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iv ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία διερευνά το βαθµό διείσδυσης και χρήσης των εν λόγω 

συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίµων και εργαζοµένων, καθώς και 

περιβάλλοντος από τις ελληνικές επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίµων, ενώ παράλληλα 

µελετά και τα κίνητρα που τις ωθούν στην εφαρµογή τέτοιων συστηµάτων, αλλά και στην 

πιστοποίησή τους. Η ιδέα της εργασίας γεννήθηκε από τη διαπίστωση ότι η Ελλάδα, το 2008, 

ερχόταν δεύτερη σε όλο τον κόσµο, έπειτα από τη γείτονα Τουρκία σε αριθµό 

πιστοποιητικών εφαρµογής συστηµάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων έναντι του 

προτύπου ISO22000:2005 για αυτό και η εργασία επικεντρώθηκε σε δείγµα Ελληνικών 

επιχειρήσεων επεξεργασίας τροφίµων.  

Η εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος, πραγµατοποιείται µια θεωρητική 

προσέγγιση των συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας, της ασφάλειας των τροφίµων, της  

εργασιακής ασφάλειας και υγιεινής καθώς και των συστηµάτων διαχείρισης του 

περιβάλλοντος, η οποία περιλαµβάνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ενώ παράλληλα 

παρουσιάζονται και τα κίνητρα, τα οφέλη και τα εµπόδια από την εφαρµογή συστηµάτων 

διαχείρισης, µε επικέντρωση στις Ελληνικές επιχειρήσεις τροφίµων. Γίνεται αναφορά και στα 

ιδιωτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στα τρόφιµα. Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται τα 

ευρήµατα της εµπειρικής έρευνας µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου, που 

διενεργήθηκε σε τυχαίο δείγµα πενήντα ελληνικών επιχειρήσεων τροφίµων, προκειµένου να 

µελετηθεί η διάδοση των διαφόρων συστηµάτων διαχείρισης στις ελληνικές επιχειρήσεις 

τροφίµων, καθώς και οι λόγοι που τις ώθησαν στην εφαρµογή και χρήση των συστηµάτων 

αυτών. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα συστήµατα διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας των τροφίµων, υγείας και ασφάλειας στην 

εργασία, καθώς και περιβάλλοντος εφαρµόζονται εδώ και πολλές δεκαετίες σε ολόκληρο τον 

κόσµο προσκοµίζοντας πλήθος ωφελειών στις επιχειρήσεις και γενικότερα στους 

οργανισµούς, µε κυριότερες την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων/υπηρεσιών, τη µείωση των 

παραπόνων πελατών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, κτλ (Sun, 1999). Οι λόγοι που 

ωθούν τις επιχειρήσεις στην εφαρµογή των συστηµάτων είναι και αυτοί ανάλογοι µε 

κυριότερους την ικανοποίηση των νοµοθετικών απαιτήσεων, των απαιτήσεων πελατών και 

της αντιµετώπισης της πίεσης από τον ανταγωνισµό. Στην πορεία εφαρµογής των 

συστηµάτων αναγνωρίσθηκαν και µελετήθηκαν το πλήθος των εµποδίων που εµφανίζονται 

στην εφαρµογή των συστηµάτων µε κυριότερα το οικονοµικό κόστος, την απουσία 

εκπαιδευµένου προσωπικού εφαρµογής και παρακολούθησης του συστήµατος, καθώς και την 

ύπαρξη αρνητικής στάσης έναντι στην συλλογή και καταγραφή δεδοµένων, τα οποία είναι 

εντονότερα στις µικρές επιχειρήσεις (Karipidis et al, 2009). 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία µελετά τα συστήµατα διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας των 

τροφίµων και περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξετάζει τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατά τους. Παράλληλα, ερευνά, ζητήµατα που αφορούν στην ολοκλήρωση των 

συστηµάτων αυτών. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές έρευνες για το 

βαθµό διείσδυσης, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα εφαρµογής των συστηµάτων 

διαχείρισης ποιότητας/ ασφάλειας τροφίµων (Fotopoulos, et al, 2011) και περιβάλλοντος. 

∆υστυχώς όµως, δεν έχει πρόσφατα διερευνηθεί µέσω εµπειρικής έρευνας, η κατάσταση που 

αποτυπώνεται στις ετήσιες ανασκοπήσεις του ΙSO (ISO, 2008b)  για το πλήθος των 

πιστοποιητικών, ιδιαίτερα εκείνων της ασφάλειας τροφίµων που απονέµονται στις Ελληνικές 

Επιχειρήσεις. Επίσης δεν υπάρχει αναφορά στην πορεία των Ιδιωτικών  Προτύπων (π.χ. 
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British Retail Consortium - Global Food Safety Standard, International Food Standard, κτλ) 

τα οποία αρχίζουν να εφαρµόζονται  σε πολλές από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις Τροφίµων, 

την τελευταία πενταετία.  

Με την παρούσα εργασία γίνεται µία προσπάθεια να διερευνηθεί αυτή η αναφερόµενη 

διάχυση της χρήσης των συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και 

περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις τροφίµων του Ελληνικού Χώρου, καθώς και να 

µελετηθούν τα κίνητρα εφαρµογής των συστηµάτων και η ακόλουθη επιδίωξη πιστοποίησής 

τους από Φορείς Πιστοποίησης.  

Για την επίτευξη του στόχου της έρευνας, µελετήθηκε η βιβλιογραφία, ιδιαίτερα το τµήµα της 

που αφορά το βαθµό διάχυσης των συστηµάτων διαχείρισης στον Ευρωπαϊκό και έπειτα στον 

Ελληνικό χώρο των επιχειρήσεων τροφίµων, καθώς και τα κίνητρα εφαρµογής τους και 

συντάχθηκε σχετικό ερωτηµατολόγιο το οποίο αποσκοπούσε στην διερεύνηση των αιτιών 

που οδηγούν τις επιχειρήσεις α) στην εφαρµογή συστηµάτων, β) στη συγκέντρωση 

πιστοποιητικών συµµόρφωσης των εφαρµοζόµενων συστηµάτων µε συγκεκριµένα πρότυπα. 

Το ερωτηµατολόγιο στάλθηκε σε αντιπροσωπευτικό, τυχαίο δείγµα των επιχειρήσεων 

τροφίµων που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας και εµφανίσαν ή εµφανίζουν κάποια 

εξαγωγική δραστηριότητα. 

 Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση του δείγµατος  δείχνουν ότι οι 

ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο της βιοµηχανίας 

τροφίµων έχουν αποκτήσει και εφαρµόζουν, στο σύνολό τους τουλάχιστον ένα βασικό ή 

ιδιωτικό πρότυπο, µε δηµοφιλέστερο το  ISO22000:2005 διαχείρισης της Ασφάλειας 

Τροφίµων. Η εφαρµογή του σχετίζεται ισχυρότατα µε την προσδοκία προσέγγισης νέων 

αγορών, και τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης και σε µικρότερο βαθµό µε 

νοµοθετικές απαιτήσεις ή πίεσης από τον ανταγωνισµό. ∆εύτερο έρχεται το πρότυπο 

∆ιαχείρισης της Ποιότητας (ISO9001:2008), µε την εφαρµογή του να σχετίζεται ισχυρότατα 
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µε την προσδοκία προσέγγισης νέων αγορών, και τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της 

επιχείρησης. 

Όσον αφορά στην κατηγορία των ιδιωτικών προτύπων, προέκυψε ότι το 66% των 

επιχειρήσεων εφαρµόζουν τουλάχιστον ένα ιδιωτικό πρότυπο µε δηµοφιλέστερα το 

International Food Standard (IFS), και  British Retail Consortium – Global Food Standard 

(BRC).  

Απαιτείται όµως περαιτέρω έρευνα, µε διαφορετικό τρόπο επιλογής του δείγµατος, διότι η 

παρούσα έρευνα περιορίζεται σε Ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγµατοποιούσαν και/ή 

πραγµατοποιούν εξαγωγές προϊόντων. Στον χώρο των εξαγωγών ο ανταγωνισµός σχεδόν 

επιβάλει την πιστοποίηση έναντι των απαιτητικών ιδιωτικών προτύπων προς µεγαλύτερη 

προστασία των πελατών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν έχουν επισκεφθεί τις 

επιχειρήσεις των προµηθευτών τους, ώστε να µπορούν να κρίνουν την ικανότητά των 

τελευταίων να παράγουν ή όχι ασφαλή τρόφιµα. 
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5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  που ακολουθεί αποσκοπεί αφενός µεν, στην παρουσίαση 

των διαφόρων εννοιών που θα χρησιµοποιηθούν κατά την πορεία ανάπτυξης του θέµατος και 

αφετέρου στη διερεύνηση του βαθµού ενασχόλησης άλλων ερευνητών µε το θέµα της 

παρούσας εργασίας, καθώς και στον έλεγχο τυχόν ύπαρξης συµφωνίας µεταξύ των 

συµπερασµάτων τους και αυτών που προέκυψαν από την παρούσα εργασία.  

2.1. Πρότυπα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

Η ιστορία των προτύπων ποιότητας (Smith and Whitefall, 1997), έχει τις ρίζες του στο 

πρότυπο BS 5750 το οποίο εκδόθηκε το 1979 από το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης 

(British Standards Institution – BSΙ) και αποτελεί το πρώτο εµπορικό πρότυπο για συστήµατα 

ποιότητας, διότι έδινε βαρύτητα στην εφαρµογή συστηµάτων και όχι µόνο στη συµµόρφωση 

µε προδιαγραφές γιατί η τελευταία δε µπορεί να εγγυηθεί την συνεχή ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των πελατών στην περίπτωση που οι προδιαγραφές αποδειχθούν ανεπαρκείς.  

Είχε προηγηθεί η έκδοση του προτύπου ΑvP92 το 1968 από το Βρετανικό Υπουργείο 

Τεχνολογίας, το οποίο κάλυπτε τις απαιτήσεις ποιότητας για την συνολική απόδοση των 

υπεργολάβων προµήθειας πολεµικού υλικού από το σχεδιασµό έως και την παράδοση και 

αντικαταστάθηκε το 1973 από τα πρότυπα του Βρετανικού Υπουργείου Άµυνας (DEF STAN 

05/20 & 21). Τα πρότυπα αυτά ήταν ισοδύναµα µε τα πρότυπα του ΝΑΤΟ για τη διαχείριση 

της ποιότητας του πολεµικού υλικού, γνωστά ως AQAP. Η επιρροή, όµως των Ηνωµένων 

Πολιτειών στο ΝΑΤΟ οδήγησε στην αποδοχή του δικού τους προτύπου, του MIL-Q-9858 το 

οποίο είχε εκδοθεί από το Υπουργείο Αµύνης των Ηνωµένων Πολιτειών (U.S. Department of 

Defense).  
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To 1979 επίσης εγκρίνεται η δηµιουργία της τεχνικής επιτροπής TC 176 του ISO 

(International Standarization Organisation)  για την ανάπτυξη ∆ιεθνών προτύπων που θα 

προσδιορίζουν τους κανόνες για τα συστήµατα ∆ιοίκησης Ποιότητας. Αποτέλεσµα των 

ενεργειών της επιτροπής ISO/TC 176 είναι η έκδοση το 1987 από τον ∆ιεθνή Οργανισµό 

Τυποποίησης ISO των πρώτων προτύπων της σειράς ISO 9000:1987. Τα πρότυπα αυτά 

υιοθέτησαν σε µεγάλο βαθµό τα περιεχόµενα και τη δοµή του προτύπου BS 5750:1979.  

Η τελική έκδοση τους (ISO 9000:1987) προέκυψε από τη συνεργασία διαφόρων φορέων 

παγκοσµίως, απετέλεσε τη βάση για την νέα εποχή στη διοίκηση της ποιότητας. Τα πρότυπα 

της σειράς  ISO 9000:1987 επικυρώθηκαν από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προτύπων CEN 

ως Ευρωπαϊκά πρότυπα µε την ονοµασία EN9000:1987 και υιοθετήθηκαν από τον 

Αµερικανικό Οργανισµό για τον Έλεγχο της Ποιότητας ASQE µε την ονοµασία ANSI/ASQC 

Q90 και αντίστοιχα στον Καναδά από τον Καναδικό Σύνδεσµο Τυποποίησης CSA µε την 

ονοµασία CSA:9000.  

Πλέον, αρµόδιοι φορείς για την έκδοση προτύπων είναι οι εξής: 

- Σε παγκόσµιο, επίπεδο ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO International 

Organization for Standardization), ο οποίος ιδρύθηκε στο Λονδίνο, το 1946 κατά τη 

∆ιεθνή συνδιάσκεψη των Εθνικών Οργανισµών προτυποποίησης, έπειτα από την 

συννένωση α) της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας των Εθνικών Ενώσεων Τυποποίησης, 

ιδρυθείσας το 1926 στη Ν. Υόρκη και διοικούµενης από την Ελβετία και β) της 

Συντονιστικής Επιτροπής Προτύπων των Ηνωµένων Εθνών, ιδρυθείσας το 1944,  

διοικούµενης από το Λονδίνο  (ISO, 1997).  

- Σε ευρωπαϊκό, επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN European 

Committee for Standardization), η οποία ιδρύθηκε το 1961.  

- Στην Ελλάδα, ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ο οποίος ιδρύθηκε ως 

ΝΠΙ∆ µε το Νόµο 372/76 που ψηφίστηκε οµόφωνα από τη Βουλή στις 10 Ιουνίου 
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1976 και που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στις 30 Ιουνίου του 

ίδιου χρόνου (Βάγια, 2008). 

2.1.1. Το πρότυπο ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 

Το ISO 9001:2008 «Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας»  (ISO,  2008a) αποτελεί την πιο 

πρόσφατη, τέταρτη έκδοση του προτύπου, το οποίο όπως έχει ήδη λεχθεί πρωτοεκδόθηκε το 

1987 και ακολούθησαν δύο αναθεωρήσεις του, το 1994 και το 2000.  Συµπληρώνεται από 

δύο άλλα πρότυπα: το  ISO 9000:2005 Βασικές αρχές και Λεξιλόγιο και το ISO 9004:2009 

∆ιαχείριση για τη διατήρηση της επιτυχίας του οργανισµού. Μια προσέγγιση ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας, τα οποία όµως δεν περιέχουν απαιτήσεις και δεν χρησιµοποιούνται στην 

πιστοποίηση, αλλά περιλαµβάνουν κατευθυντήριες οδηγίες και επεξηγήσεις. Το περιεχόµενο 

του προτύπου ISO 9001:2008 έχει ως εξής:  

• Τµήµα 1: Αντικείµενο 

• Τµήµα 2: Τυποποιητική Παραποµπή 

• Τµήµα 3: Όροι και Ορισµοί 

• Τµήµα 4: Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας 

• Τµήµα 5: ∆έσµευση της ∆ιοίκησης 

• Τµήµα 6: ∆ιαχείριση Πόρων 

• Τµήµα 7: Υλοποίηση Προϊόντος 

• Τµήµα 8: Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση  

To ∆ιεθνές πρότυπο ΙSO9001:2008, όπως αναφέρεται εντός του 1
ου 

κεφαλαίου του ΕΛΟΤ 

(2008) έχει ως σκοπό του τον καθορισµό προδιαγραφών για την εφαρµογή συστήµατος 

διαχείρισης όταν ένας οργανισµός: α) χρειάζεται να δείξει την ικανότητα να παρέχει διαρκώς 

προϊόν  το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών και των κανονιστικών και 

νοµοθετικών αρχών και β) αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών µέσω 
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της αποτελεσµατικής εφαρµογής  του συστήµατος, περιλαµβάνοντας διεργασίες για τη 

διαρκή βελτίωση του συστήµατος  και την διασφάλιση της συµµόρφωσης στις απαιτήσεις 

των πελατών και των κανονιστικών και νοµοθετικών απαιτήσεων.  

2.1.1.1. ∆ιάχυση, κίνητρα, οφέλη και δυσκολίες εφαρµογής των προτύπων ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας 

Η εξάπλωση εφαρµογής των συστηµάτων διαχείρισης ξεκίνησε από την Ευρώπη, µια και 

όπως είδαµε στην ιστορική αναδροµή αποτέλεσε το λίκνο ανάπτυξης των συστηµάτων και 

των προτύπων. Συγκεκριµένα το 1996 περισσότερο από το 62% των πιστοποιητικών είχαν 

απονεµηθεί σε επιχειρήσεις που βρισκόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Ε., ενώ περισσότερα 

από τα µισά πιστοποιητικά είχαν απονεµηθεί σε επιχειρήσεις που βρισκόταν στην Αγγλία. 

Στη συνέχεια η πιστοποίηση των συστηµάτων ποιότητας προχώρησε σε µεγαλύτερο βαθµό 

και σε χώρες εκτός της Ε.Ε κυρίως λόγω της πίεσης που επέβαλαν οι Ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις στους υπεράκτιους προµηθευτές τους (Franceschini et al., 2010). Μάλιστα οι 

επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα σε συγκεκριµένες περιοχές του πλανήτη φαίνεται να 

«εισάγουν» τα συστήµατα ποιότητας όχι µόνο εφαρµόζοντας τα οι ίδιες αλλά και όλα τα 

άλλα εµπλεκόµενα µέρη, π.χ. προµηθευτές, συνεργάτες, (Corbett, 2006). 

Ο ρυθµός εξάπλωσης των συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας (ISO 9000) και του 

περιβάλλοντος (ΙSO14000) στις διάφορες χώρες έχει µελετηθεί από πολλούς ερευνητές 

(Casadesu` s and Karapetrovic, 2005a and b;  Franceschini et al., 2004 & 2006) και φαίνεται 

ότι πάντοτε ακολουθεί τρεις φάσεις: α) τη φάση ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 

αριθµός των πιστοποιητικών συνεχώς αυξάνεται, oι επιχειρήσεις αναζητούν την πιστοποίηση, 

λόγω των ωφελειών που τους αποφέρει, β) τη φάση ωριµότητας, κατά την οποία ο αριθµός 

των πιστοποιητικών παραµένει σχετικά σταθερός και γ) τη φάση παρακµής, κατά την οποία ο 

αριθµός των πιστοποιητικών µειώνεται  λόγω απώλειας της «γοητείας» που ασκούν τα 
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πρότυπα. Το φαινόµενο αυτό της µείωσης του αριθµού των  πιστοποιητικών από µία 

ορισµένη τιµή κορεσµού και έπειτα οφείλεται κυρίως στη σταδιακή µείωση των ωφελειών 

που λαµβάνουν οι πιστοποιηµένες επιχειρήσεις στο πέρασµα του χρόνου. Το ίδιο 

συµπέρασµα τεκµηριώνεται και από πρόσφατη εργασία του Franceschini και των 

συνεργατών του (2010), που συνίσταται στην  οµαδοποίηση των Ευρωπαϊκών χωρών σε 

σχέση µε τη φάση, στην οποία βρίσκεται η διάχυση του προτύπου ΙSO9001 εντός της 

επικράτειάς τους και σύµφωνα µε την οποία η  Ελλάδα βρίσκεται σε σταθερή πορεία 

ανάπτυξης των πιστοποιητικών. Συγκεκριµένα, το 2008 κατείχε την 14
η
 θέση µεταξύ των 51 

Ευρωπαϊκών χωρών µε 6.747 πιστοποιητικά, ενώ το 2004 κατείχε την 18
η
 µε 2.572, το 2006 

ανήλθε στην 16
η
 θέση µε 4.753, τα οποία αύξησε σε 5.132 το 2007 διατηρώντας πάντοτε την 

16
η
 θέση  (ΙSO, 2008). 

Ενώ σε χώρες, οι οποίες εµφανίζουν ιστορικά µεγάλο πληθυσµό πιστοποιήσεων, όπως π.χ. η 

Γερµανία φαίνεται ότι, ο αριθµός των πιστοποιητικών αρχίζει να µειώνεται, διότι, στην αρχή 

της πιστοποίησης τα πρότυπα της σειράς ISO9000 αποτελούν για την επιχείρηση ένα 

εργαλείο για την εφαρµογή ενός βασικού συστήµατος ποιότητας. Στη συνέχεια όµως, δηλαδή 

όταν οι επιιχειρήσεις αποκτούν καλά δοµηµένα συστήµατα ποιότητας, η πιστοποίηση 

προσθέτει κόστος, καθυστερήσεις και γραφειοκρατία έναντι κάποιου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. Επίσης, µε την πάροδο του χρόνου ο αριθµός των πιστοποιηµένων 

ανταγωνιστών αυξάνεται, ελαττώνοντας τις διαφορές µεταξύ των πιστοποιηµένων και µη 

πιστοποιηµένων ανταγωνιστών προκαλώντας έτσι πτώση της απήχησης του προτύπου.  Τα 

συµπεράσµατα αυτά προέκυψαν από την οκταετή έρευνα που διεξήχθη από τους 

Karapetrovic et al (2010) σχετικά µε την πορεία των συστηµάτων διαχείρισης και της 

πιστοποίησής τους. Οι ερευνητές µελέτησαν την τάση αυτή και τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, 

έπειτα από την πολύχρονη εφαρµογή των συστηµάτων σχηµατίζεται η γενικότερη πεποίθηση 

ότι δεν υπάρχουν και µεγάλες διαφορές από την απλή εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης 
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έναντι της πιστοποίησής του. Η εµφανιζόµενη λοιπόν µείωση στον αριθµό των 

πιστοποιητικών δε σηµαίνει ταυτόχρονα και διακοπή εφαρµογής των συστηµάτων 

διαχείρισης.  

Τα οφέλη της πιστοποίησης έναντι του προτύπου έχουν µελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία 

και ανασκοπούνται εκτενώς στην εργασία των Karapetrovic et al (2010) µε συχνότερα 

εµφανιζόµενα τα εξής: 

• Βελτίωση της απόδοσης, της επαγρύπνησης σε διαχειριστικά προβλήµατα, καλύτερος 

έλεγχος από τη ∆ιοίκηση 

• Βελτίωση ποιότητας προϊόντος, δηµιουργία ολοκληρωµένων και καλά οργανωµένων 

αρχείων των διαδικασιών ελέγχου και βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας µεταξύ 

των διαφόρων τµηµάτων της επιχείρησης, 

• Μείωση παραπόνων πελατών, βελτίωση επιχειρηµατικής απόδοσης και της 

ανταγωνιστικότητας, 

• Αύξηση της αποδοχής όσον αφορά στην ποιότητα των προϊόντων και στην 

επιχειρηµατική ικανότητα της επιχείρησης από τους πελάτες του εξωτερικού 

• Καλύτερη καταγραφή δεδοµένων και βελτίωση στα συστήµατα µέτρησης 

Η εµπειρική µελέτη που εκπονήθηκε από τους Ισπανούς ερευνητές επιχειρώντας να αναλύσει 

δυναµικά την πορεία εφαρµογής των συστηµάτων διαχείρισης σε 1000 επιχειρήσεις της 

Καταλονίας στην Ισπανία επιβεβαιώνει ότι τα κύρια οφέλη που αποφέρει η εφαρµογή των 

προτύπων της σειράς ISO9000 στις επιχειρήσεις είναι µείωση στις µη-συµµορφώσεις 

προµηθευτών, αύξηση στην ικανοποίηση των πελατών και µείωση των παραπόνων τους, σε 

άµεση συµφωνία µε τους στόχους εφαρµογής του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, όπως 

αυτοί παρουσιάζονται  εντός του προτύπου ISO9001:2008 και έχουν ως εξής: 
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• την κοινοποίηση της ικανότητας ενός οργανισµού να παράγει προϊόντα τα οποία 

συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των πελατών και των νοµοθετικών και 

κανονιστικών απαιτήσεων και  

• την αύξηση της ικανοποίησης πελατών, µέσω της εφαρµογής του συστήµατος 

συµπεριλαµβανοµένων διεργασιών για συνεχή βελτίωση του συστήµατος και  για 

διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των πελατών και των νοµοθετικών 

και κανονιστικών αρχών. 

 

Αντίθετα, µελέτη που έγινε σε Ελληνικές επιχειρήσεις τροφίµων (Fotopoulos et al, 2010), 

όπως είναι και το δείγµα της παρούσας εργασίας έδειξε ότι τα οφέλη µε την µεγαλύτερη 

βαρύτητα είναι η διάδοση κουλτούρας ποιότητας σε όλη την επιχείρηση, η βελτίωση των 

εσωτερικών διεργασιών, της εικόνας της επιχείρησης, της ποιότητας και αξιοπιστίας του 

προϊόντος (εσωτερικά), καθώς και της ικανοποίησης του πελάτη, ενώ υπάρχει µέτρια 

επίδραση και στη θέση της εταιρείας στην αγορά, στην αύξηση των εξαγωγών (εξωτερικά) 

και στη βελτίωση των σχέσεων διοίκησης- προσωπικού.  Έχουν όµως αναφερθεί και 

αρνητικά σηµεία της εφαρµογής των Συστηµάτων Ποιότητας µε κυριότερα φυσικά το 

κόστος, καθώς και σχόλια για την γρήγορη και εύκολη πιστοποίηση δίχως πραγµατική 

δέσµευση στην ποιότητα, την ανάπτυξη ενός στατικού συστήµατος, το οποίο αυξάνει τη 

γραφειοκρατία και µειώνει την ευεληξία και την ευρηµατικότητα δίχως να εγγυάται την 

πραγµατική και συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη. Τελικά, εφόσον υπάρξει 

και κακή εφαρµογή του προτύπου αυτή µπορεί να οδηγήσει ακόµη και σε οπισθοδρόµηση 

της επιχείρησης. (Gotzamani and Tsiotras, 2001). 

Τα αίτια εφαρµογής του προτύπου ΙSO 9001, τα οποία αποτελούν, µεταξύ άλλων και 

αντικείµενο της παρούσας µελέτης µε επικέντρωση στο δείγµα των Ελληνικών επιχειρήσεων 

τροφίµων είναι πολλά και διακρίνονται σε εσωτερικά (ύπαρξη εσωτερικής ανάγκης 
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βελτίωσης) και εξωτερικά (προερχόµενα από εξωτερικούς παράγοντες, π.χ. πελάτες,  

ανταγωνισµός, κτλ), όπως προκύπτει από πλήθος εµπειρικών µελετών.  Αυτά που συνήθως 

απαντώνται στη βιβλιογραφία αναφέρονται στη βελτίωση της ποιότητας και του συστήµατος 

διαχείρισης, ενώ µελέτη (Iňaki et al, 2006) που διεξήχθη µε υποβολή του ερωτήµατος µόνο 

σε ειδικούς (υπεύθυνους ποιότητας, συµβούλους και ακαδηµαϊκούς) έδειξε ότι το βασικό 

κίνητρο που ωθεί τις επιχειρήσεις στην πιστοποίηση είναι η ικανοποίηση σχετικής απαίτησης 

–πίεσης του πελάτη, ενώ και η πλειοψηφία των κινήτρων είναι κυρίως εξωτερικά (εικόνα της 

επιχείρησης, απαίτηση από πελάτες) σε αντίθεση µε τη γνώµη των στελεχών των 

επιχειρήσεων, οι οποίοι σε πλήθος εµπειρικών ερευνών απαντούν ότι οι κύριοι λόγοι είναι 

εσωτερικοί (βελτιώσεις στην ποιότητα). Μάλιστα υπάρχει και συσχέτιση µεταξύ των λόγων 

εφαρµογής τους συστήµατος διαχείρισης ποιότητας και των αποκοµισθέντων ωφελειών 

(Terziovski and Power, 2007) που δείχνει ότι όταν οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν τα συστήµατα 

για εξωτερικούς λόγους (πελάτες, ανταγωνιστές, αγορά, κτλ) οφέλη όπως η βελτίωση της 

απόδοσης της επιχείρησης και η µείωση των ελαττωµάτων δεν εµφανίζονται σε µεγάλο 

βαθµό.  

