογία. 

 

3.7.3.2α. Γευσιγνωσία - Μια ποιοτική προσέγγιση στην ποιότητα 

 

Κάθε µέρα στο St. James’s Gate εκπαιδευµένοι δοκιµαστές κάνουν δοκιµές σε 

δεκάδες δείγµατα της µπύρας. Όλες οι µπύρες της εταιρείας δοκιµάζονται σε τακτά 

στάδια καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για να εξασφαλιστεί ότι είναι σε άριστη 

κατάσταση για κατανάλωση. Η βαθµολογία της µπύρας γίνεται µε βάση το άρωµα, τη 

γεύση και την ποιότητα της κεφαλής, καθώς και τον εντοπισµό οποιασδήποτε 

απόκλισης από την κανονικό. Η γευσιγνωσία, παρόλο που είναι ποιοτικού 

χαρακτήρα, είναι ο απόλυτος έλεγχος ποιότητας. Η Guinness δεν δοκιµάζεται µόνο 

στο τέλος της διαδικασίας παρασκευής. Αναλύεται και δοκιµάζεται σε 

προκαθορισµένα στάδια για να εξασφαλιστεί ότι τα πρότυπα έχουν τηρηθεί αυστηρά. 

Τα αποτελέσµατα αυτών των δοκιµών µεταδίδονται άµεσα µέσω ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, έτσι ώστε να διατηρούνται τα επίπεδα ποιότητας.  
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3.7.3.2β. Τεχνολογία - Μία ποσοτική προσέγγιση στην ποιότητα 

 

Εκτός από την γεύση, η Guinness χρησιµοποιεί τεχνολογία αιχµής για να 

παρακολουθεί διαρκώς την διαδικασία παραγωγής.  Η τεχνολογία µέτρα µε ακρίβεια 

και ελέγχει τις ποσότητες των συστατικών. Ελέγχονται, επίσης, η θερµοκρασία στην 

οποία πραγµατοποιείται κάθε διαδικασία και η διάρκεια. Η Guinness απασχολεί 

περίπου 80 άτοµα στο εργαστήριο διασφάλισης ποιότητας. Κατά τη διάρκεια της 

ζυθοποιίας, της ζύµωσης και των σταδίων επεξεργασίας της µπύρας, οι µετρήσεις 

γίνονται συνεχώς µε στοιχεία όπως: 

� επίπεδα του διαλυµένου οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα και µαγιά µπύρας  

� θερµοκρασία 

� χρώµα 

� αφρώδες  

� σαφήνεια 

� γεύση 

 

Τα δείγµατα λαµβάνονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και ελέγχονται 

µικροβιολογικά στο σύγχρονο κέντρο διασφάλισης ποιότητας. Ακόµη και αφού η 

παραγωγή έχει ολοκληρωθεί, η Guinness εισαγάγει βελτιώσεις στον τρόπο µε τον 

οποίο η µπύρα γεµίζεται στα δοχεία, τα βαρέλια και τα µπουκάλια. Αυτές οι 

βελτιώσεις οδήγησαν σε µπύρες που είναι πιο συνεπείς στη γεύση και στην εµφάνιση 

τους στο ποτήρι. 

 

3.7.3.3. Ποιότητα στο σηµείο πώλησης 

 

Έγινε αντιληπτό πώς η ποιότητα της µπύρας Guinness εξασφαλίζεται µέσω 

της προµήθειας πρώτων υλών, της διαδικασίας ζυθοποιίας και εµφιάλωσης. Αυτή η 

διασφάλιση ποιότητας έχει ελάχιστη αξία αν το προϊόν δεν είναι ακόµα σε άριστη 

κατάσταση στο σηµείο πώλησης στον καταναλωτή. Η Guinness δίνει έµφαση και  

στην ποιότητα στο τελικό κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας κάνοντας σηµαντική 

έρευνα, τόσο στον τοµέα της διανοµής, όσο και στον εξοπλισµό και στις µεθόδους 

που χρησιµοποιούνται κατά το τράβηγµα της πίντας. Για παράδειγµα, η τρέχουσα 

βρύση της Guinness, η οποίο αναπτύχθηκε µε κόστος άνω των 1,27 εκατοµµύρια, 

είναι εύκολη στη λειτουργία και διασφαλίζει ότι κάθε πίντα είναι καλά διατηρηµένη. 
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Άλλες εξελίξεις περιλαµβάνουν την εισαγωγή ενός νέου αερίου ανάµειξης για το 

σύνολο των 13.000 παµπ, κλαµπ και ξενοδοχείων στην Ιρλανδία. Αυτά τα συστήµατα 

εγγύησης ποιότητας µαζί µε άλλους παράγοντες, διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές 

εξυπηρετούνται τέλεια κάθε φορά. 

 

 Όλες οι πτυχές  στην ποιότητα διανοµής συνοψίζονται από το πρόγραµµα των 5CS 

ποιότητας. Το 5CS αποτελείται από: 

� C1: Σωστό µείγµατα αερίων 

� C2: Συνεπείς θερµοκρασίες 

� C3: Καθαρές γραµµές µπύρας 

� C4: Σωστά καθαρισµός ποτηριών 

� C5: Καλή παρουσίαση 

 

Για να εξασφαλιστεί ότι τα 5CS έγιναν αναπόσπαστο µέρος της ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας των προϊόντων της, η Guinness δηµιούργησε την οµάδα ποιότητας και 

επενδύει 43 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως σε εµπορική ποιότητα. Η Guinness έχει 

συνάψει συνεργασία µε εξουσιοδοτηµένους εµπόρους και παρέχει τεχνικές 

συµβουλές και υποστήριξη σε όλες τις πτυχές των 5CS από: την ψύξη, τα συστήµατα 

αερίου, την διάταξη του µπαρ, το πλύσιµο ποτηριών και τα συστήµατα αποθήκευσης. 

Η οµάδα ποιότητας επισκέπτεται τακτικά όλα τα σηµεία, όπου πωλούνται τα 

προϊόντα της Guinness. Σε κάθε σηµείο, µεταφέρουν µια σειρά από δραστηριότητες 

διασφάλισης ποιότητας και παρέχουν συµβουλές στο προσωπικό του µπαρ. Η 

Guinness αναγνωρίζει επίσης την σηµασία που έχει το καλά εκπαιδευµένο 

προσωπικό του µπαρ. Σήµερα, πάνω από 15.000 άτοµα έχουν παρακολουθήσει 

µαθήµατα κατάρτισης που καλύπτουν όλες τις πτυχές για τη γνώση του προϊόντος, 

την ψύξη της µπίρα, την συντήρηση του εξοπλισµού και την υγιεινή. 
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3.8. Case Study: Παρασκευάζοντας καλύτερη µπύρα µε το Lean Six Sigma 

 

Πρόσφατα, µια καλά οργανωµένη και ταχύτατα αναπτυσσόµενη εταιρεία παραγωγής 

µπύρας επένδυσε τεράστια ποσά σε µια σύγχρονη εγκατάσταση ζυθοποιίας. Η νέα 

µονάδα βελτίωσε την ποιότητα και την παραγωγικότητα, καθώς επίσης µείωσε το 

κόστος µέσω της εφαρµογής νέας τεχνολογίας. Ως επόµενο βήµα, η εταιρεία άρχισε 

να ερευνά µεθόδους για την επίτευξη περαιτέρω βελτιώσεων στην απόδοση. 

Αναγνωρίζοντας ότι η τεχνολογία και οι προστιθέµενες επενδύσεις ίσως είχαν  

φθίνουσες αποδόσεις, αποφάσισαν να διερευνήσουν τις αρχές ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (TQM), ως µέσο για την επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας στο χώρο 

παραγωγής. Το αποτέλεσµα του έργου, στο όποιο συµµετείχαν πολλά εργαλεία Lean 

Six Sigma, καταδεικνύει τα πλεονεκτήµατα της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας και του 

Lean Six Sigma.  

 

3.8.1. Επιλογή του θέµατος 

 

Το έργο διαρθρώνεται γύρω από επτά βήµα επίλυσης προβληµάτων της TQM, τα 

οποία είναι: 

1. Ορισµός του προβλήµατος 

2. Ανάλυση των βαθύτερων αιτίων 

3. ∆ηµιουργία αντιµέτρων ιδεών 

4. ∆οκιµή των ιδεών και εφαρµογή τους στην παραγωγή 

5. Έλεγχος του αποτελέσµατος 

6. Τυποποίηση των διαδικασιών 

7. Συνεχής Βελτίωση 

 

Σε αυτή την περίπτωση πολλά από τα παραπάνω βήµατα συγχωνεύθηκαν ή 

διεξήχθησαν µε µη γραµµικό τρόπο σε διάφορα σηµεία της διαδικασίας. 

 

3.8.2. Βήµα 1: Καθορισµός του προβλήµατος 

 

Η οµάδα ποιότητας χαρακτήρισε, ταξινόµησε και έδωσε προτεραιότητα στους 

βασικούς τοµείς της ποιότητας που χρειάζονταν δραµατική βελτίωση. Τελικά, «η 

συνεκτικότητα της γεύσης» στοχοποιήθηκε ως η κύρια περιοχή βελτίωσης. Μετά τη 
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χρήση µεθόδων κατάταξης στο πλαίσιο της αναθεώρησης των διαφόρων πιθανών 

χαρακτηριστικών της γεύσης, η οµάδα επέλεξε την «πικρία της µπύρας», ως την 

παράµετρο που θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί σε αυτό το έργο. 

 

Σε µονάδες µέτρησης για την προβλεποµένη πικρία, το πρότυπο ήταν 10 ±2 µονάδες. 

Εξετάζοντας παλαιότερες µετρήσεις ποιοτικού ελέγχου (QC),  οι 75 µετρήσεις το 

µήνα αποκάλυψαν τα εξής: 

Μέση πικρία (B) = 10.2 

Sigma (s) = 0.029 

 

Μετά από τις µετρήσεις αυτές, η οµάδα αναρωτήθηκε γιατί υπήρχε η ανάγκη για 

βελτίωση της πικρίας. Η οµάδα αποφάσισε να επαναξιολογήσει το σύστηµα µέτρησης 

της πικρίας και το δειγµατοληπτικό σύστηµα. 

 

Μέτρηση: Η µέτρηση της πικρίας περιλαµβάνει τέσσερα στάδια:  

� εξαέρωση (αφαίρεση όλων των αερίων του διοξειδίου του άνθρακα από το 

δείγµα) 

� τρέµουλο 

� φυγοκέντρηση  

� µέτρηση 

 

Η παρατήρηση της διαδικασίας µέτρησης έφερε προφανείς ασυνέπειες: 

1. Η εξαέρωση γινόταν µε το χέρι από ανατροπή της µπύρας από το ένα ποτήρι 

στο άλλο. 

2. ∆εν ήταν σαφές το πότε η µπύρα είχε εξαερωθεί αρκετά. 

3. Η φυγοκέντρηση µεταβαλλόταν από χειριστή σε χειριστή. 

4. Οι καθορισµένες φορές µέτρησης της τυποποιηµένης διαδικασίας λειτουργίας 

(Standard Operating Procedure - SOP) δεν ακολουθούνταν. 

 

Αντίµετρα:  

1) Τοποθετήθηκε ένας µαγνητικός αναδευτήρας και τυποποιήθηκε η ώρα της 

εξαέρωσης του δείγµατος. 

2) Τονίστηκε η αναγκαιότητα της τήρησης των φορών µέτρησης της SOP. 
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Η επαναληψιµότητα και η αναπαραγωγιµότητα του συστήµατος ελέγχτηκε µε R & R 

ανάλυση και η διακύµανση του 0.07 κρίθηκε ικανοποιητική. 

 

∆ειγµατοληψία: Η προηγούµενη απόδοση βασίστηκε σε µέγεθος δείγµατος ένα 

µπουκάλι ανά βάρδια για µια παραγωγή 25.000 φιαλών ανά ώρα. Η οµάδα πρότεινε 

ότι οι εργαζόµενοι θα πρέπει να ελέγχουν την πικρία πολύ πιο εντατικά για την 

επιβεβαίωση της απόδοσης. Μια ωριαία δειγµατοληψία έγινε για δύο ηµέρες.  

