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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η συγκεκριµένη εργασία έχει ως αντικείµενο, την ανάλυση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας (reverse logistics) στον 

αγροδιατροφικό τοµέα.. Γίνεται µελέτη και σύγκριση αγορών του εξωτερικού για το 

πώς εφαρµόζονται οι διαδικασίες της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας στον 

κύκλο εργασιών τους. Μέσα από αυτή την σύγκριση παρουσιάζεται η βέλτιστη 

δυνατή εφαρµογή των διαδικασιών αυτών και προτείνεται ένα αντίστοιχο σύστηµα 

για την Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ). Παρουσιάζονται, επίσης, τα 

χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες των αγροτικών προϊόντων τροφίµων ενώ 

αναλύεται η συµβολή της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας στην προστασία του 

περιβάλλοντος.  

Σκοπός του εν λόγω συγγράµµατος, είναι να δώσει στον αναγνώστη µια 

εικόνα για την έννοια της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας στον αγροδιατροφικό 

τοµέα και να προσδιορίσει τον βέλτιστο τρόπο εφαρµογής της στη Κεντρική Αγορά 

της Θεσσαλονίκης, µέσα από τη σύγκριση άλλων αγορών. Στόχος είναι να γίνει 

αντιληπτή η σηµαντικότητα της εισαγωγής διαδικασιών αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας στην Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) µέσα από ένα 

προτεινόµενο µοντέλο το οποίο θα µπορούσε να βρει εφαρµογή στο χώρο της 

αγοράς. 

Συµπερασµατικά, µε βάση τη βιβλιογραφική έρευνα και τη παρουσίαση 

αγορών χονδρικού εµπορίου, µπορεί να ειπωθεί ότι η αντίστροφη εφοδιαστική 

αλυσίδα είναι χρήσιµη και ίσως απαραίτητη σε µια αγορά χονδρικού εµπορίου 

αγροτικών προϊόντων, καθώς βοηθά µεταξύ άλλων στην εξοικονόµηση κόστους και 

επανάκτηση µέρους της αξίας του επιστρεφόµενου προϊόντος. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Όπως αναφέρθηκε, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωση αλλά 

και η πληροφόρηση του αναγνώστη για τη σηµαντικότητα της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας στον αγροδιατροφικό τοµέα. 

Η αντίστροφη εφοδιαστική αποτελεί ένα συνεχώς αναπτυσσόµενο πεδίο στον 

αγροδιατροφικό τοµέα. Σε αυτό το γεγονός έχει συµβάλλει και η παγκόσµια ανησυχία 

για το περιβάλλον και η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών απέναντι σε αυτό. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά και ανάλυση των παραπάνω 

ζητηµάτων και πως αυτά βρίσκουν εφαρµογή σε διάφορες αγορές χονδρικού 

εµπορίου τόσο εγχώρια όσο και παγκοσµίως. Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 1 

παρουσιάζεται ο αγροδιατροφικός τοµέας, τα χαρακτηριστικά του και οι 

ιδιαιτερότητες του, καθώς και το θεσµικό πλαίσιο που τον περιβάλει έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί η ασφάλεια των προϊόντων τροφίµων µέσα από τεχνικές όπως η 

ιχνηλασιµότητα. Στο Κεφάλαιο 2  παρουσιάζεται η εφοδιαστική αλυσίδα και η 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα του αγροδιατροφικού τοµέα, τα βασικά τους στάδια 

και διαδικασίες. Γίνεται επίσης αναφορά σε περιβαλλοντικά συστήµατα διαχείρισης 

και στην ανακύκλωση στην Ευρώπη και τον κόσµο. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται 

η εφαρµογή όσων αναλύθηκαν στα 2 προηγούµενα κεφάλαια σε αγορές χονδρικού 

εµπορίου τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Γίνεται σύγκριση αυτών 

των αγορών για το πώς εφαρµόζουν τις διαδικασίες αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας και ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση της Κεντρικής Αγοράς της 

Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) ενώ προτείνεται και ένα µοντέλο πληροφοριακού συστήµατος 

το οποίο θα µπορούσε να εφαρµοστεί στον χώρο της αγοράς για ολοκληρωµένη 

διαχείριση των διαδικασιών της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, το οποίο 

προκύπτει από την προαναφερθείσα σύγκριση και µελέτη των αγορών. 

Συµπερασµατικά, γίνεται φανερό µέσω της παρούσας εργασίας η 

σπουδαιότητα της αντίστροφης εφοδιαστικής για κάθε αγορά χονδρικού εµπορίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Ο ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Τα Logistics των αγροτικών προϊόντων (Agro-logistics) είναι αναµφίβολα 

ένας ραγδαία αναπτυσσόµενος κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας για την Ελλάδα 

που στοχεύει, σύµφωνα µε την σύγχρονη θεώρηση, στην ενίσχυση της γεωργικής 

οικονοµίας και της αειφόρου ανάπτυξης, στη βελτίωση του εισοδήµατος του 

αγροτικού πληθυσµού και στην ανάπτυξη της υπαίθρου µέσω της προαγωγής και 

διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, της ανάδειξης και της 

κατοχύρωσης της ταυτότητας των τοπικών προϊόντων καθώς και της προώθησης 

συστηµάτων προστασίας και διαχείρισης αγροτικών εκµεταλλεύσεων (Τσιτσάµης Σ. 

et al, 2005). 

Οι παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη των Agro-logistics είναι: 

• Ο ανταγωνισµός γίνεται ολοένα και µεγαλύτερος σε διεθνές και ειδικότερα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, καθιστώντας αναγκαία την εφαρµογή καινοτόµων ιδεών 

που να καλύπτουν το σύνολο των εµπλεκοµένων µερών κατά µήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  

• Η περιορισµένη ζωή των αγροτικών προϊόντων διογκώνει την ανάγκη για 

ταχύτητα στις διαδικασίες επιθεώρησης αυτών και στη συνεργασία µεταξύ 

του τµήµατος επιθεώρησης τροφίµων και του τµήµατος logistics µιας 

εταιρείας. 

• Η ασφάλεια των καταναλωτών για την οποία υπάρχει σήµερα αυξηµένο 

ενδιαφέρον τόσο από τους ίδιους τους καταναλωτές, όσο και από το κράτος. 

 

Ο νέος Κανονισµός Τροφίµων (178/2002) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υποχρεώνει όλες οι επιχειρήσεις πού παράγουν, τυποποιούν, αποθηκεύουν και 

διανέµουν τρόφιµα και συναφή προϊόντα, να διαθέτουν σύστηµα ιχνηλασιµότητας 

(Τσιτσάµης Σ. et al, 2005). 
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1.1 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

Λέγοντας αγροτικά προϊόντα εννοούµε µια τεράστια γκάµα από προϊόντα 

(σιτάρι, καλαµπόκι, λάδι, γάλα, κατεψυγµένα ή φρέσκα φρούτα και λαχανικά ). Μια 

άκρως ενδιαφέρουσα οµάδα προϊόντων από ερευνητικής πλευράς είναι τα φρέσκα ή 

νωπά λαχανικά. Η επιλογή αυτής της οµάδας προϊόντων παρουσιάζει έντονο 

ενδιαφέρον καθώς είναι προϊόντα µε µικρό χρόνο ζωής και µεγάλη κατανάλωση, ενώ 

σύµφωνα µε άρθρα και δηµοσιεύµατα ένας χώρος όπου το εµπόριο δεν λειτουργεί 

αποδοτικά στην Ελλάδα. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα είναι µια χώρα µε µεγάλη 

παραγωγή σε τέτοια προϊόντα και µάλιστα, σύµφωνα µε πρόσφατα στατιστικά 

στοιχεία, κατέχει την 5η θέση (σε ποσότητες) σε παραγωγή λαχανικών στην ΕΕ Τα 

νωπά ή φρέσκα λαχανικά είναι µια µεγάλη οµάδα προϊόντων που έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά και όµοιο κανάλι διανοµής στην Ελλάδα. Τα φρέσκα λαχανικά, έτσι 

όπως αναφέρονται στην παγκόσµια βιβλιογραφία, είναι: πατάτα, ντοµάτες, πιπεριά, 

αγγούρι, καρότο, κρεµµύδι, λάχανο, σπαράγγι, µαρούλι (µε ευρύτερη κατανάλωση) , 

ενώ την λίστα συµπληρώνουν: αγκινάρα, άνηθο, πράσο, ραντίτσιο, κολοκύθι, 

ραπανάκι, ρόκα, κουνουπίδι, σέλερυ, σελινόριζα, σκόρδο, σπανάκι, λεµόνι, 

µαϊντανός, µανιτάρι ,µελιτζάνα, φινόκιο, µπρόκολο. Ο κλάδος των φρούτων και 

λαχανικών είναι ίσως ένας από τους σηµαντικότερους κλάδους της ελληνικής 

βιοµηχανίας τροφίµων µε έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα (Ζερβός  Γ., 2008). 

Τα αγροτικά προϊόντα µπορούν να ταξινοµηθούν σε 3 κύριες κατηγορίες: 

1. Προϊόντα της φυτικής παραγωγής (φρούτα, λαχανικά, εσπεριδοειδή, 

εδώδιµα, αποικιακά κ.ο.κ)  

2. Προϊόντα ζωικής παραγωγής (προϊόντα κρέατος) 

3. Προϊόντα που προέρχονται από την αλιεία. 

 

Ο διαχωρισµός αυτός είναι πολύ σηµαντικός αφού στην φυτική παραγωγή τα 

τελευταία χρόνια διαπιστώνουµε την αυξανόµενη παρουσία των βιολογικών (organic) 
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και µεταλλαγµένων (genetically modified) προϊόντων ενώ στην ζωική παραγωγή 

έχοµε την συχνή παρουσία νόσων - ασθενειών που δηµιουργούν ανασφάλειες στον 

τελικό καταναλωτή. Τέλος οι καταναλωτές αισθάνονται ιδιαίτερες ανασφάλειες 

σχετικά µε την προέλευση των αλιευτικών προϊόντων, κάτι που δυστυχώς 

επηρεάζεται από τα κατά καιρούς ατυχήµατα µε πλοία που µεταφέρουν υλικά 

βλαβερά για το θαλάσσιο οικοσύστηµα και τις πετρελαιοκηλίδες που προκαλούνται 

από ατυχήµατα µε φορτηγά πλοία (Ζερβός  Γ., 2008). 

Στη σύγχρονη κοινωνία οι καταναλωτές έχουν στραφεί στα κατεψυγµένα 

προϊόντα ως µια πιο οικονοµική λύση. Για αυτό το λόγο πρέπει να πληρούν 

ορισµένες προϋποθέσεις ποιότητας. Τα κατεψυγµένα τρόφιµα είναι ποιοτικά 

εφάµιλλα µε τα νωπά αρκεί να µην έχει διασπαστεί η ψυκτική αλυσίδα. Είναι 

εφάµιλλα µε τα νωπά, µε την προϋπόθεση ότι έχουν καταψυχθεί άµεσα και σωστά και 

δεν έχουν αποψυχθεί καθόλου στα ενδιάµεσα στάδια της διακίνησής τους, µέχρι να 

φτάσουν στον καταναλωτή. Με άλλα λόγια, να έχει διατηρηθεί απόλυτα η αλυσίδα 

ψύξης. Οι σύγχρονες µέθοδοι κατάψυξης επιτυγχάνουν τη διατήρηση των 

οργανοληπτικών τους ιδιοτήτων (γεύση, χρώµα, άρωµα) αλλά και των θρεπτικών 

τους συστατικών. Η κατάψυξη είναι µια απλή και υγιεινή µέθοδος συντήρησης. Έχει 

το πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες µεθόδους συντήρησης να διατηρεί το προϊόν 

αµετάβλητο από πλευράς γευστικότητας και θρεπτικότητας. Τα προϊόντα 

καταψύχονται αµέσως από τις βιοµηχανίες κατεψυγµένων τροφίµων και 

µεταφέρονται σε συνθήκες συνεχούς ψύξης µε σύγχρονα φορτηγά-ψυγεία στους 

καταψύκτες στα σηµεία πώλησης (Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων 

Κατεψυγµένων Τροφίµων, 2009). 

Με όχηµα τις τρεις κύριες κατηγορίες κατεψυγµένων προϊόντων –λαχανικά, 

ψάρια-θαλασσινά και ζύµες– η γενική κατηγορία των κατεψυγµένων εµφανίζει 

ανοδικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση των πωλήσεών της αναµένεται ότι θα 

συνεχιστεί, εφόσον η σχετική τάση στην Ελλάδα συνεχίσει να παρακολουθεί την 

καµπύλη ανάπτυξης των κατεψυγµένων τροφίµων στις περισσότερες ανεπτυγµένες 

αγορές (GreekRetail, 2003). 

∆ύο βασικές παράµετροι επηρέασαν θετικά την κατηγορία των κατεψυγµένων 

προϊόντων: αφενός η «απενοχοποίησή» της και αφετέρου η µείωση του ελεύθερου 

χρόνου της σύγχρονης νοικοκυράς και ο αυξανόµενος αριθµός των νοικοκυριών µε 

ένα άτοµο, παράγοντες που ωθούν τους καταναλωτές στη δοκιµή και χρήση της 

εύκολης λύσης των κατεψυγµένων τροφίµων (GreekRetail, 2003). 
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Σταδιακά οι Έλληνες καταναλωτές αποβάλλουν την καχυποψία που είχαν 

παλαιότερα έναντι των κατεψυγµένων προϊόντων, καχυποψία όχι εντελώς αβάσιµη, 

αφού επί σειρά ετών η διαδικασία ελέγχου των πρώτων υλών και κατάψυξης των 

έτοιµων τροφίµων ήταν πληµµελής, µε συχνό αποτέλεσµα την ποιοτική υποβάθµιση 

των προϊόντων. Στην αλλαγή του κλίµατος συνέβαλαν οι συνεχείς επενδύσεις των 

leader του κλάδου, µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας των προϊόντων και τη 

γνωστοποίηση της βελτιώσής τους στον τελικό καταναλωτή (GreekRetail, 2003).  

Εξάλλου η µείωση του ελεύθερου χρόνου της σύγχρονης νοικοκυράς οδηγεί 

στην υιοθέτηση έτοιµων λύσεων για το φαγητό της οικογένειας, τάση που 

αντανακλάται στους δείκτες αύξησης των πωλήσεων των έτοιµων για µαγείρεµα 

προϊόντων, παρά το γεγονός ότι στη χώρα µας είναι ακόµη χαµηλοί.  

Η συµπεριφορά του καταναλωτή απέναντι στα κατεψυγµένα προϊόντα 

επηρεάζεται σηµαντικά από την εικόνα ποιότητας που παρουσιάζουν. Οι 

καταναλωτές αποδεικνύονται αρκετά αυστηροί στις επιλογές τους, µε αποτέλεσµα 

µερικές νέες κατηγορίες να αναπτύσσονται αργά. Όπως εκτιµούν παράγοντες της 

αγοράς, για να εδραιωθούν στην αγορά, είναι σίγουρο ότι θα απαιτηθούν αλλαγές 

τόσο στον σχεδιασµό τους όσο και στις στρατηγικές που ακολουθούνται για να 

επιτευχθεί µία υψηλή ποιότητα (GreekRetail, 2003). 

 
1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΡΟ-

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 

Στις µοντέρνες κοινωνίες, η διανοµή τροφίµων γίνεται από διάφορους 

οργανισµούς όπως τα σουπερµάρκετ, τους παραγωγούς,  τους χονδρέµπορους, τους 

µεταφορείς και τους συσκευαστές. Όσο περισσότερο διαφοροποιούνται αυτοί οι 

τρόποι εφοδιασµού των τροφίµων, τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος χειροτέρευσης 

της ποιότητας και αύξησης του κόστους  σε συνδυασµό τη χαµηλότερη αξία για τον 

πελάτη (Loader R., 1997). Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχουµε µια αλλαγή στα 

καταστήµατα τα οποία προµηθεύουν µε τρόφιµα τους πελάτες, για παράδειγµα από 

τα παραδοσιακά µπακάλικα και µικρά «γειτονικά» µαγαζιά έχουµε µεταφερθεί σε ένα 

νέο τρόπο αγοράς ο οποίος απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από µεγάλες αλυσίδες 

σουπερµάρκετ και υπερµάρκετ καθώς και από καταστήµατα µε προσφορές ή ακόµη 

και από λιανοπωλητές (Kumar, N., 1997) οι οποίοι µπορεί να ειδικεύονται στην 

πώληση συγκεκριµένων προϊόντων όπως παραδείγµατος χάρη τα τυριά ή τα κρασιά. 
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Το γεγονός αυτό εξηγεί την αναγκαιότητα που υπάρχει για την επιπλέον προσοχή που 

πρέπει να δοθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίµων.  

Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν τα σηµαντικότερα συστατικά στα 

έξοδα των προϊόντων τροφίµων. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον του καταναλωτή έχει 

εστιαστεί τα τελευταία χρόνια στα φρέσκα προϊόντα εξαιτίας των 

παγκοσµιοποιηµένων αγορών. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό το οποίο έχει αλλάξει 

τον τρόπο παραγωγής, διαφήµισης και διανοµής είναι η αυξανόµενη έµφαση που 

δίνεται στα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά των προϊόντων (Epperson J.E., Estes E.A., 

1999). Τα φρέσκα προϊόντα περιγράφονται από τους ίδιους λιανοπωλητές ως η 

κατηγορία «προορισµός». Και αυτό γιατί τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά µαζί µε το 

φρέσκο κρέας και κρασί αποτελούν κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες οι 

καταναλωτές θα άλλαζαν κατάστηµα από όπου κάνουν τις αγορές τους (Fearne A., 

Hughes A., 2000). Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποτελούν έναν από τους πιο 

σηµαντικούς τοµείς στην Ελληνική Βιοµηχανία αγροτικών προϊόντων τροφίµων, 

αφού είναι σηµαντικά για την ελληνική βιοµηχανία. 

 

1.3 Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

Τα αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα της φυτικής παραγωγής (φρούτα, 

λαχανικά, εσπεριδοειδή), τα προϊόντα αλιείας και τα προϊόντα ζωικής παραγωγής 

(προϊόντα κρέατος). 
Όσον αφορά τα προϊόντα φυτικής παραγωγής, τα φρέσκα φρούτα και 

λαχανικά παρουσιάζουν ποικίλα µοναδικά χαρακτηριστικά. Κατ’ αρχήν, η 

φθαρτότητα των φρέσκων φρούτων και λαχανικών αποτελεί εµπόδιο για την 

εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και για τη διαχείριση της ποιότητας. Η ποιότητα των 

φρέσκων προϊόντων εξαρτάται από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες, την 

εποχικότητα, την επάρκεια του παραγωγού και τη διαθεσιµότητα κατάλληλων 

εγκαταστάσεων για τη διατήρηση της φρεσκάδας των προϊόντων. (Zuurbier P.J.P, 

1999) 

Επιπλέον, εξαιτίας της ακαµψίας, τα φρέσκα προϊόντα είναι εύθραυστα και 

εύκολα γρατζουνίζονται όταν έρχονται σε επαφή µε αιχµηρές επιφάνειες. Η επαφή 

αυτή µπορεί επίσης να προκαλέσει βακτηριακή µόλυνση (Chua P.Y, Ilschner T, 

Caldwell D.G, 2003).  
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Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για φρέσκα και καλής ποιότητας προϊόντα 

ολοένα και αυξάνεται. Τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας (Quality Assurance 

systems), όπως τα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) και EurepGap 

(Euro-Retailer Produce Working Group for Good Agricultural Practice) (eurep, 

2008), (Hughes, D. 2003), ενσωµατώνονται στην αλυσίδα αγροτικών προϊόντων 

τροφίµων διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ποιότητα τόσο των προϊόντων όσο 

και των διαδικασιών. Ο Baines το 2002 διατύπωσε ότι παρά το γεγονός ότι τα 

συστήµατα διασφάλισης ποιότητας έχουν εξελιχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται η ποιότητα στα προϊόντα, µπορεί επίσης να χρησιµοποιούνται από τις 

αγορές τροφίµων  για την πιστοποίηση της ποιότητας. (Hingley M., Sodano V., 

Lindgreen A., 2008) 

Ύστερα από τις κρίσεις στον τοµέα των τροφίµων, οι καταναλωτές πιέζουν 

για διαφάνεια και ιχνηλασιµότητα στην αλυσίδα αγροτικών προϊόντων τροφίµων 

(Matopoulos A., Vlachopoulou M., Manthou V., Manos B, 2008). Ως 

ιχνηλασιµότητα ορίζεται η ικανότητα ανίχνευσης (trace) του ιστορικού, της 

εφαρµογής και της θέσης µιας οντότητας (entity), µέσω καταγεγραµµένων 

πληροφοριών (ISO 8402:1994) . Στο διεθνές πρότυπο ISO 8402:1994 Quality 

management and quality assurance–Vocabulary, δόθηκε αρχικά ο τυπικός ορισµός 

του Συστήµατος Ποιότητας ως εξής: Σύστηµα Ποιότητας (Quality System) είναι η 

οργανωτική δοµή, οι αρµοδιότητες, οι διαδικασίες, οι διεργασίες και οι πόροι που 

χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση της ∆ιοίκησης Ποιότητας. Το πρότυπο αυτό 

αντικαταστάθηκε από το πρότυπο ISO 9000:2000 Quality Management Systems–

Fundamentals and Vocabulary στο οποίο δίνεται ο ορισµός του Συστήµατος 

∆ιοίκησης Ποιότητας (Quality Management System–QMS) ως εξής: Σύστηµα 

∆ιοίκησης Ποιότητας είναι ένα σύστηµα διοίκησης και ελέγχου ενός οργανισµού για 

την καθιέρωση πολιτικής και στόχων για την ποιότητα καθώς και για την επίτευξη 

των στόχων αυτών (δηλαδή ένα σύστηµα για την υλοποίηση της ∆ιοίκησης 

Ποιότητας). (Ψηφιακό Κέντρο Έρευνας, 2010) 

 H ιχνηλασιµότητα συνδέει τα υλικά παραγωγής µε την προέλευσή τους, τις 

διαδικασίες επεξεργασίας, τη διανοµή και τη διάθεση στον τελικό πελάτη (Μανίκας, 

Ι.). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε τον 178/2002 κανονισµό, ιδρύοντας τον 

Ευρωπαϊκό Πράκτορα Ασφάλειας Τροφίµων (European Food Safety Agency 

(EFSA)), τονίζοντας την ανάγκη για επαρκή ροή της πληροφορίας σε διαφάνεια και 



∆ιπλωµατική Εργασία, Θέµα «Εφοδιαστική αλυσίδα και αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα του 
αγροδιατροφικού τοµέα»      Σελίδα 12 

ιχνηλασιµότητα. Η ιχνηλασιµότητα δεν είναι αυτή που βελτιώνει την ασφάλεια και 

ποιότητα στα προϊόντα. Ο κύριος στόχος µε την εφαρµογή της είναι η άµεση 

ανάκληση όλων των ακατάλληλων προϊόντων σε περιόδους κρίσης. Προκειµένου οι 

εταιρείες να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα δίνουν περισσότερη 

σηµασία στην προσπάθεια τους για ποιότητα είτε στο οριζόντιο παιχνίδι 

ανταγωνισµού (κατασκευαστή µε κατασκευαστή) είτε στο κάθετο παιχνίδι 

ανταγωνισµού (κατασκευαστή µε λιανοπωλητή) (Hingley M., Sodano V., Lindgreen 

A., 2008).  

Για τα φρούτα, η ικανοποίηση και η αποδοχή από τον καταναλωτή είναι τα 

κλειδιά για την επιτυχία. Παράγοντες οι οποίοι  µπορούν να επηρεάσουν την κατά 

κοινή οµολογία καλή ποιότητα των προϊόντων είναι η εύκολη πρόσβαση στον χώρο 

πώλησης, το εµπορικό σήµα του καταστήµατος, η εξυπηρέτηση, η δοκιµή του 

προϊόντος µέσα στο χώρο του καταστήµατος, η διαφήµιση και η προώθηση (Mowat 

A., Collins R., 2000). 

Τα χαρακτηριστικά των φρέσκων φρούτων και λαχανικών επηρεάζουν και τις 

απαιτήσεις στην µεταφορά, επηρεάζοντας την τιµή και βάζοντας εµπόδια στις 

συναλλαγές µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών, εµπόρων και καταναλωτών, και της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Zuurbier P.J., 1999). 
Εκτιµάται ότι το 16-18% περίπου του ενεργού πληθυσµού στη χώρα µας 

απασχολείται, ή δηλώνει πως απασχολείται στον πρωτογενή τοµέα. Περίπου 820.000 

γεωργικές εκµεταλλεύσεις έχουν επισήµως δηλωθεί ότι λειτουργούν, από τις οποίες 

το 25% έχουν µέγεθος λιγότερο από 9 στρέµµατα και κατέχουν ποσοστό µόλις 2,8% 

της γεωργικής γης. Η φυτική παραγωγή κατέχει το 70-75% του συνόλου της 

αγροτικής παραγωγής και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα) ( Χαµπίδης, ∆., 2009) 

Οι κατάλληλες εδαφοκλιµατικές συνθήκες της χώρας µας είναι ένας από τους 

βασικούς παράγοντες ανάπτυξης της φυτικής παραγωγής ενώ αξιόλογες είναι οι 

επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια µε αποτέλεσµα να έχει καταξιωθεί 

στην Ευρωπαϊκή αγορά η Ελλάδα. Η σηµαντική έρευνα που γίνεται τελευταία από 

πλευράς επιστηµονικών ιδρυµάτων συµβάλλει στα µεγάλα περιθώρια αύξησης της 

διακίνησης στη διεθνή αγορά ποιοτικών προϊόντων. 

Παράλληλα µε τα δυνατά σηµεία που αναπτύχθηκαν ανωτέρω, υπάρχουν και 

τα αρνητικά σηµεία, τα οποία έχουν να κάνουν µε την έλλειψη ολοκληρωµένου 

σχεδίου ανάπτυξης και απουσία προγραµµατισµού από την πολιτεία, µε την 
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ανεπαρκή οργάνωση και τη κακή διαχείριση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, το 

υψηλό κόστος χρηµατοδότησης και οι δυσµενείς όροι χρηµατοδότησης, τον έντονο 

ανταγωνισµό στις Ευρωπαϊκές Αγορές από χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία 

και Τρίτες χώρες, τα προβλήµατα στην ποιότητα - τυποποίηση – πιστοποίηση, τις 

συνθήκες εµπορίας και τη διάρθρωση των εκµεταλλεύσεων σε συνδυασµό µε το 

µεγάλο αριθµό µικρών εκµεταλλεύσεων. Ο κατακερµατισµός (τοπικά – εθνικά) των 

φορέων παραγωγής και εµπορίας αποτελεί ένα αρνητικό σηµείο αφού οι εξαγόµενες 

ποσότητες είναι κατακερµατισµένες µεταξύ πολλών εξαγωγέων, ελάχιστοι από τους 

οποίους έχουν απ’ ευθείας επαφή µε τις αλυσίδες των σούπερ µάρκετ. Τέλος η 

υπεργήρανση του ενεργού και παραγωγικού αγροτικού πληθυσµού εµποδίζει την 

ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής της χώρας. ( Χαµπίδης, ∆., 2009) 

Η ζωική παραγωγή, η οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω ανήκει στον τοµέα 

των αγροτικών προϊόντων,  κατέχει το 25-30% αντίστοιχα του συνόλου της 

αγροτικής παραγωγής και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα). 

Η χώρα µας είναι έντονα ελλειµµατική όπως αναφέρθηκε στα κυριότερα 

κτηνοτροφικά προϊόντα ήτοι σε αγελαδινό γάλα, βόειο και χοιρινό κρέας. Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι Έλληνες προτιµούν τα ελληνικά προϊόντα 

επειδή τα θεωρούν πιο ασφαλή και ανώτερης ποιότητας δίνει τη δυνατότητα για 

περαιτέρω ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής στη χώρα µας. Γενικά, επικρατεί η 

αντίληψη πως οι δυνατότητες της Ελλάδας για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και 

την παραγωγή ανταγωνιστικών κτηνοτροφικών προϊόντων είναι περιορισµένες εξ’ 

αιτίας του ξηροθερµικού κλίµατος. Όµως η αυξανόµενη δυνατότητα αρδεύσεων, η 

εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας αποτελούν τη 

βάση για ουσιαστική ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας. 

Οι κυριότεροι παράγοντες που συνετέλεσαν στην περιορισµένη ανάπτυξη της 

ελληνικής κτηνοτροφίας είναι oι εδαφοκλιµατικές συνθήκες (φτωχοί και 

ξηροθερµικοί βοσκότοποι για την αιγοπροβατοτροφία και κρεοπαραγωγό βοοτροφία) 

και οι αδυναµίες της φυτικής παραγωγής, όπως ο µικρός και πολυτεµαχισµένος 

κλήρος και η µονοκαλλιέργεια, η µη οριοθέτηση των βοσκοτόπων, η διάθεση 

αρδευόµενων εκτάσεων για ισχυρά επιδοτούµενες καλλιέργειες που αποτρέπουν την 

καλλιέργεια ζωοτροφών απαραίτητων κυρίως για την χοιροτροφία, πτηνοτροφία και 

βοοτροφία,, η ανεπαρκής οργάνωση και η κακή διαχείριση των κτηνοτροφικών 

εκµεταλλεύσεων, το υψηλό κόστος χρηµατοδότηση, οι δυσµενείς όροι 
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χρηµατοδότησης και το µεγάλο ύψος των απαιτούµενων επενδύσεων, η µη 

ικανοποιητική κτηνιατρική περίθαλψη και προστασία µε αποτέλεσµα µεγάλες 

απώλειες ζώων και µείωση παραγωγής και οι φορείς διαχείρισης, εµπορίας και 

προβολής των προϊόντων µε χαµηλές έως ανύπαρκτες δυνατότητες. 

Οι παραπάνω παράγοντες εκτός του ότι συντελούν στην περιορισµένη 

ανάπτυξη του τοµέα συντελούν και στη διαµόρφωση σχετικά υψηλού κόστους 

παραγωγής, µε αποτέλεσµα υψηλές τιµές στην κατανάλωση και έντονο ανταγωνισµό 

(Ζωική Παραγωγή, 2009). 

 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
Οι ευρωπαίοι καταναλωτές θέλουν ασφαλή και υγιεινά τρόφιµα. Στόχος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εξασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες της καταναλώνουν 

τρόφιµα της ίδιας υψηλής ποιότητας, είτε αυτά είναι εγχώριας παραγωγής είτε 

εισάγονται από άλλη χώρα εντός ή εκτός της ΕΕ.  

Εργασίες για τη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίµων πραγµατοποιούνται 

συνεχώς, αλλά την τελευταία διετία έγινε επιπλέον µια σηµαντ ική αναδιοργάνωση 

στον τοµέα. Αυτό ήταν συνέπεια των φόβων που προκάλεσαν οι πολύκροτες 

υποθέσεις διατροφικών κρίσεων κατά τη δεκαετία του 1990, όπως η νόσος των 

«τρελών αγελάδων», οι µολυσµένες µε διοξίνη ζωοτροφές, το νοθευµένο ελαιόλαδο. 

Στόχος ήταν όχι απλώς να εξασφαλιστεί ο ταχύτερος δυνατός ρυθµός 

επικαιροποίησης της νοµοθεσίας της ΕΕ σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων, 

αλλά και η παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών στους καταναλωτές 

σχετικά µε τους πιθανούς κινδύνους και το τι έχει γίνει για την ελαχιστοποίησή τους. 

∆εν υπάρχει µηδενικός κίνδυνος, αλλά η ΕΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια 

µέσω ολοκληρωµένης στρατηγικής για την ασφάλεια των τροφίµων, ώστε ο κίνδυνος 

να περιοριστεί στο ελάχιστο, στηριζόµενη σε σύγχρονα πρότυπα τροφίµων και 

υγιεινής που έχουν καταρτιστεί βάσει των πλέον πρόσφατων επιστηµονικών 

γνώσεων. 
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Η ασφάλεια των τροφίµων αρχίζει στο αγρόκτηµα. Οι κανόνες εφαρµόζονται 

«από το αγρόκτηµα έως το τραπέζι», ανεξάρτητα από το εάν τα τρόφιµά µας 

παράγονται στην ΕΕ ή εισάγονται από άλλη περιοχή του κόσµου. 

