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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ηκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηελ θ. Καηεξίλα 

Γθνηδακάλε. 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε κειέηε θαη ε αλάιπζε ηεο 

εθαξκνγήο ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο.                                      

Γηεξεπλάηαη ην πψο ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε 

θάζε ζηάδην ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κέζσ ησλ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ.  

Παξνπζηάδεηαη ην θαηάιιειν κνληέιν δηαρείξηζεο ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, ην GreeScor model, πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο λα 

αμηνινγνχλ, λα κεηξνχλ, λα  βειηηψλνπλ θαη λα  ζπγθξίλνπλ κε άιιεο  πνπ αλήθνπλ 

ζηνλ ίδην θιάδν ηελ απφδνζε ηνπο.  

Με βάζε θάπνηεο έξεπλεο πνπ παξνπζηάδνληαη, αλαιχεηαη εάλ ε ελζσκάησζε 

ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κπνξεί λα νδεγήζεη ηηο εηαηξείεο ζηελ 
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ηεο Fujitsu, ηεο HP θαη ηεο Wal- Mart  θαη εμεηάδεηαη πνπ ζπγθιίλνπλ θαη πνπ 

απέρνπλ φζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο ψζεζαλ ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο 

εθνδηαζηηθή ηνπο αιπζίδαο θαη ηηο πξάζηλεο πξαθηηθέο πνπ αθνινχζεζε ε θαζεκία.  
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ΑBSTRACT  

 

 

This thesis is submitted under the undergraduate program in Management and 

Business Administration, at the University of Macedonia, with the supervision of Mrs. 

Gkotzamani Katerina. 

The aim of this thesis is to study and analyze the implementation of green 

supply chain in modern firms. 

Firstly, it is investigated how environmental issues can be integrated in every 

stage on supply chain, through appropriate practices. Afterwards, the GreenScor 

model is presented, as an analytical tool for analyzing, comparing and improving an 

organization‟s green supply chain. Furthermore, it is examined whether the 

implementation of green supply chain can lead to competitiveness and economic 

performance. 

Finally, the Design Program for Environment of three leading companies, 

Fujitsu, HP, and Wal-Mart is illustrated. Firstly, a comparison on the factors which 

affected these companies to redesign their supply chain is taking place and secondly, 

the green practices which these firms adopted are studied to the point. In addition, it is 

examined whether the green strategy could lead these companies to obtain financial 

gain and competitive advantage, or did not benefit them at all. 

 

 

 

 

 

iv 



                                     

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ  ........................................................................................................................ ii 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ  ............................................................................................................................ iii 

ΔΗΑΓΧΓΖ................................................................................................................................. 1 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ & Η ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΗ  

1. 1 ΟΡΗΜΟ & ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ .......................................... 4 

1.2 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΣΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ  ........................................................ 7 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2:  Η ΔΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΟΓΗΓΗΑΝ ΣΗΝ 

ΠΡΑΙΝΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ 

2.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑΣΖ ΠΡΑΗΝΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ ......................................... 10 

2.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΟΓΖΓΖΑΝ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΠΡΑΗΝΖ 

ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ  ............................................................................................... 12 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ  

3.1 H TAΞΗΝΟΜΖΖ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΣΖ ΠΡΑΗΝΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ 

ΑΛΤΗΓΑ  ............................................................................................................................. 14 

 3.1.1 ΠΡΑΗΝΟ ΠΡΟΗΟΝ (GREEN PRODUCT) .................................................................. 14 

     3.1.1.1 Πξάζηλε Πξνκήζεηα (Green Purchasing)  ............................................................... 14 

     3.1.1.2 Πξάζηλνο ρεδηαζκφο ηνπ Πξντφληνο (Green Product Design) .............................. 15 

     3.1.1.3 Πξάζηλε Παξαγσγή (Green Manufacturing) ........................................................... 16 

  3.1.2 ΠΡΑΗΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ (GREEN TRANSPORTATION AND 

DISTRIBUTION ...................................................................................................................... 16 

     3.1.2.1 Πξάζηλνο ρεδηαζκφο Γηθηχνπ (Green  Network Design)  ..................................... 16 

     3.1.2.2 Eλεξγεηαθά Απνηειεζκαηηθφο ηφινο Μεραλεκάησλ θαη Δμνπιηζκνχ  (Energy 

Efficient Transport  and Equipment) ........................................................................................ 17 

      3.1.2.3  Αχμεζε ηνπ Πνζνζηνχ Υξεζηκνπνίεζεο ησλ Ορεκάησλ θαη Μείσζε ησλ 

Πεξηηηψλ Γηαδξνκψλ ( Increase of Vehicle Utilization Rates and Reduction of Empty 

Returns) .................................................................................................................................... 18 

v 



                                     

    3.1.2.4 Γξνκνιφγεζε θαη Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο Ορεκάησλ (Vehicle Routing and 

Sceduling) ................................................................................................................................. 19 

3.1.2.5 Απνδνηηθή ε Καχζηκα Οδήγεζε (Fuel-Efficient Driving (Eco- Driving))………20 

3.1.3 ΠΡΑΗΝΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ( GREEN WAREHOUSING) .......................................... 20 

3.1.4 ANTIΣΡΟΦΑ LOGISTICS (REVERSE LOGISTICS) ................................................ 22 

   3.1.4.1 Ζ Γηαρείξηζε Απνβιήησλ (Waste Management) ....................................................... 23 

      

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ 

ΑΛΤΙΓΑ 

 

4.1 ΓΔΝΗΚΑ ............................................................................................................................. 25 

4.2 H ANAΠΣΤΞΖ ΣΟΤ SCOR MODEL ΑΠΟ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ 

ΑΛΤΗΓΑ .............................................................................................................................. 25 

4.3 Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ SCOR MODEL  ....................................................................................... 26 

4.4 TA  EΠΗΠΔΓΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ SCOR  .................................................................... 26 

   4.4.1 ΠΡΧΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ............................................................................. 27 

   4.4.2  ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ............................................................... 29 

   4.4.3 ΣΡΗΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ............................................................................... 30 

4.5 Ζ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ GREENSCOR ΜΟΝΣΔΛΟΤ  .......................................................... 30 

4.6 ΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΣΟΤ GREENSCOR .................................................................................... 32 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5:ΟΓΗΓΔΙ Η ΔΝΧΜΑΣΧΗ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ 

ΑΛΤΙΓΑ  ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΟΦΔΛΟΤ & 

ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΤΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΟ?..................................................................34 

 

 

 

 

vi 



                                     

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6:  ΠΑΡΑΘΔΗ ΣΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΗ FUJITSU, TH 

ΗP KAI TH WAL-MART 

6.1 ΠΑΡΑΘΔΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ FUJITSU ....................................... 36 

   6.1.1 ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΧΘΖΑΝ ΣΖΝ FUJITSU ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ 

«ΠΡΑΗΝΧΝ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΧΝ»  ........................................................................................ 36 

   6.1.2 ΟΗ ΠΡΑΗΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ  ΣΖ FUJITSU ............................................................ 37 

6.2 ΠΑΡΑΘΔΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΖP .................................................. 43 

   6.2.1 ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΧΘΖΑΝ ΣΖΝ HP ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ «ΠΡΑΗΝΧΝ 

ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΧΝ» …………………………………………………………………………43 

     6.2.2 ΟΗ ΠΡΑΗΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖ HP……………………………………………..44 

6.3 ΠΑΡΑΘΔΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ WAL-MART ................................. 47 

   6.3.1 ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΧΘΖΑΝ ΣΖΝ WAL-MART  ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ 

«ΠΡΑΗΝΧΝ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΧΝ» ………………………………………………………....47 

   6.3.2 ΟΗ ΠΡΑΗΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ  ΣΖ WAL-MART…………………………………..48 

6.4 ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΣΡΗΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ .................................................... 51  

   6.4.1 ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΧΘΖΑΝ ΣΖΝ FUJITSU,THN HP KAI 

THN WAL-MART ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ «ΠΡΑΗΝΧΝ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΧΝ»…………….52 

   6.4.2 ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΡΑΗΝΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΠΟΤ ΤΗΟΘΔΣΖΑΝ Ζ FUJITSU, Ζ 

ΖP KAI H WAL-MART……………………………………………………………………..53 

6.5 ΟΓΖΓΖΘΖΚΑΝ Ζ FUJITSU, Ζ ΖP KAI H WAL-MART ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΟΦΔΛΟΤ & ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΤ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΟ? 

………………………………………………………….. ………………………………….57

   

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7:  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ…………………………………...59 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ………………………………………………………………………………x 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ……………………………………………………………………………xvi 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ……………………………………………………………………………xvii

  

 

vii 



                                     

     

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΧΝ 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1: ΟΗ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΤΝ  ΟΗ ΠΔΝΣΔ 

ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΣΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ .............................................9 

ΠΗΝΑΚΑ 2: ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ ΔΠΗΓΟΖ ΣΟ ΠΡΧΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ……………..28 

ΠΗΝΑΚΑ 3: ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΔΧ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

ΣΖ…………………………………………………………………………………………..29 

ΠΗΝΑΚΑ 4: ΟΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΠΟΤ ΈΥΟΤΝ ΟΗ ΉΓΖ 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ SCOR ............................................... 31 

ΠΗΝΑΚΑ 5: Ζ ΈΝΝΟΗΑ ΠΟΤ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΟ 

ΑΠΟΓΟΖ .......................................... ……………………………………………………..33 

ΠΗΝΑΚΑ 6: ΤΝΟΦΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΟΓΖΓΖΑΝ ΣΖΝ FUJITSU,ΣΖΝ 

HP ΚΑΗ ΣΖΝ WAL-MART  ΣΖΝ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΖ ΠΡΑΗΝΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ 

ΑΛΤΗΓΑ…………………………………………………………………………………..52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii



1 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ε δηαρείξηζε ηεο δελ είλαη λέεο ηδέεο. Απφ ην ρηίζηκν 

ησλ ππξακίδσλ σο ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο ιηκνθηνλνχληεο ζηελ Αθξηθή, έρνπλ 

ειάρηζηα κεηαβιεζεί νη αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή ξνή πιηθψλ 

θαη πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ. 

Χζηφζν, ελψ νη ζηξαηεγνί θαη νη ζηξαηάξρεο είραλ θαηαλνήζεη εδψ θαη πνιχ 

θαηξφ ηνλ ξφιν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, είλαη παξάμελν φηη κφλν ζην πξφζθαην 

παξειζφλ νη επηρεηξήζεηο αλαγλψξηζαλ  ηελ δσηηθή επίδξαζε ηεο ζηελ απφθηεζε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

ηηο ζχγρξνλεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξέο, ν έληνλνο αληαγσληζκφο αλαγθάδεη 

ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαδεηνχλ λένπο ηξφπνπο απνηειεζκαηηθήο εμππεξέηεζεο ηνπ 

πειάηε. Μηα επηρείξεζε δελ κπνξεί πιένλ λα δξα ζαλ κηα απνκνλσκέλε θαη 

αλεμάξηεηε νληφηεηα πνπ αληαγσλίδεηαη άιιεο ,παξφκνηεο θαη « απηάξθεηο» 

επηρεηξήζεηο. Τπάξρεη ε αλάγθε λα δεκηνπξγεζνχλ ζπζηήκαηα απφδνζεο αμίαο, ηα 

νπνία λα είλαη πεξηζζφηεξα επαίζζεηα ζηηο γξήγνξα κεηαβαιιφκελεο αγνξέο θαη 

πνιχ πην ζπλεπή θαη αμηφπηζηα ζηελ απφδνζε ηεο αμίαο απηήο. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη 

φιε ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα , σο εληαίν ζχλνιν , ζα επηθεληξσζεί ζηελ επίηεπμε 

απηψλ ησλ ζηφρσλ.     

ην ζχγρξνλν, φκσο, επηρεηξείλ, νη εηαηξείεο αλαγθάζηεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζπζηήκαηα απφδνζεο αμίαο θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Απηή ε αλάγθε γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ, ελψ αλαγλσξίζηεθε ζηελ δεθαεηία ηνπ 1960 

ζεσξήζεθε  δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο κπξνζηά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Fiksel, 

2009 ). 

Ζ νινέλα, φκσο κεγαιχηεξε πίεζε πνπ αζθήζεθε απφ πνηθίιεο πεξηβαιινληηθέο 

νξγαλψζεηο, ε ζηαδηαθά απμαλφκελε νηθνινγηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ 

θαηαλαισηψλ, ε πηνζέηεζε εζεινληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ φπσο νη 

επηρεηξεκαηηθέο αξρέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη  

ε  πηνζέηεζε δηεζλψλ πξνηχπσλ φπσο ην ISO 14001 , ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
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αλαληίξξεηεο επηπηψζεηο ηε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ησλ εηαηξεηψλ  ζε θαηλφκελα 

φπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή νδήγεζε ζηελ αλάγθε ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

δηάζηαζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, νη εηαηξείεο 

ελζσκαηψλνληαο ηελ πξάζηλε εθνδηαζηηθή αιπζίδα, δελ  είλαη κφλν θηιηθέο σο πξνο 

ην πεξηβάιινλ αιιά πξνζδίδνπλ θαη πξνζηηζέκελε αμία ζηελ ίδηα ηνπο ηελ 

επηρείξεζε (Wilkerson, 2005). 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ε  βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα. Σν δηαδίθηπν ππήξμε έλα πνιχηηκν εξγαιείν ηφζν ζηελ αλαδήηεζε πεγψλ, 

φζν θαη ζηελ πξφζβαζε ζε πιεζψξα άξζξσλ θαη επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο απηήο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηζηεκνληθά άξζξα 

πνπ αληιήζεθαλ απφ βάζεηο δεδνκέλσλ φπσο ε Δmerald, ε Δlsevier, θαη ε Springer. 

Δπηπξφζζεηα, αληιήζεθαλ πιεξνθνξίεο απφ επηζηεκνληθά πεξηνδηθά φπσο ην 

Harvard Business Review θαη ην California Management Review. Eμίζνπ, ζεκαληηθή 

βνήζεηα ζηελ έξεπλα απηή, απνηέιεζαλ ε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο αιιά θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο αιιά θαη ε πξφζβαζε πνπ 

ππήξρε  ζε ειεθηξνληθά βηβιία.   

Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο απηήο δηαξζξψλεηαη ζε 7 θεθάιαηα ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηελ ζπλέρεηα. 

ην πξψην θεθάιαην επηρεηξείηαη κία ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο, ηνπ 

ζθνπνχ  ηεο παξαδνζηαθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

αθνινχζσο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο θαη πνηνη παξάγνληεο νδήγεζαλ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο. 

ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη θαηάιιειεο πξαθηηθέο ηηο 

νπνίεο ρξεηάδεηαη λα πηνζεηήζεη κία επηρείξεζε έηζη ψζηε λα κεηψζεη ην 

πεξηβαιινληνινγηθφ ηεο απνηχπσκα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εθνδηαζηηθήο ηεο 

αιπζίδαο. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην απνηειείηαη απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ GreenScor, ην 

νπνίν απνηειεί κνληέιν δηαρείξηζεο ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη δίλεη 
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ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο νξγαληζκνχο λα αμηνινγνχλ, λα κεηξνχλ, λα  βειηηψλνπλ θαη 

λα  ζπγθξίλνπλ κε άιινπο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν ηελ απφδνζε ηεο. Αξρηθά, 

ζην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ην SCOR, κνληέιν δηαρείξηζεο ηεο παξαδνζηαθήο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γηαηί  απνηειεί ηελ βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ηεο 

πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

ην πέκπην θεθάιαην, κέζσ θάπνησλ εξεπλψλ πνπ παξαηίζεληαη , γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα απαληεζεί ην βαζηθφ εξψηεκα πνπ απαζρνιεί φιεο ηηο επηρεηξήζεηο 

εάλ ε πηνζέηεζε ηεο  πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο νδεγεί ζηελ απφθηεζε 

νηθνλνκηθνχ νθέινπο θαη αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

ην έθην θεθάιαην κειεηάηε κέζσ ηεο  παξάζεζεο ηξηψλ κειεηψλ πεξίπησζεο 

θνξπθαίσλ εηαηξεηψλ, ηεο Fujitsu, ηεο HP θαη ηεο Wal-Mart  πνπ ζπγθιίλνπλ θαη πνπ 

απέρνπλ νη εηαηξίεο απηέο σο πξνο ηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο ψζεζαλ ζηνλ 

επαλαζρεδηαζκφ ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο θαη σο πξνο ηηο πξάζηλεο πξαθηηθέο 

πνπ αθνινχζεζε ε θαζεκία. Δπηπιένλ, ζην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη εάλ νη 

εηαηξείεο απηέο νδεγήζεθαλ ζηελ απφθηεζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο θαη 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, κεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο ΄΄πξάζηλεο πνιηηηθήο΄΄.  

  Σέινο, ην έβδνκν θεθάιαην θιείλεη κε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  

Η ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ & Η ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΗ  

 

1.1 ΟΡΙΜΟ & ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ 

 

Καζψο ε αξρή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γίλεηαη νινέλα θαη πην δεκνθηιήο 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, έρνπλ πξνηαζεί πνηθίινη νξηζκνί. χκθσλα κε ην  

πκβνχιην ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ( Supply Chain  Council), έλαο κε 

θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θαη πξαθηηθή ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, έρεη νξίζεη ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα σο: «  ε ελζσκάησζε 

ησλ βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε σο ηνλ αξρηθφ 

πξνκεζεπηή , γηα ηελ παξνρή  πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ, 

δεκηνπξγψληαο πξνζηηζέκελε αμία ζηνπο πειάηεο αιιά θαη ζηα άιια εκπιεθφκελα 

κέξε ( stakeholders) ( Lummus & Alber, 1997). χκθσλα κε ηνπο  Lummus & 

Vokurka (1999), νη βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  κηαο επηρείξεζεο 

βαζίδνληαη ζηηο πέληε βαζηθέο δηαδηθαζίεο ( ζρεδηαζκφο (plan), πξνκήζεηα (source) , 

δεκηνπξγία (make), δηαλνκή (deliver), επηζηξνθή ( return)) νη νπνίεο  πεξηιακβάλνπλ 

ηε δηαρείξηζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, ηελ πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ θαη 

εμαξηεκάησλ, ηελ θαηαζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε, ηελ απνζήθεπζε, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ απνγξαθή, ηελ θαηαρψξεζε παξαγγειηψλ, ηελ  δηαρείξηζε 

ηεο ηάμεο, ηε δηαλνκή ζε φια ηα θαλάιηα, θαη ηελ παξάδνζε ζηνλ πειάηε. 

Έλαο αθφκα παξεκθεξήο νξηζκφο  παξνπζηάδεη ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα σο ην 

ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαθίλεζε αγαζψλ απφ 

ηελ θάζε ησλ πξψησλ πιψλ κέρξη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνκήζεηα, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο, ηελ επεμεξγαζία 

παξαγγειηψλ, ηελ δηαρείξηζε απνζεκάησλ, ηελ κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ 

εμππεξέηεζε πειαηψλ. Δπηπιένλ, ελζσκαηψλεη ηα απαξαίηεηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε φισλ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Lummus & 

Vokurka,1999). 
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Δηθφλα 1: Απεηθφληζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 Όπσο βιέπνπκε θαη ζην ζρήκα 1, ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζπλδέεη ηνπο 

ζπλεξγάηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηφζν ησλ ηκεκάησλ ζην εζσηεξηθφ κηαο 

επηρείξεζεο, φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ ηεο ζπλεξγαηψλ, φπσο πξνκεζεπηψλ, 

δηαλνκέσλ, ιηαλνπσιεηψλ,  ζπκκέηνρσλ εηαηξηψλ  (third party) θαη παξφρσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Όια ηα ηκήκαηα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη ζπιινγηθά 

γηα λα θαηαζηήζνπλ ηε ζπλνιηθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα εμφρσο αληαγσληζηηθή.  

Ο απψηεξνο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη ε 

επηρείξεζε λα θαηαθέξεη  λα παξάγεη θαη λα δηαλέκεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο 

ηεο  κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο θαη κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή πνζφηεηα πφξσλ, 

πξνζθέξνληαο ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ζηνπο πειάηεο ηεο. Με ηελ ζσζηή 

δηαρείξηζε, κία επηρείξεζε πεηπραίλεη λα κεηαθέξεη ην ζσζηφ πξντφλ, ζηε ζσζηή 

πνζφηεηα, ζην ζσζηφ ηφπν, ζην ζσζηφ ρξφλν, ζηελ ψξα ηνπ, κε ην ζσζηφ θφζηνο 

(ηθληψηεο, 1997): 

Γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο απνδνηηθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχληαη  δχν θξηηήξηα. Σν έλα θξηηήξην είλαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ επηηπγράλεη ε επηρείξεζε, δειαδή πξέπεη λα παξέρεη ππεξεζίεο 

πςειήο πνηφηεηαο, ηφζν ζην ηκήκα παξαγσγήο, φζν θαη ζην ηκήκα ηνπ marketing, 

φζν θαη ζηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. Σν δεχηεξν θξηηήξην είλαη ην ρακειφ θφζηνο 

κε ην νπνίν επηηπγράλεη ηελ πνηφηεηα απηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Σα 
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θπξηφηεξα  πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο  δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

είλαη (ηθληψηεο ,1997): 

 Ζ δηαζεζηκφηεηα (availability) ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο λα έρεη αξθεηά απνζέκαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ ηελ ψξα πνπ ρξεηάδνληαη. 

 Ζ δπλακηθφηεηα (capacity) ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο  λα δηαθηλεί, κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηνπ έρνπλ 

νξίζεη, ηηο δεηνχκελεο ή ηηο παξαγφκελεο πνζφηεηεο. 

 Ζ ζπλέπεηα (consistency) ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο λα παξέρεη ηα πξντφληα πνπ δεηάλε ζηε ζσζηή ψξα, ζην 

ζσζηφ κέξνο θαη ζηε ζσζηή πνηφηεηα θαη πνζφηεηα. 

Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα ζπγρξνληζηνχλ νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ κε ηελ 

ξνή ησλ πιηθψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο έηζη ψζηε  λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο, ηνπ πςεινχ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ησλ ρακειψλ 

επελδχζεσλ ζηα απνζέκαηα θαη ηoπ ρακεινχ κνλαδηαίνπ θφζηνπο, πνπ ζεσξνχληαη 

ζπρλά αληηθξνπφκελνη ( Graham, 1989). Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ιεηηνπξγία κηαο 

απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη ζεκειηψδεο ζεκαζία 

γηα θάζε επηρείξεζε θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

κπνξεί λα πξνζθέξεη κία ζεκαληηθή αηηία δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα επηηεπρζεί ζηαζεξή ππεξνρή έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ φζνλ αθνξά ηελ πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ (Christopher, 2007).  

