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Περίληψη 

  Ο αντίκτυπος των logistics στην αλλαγή του κλίματος και στην καταστροφή του 

περιβάλλοντος προσέλκυσε τα τελευταία χρόνια την αυξανόμενη προσοχή των 

επιχειρήσεων ώστε να ανασχεδιάσουν την εφοδιαστική τους αλυσίδα με πιο φιλικούς 

προς το περιβάλλον τρόπους. Πράσινες πρακτικές στις μεταφορές, στην αποθήκευση 

και σε άλλες υπηρεσίες καθώς και τα πράσινα πληροφοριακά συστήματα έχουν γίνει 

ευρέως διαδεδομένα και απαραίτητα, συνδυάζοντας έτσι την αποτελεσματική και 

αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων με λειτουργίες που έχουν τις λιγότερες 

δυνατές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν τα green logistics και να 

διερευνηθεί κατά πόσο ενσωματώνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα των εξαγωγών 

ελαιολάδου κυρίως στους τομείς των μεταφορών και της συσκευασίας.  

Περιλαμβάνεται η ανάλυση του όρου των green logistics, οι συνήθεις πρακτικές, τα 

οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από την εφαρμογή τους, το υφιστάμενο 

περιβάλλον καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο. 

Στην συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη την βιβλιογραφική ανασκόπηση, εξετάσθηκε ο 

βαθμός ενσωμάτωσης της φιλοσοφίας και των πρακτικών των green logistics στις 

εξαγωγές ελαιολάδου από Ελλάδα προς Πολωνία. 

Λέξεις Κλειδιά: Green Logistics, Πράσινες Εμπορευματικές Μεταφορές, Πράσινη 

Αποθήκευση, Πράσινες Υπηρεσίες, Πράσινα Πληροφοριακά Συστήματα, Εξαγωγές 

Ελαιολάδου 
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Abstract 

The impact of logistics on the climate change and on the destruction of the 

environment, has attracted lately increasing attention of the enterprises, so as to 

redesign their supply chain in more environmentally friendly ways. Green practices in

freight transport, storage and other services and green IT systems have become 

widespread and necessary, combining thus the effective and efficient operation of 

business, with functions that have the least possible negative environmental impacts.

The purpose of this paper is to study the green logistics and to investigate, whether

they are incorporated in the supply chain of olive oil exports, mainly in the areas of

freight transport and packaging. An analysis of the term green logistics, their

practices, the derived benefits of their implementation, the existing environment, as 

well as the legislative framework is included. 

Furthermore, taking into consideration our literature review, the degree of 

integration of the concept and practices of green logistics in olive oil exports from 

Greece to Poland is examined.

Keywords: Green Logistics, Green Freight Transportation, Green Storage, Green 

Services, Green Information Systems, Olive Oil exports
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Εισαγωγή 

  Η συνεχής ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας τα τελευταία χρόνια έχει επιφέρει  

μεγάλες τεχνολογικές καινοτομίες και ευκαιρίες για συνεχή άνθηση στον 

επιχειρηματικό κόσμο. Δυστυχώς όμως αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στο 

περιβάλλον μιας και το κλίμα συνεχώς επιδεινώνεται και η κατάσταση τείνει να γίνει 

μη αναστρέψιμη. Ολοένα και περισσότερες έρευνες καθώς και επιστημονικά  

συνεδρία κρούουν  τον κώδωνα του κινδύνου για τις απερίσκεπτες ενέργειες του 

ανθρώπου εναντίον της φύσης με σκοπό το κέρδος. 

   Οι κυβερνήσεις και οι περιβαλλοντικές  οργανώσεις  με σκοπό να προστατέψουν 

όσο μπορούν το περιβάλλον εισάγουν διατάξεις προστασίας του, στις οποίες οι 

επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρμοστούν. Οι διαδικασίες των Logistics παίζουν ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης. Παρόλα αυτά τα 

παραδοσιακά συστήματα logistics δεν είναι και απαραιτήτως φιλικά προς το 

περιβάλλον, αφού έχουν ως σκοπό την μεγιστοποίηση του κέρδους μέσω της 

ελαχιστοποίησης του κόστους. Αυτό πολλές φορές φέρνει αρνητικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον όπως είναι οι εκπομπές καυσαερίων φαινόμενο του θερμοκηπίου και ο

θόρυβος.

    Αποτέλεσμα των παραπάνω ανησυχιών  ήταν η εμφάνιση της έννοιας των Green

Logistics όπου στην σημαντική λειτουργία των logistics προστίθενται μια σειρά 

περιβαλλοντικών παραγόντων και κανόνων. 

Σκοπός Εργασίας 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να μελετηθούν τα green logistics, και να 

ερευνηθεί η χρήση τους στον τομέα εισαγωγών εξαγωγών ελαιολάδου από Ελλάδα 

προς Πολωνία. 

Επιμέρους στόχοι της εργασίας μας είναι: 

o Να περιγράψουμε την έννοια και τις λειτουργίες των green logistics.

o Να αναλύσουμε το υφιστάμενο περιβάλλον και  νομοθετικό πλαίσιο.

o Να δούμε την σχέση των green logistics με τα πληροφοριακά συστήματα. 

o Να  περιγραφεί η σχέση ελληνικών  εξαγωγικών εταιριών  και πολωνικών  

εισαγωγικών εταιριών ελαιόλαδου  με τα green logistics.
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o Να εντοπίσουμε  ποιες πρακτικές εφαρμόζονται στην επιχειρηματική τους 

λειτουργία.

o Να εντοπίσουμε ποιες πρακτικές δεν χρησιμοποιούνται και γιατί.

Δομή Εργασίας 

  Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η βιβλιογραφική 

επισκόπηση και στο δεύτερο παρουσιάζεται το πρακτικό μέρος της εργασίας που 

αφορά την έρευνα   στον τομέα εισαγωγών εξαγωγών ελαιολάδου από Ελλάδα προς 

Πολωνία. 

  Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται εισαγωγικά κάποιοι ορισμοί των logistics γιατί για να 

κατανοήσουμε την έννοια των green logistics θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τον όρο 

των παραδοσιακών συστημάτων logistics. Αναφέρονται επίσης ο σκοπός, οι βασικοί 

στόχοι, οι λειτουργίες και τα βασικά στοιχεία των logistics.

  Το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο  του θέματος 

μέσω της ανάλυσης της βιβλιογραφίας.  

  Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί το δεύτερο μέρος της εργασίας  το οποίο αποτελείται 

από την μεθοδολογία και την έρευνα που διεξαγάγαμε καθώς και τα συμπεράσματα 

που ανακύψαν.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο καταλήγουμε στον επίλογο στον οποίο παραθέτουμε τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την βιβλιογραφική και εμπειρική προσέγγιση του 

θέματος και τις προοπτικές που έχει για βελτίωση.  

Συνεισφορά

Η συνεισφορά της παρούσας εργασίας συγκροτείται σε δύο επίπεδα: 

1. Στο ακαδημαϊκό επίπεδο όπου αναλύονται λεπτομερώς ο ορισμός, οι 

πρακτικές, οι επιπτώσεις, το υφιστάμενο περιβάλλον και το νομοθετικό 

πλαίσιο των green logistics, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για το 

συγκεκριμένο θέμα.

2. Στο πρακτικό επίπεδο  όπου περιγράφεται η σχέση των green logistics με τις 

εξαγωγές ελαιολάδου, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν ουσιαστικό 

κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας της Ελλάδας. 
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Μέρος Α’ : Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στα Logistics

1.1 Ορισμοί

   Τα logistics είναι όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την μεταφορά, την 

αποθήκευση και την διαχείριση των προϊόντων καθώς μετακινούνται από τις πρώτες 

ύλες μέσω του συστήματος παραγωγής ως το τελικό σημείο πώλησης ή

κατανάλωσης. 

Παρόλο που οι βασικές τους δραστηριότητες είναι θεμελιώδεις για την οικονομική 

ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία για χιλιετίες, δεν είναι παρά μόνο τα τελευταία 

πενήντα χρόνια που τα logistics θεωρούνται καταλυτικός παράγοντας για τις 

επιδόσεις των επιχειρήσεων και ένα κύριο κομμάτι ακαδημαϊκών ερευνών. 

      Σύμφωνα µε το Council of Logistics Management ένας ορισμός  για τα logistics 

είναι: το σύνολο λειτουργιών της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας που σχεδιάζει, 

εφαρμόζει και ελέγχει µε αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα την ροή και 

αποθήκευση των αγαθών υπηρεσιών καθώς και τις σχετιζόμενες µε αυτές 

πληροφορίες από το σηµείο αφετηρία έως το σηµείο κατανάλωσης µε στόχο την 

ικανοποίηση του πελάτη (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/346430/

Council-of-Logistics-Management) .

  Σύμφωνα με το τον SOLE (Society of Logistics Engineers) : Ως  logistics ορίζεται η 

επιστήμη  της Διοίκησης (Management), της Τεχνικής Μεθοδολογίας (Engineering), 

και των Τεχνικών Δραστηριοτήτων ( Technical Activities) που σχετίζονται με τον 

Σχεδιασμό (Design), τον Προσδιορισμό των Απαιτήσεων (Requirement),  την 

απόκτηση, την διατήρηση και την διάθεση των παραγωγικών Πόρων και Μέσων που 

υποστηρίζουν τους Στόχους, την Στρατηγική, την Τακτική και τον Έλεγχο ενός 

Οργανισμού (http://www.sole.org/) .

  Σύμφωνα με το την Ελληνική Εταιρεία Logistics, τα Logistics είναι εκείνο το τμήμα 

της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την 

αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των 

προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης 
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τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των 

πελατών.

  Ο όρος logistics κατ’ αρχήν καλύπτει το σχεδιασμό και τη διαχείριση της συνεχούς

ροής των αγαθών από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης. Ένας 

ευρύτερα αποδεκτός ορισμός είναι: “Η διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου 

της αποτελεσματικής και οικονομικής ροής και αποθήκευσης πρώτων υλών, 

ημικατεργασμένων και έτοιμων προϊόντων και οι σχετικές πληροφορίες, για τη 

διακίνηση από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης, με σκοπό την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη” (Μαλινδρέτος, 2008). 

  Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι όρος ο οποίος εµφανίσθηκε τα 

τελευταία χρόνια και περικλείει την έννοια των ολοκληρωμένων logistics. Με τον 

όρο αυτόν τονίζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ του μάρκετινγκ, logistics και 

παραγωγής µέσα σε µια επιχείρηση και το πως αυτή υφίσταται μεταξύ των διαφόρων 

επιχειρήσεων στο ευρύ κανάλι της ροής των προϊόντων.

1.2 Σκοπός και Στόχοι των Logistics

  Τα logistics είναι μια βασική λειτουργία που υποστηρίζει τα επιχειρησιακά 

συστήματα παραγωγής και marketing. Επιδιώκει να ικανοποιήσει τους 

επιχειρησιακούς στόχους με το μικρότερο κόστος, δηλαδή να βρίσκεται το σωστό 



Green Logistics                                                              Τσακαλίδου Σοφία

12 12

προϊόν, στη σωστή ποιότητα, στο σωστό τόπο, στο σωστό χρόνο, στην ώρα του, με το 

σωστό κόστος (http://el.wikibooks.org/). 

  Τα κυριότερα ποιοτικά στοιχεία των logistics  είναι: Διαθεσιμότητα (Availability), 

Δυναμικότητα (Capacity), Συνέπεια (Consistency), ((Μπινιώρης Σ., 2004, 

Παπαδημητρίου Σ, 2004).

  Οι στόχοι των Logistics (Μπινιώρης Σ.(2004)- Παπαδημητρίου Σ,(2004)):

 Επίτευξη επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης με το ελάχιστο δυνατό ύψος 

αποθεμάτων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παράγωγης και διακίνησης.

 Επίτευξη συνεχώς της καλύτερης δυνατής ποιότητας.

 Η μείωση ή η ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων από τους επιλεγμένους 

στόχους.

1.3 Βασικές Λειτουργίες των Logistics  

  Τα Logistics λειτουργούν κυρίως  σε δύο κυρίως πεδία: 

• Το πρώτο πεδίο είναι η επιχείρηση, η οποία πρέπει να οργανώσει την εισροή, την 

εσωτερική διακίνηση και την εκροή υλικών και προϊόντων κατά τέτοιον τρόπο, έτσι 

ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της.

• Το δεύτερο πεδίο είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία αποτελείται από όλες 

εκείνες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που είναι απαραίτητοι έτσι ώστε ένα προϊόν, 

από πρώτες ύλες να καταλήξει στον τελικό πελάτη. Η αποτελεσματική οργάνωση και 

διοίκηση της ροής προϊόντων και πληροφοριών σε αυτήν την αλυσίδα αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη σε µία παγκοσµιοποιημένη και ψηφιακή οικονομία, όπου ο 

ανταγωνισμός από ατομικός (επιχείρηση εναντίον επιχείρησης) γίνεται συλλογικός

(εφοδιαστική αλυσίδα εναντίον εφοδιαστικής αλυσίδας).