Η στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίµων περιλαµβάνει τέσσερα 

σηµαντικά στοιχεία: 

• κανόνες για την ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών· 

• ανεξάρτητες επιστηµονικές γνώµες, στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό· 

• µέτρα για την εφαρµογή των κανόνων και για τον έλεγχο των διαδικασιών· 

• αναγνώριση του δικαιώµατος του καταναλωτή να επιλέγει τα τρόφιµα αφού 

προηγουµένως ενηµερωθεί πλήρως για την 

προέλευση και τη σύνθεσή τους. (Λουξεµβούργο: 

Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων , 2004) 

 
1.4.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 
ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 

Οι πρώτοι κανόνες για την ασφάλεια των 

τροφίµων χρονολογούνται από την αρχή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κρίσεις στον τοµέα της 

ασφάλειας των τροφίµων κατά τη δεκαετία του 

1990 (Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , 2004) έδειξαν ότι ήρθε η ώρα να 

αντικατασταθεί το µωσαϊκό των κανόνων από µια πιο απλή και πιο ολοκληρωµένη 

προσέγγιση. Η νέα προσέγγιση αποδίδει επίσης µεγαλύτερη προσοχή στους 

κινδύνους που οφείλονταν σε µολυσµένες ζωοτροφές. 
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Το αποτέλεσµα ήταν ένα νέο νοµοθετικό πλαίσιο, γνωστό ως «γενική 

νοµοθεσία τροφίµων», που εφαρµόζεται σταδιακά από το 2002 έως το 2005 

(Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , 

2004). Η νοµοθεσία αυτή καθορίζει όχι µόνο τις αρχές που ισχύουν για την ασφάλεια 

των τροφίµων αλλά επίσης: 

• εισάγει την έννοια της «ιχνηλασιµότητας». Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις 

τροφίµων και ζωοτροφών, ανεξάρτητα από το εάν παράγουν, µεταποιούν ή εισάγουν 

τρόφιµα ή ζωοτροφές, πρέπει να εξασφαλίζουν την ανιχνευσιµότητα όλων των 

τροφίµων, των ζωοτροφών και των συστατικών των ζωοτροφών σε όλη την τροφική 

αλυσίδα, «από το αγρόκτηµα έως το τραπέζι». 

Κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι ικανή να προσδιορίσει τους προµηθευτές της 

και τις επιχειρήσεις που προµήθευσε η ίδια. Αυτή η προσέγγιση είναι γνωστή ως «ένα 

βήµα πίσω, ένα βήµα µπροστά». 

• δηµιουργεί την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ), 

που συγκεντρώνει τις αρµοδιότητες για όλες τις εργασίες που πραγµατοποιούσαν στο 

παρελθόν διάφορες επιστηµονικές επιτροπές και καθιστά πιο προσιτή στο ευρύ κοινό 

την επιστηµονική αξιολόγηση των κινδύνων· 

• ενισχύει το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο χρησιµοποιούν η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι επίσηµες υπηρεσίες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για να αντιδρούν εγκαίρως σε κρίσεις στον τοµέα της ασφάλειας των 

τροφίµων και/ή των ζωοτροφών. 

Οι παραγωγοί και οι µεταποιητές πρέπει επίσης να τηρούν έναν µεγάλο 

αριθµό κανόνων για ειδικά θέµατα. Όλοι αυτοί οι κανόνες στοχεύουν στη µεγαλύτερη 

εφικτή ασφάλεια των τροφίµων, στην ενηµέρωση των καταναλωτών και στην 

προσφορά της ευρύτερης δυνατής επιλογής στους καταναλωτές. (Λουξεµβούργο: 

Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , 2004) 

 
1.5 ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 

Η ασφάλεια του καταναλωτή έχει γίνει ένα από τα πλέον κρίσιµα ζητήµατα 

υψηλής προτεραιότητας όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίµων. Παρά τις 

καλύτερες προσπάθειες των συµµετεχόντων σε αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα, 

προβλήµατα ασφάλειας τροφίµων είναι πιθανό ποτέ να µην εξαλειφθούν. Ωστόσο, 
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ένα αποτελεσµατικό και οικονοµικά αποδοτικό σύστηµα ιχνηλασιµότητας µπορεί να 

δείξει µε ακρίβεια ένα τέτοιο πρόβληµα σε ένα συγκεκριµένο πεδίο, σε 

εγκαταστάσεις συσκευασίας, στην ένωση των παραγωγών ή ακόµη σε κάποιον 

παραγωγό και όχι σε ολόκληρη την οµάδα των συµµετεχόντων σε µία εφοδιαστική 

αλυσίδα στον τοµέα των τροφίµων. Συρρικνώνοντας και φθάνοντας στην πιθανή 

αιτία του προβλήµατος είναι το ίδιο µε τις θεσµικές απαιτήσεις για την επίλυση του η 

ακόµη αποφυγή του ενώ µπορεί και να µειώσει τον αρνητικό οικονοµικό αντίκτυπο 

στους συµµετέχοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας οι οποίοι δεν είναι υπεύθυνοι για 

την εµφάνισή του (Εγχειρίδιο ΕΕ, 2007). 

Από τη σκοπιά της δηµόσιας υγείας, βελτιώνοντας την ταχύτητα και ακρίβεια 

του εντοπισµού και παρακολούθησης που έχει να κάνει µε είδη διατροφής, µπορεί να 

συµβάλλει να περιοριστεί ο κίνδυνος σε κάποιο ζήτηµα ασφάλειας τροφίµων. Επίσης, 

η ταχεία και αποτελεσµατική ιχνηλασιµότητα µπορεί να συµβάλλει στην 

ελαχιστοποίηση των περιττών δαπανών των ιδιωτικών και δηµόσιων πόρων και να 

µειώσουν τις ανησυχίες των καταναλωτών. Επιπλέον, η ιχνηλασιµότητα στα είδη 

διατροφής µπορεί να βοηθήσει τις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας και τους φορείς της 

βιοµηχανίας για τον καθορισµό των πιθανών αιτιών κάποιου προβλήµατος, 

παρέχοντας δεδοµένα για την αναγνώριση και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για 

την υγεία (europa.eu, 2010) 

Η ιχνηλασιµότητα είναι θεµελιώδους σηµασίας, ιδιαίτερα µε τις επιπτώσεις 

που ο τοµέας της ασφάλειας των τροφίµων έχει στους καταναλωτές, στις 

επιχειρήσεις, σε οµάδες των βασικών εµπορευµάτων, στις κυβερνήσεις και το 

εµπόριο. Εξαιτίας της ποικιλίας των διεθνών πρακτικών αλυσίδας εφοδιασµού, είναι 

σηµαντικό οι παραγωγοί, οι συσκευαστές, οι εισαγωγείς/εξαγωγείς, και πάροχοι 

εφοδιαστικής που λειτουργούν µε τους εταίρους στον τοµέα διανοµής και λιανικής 

πώλησης να αναπτύσσουν τεχνολογίες και πρότυπα που επιτρέπουν την 

παρακολούθηση της διαδικασίας της παραγωγής από το χωράφι στους εµπόρους 

λιανικής πωλήσεως. Εάν υπάρξει συµφωνία στις διαδικασίες και στα πρότυπα για 

αναγνώριση και τεκµηρίωση της παραγωγής θα επιτραπεί ένας γρήγορος και 

αυτοµατοποιηµένος τρόπος ανίχνευσης των µεµονωµένων παραγωγικών µονάδων 

από το αγρόκτηµα στον έµπορο λιανικής πώλησης. 

Η εφαρµογή δηµόσιων και ιδιωτικών συστηµάτων ιχνηλασιµότητας µέσω της 

αυτόµατης καταγραφής δεδοµένων, ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων και των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά την ακρίβεια και την 
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ταχύτητα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικές µε την παραγωγή και την προέλευση 

των τροφίµων. Είναι σηµαντικό, επίσης, ότι µπορούν να µειώσουν τους κινδύνους και  

την αβεβαιότητα, τόσο σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασµού όσο και µεταξύ των 

εµπορικών εταίρων. (EAN International, 2007) 

 

1.5.1 Παγκόσµια Πρότυπα Αλυσίδας Τροφίµων 

Η διαπραγµάτευση, η παρακολούθηση και η ανίχνευση των αγαθών, 

διαδικασίες οι οποίες γίνονται πιο ακριβές λόγω της ανάγκης για την εκπλήρωση 

διαφορετικών απαιτήσεων αναγνώρισης και της επικοινωνίας της κάθε χώρας 

εισαγωγής ή εταιρείας. Το κλειδί για τη σχεδίαση οικονοµικά αποτελεσµατικών και 

επαρκών συστηµάτων ιχνηλασιµότητας είναι η ικανοποίηση διαφορετικών πελατών 

και θεσµικών πλαισίων εφαρµόζοντας ένα παγκόσµιο πρότυπο. Το σύστηµα 

EAN•UCC (European Article Numbering-Uniform Code Council) καθιστά 

αποτελεσµατική την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και του παγκόσµιου 

εµπορίου παρέχοντας συγκεκριµένα εργαλεία τα οποία επιτρέπουν σε όλους τους 

συµµετέχοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας να επικοινωνούν µε µία παγκόσµια 

επιχειρηµατική γλώσσα.  

 Το σύστηµα EAN•UCC (European Article Numbering-Uniform Code 

Council)  ήταν µια εφοδιαστική αλυσίδα, που περιελάµβανε γραµµωτούς κώδικες οι 

οποίοι τυπώνονταν πάνω στα προϊόντα που είναι διαθέσιµα στην παγκόσµια αγορά 

καθώς και στην ηλεκτρονική αγορά. Η EAN International ήταν το παγκόσµιο γραφείο 

για πάνω από 100 Οργανώσεις Μέλη παγκοσµίως. Το 2005 η οργάνωση 

µετονοµάστηκε σε GS1. Το ενιαίο συµβούλιο κώδικα (Uniform Code Council) ήταν 

η οργάνωση αρίθµησης στις ΗΠΑ για τη διαχείριση του συστήµατος EAN.UCC. Το 

2005 το UCC άλλαξε την επωνυµία της σε GS1 US (Wikipedia, 2010). 

Οι βασικοί άξονες του συστήµατος EAN•UCC συνοψίζονται σε τρία πεδία: 

 

• Αυτοµατοποίηση των επιχειρηµατικών διαδικασιών µέσα από την 

αυτοµατοποιηµένη συλλογή δεδοµένων (Automated Data Capture, ADC) και 

την ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδοµένων (Electronic Data Processing, 

EDP). 

• Ροή της πληροφορίας µε τον πλέον γρήγορο και ακριβή τρόπο µέσα από 

ηλεκτρονικά µηνύµατα τα οποία αυτόµατα ενηµερώνουν τις ηλεκτρονικές 
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εφαρµογές κάνοντας χρήση δεδοµένων και στοιχείων από εµπορικούς 

συνεργάτες. 

• Μείωση του χρόνου, κάτι το οποίο προσφέρει στρατηγικής σηµασίας 

ευκαιρίες για τη βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη, όχι µόνο µέσα από 

τα αποτελεσµατικά συστήµατα ιχνηλασιµότητας, αλλά και από την 

επανασχεδίαση των επιχειρηµατικών διαδικασιών κατά µήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. (GS1, 2009) 

 

1.5.2 Ιχνηλασιµότητα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Νωπών 

Προϊόντων 

  Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εξηγηθεί η ιχνηλασιµότητα µέσα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα των νωπών προϊόντων περιγράφοντας τη ροή τους µέσα σε 

αυτή αλλά και παρουσιάζοντας τη ροή της πληροφορίας κατά µήκος της αλυσίδας. 

 Η ιχνηλασιµότητα απαιτεί επαληθεύσιµες µεθόδους ούτως ώστε να ταυτοποιούνται 

οι παραγωγοί, τα αγροτεµάχια και η παραγωγή µέσα στις διαδικασίες συσκευασίας 

και µεταφοράς/αποθήκευσης σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι 

αριθµοί αναγνώρισης θα πρέπει να εφαρµόζονται και να καταγράφονται µε ακρίβεια 

έτσι ώστε να υπάρχει µια σύνδεση µεταξύ τους. 

Η παρακολούθηση και η ιχνηλασιµότητα των τροφίµων έχει δηµιουργήσει 

σηµαντικό ενδιαφέρον αλλά έχει αποτελέσει και θέµα συζήτησης. Είναι σηµαντικό να 

υπάρξει διαχωρισµός ανάµεσα στο θεσµικό πλαίσιο, τις τεχνολογίες που απαιτούνται 

για να επιτευχθεί η παρακολούθηση και η ανίχνευση και στα πρότυπα EAN•UCC. Το 

σύστηµα EAN•UCC καθιστά τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίµων 

αποτελεσµατική, αλλά είναι ευθύνη της κάθε επιχείρησης και εφοδιαστικής αλυσίδας 

να επωφεληθεί από τις δυνατότητες που αυτό παρέχει. 

Αναλύοντας τις δυνατότητες ιχνηλασιµότητας οι οποίες παρέχονται από τα 

πρότυπα EAN•UCC, είναι σηµαντικό να γίνει διαχωρισµός µεταξύ των όρων 

παρακολούθησης (tracking) και ιχνηλασιµότητας (tracing). Οι γενικά αποδεκτοί 

ορισµοί τους παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

• Η παρακολούθηση (tracking) του προϊόντος είναι η δυνατότητα να 

ακολουθείται η διαδροµή µιας µονάδας προϊόντος µέσα στην εφοδιαστική 

αλυσίδα καθώς µετακινείται µεταξύ των οργανισµών που την αποτελούν. Τα 
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προϊόντα παρακολουθούνται συνήθως για λόγους φθαρτότητας, εσωτερικής 

διαχείρισης και για λόγους διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 

• Η ιχνηλασιµότητα (tracing) ενός προϊόντος είναι η δυνατότητα του 

προσδιορισµού της προέλευσης µιας συγκεκριµένης µονάδας ή ενός συνόλου 

µονάδων προϊόντος που τοποθετούνται µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα 

έχοντας ως αναφορά εγγραφές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα προϊόντα 

ιχνηλατούνται για σκοπούς που έχουν να κάνουν µε την ανάκληση τους για 

λόγους διερεύνησης διαφόρων και πιθανών καταγγελιών. (GS1, 2009) 

 

Οι αριθµοί αναγνώρισης πρέπει να εφαρµόζονται µε ακρίβεια έτσι ώστε να 

υπάρχει σύνδεση µεταξύ των διαδικασιών συσκευασίας και των διαδικασιών 

µεταφοράς και αποθήκευσης. Είναι ευθύνη της κάθε επιχείρησης να διαχειρίζεται 

τους συνδέσµους µεταξύ των προϊόντων που προµηθεύονται και των τελικών 

προϊόντων που καταλήγουν στους τελικούς καταναλωτές. 

Κάποιες πληροφορίες θα πρέπει συστηµατικά να µεταφέρονται µεταξύ των 

συµµετεχόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ άλλα δεδοµένα και πληροφορίες 

αρκεί απλά να αποθηκεύονται. Είναι απόφαση των εµπορικών συνεργατών ποιες 

πληροφορίες θα µεταφέρονται µεταξύ τους. 

Η αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας εξαρτάται από τον πιο 

αδύναµο κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η σύνθεση των µονάδων προϊόντων που 

µεταφέρονται είναι το κρίσιµο σηµείο της όλης διαδικασίας. Είναι αυτή που 

καθορίζει την ακρίβεια οποιουδήποτε συστήµατος ιχνηλασιµότητας. Όσο πιο 

οµογενή είναι τα προϊόντα που µεταφέρονται µεταξύ τους, τόσο πιο ακριβές είναι το 

σύστηµα ιχνηλασιµότητας. 

Τα δεδοµένα ιχνηλασιµότητας µπορεί να µεταφέρονται µέσω ηλεκτρονικών 

µέσων, όπως είναι τα µηνύµατα EDI1 (electronic document interchange) ή µέσω 

αρχείων XML 2 (Extensible Markup Language), και θα πρέπει να συσχετίζονται µε τον 

αριθµό αναγνώρισης των µονάδων προϊόντων τα οποία κινούνται µέσα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα – τον σειριακό κωδικό µεταφοράς φορτίου (Serial Shipping 

Container Code (SSCC)).( EAN International) 

Το µοντέλο ιχνηλασιµότητας το οποίο διαγραµµατικά σχηµατίζεται στο Σχήµα 

1.2 δείχνει τη φυσική ροή (βέλη) µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα των νωπών 

προϊόντων. Μόνο τα βήµατα όπου πραγµατοποιείται µια µεταφορά λαµβάνονται 
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υπόψη. ∆είχνει, επίσης, τη ροή της πληροφορίας (διακεκοµµένα βέλη) που συνοδεύει 

τη φυσική ροή των προϊόντων και διασφαλίζει την επιτυχία της ιχνηλασιµότητας. 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ(TRACKING)  

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ                           ΑΠΟΘΗΚΗ              ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ             ΛΙΑΝ/ΤΗΣ 

      Ετικέτα αναγνώσιµη  Ιχνηλασιµότητα Πακέτου: Ετικέτα εµπορικής µονάδας: 
      από τον άνθρωπο   AI (01) και AI (10)  AI (01) και AI (10). 

Προαιρετικά: AI (11) ή (13), 
AI (412), AI (30), AI (310x) 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 Οµογενής Ετικέτα 
                                                                  µονάδας: 
                    AI (00), AI (01) ή (02) & 

        (37), και AI (10). 
        Προαιρετικά: AI (11) ή (13), 

                                                                 AI (412), AI (310x) 
 

       Ετικέτα µικτής µονάδας: 

       AI (00). Optional: AI (11) 

       ή (13), AI (412), AI (310x) 

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (TRACING):  

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ                           ΑΠΟΘΗΚΗ              ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ             ΛΙΑΝ/ΤΗΣ 

 

Σχήµα 1.2 : Μοντέλο Ιχνηλασιµότητας Νωπών Προϊόντων 

Πηγή: EAN International  

 
1 Τα EDI  µηνύµατα είναι αυτά που συµβάλλουν στην ανταλλαγή δεδοµένων - τα 

οποία είναι δοµηµένα βάσει προτύπων - µεταξύ συστηµάτων πληροφορικής 

εµπορικών εταίρων, µε ηλεκτρονικά µέσα και µε την ελάχιστη ανθρώπινη 

παρέµβαση. 
2 H XML  είναι µία γλώσσα σήµανσης, που περιέχει ένα σύνολο κανόνων για την 

ηλεκτρονική κωδικοποίηση κειµένων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 
ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α 
 

2.1 ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΑΓΡΟ-∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 
 

Η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαµβάνει οργανισµούς και διαδικασίες που 

σχετίζονται µε τη ροή και την επεξεργασία προϊόντων και σχετικών πληροφοριών 

από το αρχικό στάδιο των πρώτων υλών µέχρι τον τελικό χρήστη (Plant -

Management, 2010). 

Η δοµή της εφοδιαστικής αλυσίδας του αγροδιατροφικού τοµέα πρέπει να 

βασίζεται σε στρατηγικές συµµαχίες ούτως ώστε να παραµένει επαρκής και να 

ανταποκρίνεται στον έντονο ανταγωνισµό. Τόσο οι λιανοπωλητές όσο και οι 

παραγωγοί δουλεύουν, όχι µε τη λογική της απλής επαγγελµατικής σχέσης, αλλά µε 

την προοπτική διαχείρισης και ανάπτυξης οµάδας επαφών ως επαγγελµατικό εφόδιο 

(White, H.M.F., 2000). 

Η συνεχής επικοινωνία και ανατροφοδότηση µεταξύ των µελών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας του αγροδιατροφικού τοµέα προωθεί τη βελτίωση του και 

συµβάλλει στη µείωση των λαθών, διασφαλίζοντας µια σταθερή ροή πληροφορίας. 

Το γεγονός ότι υπάρχει αξιόπιστη πληροφορία που ρέει κατά µήκος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας αναφορικά µε τη συµπεριφορά του καταναλωτή, συµβάλλει στη µεταβολή 

µιας νέας αγροτικής βιοµηχανίας από ένα µονοµερή παραγωγικό προσανατολισµό 

(Mowat, A., Collins, R., 2000) σε έναν ολόκληρης της εµπορικής αλυσίδας, 

ενισχύοντας την ευελιξία της παραγωγής και της συνέχισής της. Η ύπαρξη επαφών µε 

πολλαπλούς παρόχους εγγυάται την ευελιξία και την ανταλλαγή  πληροφοριών 

µεταξύ των εταίρων. Όταν ένας έταιρος δεν είναι διαθέσιµος να παράσχει την 

ζητούµενη υπηρεσία, κάποιος άλλος µπορεί να το κάνει τη δεδοµένη στιγµή 

βελτιστοποιώντας τη χρήση της εργασίας και των µηχανών σε όλα τα στάδια της 

αλυσίδας εφοδιασµού (White, H.M.F., 2000). Η απόδοση των υπηρεσιών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας του αγροδιατροφικού τοµέα βασίζεται στις αρχές της 

ποιότητας, η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές των προϊόντων και την ακριβή 

τήρηση του αποθέµατος. Η επαγγελµατική διαχείριση αλλά και παρουσίαση των 

σχετικών δεδοµένων µπορεί να οδηγήσει σε πιο δυνατούς δεσµούς, αυξηµένη 
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εταιρική αξιοπιστία και µακροχρόνιο κέρδος κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας 

(Aghazadeh S.M., 2004). 

Οι εταιρείες οι οποίες δρουν στον αγροδιατροφικό τοµέα έχει διαπιστωθεί ότι 

οφείλουν τη µακρόχρονη επιτυχία τους στις σταθερές σχέσεις πελάτη-προµηθευτή. Οι 

επιτυχηµένες συνεργασίες απαιτούν την ανάπτυξη προγραµµάτων ωφέλιµων και για 

τα δύο συνεργαζόµενα µέλη (πελάτες, προµηθευτές), τόσο για τους τυχόν κινδύνους 

που θα αντιµετωπίσουν όσο και για το κοινό κέρδος. Αυτή η συµφωνία θα πρέπει να 

διευκρινιστεί µεταξύ των συµµετεχόντων µερών, καθώς µπορεί τα πιο αδύναµα µέλη 

της αλυσίδας να φοβηθούν ότι τα οφέλη θα ληφθούν από τους ισχυρότερους, µε 

αποτέλεσµα την απροθυµία τους στο να αφιερώσουν χρόνο και προσπάθεια για την 

ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης εφοδιαστικής αλυσίδας (Taylor D. H., 2006). 

Εστιάζοντας στις αγορές των προµηθευτών, οι Christopher et al (Christopher 

et al, 1991) διατυπώνουν την ύπαρξη κίνησης από την παραδοσιακή σχέση 

αντιπαράθεσης µεταξύ προµηθευτών και πελατών προς µια νέα µορφή σχέσης 

στηριζόµενη στη συνεργασία. Για να πετύχουν οι προσπάθειες συνεργασίας, η 

εµπιστοσύνη και η υποστήριξη µεταξύ των µελών της εφοδιαστικής αλυσίδας του 

αγροδιατροφικού τοµέα είναι σηµαντικές και κοινές προσπάθειες πρέπει να 

αναληφθούν για να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, να αυξηθεί η 

αποτελεσµατικότητα και τα κέρδη και να µειωθούν τα κόστη (Grimsdell K., 1996). 

Τα δίκτυα περιλαµβάνουν δεσµευµένους πόρους οι οποίοι διανέµουν πόρους 

αποδοτικά και ευέλικτα, για την κοινή χρήση των οφελών αλλά και των 

επιβαρύνσεων (Mikkola M., 2008). Τα κύρια οφέλη για τα µέλη της είναι ότι 

κερδίζουν πρόσβαση σε πόρους της εφοδιαστικής αλυσίδας, και µειώνουν τα κόστη 

των µεταξύ τους συναλλαγών (Lamprinopoulou et al, 2006, Brunori, Rossi, 2000) 

Η δηµιουργία µιας γόνιµης συνεργασίας εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες (Trienekens et al, 200) . Ο πιο σηµαντικός είναι η επιλογή του 

κατάλληλου συνεργάτη. Άλλοι παράγοντες συµπεριλαµβάνουν την εισαγωγή 

δραστηριοτήτων στις οποίες τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεργαστούν σε στρατηγικό, 

τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Τέλος, οι έταιροι θα πρέπει να συζητούν την 

επιλογή των κατάλληλων µεθόδων και τεχνολογιών για την υποστήριξη της κοινής 

χρήσης των πληροφοριών, πριν να ξεκινήσουν µια νέα εταιρική σχέση. 

Πέρα από τη διασφάλιση µιας καλής και γόνιµης συνεργασίας µεταξύ των 

συµβαλλόµενων µερών στην εφοδιαστική αλυσίδα, σηµαντικό ρόλο για την επίτευξη 

ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων παίζουν αυτοί οι οποίοι παράγουν, 
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επεξεργάζονται και εµπορεύονται τα προϊόντα, δηλαδή τα ίδια τα µέλη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι ευθύνες των µελών της εφοδιαστικής αλυσίδας του 

αγροδιατροφικού τοµέα καλύπτουν όλο το µέρος της από την αρχική παραγωγή στην 

τελική κατανάλωση (Doris G., Margret W., 2007). 

Η εφοδιαστική αλυσίδα του αγροδιατροφικού τοµέα ξεκινά από τους αγρότες 

– παραγωγούς, οι οποίοι χρησιµοποιούν ποικίλους τρόπους για να καλλιεργήσουν τα 

προϊόντα τους, τρόποι οι οποίοι έχουν να κάνουν µε τη φύτευση, την προετοιµασία 

του εδάφους, τη διαχείριση των καλλιεργειών και των επιβλαβών οργανισµών, τις 

µεθόδους συγκοµιδής, την ταξινόµηση, τη συσκευασία. 

Στη συνέχεια θέση στην εφοδιαστική αλυσίδα του αγροδιατροφικού τοµέα 

παίρνουν όσοι επεξεργάζονται και διαχειρίζονται τις πρώτες ύλες, οι οποίες είναι τα 

προϊόντα από τους καλλιεργητές. 

Τα προϊόντα αυτά περνούν από τη διαδικασία της συσκευασίας έτσι ώστε 

µετά να είναι έτοιµα προς πώληση στους καταναλωτές. 

Οι καταναλωτές είναι αυτοί οι οποίοι διαλέγουν το προϊόν που θέλουν, το 

µεταφέρουν , το προετοιµάζουν, το καταναλώνουν και τέλος πετούν τα οικιακά 

απόβλητα (Doris G., Margret W., 2007). 

 

ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ευθύνες ενδιαφερόµενων µερών για ποιότητα και ασφάλεια των τροφίµων 
 
 
 
 
 
GAP: Good Agricultural Practices (Ορθές γεωργικές πρακτικές) 
GDP: Good Distribution Practices (Ορθές πρακτικές διανοµής) 
GMP: Good Manufacturing Practices (Ορθές πρακτικές κατασκευής) 

αγρόκτηµα 

Αγροτική 
παραγωγή 

Πώληση 
πρώτων 
υλών 

Κατασκευή, 
συσκευασία 
προϊόντων 
τροφίµων 

Πώληση των 
προϊόντων 
τροφίµων 

Καταναλωτές 

GAP GDP GMP GDP 

GΗP (e.g. HACCP) 
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GHP: Good Hygiene Practices (Ορθές πρακτικές υγιεινής) 
HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point 
 
Σχήµα 2.1: Η εφοδιαστική αλυσίδα του αγροδιατροφικού τοµέα και οι ευθύνες των 
ενδιαφερόµενων µερών για ποιότητα και ασφάλεια των τροφίµων 
Πηγή: Doris G., Margret W., 2007 
 

Όλα τα παραπάνω στάδια συνδέονται µε συγκεκριµένες πρακτικές οι οποίες 

θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τον κάθε παράγοντα και µέλος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας του αγροδιατροφικού τοµέα. Στο πρώτο στάδιο της αλυσίδας, 

που είναι και αυτό της αγροτικής παραγωγής, ορθές γεωργικές πρακτικές (GAP) 

πρέπει να ακολουθούνται, όπως η ελεγµένη χρήση φυτοφαρµάκων, η ποιότητα 

υγιεινής των αγροτικών διαδικασιών, η ορθή µεταχείριση των ζώων, η ελεγµένη 

χρήση ζωοτροφών. Η πώληση αυτών των αγροτικών προϊόντων (φρούτα, λαχανικά, 

προϊόντα κρέατος κοκ.) θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε κάποιες ορθές πρακτικές 

διανοµής (GDP), οι οποίες ορίζουν που θα διανεµηθούν τα προϊόντα εντός της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, σε τι ποσότητες και τιµές. Τα προϊόντα αυτά περνούν τη 

διαδικασία της συσκευασίας και κατασκευής, όπου συγκεκριµένες πρακτικές 

κατασκευής (GMP) καθορίζουν τον τρόπο συσκευασίας των προϊόντων, την επιλογή 

ασφαλών για την υγεία υλικών και φιλικών προς το περιβάλλον. Ορθές πρακτικές 

υγιεινής (GHP) ακολουθούνται κατά τις διαδικασίες πώλησης ούτως ώστε να µην 

θέτεται σε κίνδυνο η υγεία των καταναλωτών. Στο στάδιο αυτό ελέγχεται η ποιότητα 

των προς πώληση προϊόντων, αν κριθεί ότι η κατάστασή τους επιτρέπει να πωληθούν 

φτάνουν στον καταναλωτή. Όλες αυτές οι διαδικασίες και πρακτικές βασίζονται σε 

ορισµένους κανόνες (HACCP) και περνούν από συνεχή αξιολόγηση. 

 
 
 

2.2 ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 
 

Παρακάτω θα γίνει µια ανάλυση διάφορων εφοδιαστικών αλυσίδων αγορών 

αγροτικών προϊόντων για την Βόρεια Ευρώπη, αφού όπως περιγράφεται αποτελούν 

τις πιο ολοκληρωµένες σε διαδικασίες όπως αυτές περιγράφηκαν στην προηγούµενη 

ενότητα 2.1.  

Η αξία ενός γεωργικού εµπορεύµατος στην αγορά εξαρτάται από τη 

διαθεσιµότητα (ποσότητα, ποιότητα και τιµή) και από το κόστος της παραγωγής. Η 
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αγορά προµηθειών  µπορεί να µην διασφαλίζει πάντα τη σταθερότητα απέναντι στο 

ρίσκο ή σε κάθε άλλου είδους εκµετάλλευση, και για αυτό το λόγο οδηγείται στις 

συµβατικές προµήθειες. Η φθαρτότητα είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για τα 

εµπορεύµατα. Οι Harrington και Manchester (Harrington, D., Manchester, A., 1986) 

διαφωνούν στο ότι οι συµφωνίες κατόπιν συµβολαίου είναι πιο συνηθισµένες στα 

προϊόντα που φθείρονται πιο γρήγορα απ’ ότι σε αυτά τα οποία µπορούν να 

αποθηκευθούν (Wilson, N., 2000). Τα προϊόντα που φθείρονται πιο εύκολα είναι 

ευνόητο να βρίσκονται πιο συχνά σε συµφωνίες κατόπιν συµβολαίου, αφού 

παρουσιάζουν µεγαλύτερο κίνδυνο καταστροφής κατά τη διάρκεια του χρόνου. 

Τα κόστη από τα κανάλια διανοµής των φρέσκων προϊόντων µπορούν να 

µειωθούν σηµαντικά χρησιµοποιώντας τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 

εφοδιαστική αλυσίδα των φρούτων και λαχανικών έχει διασπαστεί µε αποτέλεσµα 

κάποιοι σύνδεσµοι και λειτουργίες να εξακολουθούν να εκτελούνται σωστά και 

αποδοτικά ενώ κάποιες άλλες να δηµιουργούν σηµεία συµφόρησης. Είναι κρίσιµης 

σηµασίας οι αγορές να καταφέρουν να επιβιώσουν κάτω από τέτοιου είδους αλλαγές 

κάτι το οποίο αν επιτευχθεί τις καθιστά πιο ευέλικτες και εύκολα προσαρµόσιµες. 

Οι αλλαγές στον τοµέα λιανικής πώλησης τροφίµων, επηρεάζουν όλη την 

αγορά της Ευρώπης η οποία αλλάζει τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά όσον αφορά 

τις λειτουργίες της. Ο τοµέας γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος εξαιτίας της γενικής 

κατάστασης που έχει να κάνει µε την υπερπροσφορά προϊόντων,  την αυξανόµενη 

προσφορά από την Ισπανία και το Μαρόκο καθώς και στο αυξανόµενο µέγεθος των 

εταιριών λιανικού εµπορίου. Σύµφωνα µε έρευνα της Natasha Wilson (Wilson, N., 

2000) γύρω από τις µεµονωµένες αγορές της Βόρειας Ευρώπης ανακαλύφθηκε ότι οι 

αγορές της Ολλανδίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερµανίας και του Ηνωµένου 

Βασιλείου, η ισορροπία των δυνάµεων της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν είναι τόσο 

ξεκάθαρη όσο είναι στη Νότια Ευρώπη. Οι προµηθευτές και οι λιανοπωλητές έχουν 

µια µόνιµη διαµάχη για το ποιος θα έχει τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και η Γαλλία είναι κυρίως εξαγωγικές χώρες 

λαχανικών, ενώ το Ηνωµένο Βασίλειο είναι κατά 85% αυτάρκες. Η Γερµανία από την 

άλλη είναι κυρίως εισαγωγική χώρα. Η παραγωγή από θερµοκήπια είναι σηµαντικά 

υψηλή στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Η µεγαλύτερη κλίµακα 

παραγωγής λαχανικών ανήκει στο Ηνωµένο Βασίλειο ενώ σε µικρότερη κλίµακα 

βρίσκεται η Γαλλία σε σχέση µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Wilson, N., 2000). 
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Η κατάσταση στο Ηνωµένο Βασίλειο διαφέρει αισθητά σε σχέση µε άλλες 

χώρες, δεν υπάρχει σηµαντική θέση για δηµοπρασίες στον τοµέα των φρέσκων 

προϊόντων και οι συνεταιρισµοί µειώνονται µε την τρέχουσα θεσµική µορφή τους, 

και µετατρέπονται σε ιδιωτικές εταιρίες (αυτό οφείλεται στο νόµο και έχει να κάνει 

µε το πόσο κέρδος µπορούν οι συνεταιρισµοί να έχουν και να επενδύουν). Το 

Ηνωµένο Βασίλειο φαίνεται να είναι η πιο ανεπτυγµένη χώρα σε σχέση µε τον άµεσο 

εφοδιασµό στους λιανοπωλητές και έχει µια πολύ καλά οργανωµένη και 

συντονισµένη εφοδιαστική αλυσίδα. Η δυναµικότητα των λιανοπωλητών σε κάθε 

χώρα έχει να κάνει µε τις λειτουργίες της εκάστοτε εφοδιαστικής αλυσίδας και πως 

αυτές είναι εναρµονισµένες µε το δίκτυο (Wilson, N., 2000). 