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 3.3. 

 

 Number of 

samples 

Average 

Bitterness 

Avg. 

+3s 

Avg. 

-3s 

QC sampling 75 10.2 11.1 9.33 

Hourly sampling 43 11.2 12.3 8.15 

Control limits   12 8 

Πίνακας 3.3:Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας 

 

Τα ωριαία δεδοµένα έδειξαν ότι η διαδικασία δεν προσφέρει καν ποιότητα 3-Sigma 

(δηλαδή 99.7 % των προϊόντων εντός των ορίων ελέγχου) για 40 ώρες. Έτσι, ήταν 

απίθανο ότι η διαδικασία θα µπορούσε να δώσει ποιότητα 6-Sigma για ένα µήνα. 

 

Ένα X-bar διάγραµµα ελέγχου δηµιουργήθηκε, όπως φαίνεται στο σχήµα 3.10. 

 

 

Σχήµα 3.10: Ωριαία πικρία – Mild Beer Bottle 

  

Από τις µετρήσεις αυτές επιτεύθχηκαν δύο σηµαντικές αλλαγές στη νοοτροπία: 
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1. Η διαδικασία δεν ήταν τέλεια, όπως νόµιζαν. Υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης. 

2. Οι µετρήσεις δεν αντιπροσώπευαν την πραγµατικότητα. 

 

Άρχισε η τακτική αποτύπωση του γραφήµατος και επιλέχθηκαν 100 ώρες για να 

βρεθεί η διακύµανση του πληθυσµού. Ο µέσος όρος και η διακύµανση από τις πρώτες 

100 ώρες που µετρήθηκε η τρέχουσα κατάσταση βοήθησαν να καθοριστεί το 

πρόβληµα, χρησιµοποιώντας το τύπο: πρόβληµα = επιθυµία - τρέχουσα κατάσταση. 

 

3.8.3. Βήµα 2: Εύρεση των βαθύτερων αιτιών 

 

Ο µέσος όρος των µετρήσεων (10.8) της εν λόγω παρτίδας του ζύθου κατατάσσεται 

στην κορυφή της κλίµακας πικρίας για “Mild Beer”. Επειδή ο υψηλός µέσος εµπίπτει 

στην επικάλυψη του εύρους της κατηγορίας “Strong Beer”, η οµάδα είδε ότι η µπύρα 

βγαίνει εκτός εµβέλειας κατηγορίας. 

 

∆ηµιουργία και δοκιµή αντίµετρων ιδεών: Η µείωση του µέσου όρου πικρίας 

απαιτεί µείωση στον λυκίσκο που έχει προστεθεί κατά 100 γραµµάρια ανά παρτίδα. 

Μόλις ολοκληρώθηκε αυτό και τέθηκε σε εφαρµογή, η µέση πικρία κατέβηκε 

σταδιακά στο 10.3 σε περίπου 150 ώρες (βλ. πίνακα 3.4). 

 

Hours 50-150 75-175 100-200 200-300 

Average Bitterness 10.8 10.6 10.4 10.3 

Πίνακας 3.4: Σταδιακή µείωση πικρίας στην πάροδο του χρόνου 

 

Καθώς το έργο προχωρούσε σταδιακά, η δόση λυκίσκου τελειοποιούνταν. Έτσι 

µειώνοντας τον λυκίσκο κατά άλλα 100 γραµµάρια είχε επιτευχθεί µέσος όρος 10. Ο 

πρώτος στόχος του έργου είχε επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό µαζί µε µικρή 

εξοικονόµηση κόστους. Το πολύ δύσκολο ήταν η µείωση της διακύµανσης κατά 50%. 

 

Ο καταιγισµός ιδεών παρήγε µια λίστα µε τα πιθανά αίτια της διακύµανσης, µε χρήση 

διαγράµµατος Ishikawa ή fishbone. Οι περισσότερες βασικές µεταβλητές και τα 
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συστατικά ελέγχονταν αυτόµατα γι’ αυτό και παρέµεναν εντός στενών ορίων. Μόνο 

δύο διαδικασίες ήταν χειροκίνητες και είχαν διακύµανση: 

 

1. Η προετοιµασία του διαλύµατος λυκίσκου και ο χρόνος προσθήκης του στον 

µούστο. 

2. Το ζύγισµα του λυκίσκου που χρειάζεται ζυγοστάθµιση, καθαρισµό και 

προσεκτική χρήση. 

 

Γι αυτό αναπτύχθηκαν και εφαρµόστηκαν τυποποιηµένες διαδικασίες λειτουργίας 

(SOPs) για τους δύο ανωτέρω παράγοντες. 

 

Η πικρία της µπύρας αναπτύσσεται µέσα από τη διαδικασία σε τρία βασικά στάδια: 

 

1. Παραγωγή µούστου 

2. Ζύµωση – ωρίµανση 

3. Στάδιο µεταξύ ζύµωσης και εµφιάλωσης 

 

Εισήχθη τακτική µέτρηση της πικρίας σε κάθε παρτίδα µούστου και η οµάδα 

ανέπτυξε ένα διάγραµµα ελέγχου για την αναθεώρηση των 3σ ορίων µετά από κάθε 

50 παρτίδες. Το πειραµατικό πρότυπο για την µέση πικρία του µούστου ήταν 20. 

 

Για τις πρώτες 50 παρτίδες µούστου, η µέση πικρία µετρήθηκε στα 21, µε σίγµα 1.31. 

Ο µέσος όρος ρυθµιζόταν ανάλογα µε την πικρία της µπύρας. 

 

Με τη βασική διαδικασία σταθεροποίησης, το διάγραµµα ελέγχου µεταφέρθηκε από 

την διασφάλιση της ποιότητας στον ζυθοποιό βάρδιας. Μια µικρή οµάδα άρχισε να 

συναντιέται και εξάλειψε τις πηγές διακυµάνσεων. Σταδιακά, το σίγµα µειώθηκε 

περισσότερο σε δύο µήνες (200 ώρες) κάτω από το 50% - από 0,68 σε 0,35 - 0,38. 

 

3.8.4. Βήµα 3: Έλεγχος των αποτελεσµάτων 

 

Όταν ξεκίνησε η καταγραφή για το έργο αυτό, η κατάσταση της πικρίας του µούστου 

είχε ως εξής: 

 



87 
 

Μέσος όρος: 10.7 

Sigma: 0.11 

Όρια 3-Sigma: 10.37 – 11.03 

 

Φάση 1 

 

Ο µέσος όρος πικρίας βελτιώθηκε, από 10.7 σε 10.8. Όταν τα µέλη της οµάδας 

αναρωτηθήκαν το γιατί, προέκυψαν δύο αιτίες: 

� Ένα από τα συστατικά της συνταγής ήταν ένα παχύ υγρό στα βαρέλια. Η 

οµάδα συνειδητοποίησε ότι περίπου 5 κιλά παραµένουν σε κάθε βαρέλι και 

µπορούν να αφαιρεθούν µε πλύσιµο µε ζεστό νερό. 

� Οι παρτίδες των 10.6 (το χαµηλότερο άκρο της κλίµακας πικρίας) 

σταµάτησαν να εµφανίζονται και αντικαταστάθηκαν από κάποιες 10.8s. 

 

Φάση 2 

 

Η οµάδα αναρωτήθηκε γιατί αν µία παρτίδα µπορούσε να είναι 10.8, γιατί θα πρέπει 

η επόµενη να είναι 10.7; Η αναζήτηση και η εξάλειψη των ήσσονος σηµασίας αιτίων 

της µεταβλητότητας σταδιακά οδήγησαν σε αύξηση του αριθµού των 10.9. Έως το 

τέλος της φάσης 2, ο µέσος όρος των µετρήσεων πικρίας είχε κινηθεί προς το 10.85. 

 

Φάση 3 

 

Στη συνέχεια, αυξήθηκε η τακτική επανεξέταση και η σταδιακή σύσφιξη των 

παραµέτρων της διαδικασίας ανεβάζοντας την πικρία σε 10.9. Λίγες παρτίδες άγγιξαν 

11, αλλά οι περισσότερες ήταν µεταξύ του 10.9 και 10.8. Η επιτευχθείσα βελτίωση 

συνοψίζεται στον πίνακα 3.5. 

 

 Initial state After change 

Average wort bitterness 10.7 10.9 

Sigma 0.11 0.04 

Πίνακας 3.5: Τελικά Αποτελέσµατα Έργου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΖΥΘΟΠΟΙIΑΣ  

 

4.1. Γενικά 

 

Η ελληνική βιοµηχανία ζυθοποιίας παρουσιάζει µεγάλο βαθµό συγκέντρωσης µε την 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. να κατέχει την ηγετική θέση µε µερίδιο της τάξης 75% της 

εγχώριας αγοράς µπύρας και δεύτερη την Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. να κατέχει το 15%. 

Συνεπώς, η επιχειρηµατική αριστεία και η έννοια της ολικής ποιότητας στην 

ελληνική ζυθοποιία αντιπροσωπεύεται κυρίως από τις δύο αυτές επιχειρήσεις.  

 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο γίνεται µία ιστορική αναδροµή στην ελληνική ζυθοποιία, 

αναλύεται η ελληνική αγορά µπύρας µε την προσφορά, τα δίκτυα διανοµής και την 

µερίδια παραγωγής. Μετά γίνεται εκτενής αναφορά στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία και 

στα συστήµατα ποιότητας που χρησιµοποιεί. Τέλος, παρουσιάζεται η Μύθος 

Ζυθοποιία µέσα από µια µελέτη περίπτωσης. 

 

4.2. Ιστορική Αναδροµή 

 

Στην Ελλάδα, η οργανωµένη ζυθοποιία εµφανίστηκε το1864 µε το εργοστάσιο του 

Ιωάννη Γ. Φίξ. Το 1893 οι δραστηριότητες της επιχείρησης επεκτάθηκαν σε νέες 

εγκαταστάσεις από τον Κάρολο Φίξ, διάδοχο της οµώνυµης οικογένειας. Το 1890 

δηµιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη η ζυθοποιία «Όλυµπος» και το 1908 η ζυθοποιία 

«Νάουσα», οι οποίες αργότερα συγχωνεύτηκαν µε την Κάρολος Φίξ Α.Ε. Την εποχή 

εκείνη λειτουργούσαν δύο ακόµη ζυθοποιεία το ένα από τον Αλέξανδρο Μάµο (µε 

έτος ίδρυσης το 1896) και το άλλο από τον Μιλτιάδη Κλωναρίδη (µε έτος ίδρυσης 

το1903). Το 1962 ιδρύθηκε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και ήταν τότε που η ελληνική 

αγορά µπύρας άρχισε να διαµορφώνει την παρούσα µορφή της. Από τότε µέχρι 

σήµερα έχουν προστεθεί στον κλάδο επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται είτε µε την 

παραγωγή είτε µε τις εισαγωγές µπύρας. Σήµερα στον τοµέα της ζυθοποιίας 

δραστηριοποιούνται ελάχιστες ζυθοβιοµηχανίες, ενώ τα τελευταία χρόνια διείσδυσαν 

στον παραγωγικό τοµέα και ορισµένες “µικροζυθοποιίες”, καθώς και αρκετές 

εισαγωγικές επιχειρήσεις.  
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4.3. Η ελληνική αγορά µπύρας 

 

Στη διάρκεια του 2010 η αγορά συρρικνώθηκε κατά 8% και το 2009 κατά 5%, ενώ 

εµφανίζει σοβαρά στοιχεία ωριµότητας. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία κατέχει ηγετική 

θέση, καλύπτοντας το µεγαλύτερο µέρος της εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης. 

∆εύτερη έρχεται η Μύθος Ζυθοποιία η οποία κερδίζει συνεχώς µερίδιο αγοράς. 