(http://logistics.org.gr/4/36/136/)

  Οι Βασικές λειτουργίες των Logistics είναι :
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• ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους

• ελάχιστο δυνατό κόστος επενδύσεων

• βελτιστοποίηση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών

• υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών

• πραγματοποίηση διεθνών και τοπικών μεταφορών εμπορευμάτων

• ασφάλεια εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση

• προγραμματισμός των διανομών

• παράδοση εμπορευμάτων στους πελάτες

1.4 Βασικά Στοιχεία των logistics

  

  Τα στοιχεία του συστήματος Logistics και οι εργασίες που θα πρέπει να 

διεκπεραιώσει καθημερινά το τμήμα του, με βάση την σειρά  που ακολουθούν στην 

αλυσίδα, στη διαδρομή τους  δηλαδή τα αγαθά από τους προμηθευτές προς τους 

καταναλωτές είναι πέντε (Μartin C., 2006, Μπινιώρης Σ., 2004, Παπαδημητρίου Σ,

2004): 

 Αγορές- Προμήθειες :Ο όρος αυτός αφορά την αγορά πρώτων υλών, 

αναλώσιμων, υλικών συσκευασίας, ανταλλακτικών. Διακρίνονται αναλόγως 

το είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης. Μπορούν να αγοραστούν από 

όλον τον κόσμο.

 Αποθήκευση : Η αποθήκευση εμπορευμάτων διευκολύνει την λειτουργία της 

διανομής, διότι βελτιώνει την διαθεσιμότητα τους εντός του δικτύου 

διανομής. Συγκεκριμένα, η αποθήκευση αυξάνει την χρονική και χωρική 

διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων για τους αγοραστές τους. Η ύπαρξη 

αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και ο εφοδιασμός τους με αποθέματα καθιστά 

το εμπόρευμα άμεσα  διαθέσιμο  και το φέρνει πλησιέστερα στον πελάτη. Η 

αποθήκευση αυξάνει την χρονική και χωρική διαθεσιμότητα των 

εμπορευμάτων .   

 Αποθέματα: Τα «αποθέματα» αναφέρονται στο επίπεδο των προϊόντων που 

πρέπει να διατηρεί μια επιχείρηση για να διεκπεραιώνει με επιτυχία τις 
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εργασίες της. Ο υπολογισμός του άριστου επίπεδου αποθεμάτων χωρίς να 

έχουμε πλεονάζον στοκ, είναι δύσκολη εργασία διότι δεν γνωρίζουμε το 

πόσο θα παραγγείλουμε, σε ποια ποσότητα και πότε θα γίνουν οι 

παραγγελίες προς τον προμηθευτή. 

 Μεταφορές : Οι μεταφορές αποτελούν σημαντικό και απολύτως απαραίτητο 

μέρος της φυσικής διανομής. Οι μεταφορές αφορούν την μετακίνηση των 

εμπορευμάτων μεταξύ κόμβων του διανεμητικού δικτύου. Ουσιαστικά η 

αξία των  μεταφορών έγκειται στην μεταβολή του τόπου διατήρησης των 

αποθεμάτων. Τα μεταφορικά μέσα χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση 

αγαθών και προσώπων: αυτοκίνητα, φορτηγά, τρένα, αεροπλάνα, πλοία.
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Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό Υπόβαθρο Green Logistics

2.1 Ορισμός Green Logistics

  Tην τελευταία δεκαπενταετία, σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης δημόσιας και 

κυβερνητικής ανησυχίας για το περιβάλλον, έχει αυξηθεί η πίεση στις επιχειρήσεις να 

μειώσουν τις περιβαλλοντικές συνέπειες των λειτουργιών των logistics. Οι 

επιπτώσεις είναι ποίκιλες, όσον αφορά το εύρος των εξωγενών παραγόντων στους 

οποίους παρουσιάζονται οι δυσμενείς επιπτώσεις. Η διανομή εμπορευμάτων βλάπτει 

την ποιότητα του αέρα τοπικά, δημιουργεί θόρυβο, προκαλεί ατυχήματα και 

συμβάλει σημαντικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Ο αντίκτυπος των logistics

στην αλλαγή του κλίματος προσέλκυσε αυξανόμενη προσοχή τα τελευταία χρόνια εν 

μέρει γιατί η ενίσχυση ελέγχων σχετικά με την ρύπανση και η βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας έχουν μετριάσει άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ο κυριότερος όμως 

λόγος είναι ότι η συνεχής επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι η υπερθέρμανση 

του πλανήτη  αποτελεί πολύ πιο σοβαρή και άμεση απειλή. 

  Τα green logistics είναι μια σχετικά νέα έννοια και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει

ένας ενιαίος κοινά αποδεκτός ορισμός. Παρακάτω θα αναφέρουμε κάποιους από τους 

ορισμούς που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς:

   Οι H.J. Wu και S.Dunn (1995) θεωρούν ότι τα green logistics είναι ένα 

περιβαλλοντικά υπεύθυνο σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο την  εκτέλεση 

όλων των «προς τα εμπρός» διαδικασιών logistics (απόκτηση πρώτων υλών, 

παραγωγή, συσκευασία, και αποστολή των προϊόντων) αλλά επίσης και την 

αντίστροφη διαδικασία της λήψης και της απόθεσης των αποβλήτων.

  Οι Jean-Paul Rodriguez, Brian Slack και Claude Comtois (2006)  περιγράφουν τα 

green logistics ως ένα σύστημα logistics συμβατό,φιλικό και αποδοτικό με το 

περιβάλλον.

     Το American Reverse Logistics Executive Council (RLEC)

(http://www.rlec.org/glossary.html) ορίζει «Τα green logistics, τα οποία αποκαλούνται 
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και ecological logistics (οικολογικά logistics), είναι η διαδικασία της κατανόησης του 

οικολογικού αντίκτυπου των logistics».

   Οι Sbihi και Eglese (2007) ορίζουν τα πράσινα logistics ως: Πράσινη εφοδιαστική 

που ασχολείται με την παραγωγή και τη διανομή αγαθών με βιώσιμο τρόπο, 

λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων.

   Τα green logistics αποτελούνται από όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με 

την περιβαλλό- αποτελεσματική διαχείριση των προς τα εμπρός και αντίστροφων 

ροών των  προϊόντων και από όλες τις πληροφορίες μεταξύ του σημείου προέλευσης 

και του σημείου της κατανάλωσης, των οποίων σκοπός είναι να καλύπτουν ή να 

υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των πελατών. Ο ορισμός αυτός τονίζει την ενσωμάτωση 

των οικολογικών στόχων στα συστήματα προορισμού των οργανώσεων και των 

αλυσίδων αξίας προκειμένου να παρέχουν μια ισορροπημένη συνολική αξία στους 

πελάτες (Carter & Rogers 2008).

Μεταφέροντας αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά σε δραστηριότητες, το πεδίο 

εφαρμογής της πράσινης εφοδιαστικής περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες 

δραστηριοτήτων: 

 Μεταφορές: π.χ. καθαρά οχήματα, επαναχρησιμοποίηση των παλετών 

και των εμπορευματοκιβωτίων, ενοποίηση και τη βελτιστοποίηση του 

φορτίου, την τυποποίηση των μεγεθών φορτηγών, τη μείωση των 

εκπομπών CO2, και τη βιώσιμη επιλογή φορέα.

 Αποθήκευση: π.χ. καθαρός εξοπλισμός χειρισμού υλικών, επισκευή 

και επαναχρησιμοποίηση των παλετών και των εμπορευματοκιβωτίων, 

τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας, την αυτοματοποίηση των 

συστημάτων αποθήκευσης, ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων, το 

σχεδιασμό εγκαταστάσεων, στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, καθώς 

και τη βέλτιστη διάθεση των προϊόντων.

 Άλλες Υπηρεσίες: π.χ. συγκέντρωση παλετών και 

εμπορευματοκιβωτίων, την παρακολούθηση και τον εντοπισμό και τη 

χρήση πράσινων τεχνολογιών συσκευασίας.
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2.2 Ιστορική Εξέλιξη των Green Logistics

   Είναι ασαφές πότε ξεκίνησε η έρευνα για τα πράσινα logistics (green logistics). Ένα 

πιθανό σημείο έναρξης θα μπορούσε να είναι η δημοσίευση του πρώτου εγγράφου με 

περιβαλλοντική θεματολογία σε γνωστό περιοδικό για logistics. Βέβαια αυτό θα 

αγνοούσε ένα μεγάλο όγκο ερευνών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

εμπορευματικών μεταφορών που πραγματοποιήθηκαν πριν τα   logistics κερδίσουν 

μια θέση ως αντικείμενα μελέτης. Ενώ στην δεκαετία του ‘50 εκφράστηκε ανησυχία 

για τις καταστροφικές συνέπειες των εμπορευματικών μεταφορών οι ουσιαστικές 

έρευνες ξεκίνησαν κυρίως στα μέσα της δεκαετίας του ‘60.Οι Murphy και Poist

(1995) ισχυρίζονται ότι πριν την δεκαετία του ‘60 υπήρχε σχετικά μικρή ανησυχία για 

την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Για τους περισσότερους η ικανότητα του 

περιβάλλοντος να απορροφά απόβλητα και να αντικαθιστά πρώτες ύλες θεωρούνταν 

αιώνια. Αυτό που ονομάζουμε τώρα πράσινα logistics αντιπροσωπεύει την σύγκλιση

πολλών αξόνων μελετών που ξεκίνησαν σε διαφορετικές περιόδους τα τελευταία 

σαράντα  χρόνια. Στο σχήμα 2.1 παρουσιάζεται ομαδοποίηση αυτών των αξόνων σε 

πέντε ομάδες:
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Σχήμα 2.1: Τάσεις και ομάδες των green Logistics (Mckinnon, 2010)

1. Μείωση εξωγενών παραγόντων Εμπορευματικών μεταφορών (reducing

freight transport externalities )

2. Αστικά  Logistics (city logistics)

3. Αντίστροφα Logistics (Reverse Logistics)

4. Εταιρικές Περιβαλλοντικές Στρατηγικές Προς τα Logistics ( Logistics in

Corporate environmental strategies) 

5. Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα ( Green Supply Chain Management)

  Αυτό επεκτείνει την τρίπτυχη ταξινόμηση των green logistics που εξέδωσαν οι 

Abukhader και Jonsson (2004) η οποία περιλαμβάνει μόνο την περιβαλλοντική 

εκτίμηση, τα  Αντίστροφα Logistics και την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα. Στο 

σχήμα 2.1 επίσης παρατηρούμε μια ενδεικτική χρονολόγηση για την ερευνητική 

δραστηριότητα σχετικά με τα παραπάνω θέματα και απεικονίζονται τρεις γενικότερες  

τάσεις που από το 1960 έχουν τροποποιήσει το πλαίσιο και τις προτεραιότητες της 

έρευνας. Αυτές οι τρεις τάσεις είναι: 
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1. Δημόσια προς Ιδιωτικά (Public to Private): Μεγάλο μέρος της 

πρόωρης έρευνας προήλθε από μία δημόσια πολιτική ατζέντα αφού νέες αναδυόμενες 

ομάδες πίεσης άρχισαν να ασκούν πιέσεις για κυβερνητική παρέμβαση ώστε να 

μετριάσουν τις καταστροφικές συνέπειες των εμπορευματικών μεταφορών. Επίσης οι 

δημόσιες υπηρεσίες προσπάθησαν να κατανοήσουν το πρόβλημα και να βρουν μέσα 

να το διευθετήσουν. Στο πέρασμα του χρόνου το ενδιαφέρον του δημόσιου τομέα για 

το θέμα έχει συμπληρωθεί από μια αυξανόμενη ανάμειξη του ιδιωτικού τομέα στην 

μελέτη των green logistics   αφού οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν να διατυπώνουν 

περιβαλλοντικές στρατηγικές ιδιαιτέρως αυτές που αφορούν τα logistics

2. Επιχειρησιακή προς Στρατηγική (Operational to Strategic): Η 

δεύτερη τάση είναι μια διευρυμένη επιχειρηματική δέσμευση στα green logistics που 

προκύπτει από μια υιοθέτηση σημαντικών επιχειρησιακών αλλαγών  που αναδύονται 

στον στρατηγικό σχεδιασμό ως περιβαλλοντικές αρχές.