Δπηπξφζζεηα, είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνήζνπκε φηη ε εμππεξέηεζε πειαηψλ 

πεξηιακβάλεη φια ηα ζεκεία επαθήο κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ πξνκεζεπηή φζν 

αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαγγειηψλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, ην νηθνλνκηθφ θνκκάηη θαη νχησ 

θαζεμήο. Ζ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ πξνθχπηεη ζπλδπάδνληαο ην απνηέιεζκα φισλ 

απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Δπνκέλσο, νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ δηεμάγνπλ απηέο νη ιεηηνπξγίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

επηζπκεηνχ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Δπίζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη 

αιιειέλδεηεο δειαδή αλ κηα δξαζηεξηφηεηα απνηχρεη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε 
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εθνδηαζηηθή αιπζίδα λα δηαηαξαρζεί θαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ( Graham , 1989). 

Γηα λα παξέρεηαη ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κία 

ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Γηα 

λα επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε ηζνξξνπία ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζπκβηβαζκνί κεηαμχ 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Δπηπξφζζεηα, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

αληηιακβάλεηαη ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα σο εληαία θαη νινθιεξσκέλε θαη φρη ζαλ 

κεκνλσκέλεο ιεηηνπξγίεο. 

 

1.2 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΣΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ 

 Πνιιέο θχξηεο αιιά θαη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο εκπιέθνληαη ζηελ δηαρείξηζε 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, έηζη ψζηε λα επηζπεχζνπλ  ηελ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ησλ  πιηθψλ. Σν πκβνχιην ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply Chain Council) 

αλέπηπμε ην κνληέιν SCOR (Supply Chain Operations Reference Model) ην νπνίν ζα 

αλαιπζεί δηεμνδηθά ζε επφκελν θεθάιαην. χκθσλα κε ην κνληέιν SCOR νξίδεηαη 

έλα θνηλφ ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο έηζη ψζηε  λα 

βνεζήζεη ηηο εηαηξείεο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα θαη επθνιφηεξα  ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα αιιά θαη λα θαζνξίδνπλ θαιχηεξα θαη ηνπο  

ζηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ.  Σν κνληέιν απηφ θαζνξίδεη πέληε θχξηεο 

δηαδηθαζίεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (ΒearingPoint Inc. ,2008)

 

1) ρεδηαζκόο (Plan): Απνηειείηαη απφ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο εμηζνξξνπνχλ ηε 

ζπλνιηθή δήηεζε θαη πξνζθνξά γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ελεξγεηηθή 

δχλακε έηζη ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνκεζεηψλ, ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο παξάδνζεο. 

 

 Πξνκήζεηα (Source): απνηειείηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνκήζεηα πξντφλησλ  θαη  ππεξεζηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ παξαγφκελνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο ηεο επηρείξεζεο.
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 Γεκηνπξγία (Make): απνηειείηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ κεηαηξέπνπλ ην 

πξντφλ ζην ηειηθφ ζηάδην γηα ηελ θάιπςε ηεο πξνβιεπφκελεο ή πξαγκαηηθήο 

δήηεζεο.  

 Γηαλνκή (Deliver): απνηειείηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ παξέρνπλ έηνηκα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο παξαγγειηψλ, 

ηεο δηαρείξηζε κεηαθνξάο θαη ηελ δηαρείξηζε δηαλνκήο.

5) Δπηζηξνθή (Return) : Απνηειείηαη απφ δηαδηθαζίεο πνπ είλαη ζπλπθαζκέλεο 

κε ηελ επηζηξνθή πξντφλησλ ή ηελ απνδνρή επηζηξεθφκελσλ πξντφλησλ 

ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηεο ππνζηήξημεο πειαηψλ κεηά ηελ παξάδνζε. 

O παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ νη πέληε βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 
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Πίλαθαο 1: Οη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ  νη πέληε βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 

 

ΥΔΓΙΑΜΟ 

(ρεδηαζκφο & δηαρείξηζε δήηεζεο &εθνδηαζκνχ) 

 Δμηζνξξφπεζε ησλ πφξσλ κε ηηο απαηηήζεηο  

 Δπζπγξάκκηζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κε ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζρέδην ηεο εηαηξείαο 

 Γηακφξθσζε/θνηλνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ γηα ηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα 

 Γηαρείξηζε ησλ θαλφλσλ, ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ησλ 

απνζεκάησλ, ηεο επίδνζεο ηεο εθνδηαζηηθήο, ησλ 

κεηαθνξψλ & ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο. 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

( Τπνδνκή ηεο πξνκήζεηαο & απφθηεζε πξνηφλησλ) 

 Πξνγξακκαηηζκφο ησλ παξαδφζεσλ, ιήςε & κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ, θαζψο θαη γηα ηελ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 Πξνζδηνξηζκφο , επηινγή πξνκεζεπηψλ αιιά θαη απνηίκεζε 

ηεο απφδνζεο ηνπο. 

 Γηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ  & ηνπ δηθηχνπ ησλ 

πξνκεζεπηψλ 

 

ΓΙΑΝΟΜΗ 

( Γηαρείξηζε παξαγγειηψλ, απνζήθεπζεο & 

κεηαθνξψλ) 

 πληνληζκφο φισλ ησλ βεκάησλ δηαρείξηζεο κηαο 

παξαγγειίαο 

 Γηαρείξηζε απνζεθψλ 

 Έιεγρνο & επηθχξσζε γηα ηελ απνζηνιή ηνπ πξντφληνο 

θαηά ηελ ιήςε ηνπ απφ ηνλ πειάηε 

 Έθδνζε ηηκνινγίνπ  

 Γηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

δηαλνκή, ησλ απνζεκάησλ ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ, ηνπ 

θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηηο εηζαγσγέο & ηηο εμαγσγέο ησλ πξντφλησλ. 

 

ΔΠΙΣΡΟΦΗ 

(Δπηζηξνθέο α‟ πιψλ & ιήςε επηζηξνθψλ ηειηθψλ 

πξνηφλησλ) 

 Γηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο επηζηξνθήο: δηαρείξηζε ηεο επίδνζεο, ησλ 

απνζεκάησλ επηζηξεθφκελσλ πξντφλησλ, ηεο κεηαθνξάο, & 

ηεο δηακφξθσζεο ηνπ δηθηχνπ. 

 Γηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηελ 

επηζηξνθή ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ. 
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Πεγή: Scott Hudson ( 2004), The SCOR Model for Supply Chain Strategic Decisions, SCM, Supply 

Chain Resource Cooperative (SCRC) Available from: http://scm.ncsu.edu/scm-articles/article/the-scor-

model-for-supply-chain-strategic-decisions 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΔΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΟΓΗΓΗΑΝ ΣΗΝ 

ΠΡΑΙΝΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ 

 

2.1  Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ 

  Δάλ θαη ν φξνο « πεξηβάιινλ» ή «πξαζίληζκα (greening) » έρεη κία 

δηθνξνχκελε έλλνηα θαη ππνδειψλεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, 

ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν  ν φξνο απηφο αθνξά φρη κφλν ηελ ελαξκφληζε ηεο 

νηθνινγηθήο επίδνζεο ηεο εηαηξείαο κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ κεηφρσλ, αιιά θαη ηε 

δεκηνπξγία κίαο λέαο πεγήο απφ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, φζνλ αθνξά ηα 

δηνηθεηηθά (ζέκαηα) ηεο εηαηξείαο ( φπσο κείσζε ηνπ θφζηνπο, αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο) (Gupta ,1994). χκθσλα κε ηνλ Gupta (1995), ε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη βειηηψλεη ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηδφζεηο κέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο  δηαθφξσλ νηθνινγηθψλ πξαθηηθψλ,  ηε 

δξνκνιφγεζε λέσλ κέηξσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ, κεζφδσλ 

θαη πξντφλησλ. 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιπάξηζκεο κειέηεο γηα ηελ  

πξάζηλε εθνδηαζηηθή αιπζίδα. χκθσλα κε ηνλ Srivastara (2007) ε πξάζηλε 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα νξίδεηαη σο « ε ελζσκάησζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

πξνβιεκαηηζκνχ ζηελ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο , 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ, ηελ επηινγή θαη πξνκήζεηα 

ησλ πιηθψλ, ηελ θαηαζθεπή δηεξγαζηψλ, ηελ παξάδνζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζηνλ 

θαηαλαισηή θαζψο θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο κεηά ηελ 

σθέιηκε δσή ηνπ. χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ε πξάζηλε εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα ζρεηίδεηαη κε έλα επξχ θάζκα ηεο παξαγσγήο, απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξντφληνο κέρξη ηελ αλαθχθισζε ηνπ ή ηελ  θαηαζηξνθή ηνπ. Απηή ε αξρή είλαη 

παξφκνηα κε ηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο δειαδή ηα πξντφληα πεξλνχλ απφ έλα 

θχθιν δσήο φπσο ν άλζξσπνο ( Γέλλεζε ,Χξίκαλζε θαη ν Θάλαηνο).  

http://scm.ncsu.edu/scm-articles/article/the-scor-model-for-supply-chain-strategic-decisions
http://scm.ncsu.edu/scm-articles/article/the-scor-model-for-supply-chain-strategic-decisions
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 Ζ πξάζηλε εθνδηαζηηθή αιπζίδα είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη ζαλ ζηφρν λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηελ νηθνινγηθή επηξξνή  ελφο πξντφληνο ή κίαο ππεξεζίαο 

(BearingPoint,2008).  Kαιχπηεη φιεο ηηο θάζεηο ηεο δσήο ελφο πξντφληνο, απφ ηελ 

εμφξπμε ησλ πξψησλ πιψλ, ην ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ, ηελ δηαλνκή ηνπο  κέρξη 

θαη ηελ ηειηθή ηνπο ρξήζε απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ δηάζεζε ηνπο ζην ηέινο ηνπ 

θχθινπ δσήο ηνπο (επηδηφξζσζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε). 

 

 

 

 

 

ρήκα 1: Οξηνζεηψληαο ηελ πξάζηλε εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

Πεγή: ΒearingPoint Inc. (2008), Supply Chain Monitor “How mature is the Green Supply  Chain?” 

 

H ελζσκάησζε ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κπνξεί λα 

εμνηθνλνκήζεη πφξνπο, λα κεηψζεη ηα απφβιεηα θαη λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ηεο εηαηξείαο (Porter & Van Der Linde, 1995) .  H πξνζέγγηζε απηή πξνυπνζέηεη φηη 

ε επηβνιή ησλ πξνηχπσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ελζαξξχλεη  ηελ 
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αλαδήηεζε ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ γηα ηελ  βειηίσζε ηεο ρξήζεο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ εηζξνψλ φπσο είλαη νη πξψηεο χιεο, ε ελέξγεηα θαη ην 

θφξην εξγαζίαο.    

χκθσλα κε ηνπο Boks θαη Stevels (2007)   ην «πξάζηλν (green)» 

θαηεγνξηνπνηείηαη ζε 3 ηχπνπο νη νπνίνη βαζίδνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πνπ 

έρνπλ νη εκπιεθφκελνη θνξείο ( πξάζηλε επηζηήκε, πξάζηλε θπβέξλεζε θαη πξάζηλνη 

πειάηεο) γηα ην πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, « ε πξάζηλε επηζηήκε» ζεσξεί φηη ε 

αλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίζεη ηελ  

επίπησζε ησλ πξντφλησλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ζην πεξηβάιινλ. 

Δλψ «ε πξάζηλε θπβέξλεζε» δελ αζρνιείηαη κφλν κε ηνπο ξχπνπο    πνπ εθπέκπνληαη 

θαηά κήθνο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αιιά εκπιέθεη θαη άιινπο 

παξάγνληεο φπσο ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ 

θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε. Σέινο, «νη πξάζηλνη πειάηεο» είλαη φηη ε αληίιεςε ηνπο γηα 

ηελ νηθνινγία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο ,θπξίσο ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο,  

 

2.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΟΓΗΓΗΑΝ ΣΗΝ ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΠΡΑΙΝΗ 

ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ 

 Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα δηεπξελήζνπλ πνηνη είλαη νη 

παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηηο εηαηξείεο λα επαλαζρεδηάζνπλ ηελ εθνδηαζηηθή ηνπο 

αιπζίδα κε πεξηβαιινληηθφ ππεχζπλν ηξφπν. (Bansal & Roth, 2000, Hoffman, 2001). 

χκθσλα, φκσο κε ηνπο Schot θαη Fisher (1993), ε έληαζε ησλ πηέζεσλ απηψλ κπνξεί 

λα δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα θαη λα εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ ηνκέα,  θαη ηελ εηαηξεία 

ζηελ νπνία απεπζχλνληαη.  

Έλαο θχξηνο παξάγνληαο πνπ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν θαη νδήγεζε ηηο 

εηαηξείεο λα ελζσκαηψζνπλ ηελ πξάζηλε ζηξαηεγηθή ήηαλ νη πεξηβαιινληηθνί λφκνη 

πνπ ζεζπίζηεθαλ (Paulraj A., 2007;  Khiewnavawongsa & Schmidt , 2008 ; Rao & 

Holt., 2005; Fiskel J.,2009; Rands P. & Angell C.,1998).  χκθσλα κε ηνλ Cordano 

(1993) , νη εηαηξείεο αλαγθάζηεθαλ λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

λφκνπο, γηαηί ην θφζηνο ησλ πξνζηίκσλ ζα ήηαλ δεκηνγφλν γηα απηέο.  Τπάξρεη έλαο 
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κεγάινο αξηζκφο θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ νη νπνίνη ειέγρνπλ ηηο εηαηξείεο θαη είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ κφιπλζε, ηα ρεκηθά απφβιεηα θαη ην πιηθφ ησλ πξντφλησλ  πνπ 

παξάγνπλ νη εηαηξείεο. Όιεο νη εηαηξείεο δελ ειέγρνληαη απφ ηνπο ίδηνπο νξγαληζκνχο, 

αιιά εμαξηάηαη απφ ηνπο πφξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζε πνηνλ θιάδν αλήθνπλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελφο θπβεξλεηηθνχ νξγαληζκνχ είλαη ε Τπεξεζία 

Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο [Environmental Protection Agency (EPA)] , ε  νπνία 

ηδξχζεθε γηα λα πξνζηαηεχζεη ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. ηφρνο ηεο 

είλαη λα αλαπηχμεη θαη λα επηβάιιεη θαλνληζκνχο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ λφκσλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ ην Κνγθξέζν ( U.S. Environmental 

Protection Agency,2007). Δπηπξφζζεηα,πηνζεηήζεθαλ θαη λένη θαλνληζκνί, φπσο  ν 

θαλνληζκφο γηα ηνλ Πεξηνξηζκφ ησλ Δπηθίλδπλσλ Οπζηψλ [ Restriction of Hazardous 

Substances (RoHS)], πνπ δελ αθνξνχλ κφλν ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ πξντφλησλ 

αιιά θαη ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο δηαλνκείο ή αθφκα θαη ηνπο πειάηεο 

(Khiewnavawongsa & Schmidt , 2008).  

Έλα αθφκα θίλεηξν πνπ σζεί ηηο εηαηξείεο λα αληαπνθξηζνχλ κε 

πεξηβαιινληηθφ ππεχζπλν ηξφπν είλαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο πνπ ππάξρεη ζηνλ 

ζεκεξηλφ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν (Clark, 1999). Ζ εηαηξεία ζα πξέπεη λα εληππσζηάζεη 

ηνλ πειάηε θαη λα μερσξίζεη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Έλαο ηξφπνο λα μερσξίζεη 

κία εηαηξεία είλαη λα εθαξκφζεη ηελ πξάζηλε εθνδηαζηηθή αιπζίδα, αζρέησο αλ ηελ 

έρνπλ πηνζεηήζεη ή φρη νη αληαγσληζηέο ηεο. Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα 

αληηιακβάλνληαη φηη θαη νη πειάηεο θαη φρη κφλν νη αληαγσληζηέο ηεο επεξεάδνπλ ηελ 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηεο γηα ηελ πηνζέηεζε ή φρη ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. Θα πξέπεη ε εηαηξεία λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο έηζη ψζηε λα 

ηθαλνπνηεί ηνπο πειάηεο ηεο , πξνζθέξνληαο μερσξηζηά πξντφληα (Khiewnavawongsa 

& Schmidt , 2008) .  

Σέινο, ε ίδηα ε εηαηξεία απνηειεί έλαλ αθφκα θχξην παξάγνληα πνπ σζεί ζηελ 

εθαξκνγή ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ ίδηα ε εηαηξεία κπνξεί λα 

ππνθηλεζεί απφ νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ή θαη αθφκα ζχκθσλα κε ηνλ Bansal θαη Roth, 

(2000) θαη απφ εζηθνχο ιφγνπο. Ζ πηνζέηεζε ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη  ζηελ κείσζε 

θφζηνπο,  ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζηελ δεκηνπξγία εκπνξηθήο θήκεο 

θαη ζηελ εμάιεηςε ησλ απνβιήησλ θαη ηεο κφιπλζεο ( Cordano,1993) . Δπίζεο, απφ 

πιεπξά αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, εληζρχεηαη ην εζηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ 
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εθαξκνγή νξηζκέλσλ πξάζηλσλ πξνγξακκάησλ φπσο ε δεκηνπξγία εξγνλνκηθνχ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Khiewnavawongsa & Schmidt , 2008). 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΙ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ  

 

3.1 H TAΞΙΝΟΜΗΗ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΧΝ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ 

ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ  

 Οη εηαηξείεο γηα λα κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ  νηθνινγηθά πξντφληα, 

ππεξεζίεο θαη ιχζεηο πςειήο πνηφηεηαο πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηε ρξήζε επηθίλδπλσλ 

πιηθψλ, εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα θαη άιινπο πφξνπο θαη επηηξέπνπλ ηελ αλαθχθισζε 

θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ, ζα πξέπεη λα επελδχζνπλ ζε πξάζηλεο  

πξαθηηθέο θαη βάζε απηέο λα επαλαζρεδηάζνπλ ηελ εθνδηαζηηθή ηνπο αιπζίδα. 

ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα παξνπζηαζηνχλ δηεμνδηθά νη πξάζηλεο 

πξαθηηθέο νη νπνίεο    ηαμηλνκνχληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 1)  Πξάζηλν 

Πξντφλ ( Green Product) 2)  Πξάζηλε Μεηαθνξά θαη Γηαλνκή ( Green Transportation 

and Green Distribution) 3) Πξάζηλε Απνζήθεπζε ( Green Warehousing) 4) 

Aληίζηξνθα Logistics ( Reverse Logistics) ( Vlachos & Mallidis, 2010). 

 

3.1.1 ΠΡΑΙΝΟ ΠΡΟΨΟΝ ( GREEN PRODUCT) 

To Πξάζηλν Πξντφλ ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ:  1)  Tελ Πξάζηλε 

Πξνκήζεηα 2) Toλ Πξάζηλν ρεδηαζκφ ηνπ Πξντφληνο (Green Product Design) ( 

Green Purchasing) θαη 3) Σελ  Πξάζηλε Παξαγσγή (Green Manufacturing) ( Vlachos 

& Mallidis, 2010) . 

3.1.1.1 Ππάζινη Ππομήθεια (Green Purchasing) 
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 Ζ Πξάζηλε Πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη νηηδήπνηε πξνκεζεχεηαη απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο, ηνπο ζπκκέηνρνπο εηαίξνπο ( third parties), ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 

θαη γεληθφηεξα απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, λα  

βαζίδεηαη ζε πεξηβαιινληνινγηθά πξφηππα θαη λα πεξηιακβάλεη νηθνινγηθή ζήκαλζε. 

Aπηφ απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα πξάζηλα 

πξντφληα, απμάλνληαο ηελ δήηεζε ηνπο θαη ζπλεπψο σζψληαο ηηο εηαηξείεο λα 

επαλαζρεδηάζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο  ηνπο, βαζηζκέλεο ζε πεξηβαιινληηθά πξφηππα. Ζ 

Ηαπσλία είλαη αδηακθηζβήηεηα ε πην ελεξγή ρψξα πνπ έρεη πηνζεηήζεη ηελ πξάζηλε 

πξνκήζεηα (ΒearingPoint Inc., 2008). Πνιινί  βαζηθνί εηαίξνη ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο έρνπλ αλαγθαζηεί ή κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία,  λα πηνζεηήζνπλ ζπζηήκαηα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο φπσο είλαη ην ISO 14000, ιφγσ ηεο δήηεζεο ησλ  

πειαηψλ ηνπο γηα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφληα. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα, απνηεινχλ νη πξνκεζεπηέο ησλ απηνθηλεηνβηνκεραληψλ ηεο 

λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο πνπ πηνζέηεζαλ εζεινληηθά ην πξφηππν ISO 14001, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο  ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ θνξπθαίσλ 

απηνθηλεηνβηνκεραληψλ, ηελ General Motors, ηελ Ford θαη ηελ Chrysler, ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο πνπ αλαγθάζηεθαλ λα πηνζεηήζνπλ ην πξφηππν απηφ (University 

of Auckland, 2011). 

3.1.1.2 Ππάζινορ Σσεδιαζμόρ ηος Πποϊόνηορ (Green Product Design) 

 Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ πξντφληνο έρεη αλαγλσξηζηεί σο ν θξίζηκνο παξάγνληαο 

πνπ ζπλδέεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο κε ηηο άιιεο δηαδηθαζίεο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ. Οη 

πεξηβαιινληηθέο απνθάζεηο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζην αξρηθφ ζηάδην ζρεδηαζκνχ ηνπ 

πξντφληνο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή κείσζε ησλ  επηπηψζεσλ πξνο 

ην πεξηβάιινλ, απφ ηελ δεκηνπξγία ελφο πξντφληνο. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην λα 

επηζεκαλζεί φηη ε πηνζέηεζε ηνπ νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ δεκηνπξγεί επηπξφζζεηα 

θφζηε θαη πεξηνξηζκνχο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ( Chu C.H. et al., 2009).  

Ο Πξάζηλνο ρεδηαζκφο ηνπ Πξντφληνο πεξηιακβάλεη πξντφληα πνπ 1) 

θαηαζθεπάδνληαη απφ αλαθπθιψζηκα ή αλαθαηαζθεπαζκέλα πιηθά 2) πνπ κπνξνχλ 

λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα αλαθαηαζθεπαζηνχλ 3) πνπ δηαζέηνπλ θηιηθή 

ζπζθεπαζία πξνο ην πεξηβάιινλ 4)  πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ νξγαληθά πιηθά 5) πνπ 
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πξνζδηνξίδνπλ ηελ βέιηηζηε αθνινπζία ζπλαξκνιφγεζεο ηνπο φηαλ ζρεδηάδνληαη.  

Έηζη, πνιπάξηζκεο παγθνζκηνπνηεκέλεο εηαηξείεο επαλαζρεδίαζαλ ηηο γξακκέο 

παξαγσγήο ηνπο, ελζσκαηψλνληαο πξάζηλα ραξαθηεξηζηηθά ζηα πξντφληα ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε Mc Donald‟s ρξεζηκνπνίεζε  θηιηθά πιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ γηα λα 

θαηαζθεπάζεη θαιακάθηα γηα ηα πνηά ηεο θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κεηψζεη ηα 

ζηεξεά απφβιεηα ηεο θαηά 1.000.000 ιίβξεο εηεζίσο (Grove et al.,1996). Tέινο, ε 

Sony ρξεζηκνπνηψληαο αλαθπθιψζηκα πιηθά  είηε απφ ηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία 

είηε απφ ηα εζσηεξηθά εμαξηήκαηα ησλ πξντφλησλ ηεο, θαηάθεξε λα κεηψζεη ηελ 

ρξήζε λέσλ πφξσλ θαη λα παξάγεη ηειενξάζεηο απφ πιαζηηθφ πνπ έρεη αλαθπθισζεί 

απφ ηα ίδηα ηεο ηα πξντφληα. 

