
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ  
 

Η συνέντευξη δηµοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2008 του περιοδικού 
Logistics & Management  
 
Ποιό είναι το αντικείµενο δραστηριότητας της εταιρίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί 
ΑΒΕΤΕ;    

 
Η εταιρία δραστηριοποιείται από το 1985 στην ανάπτυξη συστηµάτων που αποσκοπούν (α) 
στην ασφάλεια των προϊόντων και των ίδιων των επιχειρήσεων και (β) στην βελτίωση των 
διαδικασιών της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για να το πετύχει αυτό, η εταιρία 
αποτελείται από 3 Business Units:  
 

• Κωδικοποίηση και ταυτοποίηση προϊόντων, µε συστήµατα για την εκτύπωση 
barcodes και µεταβλητών πληροφοριών (π.χ. ηµ.λήξης, LOT) σε προϊόντα, κιβώτια και 
παλέτες καθώς και αναλώσιµα θερµικών εκτυπωτών (ετικέτες και µελανοταινίες). 

 
• Ιχνηλασιµότητα προϊόντων, µε συστήµατα τόσο για την ιχνηλασιµότητα και την 

ασφάλεια των παραγωγικών µονάδων όσο και για την διαδοχική ιχνηλασιµότητα (-1, 
+1) των εφοδιαστικών αλυσίδων των επιχειρήσεων. 

 
• ∆ιαχείριση Παραγωγής, µε συστήµατα για την εκτέλεση και παρακολούθηση της 

παραγωγής, τη αυτόµατη µέτρηση της αποδοτικότητας των γραµµών, τον βέλτιστο 
προγραµµατισµό της παραγωγής και τη διαχείριση των έκτακτων συµβάντων.  

 
Πείτε µας λίγα λόγια για το προφίλ της εταιρίας Θεοδώρου (ανθρώπινο δυναµικό, 
διάρθρωση, που απευθύνονται οι λύσεις σας, κτλ). 
 
Η εταιρία µας απασχολεί συνολικά 85 άτοµα και στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην 
Παιανία Αττικής (5000m2). ∆ίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στην τεχνική υποστήριξη, µε 45 
µηχανικούς και 7 Οργανωµένα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης πελατών (Αθήνα, Θεσ/νίκη, 
Πάτρα, Κρήτη, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Κύπρος). Επιπλέον, διαθέτουµε τµήµα ανάπτυξης 
εφαρµογών και είµαστε εξουσιοδοτηµένοι SAP partners µε εξειδίκευση στα βιοµηχανικά 
συστήµατα διαχείρισης παραγωγής. 
 
Η εταιρία µας έχει περισσότερες από 15.000 επιτυχηµένες εγκαταστάσεις σε όλους τους 
κλάδους της Βιοµηχανίας (Τρόφιµα & Ποτά, Φάρµακα, Υλικά Συσκευασίας, κτλ), της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας και του Λιανεµπορίου στην Ελλάδα και την Κύπρο, µε αποτέλεσµα να 
κατέχει την ηγετική θέση στο χώρο, µε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και µε τζίρο 14.000.000 
ευρώ για το 2007. 
 
Σε τι βαθµό έχει υιοθετήσει η Ελληνική Βιοµηχανία σύγχρονα συστήµατα για την 
κωδικοποίηση και την ιχνηλασιµότητα των προϊόντων;  
 
Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί τη σηµασία αυτών των συστηµάτων τόσο για 
την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων τους όσο και την εξασφάλιση της εµπιστοσύνης 
των πελατών τους και των καταναλωτών. Παράλληλα, η καθηµερινή πρακτική στην Ελληνική 
Βιοµηχανία δείχνει ότι µε την υιοθέτηση ηλεκτρονικών συστηµάτων κωδικοποίησης και 
ιχνηλασιµότητας, προκύπτουν και επιπλέον σηµαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις: µειώνονται 
τα κόστη παραγωγής µέσω της αυτοµατοποίησης των διαδικασιών, ελαχιστοποιούνται τα 
λάθη που σχετίζονται µε τη χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων και αξιοποιείται µε βέλτιστο 
τρόπο το παραγωγικό δυναµικό.   
 
Ποιά νέα προϊόντα λανσάρει για το 2008 η εταιρία Θεοδώρου;  
 
Το 2008 ξεκινήσαµε την προώθηση της σουίτας λύσεων iFactory, η οποία ενσωµατώνει την 
25ετή εµπειρία µας στο χώρο της παραγωγής. Το iFactory περιλαµβάνει το ήδη 
αναγνωρισµένο στην Ελληνική αγορά Tracer Factory, σύστηµα για την ιχνηλασιµότητα 



προϊόντων και την παρακολούθηση της παραγωγής (Manufacturing Execution System), το 
MRM/Online OEE, σύστηµα για την αυτόµατη µέτρηση του ΟΕΕ (Overall Equipment 
Effectiveness) και το SAP xMII, πλατφόρµα για τον συγχρονισµό της παραγωγής µε το ERP 
και την ανάλυση των δεδοµένων της παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο.   
 
Το iFactory βρίσκει ήδη εφαρµογή σε αρκετές Βιοµηχανίες Τροφίµων, Ποτών και Υλικών 
Συσκευασίας, ενώ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ευρωπαική αγορά στα πλαίσια της 
∆ιεθνούς έκθεσης Συσκευασίας Interpack τον περασµένο Απρίλιο στο Dusseldorf, µε 
ενθουσιώδη αποδοχή από τους επισκέπτες. Σηµειώνουµε ότι είµασταν η µοναδική Ελληνική 
εταιρία που παρουσίασε δικό της πληροφοριακό σύστηµα (software) για την ιχνηλασιµότητα 
και τη διαχείριση παραγωγής.  
 