Ακολουθούν οι επιχειρήσεις: Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης και Ολυµπιακή 

Ζυθοποιία στην τρίτη θέση και Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης στην τέταρτη. Ο 

παραγωγικός τοµέας εξακολουθεί να αποτελείται από µικρό αριθµό επιχειρήσεων, 

ωστόσο τα τελευταία χρόνια είναι αισθητή η είσοδος στον κλάδο κάποιων νέων 

παραγωγικών επιχειρήσεων µε χαρακτηριστικά µικροζυθοποιίας. Στην εξεταζόµενη 

αγορά δραστηριοποιούνται και αρκετές εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες ωστόσο 

διαθέτουν σχετικά µικρές ποσότητες µπύρας. Στην εγχώρια αγορά µπύρας 

κυκλοφορεί µεγάλος αριθµός εµπορικών σηµάτων, ορισµένα εκ των οποίων 

εισάγονται από παραγωγικές εταιρείες µε σκοπό τον εµπλουτισµό της γκάµας των 

προϊόντων τους. Οι εισαγωγικές εταιρείες συνήθως δραστηριοποιούνται στον 

ευρύτερο κλάδο των ποτών και ειδών διατροφής, στις περισσότερες δε περιπτώσεις οι 

πωλήσεις από τα εξεταζόµενα προϊόντα καλύπτουν µικρό ποσοστό του συνολικού 

κύκλου εργασιών τους. Οι επιχειρήσεις του κλάδου της ζυθοποιίας, προκειµένου να 

διατηρήσουν ή και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά, είτε προβαίνουν σε 

δηµιουργία νέων τύπων προϊόντων, είτε στις εισαγωγές νέων εµπορικών σηµάτων. 

Επιπλέον, επιδιώκουν τη διαφοροποίηση αυτών που ήδη διατίθενται στην αγορά, 

ανανεώνοντας µερικές φορές τη συσκευασία (εµφάνιση και χωρητικότητα). 

 

4.3.1. ∆ιάθεση – ∆ίκτυα ∆ιανοµής 

 

Σηµειώνεται ότι η αγορά µπύρας διακρίνεται : 

� στην «κρύα» αγορά (εστιατόρια, µπαρ, κέντρα διασκέδασης, καφέ, κλπ.), 

όπου παρατηρείται και η µεγαλύτερη κατανάλωση (περίπου 60% - 65%) 

� στη «ζεστή» αγορά που απευθύνεται στην οικιακή κατανάλωση 

 

Όσον αφορά τη διάθεση µπύρας στην ελληνική αγορά, αυτή πραγµατοποιείται µέσω 

διαφόρων εµπορικών καναλιών. Οι εταιρείες του κλάδου διακινούν τα προϊόντα τους 

µέσω ιδίου δικτύου διανοµής, µέσω χονδρεµπόρων ή µέσω αντιπροσώπων. Η 
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διάρθρωση του δικτύου διανοµής διαφέρει µεταξύ των εταιριών, καθώς άλλες 

επιχειρήσεις στηρίζουν τη διανοµή του προϊόντος τους κυρίως στο δικό τους δίκτυο 

και άλλες σε χονδρέµπορους ή αντιπροσώπους. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, 

οι εταιρείες διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά µέσω ενός συνδυασµού ιδίου 

δικτύου διανοµής και χονδρεµπόρων. Οι αλυσίδες σούπερ-µάρκετ αποτελούν τον 

κυριότερο προµηθευτή της «ζεστής» αγοράς, καθώς µέσω αυτών πραγµατοποιούνται 

οι µεγαλύτερες πωλήσεις µπύρας που προορίζονται για οικιακή κατανάλωση.  

 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις παραγόντων της αγοράς, από το σύνολο της «κρύας αγοράς» 

περίπου το 42% καταναλώνεται σε ταβέρνες και εστιατόρια, 38% συγκεντρώνουν τα 

µπαρ και οι καφετέριες και ακολουθούν οι πιτσαρίες µε 15% και τα ξενοδοχεία µε 

5%. Όσον αφορά στη «ζεστή αγορά», το 50% της κατανάλωσης γίνεται µέσα από τα 

µίνι µάρκετ, τα παντοπωλεία και τα περίπτερα, το 25% από τα µικρά σούπερ µάρκετ, 

το 17% από τα µεγάλα σούπερ µάρκετ και τέλος το 8% από τα υπερµάρκετ. 

 

4.3.2. Μερίδια Παραγωγής 

 

Στον πίνακα 4.1 φαίνονται οι πωλήσεις των ελληνικών εταιριών ζυθοποιίας σε ευρώ 

για έτη 2004-2008. Για το 2008 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. κατείχε το 80% της 

συνολικής εγχώριας παραγωγής. Ακολουθούσε η Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. µε 11% και 

η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης Α.Ε. µε 5%. Τέλος η Ζυθοποιία Μακεδονίας – 

Θράκης κάλυπτε το 2,5% της παραγωγής. Σήµερα τα δεδοµένα αυτά έχουν αλλάξει, 

µε την Μύθος και την Ολυµπιακή (ΦΙΞ) να έχουν αυξήσει µερίδια αγοράς. 

 

 

Πίνακας 4.1: Πωλήσεις των παραγωγικών επιχειρήσεων (ICAP, 2009) 
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4.4. Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. 

 

4.4.1. Εταιρικό Προφίλ 

 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. είναι µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα.  

Ιδρύθηκε το 1963 από µια οµάδα Ελλήνων επιχειρηµατιών και αποτελεί µέλος του 

Οµίλου Heineken NV. Κύριο αντικείµενο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε. είναι η 

παραγωγή και εµπορία ποιοτικών προϊόντων µπύρας και η εµφιάλωση και εµπορία 

του φυσικού µεταλλικού νερού ΙΟΛΗ. Σήµερα στην εταιρεία απασχολούνται 

συνολικά 1500 εργαζόµενοι. 

 

Στα τρία εργοστάσια της εταιρείας στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα 

παράγονται οι µπίρες Amstel και Heineken. Το 1993 ξεκίνησε η παραγωγή του 

φυσικού µεταλλικού νερού ΙΟΛΗ στις καινούριες εγκαταστάσεις εµφιάλωσης της 

εταιρείας στην Λαµία. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει µονάδες παραγωγής στην 

Βουλγαρία από το 1994 και στην Π.Γ.∆.Μ. από το 1997. Η εταιρεία επένδυσε τα 

τελευταία 10 χρόνια περισσότερα από 370 εκατ. ευρώ µε στόχο τη βελτίωση και 

ανανέωση του εξοπλισµού της, µε αποτέλεσµα οι εγκαταστάσεις της να θεωρούνται 

από τις πιο σύγχρονες και παραγωγικές στην Ευρώπη. 

 

Εκτός από τις µπύρες που παράγονται στην Ελλάδα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. 

διακινεί και µια πληθώρα εισαγόµενων µαρκών. Παρά το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των εξαγωγών από το 1971. 

Εξάγει τα προϊόντα της σε 29 χώρες και στις πέντε ηπείρους ενώ προσπαθεί διαρκώς 

να διευρύνει την παρουσία της και σε νέες αναδυόµενες αγορές του πλανήτη. Με 

βάση τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισµού Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) 

υπολογίζεται ότι οι εξαγωγές της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας αποτελούν κατά προσέγγιση 

το 7,8% του συνολικού µεριδίου τζίρου εξαγώγιµων αλκοολούχων ποτών και το 0,07 

του συνολικού τζίρου όλων των ελληνικών εξαγώγιµων προϊόντων. 
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4.4.2. Η ποιότητα στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

 

H Ολική Ποιότητα στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία ξεκινάει από την αφοσίωση της 

∆ιοίκησης. Η φιλοσοφία της εταιρείας για την Ολική Ποιότητα επικεντρώνεται σε 

πέντε παράγοντες, στα πέντε «Π» της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας: 

• Πελάτες 

• Προσωπικό 

• Παραγωγικότητα 

• Ποιότητα  

• Περιβάλλον 

 

Οι Πελάτες και το Προσωπικό της εταιρείας είναι τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα 

της. Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας σηµαίνει ότι οι Πελάτες και η 

ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεών τους βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο των 

προσπαθειών της. Το Προσωπικό της εταιρείας είναι οι «εσωτερικοί πελάτες». 

Στόχος της εταιρείας είναι οι εργαζόµενοι να είναι ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα 

ποιότητας (Quality Conscious) και να παίρνουν πρωτοβουλίες. Αυτό επιτυγχάνεται 

µέσω της καλής εκπαίδευσης και της αίσθησης του “ownership” που καλλιεργείται 

στο προσωπικό. Η προσπάθεια για συνεχή αύξηση της Παραγωγικότητας είναι 

απαραίτητη για την βιωσιµότητα της εταιρείας καθώς είναι ο µόνος τρόπος για την 

µείωση του κόστους. Η Ποιότητα για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν σηµαίνει µόνο 

ποιότητα στα προϊόντα αλλά και σε όλες τις διαδικασίες της εταιρείας. Τέλος, η 

Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας, τόσο για την  

Κοινωνική Ευθύνη της εταιρείας, όσο και για την µείωση του κόστους. Όλοι οι 

παραπάνω παράγοντες είναι εξίσου σηµαντικοί και αντιµετωπίζονται από την 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία µε την ίδια σοβαρότητα.  

 

4.4.3. Σαφής ∆ιατύπωση Πολιτικής Ποιότητας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

 

Η ποιότητα για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει µεγάλη και πολλαπλή σηµασία. Τα 

στελέχη της ανώτερης διοίκησης είναι πολύ αφοσιωµένα στους στόχους που έχει 

θέσει η εταιρεία σχετικά µε την ποιότητα και είναι αποφασισµένα να παρέχουν κάθε 

µέσο που απαιτείται για την επίτευξή τους. Για να βεβαιωθούν ότι όλα τα τµήµατα 
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ξέρουν πώς ορίζει η εταιρεία την ποιότητα και ποια είναι η σηµασία της, έχουν  

διατυπώσει και αναρτήσει σε όλους τους χώρους εργασίας µια σαφή πολιτική 

ποιότητας.  

 

Η πολιτική ποιότητας που είναι δηµόσια διαθέσιµη στις εγκαταστάσεις της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι η ακόλουθη: 

 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Η «Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.» ακολουθεί την εξής πολιτική για να διασφαλίσει ότι 

όλες οι δραστηριότητές της πραγµατοποιούνται µε φροντίδα για την υγεία και 

ασφάλεια των εργαζοµένων, των πελατών και των καταναλωτών, µε τρόπο φιλικό 

προς το περιβάλλον και ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της ανταποκρίνονται στις 

ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών.  

Η «Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.» δραστηριοποιείται στην παραγωγή µπίρας στην 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα και στην εµφιάλωση φυσικού µεταλλικού νερού στη 

Λαµία. Κάθε ιδιόκτητη εγκατάστασή της λειτουργεί µε σεβασµό προς την κοινωνία 

και πληρεί τις απαιτήσεις που πηγάζουν από τη νοµοθεσία όσον αφορά στα προϊόντα 

και τις δραστηριότητές της σε σχέση µε το περιβάλλον, τους προµηθευτές, 

εξωτερικούς συνεργάτες και δηµόσιες αρχές, καθώς και την Υγεία και Ασφάλεια του 

προσωπικού, των πελατών και των καταναλωτών. 

Η «Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.» για το σκοπό αυτό έχει εφαρµόσει ένα σύστηµα 

διαχείρισης µέσω του οποίου ανταγωνίζονται οι ανάγκες, σχεδιάζονται λύσεις, 

διαµορφώνονται κανόνες και εφαρµόζονται και τεκµηριώνονται οι απαραίτητες 

διαδικασίες.  

Στο σύστηµα αυτό συµµετέχουν όλοι οι εργαζόµενοι, οι οποίοι εκπαιδεύονται και 

ενθαρρύνονται συνεχώς. 