Αν και η µελέτη των αιτιών εφαρµογής των συστηµάτων ποιότητας στην Ελλάδα και 

ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις τροφίµων δεν είναι εκτενής, µπορούµε να στηριχθούµε στους 

Withers and Ebrahimpour (2001), οι οποίοι δηλώνουν ότι τα οφέλη,  τα εµπόδια καθώς και τα 

λοιπά ζητήµατα, τα οποία σχετίζονται µε την εφαρµογή του ISO 9001 δεν διαφέρουν, σε 

ουσιαστικό βαθµό από τη διαφορά κουλτούρας από χώρα σε χώρα. 

Τα συµπεράσµατα που απορρέουν από σχετική εµπειρική έρευνα (Fotopoulos et al, 2010) 

που διεξήχθη σε 97 Ελληνικές επιχειρήσεις τροφίµων έρχονται να τους επιβεβαιώσουν µια 

και δείχνουν ότι οι πιο σηµαντικοί λόγοι για την απόφαση πιστοποίησης είναι οι εσωτερικοί, 

οι οποίοι προέρχονται από την πραγµατική ανάγκη της επιχείρησης για βελτίωση 

ακολουθούµενοι από τους λόγους, οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της 
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επιχείρησης. Επίσης, όταν οι λόγοι–κίνητρα για την πιστοποίηση είναι εσωτερικοί (ή 

εξωτερικοί), τότε και τα οφέλη που αυτή επιφέρει είναι εσωτερικά (ή εξωτερικά). Τα 

τελευταία επηρεάζονται δυσµενώς από τις τυχόν δυσκολίες που συναντώνται κατά την 

πορεία της ανάπτυξης και πιστοποίησης των συστηµάτων, όπως απαιτούµενος µεγάλος 

χρόνος εφαρµογής, η δυσκολία στην κατανόηση του εγχειριδίου και των διαδικασιών από το 

προσωπικό, η έλλειψη εσωτερικής επικοινωνίας, η αντίσταση από τους εργαζόµενους, κτλ.  

2.2. Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

Η ιστορία των συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ξεκινά τις τελευταίες δεκαετίες µε 

την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς της επιχειρήσεις και τους οργανισµούς, µε 

πρωτοπόρο εκείνη του Συνασπισµού των Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων Οικονοµινών 

(Coalition of Environmentally Responsible Economies-CERES) το 1989, καθώς και του 

Επιχειρηµατικού Χάρτη για Αειφόρο Ανάπτυξη (Business Charter for Sustainable 

Development), ο οποίος αναπτύχθηκε το 1991 από το ∆ιεθνές Επιµελητήριο Εµπορίου 

(International Chamber of Commerce). Έκτοτε υπήρξε πλήθος κατευθυντήριων γραµµών, 

αλλά η ανάγκη ύπαρξης συνοχής µεταξύ των συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 

οδήγησε to 1992 στο πρώτο Εθνικό µεν αλλά εθελοντικό πρότυπο το BS7750, το οποίο 

αναπτύχθηκε από το Βρετανικό Ινστιτούτο προτύπων (Βritish Standards Institution). Το 1993 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ο Eco-Management and Audit Scheme –EMAS, ενώ 

ακολούθησε η έκδοση πλήθος Εθνικών προτύπων. Η έκδοση του ΙSO14001 to 1996 

αποσκοπούσε στην εναρµόνιση των απαιτήσεων για την εφαρµογή ενός συστήµατος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι οποίες κυκλοφορούσαν εντός των διαφόρων Εθνικών 

προτύπων. (Elefsiniotis and Wareham, 2005). 
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2.2.1. Το πρότυπο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO14001 

Το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001 εκδόθηκε το 1996, από την Τεχνική 

Επιτροπή 207 του ISO, η οποία ιδρύθηκε το 1993 «µε σκοπό την προτυποποίηση στο πεδίο 

των εργαλείων και συστηµάτων περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης». Αναθεωρήθηκε το 2004 και 

από τότε κυκλοφορεί στη 2
η
 του έκδοση.  Αντικείµενο του αποτελεί o καθορισµός 

«απαιτήσεων για ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης, που επιτρέπει σε ένα Οργανισµό να 

αναπτύξει και να εξυπηρετήσεις πολιτική και περιβαλλοντικούς σκοπούς λαµβάνοντας υπόψη 

νοµικές και άλλες απαιτήσεις που ο οργανισµός έχει ενυπογράφως αποδεχτεί και δεδοµένα 

σχετικά µε τις σηµαντικές περιβαλλοντικές του πλευρές. Το πρότυπο εφαρµόζεται για τις 

περιβαλλοντικές πλευρές, τις οποίες ο Οργανισµός αναγνωρίζει ως εκείνες που µπορεί να 

επηρεάσει. Το πρότυπο δεν ορίζει από µόνο του ειδικά κριτήρια περιβαλλοντικής επίδοσης». 

(ΕΛΟΤ, 2005) 

Το πρότυπο εφαρµόζεται σε οργανισµούς, οι οποίοι επιθυµούν: 

Α) την καθιέρωση, εφαρµογή, διατήρηση και βελτίωση ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης (ΣΠ∆), 

Β) τη διασφάλιση της συµµόρφωσης τους µε την καθιερωµένη περιβαλλοντική πολιτική τους, 

Γ) την επίδειξη συµµόρφωσης τους στο πρότυπο µε: 

• αυτοδήλωση, 

• επιβεβαίωση της συµµόρφωσης από ενδιαφερόµενα µέρη, όπως πελάτες, ή 

• επιβεβαίωση της συµµόρφωσης από ανεξάρτητο µέρος, της ίδιας δήλωσης, ή 

• πιστοποίηση/ καταχώρηση του ΣΠ∆ από τρίτο µέρος 
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2.2.1.1. ∆ιάχυση, κίνητρα, οφέλη και δυσκολίες εφαρµογής του Προτύπου 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ΙSO14001 

Η εξέλιξη του προτύπoυ Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, από την πρώτη του έκδοση το 1996 

και έπειτα ήταν µεγάλη. Σύµφωνα µε την ανασκόπηση του ∆ιεθνούς Οργανισµού 

Τυποποίησης ΙSO (2009), ενώ το 1999 υπήρχαν 13.994 πιστοποιητικά στο τέλος του 2009 

καταγράφηκαν 223.149 πιστοποιητικά σε όλο τον κόσµο, δηλαδή εµφάνισαν αύξηση κατά 

1495% σε µία δεκαετία. Αν και κανείς θα φανταζόταν ότι το µοντέλο διάχυσης του στον 

Ευρωπαϊκό χώρο θα ήταν παρόµοιο µε εκείνο που εµφάνισε η διάδοση της σειράς των 

προτύπων του ISO9000 εντούτοις διαφέρει µια και κυριαρχεί στις Σκανδιναβικές χώρες, 

λόγω της παραδοσιακά αυξηµένης περιβαλλοντικής συνείδησης που εµφανίζουν αυτές οι 

χώρες.  (Viadu et al, 2006).  

Όσον αφορά στη διάδοση εφαρµογής του προτύπου στον Ελληνικό χώρο, το 2008 κατείχε 

την 23
η
 θέση µεταξύ των 51 Ευρωπαϊκών χωρών µε 463 πιστοποιητικά, τα οποία αύξησε 

κατά 67% από το 2007. Έρευνα που έγινε, το 2004 στο 80.5% των Ελληνικών, 

πιστοποιηµένων κατά ISO14000, επιχειρήσεων, έδειξε ότι i) το 75% αυτών είναι 

παραγωγικές επιχειρήσεις , ii) οι πιστοποιηµένες επιχειρήσεις είναι πολύ µεγαλύτερες από το 

µέσο όρο των επιχειρήσεων του κλάδου, iii) οι επιχειρήσεις που εµφανίζουν µεγαλύτερη 

περιβαλλοντική επιβάρυνση είναι πιστοποιηµένες σε µεγαλύτερο ποσοστό. (Lagodimos et al, 

2007). 

Η απόφαση εφαρµογής των συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠ∆), διέπεται 

κυρίως από εξωτερικά κίνητρα, όπως η ικανοποίηση των διαφόρων ενδιαφερόµενων µερών 

(δηµόσιων φορέων ελέγχου, πελατών, κτλ) και  διευκόλυνσης των ελέγχων που υλοποιούνται 

από τις αρχές, αντί εσωτερικών κινήτρων (βελτίωση των ποιοτικών στόχων και µείωση της 

περιβαλλοντικής επίπτωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους). Φαίνεται ότι καταλύτης 
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για την επίτευξη εσωτερικών ωφελειών είναι η ορθή εφαρµογή των ΣΠ∆, που µπορεί να 

ξεκινά από εξωτερικά κίνητρα, τελικά επιφέρει και βελτίωση όσον αφορά στην 

περιβαλλοντική απόδοση των επιχειρήσεων (Morrow and Rondinelli, 2002). Παράλληλα η 

εθελοντική πιστοποίηση τους είναι εκείνη που έχει ως αποτέλεσµα την καθιέρωση ισχυρής 

επιχειρηµατικής εικόνας και πλεονεκτήµατος στην αγορά. (Poksinska et al, 2002). Επίσης οι 

Ελληνικές επιχειρήσεις που είναι ήδη πιστοποιηµένες κατά ISO9001 εµφανίζουν µεγαλύτερο 

ποσοστό απόκτησης και πιστοποιητικών ISO14001, είτε διότι ότι το θεωρούν ως φυσική 

εξέλιξη της πορείας της πιστοποίησης, είτε γιατί προσπαθούν να προλάβουν παρόµοιες 

κινήσεις των ανταγωνιστών τους. (Lagodimos et al, 2007). 

Τα εµπόδια που συναντούν κυρίως οι επιχειρήσεις κατά την εφαρµογή του συστήµατος είναι 

κυρίως ο µεγάλος χρόνος εγκατάστασης του συστήµατος, (π.χ. σε βιοµηχανίες των Η.Π.Α. 

φαίνεται ότι απαιτούνται 8-19 µήνες), το οικονοµικό κόστος ανάπτυξης του ΣΠ∆ και η 

έλλειψη άλλων διαθέσιµων πόρων, όπως η διάθεση εξειδικευµένου προσωπικού, κτλ. 

(Babakri, et al, 2003). 

2.3. Συστήµατα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία 

Τα συστήµατα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία αναδύθηκαν έπειτα από 

την αξιολόγηση των αιτιών και των συνεπειών καταστροφικών ατυχηµάτων, που έλαβαν 

χώρα, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπως το ατύχηµα του Flixborough το 1974 στις εγκαταστάσεις 

της χηµικής βιοµηχανίας Nypro Ltd, όπου ένα ολόκληρο χωριό ανατινάχτηκε, και το ατύχηµα 

του Seveso στην Ιταλία το 1976 µε την έκλυση µεγάλων ποσοτήτων διοξινών. Το 

αποτέλεσµα ήταν η έκδοση σχετικής νοµοθεσίας από την Ευρωπαική Επιτροπή (82/501/EEC 

και 96/82/EC) για την αποτροπή παρόµοιων συµβάντων, η οποία προέτρεπε σε ένα σύνολο 

συστάσεων και οδηγιών για την υιοθέτηση προληπτικών µέτρων αποσόβησης εργατικών 

ατυχηµάτων. Η ακόλουθη όµως εµφάνιση  πολύνεκρων ατυχηµάτων, όπως το ατύχηµα του 
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Piper Alpha το 1987 που συνέβει σε πλατφόρµα εξόρυξης πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα 

έδωσε το έναυσµα για την αναθεώρηση του του Αγγλικού Νόµου για την υγεία και ασφάλεια 

στην Εργασία (Health and Safety at Work Act), ο οποίος είχε εκδοθεί από το 1974, ώστε να 

περιλάβει και στοχοθέτηση για την αποτροπή των κινδύνων. Ακολουθεί η έκδοση του 

Βρετανικού προτύπου BS 8800 το 1996 από το Βρετανικό Ινστιτούτο Προτύπων (British 

Standards Institution - BSI), το οποίο δεν είναι και αυτό ένα πρότυπο που µπορεί να 

πιστοποιηθεί ούτε καν έχει τη µορφή ενός κώδικα ορθής πρακτικής, αλλά περιλαµβάνει 

οδηγίες και συστάσεις προς τις επιχειρήσεις (Pearse et al, 2001). 

Η ανάγκη της προτυποποίησης ικανοποιήθηκε το 1999 µε την έκδοση του προτύπου OHSAS 

18001, από το BSI, το οποίο αναθεωρήθηκε το 2007 για να συµβαδίζει µε τις απαιτήσεις του 

ΙSO14001  (Wang, 2007). 

2.3.1. Το πρότυπο Yγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007 

Σκοπός του προτύπου είναι ο καθορισµός «απαιτήσεων για ένα σύστηµα διαχείρισης της 

υγείας και της ασφάλειας στην εργασία που επιτρέπει σε ένα Οργανισµό να ελέγχει τους 

κινδύνους της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και να βελτιώνει την απόδοση του 

σύστηµατός του. Το πρότυπο δεν ορίζει από µόνο του ειδικά κριτήρια επίδοσης του συστήµατος 

υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ούτε δίνει λεπτοµερείς προδιαγραφές για την ανάπτυξη ενός 

συστήµατος διαχείρισης» (BSΙ, 2007).  

Εφαρµόζεται σε οργανισµούς, οι οποίοι επιθυµούν 

Α) την εγκατάσταση ενός συστήµατος υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ΣΥΑΕ) για τον 

αποκλεισµό ή τον περιορισµό των κινδύνων που ενδεχοµένως να έχουν οι δραστηριότητές 

της στο προσωπικό καθώς και σε όλα τα επηρεαζόµενα µέρη, 
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Β) την εφαρµογή, τήρηση και συνεχή βελτίωση του Συστήµατος διαχείρισης της υγείας και 

ασφάλειας στην εργασία, 

Γ) τη διασφάλιση της συµµόρφωσής της µε την υπαρχουσα πολιτική υγείας και ασφάλειας 

στην εργασία 

∆) την επίδειξη συµµόρφωσης στο πρότυπο µε: 

• αυτοπροσδιορισµό ή αυτό-δήλωση, 

• επιβεβαίωση της συµµόρφωσης τους από διάφορα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως είναι 

π.χ. οι πελάτες της, ή 

• επιβεβαίωση της συµµόρφωσης τους από εξωτερικά µέρη, ή 

• πιστοποίηση/ καταχώρηση του Σ∆ΥΑΕ από τρίτο µέρος 

2.3.1.1. ∆ιάχυση, κίνητρα, οφέλη και δυσκολίες εφαρµογής του Προτύπου Υγείας & 

Ασφάλειας στην Εργασία ΟΗSAS 18001 

Το πρότυπο OHSAS 18001 αν και πρωτοεκδόθηκε το 1999 έφτασε να έχει αποδωθεί 

επιτυχώς σε 3.898 επιχειρήσεις στα τέλη του 2003, ενώ το 2009 ο αριθµός αυτός ανήλθε σε 

54.357. Εµφανίζεται λοιπόν µία αύξηση της τάξης του 1295% µέσα σε µία εξαετία (OHSAS 

Project Group, 2010). Όσον αφορά στη διάδοση εφαρµογής του προτύπου στον Ελληνικό 

χώρο, δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιµα σχετικά στοιχεία.  

Μεταξύ των κινήτρων εφαρµογής Σ∆ΥΑΕ είναι η ικανοποίηση των νοµοθετικών αρχών και η 

µείωση του κοινωνικού αλλά και του οικονοµικού κόστους που επιφέρει η εκδήλωση 

εργατικών ατυχηµάτων στην επιχείρηση, ενώ τα οφέλη που αποκοµίζει η επιχείρηση  

αφορούν στη µείωση i) του αριθµού των ατυχηµάτων, ii) της απουσίας από την εργασία, ii) 

των ασφαλιστικών απαιτήσεων, στη βελτίωση i) της παραγωγικότητας, ii) της 
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επιχειρηµατικής απόδοσης, iii) της διαχείρισης των κινδύνων υγείας και ασφάλειας των 

εργαζοµένων, iv) της φήµης της επιχείρησης, v) του βαθµού συµφωνίας µε τη νοµοθεσία, vi) 

της επιβολής προστίµων και vii) της ευρηµατικότητας. (BSI, 2010). 

Οι δυσκολίες εφαρµογής ενός  Σ∆ΥΑΕ, οι οποίες απαντώνται από τις επιχειρήσεις 

συνοψίζονται στην έλλειψη υποστήριξης και εσωτερικής επικοινωνίας µε την ανώτερη 

∆ιοίκηση, αλλά και στο µικρό βαθµό συµµετοχής των εργαζοµένων, καθώς και στην έλλειψη 

σχεδιασµού των διαφόρων δράσεων και απουσία ορισµού στόχων. Επίσης σηµαντικά 

εµπόδια αποτελούν το κόστος των επενδύσεων σε υλικοτεχνική υποδοµή, στην εκπαίδευση 

του προσωπικού και στην αναγκαιότητα πρόσληψης εξειδικευµένου προσωπικού (de 

Oliveira-Otavio and de Oliveira-Bizan, 2008). 

2.4. Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων 

Τα συστήµατα αυτοελέγχου στα τρόφιµα, που καλούνται ΗΑCCP (Hazard Analysis & 

Critical Control Points, δηλαδή η ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιµα σηµεία ελέγχου) 

ξεκινούν από τη δεκαετία του 1960 όταν η NASA (US National Aeronautics and Space 

Administration) θέλοντας να διασφαλίσει την απουσία κινδύνων στο φαγητό των 

αστροναυτών και έχοντας ήδη εφαρµόσει ένα παρόµοιο σύστηµα στην παραγωγή των 

πολεµικών εφοδίων (πυροµαχικών) επέκτεινε την εφαρµογή του και άρχισε σε συνεργασία µε 

την εταιρεία τροφίµων Pilsbury  την εφαρµογή ενός προληπτικού συστήµατος εφαρµογής 

ελέγχου στα διαφόρα σταδία παρασκευής των τροφίµων ανατρέποντας την αρχή εφαρµογής 

ποιοτικού ελέγχου στο τελικό προϊόν πριν την αποδέσµευσή του για κατανάλωση.  

(Sperber and Stier, 2009).  Παράλληλα από το 1963 ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας σε 

συνεργασία µε τον Codex Alimentarius (∆ιεθνή Κώδικα Τροφίµων), λαµβάνοντας υπόψη του 

αυτή τα νέα δεδοµένα, εκδίδει τον Συνιστώµενο ∆ιεθνή Κώδικα Πρακτικής-Γενικές Αρχές 

Υγιεινής (CAC/RCP 1-1969), ο οποίος ακόµη και σήµερα απολαµβάνει ευρεία εφαρµογή και 
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αποδοχή µε την 4
η
 έκδοσή του. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει την Οδηγία 

93/43 η οποία αναφέρει ότι «Οι επιχειρήσεις τροφίµων επισηµαίνουν κάθε στοιχείο των 

δραστηριοτήτων τους που είναι κρίσιµο για την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίµων και 

µεριµνούν ώστε οι κατάλληλες διαδικασίες για την ασφάλεια να καθορίζονται, να 

εφαρµόζονται, να τηρούνται και να προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές που 

χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του συστήµατος HACCP (αναλύσεις κινδύνων και κρίσιµα 

σηµεία ελέγχου)». Τελικά η εν λόγω οδηγία αντικαθίσταται από τον Ε.Κ.852/2004, ο οποίος 

επιβάλει την εφαρµογή συστηµάτων HACCP σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίµων της Ε.Ε. 

Όσον αφορά στην προτυποίηση των συστηµάτων HACCP, το Φεβρουάριο του 1998 η ∆ανία 

εκδίδει το πρότυπο DS3027/1998 για την εφαρµογή και πιστοποίηση των συστηµάτων 

HACCP, ενώ στον Ελληνικό χώρο εκδίδεται  το 2000 το Ελληνικό πρότυπο 

(ΕΛΟΤ1416:2000) για το HACCP από τον ΕΛΟΤ. Η ανάγκη εναρµόνισης των Εθνικών 

προτύπων που υπήρχαν στις διάφορες χώρες οδήγησε στην έκδοση του προτύπου 

ΙSO22000:2005.  

2.4.1. Το πρότυπο ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίµων ISO22000:2005 

To πρότυπο ISO22000:2005 (Συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων – Απαιτήσεις 

για τους οργανισµούς της αλυσίδας τροφίµων), όπως αναφέρει εντός του έχει ως αντικείµενο 

«να προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων (εφεξής 

Σ∆ΑΤ) προκειµένου οι οργανισµοί της αλυσίδας τροφίµων να καταδεικνύουν την ικανότητά 

τους στον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίµων» (ΕΛΟΤ, 

2006). Συγκεκριµένα, προδιαγράφει τις απαιτήσεις, ώστε ο οργανισµός:  
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α) να σχεδιάζει, να εφαρµόζει, να λειτουργεί, να συντηρεί και να επικαιροποιεί ένα 

σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων, µε σκοπό την παροχή προϊόντων, που 

σύµφωνα µε την προβλεπόµενη χρήση, είναι ασφαλή για τον καταναλωτή 

β) να καταδεικνύει τη συµµόρφωση µε τις  εφαρµοστέες νοµικές και κανονιστικές 

απαιτήσεις για την ασφάλεια τροφίµων 

γ) να αξιολογεί τις απαιτήσεις των πελατών και να τεκµηριώνει τη συµµόρφωση µε 

τις διµερώς συµφωνηµένες απαιτήσεις πελατών που αφορούν την ασφάλεια 

τροφίµων, ώστε να ενισχύει την ικανοποίηση του πελάτη 

δ) να γνωστοποιεί αποτελεσµατικά τα δεδοµένα για τα θέµατα ασφάλειας τροφίµων 

στους προµηθευτές, στους πελάτες και  στα ενδιαφερόµενα µέρη  

ε) να διασφαλίζει ότι εφαρµόζεται η δεδηλωµένη  πολιτική ασφάλειας τροφίµων 

στ) να καταδεικνύει τη συµµόρφωση µε τη δεδηλωµένη πολιτική του για την 

ασφάλεια τροφίµων στα ενδιαφερόµενα µέρη και 

ζ) να επιδιώκει την πιστοποίηση ή την καταχώρηση του Σ∆ΑΤ σε µητρώο, από 

ανεξάρτητο φορέα ή την αυτοαξιολόγηση ή την ιδία δήλωση συµµόρφωσης µε το 

παρόν ∆ιεθνές πρότυπο. 

Η κριτική που δέχεται το πρότυπο ISO 22000:2005 για την απουσία λεπτοµερών 

προδιαγραφών σχετικά µε τις εγκαταστάσεις και τα προαπαιτούµενα προγράµµατα 

συµπληρώνεται πλέον από την έκδοση τον Οκτώβριο του 2008 της προδιαγραφής PAS 220 - 

Προαπαιτούµενα Προγράµµατα (Prerequisite Programmes PRPs) από το Βρετανικό 

Ινστιτούτο Προτύπων (British Standards Institute-BSI) διαµορφώνοντας το νέο πρότυπο 

FSSC22000 για την ασφάλεια των τροφίµων (BSI, 2008). 
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2.4.1.1. ∆ιάχυση, κίνητρα, οφέλη και δυσκολίες εφαρµογής του Προτύπου ∆ιαχείρισης 

Ασφάλειας Τροφίµων ISO 22000 

H Ελλάδα, από την αρχή έκδοσης του προτύπου (το Ευρωπαϊκό πρότυπο στην Αγγλική 

έκδοση κυκλοφόρησε την 1
η
 Σεπτεµβρίου του 2005 ενώ εγκρίθηκε ως Ελληνικό πρότυπο από 

τον ΕΛΟΤ την 29
η
 Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους) εµφανίζεται ως η δεύτερη χώρα παγκοσµίως 

στην εφαρµογή του προτύπου συγκεντρώνοντας το δεύτερο µεγαλύτερο αριθµό 

πιστοποιητικών (ΙSO, 2008b). Συγκεκριµένα στο τέλος του 2007 υπήρχαν 623 πιστοποιητικά, 

που είχαν απονεµηθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στον Ελληνικό χώρο, τα 

οποία αυξήθηκαν σε 1075 στο τέλος του 2008. Η ανασκόπηση του ΙSO για την πορεία των 

πιστοποιήσεων εντός του 2009 (ΙSO, 2009),  εµφανίζει την Ελλάδα στην 3
η
 πλέον θέση µε 88 

λιγότερα πιστοποιητικά (987) από το προηγούµενο έτος (2008) λόγω της εισόδου της Κίνας, 

η οποία κατέχει πλέον την πρώτη θέση παγκοσµίως. 

Τα κίνητρα εφαρµογής των συστηµάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων (Σ∆ΑΤ) 

καθώς και της πιστοποίησης έχουν µελετηθεί σε πολλές εργασίες και συνοψίζονται κυρίως 

στην ικανοποίηση: των νοµοθετικών απαιτήσεων, της απαίτησης για διασφάλιση, των 

πελατών, των υπαλλήλων, καθώς και στην προσδοκία για ενίσχυση της εικόνας της 

επιχείρησης, της διαδικαστικής και διαχειριστικής απόδοσης και των ορθών πρακτικών 

(Romano et al, 2004; Khatri and Collins, 2007; Ball et al, 2009; Ball et al, 2010; Gilling et al, 

2001). Πρόσθετα κίνητρα περιλαµβάνουν την επιθυµία εξάπλωσης σε νέες αγορές, µείωσης 

των µη-συµµορφούµενων, βελτίωσης του περιθώριου κέρδους και απόκτησης 

διαπιστευτηρίων από τρίτα µέρη  (Jin et al, 2008).  

Σε πρόσφαση εργασία (Mensah and Julien, 2011), η οποία αφορούσε εµπειρική µελέτη σε 

δείγµα 120 επιχειρήσεων παραγωγής τροφίµων του Ηνωµένου Βασιλείου και διενεργήθηκε 

το 2009  έδειξε ότι στις επιχειρήσεις, οι οποίες εφάρµοσαν Σ∆ΑΤ:  το 81% προσδοκούσε σε 
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βελτίωση της ασφάλειας των προϊόντων, το 76% ικανοποιούσε σχετική απαίτηση πελάτη, το 

60% το έπραξε προς συµµόρφωση µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις, το 59% προσδοκούσε την 

αποκόµιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, το 54% επιδίωκαν βελτιωµένη επιχειρηµατική 

εικόνα, το 38% το έπραξε λόγω του ανταγωνισµού (οι ανταγωνιστές του ήταν 

πιστοποιηµένοι), το 30% προς µείωση του διαχειριστικού κόστους και τέλος το 18% για να 

µην αντιµετωπίσουν περιορισµούς σε πιθανές εξαγωγές σε υπεράκτιους πελάτες. Η ίδια 

εργασία καταγράφει και τα οφέλη που αποκόµισαν τελικά οι επιχειρήσεις από την εφαρµογή 

του Σ∆ΑΤ, τα οποία φαίνεται να ικανοποιούν τις αρχικές τους προσδοκίες, µε κύρια την 

ικανοποίηση των πελατών (σε ποσοστό 85%),  τη βελτίωση στις εσωτερικές διαδικασίες 

(83%) και την ποιότητα των προϊόντων (82%), την ικανοποίηση των νοµοθετικών 

απαιτήσεων (72%), ενώ κάτω από το 30% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι αποκόµισε οφέλη 

όπως πρόσβαση σε αγορές και µείωση λειτουργικού κόστους. Ωστόσο, η εφαρµογή του 

Σ∆ΑΤ είναι πολλές φορές απογοητευτική λόγω απροσδόκητων αποτελεσµάτων που έχουν 

σχέση µε τις συνθήκες παραγωγής των τροφίµων, καθώς και τη συµπεριφορά των 

εργαζοµένων (Azanza and Zamora-Luna, 2005; van der Spiegel et al, 2004). Για αυτό και το 

Σ∆ΑΤ θα προλάβει τυχόν συµβάντα τροφικών ασθενειών µόνο εάν γίνει κατανοητό και 

εφαρµοσθεί σωστά (Wallace and Powell, 2005). Η επιτυχία του Σ∆ΑΤ εξαρτάται από 

παράγοντες όπως τα προαπαιτούµενα προγράµµατα, ο εξοπλισµός, οι διαδικασίες 

επαλήθευσης, καθώς και από το προσωπικό (διαθεσιµότητα, δέσµευση, εκπαίδευση). 

