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Η Εταιρία ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ 

Η ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ είναι η εταιρική συνέχεια της ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, η οποία ιδρύθηκε το 1988 με την επιχειρηματική ηθική και το ισχυρό 

σθένος του ιδρυτή της. 

Με οξύ επιχειρηματικό πνεύμα, ο ιδρυτής της, εντόπισε κενό στην αγορά χονδρικής 

πώλησης πρώτων υλών και ίδρυσε την ατομική του επιχείρηση ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ.  

Ξεκινώντας με το χονδρικό εμπόριο συσκευασμένης ζάχαρης και με σταθερά και 

βιώσιμα βήματα επέκτεινε την επιχειρηματική του δραστηριότητα στο χονδρικό 

εμπόριο Α` υλών Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής και κατεψυγμένων διευρύνοντας 

συνεχώς τη γκάμα των προϊόντων και διαμορφώνοντας τον σημερινό κατάλογο της 

επιχείρησης.  

Συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση αποφασίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια με 

την ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ, τον Δεκέμβριου του 2017, με την επίσημη 

αποδοχή της νεότερης γενιάς και τη διαδοχή του Βασίλη και του Ανδρέα Ρουμελιώτη.  

Σήμερα, η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στο 17ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού 

Θεσσαλονίκης - Κιλκίς και στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, όπου βρίσκονται 

οι αποθηκευτικοί χώροι και τα γραφεία της διοικητικής λειτουργίας της.  

Στον υπερσύγχρονο μηχανολογικό της εξοπλισμό εντάσσονται δύο θάλαμοι 

συντήρησης και δύο κατάψυξης, διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων, πληρώντας 

όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του συστήματος πιστοποίησης HACCP.  

Η Δ/νση Διανομών της επιχείρησης καλύπτει την εξυπηρέτηση του πελατολογίου της  

και τις ανάγκες της επιχείρησης διαθέτοντας έναν στόλο από 14 ιδιόκτητα φορτηγά 

και αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.  

Τα δρομολόγια της επιχείρησης καλύπτουν τη γεωγραφική ζώνη της Βόρειας 

Ελλάδας, με συστηματικά δρομολόγια στους νομούς Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, 

Σερρών, Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης.  

Αναπτύσσοντας ένα συνεχές επενδυτικό πλάνο επί 30 έτη, έχει επιτευχθεί η σημερινή 

της επιχειρηματική θέση και εικόνα.  

Οι προμήθειες των εμπορευμάτων πραγματοποιούνται με συνεργασίες 

αντιπροσώπευσης μεγάλων πολυεθνικών του εξωτερικού και Ελλήνων προμηθευτών, 
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όπως οι ΑΡΤΙΖΑΝ AE, Ζύμες LESAFFRE, ΙΟΝ AE, ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΑΕ, ΑΦΟΙ 

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΕ, ΗΣΑΙΑΔΗΣ ΑΕ, ΑΦΟΙ ΜΕΝΕΞΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ κα. 

Επεκτείνοντας την επιχειρηματική της δραστηριότητα η ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ 

ΙΚΕ προμηθεύει την αγορά εκπροσωπώντας και διανέμοντας είδη Α` υλών 

Αρτοζαχαροπλαστικής δικής της εταιρικής ετικέτας ΡΟΥΜΕΛ, όπως και ιδιωτικής 

ετικέτας πελατών της σε προϊόντα υλικών συσκευασίας. 

Το δίκτυο πωλήσεων αφορά τη χονδρική στη Βόρεια Ελλάδα και στο εξωτερικό 

(Γερμανία, Μ. Βρετανία, Ρουμανία, Βαλκανικές χώρες, Κύπρος κ.α.) και απευθύνεται 

σε ένα πελατειακό εύρος δραστηριοτήτων από αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, 

αρτοζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες αρτοζαχαροπλαστικής, ξενοδοχεία, εστιατόρια, café 

κα 

Με εργαλεία, το ανήσυχο επιχειρηματικό πνεύμα, την εντατική εργασία, την επιμονή 

και την υπομονή, η σημερινή επιχείρηση ανήκει στις μακροβιότερες του κλάδου. 

Σήμερα, η ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ, με διακριτικό τίτλο ΡΟΥΜΕΛ, πέτυχε να 

είναι μία αναγνωρίσιμη επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα και στο εξωτερικό, με 

διαχρονική πελατεία και με αποκλειστική συνεργασία και αντιπροσώπευση, με τους 

μεγαλύτερους προμηθευτές του εξωτερικού και εσωτερικού, σε επώνυμα ποιοτικά 

προϊόντα Α` σειράς ξηρών και κατεψυγμένων πρώτων υλών αρτοζαχαροπλαστικής, 

με περίπου 4.500 είδη στην προϊοντική της γκάμα.                         