Η εταιρεία θέτει µέσω του συστήµατος µετρήσιµους στόχους ανά διεργασία, οι οποίοι 

παρακολουθούνται, επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, έτσι ώστε να 

λαµβάνονται έγκαιρα οι σωστές αποφάσεις και έτσι να επιτυγχάνεται η συνεχής 

βελτίωση της απόδοσης µας. 
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Η εταιρεία δεσµεύεται να παρέχει τους πόρους και τα µέσα που απαιτούνται για την 

επίτευξη των ακόλουθων κύριων σκοπών: 

Σκοποί Ποιότητας 

     -    Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µας να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και     

           ανάγκες των πελατών 

     -    Η εµπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία µας να αυξάνεται διαρκώς 

     -    Η διατήρηση της θέσης και εικόνας στην αγορά 

     -   Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των προµηθευτών µας να ανταποκρίνονται στις      

          απαιτήσεις µας 

Σκοποί Περιβαλλοντικοί 

      -  Υιοθέτηση της καλύτερης διαθέσιµης και οικονοµικά βιώσιµης    

          περιβαλλοντικής τεχνολογίας 

      -   Κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων που δηµιουργούνται  

      -   Εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Σκοποί Υγείας και Ασφάλειας 

      -  ∆ιασφάλιση της ασφάλειας και υγείας της εργασίας για όλο το προσωπικό 

      -  Εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης ελέγχου κινδύνων 

Σκοποί για την ασφάλεια του προϊόντος  

      -  ∆ιασφάλιση ότι τα προϊόντα µας είναι ασφαλή και δεν βλάπτουν την υγεία των   

         καταναλωτών 

      -  Εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης ελέγχου κινδύνων 

      -  Εφαρµογή των βέλτιστων βιοµηχανικών πρακτικών καθ’ όλη την παραγωγική    

         αλυσίδα 

Η πολιτική της εταιρείας είναι γνωστή σε όλο το προσωπικό της εταιρείας και 

διαθέσιµη στο κοινό. 

 

4.4.4. Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

 

Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρµόζει ολοκληρωµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας ως εργαλεία για την υλοποίηση της πολιτικής Ολικής Ποιότητας. Τα 

ολοκληρωµένα αυτά Συστήµατα ∆ιαχείρισης διασφαλίζουν την ποιότητα και 

ακεραιότητα των προϊόντων της εταιρείας και υποστηρίζουν κάθε δραστηριότητα και 

διαδικασία που στοχεύει στην υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, την 
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περιβαλλοντική φροντίδα και τη συµµόρφωση µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές 

απαιτήσεις. 

 

Η συνολική απόδοση όλων αυτών παρακολουθείται µε χρήση των προκαθορισµένων 

µετρήσιµων Βασικών ∆εικτών Απόδοσης (Key Performance Indices), οι οποίοι 

αξιολογούνται περιοδικά µε συστηµατικό τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής 

βελτίωση µε την έγκαιρη λήψη κατάλληλων προληπτικών και διορθωτικών µέτρων. 

Συγκεκριµένα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει πιστοποιηθεί από την Lloyd’s Register 

Quality Assurance Limited µε τα ακόλουθα: 

 

4.4.4.1. ISO 9001:2000 για την ποιότητα των προϊόντων 

 

Το ISO 9001:2000 στοχεύει στη διαχείριση της ποιότητας µέσω της θεώρησης της 

παραγωγής ως διεργασίας και εστιάζει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

πελατών και των νοµικών απαιτήσεων καθώς και στην συνεχή βελτίωση µέσω 

αντικειµενικών µετρήσεων της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος. 

 

Το ISO 9001:2000 αποτελείται από τέσσερις κύριες ενότητες οι οποίες αφορούν την 

οργανωτική υποδοµή που πρέπει να δηµιουργήσει κάποια επιχείρηση προκειµένου να 

λειτουργήσουν αποτελεσµατικά: 

� H διοίκηση της εταιρείας 

� Οι πόροι (άνθρωποι και εξοπλισµός) 

� Οι διεργασίες (παραγωγικές, παροχής υπηρεσιών κτλ) και 

� Η µέτρηση, ανάλυση και συνεχής βελτίωση των δοµών της επιχείρησης 

 

4.4.4.2. ISO 22000:2005 για την ασφάλεια των προϊόντων 

 

Το ΙSO 22000:2005 είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο για την διαχείριση της 

ασφάλειας των τροφίµων που αντικαθιστά το HACCP. Έχει ως στόχο την 

διασφάλιση της υγιεινής των τροφίµων και εντοπίζει σε κάθε στάδιο, κατά µήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, τους πιθανούς µικροβιολογικούς, χηµικούς και φυσικούς 

κινδύνους, διερευνά τις πιθανές αιτίες και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και καθιστά 

τους αναγκαίους µηχανισµούς ελέγχου.  
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4.4.4.3. ISO 14001:2004 για το περιβάλλον  

 

Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης είναι µία µεθοδολογία συστηµατοποίησης 

των διεργασιών µιας επιχείρησης µε σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και 

οικονοµικών της επιδόσεων. To ISO 14001:2004 ουσιαστικά εστιάζει στο σύνολο 

των ενεργειών που υιοθετεί η εταιρεία για: 

� Την ελαχιστοποίηση των επιβλαβών επιπτώσεων που προκαλούνται στο 

περιβάλλον από τις δραστηριότητες του οργανισµού. 

� Την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης και                          

συµπεριφοράς του οργανισµού. 

� Να κατευθυνθεί από το σχεδιασµό ενός συστήµατος, ώστε να πετύχει τους 

στόχους της (είναι πρότυπο διαδικασιών και όχι περιβαλλοντικής απόδοσης). 

 

4.4.4.4. OHSAS 18001:2007 για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού 

 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας αποτελεί µία σειρά 

διαδικασιών της εταιρείας, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζοµένων και να 

δηµιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Ο ρόλος του προτύπου είναι να 

ορίσει τις απαιτήσεις ενός συστήµατος διαχείρισης εργασιακής υγείας και ασφάλειας, 

ώστε να µπορεί η εταιρεία να ελέγχει τους κινδύνους και να βελτιώνει την απόδοση. 

 

4.4.5. Εφαρµογή του Total Productive Management (TPM) 

 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία µέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για άριστη ποιότητα, 

εφαρµόζει από το 2003 το πρόγραµµα Ολικής Παραγωγικής ∆ιαχείρισης ή αλλιώς το 

Total Productive Management (TPM) µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και 

την διασφάλιση της ποιότητας. Το ΤΡΜ χρησιµοποιείται ως πρόσθετο εργαλείο που 

δρα συµπληρωµατικά στα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας για συνεχή βελτίωση. 

 

Το ΤPM είναι µία προσέγγιση για την βελτίωση της παραγωγικότητας που στοχεύει 

στη µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του εξοπλισµού. Η προσέγγιση αυτή 

προσανατολίζεται στην συντήρηση του εξοπλισµού για την µέγιστη αποδοτικότητά 

του, συνταιριάζοντας την οργανωσιακή κουλτούρα µιας επιχείρησης µε µια ποικιλία 

εργαλείων και τεχνικών που εφαρµόζονται σε όλα τα επίπεδα µια επιχείρησης, 
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εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει αρµονία από την συνολική στρατηγική της επιχείρησης 

µέχρι την γραµµή παραγωγής, µέσω του σχεδιασµού προϊόντων και του σχεδιασµού 

διαδικασιών. 

 

Όταν εφαρµόζεται ένα πρόγραµµα ΤΡΜ απαραίτητη είναι η ανάµιξη όλων των 

εργαζοµένων από όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και η συνεργασία µεταξύ τους, 

ώστε να ευθυγραµµίσουν όλες τις δραστηριότητες προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι 

και στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία το ΤΡΜ αφορά όλους τους εργαζόµενους, από την 

ανώτατη διοίκηση έως τους εργαζόµενους στην παραγωγή. Στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων του ΤΡΜ, όλοι οι εργαζόµενοι συµµετέχουν σε οµάδες για τον 

εντοπισµό τοµέων προς βελτίωση µε συστηµατικό τρόπο. Τα προβλήµατα 

συζητούνται και αναλύονται σε βάθος µε ανάλυση των γενεσιουργών αιτιών ώστε οι 

αποφάσεις για προληπτικά και διορθωτικά µέτρα να βασίζονται σε γεγονότα. 

 

4.4.5.1. Αυτόνοµη Συντήρηση 

 

Η Αυτόνοµη Συντήρηση αφορά στην ενθάρρυνση που δίνεται στους εργάτες να 

διεξάγουν από µόνοι τους την διαδικασία της συντήρησης, ώστε να διατηρούνται τα 

µηχανήµατα παραγωγικά και να περιορίζονται ή να εξαλείφονται τα ελαττώµατα και 

οι απώλειες.  

 

4.4.5.2. Προγραµµατισµένη Συντήρηση 

 

Η Προγραµµατισµένη Συντήρηση επικεντρώνεται στο να διεξαχθεί η διαδικασία της 

συντήρησης µε τρόπο προληπτικό και όχι µε τρόπο αντίδρασης, αφού δηλαδή 

συµβούν οι απώλειες. Ο στόχος της Προγραµµατισµένης Συντήρησης είναι να 

δηµιουργήσει ένα εργοστάσιο µε υψηλή αποδοτικότητα των µηχανών, µε όσο το 

δυνατόν µικρότερο το κόστος συντήρησης. Επιπλέον, στοχεύει στο: 

-     να µειώσει τις βλάβες και τα σταµατήµατα 

-     να βελτιστοποιήσει τους δείκτες απόδοσης 

-     να βελτιώσει την γνώση των χειριστών για τις µηχανές τους µέσω της     

      συνεχούς εκπαίδευσης 

- να µειώσει τις εξωτερικές παρεµβάσεις στην παραγωγική διαδικασία,  

- να µειώσει την πολυπλοκότητα της αποθήκης ανταλλακτικών 
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- να δηµιουργήσει ένα αποδοτικό σύστηµα διαχείρισης  

- να αναπτύξει ένα ικανοποιητικό προγραµµατισµένο σύστηµα συντήρησης 

που να µειώνει το κόστος 

 

4.4.5.3. Εστιασµένες Βελτιώσεις 

 

Η Εστιασµένη Βελτίωση στοχεύει στην εξάλειψη όλων των λόγων των κύριων  

απωλειών, µέσω της σωστής µεθοδολογίας. Οι κύριες απώλειες µπορούν να 

χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες:  

� Απώλειες Εξοπλισµού (Βλάβες, Σταµατήµατα, Αλλαγές, Απώλειες 

Ταχύτητας, Απώλειες Ποιότητας κτλ) 

� Απώλειες Προσωπικού (Απώλειες ∆ιοίκησης, Κίνησης, Logistics, µετρήσεων 

κτλ) 

� Απώλειες Υλικού (Φθορές Καλουπιών, Απώλειες Υλικών, Απώλειες 

Προϊόντος) 

� Απώλειες Ενέργειας 

 

Για κάθε µία απώλεια υπάρχει µία στρατηγική, η οποία στοχεύει µέσα από ειδικά 

προγράµµατα και µικρά βήµατα στην εξάλειψη ή τουλάχιστον στον περιορισµό της 

απώλειας. Η Εστιασµένη Βελτίωση βασίζεται σε µικρής διάρκειας έργα και στοχεύει 

στο αποτέλεσµα θέτοντας ξεκάθαρους στόχους και χρονοδιαγράµµατα. 