3.1.1.3 Ππάζινη Παπαγωγή (Green Manufacturing) 

 Ζ Πξάζηλε Παξαγσγή πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε hardware θαη software 

ηερλνινγηψλ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε πεξηβαιινληηθή  θαηαζθεπή ησλ πξντφλησλ, 

απνζθνπψληαο  ζηελ κείσζε ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ απνβιήησλ. Πεξηιακβάλεη δχν 

πξνζεγγίζεηο (ΒearingPoint Inc.,2008):  

 Καιχηεξε Καηαλάισζε: κείσζε ησλ βιαβεξψλ εθπνκπψλ, ηεο 

θαηαλάισζεο ηνμηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ.  

 Υακειφηεξε Καηαλάισζε: κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο, 

ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ απνβιήησλ. 

  Δίλαη απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί φηη νη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

πεξηιακβάλεη ε πξάζηλε παξαγσγή είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ Ληηή παξαγσγή ( 

Lean Manufacturing). Ζ Sony ρξεζηκνπνηεί έλα ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ    

πξντφληνο ( Product Management Software) , ην νπνίν δηαζέηεη σο επηινγή ηνλ 

πξάζηλν ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο θαη απνζθνπεί ζηελ εμάιεηςε ησλ κε επηζπκεηψλ 

ηππηθψλ απνθιίζεσλ ηνπ πξντφληνο ηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ αθαηάιιειν 

ζπλδπαζκφ ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο. Έηζη, θαηαθέξλεη λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ ηεο θαη ηα απφβιεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ηεο ( Luh et al., 2007). 
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3.1.2 ΠΡΑΙΝΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΜΗ (GREEN 

TRANSPORTATION AND GREEN DISTRIBUTION) 

ην κεηαθνξηθφ θνκκάηη, νη πξνζπάζεηεο εληαηηθνπνηήζεθαλ θπξίσο απφ ηελ 

πίεζε νξηζκέλσλ θπβεξλεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ φπσο ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην , θαη 

απφ ηα πνιπάξηζκα ζρέδηα δξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Δλδεηθηηθά, ζα 

αλαθέξνπκε ην ζρέδην δξάζεο πνπ αθνξά ηελ κεηαθνξά ησλ θνξηηψλ θαη ησλ 

logistics ( 2007)  θαη  ην πξαζίληζκα ηνπ κεηαθνξηθνχ ηνκέα (2008) (Dekker et 

al.,2010). 

ην πιαίζην ησλ πξάζηλσλ πξαθηηθψλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο 

πεξηιακβάλεηαη ν πξάζηλνο ζρεδηαζκφο δηθηχσλ, ε ρξεζηκνπνίεζε ζηφινπ 

κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ κε πςειή απφδνζε θαπζίκσλ φπσο θαη ε εθαξκνγή 

βειηησκέλεο αεξνδπλακηθήο ζε νρήκαηα, ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ρξεζηκνπνίεζεο 

ησλ νρεκάησλ θαη κείσζε ησλ άζθνπσλ δηαδξνκψλ, ε εθαξκνγή ινγηζκηθψλ γηα ηελ 

δξνκνιφγεζε ησλ νρεκάησλ θαη ε απνδνηηθή ζε θαχζηκα νδήγεζε (Vlachos & 

Mallidis, 2010). 

3.1.2.1 Ππάζινορ Σσεδιαζμόρ Δικηύος (Green Network Design) 

Ο πξάζηλνο ζρεδηαζκφο δηθηχσλ εμεηάδεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο επηινγήο ηεο 

ζέζεο ησλ θέληξσλ δηαλνκήο   θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο  ζε ζρέζε κε ηελ 

επίδνζε ησλ εθπνκπψλ ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ιεηηνπξγψληαο έλα θέληξν δηαλνκήο ζε θνληηλή απφζηαζε 

κε θάζε ζεκείν δήηεζεο, ν δηαρεηξηζηήο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ειαρηζηνπνηεί ηηο 

απνζηάζεηο πνπ πξέπεη λα δηαλπζνχλ κε έλα πεξηβαιινληηθά απνηειεζκαηηθφ 

θνξηεγφ. Δπνκέλσο, έηζη ειαρηζηνπνηνχληαη θαη νη εθπνκπέο θαπζαεξίσλ ζε φιε ηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

Τηνζεηψληαο απηήλ  ηελ ηαθηηθή, ε νπνία αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε πνιιψλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θνληά ζηηο αγνξέο δήηεζεο, ειαρηζηνπνηείηαη ην κέγεζνο ησλ 

εθπνκπψλ θαπζαεξίνπ ζε ζρέζε κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα ήηαλ αλαγθαίν λα δηαλπζνχλ πνιχ κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο . 

3.1.2.2 Eνεπγειακά Αποηελεζμαηικόρ Σηόλορ Μησανημάηων και Εξοπλιζμού (Energy 

Efficient Transport and Equipment) 
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Ζ ρξήζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, πβξηδηθά βαξέσο ηχπνπ θνξηεγά 

παξάδνζεο ειαρηζηνπνηνχλ ζεκαληηθά ηελ εθπνκπή αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ 

(Particulate Matters -PMs), πδξνγνλαλζξάθσλ (Hydrocarbon-HC) θαη  νμεηδίσλ ηνπ 

αδψηνπ (Nitric Oxide -NOx) κέζσ ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο θαχζεο, θαη θαηά 

ζπλέπεηα νδεγεί ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 

Ζ εηαηξεία Wal- Mart πξνκεζεχηεθε πβξηδηθά βελδηλν-ειεθηξηθά θνξηεγά θαη 

θνξηεγά ςπγεία γηα ηα νπνία απαηηνχληαλ ιηγφηεξε ελέξγεηα γηα ηελ ςχμε θαη έηζη ν 

θηλεηήξαο κπνξνχζε λα ζβήζεη φηαλ ην θνξηεγφ ζηακαηνχζε. Με απηήλ ηελ θίλεζε, 

ε εηαηξεία εμνηθνλνκεί ζρεδφλ 75 $ εθαηνκκχξηα θαη πεξηνξίδεη ηελ εθπνκπή πεξίπνπ 

400.000 ηφλνπο δηνμείδην ηνπ άλζξαθα εηεζίσο ( Wallmart (2008), Sustainability: 

climate change and energy. Αvailable from:http://walmartstores.com/Sustainability 

/7673.aspx). 

Δπηπξφζζεηα, κείσζε ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ ζα κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηνπ αεξνδπλακηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ νρεκάησλ. Μία έθζεζε 

(αλαθνξά) πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Δλέξγεηαο (International 

Energy Agency) ην 2007 παξνπζηάδεη κία εληππσζηαθή 10-20%  βειηίσζε ζε επίπεδν 

θαηαλάισζεο θαπζίκσλ, ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά νρήκαηα. 

3.1.2.3 Αύξηζη ηος Ποζοζηού Χπηζιμοποίηζηρ ηων Οσημάηων και Μείωζη ηων 

Πεπιηηών Διαδπομών ( Increase of Vehicle Utilization Rates and Reduction of Empty 

Returns) 

 Έλα επξχ θάζκα κέηξσλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηελ  αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ νρεκάησλ θαη κείσζεο ησλ πεξηηηψλ δηαδξνκψλ. 

Μπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ α) ηεο εθαξκνγήο θαζνξηζκέλνπ ζπζηήκαηνο παξάδνζεο 

απφ ηνπο πξνκεζεπηέο β) ηεο ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ γηα ηηο κεηαθνξέο γ) 

ηεο εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ ηαθηηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη δ) ησλ κεηαθνξψλ γηα 

ηελ αληίζηξνθε ξνή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε έλα 

θαζνξηζκέλν ζχζηεκα παξάδνζεο, νη πειάηεο ζα ελεκεξψλνληαη φηη έλα φρεκα ζα 

επηζθέπηεηαη κία ζπγθεθξηκέλε  πεξηνρή ζε κία θαζνξηζκέλε κέξα, έηζη ψζηε εάλ 

ζέινπλε λα παξαιάβνπλε θάηη εθείλε ηελ εκέξα ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ 

θάλεη ηελ παξαγγειία ηνπο ζε θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ απφ εθείλε ηελ εκέξα. 

Με ηε ζπγθέληξσζε πνιιψλ παξαγγειηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο κέξεο, νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

http://walmartstores.com/Sustainability%20/7673.aspx
http://walmartstores.com/Sustainability%20/7673.aspx
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ρξεζηκνπνίεζεο ησλ νρεκάησλ ηνπο. Δπηπιένλ, δηαθνξεηηθά ζεκεία ιηαληθήο 

πψιεζεο ηα νπνία είλαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ θαη λα ζπιιέγνπλ ην θνξηίν πξνο παξάδνζε ζε έλα θνηλφ ζεκείν, γηα 

παξάδεηγκα ζε κία απνζήθε, θαη έπεηηα λα ην απνζηέιινπλ κε βαξηά θνξηεγά ζηα 

δηάθνξα καγαδηά ιηαληθήο. Έλα παξάδεηγκα  επηηπρίαο απηήο ηεο ηαθηηθήο είλαη ε 

Exel LTD, κία εηαηξεία ε νπνία ιεηηνπξγεί έλα θέληξν ιηαληθήο ελνπνίεζεο γηα 

θαηαζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην αεξνδξφκην ηνπ Heathrow. Δίρε εθηηκεζεί φηη 

πηνζεηψληαο απηήλ ηελ ηαθηηθή ε εηαηξεία θαηάθεξε λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

νρεκάησλ πνπ επηζθέπηνληαλ ην αεξνδξφκην γηα λα παξαδψζνπλ θνξηία θαηά 75% 

θαη αχμεζε ην πνζνζηφ θφξησζεο ησλ νρεκάησλ ζε 90% (Energy Efficiency Best 

Practice Program, 1998).  

Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ρξεζηκνπνίεζεο νρεκάησλ, κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη 

απφ ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απνηειεί ε 

Kelloggs θαη ε Kimblerly – Clark νη νπνίεο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηελ TDG, εηαηξεία 

κεηαθνξψλ θαη logistics ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, γηα λα ζπληνλίζνπλ ηηο κεηαθνξέο 

ηνπο (Μc Kinnon,2006). 

Δπηπξφζζεηα, δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ζπζθεπαζίαο θαη ε πιήξεο εθκεηάιιεπζε 

ηνπ χςνπο ελφο νρήκαηνο, κπνξνχλ επίζεο λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηε δηαρείξηζε 

ηεο ρσξεηηθφηεηαο ελφο νρήκαηνο. Δθηηκάηαη φηη, εάλ ηα θνξηία παιεηψλ κπνξνχζαλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πιήξσο ην εζσηεξηθνχ χςνο ηνπ νρήκαηνο, ην επξσπατθφ 

ζχζηεκα δηαλνκήο ηξνθίκσλ, ζα απαηηνχζε θαηά 15% ιηγφηεξα θνξηεγά (Kearney, 

1997). 

3.1.2.4 Δπομολόγηζη και Χπονοππογπαμμαηιζμόρ Οσημάηων ( Vehicle Routing and 

Sceduling) 

Έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο δηαλνκήο εκπνξεπκάησλ δηελεξγείηαη απφ νδηθά 

νρήκαηα. Σν πξφβιεκα ηεο νξγάλσζεο θαη δξνκνιφγεζεο ελφο ζηφινπ νρεκάησλ 

θαηά έλαλ ηξφπν ν νπνίνο ζα κεηψλεη ηα κεηαθνξηθά θφζηε θαη ζα βειηηψλεη ην 

επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη, νλνκάδεηαη πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο θαη 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ νρεκάησλ (Golden & Assad, 1998 ; Golden et al., 2008). 

Τπάξρεη γθάκα ινγηζκηθψλ παθέησλ ηα νπνία παξέρνπλ δηαδξνκέο θαη δξνκνιφγηα 

θαηαθέξλνληαο κείσζε θφζηνπο απφ 5 έσο 20% ηνπ νιηθνχ θφζηνπο κεηαθνξάο. 
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Απηέο νη κεηψζεηο θφζηνπο επηηπγράλνληαη θπξίσο εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ πεξηηηψλ 

δηαδξνκψλ ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη 

επνκέλσο θαη ζηελ εθπνκπή αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δπηπιένλ, δχζθνια ηαμίδηα 

(φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ ελφο θέληξνπ πφιεσο κε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε) 

ζρεδηάδνληαη γηα κία πεξίνδν ηεο εκέξαο φπνπ νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ.  

Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ εκπνξηθψλ νρεκάησλ είλαη κία απφ ηηο 

ζεκαληηθέο αλεζπρίεο γηα πνιιέο εηαηξίεο νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηξφπνπο 

λα κεηψζνπλ ην «απνηχπσκα ηνπ άλζξαθα» πνπ αθήλνπλ θαη επνκέλσο λα 

βειηηψζνπλ ηα «πξάζηλα δηαπηζηεπηήξηά ηνπο». 

Ζ εηαηξεία Wal - Mart γηα παξάδεηγκα απνζθνπεί ζην λα θάλεη ηα νρήκαηά 

ηεο 25% πην απνηειεζκαηηθά κέζα ζε 3 ρξφληα θαη 50% κέζα ζε 10 ρξφληα (Ζeying 

& Sanzero, 2009), θαζψο ε Tesko θαη ε Sainsbury, κεγάιεο αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη 

επηζπκνχλ λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο απφ ηηο κεηαθνξέο γηα κία θαηεγνξία πξντφλησλ 

θαηά 50% ζε 5 ρξφληα θαη θαηά 5% ζε 3 ρξφληα (Tesco, 2008, Sainsbury, 2008),  απφ 

ηελ εθαξκνγή ινγηζκηθψλ γηα δξνκνιφγεζε νρεκάησλ. 

3.1.2.5 Αποδοηική Σε Καύζιμα Οδήγηζη (Fuel-Efficient Driving (Eco- Driving)) 

 Έρεη απνδερηεί φηη ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθπαηδεχνπλ ηνπο νδεγνχο κηαο 

εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ νηθνινγηθή νδήγεζε κπνξνχλ λα επηθέξνπλ εμνηθνλφκεζε 

θαπζίκνπ 8 -10%. Οη εηαηξείεο γηα λα απνθηήζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξα νθέιε απφ ηε 

εθπαίδεπζε ησλ νδεγψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ νηθνινγηθή νδήγεζε, ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζνχλ ζηελά ηελ επίδνζε ησλ νδεγψλ ηνπο θαη λα ηνπο παξέρνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξα θίλεηξα γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ απνδνηηθή ζε θαχζηκα νδήγεζε.  Γηα 

παξάδεηγκα, ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο ε Deutsch Bahn, έρνπλ βειηηψζεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαπζίκσλ ηνπο κέζσ απηήο ηεο ηαθηηθήο. (Μc Kinnon, 

2006). Πέξα, φκσο, απφ ηελ νδήγεζε θαζεαπηή, εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί θαη κε άιινπο ηξφπνπο, φπσο ην ζβήζηκν ηεο κεραλήο ζε κηθξέο ζηάζεηο, ν 

έιεγρνο ηεο πίεζεο ησλ ειαζηηθψλ θαη ε αλαθνξά θαη επηδηφξζσζε κεραληθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη δηαξξνψλ. 
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3.1.3 ΠΡΑΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ( GREEN WAREHOUSING) 

Oη απνζήθεο ιεηηνπξγνχλ θαηαλαιψλνληαο ηεξάζηηα πνζά ελέξγεηαο θαη γηα 

απηφ ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ νη θαηάιιειεο πξαθηηθέο πξάζηλεο απνζήθεπζεο  

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο απνζήθεπζεο.  

Ζ πνζφηεηα, φκσο,  ηεο ελέξγεηαο ε νπνία πξέπεη λα θαηαλαισζεί ζε θάζε 

απνζήθε, θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ 

απνζεθεπκέλσλ πξντφλησλ ζηηο επηζπκεηέο ζπλζήθεο θαη απφ ηελ θαηάιιειε 

ζεξκνθξαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εθηεινχλ ηα θαζήθνληα ηνπο κε άλεζε θαη αζθάιεηα.  

 εκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο φπσο ν ήιηνο θαη ν άλεκνο πνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Δπηπιένλ, ε δηαρείξηζε ηνπ θσηηζκνχ ζε κία απνζήθε  είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

θαη απφ άπνςε θφζηνπο, ελέξγεηαο θαη εθπνκπψλ πνπ παξάγεη θαη έρεη κηα ζεκαληηθή 

πεξηβαιινληηθή επίδξαζε, δεδνκέλνπ φηη κηα ιάκπα ησλ 400 W ε νπνία ιεηηνπξγεί 

ζπλερψο επί έλα ρξφλν, έρεη εθηηκεζεί φηη παξάγεη ηζνδχλακν ηνπ1.69 ηφλνπο 

εθπνκπψλ CO2. Κάπνηα κέηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ απφ ηηο εηαηξείεο είλαη 

λα θαζαξίδνπλ ηαθηηθά ηα θψηα νξνθήο ηνπο θαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο 

ιακπηήξεο ηνπο κε ιακπηήξεο θζνξίνπ. 

Κάπνηα άιια κέηξα πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο είλαη ε ηνπνζέηεζε θιεηδαξηψλ ζηηο πφξηεο , κε ηελ ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ 

κπξνζηά απφ ηηο πφξηεο ή θαη αθφκα κε ηελ ηνπνζέηεζε πνξηψλ ηαρείαο δξάζεο 

θπξίσο θνληά ζε εηζφδνπο θαη εμφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζπρλά. 

Δπηπξφζζεηα, ν δηαρσξηζκφο ηεο απνζήθεο  ζε ηκήκαηα αλάινγα κε ηνλ ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπο αιιά θαη ε ηνπνζέηεζε ειεγρφκελσλ ζεξκνζηαηψλ, κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

Δπηπιένλ νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ θάπνηα κέηξα θαη γηα ηελ 

κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. Γηα λα επηηεπρζεί ε γξήγνξε θαη εληαηηθή κεηαθίλεζε πξντφλησλ, 
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φιεο νη απνζήθεο ρξεζηκνπνηνχλ κία γθάκα απφ δηάθνξα κεραλήκαηα φπσο α) 

πεξνλνθφξα νρήκαηα, γηα ηελ εθθφξησζε θηβσηίσλ απφ ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη β) 

αλπςσηηθά κεραλήκαηα γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ θνξηίνπ, ζε δηαθνξεηηθνχ χςνπο 

ξάκπεο, κέζα ζην θέληξν δηαλνκήο. Απηφ απμάλεη ζεκαληηθά ηηο ελεξγεηαθέο 

απαηηήζεηο ζε βελδίλε θαη πγξαέξην (γηα ηα πεξνλνθφξα νρήκαηα) αιιά θαη ηηο 

απαηηήζεηο ζε ειεθηξηζκφ ( γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ κπαηαξηψλ γηα ηα αλπςσηηθά 

κεραλήκαηα). 

 

Έηζη, ε ρξεζηκνπνίεζε κνλάδσλ ηζρχνο εζσηεξηθήο ή πβξηδηθνχ ζπλδπαζκνχ 

θαπζίκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηερλνινγίεο θπςειψλ θαπζίκνπ πδξνγφλνπ, γηα ηα 

πεξνλνθφξα νρήκαηα θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηξηθαζηθνχ, πςειήο ηάζεο ειεθηξηθφ 

ξεχκα, ηαρείαο θφξηηζεο ζπζηήκαηα θαη επθαηξηαθήο θφξηηζεο κπαηαξίεο, κπνξνχλ 

λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο  επηπηψζεηο ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ησλ απνζεθψλ. Ζ επθαηξηαθή θφξηηζε ησλ κπαηαξηψλ, κπνξεί λα γίλεη 

σο αζηξαπηαία θφξηηζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεζεκεξηαλψλ δηαιιεηκάησλ θαη ησλ 

κηθξψλ δηαθνπψλ, ή κπνξεί λα γίλεη σο άκεζε θφξηηζε απφ θηλεηήξεο νη νπνίνη είλαη 

ζπλδεδεκέλνη κε ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ πέδεζε 

(θξελάξηζκα) ή ηελ ρξήζε ησλ πεξνλνθφξσλ νρεκάησλ, λα πεγαίλεη απεπζείαο ζηελ 

κπαηαξία κέζσ ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο.   

3.1.4 ANTIΣΡΟΦΑ LOGISTICS (REVERSE LOGISTICS) 

 Ζ αληίζηξνθε εθνδηαζηηθή αιπζίδα πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

εθαξκνγή, ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο ξνήο ησλ πξψησλ πιψλ, 

ησλ εκηέηνηκσλ πξντφλησλ (in process inventory)  θαη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη απφ ην ζεκείν ηεο θαηαλάισζεο  ζην  ζεκείν πξνέιεπζεο γηα λα  

απνθηήζνπλ εθ λένπ αμία ή λα απνξξηθζνχλ ( Chen H. et al,2005). 

Οη ξνέο ζηελ παξαδνζηαθή εθνδηαζηηθή, νξίδνληαη πξνο κία κφλν 

θαηεχζπλζε, δειαδή απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ ηειηθφ πειάηε. Δλψ ζηελ αληίζηξνθε 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα, νη ξνέο νξίδνληαη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. 

 Δίλαη απαξαίηεην λα γίλεη ε θαηάιιειε δηαρείξηζε φισλ ησλ πξντφλησλ , ησλ  

εμαξηεκάησλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη απνξξηθζεί, πξνθεηκέλνπ 
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λα αλαθηεζεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο , απνθηψληαο νηθνινγηθή θαη νηθνλνκηθή 

αμία, θαη κεηψλνληαο ηηο πνζφηεηεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ. Ζ αλάθηεζε ησλ 

πξντφλησλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο επηδηφξζσζεο (repair), ηεο 

αλαλέσζεο (refurbishing), ηεο αλαθαηαζθεπήο (remanufacturing), ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο αληαιιαθηηθψλ (cannibalization)  θαη ηεο αλαθχθισζεο 

(recycling) (Vlachos & Mallidis, 2010). 

Oη θαηαζθεπαζηέο επηδηψθνπλ κέζσ ηεο κεζφδνπ 6ζ θαη άιισλ πξνζπαζεηψλ 

πνπ απνβιέπνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ, λα ειαρηζηνπνηήζνπλ 

ηηο επηζηξνθέο. Χζηφζν, νη επηζηξνθέο ησλ πξντφλησλ δελ ζρεηίδνληαη πάληα κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπο. Οθείινληαη πεξηζζφηεξν ζηηο ιαλζαζκέλεο πξνβιέςεηο πσιήζεσλ ή 

ζηηο ηδηνηξνπίεο ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη κπνξεί λα επηζηξέςνπλ αθφκα θαη 

πξντφληα άξηζηεο πνηφηεηαο ( Chen H. et al,2005) .  