Το πελατολόγιο της απαριθμείτε σε περίπου 1.000 σημεία πώλησης με μέση 

χιλιομετρική εβδομαδιαία κάλυψη τα 10.000 χλμ. 
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Η Φιλοσοφία & Ηθική της ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ  

Η επιχειρησιακή φιλοσοφία της ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ αποτυπώθηκε από 

τον ιδρυτή της από το 1988 πριν από 30 έτη και προστατεύεται από τη νέα γενιά και 

τα στελέχη της.  

Ο άξονας των αξιών και των αρχών της είναι το τετράπτυχο διττής σημασίας: 

  

 Άνθρωπος - Πελάτης 

 Άνθρωπος - Εργαζόμενος 

 Ποιότητα - Περιβάλλον 

 Απόδοση - Ευρωστία 

 

Η βασική πηγή της φιλοσοφίας απορρέει μέσα από την κουλτούρα και τη ζωή της 

οικογένειας ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ και την πολυετή επιχειρησιακή δράση των μελών της. 

 

 

 

 

 

Προϊοντική Γκάμα της ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ 

Από το 1988, η ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ διανύοντας τροφοχιλιόμετρα στην 

Κεντρική Μακεδονία και φτάνοντας στα σύνορα της Ανατολικής υποστηρίζει το 

πελατολόγιο της αποκτώντας δικαίως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της άμεσης 

εξυπηρέτησης σε πιστοποιημένα προϊόντα στον κλάδο. 

Ο κύριος προϊοντικός κορμός της ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ είναι: 
 
 
 

Α` Ύλες Ειδών Αρτοζαχαροπλαστικής 

Η Διοίκηση με συνεχή έρευνα αγοράς επιλέγει τα ποιοτικότερα είδη, ξηρών και 

κατεψυγμένων, Α` υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Η εξειδίκευση που έχει 

αναπτυχθεί με τα χρόνια εμπειρίας αποτελεί εγγύηση στις προϊοντικές προτάσεις και 

στην ανάπτυξη συγκεκριμένων αντιπροσωπειών.       

 



 

4 

 

Επιλεγμένα Κατεψυγμένα Είδη Αρτοζαχαροπλαστικής 

Επεκτείνοντας τη δραστηριότητα και στα κατεψυγμένα είδη Αρτοζαχαροπλαστικής,  η 

επιχείρηση ανταποκρίνεται στο σύνολο των πελατειακών της αναγκών, μέσα από μία 

πλήρη και ευρύ γκάμα ειδών. 

Ο κατάλογος ανανεώνεται και εμπλουτίζεται συνεχώς, σε μία ειλικρινή προσπάθεια 

άμεσης ανταπόκρισης στην αγοραστική ζήτηση και με αναπτυγμένη την ικανότητα 

της επιχειρησιακής ευελιξίας.   

 
 
 
Παγωτά & Γλυκά 

Επιλέγοντας έμπιστους παραγωγούς – συνεργάτες, επιβάλλοντας συγκεκριμένες 

παραγωγικές προδιαγραφές και ασκώντας ποιοτικούς ελέγχους, η επιχείρηση έχει 

αναπτύξει μία αξιόπιστη και αξιόλογη γκάμα προϊόντων καλύπτοντας τις ανάγκες των 

πελατών της.  

Η εξαιρετικής ποιότητας προτάσεις παράγουν γευστικές εμπειρίες και υπεραξία.    

 

 

 
Υλικών Συσκευασίας 
Οι ανάγκες του πελατολογίου σε είδη συσκευασίας (κουτιά, σακούλες, ποτήρια, μπολ 

κλπ) ολοκληρώνουν τον κατάλογο προϊόντων της επιχείρησης. 

Στόχος και σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των πελατών παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο 

προϊοντικό κατάλογο που να καλύπτει την αγοραστική ζήτηση και ανάγκη.       
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Δυνάμεις της ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ 

Το επιχειρηματικό όραμα της Διοίκησης, το οποίο υιοθετείται και ως αποστολή, είναι 

η επιχειρησιακή της αφοσίωση στην ικανοποίηση του πελάτη, με ισχυρές 

επιχειρησιακές δυνάμεις: 

 

 Ποιότητα υλών 

Το τρόφιμο αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαβίωσης και της 

μακροβιότητας του ανθρώπου. Το ποιοτικό τρόφιμο ορίζεται σύμφωνα με 

νομοθετικές και θεσμοθετημένες αρχές και καθορίζεται μέσα από 

συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα συστατικά του, την παραγωγή και τη 

διανομή του. Η τήρηση αυτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτο παράγοντα για τη 

Διοίκηση και κεντρικό άξονα στην επιλογή των προϊόντων προς  

αντιπροσώπευση.       