Βέλγιο 

Η εφοδιαστική αλυσίδα των φρέσκων λαχανικών στο Βέλγιο χαρακτηρίζεται 

από µια σπασµένη αλυσίδα αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτό αλλάζει. Λίγα χρόνια 

πριν, σχεδόν κανένα φρέσκο προϊόν δεν κινείτο απευθείας από τον παραγωγό στον 

λιανοπωλητή. Εντούτοις, οι άµεσες αγορές από τους χονδρέµπορους και τους 

λιανοπωλητές αρχίζουν να αποτελούν σηµαντικό κανάλι πώλησης. Υπάρχει µια 

σηµαντική αύξηση των παραγωγών οι οποίοι πουλούν τα προϊόντα που παράγουν 

απευθείας στον καταναλωτή, τα τελευταία 30 χρόνια.  

Όπως και για άλλες ώριµες αγορές της ΕΕ, η βελγική λιανική αγορά είναι υπό 

την πίεση των χαµηλών περιθωρίων και χαρακτηρίζεται από µια συνεχιζόµενη 

συγκέντρωση της αγοραστικής δύναµης. Πάνω από το 50% της παραγωγής πωλείται 

από σουπερµάρκετ ή υπερµάρκετ στο Βέλγιο. Ο λιανοπωλητής µε το πιο 

ανεπτυγµένο σύστηµα είναι ο Delhaize, ο οποίος κάνει σηµαντικά βήµατα στο τοµέα 

της εφοδιαστικής αλυσίδας µετά την εµπειρία του στις αγορές των Ηνωµένων 

Πολιτειών της Αµερικής (Wilson, N., 2000). 

Γαλλία 

Σε γενικές γραµµές, το χαµηλό επίπεδο οργάνωσης των Γάλλων παραγωγών 

αποτελεί εµπόδιο για τις πωλήσεις και αγορές αγροτικών προϊόντων (αν και αυτό 

ποικίλει ανάλογα µε το προϊόν). Οι αρχικές δοµές των αγορών τείνουν να είναι πολύ 

παραδοσιακές, ενώ είναι πιο οργανωµένες στη βόρεια Γαλλία. Οι διάφορες 

περιφέρειες της Γαλλίας πωλούν σε διαφορετικά κανάλια. Οι συνεταιρισµοί είναι 

ισχυροί στις περιφερειακές αγορές. Οι λιανοπωλητές αγοράζουν απ’ ευθείας από τους 

παραγωγούς σε ποσοστό 50% της παραγωγής, το 35% αποκτάται από τις φυσικές 
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αγορές και το υπόλοιπο αγοράζεται στις δηµοπρασίες για τα σουπερµάρκετ καθώς 

και από τους παραγωγούς (συνεταιρισµοί και συνδικάτα). 

Ο ανταγωνισµός γίνεται όλο και πιο ισχυρός: µαζί µε την Ιταλία, η Γαλλία 

έχει τη χαµηλότερη παρουσία στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώνοντας 

ποσοστό µόλις 4% στο µερίδιο αγοράς. 

Σύµφωνα µε το νόµο Loi Royer, η Γαλλία έχει επεκταθεί στο τοµέα των 

σουπερµάρκετ, αφού όποια αγορά φτάνει σε έκταση τα 1.200 τετραγωνικά µέτρα 

πρέπει να εξουσιοδοτείται από την Επιτροπή της Αστυφιλίας (Commission 

d’Urbanisme) τόσο σε επίπεδο περιφέρειας όσο και σε εθνικό επίπεδο (Wilson, N., 

2000). 

Γερµανία 

Η πλειοψηφία των φρέσκων λαχανικών που πωλούνται στη Γερµανία 

εισάγονται, οι ολλανδικές δηµοπρασίες είναι µια σηµαντική προσφορά προέλευσης. 

Οι συνεταιρισµοί (σε ποσοστό 30%) και οι µεσαίου µεγέθους παραγωγοί κυριαρχούν 

στη παραγωγή των νωπών προϊόντων. Η πλειοψηφία της παραγωγής πωλείται σε 

χονδρέµπορους σε τοπικές αγορές.  

Όλο και περισσότερο, τα  σούπερ µάρκετ αναπτύσσουν κεντρικά συστήµατα 

αγορών και επιδιώκουν να προµηθεύονται απευθείας τα προϊόντα από τους 

παραγωγούς. Εντούτοις, οι καταναλωτές ( ένας στους δύο)  επιµένουν και αγοράζουν 

από τις αγορές χονδρέµπορων. Αυτές είναι ουσιαστικά ενώσεις των ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων που µπορεί να έχουν δική τους αλυσίδα σούπερ µάρκετ. Μέλη σε αυτές 

τις ενώσεις εγγράφονται προκειµένου να διαπραγµατευτούν για πιο ανταγωνιστικούς 

όρους µε τους προµηθευτές. Η Edeka, είναι για παράδειγµα, µια περιφερειακή 

λειτουργία χονδρεµπορίου παρέχοντας µια εθελοντική αλυσίδα των ανεξάρτητων 

εµπόρων λιανικής πώλησης (Wilson, N., 2000). 

Ηνωµένο Βασίλειο 

Οι απαιτήσεις για τους εµπόρους λιανικής πώλησης για την άσκηση της 

"δεούσης επιµέλειας" σχετικά µε τα προϊόντα διατροφής που πωλούν είναι, 

αναµφισβήτητα, ο πιο σηµαντικός παράγοντας που ανατρέπει τη σχέση µεταξύ των 

µερών στην αλυσίδα εφοδιασµού. Θεωρείται ότι νέοι µηχανισµοί θα αναπτυχθούν 

βάσει των οποίων αγοραστές και πωλητές θα είναι σε θέση να ενεργήσουν για να 

ελαχιστοποιήσουν τα κοινά κόστη και τους πιθανούς κινδύνους (Hughes, D., 1994) 



∆ιπλωµατική Εργασία, Θέµα «Εφοδιαστική αλυσίδα και αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα του 
αγροδιατροφικού τοµέα»      Σελίδα 29 

Επιπροσθέτως, η παραγωγή λαχανικών η οποία προορίζεται για τα σουπερ 

µάρκετ της χώρας έχει αναληφθεί από µεγαλύτερες πιο εξειδικευµένες γεωργικές 

µονάδες, µε την επαφή και την παράδοση µεταξύ προµηθευτή και λιανοπωλητή να 

είναι άµεση. Οι αλυσίδες καταστηµάτων λαµβάνουν τώρα τη πλειοψηφία των 

προϊόντων σε φρούτα και λαχανικά (γύρω στο 70%), ενώ το 1980 περίπου το 90% 

πωλούταν µέσω των παραδοσιακών µανάβικων. Τα περιθώρια στην λιανική πώληση 

τροφίµων είναι τα υψηλότερα στην Ευρώπη και προβάλλεται το επιχείρηµα ότι αυτό 

συµβαίνει επειδή το Ηνωµένο Βασίλειο έχει σήµερα την πιο εκλεπτυσµένη οργάνωση 

αλυσίδας εφοδιασµού για τα νωπά προϊόντα. Ο έµπορος λιανικής πώλησης του 

Ηνωµένου Βασιλείου είναι ο πιο ισχυρός εµπορικός έταιρος στην αλυσίδα, αλλά και 

λόγω της συλλογικής εργασίας σε σχέση µε άλλες αλυσίδες εφοδιασµού, έχει 

εξασφαλίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Wilson, N., 2000). 

 

2.3 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΑΓΡΟ-

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Η εφοδιαστική αλυσίδα, όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω, αποτελεί βασικό 

παράγοντα και για την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα όχι µόνο για τον 

αγροδιατροφικό τοµέα αλλά για ολόκληρο το σύστηµα παραγωγής και κατανάλωσης. 

Αποφάσεις οι οποίες λαµβάνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα επηρεάζουν και την 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα. Για παράδειγµα, εάν ένας χονδρέµπορος ο οποίος 

εργάζεται στην Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης αποφασίσει ότι τα προϊόντα θα τα 

προωθήσει την εφοδιαστική αλυσίδα µέσα σε πλαστικά τελάρα, θα επηρεάσει και την 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, αφού θα δηµιουργήσει σοβαρό πρόβληµα στην 

ανακύκλωση και διαχείριση του πλαστικού. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η διάχυτη χρήση 

περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος τεχνικών µέσα σε ολόκληρη την εφοδιαστική 

αλυσίδα ενός προϊόντος έχει αποτελέσει έναν κοινό τρόπο για να βελτιωθεί η 

απόδοση των βιοµηχανιών σε περιβαλλοντολογικά ζητήµατα, µία τάση η οποία, µέχρι 

στιγµής,  δεν ακολουθείται από την βιοµηχανία αγροτικών προϊόντων. Η στρατηγική 

αυτή είναι γνωστή ως περιβαλλοντική διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και 

περικλείει τόσο τα περιβαλλοντικά ζητήµατα της διαχείρισης των βιοµηχανικών 

αλυσίδων όσο και τα συστήµατα reverse logistics (Lamming R, Hampson J, 1996). 
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Τα συστήµατα reverse logistics περιλαµβάνουν τόσο την επιστροφή των 

προϊόντων όσο και την ανάκτηση και ανακύκλωση αυτών, κλειδιά τα οποία 

αποτελούν κέρδη για τους παραγωγούς. Άλλες εναλλακτικές διαδικασίες των 

συστηµάτων reverse logistics είναι η επισκευή, ανακαίνιση και η επανεπεξεργασία. 

Από τις πιο σηµαντικές διαδικασίες σε αυτόν τον τοµέα είναι η ανακύκλωση, 

διαδικασία των reverse logistics η οποία έχει µελετηθεί στη βιβλιογραφία (Stock 

1992, Pohlen and Farris 1992, Fleischmann et al. 1997, Ritchie et al. 1999, Klausner 

and Hendrickson 2000, Tibben – Lembke and Rogers 2002) (Fleischmann, J.M, et al, 

1997), (Tibben – Lembke Ronald S., Dale S. Rogers, 2002). 

Η ανακύκλωση άρχισε να θεωρείται υψηλής σηµασίας ζήτηµα για τις 

εταιρείες, τη στιγµή που νόµοι ισχύουν σε πολλές χώρες και οι οποίοι θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη από την αλυσίδα αγροτικών προϊόντων. Ανακύκλωση θα 

µπορούσε να οριστεί ως η διαδικασία η οποία περιλαµβάνει τη συλλογή 

ανακυκλώσιµων υλικών τα οποία έχουν συλλεχθεί από τους παραγωγούς, έτσι ώστε 

αυτά τα υλικά να µπορέσουν να χρησιµοποιηθούν ξανά (ονοµάζονται δευτερεύοντα) 

στην κατασκευή νέων προϊόντων τα οποία θα διοχετευθούν στην αγορά  (Spengler, 

T., Püchert, H., Penkuhn, T., Rentz O., 1997). 

Οι λόγοι που προωθούνται οι πρακτικές reverse logistics στον τοµέα των 

αγροτικών προϊόντων, όπως η ανακύκλωση,  είναι τόσο οικονοµικοί όσο και 

περιβαλλοντικοί. Ανάµεσα στα οικονοµικά κίνητρα είναι τόσο η ανάκτηση της αξίας 

στο χρησιµοποιηθέν προϊόν ή το κέρδος από τα υλικά συσκευασίας. Από 

περιβαλλοντική άποψη, το κέρδος βρίσκεται στο γεγονός της µείωσης της µόλυνσης 

του περιβάλλοντος αλλά και στη συµβολή ενάντια στον κορεσµό των χωµατερών 

(Kroon and Vrijens, L. Kroon and G., 1995) αλλά και στο γεγονός ότι οι πρώτες ύλες 

γίνονται ολοένα και δυσεύρετες.  

Η συσκευασία αποτελεί το κύριο απόβλητο το οποίο προέρχεται από τα 

φρέσκα φαγητά και λαχανικά µετά τη χρήση τους από τον τελικό χρήστη. Η 

νοµοθεσία περί συσκευασίας έχει δηµιουργήσει τρόπους και λύσεις έτσι ώστε τα 

απόβλητα αυτά να µολύνουν όσο το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον. Αυτή η 

νοµοθεσία προωθεί την ανάπτυξη των συστηµάτων reverse logistics, τα οποία 

κάποιες φορές είναι γνωστά ως αντίστροφα κανάλια διανοµής. Αυτά τα κανάλια 

αντίστροφης διανοµής συµβαίνουν όχι µόνο µε την ανακύκλωση συσκευασιών, αλλά 

και µε τις επιστροφές προϊόντων (Pohlen Terrance, Farris Theodore, 1992). 
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Επιπλέον, κατευθυντήρια γραµµή για τη διαχείριση των συσκευασιών 

(Packaging Waste Directive) έχει δοθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 

∆εκέµβριο του 1994 (94/62/EC, 1994) η οποία έχει σαν στόχο να παρέχει το νοµικό 

πλαίσιο στις χώρες-µέλη ώστε να επαναχρησιµοποιούν, να ανακτούν και να 

ανακυκλώνουν τα απόβλητα από τις συσκευασίες. 

Επιπροσθέτως, µέσα από αυτό το πλαίσιο τα κράτη – µέλη έπρεπε να 

διαβεβαιώσουν ότι επαρκή συστήµατα αναπτύχθηκαν ώστε να ανακυκλώνονται τα 

απόβλητα από τους καταναλωτές και να σχεδιαστούν βάσεις δεδοµένων στις οποίες 

θα καταγράφονται τα υλικά τα οποία ανακλήθηκαν, ανακυκλώθηκαν και 

επαναχρησιµοποιήθηκαν.  

Επιπλέον, οι προµηθευτές των συσκευασµένων προϊόντων υποχρεούνται να 

παρέχουν κατάλληλα συστήµατα για τη συλλογή αποβλήτων συσκευασίας αλλά και 

για την ενηµέρωση των καταναλωτών για αυτά τα συστήµατα. Οι προµηθευτές αυτοί 

θα πρέπει να ασκούν συµβουλευτική πολιτική καθώς και πολιτική συνεργασίας µε 

τους αντίστοιχους δήµους και κοινότητες για αυτά τα συστήµατα συλλογής 

αποβλήτων , ενώ θα έπρεπε ταυτόχρονα να συγκεντρώνουν πληροφορία από τα 

αποτελέσµατα αυτής της συλλογής, ανακύκλωσης υλικών και ενέργειας (Hage O., 

2008), (Hughes, D., 2003). 

Υπάρχουν διάφορα µέρη από την εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων 

τα οποία θα µπορούσαν να σχετιστούν µε τη διαχείριση των συστηµάτων reverse 

logistics, ενώ ο τρόπος που αυτά τα συστήµατα διαχειρίζονται είναι ύψιστης 

σηµασίας τόσο για το περιβάλλον όσο και για την οικονοµία. Για παράδειγµα, η 

προαναφερθείσα νοµοθεσία περί συσκευασίας καλύπτει διαδικασίες τόσο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, όταν προτείνονται υλικά για συσκευασία που µπορούν 

εύκολα να ανακυκλωθούν, όσο και διαδικασίες της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας, όταν αυτά τα υλικά µπορούν να τροποποιηθούν εύκολα, να 

ανακατασκευαστούν, να ανακυκλωθούν.  Όπως έχουν διατυπώσει οι  Krumwiede και 

Sheu 2002, Meade και Sarkis 2002, Hughes 2003, η διαχείριση των επιστροφών και 

τα συστήµατα reverse logistics αποτελούν µέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας ενώ 

αναπτύσσονται είτε από τους ίδιους τους λιανοπωλητές είτε δίνονται outsourcing σε 

3PL εταιρίες. 
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2.3.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ 

 

Η αντίστροφη εφοδιαστική είναι µια συνεχής, εγκατεστηµένη διαδικασία, 

δηλαδή, δεν πραγµατοποιείται µόνο µια φορά αλλά αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της 

στρατηγικής µιας επιχείρησης. Περιλαµβάνει µια σε βάθος επανεξέταση του κύκλου 

ζωής του προϊόντος ώστε να καθοριστεί η ποσότητα ενέργειας που αναλώνεται και η 

ποσότητα των απορριµµάτων που παράγονται σε κάθε φάση στη διάρκεια ζωής του 

προϊόντος. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως 

σταθερή βάση για το σχεδιασµό προγραµµάτων µείωσης των απορριµµάτων. 

Υποστηρίζει τη συνολική περιβαλλοντική αποστολή της επιχείρησης. 'Έτσι, µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ως ένα ισχυρό εργαλείο marketing. Υποκινείται από την 

αυξανόµενη επαγρύπνηση των καταναλωτών, τη διάθεση στην αγορά από τους 

ανταγωνιστές προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και τη θεσπιζόµενη νοµοθεσία 

(Plant-Management, 2000).  

Ένα αποτελεσµατικό σύστηµα reverse logistics, σύστηµα µέσα από το οποίο 

οργανώνονται όλες οι διαδικασίες τις αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, µπορεί να 

µετατρέψει µία αυξανόµενου κόστους και πολυπλοκότητας διαδικασία σε ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µία ευκαιρία να 

αναδιοργανωθούν οι επιχειρησιακές διαδικασίες ώστε να δηµιουργηθεί µια καλύτερη 

εικόνα για τις µελλοντικές πρακτικές. Τα συστήµατα reverse logistics είναι µια πολύ 

πολύπλοκη και εξειδικευµένη περιοχή κάθε εφοδιαστικής αλυσίδας και 

συµπεριλαµβάνει τη διαχείριση µεµονωµένων πακέτων, το άνοιγµα και τον έλεγχο 

των προϊόντων, την επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων, τους πελάτες και τους 

πωλητές και µετά τη µεταφορά των προϊόντων σε κανάλια διαρρύθµισης τα οποία θα 

ορίσουν την υψηλότερη αξία. Είναι σηµαντικό να υπάρχει µια συγχρονισµένη και 

οµαδική προσπάθεια από όλους τους εταίρους για να είναι επιτυχηµένο ένα σύστηµα 

Reverse Logistics. (Ashish, 2006) 

H εφαρµογή της Αντίστροφης Εφοδιαστικής αναφέρεται στα εξής στάδια, που 

αποτελούν την αλυσίδα ανάκτησης του προϊόντος, τη συλλογή, τη διαλογή, την 

ανακατασκευή, την επαναχρησιµοποίηση 

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας των reverse logistic είναι η συλλογή, η 

οποία είναι, όλες εκείνες οι δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τη λήψη των 
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επιστρεφόµενων προϊόντων, των πλεονασµατικών προϊόντων στέλνοντάς τα σε ένα 

µέρος όπου θα υποβληθούν στην περαιτέρω εξέταση και την επεξεργασία. Ο 

εντοπισµός τέτοιων προϊόντων, η αγορά τους, η µεταφορά και αποθήκευσή τους, 

είναι όλες δραστηριότητες σχετικές µε τη συλλογή (Lourenço,  Pablo Soto 2002). Τα 

αγροτικά προϊόντα τα οποία έχουν αλλοιωθεί και δεν είναι κατάλληλα να πωληθούν, 

συλλέγονται και µέσα από διαδικασίες µεταποίησης τους µπορούν να µετατραπούν 

σε λιπάσµατα. 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα στη συλλογή είναι η υψηλή αβεβαιότητα σχετικά µε 

τις περιοχές από τις οποίες τα χρησιµοποιηµένα προϊόντα πρέπει να συλλεχθούν, η 

ποσότητα και ο συγχρονισµός τους.  Όλα αυτά δηµιουργούν σοβαρές δυσκολίες στο 

σχεδιασµό και στον έλεγχο των διαδικασιών συλλογής. Επιπλέον, αυτοί οι 

παράγοντες αβεβαιότητας είναι καταστρεπτικοί στην ολοκλήρωση των δικτύων των 

forward and reverse διανοµών,  κάτι το οποίο είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα εάν 

αναλογιστούµε ότι η επιπρόσθετη µεταφορά που προέρχεται από τις επιστροφές των 

προϊόντων είναι ένα αρνητικό στοιχείο στη γενική οικολογική αξιολόγηση των 

βιοµηχανικών δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν µε την επαναχρησιµοποίηση 

(Lourenço,  Pablo Soto 2002). 

Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα για την είσοδο προϊόντων στην αλυσίδα των 

reverse logistic είναι αυτό της ποιότητάς τους. Αυτό το ζήτηµα είναι κεντρικό στο 

στάδιο της διαλογής, όπου µια απόφαση πρέπει να επιτευχθεί για το αν ένα προϊόν (ή 

µέρη από αυτό)  θα επαναχρησιµοποιηθεί, θα ανακατασκευαστεί, θα ανακυκλωθεί ή 

θα αχρηστευτεί. Για τον αγροδιατροφικό τοµέα ,τα προϊόντα τροφίµων σίγουρα δεν 

ανήκουν στην κατηγορία εκείνων τα οποία µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν αλλά 

σίγουρα µπορούν να µετατραπούν σε άλλες µορφές ενέργειας. 

 

2.3.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ REVERSE LOGISTICS 

Οι διαδικασίες και τα στάδια τα οποία απαρτίζουν ένα ολοκληρωµένο 

σύστηµα reverse logistics αναλύθηκαν στην προηγούµενη ενότητα 2.3.1. Στην 

παρούσα ενότητα θα αναλυθούν ενώ θα συνδεθούν και µε τις ενέργειες τις οποίες θα 

πρέπει να κάνει µια αγορά αν θέλει να σχεδιάσει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα 

reverse logistics. Αναλυτικά, οι ενέργειες αυτές είναι η Φραγµένη Πύλη 

(Gatekeeping), η Συντοµευµένη κυκλική χρονική διάταξη (Compacting Disposition 

Cycle Time), τα Πληροφοριακά Συστήµατα Reverse Logistics (Reverse Logistics 
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Information Systems), τα Συγκεντρωτικά Κέντρα Επιστοφών (Dr.Rogers, Dr.Tibben-

Lembke, 1998). 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GATEKEEPING.  

Τα τελευταία χρόνια αυτό που προσπαθούν οι λιανοπωλητές µαζί  µε τους 

κατασκευαστές είναι να έχουν κέρδος αποκλειστικά και µόνο µέσα από τη λειτουργία 

της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το σηµείο το οποίο αποτελεί την είσοδο για ένα προϊόν 

στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα ή αλλιώς η «πύλη» από την οποία περνά ένα 

προϊόν στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα (gatekeeping), αξίζει περισσότερη 

προσοχή. Η «πύλη» αυτή αποτελεί την εξέταση για ελαττωµατικό επιστρεφόµενο 

εµπόρευµα στο σηµείο εισόδου της διαδικασίας των συστηµάτων reverse logistics. Η 

καλή λειτουργία αυτής της «πύλης» αποτελεί το «Α και το Ω» για τη σχεδίαση ενός 

ολόκληρου συστήµατος reverse logistics το οποίο θα είναι εύχρηστο και κερδοφόρο. 

Στην περίπτωση των αγορών αγροτικών προϊόντων, ο ίδιος ο λιανοπωλητής ή 

χονδρέµπορος θα πρέπει να συγκεντρώνει τα προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα 

προς πώληση και να τα στέλνει στο αντίστοιχο κέντρο όπου συγκεντρώνονται αυτά 

τα προϊόντα της αγοράς χονδρικού εµπορίου έτσι ώστε να περάσουν από διαδικασίες 

τις οποίες η ίδια η αγορά θα πρέπει να έχει ορίσει. Για παράδειγµα, στην Κεντρική 

Αγορά της Θεσσαλονίκης, κάποια υλικά, όπως τα ξύλινα κιβώτια καθώς και κάποια 

µέρη από προϊόντα κρέατος συγκεντρώνονται έτσι ώστε να επεξεργαστούν µε τρόπο 

φιλικό προς το περιβάλλον. 

 

ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ (COMPACTING 

DISPOSITION CYCLE TIME) 

Άλλο ένα κρίσιµο σηµείο για τα συστήµατα reverse logistics είναι η ύπαρξη 

µικρών διαστηµάτων για τη διάθεση των προϊόντων.  

Οι αγορές χονδρικού εµπορίου οι οποίες είναι καλές στη διαχείριση  των 

συστηµάτων reverse logistics είναι και έµπειρες στη λειτουργία του gatekeeping, κάτι 

που αναφέρθηκε παραπάνω. Αυτές οι αγορές είναι επίσης ικανές να µειώνουν τους 

χρόνους που έχουν να κάνουν µε αποφάσεις για τις επιστροφές, τις σχετικές κινήσεις 

των προϊόντων και την επεξεργασία τους. 

Ενώ για τα περισσότερα επιστρεφόµενα προϊόντα δεν έχει καταστεί δυνατό να 

γίνει η επεξεργασία τους σε ένα καλό και µικρό χρονικό διάστηµα, οι εταιρίες δεν 

έχουν καταφέρει να ανακαλύψουν τον τρόπο µε τον οποίο θα καταφέρουν να 
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µειώσουν αυτό το χρόνο. Συχνά, όταν ένα υλικό γυρίζει πίσω σ’ ένα κέντρο διανοµής 

δεν είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο αυτό συνέβη: αν, δηλαδή, ήταν ελαττωµατικό, αν 

µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί, ή αν χρειάζεται να πάει σε µια χωµατερή. Η 

πρόκληση της επιτυχούς διεύθυνσης ενός συστήµατος διανοµής στην «προς τα 

εµπρός» εφοδιαστική αλυσίδα είναι µεγάλη, αλλά ακόµη πιο δύσκολη είναι η ίδια 

διαδικασία για τις εταιρίες στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα. 

Μέρος αυτής της δυσκολίας είναι το γεγονός ότι η ανταµοιβή για κάποιον ο 

οποίος παίρνει την ευθύνη για τόσο σηµαντικές και εντός συγκεκριµένου χρονικού 

περιθωρίου αποφάσεις δεν είναι τόσο µεγάλη µε αποτέλεσµα να µην θέλουν πολλοί 

να πάρουν αποφάσεις που έχουν να κάνουν µε το πώς θα διατεθούν τα επιστρεφόµενα 

προϊόντα. Γενικά, είναι ευκολότερο να γυρίσεις ένα προϊόν στο αµέσως προηγούµενο 

στάδιο του καναλιού γιατί έτσι µειώνεται και το προσωπικό αλλά και το εταιρικό 

ρίσκο. (Dr.Rogers, Dr.Tibben-Lembke, 1998, Thierry et al., 1995) 

∆υστυχώς, αυτό ισχύει και για την Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης, όπως 

θα αναλυθεί και παρακάτω, αφού δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό να επιλέξει 

να προϊόντα τα οποία θα περάσουν από τις διαδικασίες και τα στάδια της 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ REVERSE LOGISTICS (REVERSE 
LOGISTICS INFORMATION SYSTEMS) 
 

Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εταιρίες στην 

εκτέλεση των συστηµάτων reverse logistics είναι η έλλειψη καλών πληροφοριακών 

συστηµάτων. Λίγες είναι οι αγορές αγροτικών προϊόντων οι οποίες έχουν καταφέρει 

να αυτοµατοποιήσουν την πληροφορία η οποία έχει να κάνει µε τη διαδικασία των 

επιστροφών, µία από αυτές είναι το η αγορά της Αυστραλίας, της οποίας το σύστηµα 

όπως θα αναλυθεί στο επόµενο κεφάλαιο δουλεύει µε πολύ αποτελεσµατικό τρόπο.  

Οι ειδικοί σε τροφοδοσία και υλικά φαίνεται να πιστεύουν ότι υπάρχει 

περιορισµένος αριθµός πληροφοριακών συστηµάτων reverse logistics διαθέσιµα στην 

αγορά (Dr.Rogers 1998). Επειδή οι πόροι των πληροφοριακών συστηµάτων 

χρησιµοποιούνται στον έσχατο βαθµό για άλλες λειτουργίες, δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για εφαρµογές reverse logistics. Σε πολλές εταιρίες οι πόροι των 

πληροφοριακών συστηµάτων είναι τόσο εξεζητηµένοι που µια εφαρµογή reverse 

logistics πρέπει να περιµένει µέχρι και 1 χρόνο στην ουρά για να ολοκληρωθεί. 
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∆εδοµένης αυτής της δυσκολίας, οι εφαρµογές reverse logistics δεν είναι η 

προτεραιότητα για τα τµήµατα πληροφοριακών συστηµάτων. 

Για να δουλέψει καλά ένα πληροφοριακό σύστηµα reverse logistics πρέπει να 

είναι εύκαµπτο. Επιπρόσθετα, ο αυτοµατισµός αυτών των διαδικασιών είναι δύσκολο 

να επιτευχθεί λόγω του µεγάλου αριθµού των εξαιρέσεων. Τα reverse logistics είναι 

µια διαδικασία οριοθετηµένη µεταξύ των βιοµηχανικών µονάδων µέσα σε µια 

εταιρία. Το να αναπτύξει κάποιος συστήµατα τα οποία θα δουλεύουν µέσα σε 

συγκεκριµένα όρια είναι κάτι που περιπλέκει περισσότερο το πρόβληµα. (Dr.Rogers 

1998) 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 

Τα συγκεντρωτικά κέντρα επιστροφών είναι τα µέρη όπου µια εταιρία 

επεξεργάζεται γρήγορα και αποτελεσµατικά τις επιστροφές τις οποίες δέχεται. Αυτά 

τα κέντρα έχουν χρησιµοποιηθεί για χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 

πολύ γνωστά γιατί οι περισσότεροι λιανοπωλητές και παραγωγοί έχουν αποφασίσει 

να αφιερώσουν αυτά τα κτίρια στην αποκλειστική επεξεργασία και διαχείριση των 

επιστροφών. 

Σε ένα συγκεντρωτικό κέντρο, όλα τα προϊόντα µεταφέρονται στο κεντρικό 

κτίριο όπου ταξινοµούνται, επεξεργάζονται και µετά πηγαίνουν στον επόµενο 

προορισµό τους. Αυτό το σύστηµα επιτρέπει στους ειδικούς να επιλέξουν τον 

καλύτερο δυνατό προορισµό τον οποίο ένα προϊόν µπορεί να έχει. Στο επόµενο 

κεφάλαιο, θα φανεί πως ένα τέτοιο σύστηµα θα µπορούσε να εγκατασταθεί στην 

Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης, όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα υλικά προς 

επεξεργασία και ανακύκλωση.(Dr.Tibben-Lembke, 1998) 

Γενικά, ένα τέτοιο κέντρο λειτουργεί µε τον ακόλουθο τρόπο. Το κατάστηµα 

λιανικών πωλήσεων στέλνει το προϊόν πίσω σε ένα από αυτά τα κέντρα. Εάν ο 

λιανοπωλητής είναι µία µεγάλη διεθνής εταιρία, καλό θα ήταν να έχει περισσότερα 

από ένα συγκεντρωτικά κέντρα. Στα κέντρα αυτά συγκεντρώνονται τα επιστρεφόµενα 

προϊόντα για επεξεργασία. Γενικά, το κέντρο αυτό θα αποφασίσει για το πώς θα 

διατεθεί το επιστρεφόµενο εµπόρευµα, βασίζοντας τις αποφάσεις σε κατευθυντήριες 

γραµµές οι οποίες έχουν δοθεί από τον λιανοπωλητή και τον παραγωγό. 

Μια από τις πιο σηµαντικές δραστηριότητες είναι η ταξινόµηση. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι υπάλληλοι αποφασίζουν για το αν ένα προϊόν 

µπορεί να ξαναπωληθεί ή πρέπει να καταστραφεί αφού δεν µπορεί πλέον να 
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χρησιµοποιηθεί µε κανέναν τρόπο. Είναι φανερό ότι η απόφαση για το καλύτερο 

κανάλι προς διάθεση του προϊόντος είναι µείζονος σηµασίας στη µεγιστοποίηση του 

κέρδους για την εταιρία.  

Αυτά τα κέντρα επιβάλλουν κατά κάποιο τρόπο την τάξη στην αντίστροφη 

ροή των προϊόντων, ενώ συνδέονται µε τη βελτίωση των πληροφοριακών 

συστηµάτων. Μια εταιρία για να έχει ένα κέντρο συγκέντρωσης των επιστροφών θα 

πρέπει να έχει θέσει σε λειτουργία κάποιο σύστηµα reverse logistics. 

Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραµε το γεγονός ότι τα κέντρα αυτά κάνουν 

πιο απλές τις εντός των καταστηµάτων επιστροφές και αυτό γιατί πολλοί υπάλληλοι 

δεν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Η όλη 

διαδικασία µετατίθεται στα συγκεντρωτικά κέντρα όπου και πραγµατοποιείται η όλη 

διαδικασία. (Dr.Rogers, Thierry et al., 1995) 

 

2.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ-∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα και οι διαδικασίες που την αποτελούν, 

όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω, γίνονται όλο και περισσότερο σηµαντικά στον 

αγροδιατροφικό τοµέα. Σήµερα, οι διάφορες αγορές αγροτικών προϊόντων, µεταξύ 

τους και αυτή η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης,  αναγκάζονται να µειώσουν το ποσό 

αποβλήτων που παράγεται από τις δραστηριότητες και τα προϊόντα τους από τις 

πιέσεις της αγοράς και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς νόµους. Ο καθαρισµός 

αφότου έχει εµφανιστεί η ρύπανση δεν είναι πλέον λύση στο πρόβληµα. Οι αγορές 

πρέπει να εξετάσουν τα περιβαλλοντικά ζητήµατα σε όλες τις δραστηριότητες των 

εφοδιαστικών τους αλυσίδων. Εντούτοις, εάν εξετάσουν τα περιβαλλοντικά ζητήµατα 

µόνο για την εφοδιαστική αλυσίδα είναι κάτι όχι ικανοποιητικό, γι’ αυτό οι εταιρίες 

πρέπει επίσης να εφαρµόσουν τις δραστηριότητες που απαιτούνται από τις 

αντίστροφες εφοδιαστικές αλυσίδες, τα συστήµατα Reverse Logistics όπως αυτά 

αναλύθηκαν παραπάνω. Οι περιβαλλοντικά συνειδητές εφοδιαστικές αλυσίδες 

συµβιβάζουν τις  δραστηριότητες των προς τα εµπρός εφοδιαστικών αλυσίδων 

(forward supply chains) µε αυτές των αντίστροφων (reverse supply chains). 

Στην ελληνική παραγωγή υπάρχει ένα µεγάλος αριθµός ποιοτικών προϊόντων 

µε σηµαντικό δυναµικό προώθησης στην αγορά. ∆ύο πολύ σηµαντικοί παράγοντες 

που οδηγούν σ’ αυτή την κατάσταση είναι αφενός η έλλειψη τυποποιηµένων 
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προδιαγραφών που να εξασφαλίζουν τη σταθερότητα της ποιότητας και αφετέρου η 

έλλειψη ενός µηχανισµού που θα δίνει στον καταναλωτή στο εσωτερικό ή το 

εξωτερικό τη βεβαιότητα ότι το προϊόν είναι όντως ανώτερης ποιότητας και σύµφωνο 

µε προδιαγραφές. Έτσι µια σειρά αξιόλογα προϊόντα βρίσκουν διέξοδο µόνο σε 

τοπικές αγορές όπου είναι ήδη γνωστά και όπου λειτουργεί ο µηχανισµός της 

εµπιστοσύνης του καταναλωτή προς τον παραγωγό ή τον έµπορο.   

Η εµπιστοσύνη του καταναλωτή, η έλλειψη της οποίας αποτελεί το δεύτερο 

περιοριστικό παράγοντα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, επιδιώκεται να οικοδοµηθεί 

µέσω της ενίσχυσης του συστήµατος πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων της χώρας, 

µε ενέργειες που αφορούν τη διαπίστευση του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) σύµφωνα µε τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα 45011 και 45012 (Αγροτική Ανάπτυξη, 2006).   

Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. έχει κατά τον ιδρυτικό του νόµο σκοπό την προαγωγή και τη 

διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, την προστασία προέλευσής 

τους µε κάθε πρόσφορο µέσο και µέθοδο, καθώς και την προώθηση συστηµάτων 

προστασίας και διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών και δασικών 

εκµεταλλεύσεων. Για το σκοπό αυτό έχουν δοθεί στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.,  µεταξύ άλλων, 

οι αρµοδιότητες του ελέγχου, επίβλεψης, προστασίας και πιστοποίησης αγροτικών 

προϊόντων προς κοινοτικούς κανονισµούς, της σύνταξης, έκδοσης αναγνώρισης  

κλαδικών προτύπων αλλά και της πιστοποίησης της συµµόρφωσης προς αυτά ή άλλα 

διεθνή ή εθνικά πρότυπα (Αγροτική Ανάπτυξη, 2006). 

Τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης στον αγροδιατροφικό τοµέα 

αφορούν µια µεθοδολογία συστηµατοποίησης των διεργασιών µιας επιχείρησης, µε 

σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονοµικών της επιδόσεων. Τέτοια 

συστήµατα καλύπτουν ανάγκες για θέµατα διασφάλισης ποιότητας του 

περιβάλλοντος από την πλευρά των επιχειρήσεων. 

Τα δύο παγκοσµίως κυρίαρχα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης είναι 

το πρότυπο ISO 14001 (International Organization of Standardization) και ο 

κανονισµός EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 
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2.4.1 ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001 

Η σειρά προτύπων ISO 1400 εκδόθηκε το 1996 από ∆ιεθνή Οργανισµό 

Τυποποίησης διαβλέποντας τις ανάγκες της αγοράς για θέµατα διασφάλισης ης 

ποιότητας του περιβάλλοντος. 

Από αυτά το πρότυπο ISO 14001 αποτελεί µοντέλο για ένα Σύστηµα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που µπορεί να αξιολογηθεί και να πιστοποιηθεί από 

διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης. 

Από αυτά το πρότυπο ISO 14001 αποτελεί 

µοντέλο για ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης που µπορεί να αξιολογηθεί και να 

πιστοποιηθεί από διαπιστευµένους φορείς 

πιστοποίησης. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο εντοπίζονται οι 

διαδικασίες της εταιρείας που επιβαρύνουν το 

περιβάλλον, καθορίζονται οι στόχοι που οδηγούν στην µείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, ποσοτικοποιούνται και ορίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες των 

οποίων η διαρκής εφαρµογή εξασφαλίζει την επίτευξη τους. Ελέγχονται, ώστε να 

επιτυγχάνεται η ικανοποιητική εφαρµογή τους και, αν χρειαστεί, γίνονται οι 

κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις. Παράλληλα καταγράφονται οι αρµοδιότητες του 

προσωπικού που εκτελεί αυτές τις διαδικασίες, το οποίο και εκπαιδεύεται κατάλληλα 

(Ροµπογιαννάκης, Γ.).  

 

2.4.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

(EMAS) 

Το Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης & Ελέγχου (ο κανονισµός 

EMAS) έχει ως στόχο να προαγάγει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων σε θέµατα 

περιβάλλοντος. Είναι ένα σύστηµα που επιτρέπει σε επιχειρήσεις να αναλάβουν σε  

εθελοντική βάση τη δέσµευση να αξιολογηθούν και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους 

σε θέµατα περιβάλλοντος (EMAS, 2010).  

Το σύστηµα άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 1995 και αναθεωρήθηκε το 

2001. Το EMAS είναι εφαρµόσιµο σε κάθε επιχείρηση του δηµοσίου ή ιδιωτικού 

τοµέα που αναλαµβάνει την τη δέσµευση να βελτιώσει την 

περιβαλλοντική του επίδοση. 
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Οι βασικοί στόχοι του EMAS είναι η βελτίωση της περιβαλλοντικής 

επίδοσης, η επίδειξη συµµόρφωσης µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία, και η 

γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιτευγµάτων µιας επιχείρησης στο ευρύτερο 

κοινό. 

Το EMAS είναι εθελοντική διαδικασία και δικαίωµα συµµετοχής έχει 

οποιοσδήποτε οργανισµός θέλει να βελτιώσει την συνολική περιβαλλοντική του 

επίδοση (European Committee, 2010). 

Οι διαδικασίες της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας αφορούν λύσεις οι 

οποίες συνδέονται άµεσα µε την περιβαλλοντική πολιτική κάθε εταιρείας, όπως η 

διαχείριση των επιστρεφόµενων προϊόντων λόγω φθοράς ή η διαχείριση των υλικών 

συσκευασίας. O καθορισµός της περιβαλλοντικής πολιτικής της επιχείρησης, η οποία 

θα πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά, να αναθεωρείται και να είναι διαθέσιµος στο 

κοινό, αποτελεί το πρώτο βήµα για την εφαρµογή ενός EMAS. Στη συνέχεια πρέπει 

να καθοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του οργανισµού. Η ανάλυση πρέπει 

να παρέχει µια εποπτική εικόνα της κατανάλωσης των πόρων του οργανισµού, των 

απορρίψεων του στα ύδατα και εκποµπών στην ατµόσφαιρα, και της παραγωγής 

αποβλήτων. Ο κανονισµός EMAS απαιτεί η ανάλυση να παράγει δύο αποτελέσµατα, 

τον καθορισµό και την καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τον 

καθορισµό και καταγραφή των νοµοθετικών, ρυθµιστικών και άλλων απαιτήσεων 

που περιλαµβάνονται στην πολιτική. Το επόµενο βήµα περιλαµβάνει τον καθορισµό, 

µε βάση τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του προγράµµατος το οποίο να καθορίζει τι 

πρέπει να περιλαµβάνει η περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης. Το Σύστηµα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) κατανέµει ευθύνες και αρµοδιότητες, 

περιγράφει τα καθηµερινά περιβαλλοντικά καθήκοντα και αποτελεί το τέταρτο βήµα 

εφαρµογής ενός EMAS. Το πέµπτο βήµα αποτελεί τον περιβαλλοντικό έλεγχο και 

ελέγχει αν το σύστηµα διαχείρισης που εφαρµόζεται λειτουργεί στο σύνολο του. Η 

περιβαλλοντική δήλωση και η περιβαλλοντική επικύρωση και καταγραφή αποτελούν 

τα δύο τελευταία βήµατα για την εφαρµογή ενός συστήµατος EMAS (European 

Committee, 2010). 
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2.4.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO 14001 / EMAS 
 

Οι σηµαντικότερες διαφορές και οµοιότητες των δύο αυτών συστηµάτων 

καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα 2.1. Η καταγραφή των σηµαντικότερων 

χαρακτηριστικών των δύο αυτών Συστηµάτων Περιβαλλοντικής διαχείρισης κάνει 

ευδιάκριτα τα οφέλη που θα έχουν οι αγορές χονδρικού εµπορίου εφαρµόζοντας 

κάποιο από αυτά. Η παγκόσµια αναγνώριση που προσφέρει το ISO 14001, το κάνει 

να προτιµάται περισσότερο από αγορές αγροτικών προϊόντων που θέλουν να εξάγουν 

αγροτικά προϊόντα ανά τον κόσµο επειδή έχει παγκόσµια αναγνώριση σε σχέση µε το 

ΕΜΑS το οποίο αναγνωρίζεται µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ο ετήσιος 

έλεγχος συµµόρφωσης του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, αποτελεί 

βασικό παράγοντα για προϊόντα τροφίµων όπως τα αγροτικά προϊόντα, αφού έχουν 

άµεση σύνδεση µε την υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή. 

 

III SSSOOO   111444000000111   EEEMMM AAASSS   
1) Παγκόσµια αναγνώριση. 1) Αναγνώριση µόνο στην Ε.Ε. 
2) ∆εν απαιτεί την καταγραφή των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των 
σχετικών µε την επιχείρηση 
νοµοθετηµάτων. 

2) Απαιτεί την καταγραφή των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των 
σχετικών µε την επιχείρηση 
νοµοθετηµάτων. 

3) Ετήσιος έλεγχος συµµόρφωσης του 
Συστήµατος Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης. 

3) Καθορισµός της περιόδου 
επανελέγχου από τους επιθεωρητές 
περιβάλλοντος το ελάχιστο κάθε 3 
χρόνια. 

4) ∆εν απαιτεί περιβαλλοντική δήλωση. 4) ∆εν απαιτεί περιβαλλοντική δήλωση. 
5) Η περιβαλλοντική πολιτική του 
οργανισµού είναι ανακοινώσιµη στο 
κοινό. 

5) Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να 
δηµοσιεύεται µεταξύ άλλων και στα 
πλαίσια της περιβαλλοντικής δήλωσης. 

6) Λιγότερες απαιτήσεις 6) Περισσότερες απαιτήσεις, 
πληρέστερο. 

Πίνακας 2.1 : Σύγκριση ISO 14001 / EMAS 
Πηγή : www.ebeh.gr/images/news/14001_EMAS_1.pdf (Ροµπογιαννάκης, Γ.) 
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2.5 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, όπως αναλύθηκε και παραπάνω, είναι το 

σύνολο όλων διαδικασιών µε σκοπό την επιστροφή και αξιοποίηση υλικών και 

συσκευασιών µετά την χρήση τους, δηλαδή η επαναχρησιµοποίηση. Η ανακύκλωση 

αποτελεί µέρος της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, αφού στόχος της είναι η 

επαναχρησιµοποίηση αξιοποιήσιµων υλικών. Οι διαδικασίες της αντίστροφης 

εφοδιαστικής που ακολουθεί κάθε εταιρεία έχουν άµεση σχέση µε τους πόρους που η 

πολιτεία προσφέρει για ανακύκλωση. Όσο περισσότερο είναι η πολιτεία 

ευαισθητοποιηµένη γύρω από ζητήµατα περιβαλλοντικής σηµασίας, τόσο πιο 

εύκολες γίνονται οι διαδικασίες που µια εταιρεία µπορεί να ακολουθήσει για να 

ανακυκλώσει τα προϊόντα που προέρχονται από την αντίστροφη εφοδιαστική της 

αλυσίδα και πάνε για ανακύκλωση. Το ίδιο ισχύει και για τον αγροδιατροφικό τοµέα, 

αφού η πολιτεία είναι εκείνη η οποία µπορεί να προσφέρει λύσεις και νέες µεθόδους 

ανακύκλωσης τις οποίες κάθε αγορά χονδρικού εµπορίου αγροτικών προϊόντων 

τροφίµων µπορεί να χρησιµοποιήσει. 

Η ανακύκλωση, δηλαδή η επαναεισαγωγή στην παραγωγική διαδικασία 

υλικών που θεωρούνται απορρίµµατα, αποτελεί σηµαντική συνιστώσα της 

ορθολογικής διαχείρισης των απορριµµάτων. Αναµφισβήτητα, η ανακύκλωση µπορεί 

να θεωρηθεί ως η πρέπουσα απάντηση της επιστήµης και της τεχνολογίας στο 

πρόβληµα των απορριµµάτων, που αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τη σύγχρονη 

κοινωνία. Προβλήµατα προκύπτουν κυρίως από παγιωµένες συνήθειες του κοινού, 

ενώ η επιτυχής ανάκτηση χρήσιµων υλικών (π.χ. χαρτί, γυαλί, µέταλλα, πλαστικό) 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από διάφορους παράγοντες, όπως τα ποσοτικά και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των απορριµµάτων, η εξασφάλιση αγοράς για τα 

ανακυκλώσιµα υλικά κ.ά. (Βασίλογλου, Ν., 2005). 

Η ανακύκλωση απασχόλησε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και του 

κόσµου νωρίτερα από ότι την Ελλάδα. Αυτό οφείλεται τόσο στην καλύτερη 

διοικητική οργάνωσή τους, όσο και στα αυξηµένα προβλήµατα διαχείρισης των ΑΣΑ 

(Αστικών Στερεών Αποβλήτων) (έλλειψη διαθέσιµων χώρων απόθεσης π.χ. Ολλανδία 

ή υπερκατανάλωση αγαθών και συνεπώς υπερπαραγωγή απορριµµάτων π.χ. 

Ηνωµένες Πολιτείες). Γενικά στην ΕΕ τα υψηλότερα επίπεδα ανακύκλωσης χαρτιού 

κατά άτοµο βρέθηκαν στις Κάτω Χώρες, τη Γερµανία ,το Βέλγιο-Λουξεµβούργο και 

τη ∆ανία ενώ οι πλέον ενεργοποιηµένοι για την ανακύκλωση γυαλιού είναι η 
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Γερµανία, το Βέλγιο-Λουξεµβούργο, η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες. Τους 

µµεγαλύτερους όγκους αλουµινίου ανακυκλώνει η Γερµανία και οι Κάτω Χώρες. 

(S.Cornwall, Solid Waste Recycling- Municipal Solid Waste Recycling in Western) 

 Παρακάτω ακολουθεί µια γενική βιβλιογραφική ανασκόπηση των διεθνών 

εµπειριών στον τοµέα της ανακύκλωσης. Με αυτή τη βιβλιογραφική ανασκόπηση θα 

φανούν και οι λόγοι για τους οποίους άλλες αγορές χονδρικού εµπορίου του 

εξωτερικού είναι περισσότερο ανεπτυγµένες στον τοµέα της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Και αυτό γιατί άλλες χώρες προσφέρουν λύσεις και 

εγκαταστάσεις τέτοιες στις οποίες µια αγορά χονδρικού εµπορίου, όπως αυτή της 

Μεγάλης Βρετανίας, που αναλύεται και στο Κεφάλαιο 3,  µπορεί να στείλει µέρος 

των αποβλήτων της τα οποία προέρχονται από τα αγροτικά προϊόντα. (Σ. 

Μαραγκάκης, Οδηγίες Εφαρµογής Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για 

τη ∆ιαχείριση Απορριµµάτων στην Εκπαίδευση, ΥΠΕΧΩ∆Ε- Γενική ∆ιεύθυνση 

Περιβάλλοντος-∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού- Τµήµα ∆ιαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων, Αθήνα 2002)  

Οι κύριοι παράγοντες που θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το µέλλον της 

ανακύκλωσης αποβλήτων στη δυτική Ευρώπη είναι καταρχήν η νοµοθεσία, η ζήτηση 

στην αγορά  για την αποδοχή των ανακυκλωµένων υλικών, η διαθέσιµη τεχνολογία 

για την επανεπεξεργασία και την ταξινόµηση και αξιολόγηση. Σηµαντική είναι η 

ικανότητα εσωτερικής παραγωγής για τη χρησιµοποίηση των ανακτηµένων υλικών 

καθώς και η αφύπνιση της συνείδησης του κοινού και συνειδητοποίηση των αρχών 

γύρω από τη διάθεση αποβλήτων. (S.Cornwall, Solid Waste Recycling- Municipal 

Solid Waste Recycling in Western)  

Στην Ελβετία έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι συγκέντρωσης δοχείων 

αλουµινίου, ενώ κάτι ανάλογο γίνεται πειραµατικά και για τις κονσέρβες τροφίµων. 

Σε διάφορα σηµεία της πόλης Φράιµπουργκ έχουν τοποθετηθεί πράσινα κιβώτια για 

την συγκέντρωση των υλικών. Το 1989 διαπιστώθηκε ότι το 8% των απορριµµάτων 

που συγκεντρώθηκαν ήταν µεταλλικά. Ένα άλλο πρόγραµµα ήταν η επιστροφή των 

άδειων κουτιών παίρνοντας πίσω ένα χρηµατικό ποσό. 

Στη Σουηδία, την πρώτη χώρα στον κόσµο στην παραγωγή χαρτιού, µε νόµο 

από το 1975, οι τοπικές αρχές είναι υποχρεωµένες να συλλέγουν τις εφηµερίδες και 

τα άλλα έντυπα για ανακύκλωση. Ανάλογος νόµος υπάρχει και στη ∆ανία (Eurostat, 

2008). 
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Στη Βρετανία θεσπίστηκαν περιστασιακά κίνητρα για νέες εγκαταστάσεις 

ανακύκλωση χάρτου. Ο Αγγλικός Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών τυπώνει τους 

καταλόγους του αποκλειστικά σε ανακυκλωµένο χαρτί. Επίσης η Βρετανική 

Κυβέρνηση παρέχει σήµερα υποστήριξη σε πειραµατικά προγράµµατα που γίνονται 

σε συνεργασία µε τη βιοµηχανία, την τοπική αυτοδιοίκηση και οργανισµούς 

εθελοντικής δραστηριότητας. Η Recycling City (Πόλη της Ανακύκλωσης) είναι ένα 

πρόγραµµα-πιλότος στο οποίο συµµετέχουν οι πόλεις Kardiff, Dandy, Sheffild. Το 

Devon επιλέχθηκε σαν "κοµητεία της ανακύκλωσης". Τα πειραµατικά προγράµµατα 

αυτά περιλαµβάνουν συλλογή των υλικών για ανακύκλωση από το πεζοδρόµιο. Οι 

πολίτες παίρνουν ειδικούς µπλε κάδους για τα ανακυκλώσιµα υλικά. Οχήµατα 

περνάνε και τα µαζεύουν. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει επίσης "τράπεζες" 

ανακύκλωσης που µπορεί κανείς να αφήσει γυαλιά, χαρτιά, κονσέρβες, υφάσµατα και 

πλαστικές φιάλες. Σε οµάδες εθελοντών και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης 

δίνονται επιχορηγήσεις και δάνεια σαν βοήθεια για να αναπτύξουν νέες ιδέες. Το 

πρόγραµµα WASTE WATCH χρηµατοδοτείται κυρίως από κονδύλια του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος της Βρετανίας, από τον φορέα που είναι υπεύθυνος σε 

εθνικό επίπεδο για την προώθηση προγραµµάτων ανακύκλωσης. Με το νόµο "Περί 

προστασίας του περιβάλλοντος" του 1990 θεσπίσθηκαν κίνητρα στη Βρετανία που 

δίνουν προτεραιότητα στην ανακύκλωση. Στο µέλλον κάθε αρχή που είναι 

επιφορτισµένη µε τη συλλογή των απορριµµάτων και αποβλήτων θα πρέπει να 

συντάσσει σχέδιο ανακύκλωσης (Καραϊσκου, Κ., 2006). 

Η Αυστρία είναι από τις χώρες µε πιο σύνθετο και φιλόδοξο σύστηµα 

διαλογής των απορριµµάτων στην πηγή. Υπάρχουν τουλάχιστον δέκα κατηγορίες 

ανακυκλώσιµων απορριµµάτων που συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς χώρους, τόσο 

σε καταστήµατα τροφίµων όσο και στα σταυροδρόµια. Υπάρχουν ακόµη ειδικοί, 

οργανωµένοι χώροι για παραλαβή επικίνδυνων αποβλήτων (ορυκτέλαια, µπαταρίες, 

φυτικά έλαια, φάρµακα). Τα δε ενηµερωτικά τους έντυπα εκδίδονται όχι µόνο στα 

γερµανικά αλλά και στα σερβικά, τουρκικά και αγγλικά (Eurostat, 2008). 

Στη Γερµανία µε νόµο συγκροτήθηκε επιχείρηση µε την επωνυµία "∆υαδικό 

Σύστηµα Γερµανίας ΕΠΕ" µε σκοπό τη συγκέντρωση και διαχείριση όλων των 

υλικών συσκευασίας των εισαγόµενων προϊόντων από τρίτες χώρες. To «TRASH» 

(Transorder Registration and Accounting System for Special and Household Waste) 

είναι ένα σύστηµα αναγνώρισης του σκουπιδοτενεκέ για τα σκουπίδια κάθε σπιτιού, 

που έχει αναπτυχθεί πρόσφατα και έχει δοκιµαστεί µε επιτυχία σε πολλές γερµανικές 
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και ελβετικές πόλεις. Ένα µικροτσίπ που έχει προγραµµατιστεί µε ένα προσωπικό 

αριθµό αναγνώρισης, προσαρµόζεται σε κάθε δοχείο απορριµµάτων. Το σύστηµα 

αναγνωρίζεται από ένα κοµπιούτερ που υπάρχει στο απορριµµατοφόρο στην καµπίνα 

του οδηγού και καταγράφει τη συχνότητα συλλογής σκουπιδιών από κάθε σπίτι. Σαν 

αποτέλεσµα ο δήµος µπορεί να χρεώνει κάθε νοικοκυριό ανάλογα µε τη συχνότητα 

που βγαίνει ο σκουπιδοτενεκές στο δρόµο για άδειασµα. Το πρόγραµµα στοχεύει στη 

µείωση του όγκου των απορριµµάτων που παράγονται και στην ενθάρρυνση της 

συµµετοχής σε προγράµµατα ανακύκλωσης. Όσον αφορά το πλαστικό 

δηµιουργήθηκε η φιάλη PET πολλών χρήσεων και για πρώτη φορά κυκλοφόρησε 

στην Ολλανδική αγορά από την PEPSI Co. Εφαρµόστηκε δε στην Ολλανδική αγορά 

γιατί το κύκλωµα επιστροφής φιαλών εκεί είναι το πιο ανεπτυγµένο στον κόσµο. 

Αυτή τη στίγµη η φιάλη πολλών χρήσεων (Plastic Returnable Bottle) του 1,5 lit 

αποτελεί στην Ολλανδία µια από τις πιο πετυχηµένες µορφές συσκευασίας της 

PEPSI Co. Η φιάλη άρχισε να χρησιµοποιείται ήδη στη Γερµανία και Αργεντινή. Το 

κόστος της είναι µιάµιση φορά µεγαλύτερο από το κόστος της γυάλινης φιάλης του 

λίτρου. Είναι ελαφριά και άθραυστη, ζυγίζει 108 γραµµάρια και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί 25 φορές κατά µέσο όρο. Η γυάλινη φιάλη του λίτρου ζυγίζει 900 

γραµµάρια και η µέση ζωή της είναι 10 επιστροφές (Καραϊσκου, Κ., 2006, Eurostat, 

2008). 

Στη Γαλλία υπάρχει εθνική υπηρεσία ανακύκλωσης. Υπάρχει νόµος σχετικά 

µε την απόρριψη των απορριµµάτων και την ανακύκλωση υλικών (νόµος Ιούλιος 

1975). Αυτός ο νόµος, ρυθµίζει το θεσµό του "ρυπαντή που πληρώνει" (Eurostat, 

2008). 

Στη Φινλανδία το 1979 ψηφίσθηκε ο νόµος για τη διαχείριση των 

απορριµµάτων, βασική αρχή του οποίου είναι η προώθηση της ανάκτησης υλικών. 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω νόµο η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα έκδοσης 

κανονισµών υποχρεωτικής διαλογής των απορριµµάτων στα νοικοκυριά (Καραϊσκου, 

Κ., 2006, Eurostat, 2008). 

Στις ΗΠΑ η κατάσταση διαφέρει από πολιτεία σε πολιτεία. Στη Ν. Υόρκη ένα 

εκατοµµύριο νοικοκυριά έχουν εξειδικευµένο πρόγραµµα ανακύκλωσης. Κάθε 

παραβάτης τιµωρείται µε πρόστιµο που κυµαίνεται από 25 έως 500 δολάρια. Στο 

Κονέκτικατ οι τοπικές εφηµερίδες υποχρεώνονται µε νόµο να τυπώνονται σε 

ανακυκλωµένο χαρτί σε ποσοστό 25%. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σταδιακά για να 

φτάσει στο 90% το 1998. Επίσης η ανακύκλωση των πλαστικών αυξάνεται µε ρυθµό 
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30% κατ' έτος σύµφωνα µε µελέτη του πανεπιστηµίου του ΤΟΛΕ∆Ο. Μέσα στο 1991 

ανακτήθηκαν και ανακυκλώθηκαν περίπου 80.000 τόνοι φιαλών PVC. Οι 

περισσότερες αµερικανικές πολιτείες υιοθετούν εθελοντικά προγράµµατα 

ανακύκλωσης. Οι Αµερικανοί ανακυκλώνουν περισσότερο µε αυτό τον τρόπο 

αλουµίνιο. Στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας οι µεταλλικές κονσέρβες διαχωρίζονται 

από το χαρτί και το γυαλί και µεταφέρονται σε ένα σταθµό διαλογής, όπου 

αφαιρούνται οι ακαθαρσίες. Μετά διαχωρίζονται, µε την βοήθεια ηλεκτροµαγνήτη, 

το αλουµίνιο από το σίδηρο. Από τα 272 Κιλά στερεών απορριµµάτων το χρόνο τα 

6,8 κιλά είναι κασσίτερο και τα 3,2 κιλά είναι αλουµίνιο (Καραϊσκου, Κ., 2006, 

Eurostat, 2008). 

Στον Καναδά η οµοσπονδιακή κυβέρνηση επιτρέπει στους εµπόρους 

διακίνησης ανακυκλωµένου χαρτιού και µετάλλου να αγοράζουν µηχανήµατα και 

υλικά µε 12% έκπτωση στον οµοσπονδιακό φόρο. Για τις εγκαταστάσεις ανάκτησης 

υλικών και τις µονάδες παραγωγής ενέργειας από τα δηµοτικά απορρίµµατα 

προβλέπεται διετής απαλλαγή φόρου. Εκτός από τη χρηµατοδότηση σχετικών 

µελετών και ερευνητικών προγραµµάτων, η κυβέρνηση προωθεί ένα πρόγραµµα 

διαλογής στην πηγή µέσα στις δικές της υπηρεσίες. Το πρόγραµµα έχει σαν σκοπό τη 

συλλογή χαρτιού γραφείου υψηλής ποιότητας και τη συλλογή ασηµιού από 

φωτογραφικές διεργασίες. Οι περισσότερες πάντως αποφάσεις που αφορούν την 

ανακύκλωση εκδίδονται από τα περιφερειακά και τοπικά όργανα διοίκησης. 

Παρακάτω παρατίθενται δύο πίνακες που συνοψίζουν την ευρωπαϊκή κατάσταση στο 

θέµα των ΑΣΑ και της ανακύκλωσης. Ο πρώτος αφορά τα ποσοστά ανακυκλώσιµων 

στο ρεύµα των ΑΣΑ ανά χώρα, ενώ ο δεύτερος παρουσιάζει τα ποσά απορριµµάτων 

που συµµετέχουν σε διεργασίες όπως η ανακύκλωση η κοµποστοποίηση , η καύση 

και η απόθεση σε Χ.Υ.Τ.Α (S.Cornwall, Solid Waste Recycling- Municipal Solid 

Waste Recycling in Western). 