(Fotopoulos et al, 2009).  Μεταξύ των προκλήσεων που φαίνεται να αντιµετώπισαν οι 

επιχειρήσεις κατά την πορεία ανάπτυξης και εφαρµογής των Σ∆ΑΤ κυριαρχεί ο παράγοντας 

του προσωπικού (έλλειψη εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας, κτλ), καθώς και το κόστος απόκτησης 

της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής.  Επίσης η µελέτη δε διέκρινε αξιοσηµείωτες 

διαφορές µεταξύ των µεγάλων και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Aυτό ήταν αναµενόµενο 
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γιατί η υποχρεωτική εφαρµογή των Σ∆ΑΤ δεν προβέπει τυχόν εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις 

για τις ΜΜΕ.  

Μεγάλη συµβολή προσφέρει και η εργασία (Wilcock et al, 2011) που διεξήχθει στο Οντάριο 

σε οκτώ επιχειρήσεις τροφίµων διότι η συλλογή των δεδοµένων προήλθε από συνέντευξεις σε 

22 υπαλλήλους (διευθυντές, υπεύθυνους διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων και εργαζόµενους). 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι όλοι οι διευθυντές/ υπεύθυνοι διοίκησης/ υπεύθυνοι 

διαχείρισης της ασφάλεια των τροφίµων ιεραρχούν την παραγωγή ασφαλών προϊόντων, η 

οποία ενισχύει τη φήµη της εταιρείας στην αγορά και προφυλάσσει την επιχείρηση από 

δικαστική εµπλοκή ως τα σηµαντικότερα κίνητρα.  Επίσης θεωρούν ότι καθοριστικός 

παράγοντας για την απόφαση προς εφαρµογή του Σ∆ΑΤ ήταν και η επιθυµία τους να 

προλάβουν σχετική απαίτηση από τους ∆ηµόσιους φορείς ελέγχου καθώς και προβάδισµα 

των ανταγωνιστών τους, παράλληλα µε την ικανοποίηση των πελατών, την αξιοπιστία του 

συστήµατος HACCP, τη βελτίωση στην εκπαίδευση του προσωπικού τους όσον αφορά στους 

Κανόνες Ορθής Πρακτικής και την ευκαιρία να αποκοµίσουν την υποστήριξη των ∆ηµόσιων 

Φορέων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας συµφωνούν µε το εύρηµα (Fotopoulos et al, 2011), 

ότι  το πιο συχνά εµφανιζόµενο κίνητρο για την εφαρµογή του Σ∆ΑΤ είναι η ανάγκη 

ικανοποίησης των ενδιαφερόµενων µερών, συµπεριλαµβανοµένων των πελατών (εξωτερικό 

κίνητρο).  

Μεταξύ των προκλήσεων που θεωρούν ότι αντιµετώπισαν κατά την εφαρµογή τους 

κυριαρχούν ο απαιτούµενος µεγάλος χρόνος για την κατανόηση, ανάπτυξη και εφαρµογή του 

Σ∆ΑΤ, προβλήµατα µε το προσωπικό (η διακοπή παγιωµένων συνηθειών και η υιοθέτηση 

νέας νοοτροπίας είναι δύσκολη), οι ίδιες οι απαιτήσεις του Σ∆ΑΤ (η κατανόηση τους και η 

προσπάθεια συγγραφής εγχειριδίων προς ικανοποίηση των απαιτήσεων), δυσκολίες µε τη 

διοίκηση (πολλοί υπεύθυνοι του Σ∆ΑΤ αντιµετώπισαν έλλειψη στήριξης από τη διοίκηση, 
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καθώς και απροθυµία λήψης αποφάσεων που θα είχαν οικονοµικό κόστος) και η διάθεση 

πόρων για την εγκατάσταση του Σ∆ΑΤ. Οι εργαζόµενοι των επιχειρήσεων ιεράρχησαν ως 

πρώτη δυσκολία τον απαιτούµενο χρόνο που έπρεπε να διαθέσουν.  Συµφωνία µε τα 

παραπάνω ευρήµατα επιδεικνύει και µελέτη που έγινε σε τρεις Βαλκανικές χώρες και 

αφορούσε ανάλυση των πιο συχνών µη –συµµορφώσεων που απαντώνται κατά τη διάρκεια 

των επιθεωρήσεων τρίτου µέρους σε επιχειρήσεις τροφίµων (Djekic et al, 2011), στην οποία 

το 17.5% των µη-συµµορφώσεων αφορούσε θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση της ασφάλειας 

τροφίµων, δηλαδή το σχεδιασµό του συστήµατος, την αναγνώριση των κινδύνων, των 

κρίσιµων σηµείων, την επικύρωσή τους, κτλ, το 15.5% του ποιοτικού ελέγχου, π.χ. στις 

πρώτες ύλες, στις διάφορες διεργασίες, στα τελικά προϊόντα, ενώ η πλειοψηφία των µη-

συµµορφώσεων, το 59.6% σχετίζονται µε την εφαρµογή των προαπαιτούµενων 

προγραµµάτων και των απαιτήσεων της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, τα οποία εξαρτώνται 

κυρίως από τη νοοτροπία του προσωπικού και τη διάθεση πόρων.  

2.4.2. Τα Ιδιωτικά Πρότυπα ∆ιαχείρισης της Aσφάλειας & Ποιότητας Τροφίµων   

Τα Ιδιωτικά Πρότυπα των Τροφίµων είναι πρότυπα, τα οποία αναπτύσονται από µη-

κυβερνητικές οντότητες, οι οποίες µπορεί να είναι κερδοσκοπικές ή µη και σε αντίθεση µε τα 

πρότυπα που επιβάλονται από τους Κρατικούς Οργανισµούς, η εφαρµογή τους είναι πάντοτε 

εθελοντική. Αν και ιδιωτικά πρότυπα στον αγροτικό τοµέα υπήρχαν από παλαιότερα, ο 

αριθµός τους άρχισε να αυξάνεται από το 1990 και έπειτα µε κύριες κινητήριες δυνάµεις την 

παγκοσµιοποίηση του εµπορίου, τις εξελίξεις στην πληροφορική, τη συγκέντρωση της 

επεξεργασίας τροφίµων καθώς και του εµπορίου (γιγάντωση λιανεµπόρων, π.χ. Wal Mart., 

Carrefour, Tesco, κτλ), τις αλλαγές στις προτιµήσεις των καταναλωτών, καθώς και 

αναθεωρήσεις της νοµοθεσίας τροφίµων σχεδόν σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες. Επίσης η 

άµεση διάδοση και προβολή της πληροφορίας µέσω των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης για 
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πολλά διατροφικά σκάνδαλα ώθησε άµεσα τους λιανεµπόρους να δράσουν, είτε συλλογικά 

(έκδοση προτύπου EurepGAP), είτε µεµονοµένα π.χ. Carrefour’s “filière qualité”). Οι 

ανεπτυγµένες χώρες είναι οι κύριες αγορές των προϊόντων που παράγονται σε επιχειρήσεις,, 

πιστοποιιηµένες µε Ιδιωτικά πρότυπα, όπου κατευθύνεται το 95% των συνολικών πωλήσεων, 

αν και υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον από χώρες όπως η Βραζιλία και η Κίνα, ενώ στην Ευρώπη 

η Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και  η Γαλλία είναι οι αγορές-στόχοι και οι κύριοι 

αποδέκτες των προϊόντων αυτών.  

Τα Ιδιωτικά πρότυπα που βρίσκουν εφαρµογή στις επιχειρήσεις τροφίµων µπορούν να 

διακριθούν, σύµφωνα µε τον φορέα ανάπτυξής τους σε πρότυπα, τα οποία εκδίδουν: 

• κλαδικές ενώσεις των πελατών, όπως είναι το BRC (British Retail Consortium –

Global Standard for Food Safety), το IFS (International Food Standard), το 

GlobalGAP, κτλ, 

• συγκεκριµένοι αγοραστές- πελάτες, π.χ. Tesco’s Nature’s Choice και  Carrefour’s 

Filière Qualité,  

• Κλαδικές ενώσεις των παραγωγών τροφίµων (γεωργών, κτηνοτρόφων, επιχειρήσεων 

παραγωγής, κτλ), π.χ. το εναρµονισµένο πλάσιο COLEACP, το οποίο αναπτύχθηκε 

από  δώδεκα ενώσεις εξαγωγέων σε σε εννέα Αφρικανικές χώρες. (Sterns and Busch, 

2002).  

Αν και  οι κύριοι στόχοι αυτών των προτύπων, όπως διατυπώνονται σε διάφορες µελέτες 

(Liu, 2009; Washington and Ababouch, 2011) είναι η αύξηση του βαθµού εµπιστοσύνης στην 

ασφάλεια των τροφίµων, η βελτίωση της ποιότητάς τους, η ανάπτυξη διαφοροποιηµένων 

προϊόντων που θα µπορούν να έχουν το προβάδισµα στην αγορά, ώστε να επιτύχουν το 

καλούµενο Skiming, η αύξηση του µεριδίου αγοράς, υπάρχει µεγάλος αντίλογος, ότι τα 

πρότυπα αυτά αυξάνουν την διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών και τελικά αποτελούν 
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ένα εργαλείο πίεσης προς τους παραγωγούς τροφίµων. (Codron et al, 2007). Επίσης λόγω των 

αυστηρών απαιτήσεων τους και του υψηλού κόστους εφαρµογής τους, εµφανίζεται αδυναµία 

συµµόρφωσης, η οποία τελικά οδηγεί στη µειωµένη ποσότητα τροφίµων που καταλήγει προς 

έκθεση –πώληση στα ράφια των S. Markets (Schlippenbach and Teichmann, 2011). 

2.4.2.1. Τo Ιδιωτικό Πρότυπο BRC Global Standard for Food Safety 

To πρότυπο για την ασφάλεια τροφίµων, το οποίο βρίσκεται στην 5
η
 έκδοση του, ενώ η 6

η
 

έχει ήδη εκδοθεί στις 15.06.2011 µε ηµεροµηνία έναρξης των πιστοποιήσεων τον Ιανουάριο 

του 2012,  εκδόθηκε από την Κοινοπραξία Λιανικού Εµπορίου (British Retail Consortium) το 

1998 εφαρµόζεται σε 14.000 επιχειρήσεις και σε πάνω από 100 χώρες σε ολόκληρο τον 

κόσµο. Περιλαµβάνει πάνω από 300 απαιτήσεις, κατανεµηµένες σε επτά κεφάλαια, οι οποίες 

καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης: (ΒRC, 2008) 

1
ο
 κεφάλαιο: ∆έσµευση της Ανώτερης ∆ιοίκησης και ∆ιαρκή Βελτίωση 

2
ο
 κεφάλαιο: Το πλάνο ασφάλειας τροφίµων –HACCP  

3
ο
 κεφάλαιο: Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων και Ποιότητας 

4
ο
 κεφάλαιο: Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού 

5
ο
 κεφάλαιο: Έλεγχος Προϊόντος 

6
ο
 κεφάλαιο: Έλεγχος ∆ιεργασιών 

7
ο
 κεφάλαιο: Προσωπικό  
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2.4.2.2. Τo Ιδιωτικό Πρότυπο International Food Standard (IFS) 

To 2003 οι Γερµανοί έµποροι λιανικού εµπορίου της κλαδικής ένωσης (HDE-Hauptverband 

des Deutschen Einzelhandels) κυκλοφόρησαν το πρότυπο IFS για την επιθεώρηση των 

επιχειρήσεων παραγωγής τροφίµων και το επόµενο έτος µαζί µε τους Γάλλους συναδέλφους 

τους από την αντίστοιχη ένωση (FCD Federation des Enteprises du Commerce et de la 

Distribution) κυκλοφόρησαν την 4
η
 έκδοση του προτύπου (FAO (2007), ενώ το 2007 

ακολούθησε η 5
η
 του έκδοση, η οποία έχει σχεδόν τις ίδιες απαιτήσεις µε εκείνες του 

προτύπου BRC (314 σε αριθµό), οι οποίες οµαδοποιούνται σε πέντε κεφάλαια-τοµείς της 

επιχείρησης και των εφαρµοζόµενων συστηµάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων  

και της ποιότητας: (ΙFS, 2007) 

1
ο
 κεφάλαιο: Ευθύνη της Ανώτερης ∆ιοίκησης  

2
ο
 κεφάλαιο: Συστήµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας  

3
ο
 κεφάλαιο: ∆ιαχείριση Πόρων 

4
ο
 κεφάλαιο: ∆ιεργασία Παραγωγής 

5
ο
 κεφάλαιο: Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση 
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3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  

Το δεύτερο µέρος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας αφορά στην εµπειρική διερεύνηση 

της τάσης των Ελληνικών επιχειρήσεων προς τη συγκέντρωση συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίµων, Περιβάλλοντος και Εργασιακής Ασφάλειας & Υγιεινής, 

καθώς και ιδιωτικών προτύπων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίµων και των 

προεκτάσεων της. Συγκεκριµένα, διενεργήθηκε µια έρευνα σε πραγµατικό χρόνο και 

περιβάλλον, στον ευρύτερο κλάδο της ελληνικής βιοµηχανίας τροφίµων, µε απώτερο στόχο 

την, κατά το δυνατόν, ρεαλιστικότερη αποτύπωση της αντιµετώπισης του συγκεκριµένου 

θέµατος από πλευράς των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων και την εξαγωγή χρήσιµων 

συµπερασµάτων.  

3.1. Ταυτότητα έρευνας  

Το ερευνητικό εργαλείο/µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την απόκτηση των απαραίτητων 

δεδοµένων, κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν µετέπειτα για 

την περεταίρω ανάλυση της σχέσης µεταξύ της ελληνικής βιοµηχανίας τροφίµων και των 

διαφόρων συστηµάτων ποιότητας, ασφάλειας, περιβάλλοντος και υγιεινής, ήταν η εµπειρική 

έρευνα µε χρήση ερωτηµατολογίων. Τα ερωτηµατολόγια απεστάλησαν µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου ή µέσω τηλεοµοιοτυπικού (φαξ) στα αντίστοιχα στελέχη ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας των σχετικών τµηµάτων των εταιρειών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τη 

συµπλήρωση και επιστροφή των ερωτηµατολογίων απαιτήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια και 

διαρκής επικοινωνία της συγγραφέως µε τα προαναφερθέντα στελέχη/παραλήπτες του 

ερωτηµατολογίου, µέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και φαξ. Η έρευνα έλαβε 

χώρα από τον Ιούλιο έως και το Σεπτέµβριο του  2011.   
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Το σχετικό ερωτηµατολόγιο, το οποίο αποτέλεσε τη βάση της παρούσας ερευνητικής 

προσπάθειας, διαµορφώθηκε κατάλληλα ώστε αφενός να εξυπηρετεί πλήρως τους 

ερευνητικούς στόχους της µελέτης, απεικονίζοντας την υφιστάµενη κατάσταση και 

διευκολύνοντας την εξαγωγή συµπερασµάτων και αφετέρου τα αποτελέσµατα του να είναι 

εύκολα επεξεργάσιµα και αντιπροσωπευτικά. Το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε µια σειρά 

ερωτήσεων κλειστού τύπου. Η πλειοψηφία των αντίστοιχων µεταβλητών που 

δηµιουργήθηκαν κατά τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν, όπως 

συµβαίνει σε ανάλογου είδους έρευνες, ήταν ποιοτικές µεταβλητές, τακτικές και κατηγορίας, 

ενώ φυσικά υπήρχαν και περιορισµένες ποσοτικές µεταβλητές. Για τις τακτικές µεταβλητές 

χρησιµοποιήθηκε µια κλίµακα τύπου Likert, ενώ οι κατηγορικές ήταν κυρίως δίτιµες, της 

µορφής ναι/όχι.  

Οι επιχειρήσεις στις οποίες στάλθηκε το ερωτηµατολόγιο, µε επιδίωξη τη συµµετοχή τους 

στην έρευνα, επιλέχθηκαν από τον κατάλογο των 803 επιχειρήσεων του Πανελλήνιου 

Συνδέσµου Εξαγωγέων (http://www.pse.gr), µε κριτήριο τη δραστηριοποίησή τους στην 

περιοχή των ειδών διατροφής. Σκόπιµα επιλέχθηκαν επιχειρήσεις µε εξαγωγική 

δραστηριότητα, διότι επιδίωξη της έρευνας ήταν και η µελέτη των ιδιωτικών προτύπων, τα 

οποία, όπως ήδη προαναφέρθηκε βρίσκουν εφαρµογή σε επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα. 

Επίσης η προσωπική εµπειρία της φοιτήτριας, η οποία είναι επιθεωρήτρια προτύπων 

ISO9001:2008, ISO22000:2005, IFS & BRC από τον Ελληνικό Χώρο των επιχειρήσεων 

τροφίµων υποδείκνυε την σχέση των εξαγωγών µε την αυξηµένη πιστοποίηση και στα άλλα 

πρότυπα πέραν των ιδιωτικών. Αυτό όµως τελικά αποτελεί και τον περιορισµό της παρούσας 

έρευνας, αφού η κατάσταση στις υπόλοιπες επιχειρήσεις τροφίµων µπορεί να είναι 

διαφορετική. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την διευκρίνιση της κατάστασης στις 

υπόλοιπες επιχειρήσεις τροφίµων. Το ερωτηµατολόγιο στάλθηκε ηλεκτρονικά σε 100 από τις 

803 επιχειρήσεις του καταλόγου του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εξαγωγέων εφαρµόζοντας 
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αλγόριθµο παραγωγής τυχαίων αριθµών στον αύξοντα αριθµό που αυτές κατείχαν εντός του  

αναφερόµενου καταλόγου. Από τις συνολικά 100 επιχειρήσεις στις οποίες στάλθηκε το 

ερωτηµατολόγιο, ανταποκρίθηκαν θετικά και απάντησαν σε αυτό οι 50, δηλαδή ποσοστό 

50%. Σε γενικές γραµµές και λαµβάνοντας υπόψη το διαθέσιµο χρόνο έρευνας και τις 

δυσκολίες απόκτησης των απαντήσεων σε πραγµατικό περιβάλλον, το µέγεθος του δείγµατος 

κρίνεται ικανοποιητικό και επαρκές για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων (εκτός από 

ελάχιστες περιπτώσεις για τις οποίες παρατίθεται η αντίστοιχη σηµείωση). Η συγγραφέας 

δεσµεύτηκε για το απόρρητο των πληροφοριών των ερωτηµατολογίων.  

Το σύνολο των 50 επιχειρήσεων που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο παρουσιάζεται στον 

πίνακα 3.1. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε µια σειρά από επιµέρους κλάδους της 

βιοµηχανίας τροφίµων, οι οποίοι µε τη σειρά τους αναφέρονται στον πίνακα αυτό.  

Πίνακας 3.1: Επωνυµία και κλάδος δραστηριότητας συµµετεχουσών επιχειρήσεων.  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

AGRITEX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Υδροπονικά θερµοκήπια – ΣΗΘ  

ΑGROCOM Α.Ε. Νωπά και κατεψυγµένα τρόφιµα  

AGROFRUT EΛΛΑΣ-Β. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε. Επεξεργασία & τυποποίηση αγροτικών προϊόντων  

Α.Σ.Κ.Γ.Ε . Ν.ΒΥΣΣΑΣ Παραγωγή & εµπορία σπαραγγιών  

ΒΕΚΑΠ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΒΑΛΤΖΗΣ ΕΠΕ Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε Παραγωγή και εµπορία ζάχαρης και εµπορία 

παραπροϊόντων ζάχαρης  

ΕΣΚΑΡΚΟΜ Α.Ε. Επεξεργασία σαλιγκαριών – κατεψυγµένα φρούτα  

EVERGREEN ΜΕΠΕ Νωπά και κατεψυγµένα τρόφιµα  

ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ ΑΒΕΕ Προϊόντα ζύµης  

ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων  

MEGAFARM AEBE Εµπορία αυγών  

ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ Παραγωγή προϊόντων γάλακτος  

Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ Αλλαντικά  

Ν. ΩΝΑΣΗΣ Α.Ε. Βιοµηχανία κονσερβών  
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ Α.Ε. Συσκευασία & εµπορία φρούτων  

∆. ΣΙΝΙΩΡΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. Ιχθυεµπόριο  

ROYAL-ΑΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Μεταποίηση λαχανικών  

UNISMACK A.E.  Παραγωγή προϊόντων κράκερ και σνακ  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ Α.Ε.Β.Ε. Εισαγωγή, εξαγωγή, εµπορία, επεξεργασία  

ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Γαλακτοκοµικά  

Α.Σ.Κ.Γ.Ε ΕΛΙΑΣ ΕΒΡΟΥ Τυποποίηση & διακίνηση σπαραγγιών & λαχανικών  

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Ν. ΑΛΕΞΟΥ∆ΑΣ Ε.Π.Ε. Ζαχαροπλαστεία – εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής  

ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.  Συσκευασία αγροτικών προϊόντων  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ Παραγωγή & εµπορία νωπών και κατεψυγµένων 

προϊόντων  

ΑΣΕ ΑΜΥΚΛΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑ  Επεξεργασία εσπεριδοειδών  

ΑΦΟΙ ΤΣΙΟΥΡΗ Ο.Ε. Κατεψυγµένα προϊόντα ζύµης  

ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Κατεψυγµένα προϊόντα ζύµης  

ΜΠΡΕΤΑΣ Ε.Π.Ε.  Βιοµηχανία τροφίµων  

ΓΑΤΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρτοποιία – ζαχαροπλαστική  

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Εξαγωγές, συσκευασία, τυποποίηση αγροτικών 

προϊόντων  

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. Γάλα – γαλακτοκοµικά προϊόντα  

Ε∆ΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. Παραγωγή και εµπορία τροφίµων  

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ Ε.Π.Ε. Τυποποίηση, εµπορία αγροτικών προϊόντων  

ΚΟΡΕ A.E . Εµφιάλωση – εµπορία σπορέλαιων ελαιολάδων  

ΚΟΡΦΗ Α.Ε. Βιοµηχανία γάλακτος  

ΚΩΝΣΤ. ΙΟΡ∆. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ Α.Ε. Logistics – κατεψυγµένα, νωπά τρόφιµα  

ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επεξεργασία εγχώριων προϊόντων  

ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.  Παραγωγή και διακίνηση ζύθου  

ΝΕΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Κονσερβοποιία κηπευτικών  

Π. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ Α.Ε. Παραγωγή κονσερβών φρούτων και πουρέ φρούτων σε 

ασηπτική  

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε. Έτοιµα φαγητά  

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΦΡΟΥΤΑ Ε.Π.Ε. Εισαγωγές, εξαγωγές, τυποποίηση αγροτικών προϊόντων  

ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Βιοµηχανία παγωτών  

ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ Α.Ε. Παραγωγή και εµπορία τροφίµων  
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γ. ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ- Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α.Ε.  

∆ΙΟΝΥΣΟΣ Ε.Π.Ε. Παραγωγή, εµπορία ποτών  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ 

Παραγωγή, συσκευασία και εµποριο κηπευτικών  

ΥΙΟΙ Γ. ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ  Κατεργασία, εµπορία καφέ και λοιπών αγαθών  

TOTTIS FOODS INTERNATIONAL ΑΕ  Βιοµηχανία τροφίµων  

ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. Τυροκοµικά – βιοµηχανία γάλακτος  

3.2. Χαρακτηριστικά δείγµατος  

Το πρώτο τµήµα του ερωτηµατολογίου αφορούσε στην καταγραφή ορισµένων βασικών 

πληροφοριών, σχετικών µε τις n=50 εταιρείες που έλαβαν µέρος στη διαδικασία, όπως:  

1. επωνυµία της επιχείρησης, 

2. νοµική µορφή της επιχείρησης,  

3. έτος ίδρυσης της επιχείρησης,  

4. κλάδος δραστηριότητας,  

5. αριθµός εργαζοµένων της επιχείρησης, 

6. παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και ποσοστό επί της συνολικής παραγωγής,  

7. θέση του ατόµου που απάντησε στο ερωτηµατολόγιο.  

 Οι βασικές πληροφορίες, όπως ο κλάδος δραστηριότητας και ο αριθµός των εργαζοµένων 

εµφανίζονται και σε άλλες εµπειρικές έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα (Psomas & 

Fotopoulos, 2010), όπου φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό πιστοποιήσεων 

συγκεντρώνεται σε επιχειρήσεις παραγωγής,  σε σχέση µε εκείνες του εµπορίου, ενώ και οι 

µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις εφαρµόζουν όχι µόνο σύστηµα διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίµων αλλά και της ποιότητας.  Η παράµετρος του ποσοστού παραγωγής 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας εισήχθη γιατί η ανάγκη πιστοποίησης των επιχειρήσεων έναντι 
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ιδιωτικών προτύπων είναι συνυφασµένη µε την επιδίωξη τους να εισαχθούν στο χώρο 

παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. (Schlippenbach and Teichmann, 2011).  

Όσον αφορά στη θέση του ατόµου που απαντά στο ερωτηµατολόγιο, εισήχθη αφενός για 

λόγους ιχνηλασιµότητας των πληροφοριών της έρευνας και αφετέρου γιατί εµφανίζονται 

διαφορές, στην αντίληψη περί των κινήτρων εφαρµογής των συστηµάτων διαχείρισης 

ποιότητας, µεταξύ των ειδικών (υπεύθυνοι ποιότητας, συµβούλοι και ακαδηµαϊκοί) και των 

λοιπών στελεχών των επιχειρήσεων (Iňaki et al, 2006). 

Το έτος ίδρυσης της επιχείρησης, εισήχθει διότι δίνει την ευκαιρία να διερευνηθεί εάν η 

παλαιότητα της επιχείρησης εµφανίζει κάποια θετική ή αρνητική συσχέτιση µε την επιθυµία 

για πιστοποίηση.   

Ειδικότερα, η σύνθεση του δείγµατος, όσον αφορά στη νοµική µορφή των εταιρειών που 

συµµετείχαν στην έρευνα, είναι η εξής (σχήµα 3.1):  

- το 44% (n=22) των συµµετεχουσών ήταν Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.),  

- το 20% (n=10) των συµµετεχουσών ήταν Ανώνυµες Βιοµηχανικές και Εµπορικές 

Εταιρείες (Α.Β.Ε.Ε.), 

- το 10% (n=5) των συµµετεχουσών ήταν Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

- το 10% (n=5) των συµµετεχουσών ήταν Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, 

- το 6% (n=3) των συµµετεχουσών ήταν Ανώνυµες Εµπορικές και Βιοµηχανικές 

Εταιρείες (Α.Ε.Β.Ε.), 

- το 4% (n=2) των συµµετεχουσών ήταν Οµόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε.), 

- το 4% (n=2) των συµµετεχουσών ήταν Ατοµικές Επιχειρήσεις,  

- το 2% (n=1) των συµµετεχουσών ήταν Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισµένης 

Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.).   
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Σχήµα 3.1: Νοµική µορφή εταιρειών που συµµετείχαν στην έρευνα.  

 

Όσον αφορά στα έτη δραστηριοποίησης κάθε εταιρείας στον κλάδο της (σχήµα 3.2), 

διαπιστώθηκε ότι ο µέσος αριθµός ετών δραστηριοποίησης ήταν τα 30,7 [έτη], µε µεσαία 

τιµή τα 23 [έτη].   