3. Τοπικό προς Παγκόσμιο (Local to Global) : Στα μέσα της 

δεκαετίας του 60 με 70 το επίκεντρο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ήταν η τοπική 

μόλυνση του αέρα, ο θόρυβος, τα ατυχήματα, οι οπτικές παρεμβάσεις. Καμιά 

αναφορά δεν γινόταν στις παγκόσμιες ατμοσφαιρικές επιπτώσεις της δραστηριότητας 

των  logistics. Στα μέσα του 1970 η όλο και πιο συχνή πτώση όξινης βροχής κατά 

τόπους στο πλανήτη  ( από εκπομπές θείου) και η μείωση του στρώματος του όζοντος 

έκανε κατανοητό ότι τα  logistics και άλλες δραστηριότητες έχουν σοβαρότερες 

επιπτώσεις στον πλανήτη. Τώρα πια με την κλιματική αλλαγή και την αλλαγή 

ατμοσφαιρικών συνθηκών η επίδραση των logistics έγινε κύριο θέμα έρευνας

(McKinnon,2010).

  Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι 

επιχειρήσεις άρχισαν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη μείωση της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες των logistics,εξαιτίας της εμφάνισης 

περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως έχουμε ήδη προαναφέρει :  την όξινη βροχή,

την χρήση των χλωρόφθορανθράκων (CFC’s) που προκαλούσαν το φαινόμενο της 

τρύπας του όζοντος, την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα  και τέλος την 

κλιματική  αλλαγή  (http://www.qualitynet.gr/displayITM1.asp?ITMID

=60505&LANG=GR).
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Στον ανασχεδιασμό του τρόπου εφαρμογής μεθόδων στην εφοδιαστική αλυσίδα, 

συνέβαλε μια έρευνα (Report of the World Commission on Environment and

Development: Our Common Future,1987) που πραγματοποίησε η παγκόσμια

επιτροπή για το περιβάλλον κατά τη διάρκεια του έτους 1987 και αύξησε τις 

προσπάθειες για μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις. Από

τη συγκεκριμένη έρευνα, διεξήχθησαν αρνητικά συμπεράσματα σχετικά με τη

ρύπανση του περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις και κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία 

υπό νέους όρους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης την ίδια χρονιά η Παγκόσμια 

Επιτροπή Περιβάλλοντος και  Ανάπτυξης καθιέρωσε την “ικανότητα υποστήριξης 

του Περιβάλλοντος (The Environment Sustainability)” ως στόχο για την παγκόσμια 

δράση, και τόνισε ότι τόσο οι πολιτικές όσο και οι οικονομικές περιοχές θα πρέπει να 

δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά τα ζητήματα. Η εισαγωγή της έννοιας της 

«πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας» προήλθε από την ανάγκη επέκτασης των 

επιχειρήσεων σε νέες αγορές και κατ’ επέκταση στη διεύρυνση των απαιτήσεων των 

καταναλωτών που έχουν αποκτήσει περισσότερη οικολογική συνείδηση και 

ευαισθησία (greenness). 

  Εκτός από τις κύριες διαδικασίες που περιελάμβανε ένα σύστημα logistics όπως η 

μεταφορά των προϊόντων, η αποθήκευση, η διαχείριση των αποθεμάτων και οι 

παραγγελίες, προστέθηκαν και άλλες σημαντικές διαδικασίες στην πράσινη πλέον 

εφοδιαστική αλυσίδα. Το 1994, σε μία έρευνα του Council of Supply Chain

Management (CSCM), τα 2/3 των ερωτηθέντων ανέφεραν την ασφαλή διαχείριση 

των τοξικών αποβλήτων και την διαχείριση των στερεών απορριμμάτων ως τις 

σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις για τις λειτουργίες των logistics

(Αγγελόπουλος Χ., (2008), www.qualitynet.gr, [2.11.2009]).Στο κάτω μέρος της 

λίστας των απαντήσεων ήταν θέματα που είχαν σχέση με την κυκλοφορική 

συμφόρηση και την χρήση γης. Σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας έρευνας, οι 

ερωτηθέντες θεώρησαν την ασφαλή διαχείριση των τοξικών αποβλήτων και την 

διαχείριση των υλικών συσκευασίας ως περιβαλλοντικές προκλήσεις μείζονος

σημασίας για τα επόμενα χρόνια. Αντιθέτως, θέματα που είχαν σχέση με την 

εξυπηρέτηση των πελατών (customer service), την διαχείριση των αποθεμάτων και 

τον προγραμματισμό της παραγωγής θεωρήθηκαν περιβαλλοντικές προκλήσεις 

ήσσονος σημασίας. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’90 η υπερβολή και το 

ενδιαφέρον για το περιβάλλον άρχιζε να εξασθενεί. Ο αριθμός των άρθρων με 
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περιβαλλοντικό προσανατολισμό σε τρία περιοδικά από το 1997 έως το 1998 

αποκαλύπτει ότι το ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των άρθρων ήταν ασήμαντο. Τα 

περισσότερα από τα άρθρα τα οποία θεωρήθηκαν ότι έχουν περιβαλλοντικό 

περιεχόμενο αναφέρονταν σε θέματα μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων (Rodriguez, 

J.P. κ.ά., 2001).

  Αντιλαμβανόμαστε ότι στις αρχές του 21ου αιώνα ο κλάδος της εφοδιαστικής σε 

γενικές γραμμές εξακολουθούσε να είναι πολύ μακριά από το να θεωρηθεί πράσινος.

Τα αντίστροφα Logistics   είναι η κύρια περιβαλλοντική έννοια με σημαντικά 

επιτεύγματα, παρόλα αυτά τα green logistics καλούνται να καλύψουν πολλά κενά 

πεδία. 

2.3 Πράσινο Προϊόν 

   Ένα πράσινο προϊόν είναι ένα προϊόν το οποίο έχει λιγότερες επιπτώσεις στο 

περιβάλλον από ό, τι τα άλλα, όμως όπως επισημαίνει η Ottman (2012) «Κανένα 

προϊόν δεν είναι 100%« πράσινο ». Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα προϊόντα 

χρησιμοποιούν  ενέργεια και δημιουργούν απόβλητα, το πράσινο είναι ένας σχετικός 

όρος .Ένα προϊόν είναι πράσινο για κάποιον κάποια στιγμή σε κάποιο μέρος.» Πολλά 

ζητήματα ανακύπτουν κατά την εξέταση πράσινων  προϊόντων στη βιβλιογραφία: για 

παράδειγμα ο όρος ΄΄greenness΄΄ συχνά θεωρείται ως ένα κάθετο χαρακτηριστικό, τα 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα συχνά εξετάζονται από κοινού, τα πράσινα 

προϊόντα θεωρούνται ως μια οντότητα ακόμη κι αν ο ορισμός τους ποικίλλει πολύ 

ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, (Ottman 2012). 

  Η λέξη «πράσινο προϊόν», που συνήθως χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα ευρύ 

φάσμα προϊόντων, δεν γεννήθηκε με ένα συγκεκριμένο ορισμό. Έχουμε ήδη 

υπογραμμίσει τον συγκριτικό χαρακτήρα του ορισμού αυτού, ο οποίος δεν είναι 

απόλυτος, δεδομένου ότι χρειάζεται ένα μέτρο σύγκρισης: δεν υπάρχει απόλυτο

πράσινο προϊόν, αυτό που λέμε "πράσινα προϊόντα" είναι πιο πράσινα προϊόντα, 

μεταξύ άλλων (D’Angelico and Potrandolfo,2010). Ένα προϊόν είναι πράσινο  όταν οι 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις του, στην παραγωγή, την χρήση και την 

διάθεση, βελτιώνονται σημαντικά σε σύγκριση με προσφορές  συμβατικών ή 

ανταγωνιστικών προϊόντων (Peattie 1995),τονίζοντας την αναγκαιότητα του να 

λαμβάνεται υπόψη ολόκληρος ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος, και όχι μόνο η φάση 
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της χρήσης ή της παραγωγής. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καταναλωτικό προϊόν 

που να έχει μηδενική επίδραση στο περιβάλλον, επιχειρηματικά, οι όροι" πράσινα 

προϊόντα "ή "περιβαλλοντικά  προϊόντα" χρησιμοποιούνται συνήθως για να 

περιγράψουν αυτούς που προσπαθούν να προστατεύσουν ή να ενισχύσουν το φυσικό 

περιβάλλον με την εξοικονόμηση ενέργειας και των πόρων και να  μειώσουν ή να 

εξαλείψουν την χρήση τοξικών παραγόντων, τη ρύπανση και τα απόβλητα (Ottman 

2006).

Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει τα  πράσινα προϊόντα, ως αυτά που 

χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους, έχουν μικρότερες επιπτώσεις και κινδύνους στο 

περιβάλλον και  προλαμβάνουν την  δημιουργία αποβλήτων ήδη στο στάδιο της 

δημιουργίας .

2.4 Πρακτικές των Green Logistics

   Όπως έχουμε αναφέρει ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις ανησυχούν  και  

ασχολούνται με το θέμα των green logistics και εισάγουν πράσινες πρακτικές στις 

λειτουργίες τους (Makower 2010).Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν 

αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής  αλυσίδας σε διάφορα επίπεδα, θέτοντας σε 

εφαρμογή αποτελεσματική αναδιανομή των συστημάτων για να ανακυκλώσει   

προϊόντα και  υλικά, για να αναπτύξει  μια ευρύτερη κουλτούρα σχεδιασμού, δηλαδή 

πέρα από την άμεση λειτουργία  να ληφθεί  υπόψη και  η φάση ανάκαμψης (De Britto 

2007).

   Ωστόσο πράσινες πρακτικές θεωρούνται ουσιαστικές πτυχές του επιχειρηματικού 

κόσμου όχι μόνο σε νέες διαδικασίες, αλλά και στις παραδοσιακές δραστηριότητες 

των logistics (π.χ. μεταφορές, αποθήκευση και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας). 

   Στη βιβλιογραφία, οι πράσινες πρακτικές που υιοθετούνται από τις εταιρείες 

εκφράζουν τέσσερις γενικές στρατηγικές: να χρησιμοποιούν λιγότερο (π.χ. υλικό ή 

ενέργεια), να αντικαθιστούν (π.χ. μη τοξικό για τοξικά υλικά), να καθαρίζουν τις 

εκροές (π.χ. end-of-pipe),και να μετατρέπουν εκροές σε εισροές (π.χ. 

επαναχρησιμοποίηση των παλετών) (Russel & Allwood 2007).
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  Ακολούθως θα περιγράψουμε τις πρακτικές από  κάθε μια από τις προαναφερθείσες 

ομάδες δραστηριοτήτων όπως αναφέρουν οι Marcus, Τ. κ.ά. (2011): μεταφορά, 

αποθήκευση και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Προσέγγιση Ανάλυσης κύκλου ζωής με την Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα:

  Η ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ) είναι εργαλείο για την αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 

προϊόντος, ξεκινώντας από την εξόρυξη των πρώτων υλών για την διαδικασία 

παραγωγής, την διανομή, το σημείο χρήσης, και την τελική διάθεση (Sonnemann, 

2004).Σε όλα αυτά τα στάδια, η εξόρυξη και η κατανάλωση των πόρων και οι 

εκλύσεις στον αέρα, το νερό και το έδαφος είναι αναγνωρίσιμες  και μπορούν να 

προσδιοριστούν ποσοτικά. Η ΑΚΖ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη σύγκριση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων με την ίδια λειτουργικότητα για 

παράδειγμα, ένα  χάρτινο κύπελλο εναντίον ενός  πλαστικού κυπέλλου. Ενώ η ΑΚΖ 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του περιβαλλοντικού κόστους που 

σχετίζεται με την δημιουργία ενός προϊόντος στην αγορά, η προσέγγισή της 

περιορίζεται στην λήψη  μιας απόμακρης άποψης ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός 

προϊόντος, από την εξόρυξη των πρώτων υλών, την επεξεργασία μέσω της τελικής 

διάθεσης. Τα λεπτομερή ζητήματα που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

κατά μήκος της αλυσίδας του κατασκευαστή-διανομέα-πελάτη γενικά 

παραβλέπονται.