Παρακάτω φαίνεται µε ποσοστά πως κάθε χώρα διαχειρίζεται τα 

ανακυκλώσιµα υλικά. Κάθε αγορά χονδρικού εµπορίου αγροτικών προϊόντων 

τροφίµων, µπορεί να εκµεταλλευτεί ό,τι η χώρα στην οποία ανήκει προσφέρει για να 

ανακυκλώνει όσα δυνατόν περισσότερα υλικά µπορεί.
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ΑΑΑΛΛΛΛΛΛΑΑΑ   
ΠΠΠΟΟΟΣΣΣΟΟΟΣΣΣΤΤΤΑΑΑ   
(((%%% )))   

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  15 ΧΩΡΕΣ 
ΒΕΛΓΙΟ 17.00 4.00 6.00 3.00 4.00 : 40.00 
ΤΣΕΧΙΑ 8.00 0.50 7.80 4.00 2.00 18.00 61.00 
∆ΑΝΙΑ 20.00 : 5.00 4.00 2.00 : 22.00 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 26.96 : : : : 14.61 51.23 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : : : : 
ΕΛΛΑ∆Α 18.00 4.00 10.00 3.00 3.00 : 11.00 
ΙΣΠΑΝΙΑ 18.50 3.70 11.70 7.60 4.10 48.90 5.50 
ΓΑΛΛΙΑ 25.00 3.00 11.00 13.00 4.00 : 15.00 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 33.20 2.00 10.40 6.00 2.80 : 21.70 
ΙΤΑΛΙΑ : : : : : : : 
ΚΥΠΡΟΣ 27.17 6.09 11.30 1.21 9.10 37.82 7.31 
ΛΕΤΟΝΙΑ 14.00 3.00 7.00 8.00 4.00 : 16.00 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 20.00 1.00 7.50 7.50 2.00 50.00 13.00 
ΛΟΥΞΕΜΒΟ
ΥΡΓΟ 

: : : : : : : 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 13.70 3.50 11.10 2.50 1.80 40.70 26.70 
ΜΑΛΤΑ 14.28 4.61 10.35 3.70 4.15 59.64 3.27 
ΚΑΤΩ 
ΧΩΡΕΣ 

28.00 2.00 6.00 7.00 3.00 40.00 11.00 

ΑΥΣΤΡΙΑ 23.40 2.50 9.60 7.10 6.60 23.00 20.70 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : : : : 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙ
Α 

23.70 3.40 11.10 5.60 2.37 35.88 17.96 
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Πίνακας 2.2: Ποσοστά ανακυκλώσιµων στο ρεύµα των ΑΣΑ (Αστικών Στερεών Αποβλήτων) ανά χώρα, (Eurostat, 2008)  
Πηγή: Eurostat, 2008 
 

 
ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΚΚΚΥΥΥΚΚΚΛΛΛΩΩΩ
ΣΣΣΗΗΗ   ΚΚΚΟΟΟΜΜΜΠΠΠΟΟΟΣΣΣΤΤΤΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   

ΚΚΚΑΑΑΥΥΥΣΣΣΗΗΗ   ΜΜΜΕΕΕ   
ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΚΚΚΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   
ΕΕΕΝΝΝΕΕΕΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   

ΚΚΚΑΑΑΥΥΥΣΣΣΗΗΗ   ΧΧΧΩΩΩΡΡΡΙΙΙΣΣΣ    
ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΚΚΚΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   
ΕΕΕΝΝΝΕΕΕΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   

ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΛΛΛΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΠΠΠΟΟΟΣΣΣΟΟΟ   ΑΑΑΣΣΣΑΑΑ(((ΑΑΑσσστττιιικκκώώώννν   
ΣΣΣτττεεερρρεεεώώώννν   ΑΑΑππποοοβββλλλήήήτττωωωννν)))      ΠΠΠΟΟΟΥΥΥ    
ΟΟΟ∆∆∆ΗΗΗΓΓΓΕΕΕΙΙΙΤΤΤΑΑΑΙΙΙ   ΣΣΣΕΕΕ   ΧΧΧΥΥΥΤΤΤΑΑΑ   

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  15 ΧΩΡΕΣ 102131.12 
ΒΕΛΓΙΟ : : : : : 
ΤΣΕΧΙΑ 432.90 2.00 398.00 4.20 2000.00 
∆ΑΝΙΑ 680.00 560.00 2090.00 : 297.00 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 13025.00 7325.00 31.00 10796.00 12174.00 
ΕΣΘΟΝΙΑ 15.31 11.08 0.47 0.49 402.96 
ΕΛΛΑ∆Α 375.00 32.00 : : 4233.11 
ΙΣΠΑΝΙΑ 2959.00 2746.00 1488.00 : 15707.00 
ΓΑΛΛΙΑ 3769.00 4145.00 8905.00 1465.00 13890.00 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 271.00 17.00 : : 2070.52 
ΙΤΑΛΙΑ 2595.00 2209.04 2554.43 107.30 19705.10 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 15.00 : 10.00 5.00 7.00 32.00 31.00 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 13.00 3.00 7.00 8.00 3.00 : 31.00 
ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 40.00 2.00 10.00 5.00 5.00 33.00 5.00 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ : : : : 2.00 : : 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

32.00 2.00 11.00 9.00 8.00 21.00 17.00 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 8.68 3.25 8.81 5.25 2.25 : 31.88 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 16.00 6.00 11.00 6.00 5.00 49.00 7.00 
ΤΟΥΡΚΙΑ 6.00 1.00 3.00 2.00 1.00 64.00 23.00 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 36.00 4.00 9.00 3.00 4.00 30.00 14.00 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 28.00 3.00 14.00 3.00 3.00 28.00 21.00 
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ΚΥΠΡΟΣ : - - - 450.00 
ΛΕΤΟΝΙΑ 13.68 16.30 27.23 0.02 910.73 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - - - : 1000.00 
ΛΟΥΞΕΜΒΟ
ΥΡΓΟ 

0.88 40.53 123.12 - 59.99 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 67.29 47.00 288.07 : 3906.54 
ΜΑΛΤΑ 1.20 31.20 : : 184.71 
ΚΑΤΩ 
ΧΩΡΕΣ 

2113.00 2386.00 3227.00 : 830.00 

ΑΥΣΤΡΙΑ 1129.00 1818.00 481.00 : 1478.00 
ΠΟΛΩΝΙΑ 115.70 215.00 : 36.00 10142.00 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙ
Α 

347.00 275.00 930.00 : 3410.00 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 87.27 11.30 - 0.00 699.20 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 36.91 39.31 91.30 65.15 1192.41 
ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ : : 280.00 : 1540.00 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 1130.00 390.00 1500.00 : 880.00 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

4294.00 : 2555.00 - 27846.00 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ : : : : 3188.20 
ΚΡΟΑΤΙΑ 112.00 : 433.00 432.00 923.00 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 170.00 : : : 6695.00 
ΤΟΥΡΚΙΑ : 218.08 - : 24471.09 
ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ 19.00 3.00 7.00 3.00 168.00 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 963.00 224.50 784.00 - 918.00 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 1497.00 641.00 2300.00 - 990.00 
Πίνακας 2.3: Ποσά απορριµµάτων (σε τόνους) που συµµετέχουν σε διεργασίες όπως η ανακύκλωση η κοµποστοποίηση , η καύση και η απόθεση σε 
Χ.Υ.Τ.Α. 
Πηγή: Eurostat, 2008
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2.5.1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Παραπάνω έγινε µια παρουσίαση για το ποια υλικά ανακυκλώνει κάθε χώρα 

αλλά και µε ποιες µεθόδους. Ουσιαστικά αυτό που φαίνεται παραπάνω και απασχολεί 

το αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι οι τρόποι µε τους οποίους οι αγορές 

χονδρικού εµπορίου αγροτικών προϊόντων του εξωτερικού ανακυκλώνουν τα 

απόβλητα τα οποία προέρχονται από τα αγροτικά προϊόντα. Τα παραπάνω ποσοστά 

αντικατοπτρίζουν αυτούς τους τρόπους αλλά και ποσοστά των υλικών που κάθε 

αγορά στέλνει για ανακύκλωση. Αναφορικά µε την Κεντρική Αγορά της 

Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ), ο δήµος Θεσσαλονίκης έχει ένα περιορισµένο αριθµό µέσων 

που χρησιµοποιεί για ανακύκλωση. Παρακάτω, γίνεται µια παρουσίαση αυτών των 

µεθόδων και των µέσων, όπως επίσης και της τεχνολογίας που διαθέτει και θα 

µπορούσε η Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης να χρησιµοποιήσει προς όφελος των 

περιβαλλοντικά φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών της. 

Ο δήµος Θεσσαλονίκης έχει ένα τµήµα που ασχολείται µε την ανακύκλωση 

και τα γραφεία του στεγάζονται µέσα στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης και πιο 

συγκεκριµένα οι εγκαταστάσεις του είναι στη Πύλη 11 του λιµανιού, όπου πληρώνει 

µίσθωµα στο Λιµένα Θεσσαλονίκης. (∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2008) 

Αυτή τη χρονική στιγµή οι κύριες δραστηριότητες της είναι η συγκοµιδή µε τα 

ειδικά απορριµµατοφόρα που διαθέτει προς ανακύκλωση χαρτί, πλαστικό, αλουµίνιο 

και γυαλί. Η Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης είναι εξοπλισµένη µε αυτούς τους 

κάδους, από όπου ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης παίρνει τα ανακυκλώσιµα υλικά. 

Στα µελλοντικά του σχέδια έχει προγραµµατίσει τη συγκοµιδή µε ειδικά µέσα 

αγαθών όπως οι ηλεκτρικές συσκευές και ό,τι έχει σχέση µε το ρεύµα, οι µπαταρίες, 

οι λαµπτήρες, τα µπάζα και την προώθηση λευκού χαρτιού. 

Ο δήµος Θεσσαλονίκης απασχολεί µόνο δυο υπαλλήλους στην υπηρεσία της 

ανακύκλωσης και οι οποίοι κάνουν χρήση του πληροφοριακού συστήµατος που 

διαθέτουν και είναι οι δηµιουργοί του. Πιο συγκεκριµένα το 1999  µε τη χρήση του 

περιβάλλοντος του MS-DOS δηµιούργησαν µια βάση δεδοµένων, ώστε να µπορούν 

να ελέγξουν καλύτερα την δουλειά τους και πολύ περισσότερο να µπορούν να 

παρέχουν πληροφορίες στους πελάτες τους ανά πάσα στιγµή τους ζητηθεί. (∆ήµος 

Θεσσαλονίκης, 2008) 

Μετά το έτος 2000, αναβαθµίστηκε το περιβάλλον σε WINDOWS XP  και 

χρησιµοποιούν το πρόγραµµα ACCESS.  ∆υστυχώς, τα στοιχεία που έχουν περάσει 



 ∆ιπλωµατική Εργασία, Θέµα «Εφοδιαστική αλυσίδα και αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα του 
διατροφικού τοµέα»      Σελίδα 51 

είναι από το έτος 2000 και µετά στο τοµέα του χαρτιού κατά κύριο λόγο και πολύ 

λιγότερο στο πλαστικό, στο γυαλί και στο αλουµίνιο. 

Όµως, όλα τηρούνται  µέχρι και σήµερα, χειρόγραφα σε ειδικά βιβλία που 

διαθέτει  η υπηρεσία. Τα στοιχεία που καταχωρεί από τους πελάτες της είναι το 

όνοµα πελάτη, το τηλέφωνο και τα στοιχεία του ραντεβού (ποσότητα). 

Έτσι µε τη χρήση του πληροφοριακού συστήµατος που χρησιµοποιείται αυτή 

τη στιγµή, γίνεται απλά, γρήγορα, ευέλικτα και αποδοτικά η όλη διεκπεραίωση. 

Κάτι άλλο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι τα µέσα που χρησιµοποιούνται 

κατά τη διεκπεραίωση είναι  το λιγοστό ασύρµατο δίκτυο που διαθέτει  η υπηρεσία 

και η κινητή τηλεφωνία. (∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2008) 

Η υπηρεσία του Κέντρου ∆ιαλογής Ανακύκλωσης Υλικών  (Κ∆ΑΥ) 

ασχολείται κατά κύριο λόγο µε ραντεβού, όπου  καταχωρεί όλα τα στοιχεία που 

αναφέρθηκαν παραπάνω και το κύριο είδος που απασχολείται είναι το χαρτί. 

Ειδικότερα, το χαρτί συλλέγεται και τοποθετείται αρχικά στις εγκαταστάσεις του 

λιµανιού, έπειτα πηγαίνει στο Κέντρο ∆ιαλογής Ανακύκλωσης Υλικών  (Κ∆ΑΥ) 

Ταγαράδων, µέχρι πρόσφατα και τώρα µεταφέρονται στη Μαυροράχη σε ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις και τέλος προωθούνται στη Μακεδονική Χαρτοβιοµηχανία Αγίου 

Αθανασίου, όπου ανακυκλώνεται το χαρτί και εισέρχεται ξανά στην αγορά σε 

διάφορες άλλες µορφές της. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν µεγάλη ογκώδη αντικείµενα, όπως για παράδειγµα έπιπλα, 

µεγάλα τελάρα κοκ, τα αντικείµενα αυτά µεταφέρονται σε ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις 

του δήµου Θεσσαλονίκης, που βρίσκονται απέναντι από το κατάστηµα “MAKRO” 

της Θεσσαλονίκης και εκεί µε ειδικά µηχανήµατα που διαθέτει ο δήµος 

Θεσσαλονίκης, θρυµατίζονται τα αντικείµενα αυτά και έπειτα µεταφέρονται στη 

Κ∆ΑΥ Μαυροράχη και στη συνέχεια στη Μακεδονική Χαρτοβιοµηχανία Αγίου 

Αθανασίου. (∆ήµος Θεσσαλονίκης, 2008) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΓΡΟ-∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 

3.1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ – WUWM 
 

Η παγκόσµια ένωση αγορών χονδρικού εµπορίου (WUWM, World Union of 

Wholesale Markets), µέλος της οποίας είναι και η Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης 

από τις αρχές Οκτωβρίου του 2008, είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που 

αποσκοπεί στην προώθηση της διεθνούς ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τη 

χονδρική και λιανική αγορά, µε µια προβολή για τη 

βελτίωση των κατασκευών, οργάνωσης και 

διαχείρισης. Πολύ σηµαντικό είναι ότι προσπαθεί να 

ορίσει κανόνες και διαδικασίες για την 

περιβαλλοντική διαχείριση των υλικών όλων των 

αγορών που αποτελούν µέλη της έτσι ώστε να γίνει 

εφαρµογή όσων παρουσιάστηκαν στο δεύτερο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. (WUWM, 2009) 

Η WUWM επιδιώκει τους στόχους της µέσα 

από: την οργάνωση διασκέψεων και εξειδικευµένων 

συσκέψεων, την παγκόσµια συλλογή και την 

καταγραφή των δεδοµένων στις αγορές, µε τη 

δηµοσίευση των εκθέσεων και µελετών, και µε την 

ανταλλαγή εµπειριών, γνώσεων και την εµπειρογνωµοσύνη για το συνολικό όφελος 

από την ένταξη στην ένωση. Ένας περαιτέρω WUWM στόχος είναι να συγκεντρώνει 

αυτές τις ειδικές γνώσεις και να παρέχουν οι αρχές που είναι αρµόδιες για τη θέσπιση 

και τη διαχείριση των νέων αγορών τις αναγκαίες επαγγελµατικές συµβουλές. 

Η WUWM είναι ανοικτή σε όλες τις αγορές χονδρικής και λιανικής πώλησης 

ή/και στις εθνικές και περιφερειακές οργανώσεις ή τοπικές αρχές που κατέχουν ή 

λειτουργούν αγορές χονδρικής και λιανικής πώλησης, καθώς επίσης  και ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, ιδρύµατα και οργανισµούς. Επιχειρήσεις και άτοµα που ασχολούνται µε 

το µάρκετινγκ χονδρικής και λιανικής πώλησης µπορούν να γίνουν επίσης µέλη. 

(WUWM, 2009) 
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Η αποστολή της παγκόσµιας ένωσης αγορών χονδρικού εµπορίου (WUWM) 

ειναι να προωθήσει τον ουσιώδη ρόλο που διαδραµατίζουν οι αγορές χονδρικής και 

λιανικής πώλησης στη διασφάλιση της βιώσιµης πρόσβασης, διαθεσιµότητας και 

διανοµής των ποικίλων ποιοτήτων νωπών προϊόντων, διατηρώντας παράλληλα 

ανταγωνιστικές τιµές και υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας των προϊόντων 

τροφίµων, σε όλη τη διεθνή κοινότητα. (WUWM, 2009) 

Η ανάπτυξη και η προώθηση της διεθνούς ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά 

µε τη χονδρική και λιανική αγορά έτσι ώστε να βελτιώσει την κατασκευή, την 

οργάνωση και τη διαχείριση των αγορών µελών, αποτελεί έναν από τους βασικούς 

στόχους της WUWM. Άλλος ένας στόχος της WUWM είναι η συµµετοχή σε 

δραστηριότητες και ζητήµατα των αγορών χονδρικής και λιανικής πώλησης καθώς 

και σε αγορές παραγωγής σε συνδυασµό µε την ανταλλαγή εµπειριών, δεξιοτήτων και 

γνώσεων για το συνολικό όφελος που έχουν όλες οι αγορές µέλη. Τελευταίος αλλά 

όχι λιγότερος σηµαντικός στόχος της WUWM είναι η ανάπτυξη και η προώθηση της 

σηµαντικής σχέσης µεταξύ των φορέων και αρχών των αγορών µελών µε τους 

έµπορους και των επιχιρηµατιών των αγορών. (WUWM, 2009) 

Το όραµα της παγκόσµιας ένωσης αγορών χονδρικού εµπορίου (WUWM), 

χωρίζεται σε τρία σηµεία. Πρώτον, στην εξασφάλιση ότι οι αγορές χονδρικής και 

λιανικής πώλησης αναγνωρίζονται για το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν σε 

τοπικές, εθνικές και διεθνείς τροφικές αλυσίδες διανοµής. ∆εύτερον, στο ότι η 

WUWM αναγνωρίζεται 

διεθνώς ως ο πρεσβύτερος 

διεθνής οργανισµός που 

υποστηρίζει την προώθηση της 

χονδρικής και λιανικής αγοράς  

µέσα από την υπεροχή στην 

προσφορά πληροφοριών, στη 

δικτύωση αλλά και στην 

ανάπτυξη γνώσεων για τις 

αγορές χονδρικής/λιανικής πώλησης. Επίσης, βοηθά να αναπτυχθούν νέες 

επιχειρήσεις µέσω της προώθησης των αµοιβαίων συνδετικών στοιχείων µεταξύ των 

αγορών χονδρικής και λιανικής πώλησης, συµβάλλει στη δηµιουργία επαφών µεταξύ 

εισαγωγέων, εξαγωγέων και των χονδρεµπόρων των αγορών µελών. Τρίτο και 

τελευταίο µέρος του οράµατος της WUWM αποτελεί η εκπροσώπηση των 



 ∆ιπλωµατική Εργασία, Θέµα «Εφοδιαστική αλυσίδα και αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα του 
διατροφικού τοµέα»      Σελίδα 54 

συµφερόντων των αγορών χονδρικής και λιανικής πώλησης µε τα διεθνή θεσµικά 

όργανα, εθνικών και τοπικών κυβερνήσεων. Με πειστικό τρόπο η WUWM 

υπογραµµίζει τα κοινωνικο-οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν 

µέσω της λειτουργίας των αγορών χονδρικής και λιανικής πώλησης. (WUWM, 2009) 

Η δηµιουργία δεσµών και συνεργασίας µε φορείς κλειδιά στον κλάδο 

διανοµής της διεθνούς βιοµηχανίας τροφίµων, αποτελεί µία από τις βασικές 

στρατηγικές που ακολουθεί η ένωση αγορών χονδρικού εµπορίου (WUWM). Η 

προώθηση του ρόλου των αγορών χονδρικού και λιανικού εµπορίου στη διασφάλιση 

της αποτελεσµατικότητας στην αλυσίδα διανοµής των τροφίµων, η ανάπτυξη 

δυνατοτήτων για την αύξηση της επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των αρχών 

των αγορών χονδρικής / λιανικής πώλησης και των εµπόρων / παραγωγών / 

χονδρεµπόρων και η υποστήριξη των αγορών απέναντι στις εν εξελίξει προκλήσεις 

του εκσυγχρονισµού και των παρεχόντων υπηρεσιών, αποτελούν τις υπόλοιπες 

στρατηγικές τις οποίες η WUWM ακολουθεί. (WUWM, 2009) 

 

3.2 ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Η ευρωπαϊκή περιφερειακή οµάδα της WUWM αποφάσισε να αναπτύξει µια 

συγκεκριµένη οµάδα εργασίας για την ανάλυση των προβληµάτων του καθαρισµού 

και διαχείρισης αποβλήτων εντός των αγορών χονδρικής πώλησης σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Κατά τη διάρκεια µιας σύσκεψης που η WUWM οργάνωσε το ∆εκέµβριο 

του 2005 στις Βρυξέλλες, αποφασίστηκε να εφαρµοστεί µια παγκόσµια έρευνα µε 

γενικούς στόχους τη λήψη πληροφοριών σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων και 

τα προβλήµατα καθαρισµού που αντιµετωπίζουν οι αγορές, τον προσδιορισµό 

συγκεκριµένων εµπειριών που θα µπορούσαν να δοκιµαστούν (π.χ. στον τοµέα της 

συλλογής ή της ανακύκλωσης) και τη δηµιουργία µιας σύνοψης όλων αυτών των 

εµπειριών πριν την ένταξη µιας αγοράς στη WUWM. (WUWM, 2009) 

Άνω του 40% των 

αγορών µελών απάντησε σε 

αυτή την έρευνα, 

αντιπροσωπεύοντας το 55% 

των συνολικών αγορών και το 

60% των ποσοτήτων που 
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διατίθενται στην αγορά µέσω των αγορών χονδρικής πώλησης στην ΕΕ. (WUWM, 

2009) 

Τα αποτελέσµατα της εν λόγω έρευνας ήταν στη διάθεση των µελών το 2006 

και συµφωνήθηκε να συνεχίσει να αναπτύσσει δεδοµένα αγοράς στον τοµέα αυτό. 

Στη συνέχεια η αυξηµένη πληροφορία που λήφθηκε από τις ευρωπαϊκές αγορές, 

συνέβαλλε στην δηµιουργία ενός εγγράφου συζήτησης για τις αγορές χονδρικού 

εµπορίου και περιβαλλοντικής προστασίας. Στόχος του συγκεκριµένου εγγράφου 

συζήτησης ήταν να υπογραµµιστεί η σηµασία των προσπαθειών που καταβάλλονται 

σήµερα στον τοµέα της αγοράς χονδρικού εµπορίου προς την κατεύθυνση της 

προστασίας του περιβάλλοντος. (WUWM, 2009) 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αγορές χονδρικού εµπορίου διακινούν παγκοσµίως 

περίπου 33 εκατοµµύρια τόνους φρούτων και λαχανικών κάθε έτος, που 

αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40 % του συνολικού ποσού που καταναλώνεται ετησίως. 

Οι πελάτες της αγοράς χονδρικού εµπορίου είναι, ειδικότερα, ανεξάρτητες αποθήκες 

και αγορές δρόµου, και οι δύο τοµείς απαιτούν την εξωτερική οργανωσή για τον 

εφοδιασµό τους ή για την διαχείριση των αποβλήτων τους. Οι προσπάθειες των 

αγορών χονδρικού εµπορίου για την προστασία του περιβάλλοντος επικεντρώνονται 

σε δύο συπληρωµατικά στάδια: τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως µέσω της 

ανακύκλωσης, και την εξοικονόµηση ενέργειας µέσω της οργάνωσης της ροής της 

κυκλοφορίας. (Escoffier, M., 2009) 

Σύµφωνα µε διαφορετικές έρευνες της WUWM που έγιναν το 2004 και το 

2006 οι αγορές χονδρικού εµπορίου διαχειρίζονται απόβλητα µεταξύ του 1,5% και 

2% των ποσοτήτων των φρούτων και λαχανικών που διατίθενται στην αγορά, που 

είναι συνολικά 500.000 τόνοι ετησίως. Το αντίστοιχο κόστος για τις αγορές 

χονδρικής πώλησης είναι σηµαντικό, σε παγκόσµιο επίπεδο εκτιµάται σε 40 

εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, ή µεταξύ 5 και 10 % του συνολικού κύκλου εργασιών 

ετησίως των αρχών της αγοράς χονδρικής εµπορίου. Αυτές οι ποσότητες είναι 

ταυτόχρονα πολύ σηµαντικές και πολύ περιορισµένες – εξαρτάται µε τί συγκρίνονται: 

α) Οι ποσότητες αποβλήτων που διαχειρίζονται οι αγορές χονδρικής πώλησης είναι 

προφανώς πολύ περιορισµένες σε σύγκριση µε δεδοµένα παγκόσµιο ή εθνικού 

βελινεκούς. Πράγµατι, αντιπροσωπεύει µόνο το 0.1 % των συνολικών αποβλήτων της 

Γαλλίας, το 2%  των συνολικών εσωτερικών αποβλήτων του Μεξικού, το 0.3% των 

Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, το 1% της Ιαπωνίας. (Escoffier, M., 2009) 
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β) Αλλά το ίδιο ποσό των αποβλήτων είναι πολύ σηµαντικό σε σύγκριση µε την 

ετήσια παραγωγή των αστικών απορριµµάτων σε όλο τον κόσµο: 510 κιλά ανά 

κάτοικο στη Γαλλία, 760 στις ΗΠΑ, 310 στο Μεξικό και 410 στην Ιαπωνία. Στην 

περίπτωση αυτή, το συνολικό ποσό της χονδρικής αγοράς αποβλήτων είναι 

ισοδύναµο µε: • 1/3 των εσωτερικών αποβλήτων του Παρισιού • 100 % της 

Ουάσινγκτον • σχεδόν ο ίδιος όγκος όσο µια πόλη στο µέγεθος της Βρέµης (για 

παράδειγµα) • 55 να 60.000 φορτηγά αποβλήτων (Escoffier, M., 2009) 

Επεξεργασία αποβλήτων 

  Πολύ ιδιαίτερη προσοχή δίδεται από τις αγορές χονδρικού εµπορίου για τη 

διαχείριση των αποβλήτων που συλλέγουν: 43% των ποσοτήτων που συλλέγονται 

είναι δυνατή η ανακύκλωση, και ιδίως χαρτόνια, ξυλεία και οργανικές ύλες, αλλά 

επίσης πλαστικά και πολυστυρένιο (ψαραγορές). Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό σε σύγκριση µε τα ίδια δεδοµένα που τηρούνται στη Γαλλία για συνολικά 

απόβλητα (18 % συµπεριλαµβανοµένου του βιολογικού καθαρισµού) και επίσης τα 

ίδια δεδοµένα για τα απόβλητα από βιοµηχανίες (80%). Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, το υψηλό ποσοστό εξηγείται από την οµοιογένεια των αποβλήτων που 

παράγονται από τις βιοµηχανίες που σαφώς διευκολύνει τη διαχείριση των 

αποβλήτων τους. (WUWM, 2009) 

Περισσότεροι από 35.000 διαχειριστές των αγορών χονδρικού εµπορίου του 

κόσµου εµπορεύονται νωπά προϊόντα και, σαν αποτέλεσµα, είναι εξοπλισµένα µε 

ψυκτικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν ως επί το πλείστον σε εγκαταστάσεις που 

είναι πλήρως αποµονωµένες.  

Μια πολύ ιδιαίτερη προσπάθεια γίνεται, από την άποψη της επένδυσης και της 

λειτουργίας, είτε από την αρχή της αγοράς χονδρικού εµπορίου ή από το χειριστή 

προκειµένου να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως µέσω της 

αποµόνωσης για µείωση των ενεργειακών αναγκών. 

Τα ακόλουθα ζητήµατα προτείνονται ως ζητήµατα για µελλοντική εξέταση 

και συζήτηση εντός της Ευρωπαϊκής οµάδας WUWM και της οµάδας διαχείρισης 

αποβλήτων: άλλες επιβλαβείς περιβαλλοντικές ανησυχίες όπως το θόρυβο, ο 

αποτελεσµατικός καθαρισµός λυµάτων και ύδατος, αποφυγής της διασποράς των 

αποβλήτων σε δηµόσιους χώρους. (Escoffier, M., 2009) 
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3.3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Σε αυτήν την ενότητα, εξετάζεται η περίπτωση της Κεντρικής αγοράς της 

Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ). Η Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης είναι µέλος της 

παγκόσµιας ένωσης αγορών χονδρικού εµπορίου. Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης 

(Κ.Α.Θ. Α.Ε.) έχει ως σκοπό την επωφελέστερη για την παραγωγή και την 

κατανάλωση, διακίνηση-εµπορία οπωροκηπευτικών και κρέατος µε διασφάλιση της 

ποιότητας και υγιεινής κατάστασης των διακινούµενων προϊόντων. Η µελέτη ξεκινά 

µε την περιγραφή της εταιρείας, το φόντο και παρουσιάζοντας την κατάσταση της 

παρούσας εφοδιαστικής αλυσίδας, στην οποία η κεντρική αγορά είναι ένα κεντρικό 

σηµείο. Επίσης, τα κίνητρα τα οποία επιβάλλουν στην ΚΑΘ να µελετήσει την 

επέκταση των δραστηριοτήτων της, καθώς και, τις νέες υλοποιήσεις που θα 

κατευθύνουν τη µελλοντική της ανάπτυξη. Τα πρωτεύοντα δεδοµένα που 

παρουσιάζονται συγκεντρώθηκαν απο την κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης µέσω 

συνέντευξης από το διευθύνοντα σύµβουλο της ΚΑΘ και τα δευτερεύοντα στοιχεία 

από την ετήσια έκθεση συσκευασιών νωπών αγροτικών προϊόντων της ICAP. 

(Panousopoulou P. et al) 

 

3.3.1 ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η Κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1975. Το 

όνοµα της εταιρίας άλλαξε από Κεντρική Λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης σε 

Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, ο όρος «φρέσκα αγροτικά προϊόντα» 

διαφοροποιείται σε «φρέσκα αγροτικά προϊόντα φυτικής προέλευσης». 

Η διαφοροποίηση αυτή στον παραπάνω όρο έδωσε τη δυνατότητα στη 

Κεντρική αγορά να εµπορεύεται µεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντα, όπως το κρέας κάτι 

που συνέβαλλε στη µελλοντική µεταφορά των εγκαταστάσεων της αγοράς κρέατος 

εντός των εγκαταστάσεων της κεντρικής αγοράς της Θεσσαλονίκης. Ο νοµοθέτης 

αναφέρει ότι η κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης ως µια κοινή εταιρία ευρείας 

χρήσης. (Panousopoulou P. et al) 

Η Κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης αποτελεί για 32 χρόνια µια οργανωµένη 

περιοχή, η οποία υποστηρίζει τη διανοµή αγροτικών προϊόντων φέροντας εις πέρας 

εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των παραγωγών, χονδρέµπορους ή λιανέµπορους. 

Συνεπώς, η αγορά προωθεί την οµαλή διανοµή των προϊόντων, όπως επίσης και τη 
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διαφύλαξη του ελεύθερου και υγειούς ανταγωνισµού, ευνοώντας τόσο τους 

επιχειρηµατίες όσο και τους τελικούς χρήστες αφού τους επιτρέπεται η οµαλή και 

λογική διαµόρφωση των τιµών εµποδίζοντας µε αυτό τον τρόπο την εκµετάλλευση 

των καταναλωτών. (ΚΑΘ Α.Ε., 2009) 

Η αποστολή και ο ρόλος της Κεντρικής Αγοράς της Θεσσαλονίκης είναι 

πρώτα από όλα η διαχείριση και η διοίκηση των λειτουργιών της αγοράς έχοντας ως 

σκοπό να παρέχουν στους παραγωγούς τον πλέον επικερδή τρόπο διανοµής και 

εµπορευµατοποίησης των φρούτων, λαχανικών και αγροτικών προϊόντων (φρέσκα 

και επεξεργασµένα) µέσα στο χώρο της αγοράς,. (Panousopoulou P. et al) 

Προκειµένου  να επιτευχθεί η αποστολή αυτή σηµαντικά ζητήµατα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη, όπως η ανάπτυξη και εφαρµογή των κατάλληλων υποδοµών, η 

βελτιστοποίηση των ήδη υπαρχουσών διαδικασιών αλλά και ο εκσυγχρονισµός τους. 

Ο σηµαντικότερος στόχος της αγοράς είναι να προσφέρει στους παραγωγούς τις 

επιθυµητές συνθήκες για το εµπόριο σε λαχανικά, φρούτα και κρέας έτσι ώστε να 

προωθηθεί ο υγιής ανταγωνισµός και ο τελικός καταναλωτής να βγει κερδισµένος 

από όλη αυτή τη διαδικασία. (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 2010) 

Η υποστήριξη αλλά και η συµβολή στην προσπάθεια των χονδρεµπόρων 

αποτελεί και µια υπηρεσία για την προώθηση της συνεργασίας µε Βαλκανικές χώρες. 

Η ανάπτυξη διασυνοριακού εµπορίου θα συµβάλλει στην εξέλιξη της Κεντρικής 

Αγοράς σε µια συνεχώς εξελισσόµενη Κεντρική Αγορά των Βαλκανίων. 

(Panousopoulou P. et al) 

Ένα επιπρόσθετο ζήτηµα σχετικό µε την επίτευξη της αποστολής είναι η 

ίδρυση βοηθητικών εταιριών ή η συµµετοχή και συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις οι 

οποίες έχουν τους ίδιους στόχους µε αυτούς της ΚΑΘ αφού οι αποφάσεις θα 

παίρνονται από στελέχη µέσα από συµφωνίες των γενικών συνελεύσεων. (ΚΑΘ Α.Ε., 

2009) 

Οι κύριες υπηρεσίες που προσφέρονται από την Κεντρική Αγορά είναι η 

µίσθωση καταστηµάτων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών σχετικές µε τη διανοµή, 

ταξινόµηση, συσκευασία, τυποποίηση, συντήρηση και εµπόριο µε χονδρεµπόρους, 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεργατικούς οργανισµούς και παραγωγούς. Η παροχή 

αυτών των υπηρεσιών βασίζεται στους κανόνες και συνθήκες οι οποίες 

αποφασίζονται από τους διευθυντές που απαρτίζουν το Συµβούλιο της Κεντρικής 

Αγοράς. Επιπλέον, η ΚΑΘ µισθώνει εγκαταστάσεις σε τράπεζες και υποκαταστήµατα 
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επιχειρήσεων οποιουδήποτε είδους το Σώµα ∆ιευθυντών αποφασίσει, λαµβάνοντας 

υπόψη κάθε φορά τις ανάγκες της αγοράς. (Panousopoulou P. et al) 

Άλλη µια περιοχή πάνω στην οποία η ΚΑΘ δουλεύει είναι η ανάπτυξη των 

κατάλληλων υποδοµών για έρευνα πάνω σε θέµατα που αφορούν ζητήµατα της ΚΑΘ 

έναντι αµοιβής. Η ΚΑΘ αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα) την περάτωση ερευνών, κατασκευών και υπηρεσιών σχετικών µε 

δραστηριότητες της, σε περίπτωση που οι εσωτερικοί συνεργάτες δεν είναι 

διαθέσιµοι. (ΚΑΘ Α.Ε., 2009) 

Η ΚΑΘ αναλαµβάνει και υλοποιεί εργασίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση (µόνη 

της ή σε συνεργασία µε άλλους οργανισµούς). Παρέχει, επίσης, συµβουλευτικές 

υπηρεσίες σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, διεθνείς οργανισµούς όσον αφορά το 

χονδρεµπόριο των φρούτων, λαχανικών και αγροτικών προϊόντων (φρέσκα ή 

επεξεργασµένα). Λειτουργεί µε βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, χωρίς 

να µεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως εταιρεία που ασκεί δραστηριότητα κοινής 

ωφέλειας. ∆ιαµορφώνει στους χώρους της ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις 

άσκησης του χονδρεµπορίου οπωροκηπευτικών και κρέατος και διασφαλίζει τη 

λειτουργία της ελεύθερης αγοράς και του υγιούς ανταγωνισµού, προς όφελος τόσο 

του παραγωγού όσο και του τελικού καταναλωτή. (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 

2010) 

Ύστερα από επαφές και συµβούλια τη διάρκεια των τελευταίων ετών, 

αποφασίστηκε η µετεγκατάσταση της κρεαταγοράς στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής 

Αγοράς της Θεσσαλονίκης. Η κρεαταγορά ενσωµατώθηκε στο πλαίσιο λειτουργιών 

της ΚΑΘ ενώ οι εγκαταστάσεις στις οποίες φιλοξενήθηκε πληρούν τις προϋποθέσεις 

καθαριότητας. Η ενσωµάτωση της κρεαταγοράς παρέχει την ευκαιρία για την 

ανάπτυξη εµπορίου µεταξύ των κρατών. Τα συµβόλαια αυτών των συνεργασιών 

διευκολύνουν την ανάπτυξη της ΚΑΘ µέσα στην Κεντρική Βαλκανική Αγορά. Οι 

πόροι της εταιρίας προέρχονται από το ∆ηµόσιο Προϋπολογισµό για ερευνητικούς 

σκοπούς και αγορές εξοπλισµού. (Panousopoulou P. et al) 

Οι εγκαταστάσεις της ΚΑΘ καλύπτουν µία έκταση των 247.000 τµ, εκ των 

οποίων τα 43.000 τµ φιλοξενούν καταστήµατα και χονδρεµπόρους. Στις 

εγκαταστάσεις της Λαχαναγοράς, υπάρχουν 280 καταστήµατα (60τµ το κάθε ένα), 

χωρισµένη σε 4 µέρη που το καθένα περιέχει 70 καταστήµατα. Επιπροσθέτως, 

υποκαταστήµατα και 4 καντίνες φιλοξενούνται σε αυτό το χώρο. Στις εγκαταστάσεις 

της κρεαταγοράς υπάρχουν 24 µοντέρνα καταστήµατα(165τµ το κάθε ένα), 
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εξοπλισµένα µε τον πιο σύγχρονο εξοπλισµό για τις µεταφορές και αποθήκευση. 