 

Σχήµα 3.2: Έτη δραστηριοποίησης επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα.  
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Η γεωγραφική διασπορά των µονάδων του δείγµατος στα διάφορα διαµερίσµατα τις 

ελληνικής επικράτειας, βάσει της τοποθεσίας της έδρας τους, παρουσιάζεται στο σχήµα 3.3, 

από το οποίο διαπιστώνουµε ότι:  

- το 54% (n=27) των επιχειρήσεων έχουν την έδρα τους στη Μακεδονία,  

- το 18% (n=9) των επιχειρήσεων έχουν την έδρα τους στη Στερεά Ελλάδα,  

- το 8% (n=4) επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους στη Θράκη,  

- το 8% (n=4) επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους στην Πελοπόννησο,  

- το 8% (n=4) επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους στην Κρήτη,  

- το 4% (n=2) επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους στη Θεσσαλία.   

 

Σχήµα 3.3: Γεωγραφική διασπορά (βάσει έδρας) των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα.  

 

Ο µέσος αριθµός των µόνιµων εργαζοµένων σε κάθε επιχείρηση ήταν 99,58 [εργαζόµενοι], 

µε µεσαία τιµή 58 [εργαζόµενους] και εύρος τιµών από 3 έως 1200 [εργαζόµενους]. Η 

σχετική πληροφορία απεικονίζεται στο σχήµα 3.4. Συγκεκριµένα:  

- το 18% (n=9) των επιχειρήσεων είχαν λιγότερους από 10 εργαζόµενους,  



 

37 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

- το 32% (n=16) των επιχειρήσεων είχαν από 11 έως 50 εργαζόµενους,  

- το 26% (n=13) των επιχειρήσεων είχαν από 51 έως 100 εργαζόµενους,  

- το 12% (n=6) των επιχειρήσεων είχαν από 101 έως 150 εργαζόµενους,  

- το 4% (n=2) των επιχειρήσεων είχαν από 151 έως 300 εργαζόµενους,  

- το 8% (n=4) των επιχειρήσεων είχαν περισσότερους από 300 εργαζόµενους.  

 

Σχήµα 3.4: Αριθµός εργαζοµένων των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα.  

 

Με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι, το επιλεχθέν δείγµα των επιχειρήσεων είναι 

αντιπροσωπευτικό αφού καλύπτει όλο το φάσµα των Ελληνικών επιχειρήσεων τροφίµων, από 

τις πολύ µικρές έως και τις µεγάλες, όσον αφορά στο µέγεθος του απασχολούµενου 

προσωπικού. 

 

Σηµειώνεται ότι ένα ποσοστό της τάξης του 16% (n=8) των επιχειρήσεων δήλωσε ότι 

απασχολεί εποχιακό προσωπικό, το οποίο κατά µέσο όρο αυξάνει το δυναµικό των 

συγκεκριµένων επιχειρήσεων κατά 522%.  
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Τα στελέχη που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο για λογαριασµό της επιχείρησης, κατά τις 

δηλώσεις τους, ανήκαν σε 16 διαφορετικές θέσεις. Αναλυτικότερα, τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3.2.  

 

Πίνακας 3.2: Θέση στελέχους που απάντησε στο ερωτηµατολόγιο.  

 

 

Το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου αφορούσε στην εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης 

ποιότητας και ασφάλειας από πλευράς των επιχειρήσεων, καθώς και την πιστοποίηση αυτών. 

Συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να απαντήσουν αν χρησιµοποιούν κάποιο από τα 

πρότυπα:  

• ∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO9001:2008),  

• ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ISO22000:2005),  

• Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO14001:2004),  

• ∆ιαχείρισης Εργασιακής Ασφάλειας και Υγιεινής (OHSAS18001:2007),  
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ή από τα ιδιωτικά πρότυπα:  

• International Food Standard (IFS),  

• British Retail Standard (BRC),  

• Tesco’s Nature’s Choice,  

• Carrefour’s Filiere Qualite.  

Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δηλώσουν άλλα πρότυπα που 

ενδεχοµένως εφαρµόζουν.  

Στην περίπτωση του συνόλου των προτύπων ζητήθηκε από τις εταιρείες να απαντήσουν στο 

αν έχουν πιστοποιήσει το πρότυπο και ποιο ήταν το έτος έναρξης της πιστοποίησης, ενώ 

συµπληρωµατικά για τα βασικά πρότυπα ζητήθηκε να αναφερθεί και τυχούσα διακοπή της 

πιστοποίησης (διάρκεια διακοπής).  

Το τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου αποτελούνταν από εννέα (9) ερωτήσεις, οι οποίες είχαν 

ως στόχο τη διερεύνηση των λόγων που οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην απόκτηση των 

συστηµάτων και στην εφαρµογή τους µέχρι και τη στιγµή της έρευνας. Ειδικότερα, 

διατυπώθηκαν εννέα (9) κύριοι λόγοι και οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη 

σηµαντικότητά τους, βάσει της δικής τους εµπειρίας και θεώρησης των πραγµάτων, σε µια 

ιεραρχική κλίµακα σηµαντικότητας (τύπου Likert) από το 0 έως το 5. Η αξία κάθε βαθµού 

ερµηνεύεται ποιοτικά ως εξής:  

0. Καθόλου σηµαντικός.  

1. Ελάχιστα σηµαντικός.  

2. Λίγο σηµαντικός.  

3. Αρκετά σηµαντικός.  

4. Πολύ σηµαντικός.  

5. Πάρα πολύ σηµαντικός.  



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 40 

Οι πιθανοί λόγοι, οι οποίοι ενδεχοµένως να οδήγησαν την εκάστοτε επιχείρηση στην 

απόκτηση, πιστοποίηση και εφαρµογή ενός ή περισσότερων συστηµάτων, όπως αυτοί 

διατυπώθηκαν στο ερωτηµατολόγιο, ήταν οι εξής (κοινοί για τα βασικά συστήµατα 

ποιότητας, ασφάλειας, περιβάλλοντος και υγιεινής):  

� Νοµοθετική απαίτηση.  

� Απαίτηση δηµόσιας αρχής ελέγχου.  

� Προϋπόθεση συµµετοχής σε διαγωνισµό.  

� «Πίεση» από τον ανταγωνισµό.  

� Τρόπος προσέγγισης νέων αγορών.  

� Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εσωτερικού.  

� Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εξωτερικού.  

� Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης.  

� Εφαρµογή αποτελεσµατικότερου ελέγχου από τη διοίκηση.  

Οι λόγοι αυτοί επιλέγχθηκαν, διότι είναι οι πιο συχνά απαντώµενοι εντός της βιβλιογραφίας, 

όπως ήδη παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης (Iňaki et al, 2006; 

Terziovski and Power, 2007; Withers and Ebrahimpour, 2001; Fotopoulos et al., 2010).  

Για τα ιδιωτικά πρότυπα IFS και BRC οι λόγοι περιορίζονταν στους πέντε αποκλείοντας τους 

πρώτους δύο (νοµοθετική απαίτηση και απαίτηση δηµόσιας αρχής ελέγχου) και τους 

τελευταίους δύο (βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης και εφαρµογή 

αποτελεσµατικότερου ελέγχου από τη διοίκηση), διότι είναι εκτός του σκοπού εφαρµογής 

των ιδιωτικών προτύπων, τα οποία έχουν εκδοθεί από τις κλαδικές ενώσεις των πελατών.  
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Το ερωτηµατολόγιο, όπως αυτό απεστάλλη στις επιχειρήσεις, παρατίθεται στο παράρτηµα Α 

της διπλωµατικής εργασίας.  

3.3. Μέθοδοι και εργαλεία στατιστικής ανάλυσης  

Στις περιπτώσεις ερευνών µε ερωτηµατολόγια ανάλογης δοµής και περιεχοµένου, η 

πλειοψηφία των ερωτήσεων αποκωδικοποιείται, κατά τη µεταφορά των πρωτογενών 

δεδοµένων σε επεξεργάσιµη µορφή, σε ποιοτικές µεταβλητές, ονοµαστικές 

(κατηγορίας/nominal) ή τακτικές (ιεραρχικές/ordinal), ενώ η µειοψηφία είναι ποσοτικές 

µεταβλητές (διαστήµατος ή αναλογίας).  

Στην περίπτωσή µας, στο πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου, κάποιες από τις αρχικές 

πληροφορίες, όπως για παράδειγµα η νοµική µορφή της επιχείρησης, η έδρα της κ.α. 

αποκωδικοποιούνται ως κατηγορικές µεταβλητές, ενώ για παράδειγµα το έτος ίδρυσης και ο 

αριθµός των εργαζοµένων ως ποσοτικές. Στο δεύτερο µέρος, η ερώτηση της εφαρµογής ή µη 

και της πιστοποίησης ή µη ενός προτύπου µπορούν να αποκωδικοποιηθούν ως διχοτοµικές 

κατηγορικές µεταβλητές (ναι/όχι), ενώ το έτος έναρξης ή η διάρκεια διακοπής της 

πιστοποίησης ως ποσοτική µεταβλητή. Τέλος, οι ερωτήσεις του τρίτου µέρους του 

ερωτηµατολογίου αποκωδικοποιούνται ως τακτικές µεταβλητές (κλίµακας τύπου Likert).  

Για την παρουσίαση των δεδοµένων και κυρίως κάποιων πρωτογενών στοιχείων, καθώς και 

όπου αλλού παρουσιάστηκε ανάγκη κατά την ανάλυση, χρησιµοποιήθηκαν ορισµένα 

χαρακτηριστικά µέτρα θέσης (µέση τιµή, διάµεσος, κ.α.) και διασποράς (τυπική απόκλιση, 

κ.α.), καθώς και διαγράµµατα (ραβδογράµµατα, διαγράµµατα πίτας, κ.α.) της περιγραφικής 

στατιστικής (descriptive statistics).  

Για τη διεξαγωγή των ελέγχων διερεύνησης της ανεξαρτησίας µεταξύ κατηγορικών 

µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ
2
 (chi-square test of independency) 
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(Γιαλαµάς, 2009), ενώ για τη διερεύνηση του βαθµού συνάφειάς τους χρησιµοποιήθηκε ο 

συντελεστής συνάφειας Crammer’s V ή εναλλακτικά ο συντελεστής συνάφειας phi (φ) στην 

περίπτωση διχοτοµικών κατηγορικών µεταβλητών (Κολυβά-Μαχαίρα και Μπόρα-Σέντα, 

1998). Οι συντελεστές αυτοί µπορεί να πάρουν τιµές στο πεδίο 0 έως 1.  

Για τον έλεγχο πιθανής συσχέτισης και του βαθµού αυτής µεταξύ δύο τακτικών µεταβλητών 

χρησιµοποιήθηκαν οι συντελεστές Spearman’s rho (ρ) (Spearman, 1904) και Kendall’s tau-b 

(τ) (Kendall, 1938 και 1948). Οι δύο συντελεστές είναι µη παραµετρικοί και ενδείκνυνται για 

τη µελέτη δεδοµένων που δεν ακολουθούν την κανονική κατανοµή και δεν είναι συνεχή, ενώ 

είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για τακτικές µεταβλητές. Ο δεύτερος συντελεστής 

χρησιµοποιήθηκε συµβουλευτικά, µιας και δίνει καλύτερα αποτελέσµατα σε µικρά σύνολα 

δεδοµένων ή σε δεδοµένα µε πολλές ισοπαλίες στους βαθµούς (ranks) των µεταβλητών και 

γενικότερα θεωρείται καλύτερος εκτιµητής της συσχέτισης του πληθυσµού, ενώ δίνει 

συνήθως µικρότερες συσχετίσεις συγκριτικά µε αυτόν του Spearman. Οι συντελεστές αυτοί 

µπορούν να πάρουν τιµές στο πεδίο από -1 έως 1, µε τις αρνητικές τιµές να δηλώνουν 

αρνητική συσχέτιση (αύξηση 1
ης

/ µείωση 2
ης

) και τις θετικές το αντίθετο (αύξηση 1
ης

/ µείωση 

2
ης

).  

Για τον έλεγχο και το βαθµό συσχέτισης µεταξύ ποσοτικών µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε ο 

συντελεστής συσχέτισης Pearson’s r (Ζαχαροπούλου, 2008). Ο συντελεστής αυτός λαµβάνει 

τιµές από -1 έως 1, επίσης.  

Για τη σύγκριση και τον πιθανό εντοπισµό διαφορών µεταξύ ποσοτικών ή τακτικών 

µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος Wilcoxon (Hines and Montgomery, 1990) για 

συζευγµένα δείγµατα, µιας και οι απαντήσεις σε κάθε περίπτωση προέρχονται από τα ίδια 

µέλη του δείγµατος (επιχειρήσεις).  
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Στην περίπτωση των συντελεστών συσχέτισης χρησιµοποιήθηκε η ακόλουθη κλιµάκωση της 

ποιοτικής ερµηνείας της έντασης της συσχέτισης (Παπαδόπουλος, 2011):  

• Όταν ρ =1 ή ρ = -1, τότε η συσχέτιση χαρακτηρίζεται ως τέλεια θετική ή αρνητική. 

• Όταν 0.8 < |ρ| ≤ 1, τότε η συσχέτιση χαρακτηρίζεται ως πολύ σηµαντική ή πολύ 

ισχυρή.  

• Όταν 0.7 < |ρ| ≤ 0.8, τότε η συσχέτιση χαρακτηρίζεται ως σηµαντική ή ισχυρή.  

• Όταν 0.5 < |ρ| ≤ 0.7, τότε η συσχέτιση χαρακτηρίζεται ως µέτρια ή µέση.  

• Όταν 0.3 < |ρ| ≤ 0.5, τότε η συσχέτιση χαρακτηρίζεται ως ασθενής.  

• Όταν 0 < |ρ| ≤ 0.3, τότε η συσχέτιση χαρακτηρίζεται ως ανύπαρκτη.  

Για τον ποιοτικό χαρακτηρισµό/ερµηνεία της σηµαντικότητας των λόγων απόκτησης και 

εφαρµογής ενός προτύπου, βάσει του µέσου βαθµού που αυτό έλαβε στην αξιολόγηση 

(κλίµακα 0 έως 5), χρησιµοποιείται κατά σύµβαση και σε συµφωνία µε την ιεράρχηση των 

απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου ο ακόλουθος χαρακτηρισµός της έντασης 

(πίνακας 3.3):  

 

Πίνακας 3.3: Χαρακτηρισµός έντασης σηµαντικότητας λόγων.  

Μέση τιµή Ένταση 

0 έως 1  Ασθενής 

1 έως 2 Ασθενής – Μέτρια 

2 έως 3 Μέτρια 

3 έως 4 Μέτρια – Ισχυρή 

4 έως 5 Ισχυρή 
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Για τους ελέγχους κανονικότητας των κατανοµών των µεταβλητών, όπου αυτοί απαιτήθηκαν, 

χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος καλής προσαρµογής των Kolmogorov – Smirnov (K-S goodness-

of-fit test), ο οποίος δίνει πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα σε µικρού µεγέθους δείγµατα όπως 

αυτά της παρούσας έρευνας.  

Για τον έλεγχο σηµαντικότητας των εκάστοτε υποθέσεων χρησιµοποιήθηκε το επίπεδο 

σηµαντικότητας α=5%, εκτός από τις περιπτώσεις που δηλώνεται κάποιο διαφορετικό 

(α=1%).  
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4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση των πρωτογενών δεδοµένων, όπως 

αυτά αντλήθηκαν µέσα από τις απαντήσεις των ερωτηµατολογίων και η ερµηνεία των 

ευρηµάτων και εξαγωγή των σχετικών συµπερασµάτων. Η ανάλυση χωρίζεται σε δύο 

επιµέρους τµήµατα, τη µελέτη των βασικών συστηµάτων και την αντίστοιχη των ιδιωτικών 

συστηµάτων.  

4.1. Βασικά πρότυπα   

4.1.1. Εφαρµογή βασικών προτύπων  

Είδος προτύπου  

Τα βασικά συστήµατα, των οποίων η απόκτηση, εφαρµογή και πιστοποίηση διερευνήθηκε 

µέσω της παρούσας έρευνας είναι τα συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO9001:2008), 

∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ISO22000:2005), Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

(ISO14001:2004), ∆ιαχείρισης Εργασιακής Ασφάλειας και Υγιεινής (OHSAS18001:2007).  

 

Όσον αφορά στην εφαρµογή/συγκέντρωση των συστηµάτων από τις επιχειρήσεις, τα 

αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων κατέδειξαν ότι (σχήµα 4.1 και πίνακες παραρτήµατος 

Π.1 έως 5):  

� το 50% (n=25) των επιχειρήσεων εφαρµόζει το πρότυπο ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

(ISO9001:2008),  

� το 84% (n=42) των επιχειρήσεων εφαρµόζει το πρότυπο ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 

Τροφίµων (ISO22000:2005),  
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� το 12% (n=6) των επιχειρήσεων εφαρµόζει το πρότυπο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

(ISO14001:2004),  

� το 8% (n=4) των επιχειρήσεων εφαρµόζει το πρότυπο ∆ιαχείρισης Εργασιακής 

Ασφάλειας και Υγιεινής (OHSAS18001:2007),  

� το 26% (n=13) των επιχειρήσεων εφαρµόζει και άλλα πρότυπα (εκτός από τα ιδιωτικά 

που αναφέρονται στο ερωτηµατολόγιο).  

 

 

Σχήµα 4.1: Εφαρµογή βασικών προτύπων.  

 

∆ιερευνώντας πιθανές εξαρτήσεις µεταξύ της εφαρµογής των προτύπων, µέσω του ελέγχου 

ανεξαρτησίας Χ
2
, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:  

� Φαίνεται να υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ της εφαρµογής του προτύπου 

∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO9001:2008) και του προτύπου Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης (ISO14001:2004), και συγκεκριµένα οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν το 
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πρώτο εφαρµόζουν και το δεύτερο και το αντίστροφο (σηµαντικότητα ελέγχου p-

value=0,9%). Ο συντελεστής συνάφειας φ=0,369 καταδεικνύει ακριβώς αυτή τη 

θετική σχέση, έστω και αν αυτή είναι σχετικά ασθενής προς µέτρια (πίνακας Π.6).  

� Φαίνεται να υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ της εφαρµογής του προτύπου 

∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO9001:2008) και της εφαρµογής άλλων προτύπων (πέραν 

των ιδιωτικών), και συγκεκριµένα οι επιχειρήσεις που αποκτούν το πρώτο δεν 

αποκτούν συνήθως κάποιο άλλο πρότυπο και το αντίστροφο (σηµαντικότητα ελέγχου 

p-value=0,8%). Ο συντελεστής συνάφειας φ= -0,375 καταδεικνύει ακριβώς αυτή την 

αρνητική σχέση, έστω και αν αυτή είναι σχετικά ασθενής προς µέτρια (πίνακας Π.7).  

� Φαίνεται να υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ της εφαρµογής του προτύπου 

∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ISO22000:2005) και της εφαρµογής άλλων 

προτύπων (πέραν των ιδιωτικών), και συγκεκριµένα οι επιχειρήσεις που αποκτούν το 

πρώτο δεν αποκτούν συνήθως κάποιο άλλο πρότυπο και το αντίστροφο 

(σηµαντικότητα ελέγχου p-value=0,5%). Ο συντελεστής συνάφειας φ= -0,393 

καταδεικνύει ακριβώς αυτή την αρνητική, ασθενή προς µέτρια σχέση (πίνακας Π.8).  

� Φαίνεται να υπάρχει θετική συσχέτιση εξάρτηση µεταξύ της εφαρµογής του προτύπου 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO14001:2004) και του προτύπου ∆ιαχείρισης 

Εργασιακής Ασφάλειας και Υγιεινής (OHSAS18001:2007), και συγκεκριµένα οι 

επιχειρήσεις που εφαρµόζουν το πρώτο εφαρµόζουν και το δεύτερο (σηµαντικότητα 

ελέγχου p-value=0%). Ο συντελεστής συνάφειας φ=0,572 καταδεικνύει ακριβώς αυτή 

τη θετική, µέτριας έντασης σχέση (πίνακας Π.9).  

Σηµείωση 1: Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των ελέγχων ανεξαρτησίας Χ
2
 υπάρχει ένα 

κατώτερο όριο αναµενόµενης συχνότητας (5) σε κάθε κελί του σχετικού πίνακα συνάφειας, 

το οποίο θα πρέπει να πληρούται από το 20% των κελιών, τουλάχιστον 

(Κατσουγιαννόπουλος, 2007; ΙΒΜ SPSS Tutorial, 2011). Στην περίπτωσή µας ο κανόνας 
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αυτός παραβιάζεται στο σύνολο των ελέγχων. Παρόλα αυτά, παραθέτουµε τα σχετικά 

αποτελέσµατα ώστε να µη χαθούν οι σχετικές πληροφορίες που µπορεί να αντληθούν από 

αυτά, έστω και αν αυτές είναι ενδεχοµένως (όχι µε βεβαιότητα) µιας σχετικά µειωµένης 

αξιοπιστίας.  

Σηµείωση 2: Η υπόθεση που ελέγξαµε ήταν η Η0: οι µεταβλητές είναι ανεξάρτητες, µε Ηα: οι 

µεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες.  

Οι σχετικοί πίνακες συνάφειας παρατίθενται στο παράρτηµα Β (πίνακες Π.6 έως Π.9).  

Οι συντελεστές συνάφειας φ (phi) και τα αντίστοιχα επίπεδα σηµαντικότητας των ελέγχων 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1, στον οποίο επισηµαίνονται οι σηµαντικές εξαρτήσεις.  

 

Πίνακας 4.1: Συντελεστή συνάφειας φ και σηµαντικότητα των ελέγχων Χ
2
 (βασικά πρότυπα). 

Πρότυπο  ISO22000:2005 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 Άλλο  

ISO9001:2008 +0,218 (12,3%)  +0,369 (0,9%) +0,147 (29,7%) -0,375 (0,8%) 

ISO22000:2005  0,161 (25,4%) +0,129 (36,3%) -0,393 (0,5%) 

ISO14001:2004   +0,572 (0%) -0,208 (14,2%) 

OHSAS18001:2007    -0,166 (24,1%) 

  

Τα αποτελέσµατα αυτά κρίνονται σχετικά αναµενόµενα, κυρίως όσον αφορά την αρνητική 

εξάρτηση µεταξύ της εφαρµογής ενός εκ των δύο δηµοφιλέστερων προτύπων (∆ιαχείρισης 

Ποιότητας ISO9001:2008, ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων ISO22000:2005) µε την 

εφαρµογή άλλων προτύπων, µιας και είναι λογικό κάποια εταιρεία που δεν έχει αποκτήσει 

κάποιο από αυτά, να εφαρµόζει ένα άλλο εναλλακτικό σύστηµα. 
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 Πλήθος προτύπων  

Το πλήθος των βασικών και άλλων προτύπων (πλην των ιδιωτικών) που εφαρµόζουν οι 

επιχειρήσεις και τα σχετικά περιγραφικά στατιστικά παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2 και στο 

σχήµα 4.2. Συγκεκριµένα:  

� Το µέσο πλήθος προτύπων ανά επιχείρηση είναι 1,92 [πρότυπα], µε µεσαία τιµή 2 

[πρότυπα].  

� Το εύρος κυµαίνεται από κανένα (0) έως τέσσερα (4) πρότυπα. 

� Το 98% των επιχειρήσεων, δηλαδή 49 από τις 50, εφαρµόζουν τουλάχιστον ένα 

βασικό πρότυπο.   

- Το 2% (n=1) των επιχειρήσεων δεν εφαρµόζει κάποιο (0)  πρότυπο.  

- Το 38% (n=19) των επιχειρήσεων εφαρµόζει ένα (1) πρότυπα. 

- Το 34% (n=17) των επιχειρήσεων εφαρµόζει δύο (2) πρότυπα. 

- Το 18% (n=9) των επιχειρήσεων εφαρµόζει τρία (3) πρότυπα. 

- Το 8% (n=4) των επιχειρήσεων εφαρµόζει τέσσερα (4) πρότυπα. 

 

Πίνακας 4.2: Βασικά µέτρα περιγραφικής στατιστικής και κατανοµή συχνοτήτων (βασικά πρότυπα).  
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Σχήµα 4.2: Κατανοµή συχνότητας πλήθους βασικών προτύπων.  

4.1.2. Βασικά πρότυπα και αριθµός εργαζοµένων  

Η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ του αριθµού των εργαζοµένων (µέγεθος επιχείρησης) και 

της τάσης της επιχείρησης για συγκέντρωση προτύπων οδήγησε στην εκτίµηση ως 

σηµαντικής της εξάρτησης αυτής για την περίπτωση των προτύπων ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

(ISO9001:2008) και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO14001:2004). Στην πρώτη περίπτωση 

η σηµαντικότητα του ελέγχου ήταν p-value=1,4% και ο συντελεστής συνάφειας Cramer 

V=0,461 (ασθενής προς µέτρια ένταση, πίνακας Π.10), ενώ στη δεύτερη περίπτωση η 

σηµαντικότητα του ελέγχου ήταν p-value=3,3% και ο συντελεστής συνάφειας Cramer, 

V=0,418 (ασθενής προς µέτρια ένταση, πίνακας Π.11). Γενικά, παρατηρούµε ότι οι 

µεγαλύτερες εταιρείες τείνουν να υιοθετούν ευκολότερα τα δύο αυτά πρότυπα, συγκριτικά µε 

αυτές µικρότερου µεγέθους.  

Η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ αριθµού εργαζοµένων και πλήθους βασικών προτύπων ανά 

επιχείρηση δεν κατέδειξε κάποια στατιστικά σηµαντική εξάρτηση, εποµένως ο αριθµός των 

συστηµάτων που εφαρµόζει µια επιχείρηση είναι γενικά ανεξάρτητος του µεγέθους της 
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(πίνακας 4.3). Συµπέρασµα που ήταν αναµενόµενο, διότι και λοιπές έρευνες δείχνουν ότι δεν 

υπάρχει σηµαντική διαφορά στην εφαρµογή των προτύπων µεταξύ µεγάλων και µικρών 

επιχειρήσεων (Psomas and Fotopoulos, 2010; Gustahsson, 2001).  

Σηµειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η σηµείωση 1 της παραγράφου 4.1. 

Πίνακας 4.3: Κατανοµή αριθµού προτύπων ανά µέγεθος εταιρείας (βασικά πρότυπα).  

 

 

Στην περίπτωση του µεγέθους της εταιρείας δηµιουργήθηκε µια κατηγορική µεταβλητή, µε 

κατηγορίες αυτές του πίνακα.  

4.1.3. Βασικά πρότυπα και έτη δραστηριότητας  

H ανάγκη συσχέτισης της παλαιότητας της επιχείρησης µε την εφαρµογή κάποιου 

συγκεκριµένου προτύπου προέκυψε από το σκεπτικό ότι οι επιχειρήσεις µε πολλά έτη 

δραστηριότητας είναι πιθανό να εµφανίζουν µεγαλύτερο ποσοστό πιστοποιητικών λόγω της 

πολυετούς παρουσίας τους και της επαναλαµβανόµενης επαφής µε σχετικές απαιτήσεις 

πελατών, δηµόσιων φορέων ελέγχου ή λοιπών ενδιαφερόµενων µερών. Για τη διερεύνηση 

της πιθανής εξάρτησης της υιοθέτησης κάποιου συγκεκριµένου προτύπου από την 

παλαιότητα της εταιρείας, οι εταιρείες κατατάχθηκαν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τα έτη 

που δραστηριοποιείται στον κλάδο τους και συγκεκριµένα σε αυτές που δραστηριοποιούνται 

από 1 έως 15 έτη (17 επιχειρήσεις), σε αυτές από 16 έως 30 έτη (15 επιχειρήσεις) και σε 
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αυτές από 30 έτη και πάνω (17 επιχειρήσεις). Η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων 

κατέδειξε µια πιθανή αυξηµένη υιοθέτηση του προτύπου  Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

(ISO14001:2004) από εταιρείες µε µακροχρόνια παρουσία στον κλάδο τους (σηµαντικότητα 

ελέγχου p-value=2,4%). Ο συντελεστής συνάφειας Cramer, V=0,390 καταδεικνύει αυτή τη 

σχετικά µικρής έντασης σχέση (πίνακα Π.11). Στα υπόλοιπα πρότυπα, η ηλικία της 

επιχείρησης δεν φαίνεται να σχετίζεται µε την απόκτηση κάποιου προτύπου.  