Ζ απφθαζε γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο αληίζηξνθεο εθνδηαζηηθήο δνκήο 

εμαξηάηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηε θχζε ησλ 

πξντφλησλ θαη ζε πνηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο αλήθεη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο. 

χκθσλα κε έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηα απφβιεηα ειεθηξηθψλ 

/ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ [ Waste Electrical or Electronic Equipment (WEEE)], ν 

ηνκέαο ησλ  ειεθηξνληθψλ / πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (IT) απνηειεί έλα απφ ηνπο 

ηνκείο ηεο αγνξάο, φπνπ νη πεξηζζφηεξνη πνπ αλήθνπλ, ζπκκεηέρνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ αληίζηξνθε εθνδηαζηηθή αιπζίδα  (ΒearingPoint Inc. ,2008) 

3.1.4.1 Η Διασείπιζη Αποβλήηων (Waste Management) 

 ηελ Δπξψπε παξάγνληαη 2 δηο. ηφλνη απνβιήησλ εηεζίσο, πνζφηεηα πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ηδηαηηέξσο επηθίλδπλα απφβιεηα θαη ε νπνία απμάλεηαη ζπλερψο. Ζ 

απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ δελ απνηειεί βηψζηκε ιχζε θαη ε δε θαηαζηξνθή ηνπο 

δελ ζπληζηά  ηθαλνπνηεηηθή επηινγή, επεηδή ζπλεπάγεηαη απνξξίςεηο θαη αθήλεη πνιχ 

ππθλά θαη ξππνγφλα θαηάινηπα. Ζ θαιχηεξε ιχζε εμαθνινπζεί λα είλαη ε πξφιεςε 

ηεο δεκηνπξγίαο ησλ απνβιήησλ θαη ε επαλεηζαγσγή ηνπο κέζσ ηεο αλαθχθισζεο  

ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ (Europa, Γηαρείξηζε Απνβιήησλ. Αvailable from: 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/index_el.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/index_el.htm
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Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πεξηιακβάλεη ηελ πξνεπεμεξγαζία ηνπο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ηα απφβιεηα ηθαλνπνηνχλ θαη ηα ηξία παξαθάησ ζεκεία κε 

βάζε ηελ νδεγία (Pre-Treatment Requirement of the Landfill directive) πνπ 

εθαξκφζηεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007.  

 Θα πξέπεη λα είλαη κία θπζηθή, ζεξκηθή, ρεκηθή ή βηνινγηθή δηαδηθαζία. 

 Θα πξέπεη λα κεηαηξέπεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνβιήησλ. 

 Θα πξέπεη λα κεηψλεη ηνλ φγθν ηνπο, ηελ επηθίλδπλε θχζε ηνπο,  λα 

δηεπθνιχλεη ην ρεηξηζκφ ηνπο  θαη λα εληζρχζεη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. 

χκθσλα κε ηελ νδεγία ηεο Δπξσπαηθήο Δπηηξνπήο (ΔC) γηα ηα απφβιεηα ησλ 

ζπζθεπαζηψλ [ directive on Packaging  Waste (94/62/EC)] , νη επηρεηξήζεηο είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα αλαθηήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ησλ απνβιήησλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ζπζθεπαζίεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ 

αλαθνξψλ γηα ην πνζφ ησλ ζπζθεπαζηψλ πνπ έρνπλ αλαθηεζεί θαη αλαθπθισζεί [ 

Packaging Recovery Notes (PRNs) θαη Packaging Export Recovery Notes (PERNs) ]. 

Δπηπιένλ νη  νδεγίεο ηεο ΔC γηα ηα απφβιεηα ειεθηξηθψλ/ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ [ 

Waste Electrical or Electronic Equipment (WEEE) (2002/96/EC)] θαη ν πεξηνξηζκφο 

ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο 

[on the Restriction of the Use of Certain Hazardous substances (RoHS) in Electrical 

and Electronic Equipment (202/95/EC)] έρεη σο ζηφρν λα κεησζεί ε  πεξηβαιινληηθή 

επίδξαζε ηεο ζπζθεπαζίαο απφ  ειεθηξηθέο / ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη λα απμεζεί 

ε αλαθχθισζε θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Απηφ κεηψλεη ζεκαληηθά ην 

ζπλνιηθφ πνζφ απνβιήησλ πνπ δηαηίζεηαη, θαη νη παξαγσγνί είλαη ππεχζπλνη λα 

πάξνπλ πίζσ ηα πξντφληα ηνπο θαη λα ηα αλαθπθιψζνπλ.  

 

Με βάζε ην πιαίζην ηεο νδεγίαο EC γηα ηα επηθίλδπλα  απφβιεηα [ Hazardous 

Waste Directive (91/689/EEC)], νη παξαγσγνί πνπ δηαζέηνπλ επηθίλδπλα  απφβιεηα 

πξέπεη λα εγγξαθνχλ ζηελ πεξηβαιινληηθή αληηπξνζσπεία πξηλ κεηαθηλήζνπλ ην 

πιηθφ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. Ζ κίμε ησλ επηθίλδπλσλ θαη κε  απνβιήησλ είλαη 

απζηεξά απαγνξεπκέλε θαη επνκέλσο ν δηαρσξηζκφο ησλ απνβιήησλ απαηηεί 

πξνζεθηηθφ έιεγρν ζηα αληίζηξνθα logistics. Δπηπιένλ, ν κεηαθνξέαο απνβιήησλ 

πξέπεη λα δηαζέηεη  άδεηα θαη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε 
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κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. Σέινο, ν παξαιήπηεο απαηηείηαη λα δηαηεξεί 

αξρεία γηα ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ απνβιήησλ θαη λα παξέρεη  

ηξηκεληαίεο αλαθνξέο ζηελ πεξηβαιινληηθή αληηπξνζσπεία ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ 

ΑΛΤΙΓΑ 

 

4.1 ΓΔΝΙΚΑ 

 

Μία επηρείξεζε ε νπνία ελζσκαηψλεη ηελ πξάζηλε εθνδηαζηηθή  αιπζίδα, ζα 

πξέπεη  λα κπνξεί λα αμηνινγεί, λα κεηξάεη, λα  βειηηψλεη θαη λα  ζπγθξίλεη κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν ηελ απφδνζε ηεο. Γη απηφλ ηνλ ιφγν, 

αλαπηχρζεθε ην GreenSCOR κνληέιν, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην SCOR κνληέιν, 

ελζσκαηψλνληαο φκσο πεξηβαιινληνινγηθά ζηνηρεία. Γηα λα κπνξέζνπκε λα 

πεξηγξάςνπκε ην  GreenSCOR κνληέιν, αξρηθά ζα αλαιχζνπκε ην SCOR πάλσ ζην 

νπνίν βαζίδεηαη ε δνκή ηνπ.  

 

4.2 Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ SCOR MODEL ΑΠΟ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ 

ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ 

Σν πκβνχιην ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ( Supply Chain Council), είλαη 

έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο παγθνζκίνπ βειελεθνχο, ζηνλ νπνίν 

ζπγθαηαιέγνληαη εηαηξείεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πξνψζεζε 
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ηφζν ζπζηεκάησλ φζν θαη πξαθηηθψλ αλσηάηνπ επηπέδνπ ζρεηηθψλ κε ηε δηαρείξηζε 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ( Stewart, 1997) . 

Έηζη, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα νξίζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηηο πξαθηηθέο 

ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, θαηέζηε ζαθέο φηη θνηλνί νξηζκνί, δηαδηθαζίεο θαη 

κεηξήζεηο ήηαλ απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ επηθνηλσλία ηφζν κε πειάηεο φζν θαη κε 

πξνκεζεπηέο. Υξεηαδφληνπζαλ ινηπφλ έλα κνληέιν ηνπ νπνίνπ ε δνκή ζα παξείρε ηε 

δπλαηφηεηα εκβάζπλζεο ζηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Δπίζεο, απαηηνχληαλ κηα ζπζηεκαηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλίρλεπζε ηεο επίδνζεο ηεο 

αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. Γη απηφλ ηνλ ιφγν, ην  πκβνχιην ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

πξνρψξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεγφκελνπ SCOR Model (Supply Chain Operatios 

Reference Model). Σν SCOR απνηέιεζε ην πξψην πιαίζην αλαθνξάο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε, ηελ κέηξεζε θαη ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

κηαο επηρείξεζεο ( Stephens,2001). 

 

4.3 Η ΓΟΜΗ ΣΟΤ SCOR MODEL 

 To κνληέιν SCOR επηθεληξψλεηαη ζηηο 5 πεξηνρέο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο: ηνλ ρεδηαζκό ,ηελ Πξνκήζεηα, ηελ Παξαγωγή, ηελ Γηαλνκή, ηελ 

Δπηζηξνθή, νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 1 θαζψο θαη νη 

επηκέξνπο δηαδηθαζίεο ηνπο ( Πίλαθαο 1). 

 

4.4 TA  EΠΙΠΔΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ SCOR  

 Σν SCOR δηαζέηεη ηξία επίπεδα δηαρείξηζεο σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

αλαιχεη (ρήκα 2)( Supply-Chain Council, 2005).  

ην πξώην επίπεδν νξίδεηαη ν ζθνπφο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ κνληέινπ 

αλαθνξάο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Δπηπξφζζεηα, ζην επίπεδν 

απηφ ηίζεληαη νη ζηφρνη γηα ηελ επίδνζε ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ.  

ην δεύηεξν επίπεδν δηακνξθψλεηαη θαηά παξαγγειία ε αιπζίδα εθνδηαζκνχ 

ηεο επηρείξεζεο απφ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο δηαδηθαζηψλ. Οη επηρεηξήζεηο 
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εθαξκφδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο κε βάζε ηελ δηακφξθσζε πνπ 

επέιεμαλ γηα ηελ εθνδηαζηηθή ηνπο αιπζίδα. 

ην ηξίην επίπεδν θαζνξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαγσλίδεηαη 

επηηπρψο ηηο επηιερζείζεο αγνξέο θαη απνηειείηαη απφ ηα εμήο: 

 Οξηζκνί ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαδηθαζίαο 

 Δηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο πιεξνθνξίεο απφ ηελ δηαδηθαζία 

 Μεηξήζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

 Βέιηηζηεο πξαθηηθέο φπνπ είλαη εθαξκφζηκεο 

ην επίπεδν απηφ, νη επηρεηξήζεηο ξπζκίδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπο. 

Σέινο, ζην ηέηαξην επίπεδν νη επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.   

 Απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

 πζηήκαηα/εξγαιεία  
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ρήκα 2 : Απεηθφληζε ησλ επηπέδσλ δηαρείξηζεο ηνπ SCOR  

Πεγή:  Supply-Chain Council (2005),Supply-Chain Operations Reference-model 

OverviewVersion7.0.Αvailablefrom: www.torconsulting.com/downloads/scor7_overview.pdf 

4.4.1 ΠΡΧΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ην πξψην επίπεδν δηαρείξηζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε θαζνξίδνληαη νη γεληθνί 

νξηζκνί γηα ηνπο πέληε βαζηθνχο ηχπνπο δηαδηθαζηψλ ( παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά 

ζην ππνθεθάιαην 1.2) , πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζεκειηψλεηαη ην SCOR Model. 

 Δπηπξφζζεηα, ζην επίπεδν απηφ νξίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηεο 

κεηξήζεηο νη νπνίεο αμηνινγνχλ ηελ επίδνζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη 

απνθαιχπηνπλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηεο αιπζίδαο. Δίλαη απαξαίηεην, 

φκσο λα επηζεκαλζεί φηη νη κεηξήζεηο απηέο δε ζρεηίδνληαη απαξαίηεηα κε έλα θαη 

κφλν ηχπν δηαδηθαζηψλ ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ. 

Πίλαθαο 2: Γείθηεο κέηξεζεο επίδνζεο ζην πξψην επίπεδν 

http://www.torconsulting.com/downloads/scor7_overview.pdf
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ΔΕΙΚΣΕ 1
0 
ΕΠΙΠΕΔΟΤ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΠΙΓΟΗ 

ΠΕΛΑΣΟΚΕΝΣΡΙΚΑ                                                 ΕΩΣΕΡΙΚΑ 

ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ    ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ    ΔΤΔΛΙΞΙΑ             ΚΟΣΟ             ΔΝΔΡΓΗΣΙKO 

ΣΔΛΔΙΑ ΔΚΠΛΗΡΧΗ 

ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΧΝ 

      

ΚΤΚΛΟ ΔΚΠΛΗΡΧΗ 

ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΧΝ 

      

ΔΤΔΛΙΞΙΑ ΣΗ ΑΝΧ  

ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ 

      

ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΣΗ 

ΑΝΧ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ 

ΑΛΤΙΓΑ 

      

ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΣΗ 

ΚΑΣΧ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ 

ΑΛΤΙΓΑ 

      

ΚΟΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ 

      

 

ΚΟΣΟ ΠΧΛΗΘΔΝΣΧΝ 

      

 

ΚΤΚΛΟ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 

      

ΑΠΟΓΟΗ ΠΑΓΙΧΝ  

ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ 

      

 

Πεγή: Supply-Chain Council (2005),Supply-Chain Operations Reference-model 

OverviewVersion7.0.Αvailablefrom:www.torconsulting.com/downloads/scor7_overview.pdf 

Έηζη ε επηρείξεζε έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα κεηξήζεη πφζν επηηπρεκέλε ήηαλ ε 

πινπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο ζέζεο ζε ζρέζε κε ηνλ  

αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά, πξαγκαηνπνηψληαο ηνπο απαξαίηεηνπο ππνινγηζκνχο κε 

βάζε ηνπο παξαπάλσ δείθηεο αμηνιφγεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ επίδνζεο. 

4.4.2 ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

http://www.torconsulting.com/downloads/scor7_overview.pdf
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  ην δεχηεξν επίπεδν δηαρείξηζεο θάζε δηαδηθαζία κπνξεί λα πεξηγξαθεί 

πεξαηηέξσ κέζσ ηνπ ηχπνπ ηεο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Supply-

Chain Council ,2005) 

Πίλαθαο 3: Πεξαηηέξσ πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ηνπ ηχπνπ ηεο 

 

Πεγή: Supply-Chain Council (2005),Supply-Chain Operations Reference-model 

OverviewVersion7.0.Αvailable from: www.torconsulting.com/downloads/scor7 overview.pdf   

4.4.3 ΣΡΗΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

 ην ηξίην επίπεδν δηαρείξηζεο παξέρνληαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

ζηνηρεία δηαδηθαζηψλ θάζε ηχπνπ, φπσο απηνί νξίζηεθαλ ζην δεχηεξν επίπεδν. ην 

Παξάξηεκα Η παξνπζηάδεηαη έλα ζρήκα πνπ παξνπζηάδεη ην ηξίην επίπεδν ηνπ SCOR. 

ΣΤΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ SCOR ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

 

ΥΔΓΙΑΜΟ 

Μία δηαδηθαζία, ε νπνία επζπγξακκίδεη ηνπο αλακελφκελνπο 

πφξνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

αλακελφκελεο δήηεζεο. Οη δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ: 

 Δμηζνξξνπνχλ ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά κε ηελ δήηεζε 

 ρεηίδνληαη κε ζηαζεξφ νξίδνληα ζρεδηαζκνχ 

 Πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηά, πεξηνδηθά δηαζηήκαηα 

 Μπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ ρξφλν απφθξηζεο 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 

 

 

ΔΚΣΔΛΔΗ 

Μία δηαδηθαζία, ε νπνία ζέηεηαη εηο ελέξγεηα απφ ηελ 

ζρεδηαζκέλε ή πξαγκαηηθή δήηεζε θαη κεηαβάιιεη ηελ 

θαηάζηαζε ησλ πιηθψλ αγαζψλ. Οη δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο: 

 Γεληθά πεξηιακβάλνπλ: 

1) Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

ηεο παξαγσγήο 

2) Μεηαηξνπή πξντφληνο θαη/ή 

3) Μεηαθνξά πξντφληνο ζηελ επφκελε 

δηαδηθαζία  

 Μπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ θχθιν εθπιήξσζεο 

παξαγγειηψλ 

 

ΔΝΓΤΝΑΜΧΗ 

Μία δηαδηθαζία, ε νπνία πξνεηνηκάδεη, δηαηεξεί ή 

δηαρεηξίδεηαη πιεξνθνξίεο θαη ζρέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο 

βαζίδνληαη νη δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο.  

http://www.torconsulting.com/downloads/scor7%20overview.pdf
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 Δπηπξφζζεηα, ζην Παξάξηεκα ΗΗ ζα παξνπζηαζηεί έλα παξάδεηγκα ηνπ 

κνληέινπ SCOR γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ην κνληέιν απηφ . 

Δπνκέλσο, ην SCOR απνηειεί κία απνηειεζκαηηθή κέζνδν φπνπ  κε ηελ 

ρξήζε ηνπ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηεο 

εθνδηαζηηθή ηνπο αιπζίδαο αιιά θαη λα ηελ ζπγθξίλνπλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο φκσο αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν.  

 

4.5 Η ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ GREENSCOR ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην SCOR κνληέιν απνηειεί ηελ βάζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ αλάπηπμε ηνπ  

GreenSCOR  πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηέζζεξα βαζηθά βήκαηα (LMI Government 

Consulting,2003): 

1) Γηεμαγσγή έξεπλαο γηα λα εληνπηζηνχλ νη θαηαιιειφηεξεο πξαθηηθέο θαη  

δείθηεο κέηξεζεο γηα ηελ πξάζηλε εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

2) Να αμηνινγεζνχλ νη πεξηβαιινληνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη ήδε 

πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο ηνπ SCOR κνληέινπ (Πίλαθαο 4 ). 

3) Σξνπνπνίεζε ηνπ SCOR κνληέινπ κε ζηφρν λα ελζσκαησζνχλ πξαθηηθέο θαη 

δείθηεο κέηξεζεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο επηδξάζεηο 

πνπ έρνπλ νη δηαδηθαζίεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

4) Γξαπηή αλαθνξά ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα πνηνλ ιφγν έγηλε ε θάζε αιιαγή θαη ηελ επίδξαζε ηεο ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 

 

Πίλαθαο 4: Οη πεξηβαιινληνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη ήδε πθηζηάκελεο 

δηαδηθαζίεο ηνπ κνληέινπ SCOR 
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Πεγή: LMI Government Consulting (2003),GreenSCOR: Developing a Green Supply Chain Analytical 

Tool. Available from: http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/documents/02_08-04_05-11.pdf 

 

 

4.6 ΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΣΟΤ GREENSCOR 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΣΟΤ SCOR 

 

ΠΙΘΑΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΠΣΧΗ 

 

 

   ΥΔΓΙΑΜΟ 

 Ο  ζρεδηαζκφο  λα πξαγκαηνπνηείηαη έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη ε 

θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο θαη ε ρξήζε επηθίλδπλσλ πιηθψλ. 

 ρεδηαζκφο γηα ηελ δηάζεζε ησλ ζπλήζσλ θαη ησλ επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ. 

 ρεδηαζκφο γηα ηελ ζπκκφξθσζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 

    

    ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 Δπηινγή πξνκεζεπηψλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη πεξηβαιινληνινγηθά 

πξφηππα. 

 Δπηινγή πιηθψλ κε θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ πεξηερφκελν 

 Καζνξηζκφο απαηηήζεσλ ζηελ ζπζθεπαζία 

 Καζνξηζκφο απαηηήζεσλ ζηελ δηαλνκή  

 

 

      ΠΑΡΑΓΧΓΗ 

 Πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο έηζη ψζηε λα κεησζεί ε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο. 

 Γηαρείξηζε απνβιήησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο 

  Γηαρείξηζε ησλ εθπνκπψλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

παξαγσγήο.. 

 

       ΓΙΑΝΟΜΗ 

 Διαρηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο πιηθψλ γηα ζπζθεπαζία 

 Πξνγξακκαηηζκφο ηεο απνζηνιήο θνξηίσλ έηζη ψζηε λα κεησζεί ε 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ 

      

      ΔΠΙΣΡΟΦΗ 

 

 Καηάιιειε πξνεηνηκαζία θαηά ηελ επηζηξνθή ησλ πξντφλησλ έηζη ψζηε 

λα απνθεπρζεί  θάζε πηζαλή δηαξξνή επηθίλδπλσλ πιηθψλ ( ιάδηα , 

θαχζηκα θ.η.ι.) απφ θαηεζηξακκέλα πξντφληα 

 
 

http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/documents/02_08-04_05-11.pdf
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 Οη δείθηεο ηνπ SCOR ζπλδένληαη κε πέληε ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Όκσο, επεηδή ην  SCOR αλαπηχρζεθε σο κνληέιν ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

πεξηβαιινληνινγηθέο αλεζπρίεο. Γηα λα αλαπηπρζνχλ απνηειεζκαηηθνί 

πεξηβαιινληνινγηθνί δείθηεο, έπξεπε λα ζπλδεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο κε 

ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο επηπηψζεηο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ 

απφδνζεο αλαπηχρηεθε παξάιιεια θαη έλαο νξηζκφο ν  νπνίνο πεξηγξάθεη ηελ 

πεξηβαιινληνινγηθή έλλνηα πνπ έρεη θάζε ραξαθηεξηζηηθφ (Πίλαθαο 5)(LMI 

Government Consulting, 2003). Eλψ ζην Παξάξηεκα II παξνπζηάδεηαη έλα 

παξάδεηγκα ηνπ GreeSCOR κνληέινπ, γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην κνληέιν απηφ. 
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Πίλαθαο 5: Ζ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ απφδνζεο 

XAΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΑΠΟΓΟΗ 

ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ SCOR OΡΙΜΟ ΣΟΤ GREENSCOR 

 

 

   ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ 

Ζ απφδνζε ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαλνκήο: ην ζσζηφ πξντφλ, ζην 

ζσζηφ κέξνο, κε ηηο ζσζηέο 

ζπλζήθεο & ζπζθεπαζίεο, ζηελ 

ζσζηή πνζφηεηα, ζηνλ ζσζηφ 

πειάηε. 

Ζ ηθαλφηεηα λα δηαλέκεηο ην ζσζηφ πξντφλ, 

κεηψλνληαο ηα απφβιεηα απφ ηα πξντφληα 

πνπ απνξξίπηνληαη, κεηψλνληαο ηηο εθπνκπέο  

ζηνλ αέξα, ηελ ρξήζε θαπζίκσλ απφ ηηο 

επηπιένλ κεηαθνξέο γηα ηα πξντφληα πνπ 

επηζηξέθνληαη. Δπηπιένλ, φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηα επηθίλδπλα πιηθά ή 

ηηο ηνμίλεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηα πξντφληα έηζη 

ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηάιιειε 

απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θαη απφξξηςε  ησλ 

πξντφλησλ.          

ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία  ε 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα  παξέρεη ηα 

πξντφληα ηεο ζηνλ πειάηε. 

Οη πεξηβαιινληνινγηθέο επηδξάζεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ηαρχηεηα ηεο ξνήο ηνπ 

πιηθνχ, φπσο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. 

 

    ΔΤΔΛΙΞΙΑ 

Ζ επειημία πνπ δηαζέηεη ε 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα  λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο ηεο 

αγνξάο, θεξδίδνληαο ή δηαηεξψληαο 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν κία εηαηξεία κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πεξηβαιινληνινγηθέο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο. Απηφ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή ησλ 

πξντφλησλ, ηελ κεηαθνξά ηνπο, ηελ 

αλαθχθισζε ηνπο θ.η.ι.   