Είναι σηµαντική να αναφερθεί η παρουσία µιας καντίνας και µιας Κτηνιατρικής 

Μονάδας. Στο Κτίριο ∆ιοίκησης υπάρχουν µια καντίνα, 8 καταστήµατα µε χαρτί 

συσκευασίας και άλλα υλικά συσκευασίας, λογιστικά γραφεία, µεταφορικές εταιρίες 

και τρεις τράπεζες. Το 4ο τελωνείο επίσης λειτουργεί σε µια έκταση 30.000 τµ, µέσα 

στην Κεντρική Αγορά και συλλέγει φόρους από τα διερχόµενα οχήµατα. Επίσης το 

Χηµικό Εργαστήριο λειτουργεί στην ΚΑΘ και εξυπηρετεί τις εξαγωγές. Οι 

υπάλληλοι στις εγκαταστάσεις της ΚΑΘ ανέρχονται στους 1000, ενώ ο αριθµός των 

επισκεπτών ξεπερνά τις 2000. (Panousopoulou P. et al) 

Η ΚΑΘ ενισχύει τη διανοµή των φρέσκων αγροτικών προϊόντων καθώς και 

των προϊόντων κρέατος και συνεισφέρει στην οργάνωση µέσω της υλοποίησης των 

καθηµερινών ποιοτικών ελέγχων, οι οποίοι διεξάγονται από γεωπόνους οι οποίοι 

δουλεύουν για την Αγορά.  

Οι εκδόσεις της Κεντρικής Αγοράς της Θεσσαλονίκης, δηµοσιεύουν µία 

καθηµερινή λίστα µε τις τιµές όπου αναφέρονται οι χονδρικές τιµές των προϊόντων 

εντός των εγκαταστάσεων. Η λίστα αυτή δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας 

και σε άλλα µέσα, όπως το Υπουργείο Οικονοµίας, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία σε 

νοσοκοµεία κοκ. Επιπλέον, η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης έχει ενσωµατώσει στη 

λειτουργία της µια Εταιρία Προγραµµατισµού των Πόρων, η οποία έχει αναπτυχθεί 

από έναν µικρό πάροχο λογισµικού. Το σύστηµα βοηθά την Κεντρική Αγορά να 

συλλέξει πληροφορίες για την καθηµερινή κίνηση, κρίσιµη λειτουργία για 

στατιστικούς λόγους. Ο όγκος της κίνησης και οι πληρωτέοι δασµοί τόσο στο 

τελωνείο όσο και στη µηχανή ζυγίσµατος καταγράφονται σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο, 

και πληρώνονται µηνιαίως. Η διαδικασία αυτή συνεισφέρει στο να κρατούνται 

στοιχεία για αυτές τις διαδικασίες σε µηνιαία αλλά και σε ετήσια βάση. Οι 

χονδρέµποροι που είναι εγκατεστηµένοι στο χώρο της Κεντρικής Αγοράς 

χρησιµοποιούν τα δικά τους πληροφοριακά συστήµατα σαν να δρουν ως ξεχωριστές 

οντότητες. Η απουσία αλληλεπιδρώντων πληροφοριακών συστηµάτων µεταξύ της 

Κεντρικής Αγοράς και των χονδρεµπόρων τονίζει την απουσία της κάθετης 

συνεργασίας. (ΚΑΘ Α.Ε., 2009) 
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3.3.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ – ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α 
– REVERSE LOGISTICS  
 

Το πρώτο κεντρικό σηµείο της εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών προϊόντων 

τροφίµων είναι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οι οποίοι µπορεί να παράγουν είτε 

εντός Ελλάδας ή στο εξωτερικό. Η καλλιέργεια και η πώληση φρέσκων προϊόντων, 

δεδοµένου και την αύξηση της ζήτησης των φρέσκων και ποιοτικών προϊόντων, 

µπορεί να γίνει µια προσοδοφόρα και ικανοποιητική επιχείρηση. Οι καλλιεργητές 

µπορούν να κάνουν διαφορετικές στρατηγικές επιλογές για το πώς θα πουλήσουν τα 

λαχανικά, όπως επίσης  και στρατηγικές συµµαχίες µε τους συνεργάτες τους στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. Ο καλλιεργητής όταν πουλά την παραγωγή του σε 

σουπερµάρκετ, µπορεί να το κάνει είτε απ’ ευθείας είτε µέσω ενδιάµεσων όπως 

συνεργάτες, οργανώσεις της αγοράς ή εργοστάσια παραγωγής των προϊόντων. Όταν 

επιλέγεται κάποιο άλλο κανάλι της αγοράς, όπως το χονδρεµπόριο, η παραγωγή 

περνά σε κάποιο άλλο. Οι παραγωγοί συνεργάζονται συνήθως µε έναν ή 

περισσότερους χονδρέµπορους για συγκεκριµένη ποιότητα ή µε διαµεσολαβητές. 

Όταν αυτές οι συνεργασίες αποδειχτούν επικερδείς και για τις δύο πλευρές, µπορούν 

να χαρακτηριστούν ως καρποφόρες αφού ανταποκρίνονται στον ανταγωνισµό. Οι 

παραγωγοί, επίσης, προσπαθούν να έχουν κάποιο κέρδος από τη συνεργασία τους µε 

οργανώσεις παραγωγών, διαφηµιστικές οργανώσεις. Αυτό διευκολύνει τους 

παραγωγούς να ελέγχουν την υπερπαραγωγή, έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί η 

φθαρτότητα των προϊόντων τους και να διευρυνθεί η αγορά τους. Σε όλες τις 

προαναφερθείσες περιπτώσεις, οι παραγωγοί πρέπει να ανταποκριθούν στις 

προσδοκίες των αγοραστών όσον αφορά την ποιότητα, την ιχνηλασιµότητα, την 

ποσότητα των προϊόντων έτσι ώστε  να µπορούν να απαιτήσουν υψηλότερες τιµές 

από τον χονδρέµπορο και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πελάτη. Οι 

παραγωγοί επίσης, ακολουθούν διάφορες µορφές διανοµής, οι οποίες µπορεί να είναι 

µεταξύ των τοπικών διανοµέων, έτσι ώστε να εξυπηρετείται ευρύτερη περιοχή εκεί 

που η παραγωγή επηρεάζεται. Οι τοπικοί διανοµείς µπορεί να περιλαµβάνει τους 

παραγωγούς, οι οποίοι διανέµουν άλλων παραγωγών αγαθά στις αγορές. Η πληρωµή 

γίνεται είτε µε απ’ ευθείας πληρωµή της αντίστοιχης αξίας των προϊόντων στον 

παραγωγό, είτε µε εγγυητική επιταγή. Οι παραγωγοί επίσης συνεργάζονται µε 

ενδιάµεσους πράκτορες οι οποίοι δρουν εκ µέρους των χονδρεµπόρων και µε 



 ∆ιπλωµατική Εργασία, Θέµα «Εφοδιαστική αλυσίδα και αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα του 
διατροφικού τοµέα»      Σελίδα 62 

ανεξάρτητες συνεργατικές ενώσεις χρησιµοποιώντας επιταγές για πληρωµές. 

(Panousopoulou P. et al) 

Οι ενώσεις των παραγωγών προσφέρουν πληθώρα ευκαιριών για να 

επικοινωνούν οι παραγωγοί µεταξύ τους ενώ αποτελούν πηγή συνεχούς εκπαίδευσης 

και υποστήριξης. Τοπικοί και κρατικοί φορείς προσφέρουν στους µικρότερους 

παραγωγούς εκπαίδευση για επαγγελµατικό χειρισµό µε αποτέλεσµα να αυξάνουν 

την αξιοπιστία τους και να αυξάνουν τα έσοδά τους µακροπρόθεσµα. Επιπλέον, οι 

φορείς αυτοί συµβουλεύουν τα µέλη τους σε θέµατα ιχνηλασιµότητας ούτως ώστε να 

συµµορφώνονται µε τις τάσεις της αγοράς. Η συνεργασία µεταξύ των παραγωγών 

συµβάλλει στην ανάπτυξη του προϊόντος µέσα από ταξίδια στο εξωτερικό για 

εκθέσεις εκπαιδευτικές για το αντικείµενο τους. Ένα πρόβληµα το οποίο µπορεί να 

προκύψει είναι ότι µπορεί να αποκτήσουν υπερβολικά µεγάλο αριθµό µελών µε 

αποτέλεσµα να χάσουν την ευκαµψία που προσφέρουν στους συµµετέχοντες. Αυτές 

οι ενώσεις µπορούν να πουλήσουν σε σουπερµάρκετ και αγορές χονδρικής ή σε 

κάποιον ενδιάµεσο. (Panousopoulou P. et al) 

Οι χονδρέµποροι οι οποίοι δρουν µέσα στην Κεντρική Αγορά της 

Θεσσαλονίκης αγοράζουν προϊόντα σε µεγάλες ποσότητες και µετά πωλούν σε 

µικρότερες ποσότητες σε λιανοπωλητές, σε υπαίθριες αγορές, σουπερµάρκετ, 

εστιατόρια και δηµόσιες οργανώσεις οι οποίοι µε τη σειρά τους πωλούν στο ευρύ 

κοινό ή τα χρησιµοποιούν για να καλύψουν τη ζήτηση σε τρόφιµα των πελατών τους. 

Μόνο το 25% των φρούτων και λαχανικών διανέµονται στην Κεντρική Αγορά της 

Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα οι παραγωγοί θα πρέπει να επιβιώσουν από το 

σκληρό ανταγωνισµό που προέρχεται από τα σουπερµάρκετ, τα οποία αγοράζουν απ’ 

ευθείας από τους παραγωγούς. Οι πελάτες της Κεντρικής Αγοράς της Θεσσαλονίκης 

είναι άλλοι χονδρέµποροι από µικρότερες πόλεις 30%, Υπαίθριες Αγορές 20%, 

Λιανοπωλητές 20%, Εστιατόρια 10%, ∆ηµόσιοι Οργανισµοί 10%, Ξενοδοχεία 5% 

και σουπερµάρκετ 5% (Panousopoulou P. et al). 

Η διανοµή των φρούτων και λαχανικών σε όρους χονδρεµπορίου γίνεται µέσω 

της Κεντρικής Αγοράς της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθιερώνοντας το θεσµό των 

Κεντρικών Αγορών έγκυρο σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και διεθνώς, µέσω 

των τοπικών αγορών χονδρεµπορίου σε µικρότερες αγροτικές περιοχές, µέσω των 

αυτόνοµων και διασκορπισµένων επιχειρήσεων χονδρεµπορίου (νόµιµες ή 

παράνοµες), οι οποίες λειτουργούν σε όλες τις αγροτικές περιοχές ανεξάρτητα από 

την ύπαρξη Κεντρικών ή Τοπικών Αγορών. Αυτές οι Αγορές λαµβάνουν τις 
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προµήθειες τους απ’ ευθείας από τους προµηθευτές ή από τις Κεντρικές Αγορές 

(κυρίως της Αθήνας ή Θεσσαλονίκης) και, τέλος, µέσω του λιανεµπορίου, το οποίο 

απορροφά ένα µικρό αλλά σταθερά αυξανόµενο µερίδιο αγοράς από τη ζηµία του 

τοµέα του χονδρεµπορίου. (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 2010) 

Η διανοµή των φρούτων και λαχανικών από τους παραγωγούς στους 

χονδρεµπόρους γίνεται είτε απ’ ευθείας στον χονδρέµπορο ή τον εµπορικό του 

αντιπρόσωπο σε µια συγκεκριµένη τιµή, ή στον χονδρέµπορο, ο οποίος αναλαµβάνει 

τη διανοµή εκ µέρους του παραγωγού, λαµβάνοντας µια συµφωνηµένη προµήθεια. 

Ακολουθώντας αυτό τον τρόπο διανοµής, ο παραγωγός είναι εκτεθειµένος σε έναν 

εµπορικό κίνδυνο ο οποίος αντισταθµίζεται  από την πιθανότητα να εξασφαλίσει ένα 

ελάχιστο εισόδηµα ανά περιόδους από την αυξανόµενη προµήθεια. Η διανοµή των 

φρέσκων φρούτων και λαχανικών στους τελικούς χρήστες πραγµατοποιείται µέσω 

σουπερµάρκετ, µπακάλικων , υπαίθριων αγορών και πλανόδιων µικροπωλητών. Τα 

µπακάλικα και τα µικρά γειτονικά καταστήµατα προµηθεύονται λαχανικά και φρούτα 

κυρίως από χονδρεµπόρους που δραστηριοποιούνται στις Κεντρικές Αγορές της 

Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ή από διαµεσολαβητές, σε περιοχές που δεν υπάρχουν 

Αγορές. Τα σουπερµάρκετ δουλεύουν κυρίως µε άλλους χονδρεµπόρους, οι οποίοι 

διανέµουν εγχώρια η εισαγόµενα αγαθά, ή µε παραγωγούς (κυρίως φρούτων) µε τους 

οποίους υπογράφουν µακροχρόνια συµβόλαια. Η συνεχόµενη επικοινωνία µε όλους 

τους προαναφερθέντες διαφορετικούς φορείς οι οποίοι συµβάλλουν στη διανοµή των 

προϊόντων, συντελεί στη βελτίωση της συνεργασίας και στη µείωση των λαθών. 

∆υστυχώς, δεν είναι πολλοί οι χονδρέµποροι της Κεντρικής Αγοράς οι οποίοι 

διαχειρίζονται τη ροή αυτή της πληροφορίας σαν ένα θεµελιώδες στοιχείο 

επικοινωνίας µε τους συνεργάτες. Κάποιοι από τους χονδρεµπόρους προκειµένου να 

αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό στο χώρο της Κεντρικής Αγοράς αλλά και για να 

καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους, πιστοποιούνται µε πρότυπα ISO και 

HACCP. Επιπροσθέτως, προκειµένου οι χονδρέµποροι να ανακαλέσουν τα προϊόντα 

µε πρόβληµα από τους πελάτες, χρειάζονται δύο πολύ σηµαντικά στοιχεία, τα οποία 

είναι και χαρακτηριστικά των προτύπων ISO, η διαφάνεια και η ιχνηλασιµότητα. 

(Panousopoulou P. et al) 

Ο κύριος στόχος της επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών είναι να 

εφοδιαστούν οι πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους µε υγιεινά, ασφαλή και 

αποδεκτά προϊόντα. Η εµπιστοσύνη και η υποστήριξη µεταξύ των δύο αυτών 

αλυσίδων της Ελληνικής αλυσίδας αγροτικών προϊόντων τροφίµων είναι αναγκαία 
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χαρακτηριστικά έτσι ώστε να διατηρείται το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και να 

µειώνονται τα κόστη. Η επεξεργασία φρούτων και λαχανικών, σκοπό έχει να 

αντικαταστήσει την εισαγωγή προϊόντων. Προκαθορισµένες συνθήκες θα πρέπει να 

υπάρχουν για να εξασφαλιστεί η καλή ποιότητα του προϊόντος η οποία είναι ορατή 

στους καταναλωτές. Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να αναπτυχθούν σε 

αυτές τις εγκαταστάσεις έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βασική ποιότητα και η ακριβής 

αποθήκευση των προϊόντων. Οι χονδρέµποροι είτε έχουν δικά τους κέντρα 

επεξεργασίας και αποθήκευσης, είτε συνεργάζονται µε εξωτερικούς συνεργάτες οι 

οποίοι βρίσκονται εκτός της περιοχής της Κεντρικής Αγοράς της Θεσσαλονίκης. 

Η ανάγκη για ταξινόµηση και συσκευασία των φρούτων και λαχανικών 

έρχεται κατά τη διάρκεια του ελέγχου ποιότητας, πριν µπουν φρέσκα προϊόντα στις 

αποθήκες των χονδρεµπόρων. Εάν τα προϊόντα τα οποία φθάνουν από τους 

παραγωγούς στους χονδρέµπορους δεν έχουν την αναµενόµενη ποιότητα (είναι 

χτυπηµένα η µε σηµάδια) εξαιτίας των καιρικών συνθηκών ή προβληµάτων στη 

µεταφορά, τα προϊόντα θα πρέπει να ταξινοµηθούν και να επανασυσκευαστούν για να 

πωληθούν. Τα προϊόντα τα οποία δεν έχουν προβλήµατα µε την ποιότητα θα 

πωληθούν σε νέα πακέτα, ενώ εκείνα τα οποία έχουν πρόβληµα ποιότητας θα 

καταστραφούν, υπό την επίβλεψη κάποιου υπαλλήλου από την Κεντρική Αγορά της 

Θεσσαλονίκης ο οποίος θα πιστοποιήσει τη διαδικασία. (ΚΑΘ, Α.Ε.) 

Οι υπαίθριες αγορές είναι κοινές, απλές εγκαταστάσεις σε ανοικτές περιοχές 

όπου διάφοροι παραγωγοί ή έµποροι συγκεντρώνονται σε καθηµερινή βάση για να 

πουλήσουν διάφορα φρέσκα φρούτα, λαχανικά και άλλα προϊόντα τροφίµων απ’ 

ευθείας στους πελάτες. Οι επαγγελµατίες έµποροι των υπαίθριων αγορών 

προµηθεύονται µε προϊόντα είτε από τις αγορές χονδρεµπορίου είτε απ’ ευθείας από 

τους παραγωγούς ή συνεργατικές ενώσεις. Οι έµποροι οι οποίοι παράλληλα είναι και 

παραγωγοί, είτε πωλούν τα δικά τους προϊόντα είτε τα δικά τους σε συνδυασµό µε 

άλλα τα οποία αγοράζουν από την αγορά. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι έµποροι 

αυτοί παρακάµπτουν τον µεσάζοντα και παρέχουν στους µικροµεσαίους παραγωγούς 

µια άµεση, άνετη και οικονοµική αγορά στους παραγωγούς για να πουλήσουν τα 

προϊόντα τους. Οι παραγωγοί αυτοί εξασφαλίζουν στον καταναλωτή φρέσκα και 

καλής ποιότητας προϊόντα. Ο αριθµός των υπαίθριων αγορών έχει αυξηθεί σταθερά 

τα τελευταία χρόνια, εξ’ αιτίας της αυξανόµενης απαίτησης των πελατών για φρέσκα 

προϊόντα. Οι πόλεις (Cadilhon J.J. et al, 2005), (Holmström J., 1997) σε παγκόσµιο 

επίπεδο ρίχνουν µεγαλύτερο βάρος στην ανάπτυξη αυτών των αγορών µε σκοπό να 
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αναζωογονήσουν τις γειτονικές αγορές σε περιοχές όπου υπάρχει µια σχετική έλλειψη 

σε σουπερµάρκετ. Από τη στιγµή που υπάρχει ανάπτυξη στις υπαίθριες αγορές είναι 

απαραίτητο για τους χονδρεµπόρους να έχουν µια επικερδή και µακροχρόνια σχέση 

µε τους πωλητές έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της αγοράς.  

Τα τελευταία χρόνια, τα σουπερµάρκετ έχουν κερδίσει έδαφος στην 

εφοδιαστική αλυσίδα προϊόντων τροφίµων. Η παγκοσµιοποίηση συµβάλλει θετικά 

στο εµπόριο κάτι το οποίο έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιδράσεις στο 

σύστηµα τροφίµων. Τα σουπερµάρκετ έχουν αλλάξει τις αγοραστικές συνήθειες του 

καταναλωτή. Οι καταναλωτές µπορούν να κάνουν όλα τους τα ψώνια σε ένα 

κατάστηµα, κάτι το οποίο συναντάται κατά κύριο λόγο στις έξω από τα αστικά 

κέντρα περιοχές. Τα αγοραστικά ταξίδια έχουν αυξηθεί κατά ένα τρίτο τα τελευταία 

20 χρόνια, ενώ οι σε απόσταση αγορές έχουν τουλάχιστον διπλασιαστεί (Raven, H. & 

Lang, T., 1995). Υπάρχουν πολλές αλυσίδες οι οποίες κατέχουν πολλά σουπερµάρκετ 

τα οποία βρίσκονται στην ίδια ή διαφορετικές πόλεις, κάτι το οποίο αυξάνει τις 

πιθανότητες για τις οικονοµίες κλίµακας, που σηµαίνει ότι τα σουπερµάρκετ µπορούν 

να διαλέξουν µεταξύ των χονδρεµπόρων της Κεντρικής Αγοράς και των παραγωγών 

απ’ ευθείας. Τα σουπερµάρκετ ελέγχουν το 21-23% της διανοµής φρούτων και 

λαχανικών στην Ελλάδα (ICAP, 2006), ένα ποσοστό το οποίο αυξάνεται χρόνο µε το 

χρόνο. Τα περισσότερα σουπερµάρκετ προτιµούν να έχουν απ’ ευθείας συµβόλαια µε 

τους παραγωγούς ούτως ώστε να πετύχουν οικονοµίες κλίµακας, συνεχόµενη 

προµήθεια σε προϊόντα και καλύτερες τιµές. (Πρίπορας Κ, 2000) 

Τα µπακάλικα και τα µίνι µάρκετ παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αγορά 

τροφίµων, αφού αυτά τα καταστήµατα µένουν πολλές ώρες ανοιχτά ενώ βρίσκονται 

το ένα δίπλα στο άλλο και είναι περισσότερα από ένα σε κάθε γειτονιά. Το εµπόριο 

λιανικής χαρακτηρίζεται από το µεγάλο αριθµό µικρού µεγέθους επιχειρήσεων 

(εξαιρώντας τα σουπερµάρκετ), όπως επίσης και την ελεύθερη είσοδο σε αυτόν τον 

τοµέα (αναφερόµενοι κυρίως σε µπακάλικα).  
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Σχήµα 3.1: Παρούσα Εφοδιαστική Αλυσίδα της ΚΑΘ 
Πηγή: Panousopoulou et al.
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Reverse Logistics 

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης διαχωρίζεται σε δυο µέρη, στα φρούτα – 

οπωροκηπευτικά και στην κρεαταγορά. Όσον αφορά τα είδη που µπορούν να µπουν 

στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα στην κατηγορία των φρούτων - 

οπωροκηπευτικών, θα µπορούσαµε να κάνουµε µια διάκριση: α) στα είδη 

συσκευασίας και β) στα φρούτα – οπωροκηπευτικά. 

Τα είδη  της συσκευασίας που θα µπορούσαν να ανακυκλωθούν είναι οι 

παλέτες, τα πλαστικά, το νάιλον, τα τσέρκια, τα ξύλινα τελάρα,τα πλαστικά τελάρα, 

τα χαρτόνια και οι σακούλες (ΚΑΘ Α.Ε., 2008). 

Από αυτά τα µόνο που ανακυκλώνονται και πιο συγκεκριµένα 

ανακατασκευάζονται είναι µόνο τα ξύλινα τελάρα και οι παλέτες. Ειδικότερα 

ορισµένοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται πηγαίνουν στην Κεντρική Αγορά της 

Θεσσαλονίκης και επιδιορθώνουν τα ξύλινα τελάρα ή τις παλέτες για να τις 

ξαναχρησιµοποιήσουν (ΚΑΘ Α.Ε., 2008). 

Επίσης για όλα τα υπόλοιπα (πλαστικά, νάιλον, τσέρκια, χαρτόνια και 

σακούλες), υπάρχει µια ιδιωτική εταιρεία “LOBBY TZILALIS” που τα συλλέγει, 

όπου αυτά είναι τοποθετηµένα στους ειδικούς µπλε κάδους και βρίσκονται σε ειδικό 

χώρο µέσα στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης. Η ιδιωτική εταιρεία αυτή 

αναλαµβάνει και ανακυκλώνει τα αγαθά αυτά.  

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, δυστυχώς, δεν διαθέτει κανένα 

πληροφοριακό σύστηµα για την ανακύκλωση των υπολειµµάτων αυτών, καθότι δεν 

υπάρχει ειδικό τµήµα που να ασχολείται µε το θέµα αυτό, αλλά είναι ένα από τα 

µελλοντικά της σχέδια να υιοθετήσει το µοντέλο της Ν. Ζηλανδίας. (ΚΑΘ Α.Ε., 

2008) 

Στον τοµέα των φρούτων – οπωρολαχανικών, υπάρχει η ακόλουθη διάκριση:  

Α) τα φρούτα – οπωροκηπευτικά που πετιούνται, 

Β) τα φρούτα – οπωροκηπευτικά που καταστρέφονται και 

Γ) τα φρούτα – οπωροκηπευτικά που δωρίζονται. 

 

Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν ενδιαφερόµενοι που συλλέγουν τα φρούτα – 

οπωροκηπευτικά που πετιούνται, ως ζωοτροφή. Επίσης άλλες εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης τα δωρίζουν σε 

κτηνοτρόφους είτε ως ζωοτροφή  και σε αγρότες που αυτοί τα χρησιµοποιούν ως 
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λίπασµα. Τέλος υπάρχουν τα φρούτα – οπωροκηπευτικά που καταστρέφονται (ΚΑΘ 

Α.Ε., 2008).  

Το µόνο πληροφοριακό σύστηµα που διαθέτει η ΚΑΘ το οποίο είναι 

απαρχαιωµένο, ασχολείται µε τις εισπράξεις των ενοικίων από τα καταστήµατα 

καθώς πρόσφατα εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά (∆εκέµβριος 2008) η είσπραξη των 

τελών εισόδου, εξόδων των οχηµάτων από την πύλη της Κεντρικής Αγοράς 

Θεσσαλονίκης, καθώς και η είσπραξη των τελών από το Τελωνείο, το οποίο 

στεγάζεται στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης. Στα µελλοντικά σχέδια της 

Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης είναι η αναβάθµιση του λογισµικού της 

περιβάλλοντος από combol σε περιβάλλον προσαρµοσµένο στις ανάγκες της ΚΑΘ 

της  εταιρείας «TETRAS» (ΚΑΘ Α.Ε., 2008). Με λίγα λόγια το µόνο πληροφοριακό 

σύστηµα που διαθέτει και διαχειρίζεται η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, αφορά 

µόνο το κοµµάτι του λογιστηρίου της. 

 

3.3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ  - ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α 
- REVERSE LOGISTICS 

 

Η ενσωµάτωση της λειτουργίας της Κρεαταγοράς στις εγκαταστάσεις της 

Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2003 στις 

σύγχρονες εγκαταστάσεις οι οποίες διαµορφώθηκαν για το σκοπό αυτό.   

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την 

εκµίσθωση καταστηµάτων εντός του χώρου της Κρεαταγοράς. Η υπ’ αριθµ. 

138/3/25-10-2004 απόφαση του ∆.Σ. καθορίζει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις 

µίσθωσης των καταστηµάτων της Κρεαταγοράς. 

Η λειτουργία της Κρεαταγοράς εντός της Κ.Α.Θ. Α.Ε. στηρίζεται σε διαδικασίες 

όπως η παραλαβή των κρεάτων που µεταφέρονται µε φορτηγά, ο χονδροτεµαχισµός 

των κρεάτων,ο µικροτεµαχισµός – τυποποίηση των κρεάτων, η πώληση των κρεάτων 

από τα καταστήµατα σε εµπόρους λιανικής πώλησης, η διανοµή των πωληθέντων 

προϊόντων στα αυτοκίνητα των εµπόρων, η αρχειοθέτηση όλων των µεταφορών 

κρέατος από την παραλαβή – διανοµή στα καταστήµατα, η υγιεινή, η συντήρηση και 

η ασφάλεια. 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη να διατηρεί και να λειτουργεί όλη την εγκατάσταση, 

µε γνώµονα την ευκολία και το όφελος των διαχειριστών των καταστηµάτων, των 

συνεταιρισµών και των εµπόρων λιανικής πώλησης. (ΚΑΘ Α.Ε., 2008) 
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Όσον αφορά την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα της κρεαταγοράς γίνεται η 

εξής διάκριση για τα προϊόντα της: α) τα είδη συσκευασίας και β) τα υπολείµµατα 

των κρεάτων που αυτά υποδιαιρούνται: 1) στα κόκαλα και  2) στα λίπη. 

Στον τοµέα της συσκευασίας ισχύει ότι υφίσταται και στον τοµέα των 

φρούτων – οπωροκηπευτικά.  Στο τµήµα των υπολειµµάτων υπάρχει µια ιδιωτική 

εταιρεία “LAVIS” που αγοράζει από τους κρεοπώλες έναντι 0,13 ευρώ το κιλό και 

στη συνέχεια ανακυκλώνει τα κόκαλα των ζώων µε την κατάλληλη επεξεργασία στις 

εργοστασιακές εγκαταστάσεις που διαθέτει, ως λίπασµα. (ΚΑΘ Α.Ε., 2008) 

Επίσης στο χώρο της κρεαταγοράς, τα λίπη που αποµένουν στα κρεοπωλεία 

και αυτά γίνονται κοµποστοποίηση από την ιδιωτική εταιρεία “LAVIS” που 

αναλαµβάνει την όλη διαδικασία, χωρίς να δηµιουργεί προβλήµατα στην φύση. 

Κοµποστοποίηση είναι η φυσική διαδικασία κατά την οποία τα οργανικά 

απόβλητα (φρούτα, λαχανικά, φύλλα, κλαδέµατα κ.α.) µετατρέπονται σε ένα πλούσιο 

οργανικό µίγµα που λειτουργεί ως εδαφοβελτιωτικό και λίπασµα. Αυτή η διαδικασία 

µπορεί να γίνει πολύ εύκολα στον κήπο µε τη χρήση ενός απλού κάδου 

κοµποστοποίησης. Μέσα στον κάδο συγκεντρώνουµε τα οργανικά και αφήνουµε τη 

φύση να κάνει τη δουλειά της. Τα οργανικά οικιακά απόβλητα αποτελούν περίπου το 

40-60% του συνόλου των αποβλήτων που παράγουµε στο σπίτι µας. Από αυτά το 

70% περίπου είναι κοµποστοποιήσιµα. Αυτό σηµαίνει ότι κάνοντας κοµποστοποίηση 

µπορούµε να µειώσουµε το σύνολο των οικιακών αποβλήτων µας κατά 35% περίπου.   

(HotRot Composting Systems, 2008)  

3.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΓΟΡΩΝ 

 Σύµφωνα µε στοιχεία από την παγκόσµια ένωση αγορών χονδρικού εµπορίου 

(WUWM), θα γίνει µία παρουσίαση διάφορων αγορών στον κόσµο. Θα ακολουθήσει 

µια σύγκριση σε σχέση µε τις διαδικασίες αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας που 

ακολουθούν και κατά πόσο αυτές συµβάλλουν στην απόκτηση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. Σίγουρο είναι ότι η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης είναι µια 

σχετικά µικρή αγορά σε σχέση µε τις υπόλοιπες αφού καλύπτει ανάγκες µικρότερου 

αριθµού ατόµων σε σχέση µε τις άλλες. Χαρακτηριστικό των ελληνικών αγορών, 

Αθήνας και Θεσσαλονίκης , είναι ότι τα προϊόντα τα οποία εµπορεύονται 

περιορίζονται µόνο στα φρούτα και λαχανικά και προϊόντα κρέατος. Σύµφωνα µε 

στοιχεία από την παγκόσµια ένωση αγορών χονδρικού εµπορίου, οι περισσότερες 
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αγορές δεν περιορίζονται µόνο σε αυτά τα είδη προϊόντων αλλά και σε ψάρια και 

αλιευτικά προϊόντα, λουλούδια και ακόµη προϊόντα τα οποία δεν είναι προϊόντα 

τροφίµων. Αυτό και µόνο τους δίνει το πλεονέκτηµα σε σύγκριση µε τις ελληνικές 

αγορές. Επίσης, σύµφωνα µε στοιχεία από την ΚΑΘ τα τελευταία χρόνια αρχίζει να 

επεκτείνει τις εξαγωγές της σε Βαλκανικές χώρες, κάτι πολύ ενθαρρυντικό για την 

εξέλιξή της αλλά και για την προώθηση των ελληνικών, αγροτικών προϊόντων. 