 

Προς διάψευση της αρχικής πεποίθησης, η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της παλαιότητας 

της επιχείρησης και του πλήθους βασικών προτύπων ανά επιχείρηση δεν κατέδειξε κάποια 

στατιστικά σηµαντική εξάρτηση, εποµένως ο αριθµός των συστηµάτων που εφαρµόζει µια 

επιχείρηση είναι γενικά ανεξάρτητος της παλαιότητάς της (πίνακας 4.4).  

Σηµειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η σηµείωση 1 της παραγράφου 4.1.   

 

Πίνακας 4.4: Κατανοµή αριθµού προτύπων βάσει των ετών δραστηριότητας (βασικά πρότυπα). 

 

4.1.4. Βασικά πρότυπα και γεωγραφική θέση επιχείρησης  

Η διερεύνηση πιθανής εξάρτησης της υιοθέτησης κάποιου συγκεκριµένου προτύπου από τη 

γεωγραφική θέση των επιχειρήσεων πραγµατοποιήθηκε για να διευκρινισθεί ο βαθµός 

επίδρασης της διαφορετικότητας των τοπικών δηµόσιων φορέων ελέγχου, οι οποίοι 

ενδεχοµένως σε ορισµένες περιοχές να είναι περισσότεροι αυστηροί από ότι οι αντίστοιχοι 

συνάδελφοί τους άλλων περιοχών.  Η στατιστική επεξεργασία κατέδειξε µια πιθανή 

αυξηµένη υιοθέτηση άλλων προτύπων (πέραν των βασικών) από τις εταιρείες που εδρεύουν 
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στην Κρήτη και τη Θράκη (σηµαντικότητα ελέγχου p-value=0,6%). Ο συντελεστής 

συνάφειας Cramer, V=0.569 καταδεικνύει ακριβώς αυτή µέτριας έντασης σχέση (πίνακας 

Π.13).  

Η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της γεωγραφικής θέσης της επιχείρησης και του αριθµού 

βασικών προτύπων ανά επιχείρηση δεν κατέδειξε κάποια στατιστικά σηµαντική εξάρτηση, 

εποµένως ο αριθµός των συστηµάτων που εφαρµόζει µια επιχείρηση είναι γενικά 

ανεξάρτητος της θέσης της έδρας της (πίνακας 4.5). 

Σηµειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η σηµείωση 1 της παραγράφου 4.1. 

Πίνακας 4.5: Κατανοµή αριθµού προτύπων ανά γεωγραφική θέση εταιρείας (βασικά πρότυπα). 

 

4.1.5. Βασικά πρότυπα και νοµική µορφή επιχείρησης  

Η διερεύνηση πιθανής εξάρτησης της υιοθέτησης κάποιου συγκεκριµένου προτύπου από 

συγκεκριµένη κατηγορία εταιρειών, ανάλογα µε τη νοµική τους µορφή, η οποία υλοποιήθηκε 

για να δούµε εάν οι εταιρείες µε µεγάλο κύκλο εργασιών, όπως συνήθως είναι οι ανώνυµες 

εταιρείες επιδιώκουν σε µεγαλύτερο βαθµό την πιστοποίηση, δεν είχε θετικά αποτελέσµατα. 

Εποµένως, τα βασικά πρότυπα επιλέγονται περίπου εξίσου από κάθε τύπο επιχείρησης.  

Η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ νοµικής µορφής της επιχείρησης και αριθµού βασικών 

προτύπων ανά επιχείρηση δεν κατέδειξε κάποια στατιστικά σηµαντική εξάρτηση, εποµένως ο 
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αριθµός των συστηµάτων που εφαρµόζει µια επιχείρηση είναι γενικά ανεξάρτητος της 

νοµικής της µορφής (πίνακας 4.6).  

Σηµειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η σηµείωση 1 της παραγράφου 4.1. 

Πίνακας 4.6: Κατανοµή αριθµού προτύπων ανά νοµική µορφή εταιρείας (βασικά πρότυπα). 

 

 

4.1.6. Βασικά πρότυπα και παραγωγή ιδιωτικής ετικέτας   

Η διερεύνηση πιθανής εξάρτησης της υιοθέτησης κάποιου συγκεκριµένου προτύπου από 

συγκεκριµένη κατηγορία εταιρειών, ανάλογα µε το αν παράγουν ή όχι προϊόντα ιδιωτικής 

ετικέτας επιλέχθηκε διότι θέλαµε να δούµε εάν οι πελάτες –αποδέκτες προϊόντων ιδιωτικής 

ετικέτας αρκούνται και στην κατοχή κάποιων από τα βασικά πρότυπα και δεν απαιτούν την 

περαιτέρω πιστοποίηση της εταιρείας και στην εφαρµογή ιδιωτικών προτύπων.  

Η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ παραγωγής ιδιωτικής ετικέτας και αριθµού βασικών 

προτύπων ανά επιχείρηση δεν κατέδειξε κάποια στατιστικά σηµαντική εξάρτηση, εποµένως ο 

αριθµός των συστηµάτων που εφαρµόζει µια επιχείρηση είναι γενικά ανεξάρτητος του 

γεγονότος της παραγωγής ιδιωτικής ετικέτας (πίνακας 4.7).  

Σηµειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η σηµείωση 1 της παραγράφου 4.1. 
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Πίνακας 4.7: Κατανοµή αριθµού προτύπων βάσει παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (βασικά 

πρότυπα). 

 

4.1.7. Λοιπά βασικά πρότυπα  

Όσον αφορά στα άλλα συστήµατα που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις:  

� το 18% (n=9) των επιχειρήσεων εφαρµόζει το πρότυπο GlobalGap,  

� το 8% (n=4) των επιχειρήσεων εφαρµόζει το πρότυπο Agro (2.1 – 2.2),  

� το 2% (n=1) των επιχειρήσεων εφαρµόζει το πρότυπο ISO9002,  

� το 2% (n=1) των επιχειρήσεων εφαρµόζει το πρότυπο Non GMO,  

� το 2% (n=1) των επιχειρήσεων εφαρµόζει το πρότυπο Tesco Nature v. April 10 

Conventional,  

� το 2% (n=1) των επιχειρήσεων εφαρµόζει το πρότυπο Organic (Καν. ΕΚ 834/2007 & 

889/2008),  

� το 2% (n=1) των επιχειρήσεων εφαρµόζει το πρότυπο HACCP.  



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 56 

 

Σχήµα 4.3: Λοιπά βασικά πρότυπα.  

4.2. Πιστοποίηση βασικών προτύπων  

Η απόκτηση και εγκατάσταση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίµων, 

περιβάλλοντος και εργασιακής ασφάλειας & υγιεινής θα πρέπει να ακολουθείται από την 

πιστοποίηση του από κάποιο αρµόδιο φορέα πιστοποίησης. Τα σχετικά αποτελέσµατα για την 

ελληνική βιοµηχανία τροφίµων, όπως αυτά προέκυψαν από τα ερωτηµατολόγια, όσον αφορά 

στην πιστοποίηση ή µη των προτύπων, αλλά και στο χρόνο πιστοποίησής τους και σε 

ενδεχόµενες διακοπές αυτής, είναι τα ακόλουθα (πίνακας 4.8):  

� το 96% (n=24/25) των επιχειρήσεων που εφαρµόζει το πρότυπο ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας (ISO9001:2008) έχει πιστοποιήσει το πρότυπο,  

� το 97,6% (n=41/42) των επιχειρήσεων που εφαρµόζει το πρότυπο ∆ιαχείρισης 

Ασφάλειας Τροφίµων (ISO22000:2005) έχει πιστοποιήσει το πρότυπο,  
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� το 50% (n=3) των επιχειρήσεων που εφαρµόζει το πρότυπο Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης (ISO14001:2004) έχει πιστοποιήσει το πρότυπο,  

� το 0% (n=0/3 που απάντησαν εκ των 4) των επιχειρήσεων που εφαρµόζει το πρότυπο 

∆ιαχείρισης Εργασιακής Ασφάλειας και Υγιεινής (OHSAS18001:2007) έχει 

πιστοποιήσει το πρότυπο,  

� το 100% (n=18/18 που απάντησαν εκ των 19 άλλων προτύπων που εφαρµόζονται) 

των επιχειρήσεων που εφαρµόζει και άλλα πρότυπα (εκτός από τα ιδιωτικά που 

αναφέρονται στο ερωτηµατολόγιο) έχει πιστοποιήσει το πρότυπο.  

Συνολικά, παρατηρούµε ότι οι επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα συνεπείς ως προς την πιστοποίηση 

των προτύπων που έχουν αποκτήσει και εφαρµόζουν, γεγονός που καταδεικνύουν οι 86 

πιστοποιήσεις προτύπων από τις 94 (εκ των 96) που έχουν αποκτηθεί συνολικά, δηλαδή 

πιστοποιείται ένα µέσο ποσοστό της τάξης του 91,5% των προτύπων που αποκτούνται 

(ανεξάρτητα του είδους τους).  

Όσον αφορά στη διακοπή της πιστοποίησης κάποια στιγµή µέσα στο χρόνο, τα 

ερωτηµατολόγια δείχνουν ότι µόνο το 3,2% (3 από τα 94) των πιστοποιητικών διακόπηκαν  

για κάποιο χρονικό διάστηµα και επανήλθαν σε ισχύ κάποια στιγµή αργότερα, µε διάρκειες 

διακοπής (1, 2 και 4 χρόνια αντίστοιχα).  

Επιπλέον, παρατηρείται µια αθέτηση της διαδικασίας πιστοποίησης για τα πρότυπα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO14001:2004) και ∆ιαχείρισης Εργασιακής Ασφάλειας και 

Υγιεινής (OHSAS18001:2007), γεγονός που ίσως δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν 

ακόµα αφοµοιώσει στην κουλτούρα τους τις σύγχρονες ανησυχίες όσον αφορά στην 

προστασία του περιβάλλοντος και την εργασιακή ασφάλεια και υγιεινή, δίνοντας µεγαλύτερο 

βάρος σε πιστοποιήσεις που θεωρούν ότι έχουν αµεσότερη σχέση µε την οικονοµική τους 

ανάπτυξη και κερδοφορία. Για παράδειγµα, από τις έξι (6) επιχειρήσεις που δεν πιστοποίησαν 
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τα δύο αυτά πρότυπα, οι πέντε (5) είχαν πιστοποιήσει τα πρότυπα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

(ISO9001:2008) και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ISO22000:2005) τα οποία 

εφάρµοζαν.    

Ένα επίσης ενδιαφέρον συµπέρασµα είναι ότι τα πρότυπα που αποκτήθηκαν στο παρελθόν 

ήταν συνολικά 98, από τα οποία δύο (2) δεν εφαρµόζονται πλέον από τις αντίστοιχες 

εταιρείες, δηλαδή ένα ελάχιστο ποσοστό προτύπων της τάξης του 2% που αποκτήθηκαν, 

σταµάτησαν να εφαρµόζονται κάποια στιγµή αργότερα στο χρόνο.    

Πίνακας 4.8: Αριθµός πιστοποιήσεων ανά κατηγορία βασικών προτύπων/συστηµάτων.  

Πρότυπο  Εφαρµογή  Πιστοποίηση  Όχι πιστοποίηση   

ISO9001:2008 25 (25) 24 (96,0%) 1 ( 4,0%)   

ISO22000:2005 42 (42) 41 (97,6%)  1 ( 2,4%)   

ISO14001:2004 6 (6)    3 (50,0%)  3 (50,0%)   

OHSAS18001:2007 3 (4)   0 ( 0,0%)  3 (100%)   

Άλλο  18 (19) 18 (100%)  0 ( 0,0%)   

ΣΥΝΟΛΟ 94 (96)  86 (91,5%)  8 ( 8,5%)   

 Σηµείωση: σε παρένθεση αναφέρεται ο αριθµός των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι εφαρµόζουν το 

αντίστοιχο πρότυπο και εκτός παρένθεσης ο αριθµός των επιχειρήσεων που απάντησαν στη σχετική 

ερώτηση πιστοποίησης του προτύπου.  

 

  

Ο χρόνος έναρξης (ηµερολογιακός) της πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις που συµµετείχαν 

στην έρευνα παρουσιάζεται στον πίνακα 4.9.   

Πίνακας 4.9: Χρόνος έναρξης πιστοποίησης βασικών προτύπων.  
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Ο µέσος χρόνος (σε έτη) που εφαρµόζει, έχοντας πιστοποιήσει, το κάθε βασικό πρότυπο µια 

εταιρεία παρουσιάζεται στον πίνακα 4.10.  

Πίνακας 4.10: ∆ιάρκεια πιστοποίησης βασικών προτύπων.   

 

Από τα αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι ο µέσος χρόνος εφαρµογής των προτύπων 

κυµαίνεται από 3,3 έως 7,4 [έτη]. Ειδικότερα, για το πρώτο πρότυπο ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

(ISO9001), ο χρόνος εφαρµογής του είναι σχετικά µικρός δεδοµένου ότι το πρότυπο υπάρχει 

από το 1987, αλλά αρκετά µεγαλύτερος συγκριτικά µε τα άλλα πρότυπα. Το ίδιο ισχύει για το 

τρίτο πρότυπο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO14001), το οποίο κυκλοφόρησε το 1997. 

Αντίθετα, το δεύτερο πρότυπο ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ISO22000), φαίνεται να 

υιοθετήθηκε σχετικά άµεσα από τις επιχειρήσεις, µιας και κυκλοφόρησε µόλις το 2005.  

Ο χρόνος αντίδρασης των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη 

βιοµηχανία τροφίµων, στην απόκτηση και πιστοποίηση των προτύπων, ως προς το χρόνο 

κυκλοφορίας του κάθε προτύπου, παρατίθεται στον πίνακα 4.11.  

 

Πίνακας 4.11: Χρόνος αντίδρασης επιχειρήσεων (βασικά πρότυπα).   

 

Από τον πίνακα επαληθεύεται η άµεση αντίδραση των επιχειρήσεων κατά την κυκλοφορία 

του προτύπου ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ISO22000:2005), συγκριτικά µε την 
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καθυστέρηση για τα άλλα πρότυπα. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται εν πολλοίς από το 

γεγονός ότι το συγκεκριµένο πρότυπο είναι αµεσότερα συνδεδεµένο µε τον κλάδο αυτό καθ’ 

αυτό και επίσης ότι το πρότυπο αυτό έχει καταστεί υποχρεωτικό από τον ανταγωνισµό. 

Επιπλέον, η παλαιότητα της επιχείρησης και το µέγεθός της δε φαίνεται να επηρεάζουν 

στατιστικά σηµαντικά την απόφαση της επιχείρησης να πιστοποιήσει τα πρότυπά της. Για τον 

έλεγχο της επίδρασης της παραγωγής ιδιωτικής ετικέτας, τα δεδοµένα δεν µας επέτρεψαν τη 

διενέργεια των ελέγχων, αλλά επισηµαίνεται ότι το 87% (20/23) των επιχειρήσεων που 

δήλωσαν ότι εφαρµόζουν και έχουν πιστοποιήσει το πρότυπο ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

(ISO9001:2008) παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 

πρότυπο ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ISO22000:2005) ανέρχεται σε 78% (32/41).  

4.3. Ιδιωτικά πρότυπα  

4.3.1. Εφαρµογή ιδιωτικών προτύπων  

Είδος προτύπου  

Τα βασικά συστήµατα, των οποίων η απόκτηση, εφαρµογή και πιστοποίηση διερευνήθηκε 

µέσω της παρούσας έρευνας είναι το International Food Standard (IFS), το British Retail 

Consortium Food Standard (BRC), το Tesco’s Nature’s Choice και το Carrefour’s Filiere 

Qualite.  

Όσον αφορά στην εφαρµογή των συστηµάτων, τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων 

κατέδειξαν ότι (σχήµα 4.4 και πίνακες παραρτήµατος Π.14 έως 17):  

� το 54% (n=27) των επιχειρήσεων εφαρµόζει το πρότυπο International Food Standard 

(IFS),  
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� το 54% (n=27) των επιχειρήσεων εφαρµόζει το πρότυπο British Retail Standard 

(BRC),  

� το 4% (n=2) των επιχειρήσεων εφαρµόζει το πρότυπο Tesco’s Nature’s Choice,  

� το 0% (n=0) των επιχειρήσεων εφαρµόζει το πρότυπο Carrefour’s Filiere Qualite,  

� το 10% (n=5) των επιχειρήσεων εφαρµόζει και άλλα ιδιωτικά πρότυπα.  

 

Σχήµα 4.4: Εφαρµογή ιδιωτικών προτύπων.  

 

∆ιερευνώντας πιθανές εξαρτήσεις µεταξύ της εφαρµογής των διαφόρων τύπων ιδιωτικών 

προτύπων, µέσω του ελέγχου ανεξαρτησίας Χ
2
, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:  

� Φαίνεται να υπάρχει εξάρτηση µεταξύ της εφαρµογής του προτύπου International 

Food Standard (IFS) και του προτύπου British Retail Standard (BRC), και 

συγκεκριµένα οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν το πρώτο εφαρµόζουν και το δεύτερο 

και το αντίστροφο (σηµαντικότητα ελέγχου p-value=0%). Ο συντελεστής συνάφειας 

φ=0,597 καταδεικνύει ακριβώς αυτή τη µέτριας έντασης σχέση.  
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Σηµείωση 1: Στους περισσότερους από τους ελέγχους παραβιάζεται ο κανόνας του 20%, 

αλλά όχι στον προαναφερθέντα. Παρόλα αυτά, παραθέτουµε τα σχετικά αποτελέσµατα ώστε 

να µη χαθούν οι σχετικές πληροφορίες που µπορεί να αντληθούν από αυτά, έστω και αν αυτές 

είναι ενδεχοµένως (όχι µε βεβαιότητα) µιας σχετικά µειωµένης αξιοπιστίας.  

Οι σχετικοί πίνακες συνάφειας παρατίθενται στο παράρτηµα (πίνακας Π.18).   

Οι συντελεστές συνάφειας φ (phi) και τα αντίστοιχα επίπεδα σηµαντικότητας των ελέγχων 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.12, στον οποίο επισηµαίνονται οι σηµαντικές εξαρτήσεις.  

Πίνακας 4.12: Συντελεστή συνάφειας φ και σηµαντικότητα των ελέγχων ανεξαρτησίας Χ
2
 για τα 

ιδιωτικά πρότυπα. 

Πρότυπο BRC TNC CGQ Άλλο 

IFS +0,597 (0%) +0.188 (18.3%) X +0.174 (21.9%) 

BRC  +0,188 (18,3%) X +0.174 (21.9%) 

TNC  X X +0.272 ( 5.4%) 

CFQ    X 

 

Αριθμός προτύπων  

Ο αριθµός των ιδιωτικών προτύπων που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις και τα σχετικά 

περιγραφικά στατιστικά παρουσιάζονται στον πίνακα 4.13 και στο σχήµα 4.5. Συγκεκριµένα:  

� Ο µέσος αριθµός ιδιωτικών προτύπων ανά επιχείρηση είναι 1,22 [πρότυπα], µε µεσαία 

τιµή 1 [πρότυπα].  

� Το εύρος κυµαίνεται από κανένα (0) έως τέσσερα (4) πρότυπα. 

� Το 66% των επιχειρήσεων, δηλαδή 33 από τις 50, εφαρµόζουν τουλάχιστον ένα 

ιδιωτικό πρότυπο.   

- Το 34% (n=17) των επιχειρήσεων δεν εφαρµόζει κάποιο (0)  πρότυπο.  
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- Το 22% (n=11) των επιχειρήσεων εφαρµόζει ένα (1) πρότυπα. 

- Το 34% (n=17) των επιχειρήσεων εφαρµόζει δύο (2) πρότυπα. 

- Το 8% (n=4) των επιχειρήσεων εφαρµόζει τρία (3) πρότυπα. 

- Το 2% (n=1) των επιχειρήσεων εφαρµόζει τέσσερα (4) πρότυπα. 

Πίνακας 4.13: Βασικά µέτρα περιγραφικής στατιστικής και κατανοµή συχνοτήτων (ιδιωτικά 

πρότυπα).  

  

 

 

Σχήµα 4.5: Κατανοµή συχνότητας αριθµού ιδιωτικών προτύπων.  

4.3.2. Ιδιωτικά πρότυπα και αριθµός εργαζοµένων  

Η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ του αριθµού των εργαζοµένων (µέγεθος επιχείρησης) και 

της τάσης της επιχείρησης για συγκέντρωση ιδιωτικών προτύπων δεν οδήγησε σε κάποιο 
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στατιστικά σηµαντικό συµπέρασµα, εποµένως η σχετική σχέση δεν φαίνεται να είναι 

σηµαντική.  

Το ίδιο ισχύει και για τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ αριθµού εργαζοµένων και αριθµού 

ιδιωτικών προτύπων ανά επιχείρηση, όπου δεν διαπιστώθηκε κάποια στατιστικά σηµαντική 

εξάρτηση, εποµένως ο αριθµός των ιδιωτικών συστηµάτων που εφαρµόζει µια επιχείρηση 

είναι γενικά ανεξάρτητος του µεγέθους της (πίνακας 4.14).  

Σηµειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η σηµείωση 1 της παραγράφου 4.1. 

 

Πίνακας 4.14: Κατανοµή αριθµού προτύπων ανά µέγεθος εταιρείας (ιδιωτικά πρότυπα).  

 

4.3.3. Ιδιωτικά πρότυπα και έτη δραστηριότητας  

Η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων δεν κατέδειξε κάποια σηµαντική εξάρτηση µεταξύ 

της παλαιότητας της επιχείρησης και της τάσης της να αποκτήσει κάποιο συγκεκριµένο 

ιδιωτικό πρότυπο. Εποµένως, η προτίµηση προς τα ιδιωτικά πρότυπα είναι ανεξάρτητη της 

παλαιότητας της επιχείρησης.  

Παρόµοια αποτελέσµατα έδωσε και ο έλεγχος ανεξαρτησίας µεταξύ της παλαιότητας και του 

αριθµού των ιδιωτικών προτύπων που εφαρµόζει µια επιχείρηση, δηλαδή δεν εντοπίστηκε 

κάποια σηµαντική εξάρτηση (πίνακας 4.15).  
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Σηµειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η σηµείωση 1 της παραγράφου 4.1.   

Πίνακας 4.15: Κατανοµή αριθµού προτύπων βάσει των ετών δραστηριότητας (ιδιωτικά πρότυπα). 

 

4.3.4. Ιδιωτικά πρότυπα και γεωγραφική θέση επιχείρησης  

Η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων δεν κατέδειξε κάποια σηµαντική εξάρτηση µεταξύ 

της γεωγραφικής θέσης της επιχείρησης και της τάσης της να αποκτήσει κάποιο 

συγκεκριµένο ιδιωτικό πρότυπο. Εποµένως, η προτίµηση προς τα ιδιωτικά πρότυπα είναι 

ανεξάρτητη της περιφέρειας που εδρεύει η εταιρεία.  

Παρόµοια αποτελέσµατα έδωσε και ο έλεγχος ανεξαρτησίας µεταξύ της γεωγραφικής θέσης 

και του αριθµού των ιδιωτικών προτύπων που εφαρµόζει µια επιχείρηση, δηλαδή δεν 

εντοπίστηκε κάποια σηµαντική εξάρτηση (πίνακας 4.16).  

Σηµειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η σηµείωση 1 της παραγράφου 4.1. 
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Πίνακας 4.16: Κατανοµή αριθµού προτύπων ανά γεωγραφική θέση εταιρείας (ιδιωτικά πρότυπα). 

 

4.3.5. Ιδιωτικά πρότυπα και νοµική µορφή επιχείρησης  

Η διερεύνηση πιθανής εξάρτησης της υιοθέτησης κάποιου συγκεκριµένου προτύπου από 

συγκεκριµένη κατηγορία εταιρειών, ανάλογα µε τη νοµική τους µορφή, κατέδειξε ως 

σηµαντικά στατιστική τη συγκεκριµένη εξάρτηση. Από τα αποτελέσµατα των 

ερωτηµατολογίων φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις τύπου Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Β.Ε.Ε. επιλέγουν το 

πρότυπο British Retail Consortium- Food Standard (BRC), σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

(σηµαντικότητα του ελέγχου p-value=0.7%). Ο συντελεστής συνάφειας του Cramer είναι 

V=0,625, δηλαδή πρόκειται για µια µέτρια προς σχετικά ισχυρή συσχέτιση (παράρτηµα, 

πίνακας Π.19).   Το εύρηµα αυτό πιθανότητα οφείλεται στο ότι οι πελάτες – αποδέκτες των 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας εµπιστεύονται περισσότερο τις επιχειρήσεις µε τέτοια νοµική 

µορφή έναντι των ατοµικών και επιθυµούν τη συνεργασία µαζί τους επιβάλλοντας τους την  

εφαρµογή και πιστοποίηση ιδιωτικών προτύπων.  

Η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ νοµικής µορφής της επιχείρησης και αριθµού ιδιωτικών 

προτύπων ανά επιχείρηση δεν κατέδειξε κάποια στατιστικά σηµαντική εξάρτηση, εποµένως ο 

αριθµός των ιδιωτικών συστηµάτων που εφαρµόζει µια επιχείρηση είναι γενικά ανεξάρτητος 

της νοµικής της µορφής (πίνακας 4.17). 
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Πίνακας 4.17: Κατανοµή αριθµού προτύπων ανά νοµική µορφή εταιρείας (ιδιωτικά πρότυπα). 

 

Σηµειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η σηµείωση 1 της παραγράφου 4.1. 

4.3.6. Λοιπά ιδιωτικά πρότυπα  

Όσον αφορά στα άλλα ιδιωτικά συστήµατα (n=5) που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις:  

� το 60% (n=3) των επιχειρήσεων εφαρµόζει το πρότυπο QS,  

� το 20% (n=1) των επιχειρήσεων εφαρµόζει το πρότυπο WOOLWORTHS,  

� το 20% (n=1) των επιχειρήσεων εφαρµόζει το πρότυπο Tesco (TFMS v.4).  

4.4. Ιδιωτικά πρότυπα και πιστοποίηση αυτών  

Τα σχετικά αποτελέσµατα για την πιστοποίηση των ιδιωτικών προτύπων που αποκτούνται 

από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο της ελληνικής 

βιοµηχανίας τροφίµων, όπως αυτά προέκυψαν από τα ερωτηµατολόγια, είναι τα ακόλουθα 

(πίνακας 4.18):  

� το 92,6% (n=25/27) των επιχειρήσεων που εφαρµόζει το πρότυπο International Food 

Standard (ISF) έχει πιστοποιήσει το πρότυπο,  

� το 88,9% (n=24/27) των επιχειρήσεων που εφαρµόζει το πρότυπο British Retail 

Standard (BRC) έχει πιστοποιήσει το πρότυπο,  

� το 50% (n=1/2) των επιχειρήσεων που εφαρµόζει το πρότυπο Tesco’s Nature’s Choice 

έχει πιστοποιήσει το πρότυπο,  
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� το 60% (n=3/5) των επιχειρήσεων που εφαρµόζει άλλα ιδιωτικά πρότυπα έχει 

πιστοποιήσει τα πρότυπα αυτά.  

Συνολικά, παρατηρούµε ότι οι επιχειρήσεις είναι αρκετά συνεπείς ως προς την πιστοποίηση 

των προτύπων που έχουν αποκτήσει και εφαρµόζουν, γεγονός που καταδεικνύουν οι 53 

πιστοποιήσεις προτύπων από τα 61 που έχουν αποκτηθεί συνολικά, δηλαδή πιστοποιείται ένα 

µέσο ποσοστό της τάξης του 86,9% των προτύπων που αποκτούνται (ανεξάρτητα του είδους 

τους).  

Πίνακας 4.18: Αριθµός πιστοποιήσεων ανά κατηγορία ιδιωτικών προτύπων.  