    ΚΟΣΟ Οη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. 

Οη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πεξηβαιινληνινγηθή ζπκκφξθσζε  θαη ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 

   ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα  κηαο 

εηαηξείαο λα δηαρεηξίδεηαη ηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

δήηεζεο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ 

δηαρείξηζε φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ: ηνπ ζηαζεξνχ αιιά θαη 

ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο. 

Γηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κεησζνχλ νη  

πεξηβαιινληνινγηθέο επηπηψζεηο αιιά θαη ε 

κείσζε εζσηεξηθνχ θφζηνπο.  

  

Πεγή: LMI Government Consulting (2003), GreenSCOR: Developing a Green Supply Chain 

Analytical Tool. Available from: http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/documents/02_08-

04_05-11.pdf 

 

 

http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/documents/02_08-04_05-11.pdf
http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/documents/02_08-04_05-11.pdf
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KEΦΑΛΑΙΟ 5 

ΟΓΗΓΔΙ Η ΔΝΧΜΑΣΧΗ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ 

ΑΛΤΙΓΑ  ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΟΦΔΛΟΤ & 

ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΤΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΟ? 

 

 

 Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ  κειέηε ηεο δηαρείξηζεο ηεο  

πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, αιιά ειάρηζηεο έρνπλ εζηηάζεη ζηελ επίδξαζε πνπ 

πξαγκαηνπνηεί, δειαδή αλ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο θαη νηθνλνκηθνχ νθέινπο. 

Με βάζε ηελ έξεπλα ηνπο ν Rao θαη Holt ( 2005), ζπκπέξαλαλ φηη ε 

πηνζέηεζε ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο νδεγεί φρη κφλν ζηελ εμνηθνλφκεζε 

ζεκαληηθνχ θφζηνπο αιιά θαη ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο , 

ηελ πξνψζεζε λέσλ επθαηξηψλ ζηελ αγνξά πνπ ζπληειεί ζε κεγαιχηεξα πεξηζψξηα 

θέξδνπο, φπνπ φια καδί  ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθή απφδνζεο ηεο 

εηαηξείαο.    

Δλψ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Klassen θαη ηνπ McLaughin (1996), ε 

ελζσκάησζε ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απνηειεί πηζαλφ παξάγνληα γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο θαη ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

κηαο επηρείξεζεο θαζψο  εμνηθνλνκεί  πξψηεο χιεο, λεξφ θαη ελέξγεηα. Aπηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα βειηηψλεηαη ε πεξηβαιινληηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο, λα κεηψλνληαη 

ηα θφζηε ηεο, λα βειηηψλεηαη ε εηαηξηθή ηεο εηθφλα, λα κεηψλεηαη ν θίλδπλνο κε 

ζπκκφξθσζεο ζηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ έηζη ψζηε λ‟ 

απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα . 

 Έηζη, ε νηθνλνκηθή απφδνζε κηαο εηαηξείαο επεξεάδεηαη απφ ηελ 

πεξηβαιινληνινγηθή ηεο απφδνζε κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ηα 

επηθίλδπλα θαη κε απφβιεηα ειαρηζηνπνηνχληαη, νδεγνχκαζηε ζηελ θαιχηεξε ρξήζε 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε απνδνηηθφηεηα θαη ε 

παξαγσγηθφηεηα  ηεο επηρείξεζεο θαη λα κεηψλνληαη ηα ιεηηνπξγηθά ηεο θφζηε. 
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Δπνκέλσο, ε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο κηαο εηαηξείαο, νδεγεί ζηελ 

απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο , ζηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο,  ζηελ απφθηεζε λέσλ επθαηξηψλ 

ζηελ ήδε ππάξρνπζα αγνξά ή ζε λέεο αγνξέο , αιιά θαη ζηελ κεηαηφπηζε ησλ 

αληαγσληζηψλ ηνπο πνπ απνηχγραλαλ λα πξνσζήζνπλ κία ηζρπξή απφδνζε πξνο ην 

πεξηβάιινλ. (Klassen and McLaughlin,1996).  

 Παξφια απηά, πνιιέο επηρεηξήζεηο εμαθνινπζνχλ λα αληηιακβάλνληαη φηη ε 

πηνζέηεζε ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη αληηθξνπφκελε κε ηελ 

νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο (Klassen and McLaughlin,1996) . Πνιιά ζηειέρε 

εμαθνινπζνχλ λα αγλννχλ ηα νθέιε πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο ηεο εηαηξείαο σο πξνο ην πεξηβάιινλ.  

 Όκσο, ππάξρνπλ θαη θάπνηα εκπφδηα πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ θαηά ηελ 

πηνζέηεζε ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη λα θαηαζηήζνπλ κε 

απνηειεζκαηηθή ηελ δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο γηα ηελ δεκηνπξγία φισλ 

απηψλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ, ε έιιεηςε δέζκεπζεο απφ ηα ίδηα ηα 

αλψηεξα ζηειέρε, ε έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, ε έιιεηςε 

πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ θαη πξνγξακκάησλ ειέγρνπ απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία, νη 

κε πηεζηηθέο θαη αζαθείο λνκνζεηηθέο  πεξηβαιινληνινγηθέο ξπζκίζεηο θ.α. (Μin & 

Galle,1997). 

     Σέινο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα καθξνπξφζεζκα νθέιε ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ην 

θφζηνο πνπ επελδχνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ θηιηθψλ πξνο 

ην πεξηβάιινλ. Καη πξνζθέξεη αλακθηζβήηεηα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε θάζε 

εηαηξεία πνπ παξέρεη πξάζηλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6  

ΠΑΡΑΘΔΗ ΣΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΗ FUJITSU, 

TH ΗP KAI TH WAL-MART 

  

 ην θεθάιαην απηφ παξαζέηνπκε ηξεηο κειέηεο πεξίπησζεο, θνξπθαίσλ 

εηαηξεηψλ ηεο Fujitsu,  ηεο HP  θαη ηεο Wal-Mart νη νπνίεο έρνπλ δεζκεπηεί λα 

ελζσκαηψζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο 

θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηνπο. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ηξηψλ απηψλ 

εηαηξεηψλ ,ζθνπφο καο  είλαη λα ζπγθξίλνπκε ηηο εηαηξείεο απηέο  σο πξνο : 

 Σνπο παξάγνληεο πνπ ηηο ψζεζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ ΄΄πξάζηλε ινγηθή΄΄. 

 Σηο πξάζηλεο πξαθηηθέο πνπ εθάξκνζε ε θαζεκία ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο ηεο αιπζίδαο. 

Σέινο, κεηά ηελ αλάιπζε θαη ηελ ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ καο ,ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα ζπκπεξάλνπκε εάλ νη εηαηξείεο απηέο νδεγήζεθαλ ζηελ 

απφθηεζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο θαη αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κέζσ ησλ 

θηιηθψλ ζηξαηεγηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πνπ πηνζέηεζαλ. 

 

6.1 ΠΑΡΑΘΔΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΗ FUJITSU 

6.1.1 ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΧΘΗΑΝ ΣΗΝ FUJITSU ΣΗΝ ΤΙΟΘΔΣΗΗ 

«ΠΡΑΙΝΧΝ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΧΝ» 

  

 H Fujitsu ηδξχζεθε ην 1935 θαη εδξεχεη ζην Σφθην. ρεδηάδεη θαη 

θαηαζθεπάδεη, κία επξεία γθάκα πξντφλησλ , πνπ θπκαίλεηαη απφ κηθξνειεθηξνληθή 

θαη ηειεπηθνηλσλίεο κέρξη  PCs, servers θαη ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο, κε πάλσ απφ 
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186.000 εξγαδνκέλνπο, ππνζηεξίδνληαο πειάηεο ζε πάλσ απφ 70 ρψξεο ( Σurner V. et 

al,2009).  

 Ζ   Fujitsu ππνζηεξίδεη φηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληoο θαηά ηελ 

δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο  θαη 

γηα απηφ πηνζεηεί  πξάζηλεο πξσηνβνπιίεο ζε ζπλερή βάζε. 

Οη λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

επηβιαβψλ νπζηψλ [Restriction of Hazardous Substances (RoHS)], ηελ δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ απφ ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ [Waste Electrical and 

Electronic Equipment (WEEE)], θαη ηνλ νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ πνπ 

θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα [Energy using Products (EuP)]), ψζεζαλ ηελ Fujitsu λα 

ελζσκαηψζεη ηελ πξάζηλε εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα ( Chiou C.Y. et al., 2008). Πέξα, 

φκσο, απφ ηηο λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ άζθεζαλ πίεζε ζηελ εηαηξεία, λα 

δεκηνπξγήζεη έλα πξφγξακκα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα ελζσκαηψζεη 

θάπνηα πξφηππα φπσο ην ΗSO 14001 , ππήξμαλ θαη άιινη  παξάγνληεο πνπ 

ζπλεηέιεζαλ ζηελ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

θνηλσλίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  πνπ απαηηνχζε απφ ηελ εηαηξεία λα 

εθπιεξψζεη ηηο θνηλσληθέο ηεο επζχλεο ,ε ίδηα ε εηαηξεία θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο 

έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν . Ζ εηαηξεία δελ ζηφρεπε κφλν νη δηαδηθαζίεο ηεο λα γίλνπ 

πην νηθνλνκηθέο θαη λα απνθηήζεη θέξδνο αιιά θπξίσο εζηίαζε ζηελ ελζσκάησζε 

πξάζηλσλ πξνγξακκάησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

βειηίσζε ηνπ εξγνλνκηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 

εζηθνχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο.  Ο αληαγσληζκφο ήηαλ πνιχ πςειφο ζηνλ 

θιάδν απηφ θαη έηζη ε Fujitsu ζεψξεζε φηη ε  πηνζέηεζε ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο ζα ηελ βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζεη θαηλνηφκα πξντφληα γηα λα εληππσζηάζεη 

ηνπο  πειάηε ηεο θαη λα μερσξίζεη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

 

6.1.2 ΟΙ ΠΡΑΙΝΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ  ΣΗ FUJITSU 

 Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε, νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε 

Fujitsu εζηίαζαλ ζε φιεο ηηο πξαθηηθέο ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο  αιπζίδαο θαη πην 
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ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ππάζινη ππομήθεια, ζηον ππάζινο ζσεδιαζμό ηων πποϊόνηων ηηρ, 

ζηην ππάζινη παπαγωγή,  ζηην ππάζινη μεηαθοπά & διανομή, ζηην ππάζινη 

αποθήκεςζη και ζηα ανηίζηποθα logistics. 

Πξάζηλε Πξνκήζεηα 

Καζψο ε Fujitsu εζηίαζε ζηελ ελζσκάησζε πξάζηλσλ ελεξγεηψλ, ήηαλ 

απαξαίηεην θαη νη πξνκεζεπηέο ηεο λα ζπκβάιινπλ ζηελ ΄΄ πξάζηλε ινγηθή ΄΄ πνπ ζα 

ήζειε λα αθνινπζήζεη. Έηζη, ζην πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ γηα πξάζηλε πξνκήζεηα, ην 

πξψην βήκα ηεο ήηαλ λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο λα πηνζεηήζνπλ έλα 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο (ΔΜS), φπσο ην πξφηππν  ISO 14001. Μέρξη 

ην Ννέκβξην ηνπ 2006, ζρεδφλ φινη νη πξνκεζεπηέο ηεο  πηνζέηεζαλ έλα EMS. Σν 

δεχηεξν βήκα ηεο ήηαλ  λα πξνσζήζεη έλα πην εμειηγκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Οξηζκέλεο απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε είλαη  νη αθφινπζεο: 

 Οξγάλσζε ζπλαληήζεηο ζηηο νπνίεο παξνπζίαδε κειέηεο πεξίπησζεο 

εηαηξηψλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο . 

 Οξγάλσζε ζπλαληήζεηο νη νπνίεο απεπζπλφληνπζαλ ζηα αλψηεξα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ζηνπο επηθεθαιείο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο. 

 Έζηειλε ειεγθηέο απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ζηα θέληξα παξαγσγήο 

ηεο  ζην εμσηεξηθφ γηα λα ειέγμνπλ θαη λα επηβεβαηψζνπλ ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ISO 14001. 

Σέινο, ε Fujitsu δηαηχπσζε θαη ιεηηνχξγεζε κία checklist γηα ηελ δηαρείξηζε ηελ 

ρεκηθψλ νπζηψλ „‟ Chemical Management System (CMS) Checklist: Fujitsu 

Version‟‟, ε νπνία πεξηέρεη ηηο απαηηήζεηο  γηα ηηο ρεκηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ ηα 

πιηθά θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ πξνκεζεχεηαη. Ζ ιίζηα απηή βαζίδεηαη ζηελ Ηαπσληθή 

έξεπλα γηα ηελ πξάζηλε πξνκήζεηα (Japan Green Procurement Survey Standardization 

Initiative).  Οη πξνκεζεπηέο ηεο ζα πξέπεη λα θάλνπλ έλαλ απηνέιεγρν κε βάζε ηελ 

CMS ιίζηα θαη έπεηηα νη ειεγθηέο ηεο Fujitsu λα θξίλνπλ εάλ πιεξνχλ ή φρη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο . Δάλ ηα απνηειέζκαηα είλαη αλεπαξθή, ζα πξέπεη νη πξνκεζεπηέο λα 

θάλνπλ θάπνηεο βειηηψζεηο έηζη ψζηε λα πιεξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο ηεο CMS 
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ιίζηαο, ζηα πξντφληα πνπ πξνκεζεχνπλ ηελ εηαηξεία. Καλφλαο ηεο Fujitsu είλαη   λα  

παξέρεη ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο κέρξη λα ζπκβαδίζνπλ 

κε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο CMS ιίζηαο . (Hosogai , 2009).  

 

Πξάζηλνο ζρεδηαζκόο πξνϊόληνο 

 Ζ Fujitsu επηθεληξψζεθε ζηνλ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ πνπ δηαζέηνπλ θηιηθέο 

πξνδηαγξαθέο σο πξνο ην πεξηβάιινλ, πεηπραίλνληαο λα είλαη ην πξψην  παγθνζκίσο 

εξγνζηάζην πνπ ρξεζηκνπνίεζε βηνδηαζπψκελα πιαζηηθά ηκήκαηα γηα ηελ παξαγσγή 

notebook PC ( Turner et al,2009) 

To 1998, ε Fujitsu, μεθίλεζε λα ζρεδηάδεη πξντφληα  κε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε, 

ηα ιεγφκελα Green Products  ηα νπνία είλαη πξντφληα ηεο  πνπ εληζρχνπλ ηελ 

πεξηβαιινληηθή απφδνζε φπσο εμνηθνλφκεζε πφξσλ, ελέξγεηαο, κείσζε επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ ζπγθξηηηθά κε ηα ήδε θπθινθνξνχληα πξντφληα θαη ην 2004, ηα Super Green 

Products ηα νπνία είλαη πξντφληα ηεο  πνπ εληζρχνπλ ζην βέιηηζην επίπεδν ηελ 

πεξηβαιινληηθή ηνπο απφδνζε ζπγθξηηηθά κε ηα ήδε θπθινθνξνχληα πξντφληα ηεο. 

Μία άιιε ελέξγεηα ηεο Fujitsu πνπ ζπλέβαιιε ζηνλ πξάζηλν ζρεδηαζκφ ησλ 

πξντφλησλ ηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξάζηλσλ πξντφλησλ ηεο κε βάζε θάπνηα 

πξφηππα πνπ έζεζε ε ίδηα, γηα λα εληζρχζεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο απφδνζε 

(Takahashi, 2009).  

Πξάζηλε Παξαγωγή 

Ζ Fujitsu εηζήγαγε ην ζχζηεκα παξαγσγήο ηεο Toyota, ην ζχζηεκα Just In 

Time, αξρηθά ζηα εξγνζηάζηα ηεο πνπ  θαηαζθεχαδαλ servers θαη ζηελ ζπλέρεηα, ζηα 

εξγνζηάζηα ηεο πνπ θαηαζθεχαδαλ notebook  computers. Σν ζχζηεκα απηφ είρε πνιχ 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε απφ ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα βηνκεραληθήο παξαγσγήο, πνπ 

απαηηνχζαλ κεγάιεο πνζφηεηεο απνζεκάησλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κεγαιχηεξε 

εθηθηή παξαγσγή, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξαγκαηηθή δήηεζε πνπ ππήξρε. Αληηζέησο, 

ην JIT πξνέβιεπε ηελ παξαγσγή κφλν παξαγγειζέλησλ πξντφλησλ, ζηηο 

πξνθαζνξηζκέλεο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο, ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 

 H ελζσκάησζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, νδήγεζε ζηελ κείσζε ησλ 

απνζεκάησλ ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ πξντφλησλ ζε εμέιημε θαη ησλ έηνηκσλ 
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πξντφλησλ  θαη ζηελ εμάιεηςε δηαθφξσλ απνβιήησλ   θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

παξαγσγήο .Ζ κείσζε ησλ απνζεκάησλ νδήγεζε θαη ζηελ κείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ 

ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηεο εηαηξείαο, έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη θαη ε πνζφηεηα 

ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθπέκπεηαη απφ ηηο κεηαθηλήζεηο . (Niwa, 2009) 

 

Πξάζηλε Μεηαθνξά & Γηαλνκή 

 Οη πξνζπάζεηεο ηεο Fujitsu γηα ηελ κείσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ηεο εληαηηθνπνηήζεθαλ φηαλ ην 2006, 

ζεζπίζηεθε ν Ηαπσληθφο λφκνο  πνπ ππνρξέσλε ηνπο κεηαθνξείο λα εθαξκφζνπλ 

κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ελέξγεηαο πνπ δαπαλνχλ θαη απφ ην πξσηφθνιιν ηνπ Κyoto  

πνπ απνηειεί έλαλ «νδηθφ ράξηε», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα 

βήκαηα γηα ηε καθξνπξφζεζκε αληηκεηψπηζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο πνπ 

πξνθαιείηαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ αλζξσπνγελψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. 

Σν 2006, ηδξχζεθε ε Δπηηξνπή Green Logistics   ε νπνία ζηφρεπε ζην λα 

εληζρχζεη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κεηαθνξψλ, ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ 

ιηαλνπσιεηψλ θαη ηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ έηζη ψζηε  λα εζηηάζνπλ ζηελ πξάζηλε 

κεηαθνξά, δηαηεξψληαο κία ηζνξξνπία ηνπ θφζηνπο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ 

(lead time). 

θνπφο  ηεο ήηαλ  λα κεηψζεη ηελ ρξήζε ηνπ νδηθνχ θαη αεξνπνξηθνχ δηθηχνπ  

θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζηδεξνδξνκηθφ θαη ζαιάζζην δίθηπν γηα ηελ κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ ηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, εθπέκπνληαη κηθξφηεξεο πνζφηεηεο δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα. Γηα παξάδεηγκα, ε πνζφηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ 

εθπέκπεηαη   απφ 1 ηφλν θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεηαη θαηά έλα ρηιηφκεηξν κε ηξέλν ή 

πινίν ηζνδπλακεί  κε ην 1/7 ηεο πνζφηεηαο πνπ εθπέκπεηαη απφ έλα θνξηεγφ. 

Δπνκέλσο, ε πεξηβαιινληηθή ζπκβνιή ζα ήηαλ ηεξάζηηα εάλ ρξεζηκνπνηνχζε ηα 

άιια κέζα. 

Μία άιιε πξσηνβνπιία ηεο  εηαηξείαο  ήηαλ λα επέκβεη ζηα θέληξα δηαλνκήο 

ηεο. Σα θέληξα δηαλνκήο ηεο ζην Σφθπν ήηαλ δηαζθνξπηζκέλα ζε πέληε ηνπνζεζίεο 

θαη πέηπρε κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ πξάζηλνπ ζρεδηαζκνχ  λα ηα πεξηνξίζεη ζε ηξεηο 
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ηνπνζεζίεο. Οη ηξεηο απηέο ηνπνζεζίεο  επηιέρζεθαλ γηαηί βξίζθνληαλ ζε θνληηλφηεξε 

απφζηαζε κε θάζε ζεκείν δήηεζεο ηεο εηαηξείαο, κε απνηέιεζκα λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη απνζηάζεηο πνπ πξέπεη λα δηαλπζνχλ θαη επνκέλσο, λα 

κεηψλνληαη θαη νη εθπνκπέο θαπζαεξίσλ ζε φιε ηελ εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα. 

Ζ Fujitsu επέβαιιε πξαθηηθέο  νηθνινγηθήο νδήγεζεο ζηα κέζα κεηαθνξά ηεο  

θαη  αλέπηπμε έλα εξγαιείν  ην νπνίν ππνινγίδεη κε αθξίβεηα ηελ εθπνκπή ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθπέκπεηαη απφ ηα θνξηεγά, κε βάζε ηα ρηιηφκεηξα ηνπο 

. Απηφ ζπλέβαιιε ελεξγά ζηελ κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο 

κεηαθνξάο ηεο Fujitsu (Niwa , 2009). 

Σέινο, ε Fujitsu κείσζε ηηο πεξηηηέο δηαδξνκέο ηεο κε ηελ ρξήζε κεγάισλ 

θνξηεγψλ θαη εηζήγαγε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ  παιέηεο γηα λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ πνπ 

ρσξάλε ζε έλα container. Δλψ παιηφηεξα  ρσξνχζαλ 6, πιένλ κε ηηο θαηλνχξγηεο 

παιέηεο ρσξάλε  8. Έηζη, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο παιηνχ ηχπνπ παιέηεο δελ ππήξρε 

πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ, ελψ κε απηήλ ηελ ελέξγεηα θαη  κπνξνχζε λα 

εθκεηαιιεπηεί ηνλ ρψξν ηνπ θνξηεγνχ θαιχηεξα,  θαη θαηάθεξε λα κεηψζεη ηα 

δξνκνιφγηα, ζπλδπάδνληαο ηνπο ηφπνπο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηεο ζε έλα θνξηεγφ. 

( φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1)  (Fujitsu General Group Environmental Activities, 

2009 Achievements, Available from: 

http://www.fujitsugeneral.com/global/corporate/eco/pdf/2010report.pdf). 

 

 

                              

   

Δηθφλα 2 : Ζ βειηίσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ θνξηεγψλ ηεο Fujitsu 

            Πεγή: Fujitsu General Group Environmental Activities ,2009, Αchievements. 

 

 

Πξάζηλε Απνζήθεπζε 

http://www.fujitsugeneral.com/global/corporate/eco/pdf/2010report.pdf
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 ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο γηα ηελ πξάζηλε απνζήθεπζε, ε  Fujitsu 

δεκηνχξγεζε εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ελζσκάησζε απνδνηηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηνλ 

θιηκαηηζκφ, ηνλ θσηηζκφ θαη ηελ ςχμε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο.  Σέινο, ρξεζηκνπνίεζε 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ,φπσο ε ειηαθή ελέξγεηα, γηα ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο. (Fujitsu Globally Expands Its Recycling Service for IT products (2007). 