 

4.4.5.4. ∆ιατήρηση της Ποιότητας 

 

Η ∆ιατήρηση της Ποιότητας είναι υπεύθυνη για τον καθορισµό και την διατήρηση 

των συνθηκών µε µηδενικές ατέλειες (zero losses). Η ∆ιατήρηση της Ποιότητας 

πρέπει να ποσοτικοποιεί και να επεκτείνει τις απώλειες ποιότητας και να ανιχνεύει 

και να εξουδετερώνει τις πηγές των απωλειών ποιότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 

την αλλαγή της νοοτροπίας από «έλεγχο ποιότητας προϊόντος» σε «διαδικασία 

ελέγχου» και έπειτα σε «συνθήκες διοίκησης». Έτσι, η εταιρεία κερδίζει ένα 

αποδοτικό σύστηµα διοίκησης για να διατηρηθούν τα οφέλη. 
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4.4.5.5. Ασφάλεια και Περιβάλλον 

 

Η βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής στον χώρο εργασίας στοχεύει στην 

προστασία των εργαζοµένων από τους παράγοντες κινδύνου. Για να επιτευχθεί η 

ασφάλεια στον χώρο εργασίας πρέπει να αυξηθεί η ποιότητα στις διαδικασίες 

εργασίας και να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές συνθήκες. Στην πρόκληση 

ατυχηµάτων παίζουν βασικό ρόλο τόσο περιβαλλοντικοί όσο και ανθρώπινοι 

παράγοντες ενώ τα περισσότερα ατυχήµατα προκαλούνται από ασήµαντους 

παράγοντες. 

 

4.4.5.5. ΤΡΜ στο Γραφείο 

 

Το ΤΡΜ στο Γραφείο αναφέρεται στην τακτοποίηση του χώρου εργασίας ώστε να 

γίνεται πιο αποδοτική η εργασία των υπαλλήλων γραφείου. Στο αρχικό στάδιο 

σκοπός είναι η αναγνώριση των άχρηστων αντικειµένων και η δηµιουργία χώρου στο 

αρχείο και το γραφείο. Παράλληλα ενισχύεται η ιδέα της κοινόχρηστης χρήσης των 

πόρων. 

 

4.4.5.6. Επιµόρφωση και Εκπαίδευση 

 

Η Εκπαίδευση βασίζεται σε πέντε άξονες: Στην διάγνωση του περιβάλλοντος, στην 

ανεύρεση εκπαιδευτικών αναγκών, στον σχεδιασµός της εκπαίδευσης, στην εκτέλεση 

της εκπαίδευσης και στην αξιολόγηση. Ο τρόπος µεταφοράς της γνώσης γίνεται µέσω 

των Μαθηµάτων ενός Σηµείου (One Point Lessons), δηλαδή µε έντυπα και 

φωτογραφίες, έτσι ώστε η εκπαίδευση να είναι πρακτική. Για τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες υπάρχει το αρχείο µε τις ικανότητες και τις γνώσεις του προσωπικού καθώς 

και τις µελλοντικές ανάγκες (5 years Competence Matrix). 

 

4.4.6. Αυστηρά Πρότυπα Ποιότητας σε Πρώτες Ύλες και Παραγωγή 

 

Τα πρότυπα ποιότητας της εταιρείας έχουν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για τις 

πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή των προϊόντων. Για να 

διασφαλίσουν τα υψηλά αυτά πρότυπα, οι υπεύθυνοι Ποιοτικού Ελέγχου θέτουν υπό 

συνεχή χηµική και µικροβιολογική παρακολούθηση τις πρώτες ύλες που 
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χρησιµοποιούνται. Επίσης, λειτουργεί σύστηµα αξιολόγησης των προµηθευτών της 

εταιρείας. Η βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή µπίρας είναι η βύνη. Η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος των αναγκών της σε βύνη από τα δικά της 

βυνοποιεία που λειτουργούν στα εργοστάσια της εταιρείας στην Πάτρα και στην 

Θεσσαλονίκη. Για την παραγωγή της βύνης χρησιµοποιείται κυρίως τοπικό κριθάρι 

που καλλιεργείται µε πιστοποιηµένο σπόρο και υπό την επιτήρηση της εταιρείας 

ώστε να διασφαλίζονται τα υψηλά πρότυπα της πρώτης ύλης που απαιτούνται για τα 

προϊόντα. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισµό και 

πολλά µέσα ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας όλων των διαδικασιών της 

παραγωγής, µε σκοπό την διασφάλιση των προτύπων υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, 

στην τήρηση των προτύπων αυτών συµβάλλουν οι ικανότητες και η εµπειρία των 

καλά εκπαιδευµένων εργαζόµενων της εταιρείας. 

 

4.4.7. Εξυπηρέτηση Πελατών 

 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι µία πελατοκεντρική εταιρία που δίνει προτεραιότητα 

στην εξυπηρέτηση των πελατών. Προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη και 

ταχύτερη διαχείριση και εξυπηρέτηση των σχέσεων µε τους πελάτες αλλά και µε τους 

καταναλωτές, αναπτύχθηκε συγκεκριµένο σύστηµα ∆ιαχείρισης Σχέσεων µε Πελάτες 

ή αλλιώς Customer Relationship Management (CRM). Η ολοκληρωµένη και 

αποτελεσµατική λειτουργία αυτού του συστήµατος επιτρέπει να δηµιουργηθούν οι 

κατάλληλες προσβάσεις προς τους πελάτες και τους καταναλωτές και να 

διευκολυνθεί η επικοινωνία µαζί τους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το σύστηµα CRM της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας συγκαταλέγεται στα πιο ολοκληρωµένα και προηγµένα 

ανάµεσα στις λοιπές εµφιαλώτριες εταιρείες της Heineken NV, παγκοσµίως. 

Εκτιµάται επίσης ότι αποτελεί µία από τις πιο διευρυµένες εφαρµογές CRM στον 

τοµέα των καταναλωτικών προϊόντων. 

 

Ακόµη, η εταιρεία πραγµατοποιεί έρευνα ικανοποίησης πελατών µε ερωτηµατολόγια, 

τα οποία καλείται να συµπληρώσει ο πελάτης εντός του καταστήµατος σε τακτική 

βάση, και αναλύει και αξιοποιεί τα αποτελέσµατα της έρευνας µέσα από το σύστηµα 

CRM. Επιπλέον, σταθερή είναι η µέριµνα της εταιρείας ώστε να υπάρχει 

«αποκλειστικό σηµείο επαφής» (single point of contact) µεταξύ του πελάτη και της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας µε στόχο την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των 
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πελατών. Αυτός ο στόχος πραγµατοποιήθηκε και µε την δηµιουργία Τµήµατος 

Εξυπηρέτησης Πελατών. Το Front Office του συγκεκριµένου τµήµατος δέχεται 

κλήσεις από όλη την Ελλάδα, τόσο για παραγγελίες όσο και για οποιοδήποτε άλλο 

θέµα. Παράλληλα, συστάθηκε «γραµµή καταναλωτή» ώστε η εταιρεία να λαµβάνει 

γνώση και να επιλύει άµεσα θέµατα που αφορούν τον τελικό καταναλωτή. Η 

αξιολόγηση της εξυπηρέτησης των πελατών συζητείται µέσω των meetings και των 

οµάδων εργασίας. 

 

4.4.8. ∆ίκτυο ∆ιανοµής µε Στόχο την Ικανοποίηση του Τελικού Πελάτη 

 

Για την διάθεση και διανοµή των προϊόντων της στην ελληνική αγορά, η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία, βασίζεται σε ένα δίκτυο 1.700 ανεξάρτητων χονδρεµπόρων, οι οποίοι 

καλύπτουν ολόκληρη την χώρα. Πρόκειται για επιχειρήσεις κυρίως τοπικής εµβέλειας 

που προσφέρουν πολύ σηµαντικές υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Συνολικά τα 

προϊόντα της εταιρείας διατίθενται σε περίπου 125.000 καταστήµατα. Όλες οι 

δραστηριότητες που αφορούν στο δίκτυο πωλήσεων και διανοµής της εταιρείας, 

έχουν ως στόχο την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή, ο οποίος βρίσκεται πάντα 

στο κέντρο του συστήµατος αξιών της εταιρείας.  

 

4.4.9. Επένδυση στο Ανθρώπινο ∆υναµικό 

 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επενδύει ιδιαίτερα στο πιο δυναµικό της κοµµάτι, δηλαδή 

τους εργαζόµενούς της. Εστιάζει ιδιαίτερα στην επαγγελµατική εξέλιξη τους, 

εφαρµόζοντας τα διεθνή πρότυπα λειτουργίας του Οµίλου της Heineken. Τα πρότυπα 

αυτά προσανατολίζουν τους ανθρώπους σε υψηλή απόδοση, συνεχή µάθηση και 

βελτίωση, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξελιχθούν επαγγελµατικά, 

αναλαµβάνοντας διάφορους ρόλους µέσα στην εταιρεία. Η εταιρεία διακρίνει 

τέσσερα ιεραρχικά επίπεδα (την ανώτερη διοίκηση, τα στελέχη, τους εργοδηγούς και 

τους εργάτες/χειριστές) και έχει την πεποίθηση πως λειτουργεί καλύτερα όταν τα 

ιεραρχικά επίπεδα είναι όσο το δυνατόν λιγότερα. 

 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία καλλιεργεί ένα αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον που 

προσφέρει δυνατότητες για εξέλιξη και βελτίωση σε κάθε εργαζόµενο. Για τις θέσεις 

εργασίας υπάρχουν περιγραφές, που αναλύουν τις κύριες αρµοδιότητες της θέσης 
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καθώς και τα απαραίτητα προσόντα µε σκοπό να αναλάβει τη θέση ο καλύτερος 

υποψήφιος. Οι υποψήφιοι προτείνονται από τον άµεσο προϊστάµενο και η 

καταλληλότητά τους αξιολογείται βάσει των προσόντων τους.  

 

Επιπλέον, η εταιρεία πραγµατοποιεί ετήσιες αξιολογήσεις εργαζοµένων, όπου 

συζητείται η ατοµική απόδοση του εργαζοµένου. Η αξιολόγηση µέσω µέτρησης της 

απόδοσης πραγµατοποιείται µέσω ενός ειδικού εντύπου της Heineken και συνδέεται 

µε το σύστηµα αµοιβών. Πέρα από τις επίσηµες διαδικασίες, η εταιρεία ενθαρρύνει 

τις καινοτόµες ιδέες και προτάσεις και τον συνεχή διάλογο µεταξύ προϊσταµένου και 

εργαζόµενου.  

 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προσφέρει επίσης µια σειρά από ευκαιρίες εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόµενος ανταποκρίνεται µε 

τον βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες της εταιρείας. Η εταιρεία χρησιµοποιεί διάφορα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα, εργαλεία και µεθόδους. Με βάση τον εντοπισµό των 

δεξιοτήτων προς βελτίωση, όπως προκύπτουν από την αξιολόγη, τις γνωστικές 

ανάγκες, αλλά και τις προτάσεις από τους διευθυντές τµηµάτων, δηµιουργείται ένα 

πλάνο εκπαίδευσης. Τα προγράµµατα εκπαίδευσης υλοποιούνται είτε εσωτερικά είτε 

εξωτερικά από εξειδικευµένους επαγγελµατίες. 

 

Οι εργαζόµενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, εντός ή εκτός της εταιρείας, όπως: 

• Εισαγωγικά προγράµµατα γνωριµίας µε την εταιρεία 

• Συµµετοχή σε σεµινάρια του εταιρικού Πανεπιστηµίου της Heineken 

• Γενικά προγράµµατα εκπαίδευσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

• Προγράµµατα υγείας, ασφάλειας, περιβάλλοντος κτλ  

 

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα της εκπόνησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε 

εφαρµογές e-learning, οι οποίες προσδίδουν πρόσθετη αξία στις υπάρχουσες γνώσεις. 

Η εταιρεία διαθέτει ειδικούς χώρους σε όλες τις εγκαταστάσεις της, στους οποίους 

διενεργούνται τα διάφορα προγράµµατα από το τοπικό τµήµα εκπαίδευσης, υπό την 

επίβλεψη της κεντρικής υπηρεσίας εκπαίδευσης. Ακόµη, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δίνει 

την ευκαιρία στους εργαζόµενους να εργαστούν στο πολυεθνικό περιβάλλον της 
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Heineken, έχοντας ως στόχο τη διατήρηση υψηλού επιπέδου απόδοσης µε βάση τα 

διεθνή πρότυπα του Οµίλου. 

 

Το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραµµάτων αξιολογείται από τους συµµετέχοντες. 