 

 Ικανότητα εξυπηρέτησης  

Η οργανωτική λειτουργία της ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ στηρίζεται 

στην ανάπτυξη δομών με επίκεντρο την άμεση εξυπηρέτηση και κάλυψη των 

αναγκών και της ζήτησης του πελάτη. Ορθά και άρτια δομημένα τμήματα 

Customer Service και Διανομών συνεργάζονται για την καθημερινή 

ανταπόκριση. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της απόφασης της Διοίκησης είναι η 

αυθημερόν εξυπηρέτηση όλων των σημείων πώλησης στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης και των περιχώρων του Νομού!  

 

 Σταθερά αναπτυξιακά βήματα  

Η Διοίκηση κινείται με αποφασιστικότητα και σταθερά βήματα βιώσιμης 

ανάπτυξης, όπως πολύ καλά γνωρίζουν μέσα από τη μακροχρόνια παρουσία 

της επιχείρησης και είναι εκείνα που έχουν αποφέρει το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στον κλάδο που δραστηριοποιούνται. 

 

 Μακροχρόνια βιωσιμότητα 

Συνεχίζοντας το έργο της επιχείρησης, πιστά, αφοσιωμένα και δεσμευτικά η 

Διοίκηση διαμορφώνει τη στρατηγική της πολιτική δυναμικά σε μία 
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αναπτυξιακή πορεία, διαθέτοντας για πηγές τα απαραίτητα και απαιτούμενα 

δομικά συστατικά της ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ. 

Η Διοίκηση μέσα από την πολυετή ενασχόληση της στήριξε τη δράση και 

αντέδρασε οργανωτικά στις προσκλήσεις που βρέθηκαν στη διάρκεια των 30  

ετών επιχειρησιακής λειτουργίας. 

 

 

 

 

 

Οι Υπηρεσίες της ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ  

Ο κεντρικός άξονας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της  ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 

& ΣΙΑ ΙΚΕ είναι η χονδρική πώληση ποιοτικών ειδών ξηρών και κατεψυγμένων Α` 

υλών Αρτοζαχαροπλαστικής, Παγωτού, Γλυκών και Υλικών Συσκευασίας. 

Το δίκτυο πωλήσεων αφορά τη χονδρική στη Βόρεια Ελλάδα και στο εξωτερικό 

(Γερμανία, Μ. Βρετανία, Ρουμανία, Βαλκανικές χώρες, Κύπρος κ.α.) και απευθύνεται 

σε ένα πελατειακό εύρος δραστηριοτήτων από αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, 

αρτοζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες αρτοζαχαροπλαστικής, ξενοδοχεία, εστιατόρια, café 

κα. 

Με τη δυναμική του ιδιωτικού της στόλου που της προσδίδουν τα 14 ιδιόκτητα 

αυτοκίνητα και φορτηγά της καλύπτει δρομολογημένες και έκτακτες ανάγκες του 

πελατολογίου της. 

Διανύοντας περίπου 10.000 χιλιόμετρα εβδομαδιαίως είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση 

στη διανομή τροφίμων στη Βόρεια Ελλάδα. Αναλυτικότερα, τα δρομολόγια της: 

 

 Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

 Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 Κέντρο Θεσσαλονίκης 

 Περίχωρα Θεσσαλονίκης 

 Μηχανιώνας 

 Χαλκιδικής 

 Κιλκίς 

 Ημαθίας 
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 Πέλλας 

 Σερρών 

 Δράμας 

 Καβάλας 

 Ξάνθης   

 

 

 

 

 

Αποδοτικότητα – Αποτελεσματικότητα – Ανταγωνιστικότητα – 

Εξωστρέφεια της ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ  

Στρατηγικά οι κατευθύνσεις της Διοίκησης της ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ 

εσωκλείονται δυναμικά στις ακόλουθες: 

 

 Αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης  

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δομών της 

 Ισχυροποίηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης 

 Ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της 

 

Η επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ  

ολοκληρώνεται μέσω της άριστης χρηστικότητας των δομών και των πόρων της, 

δημιουργώντας τον καταλληλότερο συνδυασμό υλικών και άϋλων περιουσιακών της 

στοιχείων, των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων της. 

Η Διοίκηση με σθένος και αποφασιστικότητα οργανώνει την επιχειρησιακή πορεία της 

ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ με γνώμονα τη βιώσιμη και διαχρονική ανάπτυξη. 

Βασικό στοιχείο επιτυχίας αποτελεί η πραγματική δέσμευση του ανθρώπινου 

παράγοντα και η συλλογική αποδοχή των στόχων.  

 

 