Αvailablefrom:http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2007/2007031

3-01.html.  

Αληίζηξνθα logistics 

Ζ εηαηξεία επηθεληξψλεηαη ζηα 3 „‟R‟ s‟‟, ηελ κείσζε (reduce), ηελ 

αλαθχθισζε (recycle) θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ( reuse).  

 Έλα θνκκάηη ησλ αληίζηξνθσλ Logistics πνπ επηθεληξψζεθε ε Fujitsu είλαη 

νη ππεξεζίεο αλαθχθισζεο πνπ πξνζέθεξε ζηνπο πειάηεο ηεο.  To 1995, μεθίλεζε 

ηελ αλαθχθισζε ησλ IT πξντφλησλ ηεο θαη κέρξη ην 1997, νινθιήξσζε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ πξψηνπ ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο ηειηθψλ   πξντφλησλ ζηελ Ηαπσλία (Takahashi 

A., 2009).   

Ζ δηαδηθαζία αλαθχθισζεο πξντφλησλ, φκσο απαηηεί θαη ζπγθεθξηκέλνπο 

ρψξνπο ΄΄παξαγσγήο ΄΄ Απηφ ζπλέβεθε θαη ζ‟ έλα εξγνζηάζην  ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ΄΄ 

Fuji Eco Cycle, Ltd΄΄, ην νπνίν παξείρε ππεξεζίεο αλαθχθισζεο γηα νηθηαθέο 

ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Γηα λα εληζρχζεη ηελ δηαδηθαζία, 

θαηαζθεχαζε έλα θαηλνχξγην, εξγνζηάζην θαη εγθαηέζηεζε ην παιηφ ζηηο θαηλνχξγηεο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο. Σν θαηλνχξγην εξγνζηάζην είρε  δηπιάζηα ρσξεηηθφηεηα, δελ 

δαπαλνχζε   κεγάια πνζά ελέξγεηαο ιφγσ ηεο εγθαηάζηαζεο πνιιαπινχ ζπζηήκαηνο 

θιηκαηηζκνχ θαη δηέζεηε έλα ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο. 

Ζ Fujitsu ήηαλ πξσηνπφξα ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο γηαηί  ελψ ην 

2005, νη νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έπηηξνπήο (ΔC) γηα ηα απφβιεηα ειεθηξηθψλ 

/ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ [ Waste Electrical or Electronic Equipment (WEEE) ] 

ππνρξέσλαλ ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ απηνχ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα απφβιεηα ηνπο,  

απηή ήδε παξείρε ζπζηήκαηα αλαθχθισζεο ζηα θέληξα παξαγσγήο ηεο ζηελ 

Δπξψπε.  Μέρξη ην 2007 παξείρε  ζπζηήκαηα αλαθχθισζεο ζε 7 βάζεηο ηεο ζε 5 

http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2007/20070313-01.html
http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2007/20070313-01.html
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ρψξεο, ζπγθεθξηκέλα ζηηο Ζ.Π.Α,  ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηηο Φηιηππίλεο θαη 

ηελ ηγθαπνχξε ( Κudou T. & Ichimura M. ,2009) . 

Σέινο, αληηθαηέζηεζε ηα ράξηηλα θηβψηηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε κε πιαζηηθά 

ηα νπνία έρνπλ κεγαιχηεξε αληνρή θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπλερή βάζε 

,γηα λα πεξηνξίζεη ηελ παξαγσγή ησλ απνξξηκκάησλ (Fujitsu General Group 

Environmental Activities, 2009 Achievements, Available from: 

http://www.fujitsugeneral.com/global/corporate/eco/pdf/2010report.pdf). 

 

 

6.2 ΠΑΡΑΘΔΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΗ ΗP 

6.2.1 ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΧΘΗΑΝ ΣΗΝ ΗP ΣΗΝ ΤΙΟΘΔΣΗΗ 

«ΠΡΑΙΝΧΝ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΧΝ» 

Ζ HP είλαη κηα ηερλνινγηθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ 170 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν, παξέρνληαο ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο  κηα επξεία 

γθάκα πξντφλησλ Παξέρεη ππνδνκή θαη επηρεηξεκαηηθέο πξνζθνξέο πνπ εθηείλνληαη 

απφ ζπζθεπέο ρεηξφο ζε νξηζκέλεο απφ ηηο ηζρπξφηεξεο εγθαηαζηάζεηο 

ππεξππνινγηζηψλ ηνπ θφζκνπ. Παξέρεη ζηνπο θαηαλαισηέο επξεία γθάκα πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ εθηείλνληαη απφ ηελ ςεθηαθή θσηνγξαθία ζηελ ςεθηαθή 

ςπραγσγία θαη απφ ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ ζηελ νηθηαθή εθηχπσζε.  

Ζ HP πηζηεχεη φηη ε επηρεηξεκαηηθή επηηπρία θαη ε πεξηβαιινληηθή επζχλε 

πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη. Πξάγκαηη, ε HP εγείηαη ηνπ θιάδνπ πηνζεηψληαο λέεο θαη 

πην αληαγσληζηηθέο ηερλνινγίεο πνπ κεηψλνπλ ην απνηχπσκα άλζξαθα. Δίλαη 

αμηνζεκείσην, φηη  ην 1992, ήηαλ ε πξψηε εηαηξεία ζηνλ παγθφζκην θιάδν ησλ 

ειεθηξνληθψλ εηδψλ, πνπ ελζσκάησζε ην πξφγξακκα “ρεδηαζκφο γηα ην 

Πεξηβάιινλ” (DFE) θαη δηαζθάιηζε ηελ δεκηνπξγία πξντφλησλ θαη αλαιψζηκσλ 

εθηχπσζεο έρνληαο θαηά λνπ ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ζε θάζε θάζε ηνπ 

θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο: απφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή, ηελ απφδνζε θαη ηε 

ζπζθεπαζία κέρξη ηε ρξήζε απφ ηνλ πειάηε θαη ηελ αλαθχθισζε ζην ηέινο ηεο 

σθέιηκεο δσήο. 

http://www.fujitsugeneral.com/global/corporate/eco/pdf/2010report.pdf
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Ζ δέζκεπζε ηεο HP λα ελζσκαηψζεη ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ,  δελ πξνήιζε 

κφλν απφ ηηο πηέζεηο πνπ νη λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο  ηηο άζθεζαλ θαη απφ ηηο 

πξνζδνθίεο  ησλ θαηαλαισηψλ ηεο γηα νηθνινγηθά πξντφληα. Ζ πξνζσπηθή ηεο 

δέζκεπζε πξνο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο ζηνλ ηνκέα 

απηφ έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν. Πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεη έλα  ΄΄ πξάζηλν΄΄ 

αζθαιέο , ζπλαξπαζηηθφ θαη ζπκκεηνρηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ δίλεη ζεκαζία 

ζηε δηαθνξά θαη αλαγλσξίδεη ηηο κεκνλσκέλεο ζπλεηζθνξέο, δηεπθνιχλνληαο ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο  λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηηπρία ηεο εηαηξείαο πνπ νθείιεηαη θαηά έλα 

κεγάιν βαζκφ ζε απηνχο. 

 

6.2.2 ΟΙ ΠΡΑΙΝΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ  ΣΗ HP 

 Mε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε, ε  HP επηθεληξψλεηαη ζηελ ππάζινη 

ππομήθεια, ζηνλ ππάζινο ζσεδιαζμό ηων πποϊόνηων ηηρ, ζηελ ππάζινη μεηαθοπά & 

διανομή, ζηελ ππάζινη αποθήκεςζη θαη ζηα ανηίζηποθα logistics. 

Πξάζηλε πξνκήζεηα 

 Γηα λα κπνξεί φκσο ε εηαηξεία  λα δηεμάγεη θάζε πηπρή ησλ εξγαζηψλ ηεο  κε 

πεξηβαιινληηθά ππεχζπλν ηξφπν, πξέπεη λα βαζίδεηαη θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Ζ 

HP δελ δέρηεθε θαλέλαλ ζπκβηβαζκφ θαη απαίηεζε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο  λα 

εθαξκφζνπλ  έλα απζηεξφ ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (EMS). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπκκφξθσζεο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο πξνο ηηο 

απαηηήζεηο ηεο, απνηέιεζε φηη ήηαλ ε πξψηε εηαηξεία πνπ έιαβε έγθξηζε απφ ηελ 

ΔPA( Environmental Protection Agency) λα έρνπλ νξηζκέλεο ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ 

ηεο, ην ινγφηππν ηνπ νξγαληζκνχ SmartWay. H SmartWay ζπλεξγάζηεθε εζεινληηθά 

κε ηελ ΔPA θαη ηνλ θιάδν κεηαθνξψλ κε ζθνπφ λα κεηψζνπλ ηελ θαηαλάισζε 

θαπζίκσλ, θαη ηελ εθπνκπή ηνμηθψλ νπζηψλ. Γηα λα κπνξέζεη ,φκσο, κία εηαηξεία λα 

ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην ινγφηππν, έπξεπε φιν ην δίθηπν ησλ κεηαθνξψλ ηεο , λα 

ππαθνχεη 100% ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο  SmartWay (Fiksel,2009) .  

Δπηπξφζζεηα, ε HP απαίηεζε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο λα απνθχγνπλ ηελ 

ρξήζε νξηζκέλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ. H εηαηξεία είρε ζηακαηήζεη ηε ρξήζε 
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ρισξνθζνξαλζξάθσλ (CFC), HBFC, ελψζεσλ halos, 1,1,1 ηξηρισξαηζάληνπ (TCA), 

ηεηξαρισξάλζξαθα θαη κεζπινβξσκηδίνπ απφ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο δηεξγαζίεο ησλ 

αλαισζίκσλ εθηχπσζεο θαη ζπζθεπαζίαο θαη δήηεζε θαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο 

λα ζηακαηήζνπλ ηε ρξήζε απηψλ θαη άιισλ επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ. 

Ζ αλάπηπμε ηεο HP επεθηάζεθε θαη κε ηελ εμαγνξά θάπνησλ εηαηξεηψλ, φπσο 

ηεο Voodoo PC ε νπνία θαηαζθεχαδε παηρλίδηα γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη 

ηελ Scitex Vision ε νπνία θαηαζθεχαδε εθηππσηέο κεγάινπ κεγέζνπο. Κχξην κέιεκα 

ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ απφθηεζε απηψλ ησλ εηαηξεηψλ, ήηαλ λα εμαζθαιίζεη πξψηνλ, 

φηη ηα πξντφληα ησλ εηαηξεηψλ απηψλ αθνινπζνχλ ηηο θαηάιιειεο λνκνζεηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη δεχηεξνλ, λα ελζσκαηψζεη ηα δηθά ηεο πην ζχλζεηα θαη 

απαηηεηηθά πξφηππα (Fiksel,2009). 

 

Πξάζηλνο ζρεδηαζκόο πξνϊόληνο  

 ηα πιαίζηα ηεο δέζκεπζεο πνπ έρεη αλαιάβεη ε HP  γηα ηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ, νη ελέξγεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί θαηά ην ζηάδην ζρεδηαζκνχ ησλ πξντφλησλ ηεο παίδνπλ θαηαιπηηθφ 

ξφιν. 

 Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ ηεο, κείσζε ηνλ αξηζκφ θαη ηνπο 

δηάθνξνπο ηχπνπο πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πξντφληα ηεο, ρξεζηκνπνίεζε 

νξηζκέλεο αλαθπθισκέλεο πξψηεο χιεο ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, θαη αλέπηπμε 

πιηθά πνπ έρνπλ ιηγφηεξν αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ θαη κεγαιχηεξε αμία κεηά ην 

ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 

 Όζνλ αθνξά ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ ηεο,  ε εηαηξεία εξγάζηεθε γηα 

λα θάλεη ηηο ζπζθεπαζίεο πην θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, κεηψλνληαο ηελ πνζφηεηα 

ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιψλ, απμάλνληαο ηε ρξήζε αλαθπθισκέλσλ πιψλ θαη 

βειηηψλνληαο ην βαζκφ αλαθχθισζεο, ελψ παξάιιεια δηαηήξεζε ηελ αξηηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο αλζεθηηθφηεηαο ηεο ζπζθεπαζίαο. εκαληηθφ 

πνζνζηφ ηνπ πιηθνχ ζπζθεπαζίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνπιάρηζηνλ 80% 

αλαθπθισκέλν πεξηερφκελν θαη 100% αλαθπθιψζηκα πιηθά ( HP Green Computing 

(2010). Αvailable from: http://www.destinationgreenit.com/hp-green-computing). 

http://www.destinationgreenit.com/hp-green-computing
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ ηεο , απνηειεί ην 

ΣνuchSmart PC ην νπνίν δηαζέηεη ηερλνινγία δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ε νπνία 

εμνηθνλνκεί 86 Κwh εηεζίσο , ζπγθξηηηθά κε άιινπο ππνινγηζηέο. Ζ ζπζθεπή απηή 

είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ 55% ιηγφηεξν κέηαιιν θαη 37% ιηγφηεξν πιαζηηθφ ζε 

ζρέζε κε άιινπο ππνινγηζηέο θαη παξέρεηαη ζε αλαθπθιψζηκε ζπζθεπαζία 

(Fiksel,2009).  

 

 

Δηθφλα 3: Σν TouchSmart ηεο HP 

 

Πξάζηλε Μεηαθνξά &Γηαλνκή 

Ζ ΖP πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθέο ελέξγεηεο  γηα ηελ κείσζε ηνπ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ηεο. Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πξνζπάζεηεο ηεο ,ήηαλ ε άκεζε παξνρή ππεξεζηψλ ( HP Direct Services). Mε ηνλ 

ηξφπν απηφ, νη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο εθηεινχληαλ ζηα εξγνζηάζηα ηεο θαη ηα 

πξντφληα δηαλέκνληαλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ρσξίο λα απαηηείηε ε κεηαθνξά ηνπο 

ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηνο ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο. Δπηπιένλ, ε 

HP θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ ππνινγηζηψλ ηεο, κπνξεί ηαπηφρξνλα λα 

ζπγθεληξψζεη ηνπο παιηνχο  ππνινγηζηέο  γηα αλαθχθισζε πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ νη 

πειάηεο.  Οη παξαπάλσ πξσηνβνπιίεο νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα, θαζψο πεξηνξίδνληαη νη πεξηηηέο δηαδξνκέο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ ηεο. 

Πξάζηλε Απνζήθεπζε 
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Ζ ξαγδαία εμέιημε ησλ ηερλνινγηθψλ εηαηξεηψλ έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάγθε 

εμειηγκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ (datacenters) γηα λα ζηεγάδνπλ ηνπο  εθαηνληάδεο 

servers ηνπο. ε απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο θαηαλαιψλνληαη ζεκαληηθά πνζά ηφζν γηα 

ηελ ηξνθνδνζία ηνπο φζν θαη γηα ηελ ςχμε ησλ servers. Ζ ΖP, φκσο, θαηάθεξε λα 

αληαπνθξηζεί  ζε απηήλ ηελ πξφθιεζε αλαπηχζζνληαο κία ηερλνινγία, ηελ Thermal 

Logic. Ζ ηερλνινγία απηή, ειέγρεη θαη πξνζαξκφδεη απηφκαηα ηελ πνζφηεηα 

ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη ηφζν γηα ηελ ηξνθνδνζία φζν θαη γηα ηελ ςχμε ησλ servers, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο δήηεζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο (Fiksel,2009). 

 

Αληίζηξνθα logistics 

„Oζν αθνξά ην θνκκάηη ησλ αληίζηξνθσλ logistics, ε ΖP επηθεληξψζεθε ζηελ 

αλαθχθισζε ησλ ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ, παξέρνληαο ζηνπο θαηαλαισηέο  ηεο 

πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 40 ηνπνζεζίεο ζε φιν ηνλ θφζκν.  

Σα πξνγξάκκαηα απηά  ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ησλ απνβιήησλ θαζψο ηα πξντφληα 

δελ θαηαιήγνπλ ζε ρσκαηεξέο κεηά ην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, πεξηνξίδνπλ ηηο  

πεξηβαιινληηθέο  επηπηψζεηο  ησλ πξντφλησλ θαη βνεζνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηα πξντφληα πνπ θαηαλαιψζαλε κεηά ην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο.  

  Δθηφο, φκσο , ηηο  ππεξεζίεο αλαθχθισζεο   ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ, ην 

1991, ε εηαηξεία μεθίλεζε ην πξφγξακκα HP Planet Partners, πξφγξακκα επηζηξνθήο 

θαη αλαθχθισζεο αλαισζίκσλ εθηχπσζεο HP, παξέρνληαο  ζηνπο πειάηεο έλαλ 

εχθνιν ηξφπν γηα δσξεάλ επηζηξνθή θαη αλαθχθισζε απζεληηθψλ δνρείσλ 

κειαληνχ/γξαθίηε HP θαη άιισλ αλαισζίκσλ. Σν πξφγξακκα απηφ είλαη ελδεηθηηθφ 

ηεο καθξνπξφζεζκεο δέζκεπζεο πνπ έρεη αλαιάβεη ε HP γηα ην πεξηβάιινλ. 

Πξνζθέξεη ζχγρξνλεο ηερληθέο γηα πεξηβαιινληηθά ππεχζπλε αλαθχθισζε ησλ 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ δνρείσλ HP, ψζηε λα κελ θαηαιήγνπλ ζηηο ρσκαηεξέο. Σν 

πξφγξακκα πξνζθέξεηαη ζε πνιιέο ρψξεο κε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο γηα θάζε ρψξα. 

ηελ Διιάδα πξνζθέξεηαη κφλν ζε κεγάινπο εηαηξηθνχο πειάηεο θαη γηα καδηθέο 

επηζηξνθέο. (Πξφγξακκα HP Planet Partners™ , Available from: 

https://h30248.www3.hp.com/recycle/ereturns/tellmemore.asp?__cc=gr&__la=el&se

gment=em&focus=LJ) 

 

https://h30248.www3.hp.com/recycle/ereturns/tellmemore.asp?__cc=gr&__la=el&segment=em&focus=LJ
https://h30248.www3.hp.com/recycle/ereturns/tellmemore.asp?__cc=gr&__la=el&segment=em&focus=LJ
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6.3 ΠΑΡΑΘΔΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΗ WAL-MART 

6.3.1 ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΧΘΗΑΝ ΣΗΝ WAL-MART ΣΗΝ 

ΤΙΟΘΔΣΗΗ «ΠΡΑΙΝΧΝ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΧΝ» 

Ζ Wal-Μart είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξεία ιηαληθήο πψιεζεο εηδψλ 

παληνπσιείνπ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Δάλ θαη πνιιέο θνξέο έρεη ακθηζβεηεζεί γηα 

ηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο, έρεη ελζσκαηψζεη θαη εληζρχζεη ηελ πεξηβαιινληηθή 

ηεο δηάζηαζε ζε χςηζην βαζκφ θαη νη ελέξγεηεο ηεο απνηεινχλ πεξηβαιινληηθή 

θαηλνηνκία γηα ηηο εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ ειεθηξνληθά είδε, ξνχρα, ηξφθηκα θαη 

πνηά (Fiksel ,2009). 

 Οη πηέζεηο πνπ έπαημαλ θαηαιπηηθφ ξφιν γηα ηελ ελζσκάησζε πξάζηλσλ 

πξσηνβνπιηψλ ζηελ εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα ήηαλ ε ίδηα ε εηαηξεία θαη ν  έληνλνο 

αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηνχζε ζηνλ ιηαληθφ ηνκέα. ηφρνο ηεο ήηαλ νη δηαδηθαζίεο 

ηεο λα γίλνπλ πην νηθνλνκηθέο έηζη ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο ηεο θαη λα απμεζνχλ  

ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηεο. Δπηπξφζζεηα, ζηφρεπε λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ 

επίδξαζε ηεο ζην πεξηβάιινλ έηζη ψζηε λα γίλεη ε πην αληαγσληζηηθή θαη  θαηλνηφκν 

εηαηξεία ζηνλ θφζκν. 

 

6.3.2 ΟΙ ΠΡΑΙΝΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ  ΣΗ WAL-MART 

 Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε, νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε 

Wal-Mart εζηίαζαλ ζηελ ππάζινη ππομήθεια, ζηον ππάζινο ζσεδιαζμό ηων πποϊόνηων 

ηηρ, ζηην ππάζινη παπαγωγή, ζηην ππάζινη μεηαθοπά & διανομή, ζηην ππάζινη 

αποθήκεςζη και ζηα ανηίζηποθα logistics.  

Πξάζηλε Πξνκήζεηα 

Ζ Wal-Mart δεκηνχξγεζε δίθηπα πξνζηηζέκελεο αμίαο ( value added 

networks) απφ θξαηηθνχο νξγαληζκνχο, κε θεξδνζθνπηθνχο, εξγαδνκέλνπο  θαη 

πξνκεζεπηέο γηα λα ζπκβάιινπλ φινη καδί ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, 

απμάλνληαο ηελ θεξδνθνξία  θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηεο. Χο αληάιιαγκα, ηα 

εμσηεξηθά εκπιεθφκελα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα δίθηπα απηά έρνπλ ηε 
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δπλαηφηεηα λα αληινχλ πιεξνθνξίεο αιιά θαη ην δηθαίσκα ιφγνπ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηεο  εηαηξείαο (Ζeying & Sanzero, 2009)  

Όζνλ αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο, ε Wal-Mart είρε δεκηνπξγήζεη  κία scorecard 

γηα λα κπνξεί λα ειέγρεη ηα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ  νη  ζπλεξγάηεο  ηεο θαη ην 

κέγεζνο ηεο  πνζφηεηαο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθπέκπνπλ θαηά ηελ ρξήζε 

ηνπο . Ζ ελέξγεηα απηή απνζθνπνχζε ζην λα αλαγθαζηνχλ νη πξνκεζεπηέο ηεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πην απνδνηηθά νρήκαηα. ( Burnson .,2008). 

 Δπηπξφζζεηα, ε Wal-Mart ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο γηα λα 

εμαιείςνπλ ηηο βιαβεξέο ρεκηθέο νπζίεο απφ ηα πξντφληα θαη λα παξάγνπλ 

ελαιιαθηηθά πξντφληα, κέζσ ηεο αλάπηπμεο κηαο ιίζηαο πνπ επηζεκαίλεη ηηο ρεκηθέο 

νπζίεο πνπ είλαη βιαβεξέο θαη ελφο εξγαιείνπ αλίρλεπζεο ρεκηθψλ νπζηψλ. (Fiksel 

,2009) 

Ζ Walt-Mart σο  ε κεγαιχηεξε εηαηξεία ιηαληθήο πψιεζεο θνζκεκάησλ, 

κπνξεί λα έρεη ζεηηθφ θαη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζε φιε ηελ δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ δεκηνπξγία θνζκεκάησλ απφ ην νξπρείν ζηελ αγνξά . Απνηειεί ηνλ πξψην 

ζεκαληηθφ ιηαλνπσιεηή πνπ ζέηεη πξφηππα ζε third party ( ζηελ βηνκεραλία πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εμφξπμε) θαη πεηπραίλεη λα παξαθνινπζεί ηα πξντφληα απφ ηελ 

εμφξπμε θαη ηελ δηχιηζε κέρξη ηελ θαηαζθεπή θαη δηαλνκή ηνπο (Walmartstores.com: 

Products - Walmart, Αvailable from:  

http://walmartstores.com/Sustainability/7772.aspx). 