Πρότυπο  Εφαρµογή  Πιστοποίηση  Όχι πιστοποίηση   

International Food Standard  27  25 (92,6%) 2 ( 7,4%)   

British Retail Standard  27  24 (88,9%)  3 (11,1%)   

Tesco’s Nature’s Choice 2   1 (50,0%)  1 (50,0%)   

Carrefour’s Filiere Qualite 0    0 ( 0,0%)  0 ( 0,0%)   

Άλλο  5    3 (60,0%)  2 (40,0%)   

ΣΥΝΟΛΟ 61  53 (86,9%)  8 (13,1%)   

  

Ο χρόνος έναρξης (ηµερολογιακός) της πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις που συµµετείχαν 

στην έρευνα παρουσιάζεται στον πίνακα 4.19.   

Πίνακας 4.1919: Χρόνος έναρξης πιστοποίησης (ιδιωτικά πρότυπα)  

  

Ο µέσος χρόνος (σε έτη) που εφαρµόζει, έχοντας πιστοποιήσει, το κάθε ιδιωτικό πρότυπο µια 

εταιρεία παρουσιάζεται στον πίνακα 4.20.  
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Πίνακας 4.20: ∆ιάρκεια πιστοποίησης ιδιωτικών προτύπων.   

 

Από τα αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι ο µέσος χρόνος εφαρµογής των προτύπων 

κυµαίνεται από 2 έως 5 [έτη]. Ειδικότερα, για το δεύτερο πρότυπο BRC, ο χρόνος εφαρµογής 

του είναι σχετικά µικρός δεδοµένου ότι το πρότυπο υπάρχει από το 1998. Για το πρώτο 

πρότυπο IFS, ο µέσος χρόνος εφαρµογής κρίνεται σχετικά ικανοποιητικός.  

Ο χρόνος αντίδρασης των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη 

βιοµηχανία τροφίµων, στην απόκτηση και πιστοποίηση των ιδιωτικών προτύπων, ως προς το 

χρόνο κυκλοφορίας του κάθε προτύπου, παρατίθεται στον πίνακα 4.21.  

 

Πίνακας 4.21: Χρόνος αντίδρασης επιχειρήσεων (ιδιωτικά πρότυπα).   

 

Από τον πίνακα επαληθεύεται η σχετικά γρηγορότερη αντίδραση των επιχειρήσεων κατά την 

κυκλοφορία του προτύπου IFS, συγκριτικά µε την καθυστέρηση στην πιστοποίηση του BRC.  

Το εύρηµα αυτό δικαιολογείται εάν ληφθεί υπόψη ότι ο µεγαλύτερος όγκος των Ελληνικών 

Εξαγωγών οδηγείται στη Γερµανία και τη Γαλλία, όπου απαιτείται αποκλειστικά η εφαρµογή 

του προτύπου IFS και όχι στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπου απαιτείται αποκλειστικά η εφαρµογή 

του προτύπου BRC 

Επιπλέον, η παλαιότητα της επιχείρησης και το µέγεθός της, καθώς και η πιθανή παραγωγή 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας δε φαίνεται να επηρεάζουν στατιστικά σηµαντικά την απόφαση 

της επιχείρησης να πιστοποιήσει τα ιδιωτικά πρότυπά που έχει αποκτήσει.  
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4.5. Συγκέντρωση προτύπων  

Οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν στο ερωτηµατολόγιο δήλωσαν ότι εφαρµόζουν συνολικά 96 

βασικά πρότυπα και 61 ιδιωτικά. Ο συνολικός αριθµός προτύπων ανά επιχείρηση και τα 

σχετικά περιγραφικά στατιστικά παρουσιάζεται στον πίνακα 4.22 και στο σχήµα 4.6. 

Συγκεκριµένα:  

� Ο µέσος αριθµός προτύπων ανά επιχείρηση είναι 3,14 [πρότυπα], µε µεσαία τιµή 3 

[πρότυπα].  

� Το εύρος κυµαίνεται από ένα (1) έως επτά (7) πρότυπα. 

� Το 100% των επιχειρήσεων, δηλαδή 50 από τις 50, εφαρµόζουν τουλάχιστον ένα 

βασικό ή ιδιωτικό πρότυπο.   

- Το 20% (n=10) των επιχειρήσεων εφαρµόζει ένα (1) πρότυπα. 

- Το 18% (n=9) των επιχειρήσεων εφαρµόζει δύο (2) πρότυπα. 

- Το 18% (n=9) των επιχειρήσεων εφαρµόζει τρία (3) πρότυπα. 

- Το 26% (n=13) των επιχειρήσεων εφαρµόζει τέσσερα (4) πρότυπα.  

- Το 10% (n=5) των επιχειρήσεων εφαρµόζει πέντε (5) πρότυπα.  

- Το 6% (n=3) των επιχειρήσεων εφαρµόζει έξι (6) πρότυπα.  

- Το 2% (n=1) των επιχειρήσεων εφαρµόζει επτά (7) πρότυπα.  
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Πίνακας 4.22: Βασικά µέτρα περιγραφικής στατιστικής και κατανοµή συχνοτήτων (σύνολο 

προτύπων).  

  

 

 

Σχήµα 4.6: Κατανοµή συχνότητας αριθµού συνολικών προτύπων.  

 

Όσον αφορά στο είδος των προτύπων, παρατηρούµε ότι (σχήµα 4.7):  

� Το 64% (n=32) των επιχειρήσεων έχουν πρότυπα και των δύο κατηγοριών.  

� Το 34% (n=17) των επιχειρήσεων έχουν µόνο βασικά.  

� Το 2% (n=1) των επιχειρήσεων έχουν µόνο ιδιωτικά πρότυπα.  
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Σχήµα 4.7: Είδος προτύπων που εφαρµόζουν οι εταιρείες.  

Από τα στοιχεία αυτά παρατηρούµε ότι συνήθως, όταν µια επιχείρηση έχει κάποιο βασικό 

πρότυπο, τότε έχει ταυτόχρονα και κάποιο ιδιωτικό (αδυναµία εκτέλεσης αξιόπιστου ελέγχου 

Χ
2
 λόγω δεδοµένων).  

Αυτό που ελέγχθηκε µέσω του συντελεστή συσχέτισης του Pearson’s r είναι η απουσία 

συσχέτισης του αριθµού των προτύπων των δύο κατηγοριών για κάθε επιχείρηση, δηλαδή δεν 

φαίνεται να υπάρχει κάποια στατιστικά σηµαντική συσχέτιση.  

Για τη σύγκριση του αριθµού βασικών και ιδιωτικών προτύπων ανά επιχείρηση, αφού οι 

σχετικές µεταβλητές δεν ακολουθούσαν την κανονική κατανοµή (έλεγχος κανονικότητας K-

S, παράρτηµα, πίνακας Π.20) και τα δείγµατα ήταν συζευγµένα (µη ανεξάρτητες 

παρατηρήσεις), χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος Wilcoxon. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

(παράρτηµα, πίνακας Π.21) κατέδειξαν τη σηµαντικότητα της διαφοράς του αριθµού των 

προτύπων (σηµαντικότητα ελέγχου p-value=0,1%) και συγκεκριµένα, φαίνεται ότι ο αριθµός 

των βασικών προτύπων ανά επιχείρηση είναι, στατιστικά, σηµαντικά µεγαλύτερος από τον 

αριθµό των ιδιωτικών προτύπων.  
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Επιπλέον, τα αποτελέσµατα του ελέγχου της πιθανής συσχέτισης του αριθµού των προτύπων 

µε το µέγεθος της επιχείρησης (αριθµός εργαζοµένων), την παλαιότητά της (έτη λειτουργίας) 

και το ποσοστό παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, µέσω του συντελεστή συσχέτισης 

Pearson’s r, δεν κατέδειξε κάποια σηµαντική συσχέτιση (παράρτηµα, πίνακας Π.22).  

4.6. ∆ιερεύνηση λόγων εφαρµογής βασικών συστηµάτων 

Η διερεύνηση και εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τους λόγους που οδήγησαν στην 

απόκτηση και εφαρµογή των βασικών προτύπων διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας 

τροφίµων, περιβάλλοντος και ασφάλειας & υγιεινής της εργασίας, έλαβε χώρα µέσω της 

αξιοποίησης της πληροφορίας που περιέχονταν στο κατάλληλα διαµορφωµένο 

ερωτηµατολόγιο, όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 3.2. Στις υποπαραγράφους που 

ακολουθούν παρουσιάζονται τα σχετικά αποτελέσµατα.  

4.6.1. Πρότυπο ∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO9001:2008) 

Τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων κατέδειξαν το βαθµό σηµαντικότητας/βαρύτητας 

στον οποίο ο κάθε λόγος επηρέασε την επιχείρηση κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης 

σχετικά µε την απόκτηση και εφαρµογή του συγκεκριµένου προτύπου ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

(ISO9001:2008). Στον πίνακα 4.23 παρουσιάζονται τα βασικά µέτρα θέσης και διασποράς για 

κάθε λόγο, ενώ στο σχήµα 4.8 παρουσιάζονται οι µέσες τιµές (mean) αξιολόγησης της 

σηµαντικότητας εντός του εύρους ±1 τυπικής απόκλισης (standard deviation).   
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Πίνακας 4.23: Περιγραφικά στατιστικά απαντήσεων (ISO9001:2008). 

 

 

Σχήµα 4.8: ∆ιάγραµµα σύγκρισης βαρύτητας λόγων (ISO9001:2008). 

 

Στον πίνακα 4.24 χαρακτηρίζεται η βαρύτητα κάθε απόφασης όσον αφορά στην έντασή της. 

Από τα αποτελέσµατα διαπιστώνουµε η εφαρµογή του προτύπου σχετίζεται ισχυρότατα µε 

την προσδοκία προσέγγισης νέων αγορών, και τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της 
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επιχείρησης και σε µικρότερο βαθµό µε την πίεση από τον ανταγωνισµό, την απαίτηση 

πελατών του εσωτερικού/εξωτερικού και την εφαρµογή αποτελεσµατικότερων ελέγχων από 

τη διοίκηση.  

Πίνακας 4.24: Ένταση βαρύτητας λόγων (ISO9001:2008).  

Λόγος  Μέση τιµή Ένταση 

Νοµοθετική απαίτηση 2,12 Μέτρια 

Απαίτηση δηµόσιας αρχής ελέγχου 1,82 Ασθενής – Μέτρια 

Προϋπόθεση συµµετοχής σε διαγωνισµό 2,50 Μέτρια 

«Πίεση» από τον ανταγωνισµό 3,63 Μέτρια – Ισχυρή 

Τρόπος προσέγγισης νέων αγορών 4,25 Ισχυρή 

Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εσωτερικού 3,30 Μέτρια – Ισχυρή 

Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εξωτερικού 3,30 Μέτρια – Ισχυρή 

Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης 4,21 Ισχυρή 

Εφαρµογή αποτελεσµατικότερου ελέγχου από τη διοίκηση 3,57 Μέτρια – Ισχυρή 

 

Όσον αφορά στις συσχετίσεις των λόγων µεταξύ τους (παράρτηµα, πίνακες Π.23 και Π.24), 

βάσει των συντελεστών συσχέτισης Spearman’s Rho και Kendall’s Tau-b, προκύπτουν τα 

ακόλουθα συµπεράσµατα:  

� Υπάρχει θετική σηµαντική/ισχυρή συσχέτιση (r=0.720) ανάµεσα στη Νοµοθετική 

απαίτηση και στην Απαίτηση δηµόσιας αρχής ελέγχου (σηµαντικότητα p-

value=0.0%).  

� Υπάρχει θετική µέτρια συσχέτιση (r=0.616) ανάµεσα στην Προϋπόθεση συµµετοχής 

σε διαγωνισµό και στην «Πίεση» από τον ανταγωνισµό (σηµαντικότητα p-

value=0.2%).  
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� Υπάρχει θετική µέτρια συσχέτιση (r=0.539) ανάµεσα στην Προϋπόθεση συµµετοχής 

σε διαγωνισµό και στην Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εσωτερικού 

(σηµαντικότητα p-value=1,0%).  

� Υπάρχει θετική µέτρια συσχέτιση (r=0.587) ανάµεσα στην Απαίτηση συγκεκριµένου 

πελάτη του εσωτερικού και στην Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εξωτερικού 

(σηµαντικότητα p-value=0,3%). 

Τα συµπεράσµατα αυτά χαρτογραφούν/οµαδοποιούν ποιοτικά, ως ένα βαθµό, τις προτιµήσεις 

των επιχειρήσεων και τους λόγους που τις οδηγούν στην απόκτηση και εφαρµογή των 

προτύπων και ενδεχοµένως θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από τους οργανισµούς 

έκδοσης των προτύπων α) σε πιθανές µελλοντικές αλλαγές των προτύπων και περαιτέρω 

εξειδίκευσή τους, β) στην ενσωµάτωση απαιτήσεων από άλλα πρότυπα, τα οποία εµφανίζουν 

τα ίδια κίνητρα εφαρµογής. Επίσης τα συµπεράσµατα αυτά είναι χρήσιµα και για τους 

συµβούλους ποιότητας και τους φορείς πιστοποίησης µια και συµβάλουν στην κατανόηση 

των κινήτρων των πελατών τους και στην οργάνωση αποδοτικότερων ενεργειών marketing. 

Όσον αφορά στις συσχετίσεις της βαρύτητας των λόγων για την απόκτηση του προτύπου 

∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO9001:2008 µε την παλαιότητα της επιχείρησης (έτη 

δραστηριότητας), το µέγεθός της (αριθµός εργαζοµένων) και τον αριθµό βασικών 

συστηµάτων (πίνακες Π.23 και Π.24), προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:  

� Οι παλαιότερες επιχειρήσεις φαίνεται να δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στην 

Προϋπόθεση συµµετοχής σε διαγωνισµό (θετική µέτρια συσχέτιση r=0.546, 

σηµαντικότητα p-value=0.7%) και στην Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του 

εσωτερικού (θετική µέτρια συσχέτιση r=0.522, σηµαντικότητα p-value=1,3%).  

� Οι µεγαλύτερες σε αριθµός εργαζοµένων επιχειρήσεις φαίνεται να δίνουν µεγαλύτερη 

βαρύτητα στην Προϋπόθεση συµµετοχής σε διαγωνισµό (θετική µέτρια συσχέτιση 
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r=0.562, σηµαντικότητα p-value=0.4%) και στην «Πίεση» από τον ανταγωνισµό 

(θετική ασθενής συσχέτιση r=0.405, σηµαντικότητα p-value=5,0%).  

� Οι επιχειρήσεις µε µεγάλη συγκέντρωση πιστοποιητικών φαίνεται να δίνουν 

µεγαλύτερη βαρύτητα στη Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης (θετική 

µέτρια συσχέτιση r=0.409, σηµαντικότητα p-value=4,7%).  

4.6.2. ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ISO22000:2005) 

Τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων κατέδειξαν το βαθµό σηµαντικότητας/βαρύτητας 

στον οποίο ο κάθε λόγος επηρέασε την επιχείρηση κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης 

σχετικά µε την απόκτηση και εφαρµογή του συγκεκριµένου προτύπου ∆ιαχείρισης 

Ασφάλειας Τροφίµων (ISO22000:2005). Στον πίνακα 4.25 παρουσιάζονται τα βασικά µέτρα 

θέσης και διασποράς για κάθε λόγο, ενώ στο σχήµα 4.9 παρουσιάζονται οι µέσες τιµές 

(mean) αξιολόγησης της σηµαντικότητας εντός του εύρους ±1 τυπικής απόκλισης (standard 

deviation).   

Πίνακας 4.25: Περιγραφικά στατιστικά απαντήσεων (ISO22000:2005). 
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Σχήµα 4.9: ∆ιάγραµµα σύγκρισης βαρύτητας λόγων (ISO22000:2005). 

 

Στον πίνακα 4.26 χαρακτηρίζεται η βαρύτητα κάθε απόφασης όσον αφορά στην έντασή της. 

Από τα αποτελέσµατα διαπιστώνουµε η εφαρµογή του προτύπου ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας 

Τροφίµων (ISO22000:2005) σχετίζεται ισχυρότατα µε την προσδοκία προσέγγισης νέων 

αγορών, και τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης και σε µικρότερο βαθµό µε 

νοµοθετικές απαιτήσεις, απαιτήσεις της δηµόσιας αρχής ελέγχου, την πίεση από τον 

ανταγωνισµό, την απαίτηση πελατών του εσωτερικού/εξωτερικού και την εφαρµογή 

αποτελεσµατικότερων ελέγχων από τη διοίκηση. Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε τα 

βιβλιογραφικά δεδοµένα που δείχνουν ότι τα κίνητρα των επιχειρήσεων είναι τόσο 

εσωτερικά,όσο και εξωτερικά (Romano et al, 2004; Khatri and Collins, 2007; Ball et al, 2009; 

Ball et al, 2010; Gilling et al, 2001; Jin et al, 2008; Mensah and Julien, 2011). 
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Πίνακας 4.26: Ένταση βαρύτητας λόγων (ISO22000:2005).  

Λόγος  Μέση τιµή Ένταση 

Νοµοθετική απαίτηση 3,38 Μέτρια – Ισχυρή 

Απαίτηση δηµόσιας αρχής ελέγχου 3,18 Μέτρια – Ισχυρή 

Προϋπόθεση συµµετοχής σε διαγωνισµό 2,97 Μέτρια 

«Πίεση» από τον ανταγωνισµό 3,88 Μέτρια – Ισχυρή 

Τρόπος προσέγγισης νέων αγορών 4,33 Ισχυρή 

Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εσωτερικού 3,53 Μέτρια – Ισχυρή 

Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εξωτερικού 3,45 Μέτρια – Ισχυρή 

Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης 4,50 Ισχυρή 

Εφαρµογή αποτελεσµατικότερου ελέγχου από τη διοίκηση 3,85 Μέτρια – Ισχυρή 

 

Όσον αφορά στις συσχετίσεις των λόγων µεταξύ τους (παράρτηµα, πίνακες Π.25 και Π.26), 

βάσει των συντελεστών συσχέτισης Spearman’s Rho και Kendall’s Tau-b, προκύπτουν τα 

ακόλουθα συµπεράσµατα (λόγω του µεγάλου αριθµού συσχετίσεων αναγράφονται παρακάτω 

µόνον οι σηµαντικές σε επίπεδο α=1%για τις υπόλοιπες ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει 

στο σχετικό πίνακα του παραρτήµατος):  

� Υπάρχει θετική σηµαντική/ισχυρή συσχέτιση (r=0,632, σηµαντικότητα p-value=0.0%) 

ανάµεσα στη Νοµοθετική απαίτηση και στην Απαίτηση δηµόσιας αρχής ελέγχου, 

όπως είναι αναµενόµενο µια και η εφαρµογή της νοµοθεσίας επιβάλλεται και 

ελέγχεται από τις δηµόσιες αρχές,  ασθενής θετική συσχέτιση µε την «Πίεση» από τον 

ανταγωνισµό (r=0,413, σηµαντικότητα p-value=0,8%) και µέτρια θετική συσχέτιση µε 

την Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εξωτερικού (r=0,528, σηµαντικότητα p-

value=0,1%).  
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� Υπάρχει θετική ισχυρή συσχέτιση ανάµεσα στην Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας 

της επιχείρησης και στην Εφαρµογή αποτελεσµατικότερου ελέγχου από τη διοίκηση 

(r=0,699, σηµαντικότητα p-value=0.0%). Τα κίνητρα αυτά είναι και τα δύο εσωτερικά 

και επιβεβαιώνουν ότι οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν συστήµατα για εσωτερικούς 

λόγους (βελτίωση επιχείρησης) προσδοκούν σε άλλα οφέλη (εσωτερικά). 

Όσον αφορά στις συσχετίσεις της βαρύτητας των λόγων για την απόκτηση του προτύπου 

∆ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων (ISO22001:2005) µε την παλαιότητα της επιχείρησης 

(έτη δραστηριότητας), το µέγεθός της (αριθµός εργαζοµένων) και τον αριθµό βασικών 

συστηµάτων (παράρτηµα, πίνακες Π.25 και Π.26), προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:  

� Οι παλαιότερες επιχειρήσεις φαίνεται να δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στην «Πίεση» 

από τον ανταγωνισµό, για την απόκτηση του συγκεκριµένου προτύπου (θετική 

ασθενής συσχέτιση r=0.316, σηµαντικότητα p-value=4.7%).  

� Οι µεγαλύτερες σε αριθµό εργαζοµένων επιχειρήσεις φαίνεται να δίνουν µεγαλύτερη 

βαρύτητα στην Προϋπόθεση συµµετοχής σε διαγωνισµό (θετική µέτρια συσχέτιση 

r=0.581, σηµαντικότητα p-value=0.0%), στη Νοµοθετική απαίτηση (θετική ασθενής 

συσχέτιση r=0.416, σηµαντικότητα p-value=0,8%), στην Απαίτηση δηµόσιας αρχής 

ελέγχου (θετική ασθενής συσχέτιση r=0.329, σηµαντικότητα p-value=4,1%), στην 

«Πίεση» από τον ανταγωνισµό (θετική ασθενής συσχέτιση r=0.310, σηµαντικότητα p-

value=4,9%) και στην Εφαρµογή αποτελεσµατικότερου ελέγχου από τη διοίκηση 

(θετική ασθενής συσχέτιση r=0.379, σηµαντικότητα p-value=1,6%).  

4.6.3. Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO14001:2004) 

Από τις έξι (6) εταιρείες που δήλωσαν ότι εφαρµόζουν το πρότυπο Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης (ISO14001:2004), οι πέντε (5) απάντησαν και στις σχετικές ερωτήσεις 
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αξιολόγησης των λόγων απόκτησης και εφαρµογής του προτύπου. Λόγω του µικρού 

µεγέθους του δείγµατος και της αµφισβητούµενης αξιοπιστίας των περεταίρω στατιστικών 

ελέγχων, παραθέτουµε µόνο ορισµένα αποτελέσµατα περιγραφικής στατιστικής όσον αφορά 

στο βαθµό σηµαντικότητας/βαρύτητας στον οποίο ο κάθε λόγος επηρέασε την επιχείρηση 

κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης σχετικά µε την απόκτηση και εφαρµογή του 

συγκεκριµένου προτύπου. Στον πίνακα 4.27 παρουσιάζονται τα βασικά µέτρα θέσης και 

διασποράς για κάθε λόγο, ενώ στο σχήµα 4.10 παρουσιάζονται οι µέσες τιµές (mean) 

αξιολόγησης της σηµαντικότητας εντός του εύρους ±1 τυπικής απόκλισης (standard 

deviation).   

Πίνακας 4.27: Περιγραφικά στατιστικά απαντήσεων (ISO14001:2004). 
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Σχήµα 4.10: ∆ιάγραµµα σύγκρισης βαρύτητας λόγων (ISO14001:2004). 

 

Στον πίνακα 4.28 χαρακτηρίζεται η βαρύτητα κάθε απόφασης όσον αφορά στην έντασή της. 

Από τα αποτελέσµατα διαπιστώνουµε η εφαρµογή του προτύπου Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης (ISO14001:2004) σχετίζεται ισχυρότατα µε την προσδοκία προσέγγισης νέων 

αγορών, και τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης και σε µικρότερο βαθµό µε 

νοµοθετικές απαιτήσεις, απαιτήσεις της δηµόσιας αρχής ελέγχου, την πίεση από τον 

ανταγωνισµό, την απαίτηση πελατών του εσωτερικού/εξωτερικού και την εφαρµογή 

αποτελεσµατικότερων ελέγχων από τη διοίκηση.  

 

Πίνακας 4.28: Ένταση βαρύτητας λόγων (ISO14001:2004).  

Λόγος  Μέση τιµή Ένταση 
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Νοµοθετική απαίτηση 3,40 Μέτρια – Ισχυρή 

Απαίτηση δηµόσιας αρχής ελέγχου 4,20 Ισχυρή 

Προϋπόθεση συµµετοχής σε διαγωνισµό 1,60 Ασθενής – Μέτρια 

«Πίεση» από τον ανταγωνισµό 1,25 Ασθενής – Μέτρια 

Τρόπος προσέγγισης νέων αγορών 3,40 Μέτρια – Ισχυρή 

Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εσωτερικού 2,80 Μέτρια 

Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εξωτερικού 1,80 Ασθενής – Μέτρια 

Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης 1,40 Ασθενής – Μέτρια 

Εφαρµογή αποτελεσµατικότερου ελέγχου από τη διοίκηση 1,20 Ασθενής – Μέτρια 

 

Παρά το µικρό µέγεθος του δείγµατος, οι απαντήσεις των επιχειρήσεων µας οδηγούν στο 

συµπέρασµα πως ο βασικός λόγος απόκτησης και εφαρµογής του προτύπου Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης (ISO14001:2004) είναι καθαρά η υποχρέωση εφαρµογής του, η οποία προκύπτει 

από τη νοµοθεσία και υπό την «απειλή» της αρµόδιας δηµόσιας αρχής ελέγχου. Το 

συµπέρασµα αυτό προσθέτει ένα ακόµα λιθαράκι στη γενικότερη άποψη ότι η διαχείριση του 

περιβάλλοντος και η βιώσιµη ανάπτυξη δεν έχουν εµποτίσει στην κουλτούρα των ελληνικών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίµων, παρόλο που το περιβάλλον 

είναι, για το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό κλάδος, ο ζωτικός του πυρήνας.   

4.6.4. ∆ιαχείρισης Εργασιακής Ασφάλειας και Υγιεινής (OHSAS18001:2007) 

Από τις τέσσερις (4) εταιρείες που δήλωσαν ότι εφαρµόζουν το πρότυπο ∆ιαχείρισης 

Εργασιακής Ασφάλειας και Υγιεινής (OHSAS18001:2007), µόνο µία (1) απάντησε στις 

σχετικές ερωτήσεις αξιολόγησης των λόγων απόκτησης και εφαρµογής του προτύπου. Λόγω 

του µικρού µεγέθους του δείγµατος και της αµφισβητούµενης αξιοπιστίας περεταίρω 

στατιστικών ελέγχων, παραθέτουµε µόνο το αποτέλεσµα της συγκεκριµένης αξιολόγησης 

(πίνακας 4.29).   
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Πίνακας 4.29 Περιγραφικά στατιστικά απαντήσεων (OHSAS18001:2007). 

 

4.6.5. Άλλα βασικά πρότυπα  

Τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων κατέδειξαν το βαθµό σηµαντικότητας/βαρύτητας 

στον οποίο ο κάθε λόγος επηρέασε την επιχείρηση κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης 

σχετικά µε την απόκτηση και εφαρµογή της συγκεκριµένης οµάδας προτύπων (GlobalGap, 

Agro 2.1 – 2.2, Non GMO, Tesco Nature v. April 10 Conventional, Organic (Καν. ΕΚ 

834/2007 & 889/2008), HACCP. Στον πίνακα 4.30 παρουσιάζονται τα βασικά µέτρα θέσης 

και διασποράς για κάθε λόγο, ενώ στο σχήµα 4.11 παρουσιάζονται οι µέσες τιµές (mean) 

αξιολόγησης της σηµαντικότητας εντός του εύρους ±1 τυπικής απόκλισης (standard 

deviation).   

Πίνακας 4.30: Περιγραφικά στατιστικά απαντήσεων (Άλλα βασικά πρότυπα). 
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Σχήµα 4.11: ∆ιάγραµµα σύγκρισης βαρύτητας λόγων (Άλλα βασικά πρότυπα). 

 

Στον πίνακα 4.31 χαρακτηρίζεται η βαρύτητα κάθε απόφασης όσον αφορά στην έντασή της. 

Από τα αποτελέσµατα διαπιστώνουµε η ανάγκη εφαρµογής της συγκεκριµένης οµάδας 

προτύπων σχετίζεται κυρίως µε τις απαιτήσεις πελατών του εξωτερικού.  

 

Πίνακας 4.31: Ένταση βαρύτητας λόγων (Άλλα βασικά πρότυπα).  