  Τα ευρήματα από την ΑΚΖ οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις να εξετάσουν τις 

υλικοτεχνικές πτυχές της ανάπτυξης του προϊόντος ή τις υπηρεσίας τους. Υπήρξε 

αυξημένος έλεγχος για το τι στοιχεία αγοράζονται για χρήση σε διάφορες 

διαδικασίες, οι επιπτώσεις της παραγωγικής διαδικασίας και πώς τα προϊόντα 

συσκευάζονται και παραδίδονται. Η προσπάθεια για τη μείωση των επιπτώσεων των 

δραστηριοτήτων αυτών στο περιβάλλον αναφέρεται ως πράσινη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι επιχειρήσεις έχουν γενικά δύο προσεγγίσεις για τον 

περιβαλλοντικό προσανατολισμό των αλυσίδων εφοδιασμού τους. Ο πρώτος εξετάζει 

εξωτερικά τους διάφορους προμηθευτές. Οι προμηθευτές καλούνται να παρέχουν 

αποδεικτικά στοιχεία της λειτουργίας τους ότι πληρούν τις σχετικές περιβαλλοντικές 
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απαιτήσεις και σε μερικές περιπτώσεις πχ στην Toyota και στην Ford αποδεικτικό 

διαπίστευσης  ISO14001. Η δεύτερη προσέγγιση είναι μια εσωτερική εξέταση του 

πώς μια εταιρεία σχεδιάζει, παράγει και παραδίδει τα προϊόντα της. Η μείωση των 

συσκευασιών και η μείωση της χρήσης τοξικών υλικών είναι  οι βασικοί τομείς στους 

οποίους  εστιάζονται (Green Score,2003) .

2.4.1 Μεταφορές

       Οι μεταφορές είναι μια λειτουργία των logistics, με σοβαρές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Γι 'αυτό και είναι ένας από τους βασικούς τομείς για την ανάπτυξη των 

πράσινων πρακτικών logistics. Η πιο διαδεδομένη πρακτική σε πράσινες μεταφορές 

μπορεί να είναι η μείωση των εκπομπών καυσαερίων. Στον πίνακα 2.1 βλέπουμε μια 

σύγκριση με τις  πιο διαδεδομένες εκπομπές αερίων σε σχέση με τους τρόπους 

μεταφοράς. 

Κατανάλωση 

Ενέργειας/ 

Εκπομπές 

Αερίων 

g/t/km

Πλοίο μεταφοράς 

εμπορευματοκι-

βώτιων

11.000   TEU (1 

TEU=20 πόδια)

Πλοίο 

μεταφοράς 

εμπορευματο-

κιβώτιων

6.600 TEU (1 

TEU=20 

πόδια)

Ηλεκτρικό 

Τρένο

Τρένο 

πετρε-

λαίου

Φορτη-

γό

Αερο-

πλάνο 

Boeing 

747-400

Kwh/t/km 0.014 0.018 0.043 0.067 0.18 2.00

Διοξείδιο 

του Άνθρακα

(CO2)

7.48 8.36 18 17 50 552

Μονοξείδιο 

του θείου 

(SOx)

0.19 0.21 0.44 0.35 0.31 5.69

Μονοξείδιο 

του αζώτου 

(NOx)

0.12 0.162 0.10 0.00005 0.00006 0.17

Αιωρούμενα 

Σωματίδια 

(PM)

0.008 0.009 n/a 0.008 0.005 n/a

Πίνακας 2.1: Η χρήση ενέργειας και οι εκπομπές για τους διάφορους  τρόπους μεταφοράς.( the 
Network for Transport and the Environment (2011)
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Προγράμματα διαχείρισης  της μείωσης των μεταφορών που σχετίζονται με το 

επίπεδο εκπομπών είναι κοινά σε όλο τον κόσμο, με το αποτύπωμα άνθρακα να 

χρησιμοποιείται  ως κύρια μονάδα μέτρησης. Το αποτύπωμα άνθρακα (carbon  

footprint) μιας επιχείρησης είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος τρόπος μέτρησης των 

εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του Θερμοκηπίου από τις 

επιχειρήσεις (GHGs). Το “αποτύπωμα” περιλαμβάνει το πόση ενέργεια 

καταναλώνουν και άρα πόσους ρύπους παράγουν από τη διαδικασία παραγωγής, τις 

κτιριακές τους εγκαταστάσεις, τις μεταφορές, την ηλεκτρική ενέργεια που 

καταναλώνουν, και τις εκπομπές από τους τρίτους (προμηθευτές τους).

  Το αποτύπωμα άνθρακα μπορεί εύκολα να συγχέεται με το οικολογικό αποτύπωμα.

Ωστόσο, το οικολογικό αποτύπωμα καλύπτει ευρύτερες πτυχές: είναι ένα μέτρο της 

"ζήτησης" (κατανάλωσης) φυσικών πόρων από μια κοινωνία για την κάλυψη των 

αναγκών της, συγκρίνοντας την με τη συνολική δυνατότητα της γης να παράγει και 

να αναπαράγει αυτούς τους πόρους. Το "οικολογικό αποτύπωμα" εκτιμάει τους 

φυσικούς πόρους που απαιτούνται για να υποστηριχθούν οι υλικές ανάγκες ενός 

ατόμου ή ενός πληθυσμού σύμφωνα με τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες και την 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Για να είναι εύκολα μετρήσιμο και κατανοητό, το 

"οικολογικό αποτύπωμα" βασίζεται σε ένα μοντέλο που "μετατρέπει" τις διάφορες 

καταναλωτικές ανάγκες σε έκταση παραγωγικής γης, όπως γεωργική γη, δάσος (για 

ξύλο αλλά και για τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα), βοσκοτόπια, 

διαβρωμένη ή δομημένη γη, που απαιτούνται για να μπορούν να καλυφθούν αυτές οι 

ανάγκες (http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-20-53/2009-06-17-14-45-56/2009-

06-17-14-48-33/750-2009-12-16-11-51-50.html).

Οι κύριοι συντελεστές της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα είναι η χρήση της 

ενέργειας, των μεταφορών και συνεπάγεται για των υπηρεσιών και της παραγωγής

αποβλήτων. Η καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

απελευθερώνει αέρια του θερμοκηπίου στο περιβάλλον .

  Όλα τα μέσα μεταφοράς, εκτός από το περπάτημα και τη ποδηλασία που είναι 

αμελητέα, προκαλούν εκπομπές. Οι χειρότερες των μεταφορικών μέσων είναι αυτές 

των αεροπλάνων και των  αυτοκίνητων, όπου τα αέρια που εκπέμπονται 

υπολογίζονται σύμφωνα με τον αριθμό των επιβατών και τη διανυόμενη απόσταση 
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(HEEPI, 2005). Η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και η διαχείριση των υλικών

ανακύκλωσης είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον από τη ρίψη σε χώρους 

υγειονομικής ταφής..

Διάγραμμα 1: Αποτύπωμα του Άνθρακα στην Ευρώπη 

(http://carbonfootprintofnations.com/content/carbon_footprint_worldwide_1990_2010_/)

  Ένα παράδειγμα μιας επιχείρησης που χρησιμοποιεί αυτή την πρακτική είναι η 

Tesco, ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους λιανικής πώλησης στον κόσμο. Η 

Tesco παρουσίασε στους προμηθευτές της ένα σχέδιο για να συμπεριλάβουν το 

δείκτη του αποτυπώματος άνθρακα στις ετικέτες των προϊόντων τους. Έχοντας 

επίγνωση της αυξανόμενης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πελατών, η 

Tesco προσπαθεί να προβλέψει την τρέχουσα τάση και να προετοιμάσει το σύνολο 

της αλυσίδας αξίας για τις πληροφορίες του αποτυπώματος άνθρακα που ζητούν οι 

πελάτες. Η Tesco συνειδητοποιεί ότι σε λίγα χρόνια, ο δείκτης του αποτυπώματος του 

άνθρακα θα είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή του καταναλωτή να 

αποφασίσει αν θα αγοράσει ή όχι ένα προϊόν. Εκτός από το αποτύπωμα άνθρακα, η 

εταιρία θεσπίζει επίσης συγκεκριμένους εταιρικούς στόχους όσον αφορά την 

ενεργειακή απόδοση που ελπίζει να επιτύχει με τη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας και την εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης και μείωσης των 

απορριμμάτων συσκευασίας. Η ιδέα πίσω από αυτές τις πρωτοβουλίες δεν είναι μόνο 

να γνωρίζει το επίπεδο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και να κάνει 

τους προμηθευτές της να  ανταγωνίζονται με βάση τη μείωση των εκπομπών τους και 
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την κατανάλωση ενέργειας. Με την προσέγγιση αυτή, η Tesco δεν χρειάζεται να 

αναδιαρθρώσει την αλυσίδα αξίας, αλλά μόνο να ενθαρρύνει τους προμηθευτές της 

να παρουσιάσουν και να βελτιώσουν τις δικές τους διαδικασίες με τη χρήση αυτών 

των μετρήσεων  μέσα στην επιχείρησή τους.

Οι κύριες πράσινες πρακτικές στον τομέα των μεταφορών είναι (Carter & Jennings 

2000): 

 Καθαρά οχήματα / αποδοτικότητα των καυσίμων: η έννοια των 

καθαρών οχημάτων εστιάζει σε τρόπους για να διασφαλίσει ότι οι 

μέθοδοι μεταφοράς δεν έχουν διαρροές υγρών, πχ πετρέλαιο, 

φυσικό αέριο, ψυκτικό υγρό, κλπ. Τα προγράμματα συντήρησης 

είναι ένας σημαντικός τρόπος για τον έλεγχο και τη μείωση της 

ρύπανσης που προέρχεται από την εταιρεία.

 Συνδυαστική επιλογή (σιδηροδρόμων έναντι φορτηγών ): πολλές 

εταιρείες αλλάζουν τους τρόπους που μεταφέρουν τα προϊόντα τους. 

Η μετάβαση από φορτηγά σε τρένα ή ο συνδυασμός τους συμβάλλει 

στη μείωση των εκπομπών CO2,και στην  μείωση του κόστους 

μεταφοράς. Η περιβαλλοντική απόδοση των σιδηροδρομικών είναι 

μεγαλύτερη από εκείνη των φορτηγών. 

 Ανακατασκευής και επαναχρησιμοποίησης των παλετών και των 

εμπορευματοκιβωτίων: η επαναχρησιμοποίηση και η επιδιόρθωση 

των παλετών και των εμπορευματοκιβωτίων αντί της 

αντικατάστασης τους  είναι ένας από τους βασικούς τρόπους για τη 

μείωση των αποβλήτων και την προστασία των φυσικών πόρων. 

Επίσης έχει αποδειχθεί ότι  η χρήση πλαστικών έναντι ξύλινων 

παλετών μειώνουν κατά πολύ την μόλυνση και καταστροφή του 

περιβάλλοντος. 

 Ενοποίηση διανομής  Εμπορευμάτων: αντί το κάθε κατάστημα να 

παραλαμβάνει τα προϊόντα του  από κάθε προμηθευτή ξεχωριστά,  η 

δημιουργία των κέντρων διανομής (distribution centers,DC), 

επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μειώσουν τα ταξίδια παράδοσης.

Προμηθευτές μεταφέρουν τα προϊόντα για μια ομάδα πωλητών στο 

DC, όπου λαμβάνει χώρα η ταξινόμηση, η οργάνωση και η διανομή 
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των προϊόντων για τα διαφορετικά καταστήματα. Έτσι η παράδοση 

στα καταστήματα απαιτεί ένα μικρό αριθμό φορτηγών. Η 

Mercadona, η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Ισπανία, 

εισήγαγε την πρακτική αυτή στη λειτουργία της και μέχρι το 2010 

είχε δημιουργήσει πολλά κέντρα διανομής για την εδραίωση της 

μεταφοράς του φορτίου της. 

Εικόνα 1: Κέντρο Διανομής Mercadona

 Βελτιστοποίηση Φορτίου: η πρακτική αυτή αναφέρεται στη 

βελτιστοποίηση του χώρου εντός των  οχημάτων παράδοσης. Ένα 

παράδειγμα είναι το κατάστημα λιανικής πώλησης σουηδικών

επίπλων «IKEA», το οποίο ενσωματώνει αυτή την πρακτική στο 

σχεδιασμό του προϊόντος. Το IKEA λειτουργεί με 39 κέντρα 

logistics σε 16 χώρες. Η εταιρεία προετοιμάζει όλες τις συσκευασίες 

και τα προϊόντα με το βλέμμα στραμμένο στη βέλτιστη αξιοποίηση 

του χώρου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Η χρήση 

αποκεκομμένων συσκευασιών και η μεταφορά των εμπορευμάτων 

της μέσω σιδηροδρόμων και θαλάσσης όταν αυτό είναι δυνατόν 

δίνει στο ΙΚΕΑ την δυνατότητα να επιτύχει τους στόχους της αφού 

είναι οικονομικά αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον 

ταυτόχρονα.
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Εικόνα 2: Συσκευασίες ΙΚΕΑ 

 Τυποποίηση μεγέθους φορτηγών και η διαδικασία συσκευασίας σε 

παλέτες: Η τυποποίηση βοηθάει τις επιχειρήσεις να 

προγραμματίσουν και να βελτιστοποιήσουν το φορτίο τους. Αυτό 

είναι μια απαίτηση για τη πολύμορφη μεταφορά και αν και κοινή 

στις αναπτυγμένες χώρες, αντιπροσωπεύει ένα από τα κύρια 

εμπόδια στις ανερχόμενες χώρες.