Σέινο, ε Walt-Mart ελζάξξπλε  ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο 

αεξίσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ. Ζ πξσηνβνπιία ηεο 

επηηπγράζεθε κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε έλαλ κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ ην 

Carbon Disclosure Project. Με βάζε ηελ δηαδηθαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο 

Carbon Disclosure Project ππνβάιιεη εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εθνδηαζηηθήο ηεο αιπζίδα ( Walmartstores.com: 

Carbon Disclosure Project - Walmart, Αvailable from: 

http://walmartstores.com/Sustainability/7759.aspx). 

Πξάζηλνο ζρεδηαζκόο πξνϊόληνο 

http://walmartstores.com/Sustainability/7775.aspx
http://walmartstores.com/Sustainability/7775.aspx
http://walmartstores.com/Sustainability/7772.aspx
http://walmartstores.com/Sustainability/7775.aspx
http://walmartstores.com/Sustainability/7775.aspx
http://walmartstores.com/Sustainability/7759.aspx


51 

 

Ζ Walt-Mart κπνξεί  λα παξέρεη ππεξεζίεο θαη λα κελ παξάγεη πξντφληα αιιά 

πξνζπάζεζε κε ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο λα παξνηξχλεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο λα 

εζηηάζνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ νηθνινγηθψλ πξντφλησλ. ην πιαίζην απηψλ ησλ 

ελεξγεηψλ ηεο, αλέπηπμε  κία  scorecard νn line γηα λα ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ ηεο θαη λα ελεκεξψλεη ηνπο πειάηεο ηεο γηα ηηο 

αγνξέο ηνπο. Απηή ε ελέξγεηα είρε σο απνηέιεζκα  λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηεο λα δεκηνπξγήζνπλ ζπζθεπαζίεο γηα ηα πξντφληα ηεο  κε βάζε ηα 3 

„‟R‟ s‟‟ (reduce, recycle θαη reuse) (Walmartstores.com: Εero Waste - Walmart, 

Αvailable from: http://walmartstores.com/Sustainability/7762.aspx ). . 

Όζνλ αθνξά ηα πξντφληα ηεο ελδπκαζία πνπ δηαζέηεη ζηα θαηαζηήκαηα ηεο  ,ε 

Walt-Mart αζρνιήζεθε ελεξγά γηα λα παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο κνληέξλα ξνχρα, ζε 

πξνζηηέο ηηκέο αιιά θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν 

αγνξαζηή νξγαληθνχ βακβαθηνχ θαη ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο γηα λα  

κπνξεί λα δηαζέηεη ζηα θαηαζηήκαηα ηεο  ξνχρα απφ νξγαληθφ βακβάθη ,απφ 

αλαθπθιψζηκν πνιπεζηέξα θαη άιια ελαιιαθηηθά πιηθά. Δπηπιένλ, βειηίσζε ηηο 

ζπζθεπαζίεο ηεο ρξεζηκνπνηψληαο εηηθέηεο απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά 

Walmartstores.com: Products - Walmart, Αvailable from:  

http://walmartstores.com/Sustainability/7772.aspx).  

Πξάζηλε  Παξαγωγή 

 Αλ θαη ε εηαηξεία εληάζζεηαη  ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη φρη ηεο 

παξαγσγήο , δηαρεηξίζηεθε ηα απνζέκαηα ηεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ just-in-time , 

ην νπνίν δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηηο παξαδνζηαθέο εθαξκνγέο απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Γελ βαζίδεηαη ζηε θξάηεζε απνζεκάησλ, αιιά ζηε ξνή ηνπ 

απνζέκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ην ιεγφκελν  cross – docking, δει. δελ απνζεθεχεη 

ζηελ απνζήθε, αιιά έλα κεγάιν θνξηεγφ θέξλεη ην εκπφξεπκα, ην νπνίν 

κεηαβηβάδεηαη ζε κηθξφηεξα θνξηεγά θαη έηζη γίλεηαη ν εθνδηαζκφο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο. Έηζη,  ν πειάηεο ηεο βξίζθεη ην ζσζηφ πξντφλ, ζην ζσζηφ 

θαηάζηεκα, ζην ζσζηφ ρξφλν, ζηε ζσζηή πνζφηεηα θαη κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ 

θφζηνο. 

H ελζσκάησζε απηνχ  ηνπ ζπζηήκαηνο, νδήγεζε ζηελ εμάιεηςε ησλ πεξηηηψλ 

δηαδξνκψλ θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ πξνο ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηεο εηαηξείαο. 

http://walmartstores.com/Sustainability/7775.aspx
http://walmartstores.com/Sustainability/7762.aspx
http://walmartstores.com/Sustainability/7775.aspx
http://walmartstores.com/Sustainability/7772.aspx
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Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε πνζφηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ 

εθπέκπεηαη απφ ηηο κεηαθηλήζεηο θαη λα εμνηθνλνκνχληαη κεγάια πνζά ελέξγεηαο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. 

Πξάζηλε Μεηαθνξά & Γηαλνκή 

Πξνέβε ζε ηξηεηή δέζκεπζε κε ηελ ΔPA (Environmental Protection Agency) 

γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζηφινπ ησλ  θνξηεγψλ ηεο ,ρξεζηκνπνηψληαο ειαζηηθά 

πςειήο απφδνζεο θαη κέζσ ηνπ αεξνδπλακηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπο ( Βurnson P.,2008).  

Ζ εηαηξεία  πξνκεζεχηεθε πβξηδηθά βελδηλν-ειεθηξηθά θνξηεγά θαη θνξηεγά 

ςπγεία γηα ηα νπνία απαηηνχληαλ ιηγφηεξε ελέξγεηα γηα ηελ ςχμε θαη έηζη ν 

θηλεηήξαο κπνξνχζε λα ζβήζεη φηαλ ην θνξηεγφ ζηακαηνχζε, εμνηθνλνκψληαο 

ζρεδφλ 75 $ εθαηνκκχξηα θαη πεξηνξίδνληαο πεξίπνπ 400.000 ηφλνπο απφ CO2 ζε έλα 

ρξφλν. ( Wallmart (2008), Sustainability: climate change and energy. Αvailable 

from:http://walmartstores.com/Sustainability /7673.aspx). 

Πξάζηλε Απνζήθεπζε 

Ζ Wal-Mart εθάξκνζε  θαη αμηνπνίεζε  αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηα 

θαηαζηήκαηα ηεο  θαη ζηα θέληξα δηαλνκήο ηεο. Μία ελέξγεηα ηεο ήηαλ λα 

αμηνπνηήζεη ηνλ άλεκν θαη ηνλ ήιην γηα λα παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ε νπνία 

απνηειεί θχξηα πεγή γηα ηελ ςχμε θαη ηνλ θσηηζκφ ησλ απνζεθψλ ηεο. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα, λα κεηψλνληαη νη εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθπέκπνπλ 

θαηά 139.000 ηφλνπο εηεζίσο, πνζφηεηα ε νπνία ηζνδπλακεί κε ηελ πνζφηεηα αεξίσλ 

πνπ απειεπζεξψλνπλ 25.000 απηνθίλεηα ή 18.000 λνηθνθπξηά  θάζε ρξφλν. 

(Walmartstores.com: Renewable Energy - Walmart, Αvailable from: 

http://walmartstores.com/Sustainability/7775.aspx ). 

Αληίζηξνθα logistics 

Μία  πξσηνβνπιία ηεο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηα αληίζηξνθα logistics, ήηαλ ε 

δεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο ειεθηξνληθψλ εηδψλ. Ζ  Walt-Mart 

ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Samsung έηζη ψζηε νη θαηαλαισηέο ηεο λα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα δψζνπλ ηα παιηά ειεθηξηθά ηνπο είδε πνπ έρνπλ αγνξάζεη απφ ηελ 

Samsung γηα αλαθχθισζε. Δπηπξφζζεηα, ε Walt- Mart.com ζπλεξγάζηεθε κε ηελ 

http://walmartstores.com/Sustainability%20/7673.aspx
http://walmartstores.com/Sustainability/7775.aspx
http://walmartstores.com/Sustainability/7775.aspx
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Gazelle, ηελ κεγαιχηεξε ππεξεζία ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ειεθηξνληθψλ εηδψλ. Ζ 

θαηλνηφκν απηή ζπλεξγαζία έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο Walt- 

Mart.com λα θεξδίζνπλ πξνπιεξσκέλεο θάξηεο γηα ηηο αγνξέο ηνπο ζε θαηαζηήκαηα 

ηεο Walt-Mart δίλνληαο ηα κεηαρεηξηζκέλα ειεθηξηθά ηνπο είδε (Walmartstores.com: 

Εero Waste - Walmart, Αvailable from: 

http://walmartstores.com/Sustainability/7762.aspx ). 

 

6.4 ΤΓΚΡΙΗ ΣΧΝ ΣΡΙΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΠΔΡΙΠΣΧΗ  

6.4.1 ΤΓΚΡΙΗ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΧΘΗΑΝ ΣΗΝ FUJITSU,THN 

HP KAI THN WAL-MART ΣΗΝ ΤΙΟΘΔΣΗΗ «ΠΡΑΙΝΧΝ 

ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΧΝ» 

 ηηο πξνεγνχκελεο ππνελφηεηεο παξνπζηάζηεθαλ νη θχξηεο δπλάκεηο πνπ 

ψζεζαλ απηέο ηηο εηαηξείεο λα ελζσκαηψζνπλ ηελ ΄΄ πξάζηλε πνιηηηθή ΄΄. 

Παξαηεξνχκε φηη ηα ίδηα θίλεηξα νδήγεζαλ ηηο νκνηνγελείο εηαηξείεο, Fujitsu θαη HP 

θαη είλαη ινγηθφ εθφζνλ ζπγθιίλνπλ νη αλάγθεο ζηηο νπνίεο πξνζπαζνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ. Κνηλφο παξάγνληαο θαη γηα ηηο ηξεηο εηαηξείεο απνηέιεζαλ νη 

πεξηβαιινληηθνί λφκνη πνπ ζεζπίζηεθαλ απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. Οη 

εηαηξείεο έπξεπε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο γηαηί ην θφζηνο ηεο κε 

ζπκκφξθσζεο ηνπο ζα ήηαλ δεκηνγφλν. Έλαο αθφκα θνηλφο παξάγνληαο θαη γηα ηηο 

ηξεηο εηαηξείεο ήηαλ ν έληνλνο αληαγσληζκφο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθψλ/ειεθηξνληθψλ εηδψλ θαη ζηνλ ιηαληθφ. Πξνζπάζεζαλ λα μερσξίδνπλ 

ζηνλ ηνκέα ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα , επελδχνληαο ζε 

πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο. 

Δπίζεο, είδακε φηη ηα θίλεηξα ηεο Wal-Mart ήηαλ θπξίσο νηθνλνκηθά ζε 

αληίζεζε κε ηελ  Fujitsu θαη ηελ HP πνπ δελ απνζθνπνχζαλ κφλν ζηελ απφθηεζε 

νηθνλνκηθνχ νθέινπο άιια έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηνπο, γηαηί γλψξηδαλ θαιά φηη ε επηηπρία ηνπο νθεηιφηαλ θπξίσο ζε απηνχο. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο , ε ελζσκάησζε ησλ ΄΄ πξάζηλσλ 

πξνγξακκάησλ ΄΄, είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

εξγαδφκελσλ ηνπο   θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

http://walmartstores.com/Sustainability/7775.aspx
http://walmartstores.com/Sustainability/7775.aspx
http://walmartstores.com/Sustainability/7762.aspx
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Fujitsu θαη ηεο HP. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη κία ζχλνςε ησλ φζσλ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

Πίλαθαο 6: χλνςε ησλ παξαγφλησλ πνπ νδήγεζαλ ηελ Fujitsu,ηελ HP θαη ηελ Wal-Mart  

ζηελ ελζσκάησζε ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 

 

6.4.2 ΤΓΚΡΙΗ ΣΧΝ ΠΡΑΙΝΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΧΝ ΠΟΤ ΤΙΟΘΔΣΗΑΝ Η 

FUJITSU, Η ΗP KAI H WAL-MART 

 ηελ ππνελφηεηα απηή, ζα αθνινπζήζεη ε ζχγθξηζε ησλ ηξηψλ εηαηξεηψλ σο 

πξνο ηηο πξάζηλεο ελέξγεηεο πνπ πηνζέηεζε ε θαζεκία, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο  γηα έλα 

΄΄πξάζηλν΄΄ αεηθφξν κέιινλ. 

Πξάζηλε Πξνκήζεηα 

 Καη νη ηξεηο εηαηξείεο εζηίαζαλ ζηελ πξάζηλε πξνκήζεηα γηα λα κπνξέζνπλ λα 

δηεμάγνπλ θάζε πηπρή ησλ εξγαζηψλ ηνπο, κε πεξηβαιινληηθά ππεχζπλν ηξφπν. Γηα λα 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ νηθνινγηθά πξντφληα, ζα πξέπεη λα πξνκεζεχνληαη πξψηεο 

χιεο, εμαξηήκαηα θαη πιηθά κε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε. Έηζη, σο αξρηθφ βήκα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο ,νη ηξεηο εηαηξείεο απαίηεζαλ λα 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΟΔΗΓΗΑΝ ΣΗΝ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΄΄ΠΡΑΙΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΄΄ 

ΣΗΝ FUJITSU,THN HP KAI THN WAL-MART 

  FUJITSU HP WAL-MART 

1.Oι πεπιβαλλονηικοί νόμοι 1.Oι πεπιβαλλονηικοί νόμοι 1.Oι πεπιβαλλονηικοί νόμοι 

2. Ο ανηαγωνιζμόρ 2. Ο ανηαγωνιζμόρ 2. Ο ανηαγωνιζμόρ 

3. Ίδια η εηαιπεία: Δέζμεςζη 

ζηον ανθπώπινο δςναμικό ηηρ 

3.. Ίδια η εηαιπεία: Δέζμεςζη 

ζηον ανθπώπινο δςναμικό ηηρ 

3. Ίδια η εηαιπεία: 

Οικονομικό όθελορ 

4. Η εςαιζθηηοποίηζη ηων 

καηαναλωηών 

4.  Η εςαιζθηηοποίηζη ηων 

καηαναλωηών 
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πηνζεηήζνπλ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο  (EMS). Οη πξνκεζεπηέο 

ηνπο αληαπνθξίζεθαλ, ακέζσο, ζηηο λέεο απηέο απαηηήζεηο ηνπο θαζψο ε ηζρχο απηψλ 

ησλ εηαηξεηψλ είλαη κεγάιε. Δπηπξφζζεηα, πξνζπάζεζαλ κέζσ δηάθνξσλ 

πξσηνβνπιηψλ, λα ζέζνπλ ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο πεξηνξηζκφ ζηελ ρξήζε 

νξηζκέλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απνηειεί ε Fujitsu πνπ 

δεκηνχξγεζε κία checklist γηα ηελ δηαρείξηζε ηελ ρεκηθψλ νπζηψλ „‟ Chemical 

Management System (CMS) Checklist: Fujitsu Version‟‟, ε νπνία πεξηείρε ηηο 

απαηηήζεηο  γηα ηηο ρεκηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ ηα πιηθά θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ 

πξνκεζεχεηαη. 

Πξάζηλνο ρεδηαζκόο  

 Ζ Fujitsu θαη ε HP αλήθνπλ ζε έλαλ ηνκέα πνπ γηα λα ππεξηζρχζνπλ ζε ζρέζε 

κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο , ζα πξέπεη λα παξέρνπλ θαηλνηφκα πξντφληα/ιχζεηο πνπ 

ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή. Σν βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε αλάπηπμε νηθνινγηθψλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη 

ιχζεσλ πςειήο πνηφηεηαο πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηε ρξήζε επηθίλδπλσλ πιηθψλ, 

εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα θαη άιινπο πφξνπο θαη επηηξέπνπλ ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ .Έηζη, ήηαλ επηηαθηηθή αλάγθε νη εηαηξείεο απηέο 

λα επελδχζνπλ ζηνλ πξάζηλν ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

 Δλψ ε  Wal-Mart, κπνξεί λα αλήθεη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, αιιά 

πξνζπάζεζε κέζσ δηάθνξσλ ελεξγεηψλ ηεο  λα παξνηξχλεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο λα 

ζρεδηάδνπλ νηθνινγηθά πξντφληα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απνηειεί ε αλάπηπμε 

κίαο on line scorecard  γηα λα ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπζθεπαζία ησλ 

πξντφλησλ ηεο θαη λα ελεκεξψλεη ηνπο πειάηεο ηεο γηα ηηο αγνξέο ηνπο. Απηή ε 

ελέξγεηα ηεο είρε σο απνηέιεζκα  λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο 

λα δεκηνπξγήζνπλ ζπζθεπαζίεο γηα ηα πξντφληα ηεο  κε βάζε ηα 3 „‟R‟ s‟‟ (reduce, 

recycle θαη reuse). 

Πξάζηλε Παξαγωγή  

 Παξαηεξνχκε φηη ε Fujitsu εζηίαζε  ηηο ελέξγεηεο ηεο ζηελ πξάζηλε παξαγσγή 

θαη ελζσκάησζε ην Just In Time ζχζηεκα ελψ ε  HP ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ίδηεο αλάγθεο , δελ επέιεμε λα  πηνζεηήζεη ην ζχζηεκα απηφ. Πηζαλφλ, ε ΖP  λα  
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πξνζπάζεζε λα απνθχγεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχεη ην ζχζηεκα απηφ.  Ζ ΖP 

κπνξεί λα ήζειε λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ ηεο , αθφκα θαη κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο ηνπο. Σν JIT ζχζηεκα 

δελ επηηξέπεη αιιαγέο ζηα πξντφληα κεηά ηελ παξαγγειία ηνπο, εθφζνλ δηαηεξείηαη 

ζε εηνηκφηεηα θαη ζε αθξηβήο πνζφηεηα κφλν φηη ρξεηάδεηαη. Έλα άιιν ξίζθν πνπ 

πηζαλφλ λα έιαβε ππφςε ηεο , είλαη φηη ζα δηαθνπηφηαλ ε ξνή ηεο εθνδηαζηηθήο ηεο 

αιπζίδαο απφ κία θαη κφλν θαζπζηέξεζε ελφο πξνκεζεπηή ηεο.  

Σέινο, ε Wal- Mart ,αλ θαη  εληάζζεηαη  ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη φρη 

ηεο παξαγσγήο , δηαρεηξίζηεθε ηα απνζέκαηα ηεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ just-in-

time , ην νπνίν δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηηο παξαδνζηαθέο εθαξκνγέο απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Πξάζηλε Μεηαθνξά & Γηαλνκή 

 Ζ Wal- Mart επελδχεη ζηηο πξαθηηθέο ηεο πξάζηλεο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο 

εθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο βαζίδεηαη ζηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ηεο  απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο πξνο ηα θαηαζηήκαηα ηεο.  Έηζη, αλαβαζκίδνληαο ηνλ ζηφιν ησλ 

θνξηεγψλ ηεο, θαηαθέξλεη λα εμνηθνλνκήζεη ζρεδφλ 75 εθαηνκκχξηα θαη λα 

πεξηνξίζεη ηελ εθπνκπή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πεξίπνπ 400.000 ηφλνπο 

εηεζίσο. 

 Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπκε, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε Fujitsu 

πξαγκαηνπνίεζε πνιιέο πξάζηλεο ελέξγεηεο ζην κεηαθνξηθφ ηκήκα ηεο , ζε αληίζεζε 

κε ηελ ΖP. Πνιχ πηζαλφλ ηα θέληξα δηαλνκήο εληφο ηεο Ηαπσλίαο λα βξίζθνληαη 

δηαζθνξπηζκέλα θαη λα απέρνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί, φηη ε Fujitsu επελέβεθε ζηα θέληξα δηαλνκήο ηεο ζην Σφθπν 

πνπ ήηαλ δηαζθνξπηζκέλα ζε πέληε ηνπνζεζίεο θαη κε ηνλ θαηάιιειν πξάζηλν 

ζρεδηαζκφ ηα πεξηφξηζε ζε ηξεηο ηνπνζεζίεο. Έλαο άιινο πηζαλφο  παξάγνληαο, πνπ 

κπνξεί λα ζπλεηέιεζε είλαη φηη ε Fujitsu κπνξεί λα δηαζέηεη έλα κεγάιν αξηζκφ 

θέληξσλ παξαγσγήο, εθηφο ηεο έδξαο ηεο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν λα εληείλεη ηηο 

ελέξγεηεο ηεο ζηνλ πξάζηλν ηνκέα, πξνζπαζψληαο λα  πεξηνξίζεη ην θφζηνο θαη ηελ 

εθπνκπή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά ηηο κεηαθνξέο ηεο . Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ε ΖP κπνξεί λα δηαζέηεη έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θέληξσλ παξαγσγήο θαη 

πξνζπαζψληαο λα θαιχςεη ηελ δήηεζε ελφο παγθφζκηνπ δηθηχνπ, λα κελ κπνξεί λα  
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πηνζεηήζεη θάπνηεο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί ε  Fujitsu. Γηα παξάδεηγκα, απηφ 

ζεκαίλεη φηη δελ ζα πεξηκέλεη λα αμηνπνηήζεη ηελ πιήξε ρσξεηηθφηεηα ησλ 

κεηαθνξηθψλ ηεο κέζσλ φηαλ ζα πξέπεη λα θαιχςεη ηελ δήηεζε ζε κηα ρψξα. 

 

Πξάζηλε Απνζήθεπζε 

 Δίδακε φηη ε Wal- Mart εθάξκνζε θαη αμηνπνίεζε αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο φπσο ηνλ ήιην θαη ηνλ άλεκν , γηα λα παξέρεη ελέξγεηα ζηα θαηαζηήκαηα 

θαη ζηα θέληξα δηαλνκήο ηεο. Σελ ίδηα πνιηηηθή αθνινχζεζε θαη ε Fujitsu, ε νπνία 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ ειηαθή ελέξγεηα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Δλψ ε 

ΖP δηαθνξνπνίεζε ηηο πξαθηηθέο ηεο σο πξνο ηελ πξάζηλε απνζήθεπζε θαη 

βαζίζηεθε ζηελ αλάπηπμε ελφο δηθνχ ηεο θαηλνηνκηθνχ ζπζηήκαηνο , ην Thermal 

Logic, γηα λα ξπζκίδεη ηα πνζά ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο.  