Λόγος  Μέση τιµή Ένταση 

Νοµοθετική απαίτηση 2,00 Ασθενής – Μέτρια 

Απαίτηση δηµόσιας αρχής ελέγχου 2,00 Ασθενής – Μέτρια 

Προϋπόθεση συµµετοχής σε διαγωνισµό 0,77 Ασθενής 

«Πίεση» από τον ανταγωνισµό 2,46 Μέτρια 
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Τρόπος προσέγγισης νέων αγορών 2,85 Μέτρια 

Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εσωτερικού 2,62 Μέτρια 

Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εξωτερικού 3,36 Μέτρια – Ισχυρή 

Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης 3,00 Μέτρια 

Εφαρµογή αποτελεσµατικότερου ελέγχου από τη διοίκηση 2,38 Μέτρια 

 

4.6.6. Λόγοι εφαρµογής βασικών συστηµάτων (συνολικά)  

Στην παράγραφο αυτή οµαδοποιήθηκαν τα τέσσερα (4) βασικά συστήµατα του 

ερωτηµατολογίου σε µία ενιαία οµάδα, ενώ παράλληλα οµαδοποιήθηκε και η αξιολόγησή 

τους ανά λόγο προτίµησης και επιχείρηση, σε µορφή µέσων όρων. Ο απώτερος στόχος της 

οµαδοποίησης αυτής ήταν η εξαγωγή γενικών συµπερασµάτων για τους λόγους προτίµησης 

απόκτησης και εφαρµογής προτύπων που ανήκουν στη γενικότερη κατηγορία των βασικών 

συστηµάτων (ανεξάρτητα του τύπου τους). Τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων 

κατέδειξαν το βαθµό σηµαντικότητας/βαρύτητας στον οποίο ο κάθε λόγος επηρέασε την 

επιχείρηση κατά τη διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης εφαρµογής κάποιου βασικού 

προτύπου. Στον πίνακα 4.32 παρουσιάζονται τα βασικά µέτρα θέσης και διασποράς για κάθε 

λόγο, ενώ στο σχήµα 4.12 παρουσιάζονται οι µέσες τιµές (mean) αξιολόγησης της 

σηµαντικότητας εντός του εύρους ±1 τυπικής απόκλισης (standard deviation).   

 

Πίνακας 4.32: Περιγραφικά στατιστικά απαντήσεων (Βασικά συστήµατα). 
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Σχήµα 4.12: ∆ιάγραµµα σύγκρισης βαρύτητας λόγων (Βασικά συστήµατα). 

Στον πίνακα 4.33 χαρακτηρίζεται η βαρύτητα κάθε απόφασης όσον αφορά στην έντασή της. 

Από τα αποτελέσµατα διαπιστώνουµε ότι η εφαρµογή των βασικών συστηµάτων θεωρείται 

και λαµβάνει χώρα από µέρους των επιχειρήσεων ως ένα εργαλείο για την προσέγγιση νέων 

αγορών και τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης. Σε µικρότερο βαθµό, η 

απόκτηση και εφαρµογή των συστηµάτων γίνεται µε κίνητρο την πίεση από τον 

ανταγωνισµό, την απαίτηση πελατών του εσωτερικού/εξωτερικού και την εφαρµογή 

αποτελεσµατικότερων ελέγχων από τη διοίκηση.  Τα ευρήµατα αυτά συµφωνούν µε την 

εµπειρική έρευνα (Fotopoulos et al, 2010) που διεξήχθη πάλι σε Ελληνικές επιχειρήσεις 

τροφίµων µια και δείχνουν ότι οι πιο σηµαντικοί λόγοι για την απόφαση πιστοποίησης είναι 

οι εσωτερικοί, οι οποίοι προέρχονται από την πραγµατική ανάγκη της επιχείρησης για 

βελτίωση ακολουθούµενοι από τους λόγους, οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης. 
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Πίνακας 4.33: Ένταση βαρύτητας λόγων (βασικά συστήµατα).  

Λόγος  Μέση τιµή Ένταση 

Νοµοθετική απαίτηση 2,89 Μέτρια 

Απαίτηση δηµόσιας αρχής ελέγχου 2,69 Μέτρια 

Προϋπόθεση συµµετοχής σε διαγωνισµό 2,65 Μέτρια 

«Πίεση» από τον ανταγωνισµό 3,72 Μέτρια – Ισχυρή 

Τρόπος προσέγγισης νέων αγορών 4,23 Ισχυρή 

Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εσωτερικού 3,35 Μέτρια – Ισχυρή 

Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εξωτερικού 3,35 Μέτρια – Ισχυρή 

Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης 4,29 Ισχυρή 

Εφαρµογή αποτελεσµατικότερου ελέγχου από τη διοίκηση 3,61 Μέτρια – Ισχυρή 

 

Εξετάζοντας τα δύο δηµοφιλέστερα πρότυπα, για τα οποία µπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα 

συµπεράσµατα, όσον αφορά στις διαφορές της βαρύτητας των λόγων επιλογής της 

απόκτησης και εφαρµογής τους, διαπιστώνουµε τα ακόλουθα, βάσει των ελέγχων Wilcoxon 

(παράρτηµα, πίνακας Π.28):  

� Φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν και τα δύο πρότυπα, θεωρούν πως η νοµική 

απαίτηση και η απαίτηση δηµόσιας αρχής ελέγχου αποτελεί στατιστικά ισχυρότερο 

λόγο για την απόκτηση και εφαρµογή του προτύπου ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 

Τροφίµων (ISO22000:2005) συγκριτικά µε το πρότυπο ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

(ISO9001:2008). Το συµπέρασµα αυτό είναι ευνόητο διότι στις επιχειρήσεις 

τροφίµων η εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων είναι 

νοµοθετική απαίτηση (Ε.Κ. 853/2004) και όχι η εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης 

ποιότητας. 
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4.7. ∆ιερεύνηση λόγων εφαρµογής ιδιωτικών συστηµάτων 

Η διερεύνηση και εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τους λόγους που οδήγησαν στην 

απόκτηση και εφαρµογή των ιδιωτικών προτύπων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας 

τροφίµων περιορίστηκε στα πρότυπα International Food Standard (IFS) και British Retail 

Standard (BRC), τα οποία είναι τα δύο δηµοφιλέστερα της αγοράς και έλαβε χώρα µέσω της 

αξιοποίησης της πληροφορίας που περιέχονταν στο κατάλληλα διαµορφωµένο 

ερωτηµατολόγιο, όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 3.2. Στις υποπαραγράφους που 

ακολουθούν παρουσιάζονται τα σχετικά αποτελέσµατα.  

4.7.1.  International Food Standard (IFS) 

Τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων κατέδειξαν το βαθµό σηµαντικότητας/βαρύτητας 

στον οποίο ο κάθε λόγος επηρέασε την επιχείρηση κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης 

σχετικά µε την απόκτηση και εφαρµογή του συγκεκριµένου προτύπου. Στον πίνακα 4.34 

παρουσιάζονται τα βασικά µέτρα θέσης και διασποράς για κάθε λόγο, ενώ στο σχήµα 4.13 

παρουσιάζονται οι µέσες τιµές (mean) αξιολόγησης της σηµαντικότητας εντός του εύρους ±1 

τυπικής απόκλισης (standard deviation).   

Πίνακας 4.34: Περιγραφικά στατιστικά απαντήσεων (IFS). 
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Σχήµα 4.13: ∆ιάγραµµα σύγκρισης βαρύτητας λόγων (IFS). 

 

Στον πίνακα 4.35 χαρακτηρίζεται η βαρύτητα κάθε απόφασης όσον αφορά στην έντασή της. 

Από τα αποτελέσµατα διαπιστώνουµε η εφαρµογή του προτύπου σχετίζεται ισχυρότατα µε 

την προσδοκία προσέγγισης νέων αγορών και την απαίτηση πελατών του εξωτερικού 

(εξωτερικοί λόγοι).  

Πίνακας 4.35: Ένταση βαρύτητας λόγων (IFS).  

Λόγος  Μέση τιµή Ένταση 

Προϋπόθεση συµµετοχής σε διαγωνισµό 2,00 Ασθενής – Μέτρια 

«Πίεση» από τον ανταγωνισµό 3,64 Μέτρια – Ισχυρή 

Τρόπος προσέγγισης νέων αγορών 4,27 Ισχυρή 

Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εσωτερικού 2,04 Μέτρια  
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Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εξωτερικού 4,62 Ισχυρή 

 

4.7.2.  British Retail Consortium- Food Standard (BRC) 

Τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων κατέδειξαν το βαθµό σηµαντικότητας/βαρύτητας 

στον οποίο ο κάθε λόγος επηρέασε την επιχείρηση κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης 

σχετικά µε την απόκτηση και εφαρµογή του συγκεκριµένου ιδιωτικού προτύπου. Στον πίνακα 

4.36 παρουσιάζονται τα βασικά µέτρα θέσης και διασποράς για κάθε λόγο, ενώ στο σχήµα 

4.14 παρουσιάζονται οι µέσες τιµές (mean) αξιολόγησης της σηµαντικότητας εντός του 

εύρους ±1 τυπικής απόκλισης (standard deviation).   

 

Πίνακας 4.36: Περιγραφικά στατιστικά απαντήσεων (BRC). 
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Σχήµα 4.14: ∆ιάγραµµα σύγκρισης βαρύτητας λόγων (BRC). 

 

Στον πίνακα 4.37 χαρακτηρίζεται η βαρύτητα κάθε απόφασης όσον αφορά στην έντασή της. 

Από τα αποτελέσµατα διαπιστώνουµε η εφαρµογή του προτύπου British Retail Standar 

(BRC) σχετίζεται ισχυρότατα µε την προσδοκία προσέγγισης νέων αγορών και την απαίτηση 

πελατών του εξωτερικού. Τα συµπεράσµατα είναι τα ίδια µε εκείνα της εφαρµογής του IFS 

δείχνοντας ότι τα δύο κύρια ιδιωτικά πρότυπα εφαρµόζονται για τους ίδιους λόγους από τις 

Ελληνικές επιχειρήσεις τροφίµων. Το εύρηµα αυτό µπορεί να συνδέεται και µε την απουσία 

ουσιαστικών διαφορών µεταξύ των δύο αναφερόµενων προτύπων, τα οποία περιέχουν τις 

ίδιες απαιτήσεις, οπότε η εφαρµογή του ενός συστήµατος σηµαίνει ταυτόχρονα και την 

εφαρµογή του άλλου, αν και απαιτείται η διακριτή του πιστοποίηση. 
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Πίνακας 4.37: Ένταση βαρύτητας λόγων (BRC).  

Λόγος  Μέση τιµή Ένταση 

Προϋπόθεση συµµετοχής σε διαγωνισµό 1,58 Ασθενής – Μέτρια 

«Πίεση» από τον ανταγωνισµό 3,63 Μέτρια – Ισχυρή 

Τρόπος προσέγγισης νέων αγορών 4,33 Ισχυρή 

Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εσωτερικού 1,69 Ασθενής – Μέτρια 

Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εξωτερικού 4,50 Ισχυρή 

 

Όσον αφορά στις συσχετίσεις της βαρύτητας των λόγων για την απόκτηση του ιδιωτικού 

προτύπου British Retail Standard (BRC) µε την παλαιότητα της επιχείρησης (έτη 

δραστηριότητας), το µέγεθός της (αριθµός εργαζοµένων), τον αριθµό βασικών συστηµάτων 

και το ποσοστό παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (παράρτηµα, πίνακας Π.34), 

προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:  

� Οι µεγαλύτερες σε αριθµό εργαζοµένων επιχειρήσεις φαίνεται να δίνουν µεγαλύτερη 

βαρύτητα στην Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εσωτερικού (θετική µέτρια 

συσχέτιση r=0.568, σηµαντικότητα p-value=0,2%) και στον Τρόπο προσέγγισης νέων 

αγορών (ασθενής συσχέτιση r=0,442, σηµαντικότητα p-value=2,1%).  

Για τα λοιπά ιδιωτικά πρότυπα (QS, Woolworths, Tesco TFMS v.4), τα οποία ανέρχονται σε 

πέντε (5) συνολικά, επιστράφηκαν µόνο δύο αξιολογήσεις, εκ των οποίων η µία ελλιπής, 

εποµένως δεν καθίσταται δυνατή η περαιτέρω ανάλυση και εξαγωγή συµπερασµάτων.  

4.7.3. Λόγοι εφαρµογής ιδιωτικών συστηµάτων (συνολικά)  

Στην παράγραφο αυτή οµαδοποιήθηκαν τα δύο (2) ιδιωτικά συστήµατα που µελετήθηκαν στα 

πλαίσια του ερωτηµατολογίου σε µία ενιαία οµάδα, ενώ παράλληλα οµαδοποιήθηκε και η 
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αξιολόγησή τους ανά λόγο προτίµησης και επιχείρηση, σε µορφή µέσων όρων. Ο απώτερος 

στόχος της οµαδοποίησης αυτής ήταν η εξαγωγή γενικών συµπερασµάτων για τους λόγους 

προτίµησης απόκτησης και εφαρµογής προτύπων που ανήκουν στη γενικότερη κατηγορία 

των ιδιωτικών συστηµάτων (ανεξάρτητα του τύπου τους). Τα αποτελέσµατα των 

ερωτηµατολογίων κατέδειξαν το βαθµό σηµαντικότητας/βαρύτητας στον οποίο ο κάθε λόγος 

επηρέασε την επιχείρηση κατά τη διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης εφαρµογής 

κάποιου ιδιωτικού προτύπου. Στον πίνακα 4.38 παρουσιάζονται τα βασικά µέτρα θέσης και 

διασποράς για κάθε λόγο, ενώ στο σχήµα 4.15 παρουσιάζονται οι µέσες τιµές (mean) 

αξιολόγησης της σηµαντικότητας εντός του εύρους ±1 τυπικής απόκλισης (standard 

deviation).   

 

Πίνακας 4.38: Περιγραφικά στατιστικά απαντήσεων (Ιδιωτικά συστήµατα). 
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Σχήµα 4.15: ∆ιάγραµµα σύγκρισης βαρύτητας λόγων (Ιδιωτικά συστήµατα). 

 

Στον πίνακα 4.39 χαρακτηρίζεται η βαρύτητα κάθε απόφασης όσον αφορά στην έντασή της. 

Από τα αποτελέσµατα διαπιστώνουµε ότι η εφαρµογή των ιδιωτικών συστηµάτων θεωρείται 

και λαµβάνει χώρα από µέρους των επιχειρήσεων ως ένα εργαλείο για την προσέγγιση νέων 

αγορών και υπό την απαίτηση πελατών του εξωτερικού.  

 

Πίνακας 4.39: Ένταση βαρύτητας λόγων (Ιδιωτικά πρότυπα).  

Λόγος  Μέση τιµή Ένταση 

Προϋπόθεση συµµετοχής σε διαγωνισµό 1,78 Ασθενής – Μέτρια 

«Πίεση» από τον ανταγωνισµό 3,63 Μέτρια – Ισχυρή 

Τρόπος προσέγγισης νέων αγορών 4,28 Ισχυρή 

Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εσωτερικού 1,87 Ασθενής – Μέτρια 
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Απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εξωτερικού 4,48 Ισχυρή 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας διερευνήθηκε εµπειρικά, κατόπιν µελέτης 

της σχετικής βιβλιογραφίας του σχετικού επιστηµονικού πεδίου, η τάση των Ελληνικών 

επιχειρήσεων του ευρύτερου κλάδου της βιοµηχανίας τροφίµων προς τη συγκέντρωση 

συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίµων, Περιβάλλοντος και Εργασιακής 

Ασφάλειας & Υγιεινής, καθώς και ιδιωτικών προτύπων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και 

Ποιότητας Τροφίµων και των προεκτάσεων της. Η έρευνα που διενεργήθηκε σε πραγµατικό 

χρόνο και περιβάλλον, έλαβε χώρα µε τη µέθοδο των ερωτηµατολογίων, τα οποία στάλθηκαν 

σε 100 επιλεγµένες επιχειρήσεις του χώρου. Από αυτές, ανταποκρίθηκαν θετικά και 

απάντησαν σε αυτό οι 50.  

Ο πυρήνας της έρευνας αφορούσε στα βασικά συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

(ISO9001:2008), ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ISO22000:2005), Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης (ISO14001:2004), ∆ιαχείρισης Εργασιακής Ασφάλειας και Υγιεινής 

(OHSAS18001:2007), των οποίων η απόκτηση, εφαρµογή και πιστοποίηση διερευνήθηκε 

µέσω της παρούσας έρευνας, καθώς και τα ιδιωτικά συστήµατα International Food Standard 

(IFS) και British Retail Consortium –Global Food Standard (BRC). 

Από τη σχετική στατιστική ανάλυση µπορούµε να εξάγουµε µια σειρά χρήσιµων 

συµπερασµάτων, πολλά από τα οποία αναφέρθηκαν ήδη στο 4
ο
 κεφάλαιο κατά το σχολιασµό 

των ευρηµάτων. Εποµένως, στο κεφάλαιο αυτό θα περιοριστούµε στην παράθεση των 

σηµαντικότερων εξ’ αυτών.  

Σχετικά µε τη συγκέντρωση προτύπων, παρατηρούµε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο της βιοµηχανίας τροφίµων έχουν αποκτήσει και 

εφαρµόζουν, στο σύνολό τους (100%), τουλάχιστον ένα βασικό ή ιδιωτικό πρότυπο, ενώ ο 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 98 

µέσος αριθµός προτύπων ανέρχεται σε 3,14 ανά επιχείρηση. Μεταξύ των βασικών προτύπων, 

τα δύο δηµοφιλέστερα είναι το πρότυπο ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ISO22000:2005), 

το οποίο εφαρµόζεται από το 84% των επιχειρήσεων και το πρότυπο ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

(ISO9001:2008) το οποίο εφαρµόζεται από το 50% των επιχειρήσεων, ενώ το 26% των 

επιχειρήσεων εφαρµόζει και άλλα βασικά πρότυπα πέραν των τεσσάρων που αναγράφονταν 

στο ερωτηµατολόγιο. Το εύρηµα αυτό δείχνει τη διάχυση των προτύπων µεταξύ των 

Ελληνικών επιχειρήσεων και αιτιολογεί την κατάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται εντός των 

ετήσιων ανασκοπήσεων του ISO µε την Ελλάδα να είναι στο τέλος του 2008 η δεύτερη χώρα 

σε πιστοποιήσεις του προτύπου ISO22000:2008 σε ολόκληρο τον κόσµο. Παράλληλα, 

παρατηρούµε ότι το 64% των επιχειρήσεων έχουν πρότυπα και των δύο κατηγοριών (βασικά/ 

ιδιωτικά). Η διάχυση των ιδιωτικών προτύπων στις Ελληνικές επιχειρήσεις είναι φυσικό 

επακόλουθο της παρατηρούµενης αύξησης των εξαγωγών τροφίµων, ιδιαίτερα σε 

Ευρωπαϊκές χώρες, µια και η εφαρµογή και πιστοποίηση των προτύπων αυτών έχει καταστεί 

πλέον εισητήριο εισόδου στις Ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και προϋπόθεση αποδοχής των 

προϊόντων. Σηµειώνεται ότι οι εξαγωγές τροφίµων αυξήθηκαν κατά 25% το πρώτο τρίµηνο 

του 2011 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2010 (Αραµπατζή Α., 2011). 

Η οµαδοποίηση των αποτελεσµάτων για τα βασικά πρότυπα κατέδειξε ότι η εφαρµογή των 

βασικών συστηµάτων θεωρείται και λαµβάνει χώρα από µέρους των επιχειρήσεων ως ένα 

εργαλείο για την προσέγγιση νέων αγορών και τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της 

επιχείρησης. Αποτελέσµατα, τα οποία συνηγορούν µε προηγούµενη µελέτη που έγινε σε 

Ελληνικές επιχειρήσεις τροφίµων (Fotopoulos et al, 2010), η οποία δείχνει ότι οι πιο 

σηµαντικοί λόγοι για την απόφαση πιστοποίησης είναι οι εσωτερικοί, οι οποίοι προέρχονται 

από την πραγµατική ανάγκη της επιχείρησης για βελτίωση ακολουθούµενοι από τους λόγους, 

οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.  
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Από τα στοιχεία προέκυψε µια εξάρτηση µεταξύ της εφαρµογής του προτύπου ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας (ISO9001:2008) µε το πρότυπο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO14001:2004), 

και µε άλλα πρότυπα, όπως και µεταξύ της εφαρµογής του προτύπου ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 

Τροφίµων (ISO22000:2005) και της εφαρµογής άλλων προτύπων (πέραν των ιδιωτικών), 

δηλαδή φαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, οι εταιρείες που έχουν αποκτήσει άλλα πρότυπα, 

έχουν ήδη κάποιο από τα δύο δηµοφιλέστερα (ISO9001 και ISO22000). Το εύρηµα αυτό έχει 

παρατηρηθεί και σε προηγούµενη έρευνα που έγινε σε δείγµα Ελληνικών επιχειρήσεων 

(Lagodimos et al, 2007) και αποδόθηκε στο εύλογο γεγονός ότι η ύπαρξη κουλτούρας 

πιστοποίησης στις επιχειρήσεις τις ωθεί ευκολότερα στην εφαρµογή και πιστοποίηση και 

άλλων συστηµάτων διαχείρισης, διότι α) τα θεωρούν ως φυσική εξέλιξη της πορείας της 

πιστοποίησης και β) προσπαθούν να προλάβουν παρόµοιες κινήσεις των ανταγωνιστών τους. 

Επιπλέον, παρατηρούµε ότι τα πρότυπα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO9001:2008) και 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO14001:2004) τείνουν να υιοθετούνται ευκολότερα από 

µεγαλύτερες εταιρείες, συγκριτικά µε αυτές µικρότερου µεγέθους, ενώ η στατιστική ανάλυση 

των απαντήσεων κατέδειξε µια πιθανή αυξηµένη υιοθέτηση του προτύπου  Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης (ISO14001:2004) από εταιρείες µε µακροχρόνια παρουσία στον κλάδο τους. Το 

συµπέρασµα περί υιοθέτησης των προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής 

διαχείρισης από τις µεγαλύτερες εταιρείες έρχεται να επιβεβαιώσει τα συµπεράσµατα 

προηγούµενων ερευνών, τόσο στον Ελληνικό χώρο (Lagodimos et al, 2005), όσο και 

γενικότερα (del Brio, 2001; Hillary, 2004).  

|Σχετικά µε την πιστοποίηση των βασικών προτύπων που έχουν αποκτήσει και εφαρµόζουν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις, παρατηρούµε ότι αυτές είναι ιδιαίτερα συνεπείς ως προς την 

υποχρέωσή τους αυτή, αφού πιστοποιείται ένα µέσο ποσοστό της τάξης του 91,5% των 

προτύπων που αποκτούνται (ανεξάρτητα του είδους τους). Το µεγάλο αυτό ποσοστό 
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οφείλεται στο ότι οι εταιρείες χρησιµοποιούν τα εφαρµοζόµενα συστήµατα ως ένα δυνατό 

εργαλείο marketing (Fotopoulos et al, 2010) κοινοποιώντας την ύπαρξη πιστοποίησης σε όλα 

τα ενδιαφερόµενα µέρη. Μόνο η πιστοποίησή των εφαρµοζόµενων συστηµάτων τους «δίνει» 

πρακτικά το δικαίωµα  κοινοποίησης της εφαρµογής των συστηµάτων, διότι η αυτοδήλωσή 

της εφαρµογής των συστηµάτων από την ίδια την επιχείρηση είναι αµφισβητούµενη, µια και 

δε µπορεί να εξασφαλισθεί η απαιτούµενη αντικειµενικότητα και διαφάνεια.  Όσον αφορά δε 

στη διακοπή της πιστοποίησης κάποια στιγµή µέσα στο χρόνο, τα ερωτηµατολόγια δείχνουν 

ότι µόνο το 3,2% των επιχειρήσεων διέκοψε για κάποιο χρονικό διάστηµα την πιστοποίηση 

και επανήλθε κάποια στιγµή αργότερα. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η 

παρατήρησης ενός είδους αθέτησης της διαδικασίας πιστοποίησης για τα πρότυπα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO14001:2004) και ∆ιαχείρισης Εργασιακής Ασφάλειας και 

Υγιεινής (OHSAS18001:2007), γεγονός που ίσως δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν 

ακόµα αφοµοιώσει στην κουλτούρα τους τις σύγχρονες ανησυχίες όσον αφορά στην 

προστασία του περιβάλλοντος και την εργασιακή ασφάλεια και υγιεινή, δίνοντας µεγαλύτερο 

βάρος σε πιστοποιήσεις που θεωρούν ότι έχουν αµεσότερη σχέση µε την οικονοµική τους 

ανάπτυξη και κερδοφορία. Ένα επίσης ενδιαφέρον συµπέρασµα είναι ότι τα πρότυπα που 

αποκτήθηκαν στο παρελθόν ήταν συνολικά 98, από τα οποία δύο (2) δεν εφαρµόζονται πλέον 

από τις αντίστοιχες εταιρείες, δηλαδή ένα ελάχιστο ποσοστό προτύπων της τάξης του 2% που 

αποκτήθηκαν, σταµάτησαν να εφαρµόζονται κάποια στιγµή αργότερα στο χρόνο.    

Τα βασικά πρότυπα στις ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ένα µέσο χρόνο ζωής/εφαρµογής 

(µέχρι σήµερα), ο οποίος κυµαίνεται από 3,3 έως 7,4 έτη. Θα µπορούσαµε να διακρίνουµε 

την ανταπόκριση των ελληνικών  επιχειρήσεων στην απόκτηση και εφαρµογή του προτύπου 

∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ISO22000:2005) ως αρκετά γρήγορη, συγκριτικά µε την 

καθυστέρηση που παρατηρείται στην εφαρµογή και πιστοποίηση των άλλων προτύπων. Το 

εύρηµα αυτό δικαιολογείται εν πολλοίς από το γεγονός ότι πριν την εφαρµογή του 
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συσγκεκριµένου προτύπου, οι επιχειρήσεις εφάρµοζαν ήδη το Εθνικό πρότυπο 

(ΕΛΟΤ1416:2000) το οποίο είχε παρόµοιες απαιτήσεις και καταργήθηκε στις 31 Μαρτίου 

του 2006 και άρα η µετάβασή τους στο ISO22000 ήταν ευκολότερη σε σχέση µε την 

υιοθέτηση των άλλων προτύπωνπου δεν εµφάνιζαν τέτοια προϊστορία.    

Στη συνέχεια και όσον αφορά τη διερεύνηση των λόγων απόκτησης και εφαρµογής των 

βασικών προτύπων, τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι η εφαρµογή του προτύπου 

ISO9001:2008 σχετίζεται ισχυρότατα µε την προσδοκία προσέγγισης νέων αγορών, και τη 

βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης, λόγοι οι οποίοι έχουν προκύψει και από 

τις άλλες εµπειρικές έρευνες στον Ελληνικό χώρο των επιχειρήσεων τροφίµων. (Fotopoulos 

et al, 2010)  Τέλος οι επιχειρήσεις µε µεγάλη συγκέντρωση πιστοποιητικών φαίνεται να 

δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης, ίσως 

διότι απολαµβάνουν ήδη τα προνόµια εισόδου σε νέες αγορές και κατοχής πλεονεκτήµατος, 

έναντι των ανταγωνιστών τους µε την ύπαρξη των πολλών πιστοποιητικών και προσπαθούν 

να εκµεταλευτούν περισσότερο και τα άλλα (εσωτερικά) οφέλη της πιστοποίησης. Επίσης η 

υποβολή σε περισσότερες επιθεωρήσεις πρώτου, δευτέρου και τρίτου µέρους, συνεπάγεται 

τακτικότερη επαφή µε συµβούλους και επιθεωρητές τους και µεγαλύτερη πρόσβαση σε 

προτάσεις βελτίωσης, νέα τεχνολογικά δεδοµένα και νέες απόψεις και ιδέες.  