Επιπλέον, ειδικά για την εφοδιαστική αλυσίδα, έχουµε αναπτύξει το προϊόν TSC (Traceable 
Supply Chains), το οποίο αποτελεί το συνδετικό κρίκο µεταξύ της επιχείρησης και των 
προµηθευτών της, καλύπτοντας τις απαιτήσεις για κωδικοποίηση και ιχνηλασιµότητα (-1) των 
προµηθευόµενων Α’ υλών και υλικών συσκευασίας.  
 
Τέλος, τα νέα µας σύγχρονα συστήµατα κωδικοποίησης προϊόντων συνοδεύονται από την 
ιδιότητα ‘TF-Ready’, ενσωµατώνουν δηλαδή τη δυνατότητα για άµεση διασύνδεση µε τα 
συστήµατα ιχνηλασιµότητας.  
 
Η καινοτοµία είναι καθοριστικός παράγοντας για την διαφοροποίηση και την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Πόσο σηµαντική είναι η καινοτοµία για την 
εταιρία Θεοδώρου; 
 
Στην εταιρία µας, η καινοτοµία εστιάζεται σε 3 άξονες:  
 

• Στην Ανάπτυξη των προϊόντων και εφαρµογών µας, τα οποία όχι µόνο καλύπτουν τις 
ανάγκες των πελατών µας, αλλά αυξάνουν την παραγωγικότητα, µειώνουν δραστικά 
τα λειτουργικά τους κόστη και βελτιώνουν συνολικά τις διαδικασίες παραγωγής, 
αποθήκευσης και διακίνησης.  

 
• Στην τεχνική Υποστήριξη υψηλού επιπέδου καθώς και στις προσφερόµενες 

υπηρεσίες, οι οποίες προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών µας, µε 
τη µορφή ευέλικτων προγραµµάτων leasing, ειδικών πακέτων παροχής αναλωσίµων, 
κ.α.     

 
• Στην αυστηρή προσήλωσή µας στην Ποιότητα σε κάθε στάδιο επαφής µε τους 

πελάτες µας, µε την ενσωµάτωση εσωτερικού συστήµατος ποιότητας για όλο το 
φάσµα των διαδικασιών µας, πέραν της πιστοποίησης κατά ISO 9001:2000. 

 
Ποιά είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της εταιρίας σας;  
 
Μετά από 25 χρόνια σταθερής και υπεύθυνης παρουσίας στο χώρο, έχουµε καταφέρει οι 
πελάτες µας να µας βλέπουν σαν συνεργάτες (business partners) και όχι σαν απλούς 
προµηθευτές. Κι αυτό γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουµε αποδείξει ότι µπορούµε να 
προσφέρουµε:  
 

• Άµεση και αποτελεσµατική τεχνική υποστήριξη σε όλη την Ελλάδα. 
• Ολοκληρωµένη γκάµα προϊόντων.   
• Ειδίκευση στα συστήµατα κωδικοποίησης και ιχνηλασιµότητας.  
• Τεχνογνωσία και εµπειρία στις τεχνολογίες διασύνδεσης των συστηµάτων της 

παραγωγής. 
• Ολιστική προσέγγιση στο σχεδιασµό των λύσεων. 
• Συνεργασία µε τους πιο καταξιωµένους στον τοµέα τους οίκους (Domino, Markem, 

SAP, Zebra, Motorola, Herma).  
• Ευέλικτα προγράµµατα συνεργασίας για τους πελάτες µας.   



 
Ποιά είναι τα µελλοντικά σχέδια της εταιρίας;  
 
Στα σχέδιά µας για το µέλλον εντάσσονται: 
 

• Η προώθηση της σουίτας λύσεων iFactory σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
• Η περαιτέρω ανάπτυξη της εξαγωγικής µας δραστηριότητας στην περιοχή των 

Βαλκανίων. 
 

• Η συνέχιση των επενδύσεών µας στο ανθρώπινο δυναµικό για την ταχύτερη ανάπτυξη 
των νέων προϊόντων µας και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µας.  

 
• Η ίδρυση Πρότυπου Κέντρου για τις τεχνολογίες κωδικοποίησης, ιχνηλασιµότητας και 

διαχείρισης παραγωγής, όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν 
και να δουν από κοντά τις λύσεις µας.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας 
Θεοδώρου, µπορείτε να απευθυνθείτε στον δικτυακό τόπο www.theodorou.gr ή στο 
τηλέφωνο 210 6690900.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Οι νέες εγκαταστάσεις της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ στην Παιανία Αττικής (5000m2)  
στις οποίες στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, τα εργαστήρια επισκευών  

και το εργοστάσιο παραγωγής αναλωσίµων για θερµικούς εκτυπωτές. 
 
 
 

 
 
 
 

H εταιρία Θεοδώρου διοργανώνει συχνά Technology Days και διαδραστικά workshops  
για την ενηµέρωση της Βιοµηχανίας για τις εξελίξεις στο χώρο των τεχνολογιών  

της κωδικοποίησης, ιχνηλασιµότητας και διαχείρισης παραγωγής  
 