  Ο πίνακας 2.2 συνοψίζει της πρακτικές που βρίσκονται μέσα στην μεταφορά και τις 

ταξινομεί μέσα στις τέσσερις γενικές στρατηγικές: να χρησιμοποιεί λιγότερα (use

less), να αντικαθιστά (substitute), να καθαρίζει τις εκροές (clean up of Out-comes)

και να μετατρέπει τις εκροές σε εισροές (turn Outputs into Inputs).  
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Πίνακας 2.2: Πρακτικές και Στρατηγικές Μεταφορών (Marcus Thiell , Juan Pablo Soto Zuluaga , Juan 

Pablo Madiedo Montañez  Bart van Hoof ,2011)

Άλλες Πρακτικές που εφαρμόζονται στην μεταφορά είναι : 

 Ενεργειακά αποδοτικός στόλος μεταφοράς και εξοπλισμός: Η χρήση 

προηγμένων Ευρωπαϊκών κανόνων και βαριών υβριδικών οχημάτων 

και φορτηγών παράδοσης μειώνει σημαντικά το ποσό των 

αιωρούμενων σωματιδίων (PMs), υδρογονανθράκων (HC), και τις 

εκπομπές μονοξειδίου  του αζώτου (NOx) που παράγονται (URL: 

http://www.dieselnet.com/ πρότυπα / eu / hd.php) μέσω τεχνολογικά 

προηγμένων συστημάτων καύσης και κατά συνέπεια μειώνεται και 

η κατανάλωσης ενέργειας. Η Wallmart προμηθεύεται υβριδικό 

diesel-ηλεκτρικό  φορτηγό ψυγείο που απαιτεί λιγότερη ενέργεια για 

την ψύξη έτσι ώστε η μηχανή μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν το 

φορτηγό σταματήσει (Wallmart, 2008). Επιπλέον, η μείωση της 

κατανάλωσης καυσίμων θα μπορούσε να επιτευχθεί επίσης μέσω 

της αεροδυναμικής σχεδίασης του οχήματος. Μια έκθεση που 

παρουσιάστηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας το 2007, 

δείχνει μια εντυπωσιακή βελτίωση 10-20% στην κατανάλωση 

καυσίμων σε σύγκριση με τα συμβατικά φορτηγά οχήματα 

(http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/transp

ort2009.pdf).

 Αύξηση των ποσοστών χρησιμοποίησης των οχημάτων και μείωση 

των κενών επιστροφών: Αύξηση των ποσοστών χρησιμοποίησης 

του οχήματος θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής 

συστήματος προκαθορισμένων ημερών παράδοσης, την συνεργασία 
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μεταξύ των χρηστών των μεταφορών, την εφαρμογή 

αποτελεσματικών μεθόδων συσκευασίας και την μεταφορά 

αντιστροφών ροών logistics.Με τη συγκέντρωση των παραδόσεων 

σε συγκεκριμένες περιοχές σε συγκεκριμένες ημέρες, οι 

προμηθευτές μπορούν να επιτύχουν υψηλότερα ποσοστά 

χρησιμοποίησης του οχήματος. 

 Σχεδιασμός Πράσινου Δικτύου: Ο Πράσινος σχεδιασμός του 

δικτύου εξετάζει τις συνέπειες των αποφάσεων που σχετίζονται με 

την τοποθεσία των κέντρων διανομής (Li ,2008, Ramudhin ,2009) 

και τις εγκαταστάσεις παραγωγής σχετικά με τις επιδόσεις των 

εκπομπών των συστημάτων μεταφοράς.Mε τη λειτουργία ενός 

κέντρου διανομής δίπλα σε κάθε σημείο ζήτησης, το σχεδιασμό της 

εφοδιαστικής αλυσίδας ελαχιστοποιούνται οι αποστάσεις που 

διανύονται με το μη οικολογικό φορτηγό παράδοσης. Αυτό με τη 

σειρά του ελαχιστοποιεί την ποσότητα των διαφόρων εκπομπών που 

παράγονται στο σύστημα. (Ιakovou ,2010)

2.4.2 Αποθήκευση

    Οι σημερινές αποθήκες έχουν συχνά φιλικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα όπως φωτοβολταϊκά, επιτόπια ανακύκλωση και άλλα που μειώνουν το 

σφαιρικό αντίκτυπο των διαδικασιών τους. Η διαχείριση των  αποθηκών των 

εμπορευμάτων επίσης συχνά χρησιμοποιεί εξειδικευμένα εργαλεία και τεχνολογίες 

όπως η βελτιστοποίηση ροής, τα αυτόματα αποθηκευτικά συστήματα, τα αυτόματα 

καθοδηγούμενα οχήματα, και τα προγράμματα ελαχιστοποίησης αποθεμάτων. Τα 

εμπόδια στην οικοδόμηση τέτοιων εγκαταστάσεων και την εφαρμογή αυτών των 

τεχνολογιών προέρχονται συνήθως από  τις υψηλές δαπάνες αγοράς τους. Εντούτοις, 

όλες αυτές οι πρακτικές δεν είναι δαπανηρές, και μερικές πρακτικές που ισχύουν 

στην μεταφορά εφαρμόζονται και στην αποθήκευση.

Οι κύριες πράσινες πρακτικές που βρίσκονται στην αποθήκευση είναι: (Li, F., κ.ά. 

(2008):
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 Καθαρός Εξοπλισμός και αποδοτικότητα καυσίμων και ενέργειας: Τα 

φορτηγά κλαρκ χειρίζονται συχνά το απόθεμα μέσα σε μια αποθήκη 

εμπορευμάτων. Αυτά τα οχήματα χρησιμοποιούν διάφορους τύπους 

καυσίμων, από βενζίνη έως πετρέλαιο ή και ηλεκτρική ενέργεια. Η 

χρήση οχημάτων που κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια μειώνει τους 

ρύπους και τον θόρυβο μέσα στην αποθήκη. 

 Επιδιόρθωση και επαναχρησιμοποίηση των παλετών και των 

εμπορευματοκιβωτίων : όπως στις μεταφορές, η επαναχρησιμοποίηση 

και επιδιόρθωση των παλετών και των εμπορευματοκιβωτίων βοηθάει 

στην μείωση ρύπανσης. Από την άλλη πλευρά, αντί για τη χρήση 

ξύλινης  παλέτας (η πιο κοινή σε όλο τον κόσμο) η χρήση πλαστικών 

παλετών βοηθά στην πρόληψη της αποψίλωσης των δασών.

 Διαδικασία βελτιστοποίησης: η αποφυγή της επανεπεξεργασίας, των 

σφαλμάτων και συνεπώς μείωσης των αποβλήτων είναι ένας από τους 

καλύτερους τρόπους για τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

Με αυτή την έννοια, η καλή απόδοση και αξιοποίηση του εξοπλισμού 

συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της διαδικασίας, στα βήματα που 

χρειάζονται και τις εκπομπές αέριων. Η τεχνολογία Radiofrequency

picking για παράδειγμα, επιτρέπει στις εταιρείες να ελαχιστοποιήσουν

τον αριθμό των κινήσεων που απαιτούνται για την προετοιμασία 

παραγγελιών μέσω ενός κεντρικού διακομιστή που επικοινωνεί με το 

σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS) προκειμένου να στέλνει και να 

λαμβάνει πληροφορίες για τις παραγγελίες. Οι πληροφορίες αυτές 

αναμεταδίδονται σε τερματικές συσκευές που διαθέτουν οι υπάλληλοι 

της αποθήκης. Τα τερματικά αυτά κατευθύνουν τον υπάλληλο στην 

κατάλληλη τοποθεσία  ώστε να παραλάβει το προϊόν μιας παραγγελίας 

χωρίς να χρειάζεται να ψάξει καθόλου. Μόλις ολοκληρωθεί η 

παραγγελία το τερματικό στέλνει στον κεντρικό διακομιστή μήνυμα 

επιβεβαίωσης. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μειωμένο χρόνο απόκρισης 

και μειωμένη πιθανότητα λάθους.

 Αυτόματα συστήματα αποθήκευσης (AWS): τα συστήματα αυτά 

μεγιστοποιούν τη χρήση της τεχνολογίας στη λειτουργία της 

αποθήκης. Η κεντρική ιδέα είναι να βελτιστοποιήσει τη ροή, το 
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χρονοδιάγραμμα και την οργάνωση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

υπάρχει ελάχιστη σπατάλη και σφάλματα κατά διαδικασία. Ένα καλό 

παράδειγμα είναι η COFARES, ο διαχειριστής της εφοδιαστικής 

αλυσίδας για τη φαρμακευτική βιομηχανία στην Ισπανία. Η 

COFARES δημιούργησε ένα AWS που του επιτρέπει να λάβει μια 

παραγγελία και να είναι έτοιμη για αποστολή σε ένα μέσο χρονικό 

διάστημα επτά λεπτών, σχεδόν χωρίς λάθη. Επιπλέον, τα AWS

μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την ανάγκη του φωτισμού που 

συμβάλλει στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Εικόνα 3 : Αυτόματο σύστημα Αποθήκευσης Cofares

 Ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων: η ουσία της αποθήκευσης είναι η 

διατήρηση των αποθεμάτων. Μια αποτελεσματική λειτουργία μπορεί 

να οδηγήσει τις εταιρείες να μειώσουν τα αποθέματα στο ελάχιστο 

απαιτούμενο επίπεδο τους, μειώνοντας ταυτόχρονα τις αντίστοιχες 

πράξεις λειτουργίας. Επιπλέον, τα αποθέματα συνήθως κρύβουν 

αναποτελεσματικότητα: η Toyota, διάσημη εταιρία για την εισαγωγή 

του συστήματος just-in-time (JIT), το οποίο επιτρέπει στην εταιρεία να 

ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των εμπορευμάτων στην απογραφή, 

μείωσε τα λάθη της, τα απόβλητα και τα αποθέματα, καθιστώντας το 

σύστημα της  πιο φιλικό προς το περιβάλλον.

 Σχεδιασμός Κτιρίου: άλλο μέσο για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον  

λειτουργία της αποθήκης σχετίζεται με το ίδιο το κτίριο. Η κατασκευή 

των εγκαταστάσεων είναι ζωτικής σημασίας για το επίπεδο της 

κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πόρων που απαιτούνται στο 
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μέλλον. Η χρήση των ηλιακών τοίχων, φυσικού φωτισμού, τα 

συστημάτων θέρμανσης, κατάλληλων δαπέδων, κλπ. είναι σημαντική 

και επηρεάζει άμεσα το επίπεδο της ενέργειας που απαιτείται για τη 

λειτουργία της αποθήκης. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως στην

αποθήκευση υπό ψύξη, αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ακόμη πιο 

σημαντικά. Σε αυτό το είδος της εγκατάστασης, αρκετές πτυχές πρέπει 

να ληφθούν υπόψη προκειμένου να καταστούν φιλικές προς το 

περιβάλλον: παχύτερα πατώματα, στους τοίχους και στην οροφή, 

χρήση των εισερχόμενων και εξερχόμενων πυλών για παλέτες αντί για 

πόρτες, κατάλληλη επιλογή των συστατικών για τη διαδικασία ψύξης,

επαρκή διάσταση σωλήνα και μόνωση, απόψυξη με ζεστό αέριο και 

ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, όλα αυτά βοηθούν την επίτευξη 

αυτού του στόχου (Duiven & Binard 2002).

 Επιτόπια ανακύκλωση: αυτό δεν είναι μόνο μέρος της αποθήκευσης, 

αλλά συχνά επεκτείνεται σε όλη την εταιρεία. Η κύρια ιδέα είναι η 

προώθηση της ανακύκλωσης των υλικών προϊόντων, και η 

συσκευασία μέσα στην αποθήκη. Η κατάρτιση των εργαζομένων και η 

δέσμευση της διοίκησης της εταιρείας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις 

για να πετύχει αυτή η πρακτική.

 Διάθεση προϊόντος: εντός της αποθήκης, είναι σύνηθες να βρίσκονται

παρωχημένα προϊόντα-υλικά που διατηρούνται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Μία πράσινη πρακτική της εφοδιαστικής είναι να βρεθούν 

εναλλακτικές χρήσεις για το απόθεμα που δεν είναι πλέον χρήσιμο για 

τον πρωταρχικό σκοπό του. Τα προϊόντα αυτά επαναχρησιμοποιούνται 

ως υλικά για άλλου είδους ενέργειες  και πωλούνται στις 

δευτερογενείς αγορές. Αυτό βοηθά στη μείωση των προϊόντων που 

χρήζουν αποθήκευσης.