Τέλος, στους εργαζόµενους δίνονται κίνητρα να εφαρµόσουν τη γνώση που 

απέκτησαν, µέσω της σύνδεσης µε την πολιτική αµοιβών, µε την πολιτική 

προαγωγών, µε βραβεία και µε extra µισθούς. Εκτός από την εκπαίδευση των 

εργαζοµένων, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δίνει έµφαση και στην µέτρηση της 

ικανοποίησής τους. Η εταιρεία ενθαρρύνει τους εργαζόµενους να καταθέτουν τις 

προτάσεις τους σχετικά µε το βαθµό ικανοποίησής τους, αλλά και τις απόψεις τους 

για την περαιτέρω αποτελεσµατική λειτουργία της. Για το λόγο αυτό οργανώνει και 

λαµβάνει µέρος σε έρευνες γνώµης από το 2004.  

 

Η πιο πρόσφατη έρευνα πραγµατοποιήθηκε το 2006 και µέσω αυτής αξιολογήθηκε ο 

βαθµός ικανοποίησης των εργαζοµένων στην εταιρεία. Εξήντα µία εταιρείες 

συµµετείχαν στην έρευνα µε τίτλο, “Best Workplaces” εκ των οποίων οι 27 ήταν 

πολυεθνικές και οι 34 ελληνικές. Η τελική αξιολόγηση των συµµετεχόντων βασίζεται 

κατά 80% στις απόψεις του προσωπικού και κατά 20% στην αξιολόγηση των 

πρακτικών της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναµικού. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

κατέταξαν την εταιρεία στην 8η θέση. Η δέσµευση και αφοσίωση των εργαζοµένων 

στην εταιρεία αποδεικνύεται και από το χαµηλό turnover της για το έτος 2007, που 

ορίζεται σε ποσοστό 3,45%. 

 

4.4.10. Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζοµένων 

 

Όπως είδαµε, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία θεωρεί τους υπαλλήλους της το πιο σηµαντικό 

κοµµάτι της εταιρείας και γι’ αυτό το λόγο υιοθετεί και υλοποιεί τις κατάλληλες 

ενέργειες για την υγεία και την ασφάλεια τους. Προνοεί ώστε να διασφαλίσει ότι οι 

εγκαταστάσεις της πληρούν τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας που αφορούν 

τόσο στη λειτουργία τους, όσο και στην προστασία της ευρύτερης περιοχής. 

Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι παρακολουθούνται τα επίπεδα θορύβου, οσµών και 

άλλων εργασιακών παραγόντων και, σε περίπτωση που χρειαστεί, λαµβάνονται 

αµέσως τα απαραίτητα διορθωτικά µέτρα. 
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Την πολιτική ασφάλειας της εταιρείας εκφράζει πιστά ο ακόλουθος κανόνας: καµία 

δράση δεν αναπτύσσεται για κανέναν επιχειρηµατικό λόγο, αν προηγουµένως δεν 

είναι εγγυηµένη η ασφάλεια των εργαζοµένων. Στόχος είναι η εξάλειψη των 

ατυχηµάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και µε αυτή τη λογική προσεγγίζονται 

όλα τα θέµατα ασφάλειας σε κάθε χώρο εργασίας. 

 

Η πολιτική ασφάλειας της εταιρείας βασίζεται σε δύο άξονες: 

 

Α) Στην τεχνική προσέγγιση, που αφορά στη συνεχή βελτίωση των εγκαταστάσεων 

και του εξοπλισµού σχετικά µε την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, 

κάθε χρόνο γίνονται επενδύσεις σε έργα υποδοµής προκειµένου να ανταποκριθεί η 

εταιρεία στις υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας. Επιπλέον, στο προσωπικό διατίθενται 

Μέσα Ατοµικής Προστασίας, τα οποία είναι απαραίτητο να χρησιµοποιούνται σε 

συγκεκριµένα τµήµατα των εργοστασίων. 

 

Β) Στην εκπαίδευση και επιµόρφωση των εργαζοµένων µέσω συγκεκριµένων 

προγραµµάτων και αναβάθµισης των διαδικασιών και του τρόπου εργασίας. 

Επιπροσθέτως, πραγµατοποιούνται σε καθηµερινή βάση πληθώρα σύντοµων 

σεµιναρίων του προσωπικού στις παραγωγικές εγκαταστάσεις, ώστε η ασφάλεια να 

παραµείνει διαρκώς προτεραιότητα στο µυαλό των εργαζοµένων και της ∆ιοίκησης. 

Τέλος, για την µέτρηση των επιδόσεων ασφαλείας στα εργοστάσια χρησιµοποιούνται 

γνωστοί δείκτες για τον βιοµηχανικό κλάδο της ζυθοποιίας. 

 

4.4.11. Κοινωνική Πολιτική και Περιβαλλοντική ∆ράση 

 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, ότι η Αθηναϊκή  Ζυθοποιία  Α.Ε., στο πλαίσιο της 

κοινωνικής της ευθύνης, έχει επιδείξει µία συνεχώς εξελισσόµενη και ουσιαστική 

κοινωνική και περιβαλλοντική δράση. Η εταιρεία αναπτύσσει προγράµµατα και 

ενέργειες που στόχο έχουν να συµβάλουν στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώµης σε θέµατα που αφορούν την κοινωνική προσφορά.  

 

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί δέσµευση για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και 

τους εργαζόµενους της. Στα εργοστάσια της εταιρείας έχει εφαρµοστεί το σύστηµα 

ISO 14001:2004 για την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα εργοστάσια 
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λειτουργούν µε φυσικό αέριο, περιορίζοντας έτσι δραστικά την ατµοσφαιρική 

ρύπανση. Παράλληλα πραγµατοποιείται καθαρισµός των υγρών αποβλήτων, ενώ οι 

εργαζόµενοι ενηµερώνονται και κινητοποιούνται σχετικά µε την ανακύκλωση. 

 

To πρόγραµµα της εταιρείας «Amstel Eco», στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και 

κινητοποίηση των εργαζοµένων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, των φοιτητών 

περιβαλλοντικών και θαλασσίων σπουδών του Πανεπιστηµίου Πατρών αλλά και του 

κοινού, για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, 

η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι χορηγός της εκστρατείας του ∆ικτύου Μεσόγειος SOS 

«Καθαρίστε τη Μεσόγειο» και οργανώνει εκστρατείες µε σκοπό τον καθαρισµό των 

ελληνικών ακτών. 

 

Επιπλέον, µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που σηµειώθηκαν τον Αύγουστο του 

2007, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, µελέτησε τις ανάγκες που δηµιουργήθηκαν και 

υλοποίησε άµεσα ένα πρόγραµµα υποστήριξης σε επίπεδο βοήθειας αλλά και 

πρόληψης µε την προσφορά 15 πυροσβεστικών οχηµάτων σε αντίστοιχους δήµους 

της χώρας. 

 

Η ευαισθησία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας εστιάζεται όµως και στην υπεύθυνη 

κατανάλωση αλκοόλ µε µία σειρά ενεργειών η οποία εµπλουτίζεται διαρκώς. 

Έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης της ως µεγάλης εταιρείας παραγωγής και 

εµπορίας µπίρας στην Ελλάδα, υλοποιεί δράσεις µε στόχο την ενηµέρωση τόσο των 

καταναλωτών, όσο και των εργαζοµένων της σχετικά µε τα οφέλη της ήπιας 

κατανάλωσης αλκοόλ. Στο πλαίσιο αυτό, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία µε τη Heineken, 

στηρίζει το έργο των «Νηφάλιων». Στόχος είναι η ενηµέρωση όλων των οµάδων 

κοινού γύρω από τους κινδύνους της αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ. 

 

Χρησιµοποιώντας το όνοµα της Heineken, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία απέκτησε ισχυρό 

κοινωνικό προφίλ µε τις κατάλληλες χορηγίες στους χώρους του πολιτισµού και του 

αθλητισµού. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα είναι η χορηγία των Ολυµπιακών 

Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Από το 2005 χορηγεί την πιο δηµοφιλή αθλητική 

διοργάνωση, το UEFA Champions League και στηρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, 

χορηγώντας τη SUPER LEAGUE. Παράλληλα, µέσω της Heineken, προσφέρει τη 

δυνατότητα στους λάτρεις της καλής ξένης µουσικής να απολαµβάνουν µοναδικές 
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µουσικές βραδιές, ενώ, µέσω της Amstel, υποστηρίζει την καλή ελληνική µουσική 

και πολλά ακόµα πολιτιστικά δρώµενα της χώρας. 

 

4.5. Βραβεία ποιότητας Heineken 

 

Παρόλο που η πολιτική της εταιρείας είναι να µην συµµετέχει στον διαγωνισµό για 

τα Βραβεία Ποιότητας EFQM, αποδεικνύει την δέσµευσή της στην Ολική Ποιότητα 

µε έναν εσωτερικό διαγωνισµό που οργανώνει. O όµιλος Heineken NV, στον οποίο 

ανήκει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, οργανώνει κάθε χρόνο αυτά τα εσωτερικά βραβεία, τα 

οποία απονέµονται µε βάση Έρευνες Αγοράς και συχνές δοκιµές προϊόντων. Ο 

διαγωνισµός αυτός οργανώνεται για να παρακινήσει όλες τις εταιρείες του οµίλου να 

προσπαθούν για ολοένα και υψηλότερη απόδοση και να παρέχουν στους πελάτες το 

βέλτιστο προϊόν σε επίπεδο ποιότητας και συσκευασίας. Επιπλέον, για τον νικητή 

αυτού του διαγωνισµού υπάρχει ένα χρηµατικό «πριµ», το οποίο µπορεί να 

χρησιµοποιήσει για νέες επενδύσεις µε σκοπό την βελτίωση της Ολικής Ποιότητας. 

Τα βραβεία που απονέµονται είναι τριών ειδών:  

• Βραβείο Ποιότητας (Quality Award) 

• Βραβείο Βελτίωσης (Most Improved Company Award) 

• Βραβείο Συνολικής Απόδοσης (Award of the Year) 

 

Για το Βραβείο Ποιότητας, κάθε µήνα όλα τα εργοστάσια από όλες τις χώρες 

στέλνουν δείγµατα από τα προϊόντα τους στην µητρική εταιρεία στην Ολλανδία. 

Αυτό είναι µία διαδικασία ρουτίνας, δηλαδή τα δείγµατα επιλέγονται τυχαία από την 

παραγωγή και δεν είναι ειδικά προετοιµασµένα. Η πρώτη δοκιµή γίνεται στα 

δείγµατα µόλις φτάσουν, δηλαδή όταν είναι ακόµα φρέσκα, και κρίνονται µε βάση 

την γεύση τους και τις χηµικές αναλύσεις. Αυτές οι δοκιµές γίνονται στα ίδια 

δείγµατα και τρεις µήνες µετά. Επιπλέον, τα δείγµατα κρίνονται και µε βάση την 

κατάσταση της συσκευασία τους, δηλαδή το πως έχουν τοποθετηθεί οι ετικέτες, το 

πόσο γεµισµένα είναι τα µπουκάλια, το πως τυπώθηκαν οι πληροφορίες κτλ. Στη 

συνέχεια τα δείγµατα συγκρίνονται µε το σηµείο αναφοράς (Reference Beer Sample), 

το οποίο είναι τα προϊόντα του εργοστασίου που βραβεύτηκε την προηγούµενη 

χρονιά. Με βάση λοιπόν αυτές τις δοκιµές, όλα τα εργοστάσια παίρνουν κάθε µήνα 

ένα βαθµό από το 5 έως το 7. Οι βαθµοί αυτοί στο τέλος του χρόνου αθροίζονται και 
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το εργοστάσιο που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθµούς κερδίζει το 

ετήσιο Βραβείο Ποιότητας Heineken. 

 

Το Βραβείο Ποιότητας της Heineken το έχει κερδίσει δύο φορές η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία. Την πρώτη φορά το 1999 και την δεύτερη φορά το 2004. 