 Σύµφωνα µε στοιχεία από την ιστοσελίδα της Αγοράς Αθήνας, ο οργανισµός 

εκπονεί σχέδιο ενηµέρωσης και εκπαίδευσης τόσο των υπαλλήλων του, όσο και των 

υπαλλήλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιό του, αναφορικά 

µε θέµατα ανακύκλωσης και διαδικασίες αντίστροφης εφοδιαστικής. Για τη 

διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζοµένων αλλά και του 

γενικότερου πληθυσµού, ο Οργανισµός πραγµατοποιεί τακτικούς ελέγχους στο 

σύνολο των εγκαταστάσεών του για την αναγνώριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων, 

τουλάχιστον 2 φορές το µήνα. Κάθε φορά που εντοπίζονται τέτοια υλικά, 

πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες εργαστηριακές αναλύσεις και εν συνεχεία τα 

υλικά ταξινοµούνται, συσκευάζονται και σηµατοδοτούνται σύµφωνα µε τα ισχύοντα 

ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Ακολουθεί η τελική ασφαλής τους διάθεση, ανάλογα 

µε το εκάστοτε είδος των αποβλήτων και σύµφωνα µε την εθνική, κοινοτική και 

διεθνή περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

 Η αποκοµιδή, µεταφορά και τελική διάθεση των καταλοίπων από τις 

δραστηριότητες της Παλιάς και Νέας Κρεαταγοράς και συγκεκριµένα από τους 

κοινόχρηστους ψυκτικούς χώρους συγκέντρωσης καταλοίπων επεξεργασίας, καθώς 

και του ξηρού προϊόντος λυµατολάσπης από το κτίριο βιολογικού καθαρισµού, 

γίνεται µε οργανωµένο και µεθοδικό τρόπο µία φορά την εβδοµάδα. Η αγορά της 

Αθήνας, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 3.2, εµπορεύεται φρούτα και λαχανικά καθώς 

και προϊόντα κρέατος. Πρόκειται για δηµόσια ιδιοκτησία και έχει χωρητικότητα 

779,084 τµ.. Ο αριθµός των εργαζόµενων αγγίζει τον αριθµό των 5,300 ατόµων και ο 

πληθυσµός που εξυπηρετείται τους 6,000. 

 Σε αντίθεση µε την αγορά της Αθήνας, η αγορά της Θεσσαλονίκης 

συγκεντρώνει τα υπολείµµατα από προϊόντα κρέατος και τα στέλνει σε ιδιωτική 

εταιρεία η οποία αναλαµβάνει την επεξεργασία τους µε τη µέθοδο της 

κοµποστοποίησης, κίνησης αρκετά πρωτοπόρας για τα ελληνικά δεδοµένα. Άµεσος 

στόχος της ΚΑΘ είναι να αναπτύξει και να ενσωµατώσει στις εγκαταστάσεις της δικό 

της σύστηµα κοµποστοποίησης, αφού οι άνθρωποι που απαρτίζουν το ∆ιοικητικό 
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Συµβούλιο της έχουν αντιληφθεί την οικολογική αλλά και οικονοµική αξία ενός 

τέτοιου εγχειρήµατος. Η αγορά της Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) εµπορεύεται φρούτα, 

λαχανικά και προϊόντα κρέατος, είναι δηµόσιας ιδιοκτησίας, απασχολεί 700 

εργαζόµενους και έχει 304 επιχειρήσεις. 

 Από την άλλη, η αγορά του Βερολίνου  έχει ενσωµατώσει στις εγκαταστάσεις 

τις εταιρείες ανακύκλωσης αλλά και µεταποίησης των καταλοίπων της από τα 

προϊόντα που εµπορεύεται. Η αγορά του Βερολίνου είναι ιδιωτικής ιδιοκτησίας, 

εµπορεύεται ψάρια & αλιευτικά προϊόντα, λουλούδια, φρούτα & λαχανικά, κρέας & 

προϊόντα κρέατος και προϊόντα τα οποία δεν είναι τρόφιµα. Φιλοξενεί 260 

επιχειρήσεις και απασχολεί 3,470 εργαζόµενους (GrossMarkte Deutschland, 2010). 

 Η αγορά της Γαλλίας έχει αναθέσει τις διαδικασίες της αντίστροφης 

εφοδιαστικής σε ιδιωτική εταιρεία, την IFCO SYSTEMS. Είναι δηµόσιας 

ιδιοκτησίας, εµπορεύεται λουλούδια, φρούτα και λαχανικά, άλλα προϊόντα τροφίµων 

και προϊόντα τα οποία δεν είναι τρόφιµα, φιλοξένει 1,108 επιχειρήσεις και απασχολεί 

902 εργαζόµενους (WUWM, 2009). 
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Σχήµα 3.2. Περιγραφή αγορών 
Πηγή: WUWM, 2009

ΑΑΑγγγοοορρράάά   ΙΙΙδδδιιιοοοκκκτττηηησσσίίίααα   
ΧΧΧωωωρρρηηητττιιικκκόόότττηηητττααα   

(((222000000333)))   
ΕΕΕίίίδδδηηη   πππρρροοοϊϊϊόόόννντττωωωννν   

ΑΑΑρρριιιθθθµµµόόόςςς   

ΕΕΕπππιιιχχχεεειιιρρρήήήσσσεεεωωωννν   
ΕΕΕρρργγγαααζζζόόόµµµεεενννοοοιιι   ΜΜΜέέέγγγεεεθθθοοοςςς(((hhhaaa)))   

ΠΠΠλλληηηθθθυυυσσσµµµόόόςςς    ππποοουυυ    εεεξξξυυυπππηηηρρρεεετττεεείίίττταααιιι    

(((111,,,000000000)))   

Αθήνα ∆ηµόσια 779,084 � Φρούτα & 

Λαχανικά 

� Κρέας & Προϊόντα 

κρέατος 

3,013 5,300 26 6,000 

Θεσσαλονίκη 

 

 

∆ηµόσια 185,500 � Φρούτα & 

Λαχανικά 

� Κρέας & 

Προϊόντα κρέατος 

304 700 25  

Σίδνευ 

 

 

Ιδιωτική 2,578,924 � Ψάρια & αλιευτικά 

προϊόντα 

� Λουλούδια 

� Φρούτα & 

Λαχανικά 

1,718 10,200 42 7,000 

Λονδίνο 

 

∆ηµόσια 400,000 � Λουλούδια 

� Φρούτα & 

Λαχανικά  

 

208 2,800 13 8,000 
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3.4.1 Αγορά χονδρικού εµπορίου στο Σίδνευ 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία από την παγκόσµια ένωση χονδρικού εµπορίου 

(WUWM), όλες οι αγορές που είναι και µέλη της κάνουν προσπάθειες να 

διαχειριστούν µε φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο τα απόβλητα τους, είτε µε 

εγκαταστάσεις και τρόπους στο εσωτερικό των αγορών (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Βερολίνο), είτε µε ανάθεση των διαδικασιών αυτών σε ιδιωτικές εταιρείες (Γαλλία). 

Το 2008 η παγκόσµια ένωση χονδρικού εµπορίου (WUWM) βράβευσε της 

αγορές στο Σίδνευ για τις πολύ αποτελεσµατικές πρακτικές περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος, όπως η διαχείριση των αποβλήτων, η εξοικονόµηση ενέργειας και 

νερού (WUWM, 2009). 

Μέσα από µια διαδικασία συνεχούς βελτιστοποίησης η κεντρική αγορά στο 

Σίδνευ στοχεύει επαρκείς και αποτελεσµατικές περιβαλλοντικές διαδικασίες, 

παίζοντας ρόλο καθοριστικό στον τοµέα αυτόν στις αγορές χονδρικού εµπορίου σε 

όλο τον κόσµο. Με τη φιλοσοφία της αγοράς να βασίζεται στην µείωση, 

επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση, έχει καταφέρει να διαχειρίζεται µε επιτυχία 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πιθανούς κινδύνους και ευκαιρίες για βελτίωση. 

Αναπτύσσει και την εφαρµόζει προγράµµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης έτσι ώστε 

να βελτιώνει την απόδοση συνεχώς και να συνειδητοποιεί ευκαιρίες για 

περιβαλλοντικά θετική συνεισφορά. Έχει µειώσει τα απόβλητα σε χώρους ταφής, τις 

εκποµπές αερίων θερµοκηπίου και άλλων που προκαλούν ρύπανση, έχει πετύχει την 

περαιτέρω µείωση κατανάλωσης ενέργειας, νερού και φυσικών πόρων και ασχολείται 

µε περιβαλλοντικές µελέτες. Ελέγχει τακτικά τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, ενώ 

προωθεί την υιοθέτηση οικολογικών πρακτικών και λειτουργιών εντός του χώρου της 

αγοράς ανάµεσα στους πελάτες, τους προµηθευτές και ολόκληρη την κοινότητα. 

Είναι πολύ σηµαντικό ότι όλοι οι διευθυντές των διάφορων τµηµάτων 

ακολουθούν περιβαλλοντικές πρακτικές ο καθένας στον τοµέα του. Η αγορά έχει 

υιοθετήσει µέτρα για ένα περιβαλλοντικό προφίλ της εταιρείας και συνεισφέρει σε 

ένα πιο βιώσιµο µέλλον. Ανακυκλώσιµα υλικά τα οποία µέχρι πρότινος 

αντιµετωπίζονταν ως απόβλητα σε συνδυασµό µε µειωµένες εκποµπές αερίων 

αποτελούν το πιο βιώσιµο µέλλον. Η αγορά του Σίδνευ έχει εστιάσει στη µείωση των 

αποβλήτων και στην ανακύκλωση, στην µείωση των εκποµπών αερίων, στην 

εκµετάλλευση των οργανικών αποβλήτων, στην ελεγχόµενη χρήση του νερού. 
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Μέσα στον χώρο 

της αγοράς έχουν 

εγκατασταθεί green points, 

κτιριακές εγκαταστάσεις 

όπου γίνεται η συλλογή και 

επεξεργασία όλων των 

ανακυκλώσιµων υλικών. Η 

επιλογή της τοποθεσίας 

αυτών των πράσινων 

σηµείων µέσα στην αγορά 

έχει γίνει µετά από µελέτη 

αφού θα έπρεπε να είναι κοντά σε πηγές ανακυκλώσιµων προϊόντων. Στη διπλανή 

εικόνα φαίνεται όλο το πλάνο της αγοράς και οι τοποθεσίες των πράσινων σηµείων 

µέσα στο χώρο. 

Είναι πολύ σηµαντική διαδικασία που ακολουθεί η αγορά του Σίδνευ για τα 

οργανικά απόβλητα. Η Αυστραλία διαθέτει εγκαταστάσεις όπου τα οργανικά 

απόβλητα που προέρχονται από προϊόντα τροφίµων µετατρέπονται σε ενέργεια και 

προϊόντα λιπάσµατος, 

όπως φαίνεται στη 

διπλανή εικόνα. Η αγορά 

του Σίδνευ έχει 

καταφέρει µέχρι τώρα 

την παγκόσµια 

αναγνώριση σε ζητήµατα διαχείρισης αποβλήτων και λειτουργιών περιβαλλοντικού 

χαρακτήρα. Η κατανάλωση νερού έχει µειωθεί 30%, η ανακύκλωση έχει αυξηθεί από 

15% σε 55% σε λιγότερο από τρία χρόνια, ενώ από το 2005 το κόστος διάθεσης των 

αποβλήτων έχει µειωθεί σε 

σχέση µε το κόστος που είχε η 

αγορά για τη διάθεση των 

αποβλήτων σε χώρους ταφής. 

Στη διπλανή εικόνα φαίνεται η 

ανακύκλωση αποβλήτων τα 

οποία συνολικά ήταν για το 
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2007/2008 6,150 τόνοι (Sidney Markets, 2010). 

3.4.2 Αγορά χονδρικού εµπορίου στο Λονδίνο (New Spitalfields 

Market in London)  

 

Άλλη µία αγορά η οποία 

σύµφωνα µε την παγκόσµια 

ένωση χονδρικού εµπορίου έχει 

πολύ αποτελεσµατικό σύστηµα 

διαχείρισης αποβλήτων και 

ενέργειας είναι η αγορά της 

Αγγλίας (New Spitalfields 

Market in London). Η αγορά του 

Λονδίνου µεταφέρθηκε το 1991 

σε νέα σχεδιασµένη τοποθεσία η οποία έχει πολύ καλή σύνδεση µε 

αυτοκινητόδροµους (Harwich, Felixstowe), αεροδρόµια (Stanstead, Heathrow & 

Gatwick) γεγονός που συµβάλλει στην πολύ καλή εξυπηρέτηση προµηθευτών και 

πελατών. Το 2008 η αγορά βραβεύθηκε από την παγκόσµια ένωση αγορών χονδρικού 

εµπορίου για τις φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων, 

όπως και η αγορά του Σίδνευ.  

Ενέργεια 

Μια γεννήτρια ντίζελ κατέστη περιττή το 2007 αφού η ανακύκλωση 

εξοπλισµού πλέον γινόταν µε ηλεκτρικά µέσα, παρέχοντας εξοικονόµηση περίπου 

30.000 λίτρων πετρελαίου ντήζελ ανά έτος. Γίνεται επιλογή ηλεκτροκίνητων 

οχηµάτων που χρησιµοποιούνται από το 

προσωπικό στην τοποθεσία. ∆ύο 

ανεµογεννήτριες έχουν εγκατασταθεί, 

παρέχοντας ενέργεια στον εξοπλισµό ασφάλειας 

αλλά και στα ηλεκτροκίνητα οχήµατα που 

χρησιµοποιούνται στον χώρο της αγοράς. Για 

την περαιτέρω βελτίωση της βιωσιµότητας της χρήσης ενέργειας, ηλιακοί συλλέκτες 

έχουν εγκατασταθεί στη στέγη της αγοράς και πράσινοι στύλοι για νυχτερινό 

φωτισµό.  
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Νερό 

Υπάρχουν πολλοί κανονισµοί για την υγιεινή σε αγορές τροφίµων και η αγορά του 

Λονδίνου ακολουθεί αυτούς τους κανονισµούς καθαρίζοντας σε καθηµερινή βάση 

καταναλώνοντας 7 µε 8 εκατοµµύρια λίτρα το χρόνο. Στην προσπάθεια της η αγορά 

να αντιµετωπίσει αυτό το πρόβληµα, λαµβάνοντας υπόψη το πρόβληµα του νερού 

που απασχολεί όλο τον κόσµο εγκατέστησε τις αρχές του 2009 µία δεξαµενή νερού 

στην οροφή της αγοράς µε χωρητικότητας 276,000 λίτρα όπου από τα νερά της 

βροχής συγκεντρώνεται νερό το οποίο χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό της 

αγοράς. 

Απόβλητα 

Όπως κάθε αγορά αγροτικών προϊόντων, φρούτων και λαχανικών η αγορά του 

Λονδίνου αντιµετωπίζει το πρόβληµα του υψηλού µεγέθους σε απόβλητα από 

προϊόντα τροφίµων. Κάθε χρόνο έχει περίπου 12-13,000 τόνους από τέτοια απόβλητα 

και το 65% αυτών τα ανακυκλώνει. Όλα τα 

οργανικά απόβλητα ανακυκλώνονται 

συµπεριλαµβανοµένων των κενών πακέτων, 

χαλασµένων λαχανικών και φρούτων. Κάθε 

χρόνο περίπου 2,500 τόνοι των οργανικών 

προϊόντων περνούν από επεξεργασία τέτοια 

όπου µετατρέπονται σε προϊόντα λιπάσµατος, ενώ η θερµότητα που παράγεται από τη 

διαδικασία αυτή χρησιµοποιείται για την παροχή θέρµανσης σε τοπικά θερµοκήπια. 

Μονάδα ανακύκλωσης πολυστυρενίου πρόσφατα έχει εγκατασταθεί σε 

κοντινή αγορά ψαριών η οποία χρησιµοποιείται να ανακυκλώνει και απόβλητα από 

την αγορά του Λονδίνου. Μέσα από αυτή τη µέθοδο ανακύκλωσης των πλαστικών, 

υπάρχουν όχι µόνο περιβαλλοντικά οφέλη αλλά και οικονοµικά. 

Έως 100,000 ξύλινες παλέτες κάθε χρόνο επιδιορθώνονται και 

επαναχρησιµοποιούνται στην αγορά του Λονδίνου. Εάν οι παλέτες δεν µπορούν να 

επιδιορθωθούν, τεµαχίζονται και χρησιµοποιούνται ως καύσιµο στον τοπικό σταθµό 

ηλεκτροπαραγωγής µαζί µε άλλα τεµαχισµένα ξύλα από κιβώτια και καφάσια. Τα 

καρφιά και οποιοδήποτε άλλο µέταλλο βρεθεί πάνω σε αυτά τα ξύλινα κιβώτια 

αφαιρούνται και ανακυκλώνονται σαν µέταλλα. 

Το χαρτόνι, έχοντας ήδη διαχωριστεί στην πηγή, σε πεπιεσµένη µορφή 

πηγαίνει για ανακύκλωση. Όλα τα απόβλητα τα οποία προορίζονται για τους χώρους 
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υγειονοµικής ταφής, τη νύχτα περνούν από επεξεργασία από τέσσερεις υπαλλήλους 

της αγοράς, και ότι ανακυκλώσιµο υλικό βρεθεί πάνω τους, αφαιρείται µειώνοντας 

έτσι τον όγκο των υλικών που πηγαίνουν στον χώρο υγειονοµικής ταφής.  

Στο σχήµα 3.3 φαίνεται το πλάνο της αγορά του Λονδίνου, όπου φαίνεται που 

είναι το σηµείο ανακύκλωσης εντός του χώρου της αγοράς (New Spitalfields Market 

in London). (City of London, 2010)
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Σχήµα 3.3: Πλάνο αγοράς Λονδίνου 
Πηγή: City of London, 2010
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3.4.3 Αγορά χονδρικού εµπορίου στην Ισπανία 

 

Η αγορά Mercabarna είναι πρωτοπόρος µεταξύ των αγορών χονδρικής 

πώλησης στην Ευρώπη λόγω του συστήµατος διαχωρισµού των απορριµµάτων και 

της ανακύκλωσης, για το οποίο τεχνολογία έχει ειδικά σχεδιαστεί. Αυτή τη στιγµή 

σχεδόν το 80% των απορριµµάτων της αγοράς ανακυκλώνεται, ενώ 45.000.000 κιλά 

απορριµµάτων συλλέγονται ετησίως. Η αγορά Mercabarna έχει ένα σταθµό  

επεξεργασίας λυµάτων που παρέχει υπηρεσία στις 

διάφορες εγκαταστάσεις εντός του χώρου της αγοράς 

όπως η κεντρική αγορά ιχθύων και το σφαγείο. Μια 

οµάδα των είκοσι πέντε άτοµα µε εξειδικευµένο 

εξοπλισµό λειτουργεί µέρα και νύχτα για να 

διατηρηθεί Mercabarna καθαρή. Επιπλέον, το 65% του νερού που χρησιµοποιείται 

για τον καθαρισµό των δρόµων και των πεζοδροµίων εντός του χώρου της αγοράς 

προέρχεται από υπόγεια ύδατα. Το σύστηµα διαχείρισης των αποβλήτων της 

Mercabarna λειτουργεί υπό το πρότυπο πιστοποίησης ISO 14001 από το 2004. Αυτό 

εγγυάται τη περιβαλλοντικής ποιότητα που καθιστά την αγορά Mercabarna µια πιο 

ανταγωνιστική, διαφανή και βιώσιµη αγορά. Η αγορά Mercabarna υποστηρίζει τη 

χρήση των βιώσιµων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ή «πράσινη ενέργεια» και 

έχει εγκαταστήσει ηλιακούς συλλέκτες σε ορισµένες από τις νέες εγκαταστάσεις 

όπως στη νέα αγορά λουλουδιών. 

 Η αγορά Mercabarna έκανε µια ολόκληρη 

σειρά υπηρεσιών και υποδοµών διαθέσιµη στους 

χρήστες, τους χονδρεµπόρους και τους αγοραστές, για 

να είναι ευκολότερος ο διαχωρισµός των αποβλήτων 

που δηµιουργούνται από τις εµπορικές 

δραστηριότητές τους για την ανακύκλωση. Αυτές 

περιλαµβάνονται στα πράσινα σηµεία εγκαταστάσεις 

όπου γίνεται ο διαχωρισµός των αποβλήτων. Σε όλα 

τα κεντρικά σηµεία της αγοράς έχουν τοποθετηθεί 

ειδικοί κάδοι όπου οι χονδρέµποροι µπορούν να 

µεταφέρουν τα χρησιµοποιηµένα υλικά που είναι 

χωρισµένα σε οργανικά απόβλητα, πλαστικά δοχεία, χαρτόνια και ξυλεία. 
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Τα πράσινα σηµεία εγκαινιάστηκαν το Μάιο του 2002. Πρόκειται για 

κτιριακές εγκαταστάσεις πολλαπλών λειτουργιών που καλύπτουν 5,700 τετραγωνικά 

µέτρα όπου τόσο οι χονδρεµπόρους όσο και οι αγοραστές, µπορούν να διαχωρίζουν 

και να µεταφέρουν εκεί τα απόβλητα που παράγονται από τις εµπορικές 

δραστηριότητές τους. Είναι ένα πρωτοποριακές εγκαταστάσεις και η µοναδικές στον 

κόσµο αφού κατασκευάστηκαν έτσι ώστε να καλύψουν συγκεκριµένες ανάγκες των 

εµπόρων και αγοραστών που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριµένη αγορά. 

Στις εγκαταστάσεις των πράσινων σηµείων, Σχήµα 3.4, οι αγοραστές µπορούν 

να µεταφέρουν τα απορρίµµατα χωρισµένα σε δύο κατηγορίες: οργανικές και 

ανόργανες ύλες. Τα ανόργανα απόβλητα µεταφέρονται µε µεταφορική ταινία σε 

κέντρο όπου τα διαχωρίζονται περαιτέρω σύµφωνα µε τον τύπο τους (πλαστικό, 

χαρτόνι, ξυλεία, κ.λπ.). Οι χονδρέµποροι αφήνουν τα απόβλητα  σε διάφορα δοχεία 

σύµφωνα µε τον τύπο τους: οργανικό υλικό, πλαστικό, χαρτόνι, ξυλεία, κ.λπ. 

Μια ολόκληρη σειρά από ειδικευµένες εταιρείες στη συνέχεια είναι 

επιφορτισµένες µε την ανακύκλωση αποβλήτων που έχουν συλλεχθεί και χωριστεί 

στη Mercabarna. (Μercabarna, 2010) Στο πλάνο της αγοράς που ακολουθεί, φαίνεται 

το πράσινο σηµείο της αγοράς, όπου πραγµατοποιούνται διαδικασίες της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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Σχήµα 3.4: Πλάνο αγοράς Ισπανίας 
Πηγή: Mercabarna, 2010 
 

Παραπάνω, επιλέχθηκαν και παρουσιάστηκαν τρεις αγορές, του Σίδνευ, του 

Λονδίνο και  της Ισπανίας αφού κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι η λειτουργία 

τους καθορίζεται από τις πρακτικές τους που έχουν να κάνουν µε τη διαχείριση των 

επιστρεφόµενων προϊόντων και αποβλήτων. Οι διαδικασίες αυτές, όπως αναλύθηκαν 

και στο Κεφάλαιο 2, ανήκουν στις διαδικασίες της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας και είναι αυτές της µείωσης, ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης. Και 

οι τρεις αγορές ξεκινούν τις διαδικασίες τους από τη µείωση εκµετάλλευσης 

ενεργειακών αποθεµάτων και νερού. Έχουν βρει µεθόδους και διαδικασίες για να 

χρησιµοποιούν λιγότερο νερό, είτε συγκεντρώνοντας το νερό της βροχής (αγορά 

Λονδίνου), είτε εγκαθιστώντας µετρητές για συγκεκριµένη ποσότητα νερού που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ηµερησίως (αγορά Σίδνευ), είτε χρησιµοποιώντας υπόγειο 

νερό µη πόσιµο για τον καθαρισµό της αγοράς. Είναι πολύ σηµαντικό ότι και οι τρεις 

αγορές έχουν µειώσει τον όγκο των αποβλήτων που πηγαίνουν σε χώρους 

υγειονοµικής ταφής. Κοινό χαρακτηριστικό είναι επίσης, ότι και οι τρεις αγορές 

έχουν δηµιουργήσει κτιριακές εγκαταστάσεις εντός του χώρου τους, όπου γίνεται, η 

συλλογή, ο διαχωρισµός των απορριµµάτων. Τόσο η αγορά του Λονδίνου όσο και της 

Ισπανίας έχουν εγκαταστήσει ηλιακούς συλλέκτες ενέργειας στις οροφές των 

εγκαταστάσεων, ενώ και οι τρις αγορές ανακυκλώνουν υλικά όπως το χαρτόνι, το 

µέταλλο, ξύλινα κιβώτια, πλαστικά δοχεία, οργανικά απόβλητα. Στο Σχήµα 3.5 έχουν 

καταγραφεί συνοπτικά όσα παραπάνω αναφέρθηκαν και αφορούν στις διαδικασίες 

αντίστροφης εφοδιαστικής που ακολουθούν οι αγορές. 
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ΑΑΑγγγοοορρράάά   ΒΒΒέέέλλλτττιιισσστττεεεςςς   ΠΠΠρρρααακκκτττιιικκκέέέςςς   

Αγορά χονδρικού 

εµπορίου στο Σίδνευ 

1. Η αγορά του Σίδνευ έχει εστιάσει στη µείωση των αποβλήτων και στην ανακύκλωση, στην µείωση των εκποµπών αερίων, 

στην εκµετάλλευση των οργανικών αποβλήτων, στην ελεγχόµενη χρήση του νερού. 

2. Έχει µειώσει τα απόβλητα σε χώρους ταφής, τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου και άλλων που προκαλούν ρύπανση. 

3. Μέσα στον χώρο της αγοράς έχουν εγκατασταθεί green points, κτιριακές εγκαταστάσεις όπου γίνεται η συλλογή και 

επεξεργασία όλων των ανακυκλώσιµων υλικών. 

4. Η κατανάλωση νερού έχει µειωθεί 30% 

5. Η ανακύκλωση έχει αυξηθεί από 15% σε 55% 

6. Το κόστος διάθεσης των αποβλήτων έχει µειωθεί σε σχέση µε το κόστος που είχε η αγορά για τη διάθεση των αποβλήτων 

σε χώρους ταφής. 

Αγορά χονδρικού 

εµπορίου στο Λονδίνο  

 

1. Χρήση ηλεκτροκίνητων οχηµάτων που χρησιµοποιούνται από το προσωπικό στην τοποθεσία.  

2. ∆ύο ανεµογεννήτριες έχουν εγκατασταθεί, παρέχοντας ενέργεια στον εξοπλισµό ασφάλειας αλλά και στα ηλεκτροκίνητα 

οχήµατα που χρησιµοποιούνται στον χώρο της αγοράς.  

3. Ηλιακοί συλλέκτες έχουν εγκατασταθεί στη στέγη της αγοράς και πράσινοι στύλοι για νυχτερινό φωτισµό.  

4. Εγκατέστησε τις αρχές του 2009 µίας δεξαµενή νερού στην οροφή της αγοράς µε χωρητικότητας 276,000 λίτρα όπου από 

τα νερά της βροχής συγκεντρώνεται νερό το οποίο χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό της αγοράς. 

5. Όλα τα οργανικά απόβλητα ανακυκλώνονται συµπεριλαµβανοµένων των κενών πακέτων, χαλασµένων λαχανικών και 

φρούτων. 
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Σχήµα 3.5: Βέλτιστες Πρακτικές αγορών

6. Μονάδα ανακύκλωσης πολυστυρενίου πρόσφατα έχει εγκατασταθεί. 

7. Έως 100,000 ξύλινες παλέτες κάθε χρόνο επιδιορθώνονται και επαναχρησιµοποιούνται στην αγορά του Λονδίνου. 

8. Τα καρφιά και οποιοδήποτε άλλο µέταλλο βρεθεί πάνω σε αυτά τα ξύλινα κιβώτια αφαιρούνται και ανακυκλώνονται σαν 

µέταλλα. 

9. Το χαρτόνι, έχοντας ήδη διαχωριστεί στην πηγή, σε πεπιεσµένη µορφή πηγαίνει για ανακύκλωση. 

 

Αγορά χονδρικού 

εµπορίου στην Ισπανία 

1. Η αγορά Mercabarna έχει ένα σταθµό  επεξεργασίας λυµάτων που παρέχει υπηρεσία στις διάφορες εγκαταστάσεις εντός 

του χώρου της αγοράς όπως η κεντρική αγορά ιχθύων και το σφαγείο. 

2. Μια οµάδα των είκοσι πέντε άτοµα µε εξειδικευµένο εξοπλισµό λειτουργεί µέρα και νύχτα για να διατηρηθεί Mercabarna 

καθαρή. 

3. Το 65% του νερού που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό των δρόµων και των πεζοδροµίων εντός του χώρου της αγοράς 

προέρχεται από υπόγεια ύδατα. 

4. Έχει εγκαταστήσει ηλιακούς συλλέκτες σε ορισµένες από τις νέες εγκαταστάσεις. 

5. Σε όλα τα κεντρικά σηµεία της αγοράς έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι όπου οι χονδρέµποροι µπορούν να µεταφέρουν τα 

χρησιµοποιηµένα υλικά που είναι χωρισµένα σε οργανικά απόβλητα, πλαστικά δοχεία, χαρτόνια και ξυλεία. 

6. Τα πράσινα σηµεία εγκαινιάστηκαν το Μάιο του 2002. 
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3.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

Οι τρεις αγορές που παρουσιάστηκαν παραπάνω, τόσο η αγορά του Σίδνευ, 

της Ισπανίας, όσο και του Λονδίνου, δραστηριοποιούνται γύρω από έναν κοινό 

άξονα, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 3.5 όπου παρουσιάζονται οι βέλτιστες πρακτικές 

που οι αγορές αυτές ακολουθούν. Αυτός είναι ο προσανατολισµός των 

δραστηριοτήτων τους σε ενέργειες φιλικές προς το περιβάλλον αφού και οι δύο 

αγορές µέσα από τη χρήση πρακτικών ανακύκλωσης και επεξεργασίας των 

αποβλήτων τους έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι έχουν κέρδος τόσο 

περιβαλλοντικό όσο και οικονοµικό. Οι τρεις αυτές αγορές έχουν βραβευτεί από την 

παγκόσµια ένωση αγορών χονδρικού εµπορίου για τις πρακτικές αυτές που 

χρησιµοποιούν ούτως ώστε να µετατρέπουν τις διαδικασίες τους σε φιλικές προς το 

περιβάλλον αλλά και οικονοµικά αποδοτικές.  Η Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης 

από την άλλη ενώ έχει κάποιες διαδικασίες επεξεργασίας των αποβλήτων της, οι 

οποίες αναφέρονται σε προηγούµενη ενότητα, αλλά αναλύονται και παρακάτω, δεν 

επαρκούν για την απόκτηση ενός ικανοποιητικού κέρδους και ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες αγορές. 

Η ισχυρή θέση της αγοράς χονδρικού εµπορίου στην κατανοµή των νωπών 

προϊόντων στην Ελλάδα, κοντά στο 25% της συνολικά κατανεµηµένης ποσότητας 

(ICAP, 2006), παρουσιάζει την τεράστια πρόκληση της εξασφάλισης µιας αποδοτικής 

και αποτελεσµατικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ΚΑΘ θα µπορούσε να επεκτείνει 

ακόµη περισσότερο τις υπηρεσίες 3pl εισάγοντας διαδικασίες αντίστροφης 

εφοδιαστικής. Η ανάπτυξη διαδικασιών όπως η επαναχρησιµοποίηση και η 

ανακύκλωση, µπορούν να θεωρηθούν ως δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

για τον επιχειρηµατικό κόσµο, οι οποίες διευρύνουν τις λειτουργίες της κεντρικής 

αγοράς της Θεσσαλονίκης και των κερδών της, ταυτόχρονα. Οι καινοτόµες 

επιχειρήσεις που έχουν κάποια εµπειρία σε διαδικασίες αντίστροφης εφοδιαστικής 

και τις αναγνωρίζουν σαν ένα σύνολο επιχειρηµατικών διαδικασιών που προσθέτουν 

αξία, µπορούν δυνητικά να δηµιουργούν έσοδα, να βελτιώνουν την ικανοποίηση του 

πελάτη, να καταφέρνουν σηµαντική εξοικονόµηση και να αποκτούν το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις διάφορες αγορές τους. Η Κεντρική Αγορά θα 

µπορούσε επίσης να ενισχύσει το προφίλ της εισάγοντας ένα υψηλό επίπεδο 

ποιότητας, βασιζόµενη σε τακτικούς ελέγχους ποιότητας. Όλες οι προαναφερθείσες 

τροποποιήσεις στοχεύουν να ενισχύσουν την επωνυµία και τη θέση της Κεντρικής 
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αγοράς της Θεσσαλονίκης στην αγορά και να καθιερωθεί ως ηγέτης διανοµέας νωπών 

προϊόντων τροφίµων. Αυτή είναι µια προκαταρκτική έρευνα για την Κεντρική Αγορά 

της Θεσσαλονίκης και µια µελλοντική έρευνα θα µπορούσε να περιλαµβάνει τον 

προσδιορισµό των υφιστάµενων πληροφοριακών συστηµάτων τα οποία 

χρησιµοποιούνται από τους χονδρεµπόρους οι οποίοι εδρεύουν στον χώρο της 

Κεντρική Αγοράς καθώς και συναφών διασυνδέσεων µε το πληροφοριακό σύστηµα 

της Κεντρικής Αγοράς που λειτουργούν ως πάροχοι υπηρεσιών της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι δυσκολίες που θα προκύψουν από την ενοποίηση των 

πληροφοριακών συστηµάτων πρέπει να καταγράφονται και να αναλυθούν, καθώς και, 

οι λύσεις που θα οδηγήσουν στην επιτυχή ενοποίηση τους. 