Aληίζηξνθα logistics 

 Ζ Fujitsu θαη ε ΖP αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα  ησλ  ειεθηξνληθψλ / πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ (IT) ν νπνίνο  απνηειεί έλα απφ ηνπο 

ηνκείο ηεο αγνξάο, φπνπ νη πεξηζζφηεξνη πνπ αλήθνπλ, ζπκκεηέρνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ αληίζηξνθε εθνδηαζηηθή αιπζίδα. χκθσλα, κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ειεθηξηθψλ/ειεθηξνληθψλ 

εηδψλ (WEEE), νη εηαηξείεο απηέο είλαη ππνρξεσκέλεο λα δηαρεηξηζηνχλ ηα απφβιεηα 

ηνπο, πνπ είλαη ηδηαηηέξσο επηθίλδπλα. ην πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, παξέρνπλ 

πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο ζηνπ πειάηεο ηνπο  

 Ζ Wal- Mart παξέρνληαο επξεία γθάκα ειεθηξηθψλ/ειεθηξνληθψλ εηδψλ, 

πήξε ηελ πξσηνβνπιία λα νξγαλψζεη πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο 

ειεθηξηθψλ/ειεθηξνληθψλ εηδψλ.  

 Ζ εκπινθή ησλ εηαηξεηψλ ζηελ αληίζηξνθε εθνδηαζηηθή αιπζίδα επέθεξε 

ζεκαληηθά νθέιε. Σα αληίζηξνθα logistics είραλ αληίθηππν ζηελ πειαηνθεληξηθή 

ηνπο εηθφλα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη εηαηξείεο κπφξεζαλ λα πξνάγνπλ ηελ θαιή 

εηαηξηθή ηνπο εηθφλα πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. Δπηπιένλ, ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα 
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λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απνηειεί 

ε Fujitsu ε νπνία είρε ελζσκαηψζεη πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο 

ειεθηξηθψλ/ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ ζηα θέληξα παξαγσγήο ηεο ζηελ Δπξψπε πξηλ 

αθφκα, ζεζπηζηεί ν λφκνο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απηψλ ησλ πξντφλησλ. 

Απηή ε θαηλνηφκν θίλεζε ηεο ηελ έθαλε λα μερσξίζεη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο.  

 

6.5 ΟΓΗΓΗΘΗΚΑΝ Η FUJITSU, Η HP, Η WAL-MART ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΟΦΔΛΟΤ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΤ 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΟ? 

 Αθνχ παξαζέζακε ηηο ηξεηο κειέηεο πεξηπηψζεσλ , έπεηηα εμεηάζακε πνπ  

ζπγθιίλνπλ θαη πνπ απέρνπλ, φζν αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο ψζεζαλ θαη ηηο 

ηαθηηθέο πνπ αθνινχζεζαλ γηα ηελ πξάζηλε πνιηηηθή, ζα πξνζπαζήζνπκε ζηελ 

ππνελφηεηα απηή λα δνχκε αλ νη εηαηξείεο νδεγήζεθαλ ζηελ απφθηεζε νηθνλνκηθνχ 

νθέινπο θαη αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

Πνιινί ππνζηήξημαλ φηη πνιιέο εηαηξείεο πξνζπαζνχλ λα 

θάλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηνπο πην "πξάζηλε", αιιά εθ ησλ πξνηέξσλ ην 

θφζηνο γίλεηαη αλαπφθεπθην θαη  ε επέλδπζε απηή δελ αμίδεη. Έηζη πνιινί 

ππνζηήξημαλ φηη θαη νη « πξάζηλεο πξσηνβνπιίεο» ησλ εηαηξεηψλ απηψλ είλαη 

δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Wal-Mart ρξεηαδφηαλ πάλσ απφ 500 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα αλά έηνο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ην πξάζηλν πξφγξακκα πνπ 

είρε ζρεδηάζεη .  

 Πξψηνλ, ζα πξέπεη λα αλαινγηζηνχκε φηη νη εηαηξείεο απηέο αλ δελ 

επαλαζρεδίαδαλ ηελ εθνδηαζηηθή ηνπο αιπζίδα, ζα έπξεπε λα δαπαλνχλ ηεξάζηηα 

πνζά ζηα πξφζηηκα πνπ ζα ηηο επέβαιιαλ νη θπβεξλήζεηο εμαηηίαο ηεο κε 

ζπκκφξθσζεο ηνπο πξνο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο λφκνπο.  

 Γεχηεξνλ, ε πξνζπάζεηα ησλ εηαηξεηψλ απηψλ , λα παξέρνπλ 

πξντφληα/ππεξεζίεο , κε θηιηθέο πξνδηαγξαθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ,νδήγεζε ζηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ, ελέξγεηαο αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ. Ζ 

βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο απφδνζεο, ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο ηνπ Rao θαη 

Holt θαη ηνπ Klassen θαη Mc Laughin ( θεθάιαην 5), ελίζρπζε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 
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απφδνζε θαη ην αληαγσληζηηθφ  ηνπο πιενλέθηεκα. Δλδεηθηηθά,  ηα έζνδα ηεο Wal-

Mart είλαη πεξίπνπ ηεηξαπιάζηα απφ ηνπο θχξηνπο αληαγσληζηέο ηεο. χκθσλα κε κία 

έθζεζε ηνπ Stanford κφλν ηα δίθηπα  πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο, δεκηνχξγεζαλ θέξδε 

ίζα πεξίπνπ κε ηα θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα θαηαζηήκαηα ηεο, ζηνλ 

πξψην θηφιαο έηνο πηνζέηεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο. 

 Παξά ηηο αξλεηηθέο θξηηηθέο θαη ην πςειφ θφζηνο πνπ αληηκεηψπηζαλ, ε 

Fujitsu,ε ΖP θαη ε Wal-Mart απνβιέπνληαο ζηα καθξνπξφζεζκα νθέιε πνπ ζα 

θέξδηζαλ απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο,  θαηάθεξαλ λα 

είλαη θνξπθαίεο, αληαγσληζηηθέο θαη θαηλνηφκεο εηαηξείεο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

πλερίδνπλ λα επελδχνπλ ζε πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο πνπ απνβιέπνπλ φρη κφλν 

ζηελ απφθηεζε θέξδνπο αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  θαη ζηελ 

πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηαλαισηψλ ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ 

  

 Ζ αλεζπρία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ, 

θαζψο θαη ε πηνζέηεζε δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη εζεινληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ, αλάγθαζαλ ηηο εηαηξείεο λα εθαξκφζνπλ κεζφδνπο γηα ηελ κείσζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθνδηαζηηθή ηνπο 

αιπζίδαο. ηηο κέξεο καο, ε ελζσκάησζε ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη  

κηα πξαγκαηηθφηεηα γηα πνιπάξηζκεο επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο. 

 Οη εηαηξείεο  γηα λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο θαη λα παξέρνπλ πξντφληα/ππεξεζίεο κε θηιηθέο πξνδηαγξαθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα επαλαζρεδηάζνπλ ηελ εθνδηαζηηθή ηνπο αιπζίδα θαη λα 

ελζσκαηψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξάζηλεο πξαθηηθέο ( πξάζηλε πξνκήζεηα, πξάζηλνο 

ζρεδηαζκόο, πξάζηλε παξαγωγή, πξάζηλε κεηαθνξά θαη δηαλνκή, πξάζηλε 

απνζήθεπζε θαη αληίζηξνθα logistics).  Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην 

GreenScor κνληέιν ην νπνίν ζα ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα  αμηνινγνχλ, λα  

κεηξνχλ, λα βειηηψλνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

ίδην θιάδν ηελ απφδνζε ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο. 

 Mέζσ ηεο παξάζεζεο ησλ ηξηψλ κειεηψλ πεξίπησζεο, ηεο Fujitsu, ηεο HP θαη 

ηεο Wal- Mart θαη έπεηηα ηεο ζχγθξηζεο πνπ αθνινχζεζε σο πξνο ηνπο παξάγνληεο 

πνπ νδήγεζαλ απηέο ηηο εηαηξείεο ζηελ πηνζέηεζε ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο αιιά θαη ηηο πξάζηλεο πξαθηηθέο πνπ αθνινχζεζε ε θαζεκία, δηεμήγακε ηα 

παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. 

 Σα ίδηα θίλεηξα νδήγεζαλ ηηο νκνηνγελείο εηαηξείεο, Fujitsu θαη ΖP , λα 

παξέρνπλ πξντφληα κε θηιηθέο πξνδηαγξαθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Δλψ νη 

πεξηβαιινληηθνί λφκνη θαη ν αληαγσληζκφο ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο 

ειεθηξνληθψλ θαη ζηνλ ιηαληθφ αληίζηνηρα, απνηέιεζαλ θνηλή δχλακε θαη γηα 

ηηο ηξεηο εηαηξείεο, γηα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο. 
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 Δλψ ε  Fujitsu θαη ΖP αληαπνθξίλνληαη ζηηο ίδηεο αλάγθεο θαη ππνθηλήζεθαλ 

θαη απφ ηα ίδηα θίλεηξα, δελ αθνινχζεζαλ ηελ ίδηα πνιηηηθή θαη ζηηο πξάζηλεο 

πξαθηηθέο πνπ πηνζέηεζαλ. Ζ θαζεκία αθνινχζεζε ηελ δηθή ηεο ζηξαηεγηθή. 

Όζνλ αθνξά ηηο πξάζηλεο πξαθηηθέο πνπ αθνινχζεζαλ ε θαζεκία, θαη νη ηξεηο 

εηαηξείεο εζηίαζαλ ζηελ πξάζηλε πξνκήζεηα. Δίλαη ζεκαληηθφ, γηα λα 

νινθιήξσλαλ κε επηηπρία ην πξφγξακκα  ηνπο ΄΄ ρεδηαζκφο γηα ην 

Πεξηβάιινλ΄΄, έπξεπε λα ζηεξηρζνχλ ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. Αξρηθά, 

απαίηεζαλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο λα πηνζεηήζνπλ έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο (EMS) θαη κέζσ δηάθνξσλ πξσηνβνπιηψλ 

πξνζπάζεζε ε θαζεκία  λα πεξηνξίζεη  ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ νξηζκέλεο ρεκηθέο νπζίεο. ην θνκκάηη απηφ, πξσηνπφξεζε ε 

Wal- Mart ε νπνία δεκηνχξγεζε δίθηπα πξνζηηζέκελεο αμίαο . 

Όζνλ αθνξά ηνλ πξάζηλν ζρεδηαζκφ, ήηαλ αλακελφκελν ε Fujitsu θαη 

ε ΖP λα επελδχζνπλ ζην θνκκάηη απηφ, εθφζνλ νη αλάγθεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

πξνεγκέλσλ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ/ιχζεσλ είλαη ζχλζεηεο θαη απαηηεηηθέο. 

Ζ Wal- Mart, σο ιηαλνπσιεηήο, κπνξεί λα κελ παξάγεη πξντφληα αιιά απηφ 

δελ ηελ εκπφδηζε λα αζθήζεη πίεζε ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, λα εζηηάζνπλ 

ζηελ δεκηνπξγία νηθνινγηθψλ πξντφλησλ.   

ην θνκκάηη ηεο πξάζηλεο παξαγσγήο, εζηίαζαλ ε Fujitsu θαη ε Wal- 

Mart θαη ελζσκάησζαλ ην ζχζηεκα Just In Time. Ζ Wal- Mart, εληάζζεηαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη φρη ηεο παξαγσγήο, αιιά πηνζέηεζε ην Just In 

Time,φπσο αθνινχζεζε ε Fujitsu ζην παξαγσγηθφ ηκήκα ηεο, γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ηεο. Με ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, 

κεηψζεθαλ ηα απνζέκαηα, πεξηνξίδνληαο ηηο κεηαθηλήζεηο πξνο ηνπο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη θαη‟επέθηαζελ  κεηψλνληαο  θαη ηελ πνζφηεηα 

ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθπέκπνληαλ θαηά ηηο κεηαθνξέο. Ζ ΖP δελ 

πηνζέηεζε ην ζχζηεκα απηφ, γηαηί πνιχ πηζαλφλ λα πξνζπαζνχζε λα απνθχγεη 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζα δεκηνπξγνχζε ε ελζσκάησζε ηνπ. 

Δίλαη αλακελφκελν, ε Wal- Mart πνπ επέλδπζε ζε ελέξγεηεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξάζηλε κεηαθνξά, θαζψο ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο 

βαζίδεηαη ζην θνκκάηη απηφ. Καη ε Fujitsu εζηίαζε ζηελ πξάζηλε κεηαθνξά 
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θαη δηαλνκή, ζε αληίζεζε κε ηελ ΖP. Πηζαλφηαηα, ε Fujitsu λα δηαζέηεη 

κεγαιχηεξν αξηζκφ θέληξσλ παξαγσγήο εθηφο ηεο Ηαπσλίαο ή ηα θέληξα 

δηαλνκήο ηεο λα είλαη δηαζθνξπηζκέλα εληφο ηεο έδξαο ηεο θαη λα απαηηείηαη 

λα αλαπηχμεη φιν  θαη πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο 

ηεο αιιά θαη ηελ εθπνκπή ηνπ  δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

ηελ πξάζηλε απνζήθεπζε, ε Wal- Mart θαη ε Fujitsu αθνινχζεζαλ 

ηελ ίδηα πνιηηηθή θαη ρξεζηκνπνίεζαλ  αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. ε αληίζεζε κε ηελ ΖP, ε νπνία 

θαηλνηφκεζε,  αλαπηχζζνληαο έλα δηθφ ηεο ζχζηεκα, ην Thermal Logic, ην 

νπνίν ξχζκηδε ηα πνζά ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο.  

Σέινο, θαη νη ηξεηο εηαηξείεο ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηα αληίζηξνθα 

logistics , παξέρνληαο πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο. 

 Παξά ηηο αξλεηηθέο θξηηηθέο θαη ην πςειφ θφζηνο πνπ αληηκεηψπηζαλ, ε 

Fujitsu,ε ΖP θαη ε Wal-Mart απνβιέπνληαο ζηα καθξνπξφζεζκα νθέιε πνπ 

ζα θέξδηζαλ απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο,  

θαηάθεξαλ λα είλαη θνξπθαίεο, αληαγσληζηηθέο θαη θαηλνηφκεο εηαηξείεο ζε 

φιν ηνλ θφζκν. πλερίδνπλ λα επελδχνπλ ζε πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο πνπ 

απνβιέπνπλ φρη κφλν ζηελ απφθηεζε θέξδνπο αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο  θαη ζηελ πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

θαηαλαισηψλ ηνπο. 

Δπίζεο, πξνηείλεηαη ζηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ εηαηξεηψλ λα είλαη 

ηθαλά λα αλαξσηεζνχλ θαη λα απαληήζνπλ ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο πξηλ ηελ 

πηνζέηεζε ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ( Ζervani et al., 2005): 

 Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο πηνζέηεζεο ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο? 

 Πσο ζπλδέεηαη ε πξάζηλε εθνδηαζηηθή αιπζίδα κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

παξαδνζηαθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο?  

 Πψο πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ε πξάζηλε εθνδηαζηηθή αιπζίδα? 
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 Με πνηνλ ηξφπν ζα ελζσκαησζνχλ νη πξνηηκήζεηο θαη νη αλεζπρίεο ησλ 

εκπιεθφκελσλ κειψλ ( stakeholders)? 

 Tη δείθηεο κέηξεζεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ? 

 Πνηνο ζα είλαη αξκφδηνο γηα ηελ ζρεδίαζε θαη ηελ επίβιεςε απηψλ ησλ 

δεηθηψλ κέηξεζεο? 

 Πψο νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηφ ην ζχζηεκα ζα δηαδίδνληαη κε 

ηνλ θαιχηεξν θαη επθνιφηεξν ηξφπν ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ? 

 Πψο νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη κε άιια εζσηεξηθά 

θαη εμσηεξηθά ζπζηήκαηα φπσο κε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ 

πφξσλ? 

 Πνηα ζα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ  πξάζηλε 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ησλ νξγαλσηηθψλ κέηξσλ ( π.ρ. ε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε)? 

πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη νη εηαηξείεο κπνξεί λα ππνθηλνχληαη θαηά θχξην ιφγν 

απφ ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πξάζηλεο πνιηηηθήο, αιιά ε 

έληαζε ησλ πηέζεσλ απηψλ δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα θαη εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ 

ηνκέα θαη ηελ εηαηξεία ζηελ νπνία απεπζχλνληαη. Όζνλ αθνξά ηηο πξάζηλεο 

πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα ελζσκαηψζνπλ ζηελ εθνδηαζηηθή ηνπο αιπζίδα, ε θαζεκία 

αθνινπζεί ηελ δηθή ηεο ζηξαηεγηθή, αθφκα θαη αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηνκέα. Σέινο, νη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχλ δηαθνξεηηθά 

ηελ πηνζέηεζε ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθή αιπζίδαο, δειαδή φηη δελ είλαη 

αληηθξνπφκελε κε ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο. Θα πξέπεη λα 

αλαινγηζηνχλ φηη ηα καθξνπξφζεζκα νθέιε ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ην θφζηνο πνπ 

επελδχεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 

πξνζθέξνπλ αλακθηζβήηεηα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε θάζε εηαηξεία πνπ 

παξέρεη πξάζηλα πξντφληα/ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

 

ρήκα 1: Απεηθφληζε ηνπ ηξίηνπ επηπέδνπ δηαρείξηζεο ηνπ SCOR κνληέινπ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

Πίλαθαο 1 : Παξάδεηγκα ηνπ SCOR κνληέινπ  

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ 

ΟΡΙΜΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ: Ο πξνγξακκαηηζκόο θαη ε δηαρείξηζε ηεο εθηέιεζεο ηωλ 

επηκέξνπο δηαδηθαζηώλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε  ηεο δηαλνκήο πξνϊόληωλ βάζε ελόο 

ζπκβνιαίνπ ή κηαο εληνιήο παξαγγειίαο. Οη  απαηηήζεηο ηεο δηαλνκήο ηωλ πξνϊόληωλ 

βαζίδεηαη πάλω ζε έλα  αλαιπηηθό ζρέδην πξνκήζεηαο ή ζε άιια είδε ζεκάηωλ έιμεο 

πξνϊόληωλ. 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΟΓΟΗ   

 ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ 

 

 ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ 

 

 ΔΤΔΛΙΞΙΑ 

 ΚΟΣΟ 

 ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 

ΓΔΙΚΣΔ 

 % Γξνκνιφγηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη αιιάδνπλ κε βάζε ηνλ      

ρξφλν παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο. 

 

 Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο ηνπ cycle time  γηα ηελ δηαλνκή ησλ 

πξντφλησλ.     

Γελ αλαγλσξίδεηαη   

Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ δηαλνκψλ σο έλα 

πνζνζηφ ηνπ θφζηνπο ησλ αγνξψλ ηνπ πξντφληνο.        

Απφδνζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο                                                                     

ΚΑΛΤΣΔΡΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ 

 Υξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

αληαιιαγήο δεδνκέλωλ (EDI) γηα 

ηελ κείωζε ηνπ θόζηνπο & ηνπ 

cycle time. 

 

 

 Υξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Kanban 

γηα λα ελεκεξωζνύλ νη 

πξνκεζεπηέο γηα ηελ αλάγθε 

πξνκήζεηαο πξνϊόληωλ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Υξήζε ηεο ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ (EDI)  

ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζρεδηαζκνχ ( ην ιεγφκελν 830),  

ζηελ αγνξά παξαγγειίαο (850), ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ 

εηδνπνίεζε κεηαθνξάο θνξηίσλ (856) θαη ζηελ κεηαθνξά 

θνξηίσλ (862). 

 

 

Υξήζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο Kanban 

  

Πεγή: Supply-Chain Council (2005),Supply-Chain Operations Reference-model 

OverviewVersion7.0.Αvailablefrom:www.torconsulting.com/downloads/scor7_overview.pdf 

 

http://www.torconsulting.com/downloads/scor7_overview.pdf
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Πίλαθαο 2: Παξάδεηγκα ηνπ  GREENSCOR κνληέινπ 

 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ: ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΔΛΙΚΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ & ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΙ 

ΟΡΙΜΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ:  Η επηινγή ηωλ ηειηθώλ πξνκεζεπηώλ βαζηδόκελνη ζηελ 

αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο RFQ ( Request for Quotation), κία ηππηθή επηρεηξεκαηηθή  δηαδηθαζία 

ζθνπόο ηεο νπνίαο είλαη λα θαιέζεη ηνπο πξνκεζεπηέο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα ηα πξνϊόληα ή 

ππεξεζίεο αιιά θαη ζηα πξνζόληα ηνπο . Επηπξόζζεηα, ε δηαδηθαζία εκπεξηέρεη ηελ δεκηνπξγία 

ελόο ζπκβνιαίνπ όπνπ ζα θαζνξίδνληαη νη όξνη, ην θόζηνο θαη νη ζπλζήθεο θάηω από ηηο νπνίεο  νη 

πξνκεζεπηέο ζα δηαζέηνπλ ηα πξνϊόληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΟΓΟΗ 

 ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ 

 

 

 ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ 

 ΔΤΔΛΙΞΙΑ 

 ΚΟΣΟ 

 ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 

ΓΔΗΚΣΔ 

% Σνπο φξνπο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηα ζπκβφιαηα κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηελ πνηφηεηα, ηελ δηαλνκή, ηελ 

επειημία θαη ην θφζηνο. 

%  Ζ πηζηνπνίεζε ISO 14001 ή έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πεξηβάιινληνο πνπ δηαζέηνπλ νη πξνκεζεπηέο. 

 

Σελ πεγή επηινγήο ηνπ cycle time  

Γελ αλαγλσξίδεηαη 

 

Σα θφζηε πξνκεζεηψλ σο έλα πνζνζηφ ηνπ θφζηνπο 

απφθηεζεο ησλ πξντφλησλ. 

Γελ αλαγλσξίδεηαη 
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Πεγή:  LMI Government Consulting (2003),  GreenSCOR: Developing a Green Supply Chain 

Analytical Tool. Available from: http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/documents/02_08-

04_05-11.pdf 

 

 

 

ΚΑΛΤΣΔΡΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ 

 Ηιεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλωλ 

θαη ηερληθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ 

RFQ δηαδηθαζία απνζηέιινληαη από 

θαη πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 Η δηαδηθαζία RFQ ζπλδέεηαη νn line 

κε ηελ δηαδηθαζία  δηαρείξηζεο 

αξρείωλ έηζη ώζηε λα κεηώλεηαη ν 

cycle time θαη ηα θόζηε δηαρείξηζεο 

ηνπ πξνϊόληνο. 

 Πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο                                               

πξνκεζεπηώλ,παξέρνληαο 

θαηλνύξγηεο                                                     

ηερλνινγίεο , κπνξνύλ λα     κεηώζνπλ        

ηνλ cycle time γηα ηνπο ήδε ππάξρωλ                                          

πηζηνπνηεκέλνπο πξνκεζεπηέο.                                                                                                       

 Η  δηαρείξηζε εγγξάθωλ νn line θαη 

ε απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία 

έγθξηζεο ηωλ πξνκεζεπηώλ, κπνξεί 

λα κεηώζεη ην cycle time θαη ηηο 

δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηωλ 

πξνκεζεπηώλ 

 Οn line πξόζβαζε ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηωλ  

πξνκεζεπηώλ.                                                         

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

    

Γελ αλαγλσξίδεηαη  

 

Γελ αλαγλσξίδεηαη 

 

 

Γελ αλαγλσξίδεηαη 

 

 

 

Γελ αλαγλσξίδεηαη 

 

Γελ αλαγλσξίδεηαη 

http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/documents/02_08-04_05-11.pdf
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