 

Το Βραβείο Βελτίωσης απονέµεται στο εργοστάσιο που έχει κατορθώσει τις 

περισσότερες βελτιώσεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Σε αυτή την 

περίπτωση δεν εξετάζεται µόνο η γεύση και η ποιότητα του προϊόντος αλλά και άλλοι 

παράγοντες όπως η οικονοµική επίδοση και οι πωλήσεις. Βραβεύεται το εργοστάσιο 

µε την µεγαλύτερη αύξηση της συνολικής βαθµολογίας σε σύγκριση µε το 

προηγούµενο έτος. 

 

Το Βραβείο Συνολικής Απόδοσης απονέµεται στο εργοστάσιο που έχει την 

υψηλότερη βαθµολογία µε βάση όλα τα κριτήρια, δηλαδή γεύση προϊόντος, χηµικές 

αναλύσεις, συσκευασία, πωλήσεις, οικονοµική επίδοση, εγκαταστάσεις, περιβάλλον 

εργασίας, κοινωνική προσφορά κτλ. 

 

4.6. Case Study: Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε.  

 

4.6.1. Εταιρικό Προφίλ 

 

Η Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. είναι η δεύτερη σε παραγωγή ελληνική ζυθοποιία, ευρύτερα 

γνωστή υπό το εµπορικό της σήµα «Mythos». Από το 2008 είναι θυγατρική του 

οµίλου εταιρειών Carlsberg, η οποία επίσης εισάγει διάφορα άλλα είδη µπύρας στη 

χώρα. Η Μύθος Ζυθοποιία δραστηριοποιείται στην ελληνική και διεθνή αγορά τόσο 

στην παραγωγή όσο και στην εµπορία προϊόντων. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητη 

µονάδα παραγωγής στην περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη, στην οποία παράγει 

τις µπύρες Mythos, Mythos Red, Kaiser & Henninger, τις οποίες και διανέµει στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ειδικά σε ό,τι αφορά την µπύρα Mythos, που αποτελεί 

την πρώτη αυθεντικά ελληνική µπύρα, η εταιρεία αναπτύσσει έντονη εξαγωγική 

δραστηριότητα, καθώς το συγκεκριµένο brand αποτελεί το µοναδικό ελληνικό brand 

µπύρας που εξάγεται σε 30 χώρες και έχει επώνυµη ζήτηση και φανατικούς 

θαυµαστές. 
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Το εργοστάσιο παραγωγής και εµφιάλωσης που βρίσκεται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης 

διαθέτει τρεις γραµµές παραγωγής µε δυνατότητα εµφιάλωσης 11.000.000 κιβωτίων 

το χρόνο. Από το 2004, η εταιρία έχει εγκαταστήσει και εφαρµόζει το Σύστηµα 

∆ιαχείρισης και Ασφάλειας των τροφίµων HACCP και δίνει βαρύτητα στις 

επενδύσεις για τη συνεχή αναβάθµιση του εξοπλισµού µηχανηµάτων για την 

παραγωγή της µπύρας. Οι µπύρες της παράγονται και συσκευάζονται µε άριστες 

πρώτες ύλες και υπερσύγχρονα µηχανήµατα, και σε όλα τα στάδια της παραγωγής 

περνούν από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα 

διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

 

Παράλληλα, η εταιρεία εισάγει και διανέµει στην Ελλάδα µια σειρά δηµοφιλών 

προϊόντων (π.χ. γαλλική premium lager Kronenbourg 1664, βελγική µοναστηριακή 

Grimbergen κ.α.), καθώς και τις µάρκες της Diageo, τις ιρλανδικές µπύρες Guinness 

και Kilkenny. Έτσι, η Μύθος Ζυθοποιία διευρύνει την ελληνική αγορά µπύρας και 

εκπαιδεύει τον έλληνα καταναλωτή σε νέες, ποιοτικές γεύσεις. 

 

4.6.2. Προστασία Περιβάλλοντος  

 

Η Μύθος Ζυθοποιία, µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, 

εφαρµόζει προγράµµατα ανακύκλωσης για τα υλικά που χρησιµοποιούνται κατά την 

παραγωγική διαδικασία (το χαρτί, το πλαστικό, το αλουµίνιο, το γυαλί και τις 

παλέτες), τα οποία υλοποιούνται σε συνεργασία µε φορείς και ιδιώτες εργολάβους 

ανακύκλωσης. Επιπρόσθετα, η Μύθος Ζυθοποιία είναι µέλος της Εταιρείας 

Ανακύκλωσης.  

 

Η εταιρεία εφαρµόζει εδώ και τρία χρόνια ένα σύστηµα παρακολούθησης, 

καταγραφής και εξοικονόµησης νερού, θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας, διοξειδίου 

του άνθρακα, κ.α. κατά το οποίο:  

Γίνεται καταγραφή των επιµέρους καταναλώσεων του νερού σε όλα τα στάδια (από 

την παραγωγή του γλεύκους µέχρι το τελικό προϊόν), καθώς επίσης έχει τοποθετηθεί 

σύστηµα ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης του νερού των παστεριωτών µε 

αποτέλεσµα να εξοικονοµούνται ετησίως, δεκάδες χιλιάδες κυβικά µέτρα νερού.  
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Γίνεται καταγραφή όλων των επιµέρους καταναλώσεων ενέργειας, µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει καλύτερη διαχείριση των φορτίων που απαιτούνται για την λειτουργία της 

εγκατάστασης. Επίσης την περίοδο αιχµής, όποτε υπάρχει ζήτηση από την ∆.Ε.Η. για 

µείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης υπάρχει άµεση ανταπόκριση µέσω συστήµατος 

διαχείρισης φορτίων.  

Με το σύστηµα ανάκτησης που διαθέτει η παραγωγική µονάδα καλύπτει τις ανάγκες 

σε διοξείδιο του άνθρακα κατά περίπου 80-90%, γεγονός που σηµαίνει και µείωση 

του κόστους αγοράς CO2 αλλά και πολύ µικρή εκποµπή CO2 από τις δεξαµενές 

ζύµωσης (ανάκτηση- επαναχρησιµοποίηση).  

Τα παραγόµενα υποπροϊόντα (π.χ. υπολείµµατα κριθαριού, µαγιά, κλπ.) προωθούνται 

για ζωοτροφή, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην ελαχιστοποίηση των 

αποβλήτων προς τον ΧΥΤΑ, αλλά και στην τοπική οικονοµία. 

 

4.6.3. Επιχειρηµατική ανάγκη και λύση 

 

Η Μύθος Ζυθοποιία αν και είχε διαδικασίες όσο αναφορά την διαχείριση των 

πληροφοριών από τα διάφορα τµήµατα, εν τούτοις, η πληροφορία στην εταιρία ήταν 

διάσπαρτη σε διαφορετικά σηµεία τα οποία δεν συνεργάζονταν µεταξύ τους. 

Παράλληλα η πληροφόρηση δεν ήταν αυτοµατοποιηµένη και κοινή για όλα τα 

τµήµατα και δεν διαχεόταν σε όλο το προσωπικό της εταιρίας µιας και υπήρχαν 

διαφορετικά αρχεία που κάλυπταν τις ανάγκες του κάθε µέλους χωριστά. 

 

Η Μύθος Ζυθοποιία επιθυµούσε να χρησιµοποιήσει µια λύση που θα οργάνωνε όλη 

την πληροφορία κεντρικά. Παράλληλα ήθελε η πληροφορία να µοιράζεται στο καθ’ 

ύλη αρµόδιο ανθρώπινο δυναµικό της εταιρίας ώστε όλοι να έχουν µια ξεκάθαρη 

γνώση µε γρήγορο και εύκολο τρόπο. Η εταιρία ήθελε να εντάξει στις εσωτερικές της 

λειτουργίες ένα σύστηµα που θα έδινε τη δυνατότητα πολύπλοκης ανάλυσης 

δεδοµένων, αυτόµατης παραγωγής γνώσης και πρόσβαση σε καθαρή, ποιοτική και 

ενοποιηµένη πληροφορία ανά πάσα στιγµή και ανεξάρτητα από το σηµείο που 

βρίσκονται (εντός ή εκτός εταιρίας). 
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Η εταιρία πραγµατοποίησε έρευνα αγοράς σχετικά µε τις λύσεις Business Intelligence 

που προσφέρονται στην ελληνική αγορά και επέλεξε τη λύση της Microsoft που 

αποτελεί την πλέον ανερχόµενη λύση στο χώρο του Business Intelligence. Για την 

υλοποίηση του προϊόντος επιλέχτηκε η DIS που µε την µακρόχρονη εµπειρία του 

στελεχιακού δυναµικού που διαθέτει στην υλοποίηση έργων µεσαίων και µεγάλων 

επιχειρήσεων, µπόρεσε να δώσει µια ολοκληρωµένη λύση όχι µόνο ως προς την 

εγκατάσταση και υλοποίηση της λύσης αλλά και ως προς την διασύνδεση µε το ERP 

(το οποίο λειτουργεί σε πλατφόρµα Oracle). Επιπρόσθετα ενοποιήθηκαν δεδοµένα 

που προέρχονταν από διαφορετικά συστήµατα (mForce-SFA, Access, Excel). Στην 

συγκεκριµένη λύση υλοποιήθηκαν πολυδιάστατα µοντέλα & Reports που κάλυψαν 

τις εξής βασικές δραστηριότητες της επιχείρησης: 

• Sales 

• Financials 

• Logistics 

• Sales Force Automation 

• Operations 

• Profitability 

 

Η απαίτηση της εταιρείας για γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη διαχείριση των 

πληροφοριών καλύφθηκε µε τη χρήση του Microsoft Office Excel 2007 και των 

Reporting Services του SQL Server 2005. Στα µοντέλα των Sales και Sales Force 

Automation δηµιουργήθηκε σύστηµα αυτόµατης διανοµής, προκειµένου να καλυφθεί 

η ανάγκη για άµεση πληροφόρηση των ανθρώπων που εργάζονται εκτός της 

εταιρείας. Η Μύθος Ζυθοποιία επιλέγοντας µία σύγχρονη λύση για την 

αναδιοργάνωση, διαχείριση και ανάλυση των πολλαπλών πληροφοριών της βοήθησε 

το ανθρώπινο δυναµικό να αποδώσει καλύτερα στην καθηµερινή του ενασχόληση, 

αυξάνοντας την παραγωγικότητα και βελτιώνοντας τη δυνατότητα λήψης ορθών 

αποφάσεων. Η εταιρία έχει πλέον συγκεντρωµένη την πληροφόρηση όλων των 

τµηµάτων µε ενοποιηµένο, αυτοµατοποιηµένο και αξιόπιστο τρόπο. Τα λειτουργικά 

κόστη περιορίζονται µε την µείωση του έντυπου υλικού καθώς και του χρόνου 

ενασχόλησης (ιδιαίτερα του IT Department), αλλά και του χρόνου που 

χρησιµοποιείται µεταξύ των τµηµάτων για την διασπορά, ανάλυση, αξιολόγηση ή 

αποθήκευση της πληροφορίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

5.1. Συµπεράσµατα 

 

Το επιχειρηµατικό περιβάλλον της βιοµηχανίας ζυθοποιίας είναι τροµερά 

ανταγωνιστικό, µε αποτέλεσµα να απαιτείται µέγιστη αποδοτικότητα και ευελιξία. 

Τόσο στην παγκόσµια όσο  και στην ελληνική αγορά επικρατούν συγκεντρωτικές 

τάσεις, όπου πολύ µικρός αριθµός των εταιρειών κατέχει το µεγαλύτερο µέρος της 

αγοράς. Παγκοσµίως παρατηρείται η τάση ενοποίησης της βιοµηχανίας ζυθοποιίας µε 

συγχωνεύεις, εξαγορές και συµµαχίες. Ακόµη και στην Ελλάδα οι δύο µεγαλύτερες 

ζυθοποιίες αποτελούν µέλη δύο παγκόσµιων οµίλων. Συγκεκριµένα η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία είναι µέλος του οµίλου της Heineken (3η παγκοσµίως) και η  Μύθος 

Ζυθοποιία αποτελεί θυγατρική της Carlsberg (4η παγκοσµίως). Με αυτόν τον τρόπο 

οι µικρότερες τοπικές ζυθοποιίες µπορούν να επιτυγχάνουν µεγαλύτερη ποικιλία 

προϊόντων, ώστε να κερδίζουν µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς.  