Για το πρότυπο ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ISO22000:2005) διαπιστώνουµε ότι η 

εφαρµογή του σχετίζεται ισχυρότατα µε την προσδοκία προσέγγισης νέων αγορών, και τη 

βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης και σε µικρότερο βαθµό µε νοµοθετικές 

απαιτήσεις, απαιτήσεις της δηµόσιας αρχής ελέγχου, την πίεση από τον ανταγωνισµό και την 

απαίτηση πελατών του εσωτερικού/εξωτερικού. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο ότι η 

απαίτηση για την εφαρµογή και πιστοποίηση του συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας των 

τροφίµων από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη ήταν δεδοµένη και ικανοποιήθηκε από τις 
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επιχειρήσεις από την πρώτη πιστοποίησή τους έναντι προτύπων διαχείρισης της ασφάλειας 

των τροφίµων (Codex Alimentarius, EΛΟΤ1416:2000, ΙSO22000:2005). Η Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 93/43 και έπειτα ο Ε. Κανονισµός 852/2004 επέβαλε την ύπαρξη συστηµάτων 

αυτοελέγχου σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίµων ήδη από το 1993 και επειδή η παραγωγή 

τροφίµων είναι µία συνεχή αλυσίδα, όπου  o κάθε επόµενος κρίκος (πελάτης) απαιτεί την 

πιστοποίηση από τον κάθε προηγούµενο (προµηθευτή) ήταν αναµενόµενο οι εξωτερικοί 

λόγοι να έχουν ικανοποιηθεί από την αρχή (λόγω επιβολής τους) και στη συνέχεια να έχει 

δοθεί η ευκαιρία στις επιχειρήσεις να απολαύσουν και τα άλλα εσωτερικά οφέλη της 

πιστοποίησης. 

 Σχετικά µε το πρότυπο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO14001:2004) και παρά το µικρό 

µέγεθος του δείγµατος, οι απαντήσεις των επιχειρήσεων µας οδηγούν στο συµπέρασµα πως ο 

βασικός λόγος απόκτησης και εφαρµογής του προτύπου Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

(ISO14001:2004) είναι καθαρά η υποχρέωση εφαρµογής του, η οποία προκύπτει από τη 

νοµοθεσία και υπό την «απειλή» της αρµόδιας δηµόσιας αρχής ελέγχου.  

Στη δεύτερη κατηγορία των ιδιωτικών προτύπων, ο µέσος αριθµός τους ανά επιχείρηση είναι 

1,22 πρότυπα, µε το 66% των επιχειρήσεων να εφαρµόζουν τουλάχιστον ένα ιδιωτικό 

πρότυπο. Τα δύο δηµοφιλέστερα ιδιωτικά πρότυπα (το IFS και το BRC), εφαρµόζονται και τα 

δύο σε ποσοστό 54% από τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Η απόκτηση άλλων ιδιωτικών 

προτύπων είναι ιδιαίτερα µειωµένη στην Ελληνική βιοµηχανία τροφίµων, κυρίως διότι τα δύο 

αυτά πρότυπα είναι τα πιο διαδεδοµένα στην Ευρώπη, η οποία παραµένει ο σηµαντικότερος 

αποδέκτης των Ελληνικών προϊόντων µε την Γερµανία να αναδεικνύεται στις αγορές µε τις 

υψηλότερες παραγγελίες (Αραµπατζή, 2011). Γι’ αυτό και παρατηρήθηκε και µια σχετικά 

γρηγορότερη αντίδραση των επιχειρήσεων (απόκτηση, εφαρµογή, πιστοποίηση) κατά την 
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κυκλοφορία του προτύπου IFS, το οποίο είναι απαιτητό από τους Γερµανούς πελάτες των 

Ελληνικών επιχειρήσεων, συγκριτικά µε την καθυστέρηση στην πιστοποίηση του BRC.  

Επιπροσθέτως, σηµειώνεται ότι τα στοιχεία υποδεικνύουν µια στατιστικά σηµαντική 

εξάρτηση µεταξύ της εφαρµογής του προτύπου International Food Standard (IFS) και του 

προτύπου British Retail Consortium Standard (BRC), µε τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν το 

πρώτο να εφαρµόζουν και το δεύτερο και το αντίστροφο. Η εξάρτηση αυτή δικαιολογείται 

εάν ληφθεί υπόψη ότι είναι ευκολότερο για επιχειρήσεις οι οποίες εµφανίζουν ήδη εξαγωγική 

δραστηριότητα π.χ. στην Γερµανία (απαίτηση για πιστοποίηση έναντι του IFS) να 

στοχεύσουν και σε εξαγωγές σε Αγγλοσαξωνικές χώρες (απαίτηση για πιστοποίηση έναντι 

του BRC) από ότι άλλες που δεν εµφανίζουν εξαγωγές σε αυτές τις χώρες. 

Στη συνέχεια και όσον αφορά στα ιδιωτικά πρότυπα, τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

υποδεικνύουν ότι η εφαρµογή του προτύπου International Food Standard (IFS) σχετίζεται 

ισχυρότατα µε την προσδοκία προσέγγισης νέων αγορών και την απαίτηση πελατών του 

εξωτερικού, ενώ υπάρχει µέτρια θετική συσχέτιση ανάµεσα στην προϋπόθεση συµµετοχής σε 

διαγωνισµό και στην απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εσωτερικού, ως λόγους επιλογής 

του προτύπου. Ταυτόχρονα, οι µεγαλύτερες σε αριθµό εργαζοµένων επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν το πρότυπο, φαίνεται να δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στην απαίτηση 

συγκεκριµένου πελάτη του εσωτερικού και στον τρόπο προσέγγισης νέων αγορών. Αυτό 

είναι κατανοητό µια και η µεγαλύτερη Γερµανική αλυσίδα S. Market που δραστηριοποιείται 

στην Ελληνική αγορά το απαιτεί από όλες τις Ελληνικές υποψήφιες προµηθεύτριες 

επιχειρήσεις.  

Από τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για το British Retail Consortium- Food Standard (BRC), 

διαπιστώνουµε ότι η εφαρµογή του προτύπου σχετίζεται ισχυρότατα µε την προσδοκία 

προσέγγισης νέων αγορών και την απαίτηση πελατών του εξωτερικού, επίσης, ενώ υπάρχει 
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µέτρια θετική συσχέτιση ανάµεσα στην «πίεση» από τον ανταγωνισµό και στην απαίτηση 

συγκεκριµένου πελάτη του εσωτερικού και µέτρια θετική συσχέτιση µε την απαίτηση 

συγκεκριµένου πελάτη του εξωτερικού, ως λόγοι επιλογής. Επιπλέον, οι µεγαλύτερες σε 

αριθµό εργαζοµένων επιχειρήσεις που εφαρµόζουν το πρότυπο, φαίνεται να δίνουν 

µεγαλύτερη βαρύτητα στην απαίτηση συγκεκριµένου πελάτη του εσωτερικού και στον τρόπο 

προσέγγισης νέων αγορών, ως κριτήρια επιλογής. Σηµειώνεται, ότι η ίδια αλυσίδα S.Markets, 

σε περίπτωση απουσίας εφαρµογής του προτύπου IFS δέχεται και το ΒRC. 

Όπως φαίνεται, η παρούσα έρευνα ενίσχυσε τα συµπεράσµατα προηγούµενων ερευνών που 

έχουν γίνει στον Ελληνικό Χώρο σχετικά µε τη διάχυση, αλλά και τους λόγους εφαρµογής 

των συστηµάτων διαχείρισης µε κυριότερα εκείνα της ασφάλειας τροφίµων από τις 

Ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίµων, οι οποίες εµφανίζουν εξαγωγική 

δραστηριότητα. Καινοτόµησε διότι προχώρησε και στη µελέτη του βαθµού αλλά και των 

λόγων εφαρµογής των ιδιωτικών προτύπων, η διάχυση των οποίων δεν είχε προηγουµένως 

µελετηθεί. Τα εν λόγω πρότυπα φαίνεται ότι έχουν διεισδύσει στην Ελληνική αγορά και 

αποτελούν σχεδόν προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση εξαγωγών τροφίµων από τις 

επιχειρήσεις. Οι πληροφορίες που αποκοµίσθηκαν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τις ίδιες 

τις επιχειρήσεις για την κατανόηση της βαρύτητας εφαρµογής των συστηµάτων διαχείρισης 

της ασφάλειας/ ποιότητας/ περιβαλλοντικής διαχείρισης στο σχεδιασµό των στρατηγικών 

ανάπτυξής και του µίγµατος µάρκετίνγκ τους.  Επίσης είναι χρήσιµα και για τους φορείς 

πιστοποίησης ώστε να µπορέσουν να προσεγγίσουν στοχευµένα τους υποψήφιους πελάτες 

τους (π.χ. οι εταιρείες παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι υπόψηφιοι πελάτες για 

την πιστοποίηση έναντι των προτύπων BRC & IFS).  Η παρούσα έρευνα µπορεί να 

αποτελέσει περαιτέρω ερευνητικό αντικείµενο για την ακαδηµαϊκή κοινότητα, δίνοντας το 

έναυσµα µελέτης των ιδιωτικών προτύπων, της διάχυσής τους στην Ελληνική αγορά, των 
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ωφελειών και των εµποδίων που προκύπτουν από την εφαρµογή τους, καθώς και  το µέγεθος 

του κόστους που περιλαµβάνουν.  

Οι περιορισµοί της παρούσας έρευνας, δηλαδή α) το µικρό, σχετικά µέγεθος δείγµατος, το 

οποίο οδηγεί σε ορισµένες περιπτώσεις σε λιγότερο αξιόπιστα συµπεράσµατα ή δεν παρέχει 

τη δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσµάτων, β) η εστίαση µόνο σε επιχειρήσεις, οι οποίες 

εµφανίζουν εξαγωγική δραστηριότητα, γ) η απουσία πληροφοριών σχετικά µε τα οφέλη και 

το κόστος της πιστοποίησης κάθε ενός προτύπου αποτελούν παράλληλα προτάσεις για 

µελλοντική έρευνα. Η τελευταία απαιτείται, ιδιαίτερα στη διερεύνηση του βαθµού διάχυσης 

των συστηµάτων διαχείρισης σε όλες τις Ελληνικές επιχειρήσεις (και των ιδιωτικών 

προτύπων κατά προτεραιότητα) και όχι µόνο σε αυτές που εµφανίζουν εξαγωγική 

δραστηριότητα και φυσικά στην αποσαφήνιση της επίδρασης της οικονοµικής κρίσης στην 

εφαρµογή και πιστοποίηση των συστηµάτων.  

Επίσης χρήσιµη είναι και η µελλοντική έρευνα για την πρόβλεψη της πιθανότητας εφαρµογής 

ενός προτύπου από µια ελληνική επιχείρηση βάσει των απαντήσεών της στις συγκεκριµένες 

ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου και του γενικότερου προφίλ της (π.χ. πρότυπο 

παλινδρόµησης).  
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παράρτηµα Α: ¨Ερωτηµατολόγιο Έρευνας 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Πτυχιακή εργασία µε θέµα: «∆ιερεύνηση της τάσης των Ελληνικών επιχειρήσεων προς συγκέντρωση 

πιστοποιητικών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας/Ασφάλειας/Περιβάλλοντος»  

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: κα ∆οµζαρίδου Κυριακή 

Επιβλέπουσα:κα Γκοτζαµάνη Αικατερίνη, Επίκουρος καθηγήτρια του τµήµατος οργάνωσης και 

∆ιοίκησης επιχειρήσεων 

 

Το παρόν ερωτηµατολόγιο αποτελεί µια προσπάθεια διερεύνησης της τάσης συγκέντρωσης των 

πιστοποιητικών διαχείρισης της ασφάλειας και ποιότητας των τροφίµων από τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια. 

Η συµµετοχή σας θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιµη για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. Σας 

παρακαλούµε αφού συµπληρώσετε τα στοιχεία και απαντήσετε στις ερωτήσεις να στείλετε το 

συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο στη διεύθυνση ηλεκτρονικoύ ταχυδροµείου: domzaridou@gmail.com  ή 

στο fax no: 2333063318 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

(Κατά την επεξεργασία των δεδοµένων θα είναι σεβαστό το απόρρητο των απαντήσεών σας) 

 

Ερωτηµατολόγιο 

Γενικά Στοιχεία Επιχείρησης: 

Επωνυµία Επιχείρησης:  

Νοµική Μορφή επιχείρηση:  

Έτος Ίδρυσης:  

Έδρα της επιχείρησης:  

Κλάδος ∆ραστηριότητας:  

Αριθµός εργαζοµένων στην επιχείρηση:  

Θέση του ατόµου που συµπληρώνει το 

ερωτηµατολόγιο: 
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Εφαρµογή Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας 

 

Η επιχείρηση εφαρµόζει σύστηµα: 

 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

• ∆ιαχείρισης Ποιότητας  (ISO9001:2008);    

• ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων  (ISO22000:2005);     

• Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO14001:2004);     

• ∆ιαχείρισης Εργασιακής Ασφάλειας & Υγιεινής (OHSAS 

18001:2007);   

  

Τυχόν λοιπά συστήµατα (παρακαλώ παραθέστε);    

•    

•    

 

Η επιχείρηση έχει πιστοποιήσει τα συστήµατα: 

 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Έτος Έναρξης 

της 

Πιστοποίησης: 

∆ιάρκεια τυχόν 

διακοπής 

πιστοποίησης 

• ∆ιαχείρισης Ποιότητας  (ISO9001:2008);      

• ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων  

(ISO22000:2005);   

    

• Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

(ISO14001:2004);   

    

• ∆ιαχείρισης Εργασιακής Ασφάλειας & 

Υγιεινής (OHSAS 18001:2007);   

    

Τυχόν λοιπές πιστοποιήσεις σε επιµέρους 

συστήµατα (παρακαλώ παραθέστε);  

    

•      

•      

 

Η επιχείρηση εφαρµόζει  Ιδιωτικά  Πρότυπα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίµων;  

 

 ΝΑΙ ΟΧΙ Έτος Έναρξης 
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της 

Πιστοποίησης: 

• International Food Standard (IFS)     

• British Retail Standard (BRC)     

• Tesco’s Nature’s Choice     

• Carrefour’s Filière Qualité     

Τυχόν λοιπά συστήµατα (παρακαλώ 

παραθέστε);  

   

•     

•     

 

Η επιχείρηση παράγει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας;  

 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

Σε τι ποσοστό της συνολικής  παραγωγής;            ……….%  

 

Για ποιους λόγους η επιχείρηση εφάρµοσε και συνεχίζει να εφαρµόζει συστήµατα;  

Παρακαλώ σε κάθε παράµετρο επιλέξτε από 0 έως 5 κάνοντας bold ή κόκκινη την επιλογή σας  

(0:καθόλου, 1:ελάχιστα, 2: λίγο,  3: αρκετά, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ)  

• ∆ιαχείρισης Ποιότητας  

(ISO9001:2008) 

 

 

 

 

• Νοµοθετική απαίτηση; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση ∆ηµόσιας Αρχής Ελέγχου; 0 1  2  3  4  5 

• Προϋπόθεση Συµµετοχής σε ∆ιαγωνισµό; 0  1  2  3  4  5  

• «Πίεση» από τον Ανταγωνισµό; 0  1  2  3  4  5 

• Τρόπος Προσέγγισης Νέων Αγορών; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση Συγκεκριµένου Πελάτη του Εσωτερικού; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση Συγκεκριµένου Πελάτη του Εξωτερικού;  0  1  2  3  4  5 

• Βελτίωση του Τρόπου Λειτουργίας της Επιχείρησης; 0  1  2  3  4  5 

• Εφαρµογή Αποτελεσµατικότερου Ελέγχου από τη ∆ιοίκηση 0  1  2  3  4  5 

• Λοιποί λόγοι  (παρακαλώ παραθέστε): 

• ……………………………………………………………….0  1  2  3  4  5 

• ……………………………………………………………….0  1  2  3  4  5 

• ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 

Τροφίµων  (ISO22000:2005);  

• Νοµοθετική απαίτηση; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση ∆ηµόσιας Αρχής Ελέγχου; 0  1  2  3  4  5 

• Προϋπόθεση Συµµετοχής σε ∆ιαγωνισµό; 0  1  2  3  4  5  

• «Πίεση» από τον Ανταγωνισµό; 0  1  2  3  4  5 
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• Τρόπος Προσέγγισης Νέων Αγορών; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση Συγκεκριµένου Πελάτη του Εσωτερικού; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση Συγκεκριµένου Πελάτη του Εξωτερικού;  0  1  2  3  4  5 

• Βελτίωση του Τρόπου Λειτουργίας της Επιχείρησης; 0  1  2  3  4  5 

• Εφαρµογή Αποτελεσµατικότερου Ελέγχου από τη ∆ιοίκηση 0  1  2  3  4  5 

• Λοιποί λόγοι  (παρακαλώ παραθέστε): 

• ……………………………………………………………….0  1  2  3  4  5 

• ……………………………………………………………….0  1  2  3  4  5 

• Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

(ISO14001:2004);  

• Νοµοθετική απαίτηση; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση ∆ηµόσιας Αρχής Ελέγχου; 0  1  2  3  4  5 

• Προϋπόθεση Συµµετοχής σε ∆ιαγωνισµό; 0  1  2  3  4  5 

• «Πίεση» από τον Ανταγωνισµό; 0  1  2  3  4  5 

• Τρόπος Προσέγγισης Νέων Αγορών; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση Συγκεκριµένου Πελάτη του Εσωτερικού; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση Συγκεκριµένου Πελάτη του Εξωτερικού;  0  1  2  3  4  5 

• Βελτίωση του Τρόπου Λειτουργίας της Επιχείρησης; 0  1  2  3  4  5 

• Εφαρµογή Αποτελεσµατικότερου Ελέγχου από τη ∆ιοίκηση 0  1  2  3  4  5 

• Λοιποί λόγοι (παρακαλώ παραθέστε): 

• ……………………………………………………………….0  1  2  3  4  5 

• ……………………………………………………………….0  1  2  3  4  5 

• ∆ιαχείρισης Εργασιακής 

Ασφάλειας & Υγιεινής (OHSAS 

18001:2007);  

• Νοµοθετική απαίτηση; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση ∆ηµόσιας Αρχής Ελέγχου; 0  1  2  3  4  5 

• Προϋπόθεση Συµµετοχής σε ∆ιαγωνισµό; 0  1  2  3  4  5 

• «Πίεση» από τον Ανταγωνισµό; 0  1  2  3  4  5 

• Τρόπος Προσέγγισης Νέων Αγορών; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση Συγκεκριµένου Πελάτη του Εσωτερικού; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση Συγκεκριµένου Πελάτη του Εξωτερικού;  0  1  2  3  4  5 

• Βελτίωση του Τρόπου Λειτουργίας της Επιχείρησης; 0  1  2  3  4  5 

• Εφαρµογή Αποτελεσµατικότερου Ελέγχου από τη ∆ιοίκηση 0  1  2  3  4  5 

• Λοιποί λόγοι (παρακαλώ παραθέστε): 

• ……………………………………………………………….0  1  2  3  4  5 

• ……………………………………………………………….0  1  2  3  4  5 

Τυχόν λοιπά συστήµατα (παρακαλώ 

παραθέστε);  

 

 • Νοµοθετική απαίτηση; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση ∆ηµόσιας Αρχής Ελέγχου; 0  1  2  3  4  5 

• Προϋπόθεση Συµµετοχής σε ∆ιαγωνισµό; 0  1  2  3  4  5 

• «Πίεση» από τον Ανταγωνισµό; 0  1  2  3  4  5 
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• Τρόπος Προσέγγισης Νέων Αγορών; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση Συγκεκριµένου Πελάτη του Εσωτερικού; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση Συγκεκριµένου Πελάτη του Εξωτερικού;  0  1  2  3  4  5 

• Βελτίωση του Τρόπου Λειτουργίας της Επιχείρησης; 0  1  2  3  4  5 

• Εφαρµογή Αποτελεσµατικότερου Ελέγχου από τη ∆ιοίκηση 0  1  2  3  4  5 

• Λοιποί λόγοι (παρακαλώ παραθέστε): 

• ……………………………………………………………….0  1  2  3  4  5 

• ……………………………………………………………….0  1  2  3  4  5 

 • Νοµοθετική απαίτηση; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση ∆ηµόσιας Αρχής Ελέγχου; 0  1  2  3  4  5 

• Προϋπόθεση Συµµετοχής σε ∆ιαγωνισµό; 0  1  2  3  4  5 

• «Πίεση» από τον Ανταγωνισµό; 0  1  2  3  4  5 

• Τρόπος Προσέγγισης Νέων Αγορών; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση Συγκεκριµένου Πελάτη του Εσωτερικού; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση Συγκεκριµένου Πελάτη του Εξωτερικού;  0  1  2  3  4  5 

• Βελτίωση του Τρόπου Λειτουργίας της Επιχείρησης; 0  1  2  3  4  5 

• Εφαρµογή Αποτελεσµατικότερου Ελέγχου από τη ∆ιοίκηση 0  1  2  3  4  5 

• Λοιποί λόγοι (παρακαλώ παραθέστε): 

• ……………………………………………………………….0  1  2  3  4  5 

• ……………………………………………………………….0  1  2  3  4  5 

 

Για ποιους λόγους η επιχείρηση εφάρµοσε και συνεχίζει να εφαρµόζει  Ιδιωτικά πρότυπα;  

Παρακαλώ σε κάθε παράµετρο επιλέξτε από 0 έως 5 κάνοντας bold ή κόκκινη την επιλογή σας  

(0:καθόλου, 1:ελάχιστα, 2: λίγο,  3: αρκετά, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ)  

• International Food Standard (IFS) • Προϋπόθεση Συµµετοχής σε ∆ιαγωνισµό; 0  1  2  3  4  5 

• «Πίεση» από τον Ανταγωνισµό; 0  1  2  3  4  5 

• Τρόπος Προσέγγισης Νέων Αγορών; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση Συγκεκριµένου Πελάτη του Εσωτερικού; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση Συγκεκριµένου Πελάτη του Εξωτερικού;  0  1  2  3  4  5 

• Λοιποί λόγοι (παρακαλώ παραθέστε) 

• ……………………………………………………………….0  1  2  3  4  5 

• ……………………………………………………………….0  1  2  3  4  5 

• British Retail Consortium Global 

Food Standard (BRC) 

• Προϋπόθεση Συµµετοχής σε ∆ιαγωνισµό; 0  1  2  3  4  5 

• «Πίεση» από τον Ανταγωνισµό; 0  1  2  3  4  5 

• Τρόπος Προσέγγισης Νέων Αγορών; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση Συγκεκριµένου Πελάτη του Εσωτερικού; 0  1  2  3  4  5 

• Απαίτηση Συγκεκριµένου Πελάτη του Εξωτερικού;  0  1  2  3  4  5 

• Λοιποί λόγοι (παρακαλώ παραθέστε) 
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• ……………………………………………………………….0  1  2  3  4  5 

• ……………………………………………………………….0  1  2  3  4  5 

Ευχαριστούµε πολύ για την πολύτιµη βοήθειά σας! 
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Παράρτηµα B: Πίνακες Στατιστικής Επεξεργασίας 

Πίνακας Π.1: Εφαρµογή συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO9001:2008). 

∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO9001:2008) 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι 25 50.0 50.0 50.0 

Ναί 25 50.0 50.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 
Πίνακας Π.2: Εφαρµογή συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ISO22000:2005). 

∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ISO22000:2005) 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι 8 16.0 16.0 16.0 

Ναί 42 84.0 84.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Πίνακας Π.3: Εφαρµογή συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO14001:2004). 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO14001:2004) 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι 44 88.0 88.0 88.0 

Ναί 6 12.0 12.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Πίνακας Π.4: Εφαρµογή συστήµατος Εργασίακής Ασφάλειας και Υγιεινής (OHSAS18001:2007). 

∆ιαχείρισης Εργασιακής Ασφάλειας και Υγιεινής (OHSAS18001:2007) 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι 46 92.0 92.0 92.0 

Ναί 4 8.0 8.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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Πίνακας Π.5: Εφαρµογή άλλων συστηµάτων. 

Άλλα συστήµατα 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι 38 76.0 76.0 76.0 

Ναί 12 24.0 24.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 
 

Πίνακας Π.6: Συσχέτιση ISO9001:2008 και ISO14001:2004.  

 

 

 

Πίνακας Π.7: Συσχέτιση ISO9001:2008 και άλλων βασικών προτύπων.  
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Πίνακας Π.8: Συσχέτιση ISO22000:2005 και άλλων βασικών προτύπων.  

 

 

 

Πίνακας Π.9: Συσχέτιση ISO14001:2004 και OHSAS18001:2007.  
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Πίνακας Π.10: Συσχέτιση εφαρµογής ISO9001:2008 και αριθµού εργαζοµένων.  

 

 

 

Πίνακας Π.11: Συσχέτιση εφαρµογής ISO9001:2008 και αριθµού εργαζοµένων.  
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Πίνακας Π.12: Συσχέτιση εφαρµογής ISO14001:2004 και παλαιότητας επιχείρησης.  

 

 

 

Πίνακας Π.13: Συσχέτιση εφαρµογής άλλων βασικών προτύπων και έδρας επιχείρησης.  
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Πίνακας Π.14: Εφαρµογή συστήµατος International Food Standard (IFS). 

 

 

Πίνακας Π.15: Εφαρµογή συστήµατος British Retail Consortium –Food Standard (BRC). 

 

 

Πίνακας Π.16: Εφαρµογή συστήµατος Tesco’s Nature’s Choice (TNC). 

 

 

Πίνακας Π.17: Εφαρµογή συστήµατος Carrefour’s Filliere Qualite (CFQ). 
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Πίνακας Π.18: Συσχέτιση εφαρµογής IFS και BRC.  

 

 

 

Πίνακας Π.19: Συσχέτιση εφαρµογής ιδιωτικών προτύπων και νοµικής µορφής επιχείρησης. 
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Πίνακας Π.20: Έλεγχος κανονικότητας κατανοµής αριθµού βασικών και ιδιωτικών 

προτύπων. 

 

 

Πίνακας Π.21: Έλεγχος Wilcoxon µεταξύ αριθµού βασικών και ιδιωτικών προτύπων. 
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Πίνακας Π.22: Έλεγχος συσχετίσεων αριθµού προτύπων µε αριθµός εργαζοµένων, 

παλαιότητα και ποσοστό παραγωγής ιδιωτικής ετικέτας. 
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Πίνακας Π.23: Συσχετίσεις (ρ) βαρύτητας λόγων (ISO9001:2008). 
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Πίνακας Π.24: Συσχετίσεις (τ) βαρύτητας λόγων (ISO9001:2008). 
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Πίνακας Π.25: Συσχετίσεις (ρ) βαρύτητας λόγων (22000:2005). 
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Πίνακας Π.26: Συσχετίσεις (τ) βαρύτητας λόγων (22000:2005). 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 136 

Πίνακας Π.27: Συσχετίσεις (r) βαρύτητας λόγων (βασικά πρότυπα). 
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Πίνακας Π.28: ∆ιαφορές βαρύτητας λόγων βασικών προτύπων. 
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Πίνακας Π.29: Συσχετίσεις (ρ) βαρύτητας λόγων (IFS). 

 

 

Πίνακας Π.30: Συσχετίσεις (τ) βαρύτητας λόγων (IFS). 
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Πίνακας Π.31: Συσχετίσεις (ρ) βαρύτητας λόγων µε άλλες µεταβλητές (IFS). 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 140 

Πίνακας Π.32: Συσχετίσεις (ρ) βαρύτητας λόγων (BRC). 

 

 

Πίνακας Π.33: Συσχετίσεις (ρ) βαρύτητας λόγων (BRC). 
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Πίνακας Π.34: Συσχετίσεις (ρ) βαρύτητας λόγων µε άλλες µεταβλητές (BRC). 
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Πίνακας Π.35: Συσχετίσεις (ρ) βαρύτητας λόγων (ιδιωτικά πρότυπα). 

 

 

 

 