Ο πίνακας 2.3 συνοψίζει της πρακτικές που βρίσκονται μέσα στην αποθήκευση  και 

τις ταξινομεί μέσα στις τέσσερις γενικές στρατηγικές: να χρησιμοποίει λιγότερα (use

less), να αντικαθιστά (substitute), να καθαρίζει τις εκροές (clean up of Out-comes)

και να μετατρέπει τις εκροές σε εισροές (turn Outputs into Inputs).  
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Πίνακας 2.3: Πρακτικές και Στρατηγικές Αποθήκευσης (Marcus Thiell , Juan Pablo 

Soto Zuluaga , Juan Pablo Madiedo Montañez  Bart van Hoof ,2011)

2.4.3 Άλλες Υπηρεσίες 

  Μια σημαντική ανησυχία για τις επιχειρήσεις είναι ότι τυχόν λάθος ή ζημία εν μέσω 

της αλυσίδας θα ενεργοποιήσει τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που συνεπάγονται 

μεγαλύτερη κατανάλωση πόρων. Αυτή η επιπλέον κατανάλωση μεταφράζεται σε 

λιγότερο αποδοτική δραστηριότητα, τόσο από οικονομική όσο και περιβαλλοντική 

άποψη. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε δραστηριότητα που βοηθά τις εταιρείες να 

ελέγχουν και να εκτελούν πιο αποτελεσματικά την ροή της εφοδιαστικής τους θα 

τους βοηθήσει να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε περιβαλλοντικούς όρους. Μερικά 

παραδείγματα αυτών των υπηρεσιών : συγκεντρώσεις παλετών και δοχείων , η οποία 

περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση των δοχείων. Παρακολούθησης και 

εντοπισμού, η οποία βοηθά στον έλεγχο της αλυσίδας και την αποφυγή απώλειας των 

εμπορευμάτων, και τεχνολογιών συσκευασίας που μειώνουν τον αριθμό των 

απωλειών κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.

 Συγκεντρώσεις Παλετών και Δοχείων : Το σύστημα επιτρέπει στις 

εταιρείες να νοικιάζουν παλέτες όταν τις χρειάζονται και μεταθέτουν 

την ευθύνη για τη δημιουργία, τη συντήρηση και την επισκευή των 

παλετών και των εμπορευματοκιβωτίων σε τρίτους. Κορυφαία 

εταιρεία στον κόσμο σε αυτόν τον τομέα είναι η CHEP. Η CHEP

συνεργάζεται με αγροκτήματα. φυτείες δέντρων κτλ που  
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αναγνωρίζονται ως υπεύθυνες και βιώσιμες πηγές της ξυλείας. Το 

μοντέλο συγκέντρωσης ενθαρρύνει την επισκευή και την 

επαναχρησιμοποίηση των παλετών και την ανακύκλωση των 

σπασμένων ή φθαρμένων εξαρτημάτων αντί να πετιούνται   στους 

χώρους υγειονομικής ταφής. Η εταιρεία εισήγαγε διάφορες πρακτικές 

για να λειτουργεί με ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο. Αυτό μπορεί 

να ήταν μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες του κόσμου για το 

πρασίνισμα της εφοδιαστικής αλυσίδας , αφού το  CHEP έχει που 

συνενώνει τις παλέτες και τα εμπορευματοκιβώτια από το 1958. 

Εικόνα 4: Εγκαταστάσεις CHEP

 Ανίχνευση/Ιχνηλασιμότητα  και Εντοπισμός: οι  πρόσθετες υπηρεσίες 

εντοπισμού και παρακολούθησης είναι πλέον από τους βασικούς 

παράγοντες για την ανάπτυξη της εταιρείας. Ο έλεγχος της ροής των 

προϊόντων και η αποφυγή των ζημιών αποτελούν σημαντική 

συνεισφορά στις προσπάθειες για την προώθηση της οικολογικής 

αλυσίδας αξίας. Η διαχείριση των πληροφοριών βοηθά τις εταιρείες να 

αποτρέψει επιστροφές, επειδή γνωρίζει ακριβώς πότε ένα προϊόν θα 

λήξει, ή τη διαχειρίζεται τις επιστροφές αποτελεσματικά, 

βελτιώνοντας τη διαχείριση των πόρων. Αυτή η κατηγορία 

περιλαμβάνει επίσης τις τεχνολογίες όπως το Radio Frequency 

Identification (RFID),η οποία βοηθά στον εντοπισμό των προϊόντων 

με ένα μοναδικό τρόπο, χωρίς άμεση οπτική επαφή. Αυτό επιτρέπει 
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στις επιχειρήσεις τη διατήρηση των πόρων και την παρακολούθηση 

των ζημιών και τα ατομικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, παρέχοντας 

άμεση ιχνηλασιμότητα σχετικά με την κατάσταση των διαφόρων 

προϊόντων. Η εταιρία Marks & Spencer εισήγαγε RFID τεχνολογία 

στη λειτουργία τους, παρέχοντας φυσικό έλεγχο του στοκ της 

καθημερινά, αποφεύγοντας έτσι τις απώλειες του προϊόντος και τη 

βελτίωση του ελέγχου της ροής των προϊόντων της .

 Τεχνολογίες συσκευασίας: είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος κάθε 

προϊόντος. Μία από τις κύριες αιτίες  απώλειας προϊόντος είναι οι 

ζημιές μεταφοράς λόγω ανεπαρκούς συσκευασίας. Από την άλλη 

πλευρά, υπολείμματα που δημιουργούνται από τη συσκευασία του 

προϊόντος είναι επίσης μια σημαντική πηγή ρύπων. Ένας τρόπος 

επίλυσης του θέματος  συσκευασίας είναι η εισαγωγή  καινοτόμων 

πρακτικών στον τομέα των τεχνολογιών συσκευασίας που βοηθούν 

τις εταιρείες να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά κατά τη μεταφορά, την ίδια 

στιγμή που τα υπολείμματα είναι ελάχιστα η μηδενικά. 

 Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις: περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις, όπως 

ISO 14000 απευθύνονται σε διάφορες πτυχές της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. Τα δύο πρώτα πρότυπα ISO 14001:2004 και ISO 

14004:2004, ασχολούνται με τα συστήματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (ΣΠΔ/ EMS).Το ISO 14001:2004 ορίζει τις απαιτήσεις 

για την ΣΠΔ και ISO 14004:2004 δίνει τις γενικές κατευθυντήριες 

γραμμές ΣΠΔ. Άλλα πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές αφορούν 

ειδικές περιβαλλοντικές πτυχές και περιλαμβάνουν την επισήμανση, 

την αξιολόγηση των επιδόσεων, ανάλυση κύκλου ζωής, την 

επικοινωνία και τον και τον λογιστικό έλεγχο. Μέσα από αυτά τα είδη 

των προτύπων, οι εταιρείες καταρτίζουν  ένα πλήρες σύνολο των 

περιβαλλοντικών πρακτικών, όχι μόνο στο σύστημα logistics τους, 

αλλά και σε ολόκληρη την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Ο πίνακας 2.4 συνοψίζει της πρακτικές που βρίσκονται μέσα στις άλλες υπηρεσίες  

και τις ταξινομεί μέσα στις τέσσερις γενικές στρατηγικές: να χρησιμοποίει λιγότερα 
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(use less), να αντικαθιστά (substitute), να καθαρίζει τις εκροές (clean up of Out-

comes) και να μετατρέπει τις εκροές σε εισροές (turn Outputs into Inputs).  

Πίνακας 2.4: Πρακτικές και στρατηγικές άλλων υπηρεσιών ((Marcus Thiell , Juan 

Pablo Soto Zuluaga , Juan Pablo Madiedo Montañez  Bart van Hoof ,2011)

2.5 Οικονομικές  και Κοινωνικές Πτυχές των Green Logistics

   Ένα μεγάλο μερίδιο αποτελεσμάτων ερευνών έχουν δείξει την προθυμία των 

εταιριών σε όλον τον κόσμο να προωθήσουν τα πράσινα διαπιστευτήριά τους μέσω 

της διαχείρισης των logistics. Είναι δύσκολο να μετρηθεί, όμως, κατά πόσο αυτό 

αντανακλά μια πραγματική επιθυμία να βοηθήσει το περιβάλλον, εν αντιθέσει με την 

ενίσχυση των δημοσίων σχέσεων. Στον επίλογο της αξιολόγησης  της «ωριμότητας» 

της πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας από τον οργανισμό Insight (2008), οι ερευνητές 

υποστηρίζουν  ότι «όταν οι εταιρείες λαμβάνουν δράση, παίρνουν συνήθως τον εύκολο 

δρόμο της φήμης και της προστασίας του σήματος τους με  την δημιουργία  πράσινων 

μηνυμάτων. » Ο σκεπτικισμός τους αντανακλάται από τον Gilmore (2008), ο οποίος 

υποστηρίζει ότι «η εταιρική υποστήριξη για το Πράσινο  είναι τόσο για τη δυνατότητα 

να πωλούν τα νέα προϊόντα και τεχνολογίες, όσο είναι και για την διάσωση του 

πλανήτη ».

   Πρόσφατες έρευνες έχουν ρωτήσει σχετικά με τις βασικές κινητήριες δυνάμεις 

πίσω από τις πρωτοβουλίες των εταιρειών να μετατρέψουν τα συστήματα τους    σε 

πράσινα και φιλικά προς το περιβάλλον (Πίνακας 2.5). Παρά το γεγονός ότι οι 

μέθοδοι έρευνας, το μέγεθος του δείγματος η σύνθεση και οι μορφές του 

ερωτηματολογίου έχουν διακυμάνσεις, προκύπτουν τα ίδια γενικά μηνύματα , που 

υποδηλώνουν ότι δίνεται μια ισχυρή έμφαση σχετικά με την εταιρική εικόνα, την 

ανταγωνιστική διαφοροποίηση, την εξοικονόμηση κόστους και τη συμμόρφωση με 

τις κυβερνητικές ρυθμίσεις.
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Πίνακας 2.5: Κινητήριες Δυνάμεις των εταιριών για εφαρμογή των Green Logistics (McKinnon,2010)

  Περιέργως καμιά από αυτές τις έρευνες δεν κάνουν ρητή  αναφορά  στην ανάγκη 

προστασίας του περιβάλλοντος. Εστιάζονται κυρίως στην δημόσια εικόνα και στο 

όνομα της επιχείρησης καθώς και στην εναρμόνιση με τις κυβερνητικές πολιτικές.  

Με επιχειρηματικούς όρους μετά από όλα αυτά το ο πιο θεμελιώδης μεταξύ όλων τον 

«πράσινων» στόχων θα πρέπει να είναι η διατήρηση ενός περιβάλλοντος που θα 

μπορεί να υποστηρίξει ένα υψηλό επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας σε 

μακροπρόθεσμη βάση.

2.6 Οφέλη των Green Logistics

Ένα πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός είναι ότι οι εταιρείες που ανταποκρίνονται σε 

έρευνες αναγνωρίζουν ότι από το «πρασίνισμα» αυτό της εφοδιαστικής μπορούν να 

προκύψουν σημαντικά  επιχειρηματικά οφέλη. Στον παρακάτω πίνακα   (Πίνακας 

2.6). δίνεται μελέτη η οποία αναφέρει ποια πιστεύουν είναι τα σημαντικότερα 

επιχειρηματικά οφέλη των green logistics οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Αναλύοντας το 

πινάκα βλέπουμε ότι μεγάλο ποσοστό κατανόησε την μείωση του κόστους καθώς και 

την ενίσχυση τις δημόσιας εικόνας. Σημαντικό ρόλο βέβαια παίζουν και οι επιθυμίες 
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των καταναλωτών στην χρήση των green logistics   και δυστυχώς αρκετά πιο πίσω 

βρίσκονται οι περιβαλλοντικές τους ανησυχίες .