Ο διευθύνων σύµβουλος της ΚΑΘ, ύστερα από µια σχετική συνέντευξη που 

έδωσε για το θέµα της συγκεκριµένης εργασίας, υποστήριξε ότι η αύξηση της 

προστιθέµενης αξίας των διακινούµενων προϊόντων µπορεί να επιτευχθεί µε την 

αναβάθµιση των υποδοµών, τις ενέργειες που υλοποιούνται και έχουν ως στόχο να 

υλοποιηθούν τα επόµενα χρόνια, αλλά και µε τους συνεχείς ελέγχους από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες, εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που διακινούνται µέσω της 

Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης είναι ελεγµένα, ασφαλή και ποιοτικά και 

ακολουθούν όλες τις νόµιµες διαδικασίες. Αυτό είναι άλλωστε που προσδίδει στην 

εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίµων, την προστιθέµενη αξία: να γνωρίζει δηλαδή ο 

κάθε εµπλεκόµενος φορέας αλλά κυρίως ο τελικός καταναλωτής την προέλευση του 

κάθε προϊόντος, την «οδό» που ακολουθήθηκε για να φθάσει τελικά το προϊόν στο 

τραπέζι του, αλλά και ότι σε όλα τα στάδια αυτής της οδού έγιναν οι προβλεπόµενοι 

έλεγχοι και τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες. Συνεχίζοντας, διατύπωσε ότι αυτό που 

επιθυµεί και έχει ως απώτερο σκοπό είναι αφενός τα παραπάνω να γίνουν γνωστά και 

να καθιερωθούν στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού και αφετέρου τα είδη που 

διακινούνται µέσω της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης να αποκτήσουν ξεχωριστό 

brand name, πιστοποιηµένο και αναγνωρίσιµο. 

Με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενσωµάτωση νέων 

Βαλκανικών χωρών, διανοίγονται για τα ελληνικά προϊόντα και ιδιαίτερα για τα 

οπωροκηπευτικά, µεγάλες προοπτικές. Ήδη τη Λαχαναγορά επισκέπτονται 

καθηµερινά αρκετοί Βούλγαροι, ενώ άρχισαν να κάνουν και τις πρώτες, 

«ανιχνευτικές» επισκέψεις, και έµποροι από τη Ρουµανία.  

Μπροστά σε αυτήν την πρόκληση, η Κεντρική Αγορά, οφείλει να 

ακολουθήσει µια ολοκληρωµένη στρατηγική marketing, έτσι ώστε να επιτύχει τη 
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µετεξέλιξη της σε ένα σύγχρονο κέντρο χονδρεµπορίου αγροτικών προϊόντων που θα 

καλύπτει όχι µόνο τις ανάγκες της Β. Ελλάδας, αλλά και αυτές της Βουλγαρίας, της 

Ρουµανίας και των άλλων Βαλκανικών χωρών. 

Η προσπάθεια αυτή βέβαια είναι µεγάλη και απαιτεί προσεκτικό σχεδιασµό, 

οργάνωση και φυσικά, την ανάλογη προετοιµασία. ∆εν έχει άλλωστε νόηµα να γίνουν 

ανοίγµατα σε ξένες αγορές χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή. Γεγονός είναι ότι 

οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (εκτός από τη 

νέα Κρεαταγορά, που λειτουργεί από το 2003 σε σύγχρονες εγκαταστάσεις), είναι 

πεπαλαιωµένες και ανεπαρκείς, καθώς σχεδιάστηκαν µε τα δεδοµένα της δεκαετίας 

του ’70, λαµβάνοντας υπόψη τις τότε ανάγκες και απαιτήσεις. 

Για το λόγο αυτό, στο στρατηγικό σχεδιασµό έχει τεθεί ως πρώτη 

προτεραιότητα η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων και 

ιδιαίτερα του χώρου της Λαχαναγοράς. Είναι σηµαντική η αναφορά αυτών των έργων 

σε αυτό το σηµείο, πρώτον για το λόγο που αναφέρεται παραπάνω ο οποίος έχει να 

κάνει µε το στόχο της ΚΑΘ να καλύπτει ανάγκες και άλλων Βαλκανικών χωρών, και 

δεύτερον γιατί µε βάση µε την παρούσα υποδοµή της θα πρέπει να γίνει ανάλυση για 

το πώς οι διαδικασίες της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας θα µπορούσαν να 

εφαρµοστούν στον χώρο της, όπως αυτό συµβαίνει στις αγορές του Λονδίνου και του 

Σίδνευ. 

Έτσι λοιπόν, το 2007 πραγµατοποιήθηκε το πρώτο µεγάλο έργο υποδοµής στη 

Λαχαναγορά, µετά από 32 χρόνια λειτουργίας της, ύψους 928.000 €, µε εργασίες 

συντήρησης και επισκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων (βαφές εξωτερικών 

χώρων, µονώσεις οροφών καταστηµάτων, επισκευές στις ράµπες φορτοεκφόρτωσης 

κλπ.).  

Κάποια άλλα έργα και επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 2006-

2008, για πρώτη φορά από το 1975 είναι η συντήρηση-επισκευή των κτιριακών 

εγκαταστάσεων της λαχαναγοράς, οπότε και έγινε επισκευή φθορών-βλαβών στα 

καταστήµατα της Λαχαναγοράς, στο κτίριο ∆ιοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε. και στις πύλες, 

µε αποκατάσταση του σκυροδέµατος, επισκευή των µονώσεων στις στέγες των 

καταστηµάτων και στις πύλες της ΚΑΘ, επισκευές στις ράµπες φορτοεκφόρτωσης 

περιµετρικά των καταστηµάτων, ελαιοχρωµατισµοί των εξωτερικών χώρων των 

καταστηµάτων, του κτιρίου ∆ιοίκησης και των πυλών εισόδου-εξόδου. 

Πραγµατοποιήθηκε, επίσης, ο εκσυγχρονισµός της λαχαναγοράς / Κεντρικής Αγοράς 

Θεσσαλονίκης Α.Ε., βελτίωση συνθηκών υγιεινής. Κατασκευάστηκε κεντρικό 
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αποχετευτικό δίκτυο για τα λύµατα της Λαχαναγοράς και του κτιρίου ∆ιοίκησης, 

κατασκευάστηκαν 9 νέα κτίρια WC (εξωτερικά των πυρήνων-καταστηµάτων), εκ των 

οποίων τα 4 µε υποδοµή για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, µετατράπηκαν τα παλαιά WC της 

Λαχαναγοράς σε καταστήµατα, έγιναν ασφαλτώσεις, αποκαταστάσεις 

οδοστρωµάτων, µεγαφωνική εγκατάσταση στους χώρους της Λαχαναγοράς, 

κατασκευάστηκαν 2 νέοι χώροι στάθµευσης (parking) για τους αγοραστές-πελάτες 

της Λαχαναγοράς, αναβαθµίστηκε ο ηλεκτροφωτισµός της αγοράς, έγινε προµήθεια 

εξοπλισµού καθαριότητας και µελέτη και εγκατάσταση συστήµατος διασφάλισης 

ποιότητας. 

 

3.6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ∆ιαδικασίες διαχείρισης επιστροφών 

Παρά το γεγονός ότι στην Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης, τα τελευταία 

χρόνια έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα βελτιστοποίησης κάποιων διαδικασιών, 

ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης των επιστροφών δεν υπάρχει. Ενώ υπάρχουν 

κάποιες διαδικασίες διαχείρισης των επιστροφών δεν είναι αρκετές για την επίτευξη 

του µεγαλύτερου δυνατού κέρδους, τόσο οικονοµικού όσο και οικολογικού 

χαρακτήρα. Στην ενότητα 3.4 έγινε η παρουσίαση των αγορών του Σίδνευ, του 

Λονδίνου και της Ισπανίας και οι διαδικασίες διαχείρισης των αποβλήτων τους. 

Επιλέχθηκαν αυτές οι αγορές για το λόγο ότι χρησιµοποιούν τους πιο 

αποτελεσµατικούς τρόπους και διαδικασίες ενώ είναι και οι δύο αγορές βραβευµένες 

από την παγκόσµια ένωση αγορών χονδρικού εµπορίου (WUWM) για την 

διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης που ακολουθούν για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Παρακάτω θα γίνει µια αντίστοιχη πρόταση για διαδικασίες που θα 

µπορούσε και η ΚΑΘ να ακολουθήσει για να διαχειρίζεται τα απόβλητα της. 

Σύµφωνα µε στοιχεία από την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, τα είδη 

συσκευασίας, και τα υπολείµµατα των κρεάτων (κόκαλα και τα λίπη) είναι αυτά που 

ανακυκλώνονται µέσω της εταιρίας εταιρεία “LAVIS”. Τα λίπη που αποµένουν στα 

κρεοπωλεία γίνονται κοµποστοποίηση από την ίδια ιδιωτική εταιρεία που 

αναλαµβάνει την όλη διαδικασία, χωρίς να δηµιουργεί προβλήµατα στην φύση. 

∆υστυχώς σε  όλα όσα πιο πάνω έχει γίνει αναφορά, η Κεντρική Αγορά 

Θεσσαλονίκης δεν διαθέτει κανένα πληροφοριακό σύστηµα. Το µόνο πληροφοριακό 

σύστηµα που διαθέτει το οποίο είναι απαρχαιωµένο, ασχολείται µε τις εισπράξεις των 

ενοικίων από τα καταστήµατα καθώς πρόσφατα εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά 
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(∆εκέµβριος 2008) η είσπραξη των τελών εισόδου, εξόδων των οχηµάτων από την 

πύλη της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, καθώς και η είσπραξη των τελών από το 

Τελωνείο, το οποίο στεγάζεται στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης.  

Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι που εργάζονται στην Κεντρική Αγορά της 

Θεσσαλονίκης έχουν καταλάβει τη σηµαντικότητα της ύπαρξης διαδικασιών για τη 

διαχείριση των επιστρεφόµενων προϊόντων και για αυτό το λόγο έχουν στα άµεσα 

σχέδια τους την ανάπτυξη εγκαταστάσεων που θα ανήκουν στην Κεντρική Αγορά 

Θεσσαλονίκης όπου θα γίνεται κοµποστοποίηση.  

Πέρα όµως από την διαχείριση υλικών που προέρχονται από την κρεαταγορά, 

υπάρχει πληθώρα υλικών τα οποία η Κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης θα 

µπορούσε να συµπεριλάβει σε σύστηµα διαχείρισης επιστροφών. Στη συνέχεια θα 

δοθεί µια περιγραφή διαδικασιών οι οποίες θα µπορούσαν να συνθέσουν ένα 

σύστηµα διαχείρισης υλικών και επιστρεφόµενων προϊόντων. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά που διέπουν ένα τέτοιο σύστηµα είναι αυτά της 

«µείωσης, επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης». Είναι πολύ σηµαντικό, η ΚΑΘ 

να αναπτύξει και να εφαρµόσει προγράµµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης για να 

βελτιώσει την απόδοση συνεχώς και να συνειδητοποιήσει ευκαιρίες για 

περιβαλλοντικά θετική συνεισφορά. Η ελαχιστοποίηση αποβλήτων σε χώρο ταφής, 

εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου και άλλων πηγών ρύπανσης, η περαιτέρω µείωση 

κατανάλωσης της ενέργειας, ύδατος και φυσικών πόρων είναι κάποιες από τις 

βασικές πτυχές ενός τέτοιου συστήµατος. Πυρήνας αυτού του συστήµατος είναι η 

ενσωµάτωση µιας διάστασης περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλες της διαδικασίες 

της ΚΑΘ συµπεριλαµβανοµένης της σχετικής κατάρτισης όλων των συµβαλλόµενων 

µελών, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέχρι µεµονωµένα όλους τους εµπόρους. 

Βασική διαδικασία είναι η τακτική παρακολούθηση και έκθεση σχετικά µε τις 

περιβαλλοντικές επιδόσεις της ΚΑΘ. Θα πρέπει η ΚΑΘ ενεργά να προάγει και να 

ενθαρρύνει τις οικολογικές εργασιακές πρακτικές και λειτουργίες στο εσωτερικό του 

οργανισµού, µε τους πελάτες, τους προµηθευτές και τη γενική κοινότητα Αυτές οι 

ενέργειες φυσικά έγκεινται στον οικολογικό χαρακτήρα της ΚΑΘ, που καλό θα ήταν 

να αποκτήσει κύρος γύρω από τη λειτουργία της σε περιβαλλοντικά ζητήµατα, τα 

οποία είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τις διαδικασίες της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Πολύ αποτελεσµατική ενέργεια θα ήταν η κοινοποίηση αυτής της 

πολιτικής και των άλλων δεσµεύσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλα τα µέλη 

του προσωπικού αλλά και σε έναν ανανεωµένο δικτυακό τόπο όπου θα προσφέρονταν 
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στο κοινό πολλές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της ΚΑΘ αναφορικά µε τις 

οικολογικές της διαδικασίες. 

Μείωση Αποβλήτων και Ανακύκλωση. 

Η ΚΑΘ θα πρέπει να ορίσει µια οµάδα ατόµων 

αφοσιωµένη στα περιβαλλοντικά ζητήµατα και σε όλες 

εκείνες τις διαδικασίες  που αποτελούν µέρη της 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Θα πρέπει, επίσης να ορίσει «πράσινα-σηµεία» 

εντός των εγκαταστάσεων της στα οποία θα 

συγκεντρώνονται όλα εκείνα τα υλικά που µπορούν να ανακυκλωθούν.  

Πολύ χρήσιµη ενέργεια της ΚΑΘ θα ήταν η συµµετοχή σε προγράµµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης όλων των ενδιαφερόµενων µερών γύρω από ζητήµατα 

διαδικασιών αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η ΚΑΘ θα µπορούσε να επεκτείνει 

την ανακύκλωση υλικών σε: οργανικές 

ύλες, χαρτόνι/χαρτί, ξυλεία (την παρούσα 

χρονική στιγµή γίνεται  ανακύκλωση 

τελάρων), µεταλλικών αντικείµενα, 

πλαστικό, πολυστυρένιο (υλικό που 

χρησιµοποιείται στις συσκευασίες). 

Επίσης θα µπορούσε να µειώσει τις εκποµπές άνθρακα οι οποίες δηµιουργούνται από 

την εκτεταµένη χρήση φωτισµού µε λαµπτήρες µη οικολογικούς και οχήµατα που 

κινούνται µε τη χρήση αερίου για την µεταφορά των προϊόντων και των αποβλήτων 

από κάθε χονδρέµπορο. 
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3.6.1 Εφαρµογή Πληροφοριακού Συστήµατος στην ΚΑΘ 

1. Εισαγωγή «πράσινων σηµείων» εντός των εγκαταστάσεων της ΚΑΘ. 

Η κεντρικές αγορές στο Σίδνευ, του Λονδίνου και της Ισπανίας έχουν επιλέξει 

να εγκαταστήσουν στο εσωτερικό τους κάποια «green points», στα οποία θα 

πραγµατοποιούνται όλες οι διαδικασίες της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Έχοντας αποδείξει ότι αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι πολύ αποτελεσµατικός, 

µια πρόταση θα ήταν να γίνει µια αντίστοιχη προσέγγιση στην ΚΑΘ. 

Στην εγκατάσταση «πράσινων σηµείων», δηλαδή κάποιων διαµορφωµένων 

κτιριακών εγκαταστάσεων, θα ταξινοµούνται, θα διαχωρίζονται και θα 

διαµορφώνονται τα ανακυκλώσιµα υλικά, τα οποία προέρχονται από τα αγροτικά 

προϊόντα και µπορεί να είναι είτε προϊόντα τα οποία έχουν χαλάσει και δεν είναι 

κατάλληλα για πώληση και κατανάλωση, είτε προϊόντα συσκευασίας. Όλοι οι 

έµποροι και όσοι αποτελούν µισθωτές των εγκαταστάσεων της ΚΑΘ θα 

ενθαρρύνονται να παραδίδουν τα απόβλητά τους διαχωρισµένα στα «πράσινα 

σηµεία». Τα στοιχεία όλων των συµβαλλόµενων µερών θα είναι καταχωρηµένα 

σε κάποια βάση δεδοµένων έτσι ώστε να καταγράφονται όλα τα υλικά τα οποία 

έχουν εισαχθεί στο χώρο καθώς και τα στοιχεία αυτών που τα παρέδωσαν.  

∆ιαχωρίζοντας τα απόβλητα µε βάση τα υλικά σύνθεσής τους, πλαστικό 

µέταλλο, χαρτί, όχι µόνο θα δίνεται η δυνατότητα να µειωθεί το κόστος διάθεσης 

των αποβλήτων, αλλά θα µειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αφού θα 

µειωθεί ο όγκος των αποβλήτων που πηγαίνουν σε  χώρους υγειονοµικής ταφής. 

Οι εγκαταστάσεις των «πράσινων σηµείων» θα λειτουργούν καθηµερινά έχοντας 

το ίδιο ωράριο λειτουργίας µε αυτό όλων των λειτουργιών της ΚΑΘ. 

 

2. Στρατηγική – Ενδιαφερόµενα µέρη. 

Θα πρέπει να γίνεται άµεση και συνεχόµενη ενηµέρωση όλων των 

ενδιαφερόµενων µερών, εµπόρων και εργαζόµενων στα πράσινα σηµεία, για τις 

εξελίξεις στις διαδικασίες που ακολουθούν τα «πράσινα σηµεία» µέσω 

ενηµερωτικών και συµβουλευτικών φυλλαδίων αλλά και µέσω του διαδικτύου 

από την ενηµερωµένη ιστοσελίδα της ΚΑΘ, δίνοντας συγκεκριµένα δικαιώµατα 

στην προβολή περιεχοµένου σε όσους συνεργάζονται µε την ΚΑΘ. Από ην 

πλευρά τους και οι έµποροι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους χώρους της 

ΚΑΘ, θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο µε τον οποίο δουλεύουν, αφού πλέον θα 
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πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι θα πρέπει οι ίδιοι να εντάξουν 

στις καθηµερινές τους δραστηριότητες, τη συγκέντρωση των υλικών για 

ανακύκλωση και των προϊόντων που δεν είναι πλέον κατάλληλα να πωληθούν. 

3. Ανάπτυξη σχεδίου µείωσης της χρήσης νερού. 

Έξυπνοι µετρητές, ειδικές συσκευές µέτρησης, µπορούν να εγκατασταθούν σε 

στρατηγικές θέσεις γύρω από την τοποθεσία για την παρακολούθηση και µέτρηση 

της κατανάλωσης νερού όλο το εικοσιτετράωρο. 

4. Ανάπτυξη σχεδίου εξοικονόµησης ενέργειας. 

Θα πρέπει να αντικατασταθεί ο φωτισµός µε ενεργειακά αποδοτικά φωτισµό ενώ 

αισθητήρας εξωτερικού φωτισµού συµβάλλει στην εξοικονόµηση ενέργειας. 

Πρόκειται για µια διαδικασία που ακολουθεί η αγορά του Σίδνευ, αφού έχει 

αντικαταστήσει όλους τους λαµπτήρες στους χώρους της αγοράς, µε 

αντίστοιχους, που καταναλώνουν µικρότερη ποσότητα ρεύµατος. 

 

Μεταβολή µορφής των αποβλήτων 

Οργανική Ύλη 

Αντί να γίνεται εκτεταµένη αποστολή πράσινων αποβλήτων σε χώρους υγειονοµικής 

ταφής, θα πρέπει να στέλνονται όσο το 

δυνατόν περισσότερο σε φορείς 

βιολογικής ανακύκλωσης, διαδικασία 

κατά την οποία ανακυκλώνονται οι 

οργανικές ύλες, δηλαδή φρούτα ή 

λαχανικά ή προϊόντα κρέατος τα οποία 

είναι µη κατάλληλα για πώληση. Η 

οµάδα η οποία θα δηµιουργηθεί να αναλαµβάνει καθήκοντα που έχουν να κάνουν µε 

διαδικασίες αντίστροφης αλυσίδας θα πρέπει να κάνει έρευνα για την ύπαρξη τέτοιων 

οργανισµών στην Ελλάδα, όπως η εταιρεία «LAVIS», οι οποίοι θα αναλαµβάνουν να 

παίρνουν όσο το δυνατόν περισσότερη οργανική ύλη από την ΚΑΘ και µέσα από 

διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον να γίνεται µετατροπή αυτής της οργανικής 

ύλης σε ενέργεια και προϊόντα λιπάσµατος. Τα υλικά τα οποία θα πρέπει να 

στέλνονται για επεξεργασία είναι τα απόβλητα από φρούτα και λαχανικά, κρέας και 

γαλακτοκοµικά προϊόντα, επεξεργασµένο φαγητό, κατεστραµµένα προϊόντα ή 

προϊόντα τα οποία έχουν λήξει. 
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Χαρτόνι 

Όλοι οι έµποροι και ενοικιαστές της ΚΑΘ θα πρέπει να συγκεντρώνουν το χαρτόνι 

και να το πηγαίνουν στα «πράσινα σηµεία» εντός της ΚΑ  Θ. Αυτά θα 

αναλαµβάνουν να αποστέλλουν όλο το υλικό σε αντίστοιχο οργανισµό 

που κάνει ανακύκλωση χαρτονιού. 

Μέταλλο 

Η ίδια διαδικασία µε αυτή του χαρτονιού θα πρέπει να ακολουθείται και µε τα 

µεταλλικά αντικείµενα. Αυτά µπορεί να είναι κατεστραµµένα τρόλεϊ, ή µεταλλικές 

γωνίες ή οποιοσδήποτε µεταλλικός εξοπλισµός.  

Ξυλεία παλετών/κιβώτια 

Αυτά τα υλικά θα συλλέγονται από τα «πράσινα σηµεία» όπου θα ταξινοµούνται και 

θα διαχωρίζονται για να σταλούν σε χώρους ανακύκλωσης. Όσα από αυτά θα 

µπορούσαν να επαναχρησιµοποιηθούν µπορούν να ανακατασκευάζονται είτε στο 

χώρο των πράσινων σηµείων, είτε από ιδιώτες. Αυτό θα πρέπει να επιλεγεί σύµφωνα 

µε το ποια διαδικασία έχει το µικρότερο κόστος. 

Πλαστικό 

Οι πλαστικές συσκευασίες και παλέτες µπορούν και αυτές να συγκεντρωθούν και να 

πάνε για ανακύκλωση αφού υπάρχουν διαδικασίες µε τις οποίες µπορούν να 

µετατραπούν σε κάδους και κιβώτια. 

Πολυστυρένιο 

Το πολυστυρένιο, υλικό που βρίσκεται σε συσκευασίες µπορεί να µετατραπεί σε 

κορνίζες και οικοδοµικά υλικά. Η διαδικασία αυτή θα ήταν καλύτερο να µη γίνεται 

εντός της ΚΑΘ αφού απαιτείται εξειδικευµένος εξοπλισµός και προσωπικό κάτι που 

αποτελεί υψηλό κόστος να γίνει µέσα στο χώρο της ΚΑΘ. 

 

3.6.2 Ανάλυση προτεινόµενων διαδικασιών αντίστροφης 

εφοδιαστικής 

Στον τόπο εγκατάστασης των «πράσινων σηµείων» εντός της ΚΑΘ, 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό θα πρέπει να συµπληρώνει κατάλληλες µορφές µε όλες 

τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκάστοτε εισαγωγή αποβλήτων στην 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα και να τις επικολλούν πάνω στα αντικείµενα τα 
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οποία θα δροµολογούνται στις διαδικασίες αποκατάστασης. (Ο πελάτης, οι υπηρεσίες 

και οι διαδικασίες αντίστροφης εφοδιαστικής θα πρέπει να είναι καλά ορισµένες και 

όλα αυτά τα µέρη να έχουν πλήρη επικοινωνία µεταξύ τους.) 

Τα χρονοδιαγράµµατα, η µεταφορά, τα δίκτυα πρέπει να είναι εγκατεστηµένα 

και να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά. Τα χρονοδιαγράµµατα για τις διαδικασίες των 

µεταφορών των υλικών και απορριµµάτων στα «πράσινα σηµεία» θα πρέπει να 

ακολουθούνται και είναι ακριβή για την καλή λειτουργία της ΚΑΘ. 

Τα «πράσινα σηµεία» θα πρέπει να εγκατασταθούν σε κρίσιµα σηµεία εντός 

της ΚΑΘ, έτσι ώστε να µπορούν να εξυπηρετούνται όλα τα καταστήµατα και να µην 

είναι δυσπρόσιτα έτσι ώστε να διευκολύνεται η δουλειά τόσο αυτών που θα 

µεταφέρουν εκεί τα υλικά προς αποκατάσταση/ανακύκλωση όσο και αυτών που 

δουλεύουν για τα «πράσινα σηµεία». 

Ένα εσωτερικό δίκτυο υπολογιστών θα ήταν πολύ χρήσιµο για την 

ενδοεπικοινωνία όλων των τµηµάτων µε τα «πράσινα σηµεία». 

Επίσης, µια βάση δεδοµένων πρέπει να υλοποιηθεί έτσι ώστε να 

κατηγοριοποιούνται τα υλικά που εισέρχονται στις διαδικασίες της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλλά και αυτών που φέρνουν τα υλικά. 

Όταν τα φορτηγά µε τα υλικά φτάνουν στα «πράσινα σηµεία» αυτά 

ταξινοµούνται, κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε τον έµπορο που τα πηγαίνει, και στη 

συνέχεια κοινοποιούνται τα στοιχεία εισαγωγής στον έµπορο και αυτό γιατί µπορεί 

να υπάρχει η περίπτωση κάποια από τα υλικά τα οποία είναι άχρηστα για κάποιον 

έµπορο να είναι χρήσιµα για κάποιον άλλον. Θα ήταν πολύ χρήσιµη η δυνατότητα 

όλοι οι έµποροι εάν βρίσκουν κάποιο υλικό το οποίο µπορεί να τους χρησιµεύσει να 

δίνουν ένα µικρό ποσό για να το αγοράσουν. Με αυτόν τον τρόπο πραγµατοποιείται 

και ανακύκλωση και οικονοµικό όφελος για τους έµπορους εντός της ΚΑΘ. Είναι 

ύψιστης σηµασίας να αποθηκεύονται σε βάση δεδοµένων όλες αυτές οι κινήσεις έτσι 

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης των ανακυκλώσιµων υλικών και 

επιστρεφόµενων προϊόντων, αλλά και να υπάρχει η πληροφορία για το που βρίσκεται 

κάθε προϊόν οποιαδήποτε στιγµή. Καλό θα είναι αυτή η βάση δεδοµένων να 

συνδέεται µε το κεντρικό λογιστικό σύστηµα της ΚΑΘ, µέσω ενός κεντρικού 

«πράσινου σηµείου» όπου θα γίνονται όλες οι αναφορές από όλα τα «πράσινα 

σηµεία» και από εκεί θα δίνεται η άδεια να φύγει οποιοδήποτε υλικό από 

οποιοδήποτε «πράσινο σηµείο» και παράλληλα θα ενηµερώνεται και  η κεντρική 

βάση δεδοµένων της ΚΑΘ. Στο Σχήµα 3.2 φαίνεται µια σχηµατική αναπαράσταση 
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για τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν αν συνδέονται τα τµήµατα µεταξύ τους για 

πλήρη επικοινωνία µεταξύ τους και αποτελεσµατική αποθήκευση όλων των 

εισερχόµενων και εξερχόµενων υλικών. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.2: Σχηµατική αναπαράσταση δικτύου ΚΑΘ. 

 

Κάθε «πράσινο σηµείο», δηλαδή κάθε ένα κτίριο που θα εγκατασταθεί στην 

ΚΑΘ, θα πρέπει να έχει έναν υπολογιστή ο οποίος θα συνδέεται µε τα άλλα «πράσινα 

σηµεία» και όλα µε το κεντρικό. Ο κεντρικός υπολογιστής θα επικοινωνεί άµεσα µε 

το κεντρικό σύστηµα της ΚΑΘ. Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύονται τα δεδοµένα 

της κεντρικής βάσης ολόκληρης της ΚΑΘ, αφού δε δίνεται πρόσβαση  σε 

Κεντρικό «πράσινο σηµείο» 

1ο «πράσινο σηµείο»  

2ο «πράσινο σηµείο»  3ο «πράσινο σηµείο»  

4ο «πράσινο σηµείο»  

Κεντρική Βάση ∆εδοµένων ΚΑΘ  
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οποιονδήποτε. Επιπροσθέτως, οι επιµέρους πληροφορίες θα βρίσκονται και στους 

επιµέρους υπολογιστές των «πράσινων σηµείων», τα οποία µε κατάλληλη 

συντήρηση, θα κρατούν αντίγραφα ασφαλείας για όλες τις πληροφορίες. 

Η βάση ενός καλού και λειτουργικού πληροφοριακού συστήµατος είναι η 

επαρκής πληροφορία και η αποθήκευση της έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν άµεση 

πρόσβαση σε αυτή όποια στιγµή το χρειαστούν. Ένα αποδοτικό σύστηµα θα πρέπει 

να ακολουθεί τις βασικές µεθόδους συντήρησης, όπως αυτές είναι, τα συστηµατικά 

αντίγραφα ασφαλείας και φυσικά η συντήρηση των µηχανηµάτων. Η ταχεία εξέλιξη 

της τεχνολογίας έχει κάνει αυτές τις διαδικασίες ιδιαίτερα απλές και καθόλου 

ακριβές.   

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες απαιτούν έρευνα και κατάλληλη στρατηγική 

έτσι ώστε να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Αυτά είναι να αναπτύξει η 

ΚΑΘ διαδικασίες που ανήκουν στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και να 

δηµιουργήσει προφίλ φιλικό προς το περιβάλλον αφού άµεσος στόχος της είναι να 

αναπτύξει συνεργασία µε χώρες του εξωτερικού. Το κόστος εγκατάστασης ενός 

τέτοιου συστήµατος είναι σχετικά υψηλό αφού νέες τεχνολογίες απαιτούνται και 

ειδικός εξοπλισµός στα «πράσινα σηµεία», όπου θα γίνεται η συγκέντρωση και ο 

διαχωρισµός όλων των ανακυκλώσιµων υλικών. Στην ενότητα 3.5 αναφέρονται µια 

σειρά από επενδύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν µε την αναβάθµιση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων. Σε αυτές θα µπορούσαν να προστεθούν τόσο ο τεχνολογικός 

εξοπλισµός, όσο και οι εγκαταστάσεις των «πράσινων σηµείων».  

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω είναι πολύ σηµαντικό να ληφθούν 

υπόψη κάποιες πολύ σηµαντικές παράµετροι, όπως η οικονοµική κατάσταση της 

Κεντρικής Αγοράς της Θεσσαλονίκης, το µορφωτικό επίπεδο των εργαζόµενων, για 

αυτό το λόγο προτείνεται και εκπαίδευση στις νέες διαδικασίες, το τεχνολογικό 

περιβάλλον, το οποίο θα πρέπει να αναβαθµιστεί για να καλύψει τις ανάγκες του 

προτεινόµενου συστήµατος. 

Τα χαρακτηριστικά της νέας εποχής, οι αστραπιαίες αλλαγές των τάσεων της 

αγοράς σε συνδυασµό µε την στροφή των εταιρειών σε φιλικές προς το περιβάλλον 

λύσεις σε διαδικασίες της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας καθιστούν αναγκαία 

τη βελτίωση της διαχείρισης της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας στην ΚΑΘ. 

Έτσι η συνεργασία όλων των ενδιαφερόµενων µερών αποτελεί πλέον απαραίτητη και 

αναγκαία προϋπόθεση προκειµένου να πετύχει όλους τους στόχους τους οποίους 

θέλει να πετύχει. Είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι η εφαρµογή των παραπάνω 
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διαδικασιών της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας θα της έδινε το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα έναντι άλλων αγορών, από τη στιγµή που η ΚΑΘ έχει ως άµεσο στόχο 

την εξάπλωση της στα Βαλκάνια, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 3.5. 
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