 

Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο το στοίχηµα για τις ζυθοποιίες είναι 

διπλό : πρέπει να κερδίσουν την τοπική αγορά διαφοροποιώντας τα προϊόντα τους, 

ενώ ταυτόχρονα µε τυποποίηση πρέπει να πετύχουν οικονοµίες κλίµακας και αρά 

χαµηλό κόστος στην παραγωγή. Το δεύτερο θα γίνει µε την τυποποίηση των 

διαδικασιών και την αυτοµατοποίηση του εξοπλισµού. Στο σηµείο αυτό έρχεται η 

διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας να δώσει πολλές λύσεις για τον σχεδιασµό και την 

διαχείριση της συνεχούς ροής των αγαθών από το σηµείο παραγωγής της µπύρας στο 

σηµείο κατανάλωσής της. Κάθε ζυθοποιία µπορεί να επιλέξει διαφορετικό τύπο 

εφοδιαστικής αλυσίδας ανάλογα µε τις ανάγκες της. Στη βιοµηχανία ζυθοποιίας ο 

κύκλος ζωής του προϊόντος είναι µεγάλος, η ζήτηση είναι σχετικά σταθερή και η 

παραγωγή µαζική. Για αυτό το λόγο η αποδοτική ΕΑ είναι καταλληλότερη µε 

αυτόνοµα τµήµατα διανοµής. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι κάποιες µεγάλες 

ζυθοποιίες επιλεγούν το outsourcing για την διανοµή, ώστε να αποφύγουν 

λειτουργικά έξοδα και να διατηρήσουν υψηλό περιθώριο κέρδους. Επίσης, όσο 

αναφορά την αποθήκευση και την διανοµή υπάρχει µια µεγάλη γκάµα 

αυτοµατοποιηµένων λύσεων ανάλογα µε την δυναµικότητα και τις απαιτήσεις κάθε 

ζυθοποιίας. Τέλος, στο σχεδιασµό της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν µπορεί να 
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παραληφθεί η χρησιµότητα των σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων και των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων που αυτά προσφέρουν στις ζυθοποιίες.   

 

Η επιχειρηµατική αριστεία στην βιοµηχανία ζυθοποιίας έχει να κάνει µε την 

βελτίωση διάφορων λειτουργιών που πραγµατοποιούνται µέσα στο εργοστάσιο µε 

βασικότερη αυτήν της παραγωγής. Σε αυτό ακριβώς το κοµµάτι εστιάζει το φύλλο 

ελέγχου του Alfnes που προτάθηκε ως το καταλληλότερο για την αξιολόγηση µιας 

ζυθοποιίας στο 3ο Κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Το φύλλο ελέγχου αναλύει τις 

λειτουργίες της επιχείρησης µε στόχο να αναγνωριστούν τα προβλήµατα που 

υπάρχουν σε αυτές και τα οποία θα µπορούσαν να εξαλειφθούν σε µια επανάληψη 

της στρατηγικής λειτουργιών. Η στρατηγική λειτουργιών είναι αυτή που θα παρέχει 

τις βασικές προϋποθέσεις για βελτίωση σε µια ζυθοποιία. Όσον αφορά την 

αξιολόγηση κάθε µια από τις 15 περιοχές αριστείας θα πρέπει να βαθµολογείται µε 

γνώµονα την ιδανική κατάσταση. Αυτό βοηθά στην κατανόηση και αναγνώριση των 

χασµάτων που υπάρχουν µεταξύ της υπάρχουσας κατάστασης και της κατάστασης 

που θα µπορούσε να υποστηρίξει ολόκληρη την στρατηγική λειτουργιών. Για τον 

λόγο αυτό, το φύλλο θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την εξακρίβωση του προφίλ 

της επιχείρησης και για την αναγνώριση περιοχών βελτίωσης µε σκοπό την 

ευθυγράµµιση των δυνατοτήτων µε την στρατηγική. Παρόλα αυτά, πρέπει να γίνει 

κατανοητό πως καµία επιχείρηση δεν µπορεί να είναι άριστη σε κάθε περιοχή και 

αναγκαστικά πρέπει να γίνονται συµβιβασµοί. 

 

Οι ζυθοποιίες είναι επιχειρήσεις µε επαναλαµβανόµενες λειτουργίες και η συνεχής 

παραγωγή παρτίδων γίνεται σε γραµµές παραγωγής. Αυτό σηµαίνει ότι οι έννοιες της 

λιτής παραγωγής και του lean six sigma βρίσκουν άµεση εφαρµογή στις λειτουργίες 

τους. Η λιτή παραγωγή είναι αυτή που βελτιώνει τον χρόνο εκτέλεσης µιας 

διαδικασίας, ενώ το six sigma είναι το εργαλείο που φέρνει την διαδικασία σε 

στατιστικό έλεγχο µε τροµερή ακρίβεια στο ποσοστό των ελαττωµατικών προϊόντων. 

Ο συνδυασµός των δύο εννοιών στοχεύει στην µείωση του κόστους και της 

πολυπλοκότητας µιας διαδικασίας και αποτελεί πολύ ισχυρό εργαλείο ποιότητας. 

 

Στην υλοποίηση της πολιτικής ολικής ποιότητας κάθε ζυθοποιίας πολύ σηµαντικό 

ρόλο παίζουν τα διάφορα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Τα πιο βασικά από 

αυτά είναι:  
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� Το ISO 9001:2000 που στοχεύει στη διαχείριση της ποιότητας µέσω της 

θεώρησης της παραγωγής ως διεργασίας και εστιάζει στην ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των πελατών και των νοµικών απαιτήσεων καθώς και στην 

συνεχή βελτίωση µέσω αντικειµενικών µετρήσεων της αποτελεσµατικότητας 

του συστήµατος.  

� Το ΙSO 22000:2005 για την διαχείριση της ασφάλειας των τροφίµων που 

αντικαθιστά το HACCP και έχει ως στόχο την διασφάλιση της υγιεινής των 

τροφίµων και εντοπίζει σε κάθε στάδιο, κατά µήκος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, τους πιθανούς µικροβιολογικούς, χηµικούς και φυσικούς κινδύνους.  

� Τo ISO 14001:2004 που είναι το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και 

ουσιαστικά εστιάζει στο σύνολο των ενεργειών που υιοθετεί η εταιρεία για 

την ελαχιστοποίηση των επιβλαβών επιπτώσεων που προκαλούνται στο 

περιβάλλον από τις δραστηριότητες του οργανισµού.  

� Το OHSAS 18001:2007 που είναι Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγιεινής και 

Ασφάλειας Εργασίας και αποτελεί µία σειρά διαδικασιών της εταιρείας, ώστε 

να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζοµένων και να δηµιουργηθεί ένα ασφαλές 

περιβάλλον εργασίας. 

  

Τέλος, η επιχειρηµατική αριστεία στην ελληνική βιοµηχανία ζυθοποιίας 

αντιπροσωπεύεται κυρίως από δύο επιχειρήσεις. Την ηγετική θέση κατέχει η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. µε µερίδιο της τάξης του 75% της εγχώριας αγοράς. Η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία εφαρµόζει όλα τα παραπάνω Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

µαζί µε το πρόγραµµα Ολικής Παραγωγικής ∆ιαχείρισης ή αλλιώς το Total 

Productive Management (TPM). Το ΤPM είναι µία προσέγγιση για την βελτίωση της 

παραγωγικότητας που στοχεύει στη µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του 

εξοπλισµού, µε βασική προϋπόθεση την ανάµιξη και συνεργασία όλων των 

εργαζοµένων. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει βραβευτεί δύο φορές για την ποιότητα της 

µε το Βραβείο Ποιότητας της Heineken. ∆εύτερη στην ελληνική αγορά έρχεται η 

Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. η οποία κατέχει το 15% της εγχώριας αγοράς. Η Μύθος 

Ζυθοποιία εφαρµόζει το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ασφάλειας των τροφίµων HACCP 

µαζί µε άλλα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Πρόσφατα, η Μύθος 

ανανέωσε τα πληροφοριακά της συστήµατα, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και 

µειώνοντας τα λειτουργικά της κόστη. 
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5.2. Προτάσεις 

 

Λόγω οικονοµίας µεγέθους η παρούσα εργασία περιορίζεται σε λίγες µελέτες 

περιπτώσεων καλών πρακτικών εταιρειών στην βιοµηχανία ζυθοποιίας. Οι καλές 

πρακτικές σε όλο τον κόσµο πάνω στην συγκεκριµένη βιοµηχανία είναι πολύ 

περισσότερες και έτσι η παρούσα διπλωµατική περιορίζεται σε µερικές από τις πιο 

αντιπροσωπευτικές. Έτσι προτείνεται η περεταίρω έρευνα καλών πρακτικών 

επιχειρήσεων στον κλάδο της ζυθοποιίας. Για παράδειγµα µια εταιρεία που δεν 

αναφέρθηκε στην παρούσα εργασία και αντιπροσωπεύει την επιχειρηµατική αριστεία 

στην συγκεκριµένη βιοµηχανία είναι η Molson Coors Brewing Company. 

 

Επίσης, τα εργαλεία που περιγράφτηκαν στην παρούσα εργασία αποτελούν ένα µικρό 

µέρος του συνόλου των εργαλείων και τεχνικών ποιότητας που υπάρχουν. Υπάρχουν 

και άλλα εργαλεία ποιότητας εκτός από το φύλλο έλεγχου που αναφέρθηκε, όπως η 

ανάλυση Paretto, το διάγραµµα αιτίας αποτελέσµατος, το διάγραµµα ροής, το 

ιστόγραµµα, το διάγραµµα διασποράς και το διάγραµµα έλεγχου. Όλα αυτά µπορούν 

να φανούν πολύ χρήσιµα σε µια ζυθοποιία αναλόγως µε τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει και τις διαδικασίες που θέλει να βελτιώσει. Μια ακόµη πρόταση θα 

ήταν η επέκταση της εργασίας µε αναλυτικές αναφορές σε όλα αυτά τα εργαλεία, 

ώστε να προκύψει ένας οδηγός χρήσης ποιότητας για ζυθοποιίες. 

 

Σε βιβλιογραφικό επίπεδο, η συγκεκριµένη εργασία αποτελεί µια πρώτη έρευνα για 

την επιχειρηµατική αριστεία και την ποιότητα στην βιοµηχανία ζυθοποιίας. Η έρευνα 

αυτή θα µπορούσε να επεκταθεί σε πολλές άλλες περιπτώσεις και εφαρµογές 

ποιότητας επιχειρήσεων του κλάδου. Η πορεία που ακολουθεί η εργασία είναι από 

την (γενική) παγκόσµια βιοµηχανία ζυθοποιίας στην (ειδική) ελληνική βιοµηχανία 

ζυθοποιίας. Ως εναλλακτική έρευνα, προτείνεται η έρευνα για τις βιοµηχανίες 

ζυθοποιίας άλλων χώρων. Επίσης, προτείνεται η εφαρµογή των παραπάνω εργαλείων 

ποιότητας σε συγκεκριµένες διαδικασίες ή λειτουργίες ζυθοποιιών µε µετρήσεις 

αποτελεσµάτων και στατιστική έρευνα. Γενικά, υπάρχει έδαφος για µελέτη στο 

συγκεκριµένο αντικείµενο. Τόσο οι ζυθοποιίες, όσο και οι εταιρίες παροχής 

αυτοµατοποιηµένων λύσεων και πληροφοριακών συστηµάτων βιοµηχανιών, µπορούν 

να προσφέρουν αρκετό υλικό για µελλοντική µελέτη πάνω στο αντικείµενο της 

παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 
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