Πίνακας 2.6: Επιχειρηματικά Οφέλη των Green Logistics (McKinnon,2010)  

  Η δημιουργία των green logistics έχει θετικό αντίκτυπο σε θέματα όπως η 

ικανοποίηση των πελατών, η παραγωγικότητα εργασίας, οι σχέσεις με εξωτερικά 

ενδιαφερόμενα μέρη και οι οικονομικές επιδόσεις (Kumar & Malegeant 2006).Αν και 

ο αντίκτυπος αυτός μπορεί να διαφέρει μεταξύ των επιχειρήσεων, βιομηχανιών και 

χωρών. Ο πίνακας 2.7 δείχνει τη συνεισφορά των green logistics στη δημιουργία 

οικονομικής και κοινωνικής αξίας και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι επενδύσεις 

green logistics μπορούν να βελτιώσουν, με βιώσιμο τρόπο, την ανταγωνιστική

κατάσταση των επιχειρήσεων. 
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Πίνακας 2.7: Συνεισφορά των Green Logistics (Zongwei Luo,2011)

  Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα green logistics συνεισφέρουν σε ένα ευρύτερο 

κοινωνικό, οικονομικό και οικολογικό πλαίσιο. Τα οικονομικά οφέλη τα έχουμε εν 

συντομία αναφέρει παραπάνω παρόλα αυτά συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι μειώνουν το κόστος, αυξάνουν την παραγωγικότητα, ισχυροποιούν την εικόνα 

τους  έναντι των καταναλωτών και των ανταγωνιστών. Παρόλα αυτά η πιο σημαντική 

συνεισφορά των green logistics είναι η μείωση των βλαβερών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων όπως οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες είναι ο βασικές 

αιτίες του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

2.7 Σύγκριση Αντίστροφων και Green Logistics

   Στα αντίστροφα Logistics η ουσία είναι η εξοικονόμηση χρημάτων, αυτό γίνεται με 

την επαναχρησιμοποίηση των υλικών και την περαιτέρω πώληση τους για την 

κάλυψη διαφυγόντων κερδών. Eν αντιθέσει, η ουσία στα green logistics, που ενώ 

διαθέτει παρεμφερείς πρακτικές  ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποιήσης προϊόντων, 

σχετίζεται περισσότερο με την χρήση «φιλικών προς το περιβάλλον μέσων» παρά με 

την εξοικονόμηση χρημάτων. Πρόκειται κυρίως για την εικόνα της επιχείρησης προς 

τα έξω ή για μια συνειδητή απόφαση. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε πως πράσινα 

και αντίστροφα logistics συνυπάρχουν  (De Brito, Dekker 2003)
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Εικόνα 5: Green και Αντίστροφα logistics

  Το άσπρο μέρος αφορά τα αντίστροφα Logistics και περιέχει την χρήση ενέργειας 

και το ποσό των εκπομπών στα  ανταλλακτικά, στην  αποθήκευση των αποβλήτων, 

στα απόβλητα λειτουργίας επιδιορθώσεων , στην διάθεση των υλικών συσκευασίας , 

στα  απόβλητα επιδιόρθωσης, στα  παλιά μέρη και ξεπερασμένα προϊόντα, στην  

αποστολή των επιστρεφόμενων μερών ή προϊόντων και στην ανάκτηση συσκευασίας. 

  Το πράσινο μέρος αφορά τα Green Logistics και περιέχει την χρήση ενέργεια και 

των εκπομπών στα απόβλητα κατασκευής ανταλλακτικών ,στις ασφαλείς και 

βιώσιμες πρώτες ύλες , στα απόβλητα κατασκευής, στις φιλικές προς το περιβάλλον 

συσκευασίες ,στην αποστολή, στην αποθήκευση απόβλητων και στην αποστολή προς 

τον καταναλωτή . Όπως φαίνεται τόσο οι δράσεις των αντίστροφων όσο και των 

Green Logistics ανήκουν σε μια πράσινη προοπτική. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες 

από αυτές τις λειτουργίες φαίνονται πανομοιότυπες, με θετικά αποτελέσματα που 

επηρεάζουν το περιβάλλον, η νοοτροπία μπορεί να είναι πολύ διαφορετική. Αυτή η 

διαφορά στο πώς ελήφθη η απόφαση να διευκολύνει τη μείωση του συνολικού 

αποτυπώματος άνθρακα είναι ένας παράγοντας στην οργανωτική εξισορρόπηση 

αντιστρόφων ή πράσινων λύσεων logistics. Βλέπουμε ότι ορισμένα κριτήρια των 

πράσινων Logistics τα οποία δεν είναι και απαραιτήτως αντίστροφα έχουν μία στενή 

συγκέντρωση. Ο επανασχεδιασμός των συσκευασιών για να χρησιμοποιούν λιγότερο 

υλικό εμπίπτει στα πράσινα logistics και όχι στα αντίστροφα logistics, εκτός εάν η 

συσκευασία έχει σχεδιαστεί και για να επαναχρησιμοποιηθεί. (Rogers και Tibben-

Lembke, 1998). Το παράδειγμα της συσκευασίας θα μπορούσε να θεωρηθεί πράσινα 

αντίστροφα logistics. 
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  Υπάρχουν πεδία τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και άλλα τα οποία είναι άσχετα 

μεταξύ τους και τα οποία φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 

Σχήμα 2.2: Σύγκριση Αντιστρόφων και Green Logistics (Rogers and Tibben Lembke, 1998)

Η Ανακύκλωση, η ανακατασκευή και οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες είναι 

η περιοχή όπου τα αντίστροφα logistics και τα πράσινα logistics τέμνονται (Peterson, 

2005). Ενώ τα αντίστροφα logistics θα εξετάζουν πως τα στερεά απόβλητα θα 

πετιούνται σε όσο τον δυνατόν μικρότερο χώρο υγειονομικής ταφής αφού εστιάζουν 

κυρίως στο κόστος και στην διαθεσιμότητα του χώρου παρά στην διεξαγωγή ειδικών 

μελετών σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

2.8 Εμπόδια Εφαρμογής των Green Logistics

Στον παρακάτω πινάκα 2.8 αναφέρουμε επιγραμματικά τα εμπόδια εφαρμογής των 

Green Logistics ταξινομημένα σε έξι διαστάσεις (Oral 2003, Khanna 2005, Arvis 

2007) . Αναφερόμαστε στα κύρια χαρακτηριστικά κάθε προβλήματος καθώς και στις 

πιθανές επιπτώσεις  εάν εφαρμοστούν τα Green Logistics συστήματα χωρίς καμία 

αλλαγή στην υφιστάμενη κατάσταση. 
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Διάσταση Χαρακτηριστικά Επιπτώσεις

Πολιτικό και 

νομικό πλαίσιο

Ανωριμότητα Κυβέρνησης

Περιορισμένος Χρονικός 

ορίζοντας προγραμματισμού   

λόγω νομοθετικής περιόδου

Ανεπαρκής Ελεγκτικός 

Μηχανισμός

Ελλιπής Νομοθεσίας

Διαφθορά και Λόμπυ

Τα Κίνητρα για την εισαγωγή των

green logistics είναι χαμηλά.

Υπάρχει έλλειψη περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας στους οδηγούς ώστε 

να εφαρμόσουν  green logistics.

Έλλειψη μακροπρόθεσμων 

σχεδίων βιωσιμότητας.

Κοινωνικό 

Σύστημα

Φτώχεια και ανισότητα

Υπανάπτυκτες αγροτικές 

περιοχές

Χαμηλές επενδύσεις στην 

εκπαίδευση και την υγεία

Κουλτούρα απόστασης από 

την εξουσία

Έλλειψη συνεργασίας

Έλλειψη περιβαλλοντικής 

συνείδησης στους οδηγούς για την 

πράσινη εφοδιαστική.

Η συμπεριφορά των καταναλωτών 

σε πολλές κατηγορίες αγαθών 

επικεντρώνεται στις χαμηλές τιμές 

των προϊόντων και όχι σε 

οικολογικά κριτήρια.

Περιορισμένες επιλογές για τις 

εταιρείες να μετατοπίσουν το 

κόστος των επενδύσεων τους.

Αποφυγή συμμετοχικής λήψης

αποφάσεων .

Κεφαλαιαγορές

Υψηλός Δείκτης 

Πληθωρισμού

Υψηλά Επιτόκια

Δεν υπάρχει τάση για επενδύσεις 

Τάση προς αγορά α υλών , υπο-

προϊόντων, και  αποθεμάτων

Αγορά Εργασίας
Χαμηλό κόστος εργασίας

Υψηλά έξοδα εκπαίδευσης

Περιορίζουν την τάση για αύξηση 

της παραγωγικότητας της εργασίας 

με την εφαρμογή τεχνολογιών 

αφού στην ουσία δεν υπάρχει 
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κανένα κίνητρο ή ενδιαφέρον .

Περιορίζουν λόγω κόστους την 

κατάρτιση μέσα στις επιχειρήσεις

με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να 

συνεχίζουν να δουλεύουν με τους 

παραδοσιακούς τρόπους.

Υποδομές και 

Πόροι

Υψηλό κόστος της 

τεχνολογίας

Υψηλό κόστος συντήρησης

Λίγες δημόσιες και ιδιωτικές 

επενδύσεις σε δημόσια έργα 

υποδομής (π.χ. συστήματα 

τεχνολογίας και των 

μεταφορών)

Περιορισμένα κονδύλια για την 

εφαρμογή των τεχνολογιών 

Περιορισμένη προληπτική 

συντήρηση 

Υπανάπτυκτα συστημάτων 

μεταφορών (κυρίως φορτηγά) και 

υπανάπτυκτα συστήματα 

πληροφοριών 

Logistics

Χαμηλοί δείκτες απόδοσης 

της εφοδιαστικής.

Υψηλό κόστος μεταφοράς 

και αποθήκευσης.

Λιγότερη χρήση των τρίτων 

φορέων παροχής υπηρεσιών 

logistics (3PL).

Έλλειψη σύγχρονων και 

ολοκληρωμένων εννοιών της 

εφοδιαστικής.

Η έλλειψη τυποποίησης.

Βραχυπρόθεσμη ελαχιστοποίηση

κόστους .

Πίνακας 2.8: Εμπόδια Εφαρμογής των Green Logistics ( Oral 2003, Khanna 2005, Arvis,2007)

2.9 Παράδοξα των Green Logistics

Οι στρατηγικές εξοικονόμησης κόστους που ακολουθούνται από φορείς logistics

έρχονται συχνά σε αντίθεση με το περιβάλλον, δεδομένου ότι συνήθως 

εξωτερικεύουν το περιβαλλοντικό κόστος. Επιπλέον, οι δραστηριότητες εφοδιαστικής 

αλυσίδας συνήθως δεν «πληρώνουν» το πλήρες κόστος της χρήσης των υποδομών.
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Ως αποτέλεσμα οι φορείς logistics χρησιμοποιούν τα πιο ρυπογόνα και μη ενεργειακά 

αποδοτικά μέσα μεταφοράς και υποδομών για να έχουν μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα. 

Όπως οι Jean-Paul Rodrigue, Brian Slack και Claude Comtois (2001) περιγράφουν, η 

παγκοσμιοποίηση και η παγκόσμια εφοδιαστική βλάπτουν το περιβάλλον άνισα, 

επειδή οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διατηρούν υψηλά περιβαλλοντικά 

πρότυπα στις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά μπορούν να τα μειώσουν σε λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες. Ο Πίνακας 2.9 συνοψίζει τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των 

συγκρούσεων. Η στήλη "Αποτελέσματα" απαριθμεί τα θετικά αποτελέσματα για τις 

εταιρείες logistics και στη στήλη "Παράδοξα" οι αρνητικές συνέπειες για την 

κοινωνία .  

Διάσταση Αποτελέσματα Παράδοξα

Κόστος

Μείωση του κόστους μέσω 

της βελτίωσης της 

συσκευασίας και της 

μείωσης των αποβλήτων. 

Τα οφέλη που προκύπτουν 

από τους διανομείς

Το περιβαλλοντικό κόστος 

συχνά εξωτερικεύεται

Χρόνος / Ευελιξία

Ολοκληρωμένη αλυσίδα 

εφοδιασμού. Παρέχει 

ευέλικτα και 

αποτελεσματικά

συστήματα διανομής.

Εκτεταμένη η παραγωγή, 

η διανομή και οι δομές του 

λιανικού εμπορίου που 

καταναλώνουν 

περισσότερο χώρο, 

περισσότερη ενέργεια και

παράγουν περισσότερες 

εκπομπές αερίων. 

Δίκτυο 

Αύξηση σε όλο το 

σύστημα απόδοση του 

συστήματος διανομής 

μέσω των αλλαγών του 

Συγκέντρωση των 

περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και δίπλα από 

τους κύριους κόμβους 
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δικτύου (δομή Hub και 

Spoke)

κατά μήκος των 

διαδρομών. Πίεση στις 

τοπικές κοινωνίες.

Αξιοπιστία 

Αξιόπιστη και έγκαιρη 

διανομή των 

εμπορευμάτων και των

Επιβατών.

Οι τρόποι μεταφοράς που 

χρησιμοποιούνται. Τα 

φορτηγά και τα αεροπλάνα 

είναι τα λιγότερο 

περιβαλλοντικά 

αποδοτικά. Ενώ τα πλοία 

και τα τρένα δεν 

θεωρούνται αξιόπιστα από 

τους πελάτες. 

Αποθήκευση

Μειώνεται η  ανάγκη για

τις ιδιωτικές 

εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης

Τα αποθέματα 

μετατοπίζονται εν μέρει 

στους δημόσιους 

δρόμους, συμβάλλοντας 

στην κυκλοφοριακή 

συμφόρηση 

και την κατανάλωση 

χώρου

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Αυξημένες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες 

και διαφοροποίηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αλλαγές στα φυσικά

συστήματα διανομής προς 

υψηλότερα επίπεδα 

κατανάλωσης ενέργειας

Πίνακας 2.9: Παράδοξα των Green Logistics (Jean-Paul Rodrigue, κ.ά., 2001)

2.10 Νομοθεσία και green logitics

  Τα τελευταία χρόνια η ολοένα αυξανόμενη ανησυχία για τις αρνητικές επιπτώσεις 

των logistics στο περιβάλλουν καθιστά τις κυβερνήσεις κινητήριο μοχλό 

αντιμετώπισής τους. Νομοθετώντας διαφόρους νόμους και κανονισμούς 
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συνεισφέρουν στην σωτηρία του πλανήτη. Οι κυβερνήσεις δίνουν μεγάλη σημασία 

και στην έρευνα επιχορηγώντας μελέτες για νέες  πράσινες τεχνολογίες. Επίσης η 

θέσπιση αυστηρών περιβαλλοντικών προτύπων είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων που οφείλουν να 

συμμορφωθούν. 

2.10.1 Νομοθεσία στην Ελλάδα

  Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη πρόοδος σχετικά με την θέσπιση κανονισμών 

για τα  green logitics στην χώρα μας. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν 

χρειάζονται και άλλες κινήσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση. Δυστυχώς η Ελλάδα 

ταλανίζετε από πάρα πολλούς νόμους, κανονισμούς και διατάξεις και δύσκολα κανείς 

μπορεί να βγάλει συμπεράσματα σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία. 

  Πέρα από το γεγονός ότι η χώρα μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να 

εναρμονιστεί στις κοινοτικές οδηγίες που τις αποστέλλονται  θα πρέπει να έχει και 

δικό της ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο. Αναφορικά με την Ανακύκλωση, πρωτεύουσα 

εξέλιξη αποτελεί η συγκρότηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) 

και πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. που αποτελεί τη μετεξέλιξη του Γραφείου Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων του ΥΠΕΚΑ. Η λειτουργία του 

ΕΟΑΝ αναμένεται να αυξήσει τα ποσοστά ανακύκλωσης στη χώρας μας 

(http://www.eoan.gr/el/).

2.10.2 Μεταφορές και Νομοθεσία 

  Σε σχέση με τις Εμπορευματικές Μεταφορές, τέσσερις είναι οι βασικές Ευρωπαϊκές 

Οδηγίες που είναι ήδη σε ισχύ, όπως αυτές δόθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών 

και Επικοινωνιών:

1. Για τη χρήση κινητήρων τεχνολογίας Euro 4:"Οδηγία 2005/55/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (της 28ης Σεπτεμβρίου 2005) 

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών σχετικά με τα μέτρα 

που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων 

από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε 
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οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες 

επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο 

και χρησιμοποιούνται σε οχήματα".

2. Για την ηχορύπανση που προκαλούν τα οχήματα: "Οδηγία 1999/101/ΕΚ της 

Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 1999, για την προσαρμογή στην τεχνική 

πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των 

νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό 

επίπεδο και στη διάταξη εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα".

3. Για τα ελαστικά και τον θόρυβο που προκαλούν στο οδόστρωμα: "Οδηγία 

2001/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 

Ιουνίου 2001, για τροποποίηση της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων 

τους και με την εγκατάστασή τους σε αυτά".

4. Για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα οχημάτων ελαφρύτερων των 3,5 

τόνων: "Οδηγία 2004/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση των οδηγιών 

70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά στη μέτρηση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της κατανάλωσης καυσίμων των 

οχημάτων της κατηγορίας Ν1".

2.10.3 Κατασκευή αποθηκών 

  Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ το βασικό ΦΕΚ που ορίζει τους περιβαλλοντικούς όρους 

που πρέπει να πληροί ένα κέντρο διανομής είναι το 1022Β/2002.Αυτό προβλέπει 

διαφορετικούς περιβαλλοντικούς όρους ανάλογα με τη δραστηριότητα της αποθήκης, 

τη φύση των προϊόντων και το μέγεθος του κτιρίου.

2.10.4 Πιστοποιήσεις 

ISO

  Σε συνδυασμό με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις οδηγίες, έχουν

δημιουργηθεί και διάφορες επιτροπές οι οποίες έχουν  την ευθύνη της εξασφάλισης 

της σωστής λειτουργίας των δραστηριοτήτων logistics. Σε απάντηση στους πιο 
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αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς και στην αλλαγή στη φιλοσοφία της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, έχει υπάρξει μια αντίστοιχη ανάγκη για την ανάπτυξη 

επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων για να βοηθούν τους 

οργανισμούς στην πορεία τους προς οικολογικά βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.      

Το πρότυπο ISO 14000 έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες αυτές. Πρόσφατα, 

ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) εξέδωσε το πρότυπο ISO 14000 Series ως 

διεθνές πρότυπο προδιαγραφών για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι 

στόχοι του είναι (Alexander, 1996 και Pratt, 1997): 

 Ενθάρρυνση και διεθνή προσέγγιση στην περιβαλλοντική διαχείριση.

 Ενίσχυση των ικανοτήτων των επιχειρήσεων για τη βελτίωση και τη 

μέτρηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, μέσω του συνεχούς ελέγχου του 

συστήματος.

 Βελτίωση του διεθνούς εμπορίου και η άρση των εμπορικών φραγμών.

  Η διαπίστευση ISO 14000 Series αποτελείται από πέντε βασικές συνιστώσες, και 

διαρθρώνεται ως

  Το ISO 14001 είναι ένα πρότυπο Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS-

Enviromental Management System) που συντάχθηκε από μία τεχνική επιτροπή με 

εκπροσώπους από περισσότερες από 100 χώρες και πρωτοδημοσιεύθηκε το 1996.Ο 

κύριος στόχος του προτύπου ISO 14001 είναι να καθιερώσει μηχανισμούς ελέγχου

και συνεχούς βελτίωσης των επιπτώσεων που προκαλεί στο περιβάλλον, η λειτουργία

μίας βιομηχανικής μονάδος. Το ISO 14001 είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να είναι

συμβατό με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000. 

  Το ISO 14004 θέτει κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη ενός συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΜ). Το ISO 14010 καθορίζει τις γενικές αρχές του 

περιβαλλοντικού ελέγχου. Το ISO 14011 δημιουργεί ελεγκτικές  διαδικασίες για τον 

έλεγχο των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το 14012 ISO Καθιερώνει 

κριτήρια καταλληλότητας των περιβαλλοντικών ελεγκτών.

  Το ISO 22000:2005 είναι διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός 

συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.  Ενσωματώνει τις: 

 Απαιτήσεις του HACCP 

 απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας

 γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης
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Δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πρότυπο 

ασφάλειας τροφίμων.  (http://www.tuv-nord.com/gr/el/food-safety/iso-22000-

516.htm) 

HACCP

  Το HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) ή αλλιώς Ανάλυση Κινδύνων 

και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, είναι μια προληπτική μέθοδος που σκοπό έχει την 

εξασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων και ποτών που παράγει μια 

επιχείρηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης. Η εφαρμογή 

του HACCP είναι υποχρεωτική στη χώρα μας, βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

93/43/ΕΟΚ και της Κ.Υ.Α. 487 / ΦΕΚ 1219 Β΄/ 4.10.2000 και υποχρεώνει όλες τις 

επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, μεταποιούν, παράγουν, συσκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν ή διαθέτουν τρόφιμα και ποτά να 

εφαρμόζουν τεκμηριωμένο (γραπτό) HACCP. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

σωστή εφαρμογή του HACCP είναι η δέσμευση της Διοίκησης της επιχείρησης για 

την εγκατάσταση του συστήματος αλλά και τη συνεχή υποστήριξή του. Η Διοίκηση 

πρέπει να εξασφαλίσει τους απαραίτητους διαθέσιμους πόρους, όπως κατάλληλες 

εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό.

  Για την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος πρέπει η επιχείρηση να 

εξασφαλίσει το απαιτούμενο επίπεδο υγιεινής με την εφαρμογή των κανόνων ορθής 

βιομηχανικής πρακτικής (GMP) και ορθής υγιεινής πρακτικής (GHP).

  Το HACCP είναι ένα σύστημα το οποίο προσδιορίζει τους υγειονομικούς κινδύνους 

που επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια των προϊόντων και προσδιορίζει με 

λεπτομέρεια τα μεγέθη για τον έλεγχό τους. Οι κίνδυνοι αυτοί όπως και για τα άλλα 

τρόφιμα έτσι και για τον οίνο ανήκουν σε τρεις κατηγορίες:

 Βιολογικοί (μυκοτοξίνες Ωχρατοξίνη Α από τους μύκητες, 

παθογόνοι μικροοργανισμοί, κ.α.)

 Χημικοί (υπολείμματα φυτοφαρμάκων, υλικών συσκευασίας,

καθαριστικών και απολυμαντικών, τοξικές ουσίες, βαρέα μέταλλα, 

θειώδες, μεθανόλη, αιθυλοκαρβαμίδιο,•βιογενείς αμίνες, 

σιδηροκυανιούχο κάλιο, κυάνιο κ.α.)
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 Φυσικοί (υλικά ξένα ως προς τα τρόφιμα: μέταλλα, πέτρες, ξύλα, 

πλαστικά, έντομα, κ.α.)

  Ο έλεγχος εφαρμογής του HACCP σύμφωνα με τη νομοθεσία γίνεται υποχρεωτικά 

και απροειδοποίητα από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ο οποίος 

σύμφωνα με το Νόμο 2741/99 σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης προτείνει την 

επιβολή προστίμων, την αναστολή λειτουργίας και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα 

και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

BRC

  Ο ανταγωνισμός, οι απαιτήσεις των πελατών και η ανάγκη των λιανέμπορων να 

έχουν ένα σύστημα που να πιστοποιεί την ασφάλεια των τροφίμων μέσα από ένα 

διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο οδήγησε στο GFSI (Global Food Safety Initiative). Τ

Τα πρότυπα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του GFSI είναι κυρίως  το BRC, και το 

HACCP.

  Για τις εταιρίες που διαθέτουν επώνυμα είδη στο λιανεμπόριο και επιθυμούν να 

πιστοποιήσουν το σύστημα διαχείρισης της ποιότητάς τους υπάρχει το σύστημα από 

το BRC (British Retail Consortium). Το πρότυπο αποτελεί συνδυασμό του ISO 

9001:2000 και του HACCP με ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των φυσικών κινδύνων 

που απορρέουν κυρίως από τα υλικά συσκευασίας και τη διαχείριση των τροφίμων. 

Το πρότυπο χωρίζεται σε έξι κεφάλαια: Σύστημα HACCP, Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας, Κτιριακές Εγκαταστάσεις, Έλεγχος Προϊόντος, Έλεγχος Διεργασιών, 

Προσωπικό. Η πιστοποίηση εξασφαλίζει τις εταιρίες ως προς την επιλογή των 

προμηθευτών και την ικανοποίηση του πελάτη. (http://www.aqs.gr/?cat_id=560).

AGROCERT

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων 

(Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.)AGROCERT, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.), λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και τελεί υπό την εποπτεία 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
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Σκοπός του AGROCERT είναι η προαγωγή και η διασφάλιση της ποιότητας των 

αγροτικών προϊόντων, η προστασία όρων που αφορούν την προέλευσή τους, καθώς 

και η προώθηση συστημάτων προστασίας και διαχείρισης της αειφορίας των 

αγροτικών και δασικών εκμεταλλεύσεων.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του περιλαμβάνονται:

1) Η πιστοποίηση της συμμόρφωσης αγροτικών προϊόντων, των διαδικασιών 

παραγωγής τους ή των συστημάτων ελέγχου τους προς προαιρετικά κλαδικά, 

εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές ή προς ισχύοντες 

εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς κανόνες και κώδικες. Η πιστοποίηση γίνεται με 

απονομή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, σημάτων συμμόρφωσης ή πιστοποιητικών 

συστημάτων ποιότητας ή συστημάτων αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης

2) Η σύνταξη, έκδοση και αναγνώριση κλαδικών, προαιρετικών προτύπων και 

οδηγών, καθώς και η εκπόνηση προδιαγραφών για την ανάπτυξη και την 

πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας των 

αγροτικών προϊόντων.

3) Η αξιολόγηση και επίβλεψη των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης των 

προϊόντων βιολογικής γεωργίας, καθώς και ο έλεγχος της εμπορίας των 

προϊόντων αυτών.

4) Η αξιολόγηση, έγκριση και επίβλεψη ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται 

στην πιστοποίηση της εφαρμογής των τυποποιητικών εγγράφων, που συντάσσει, 

εκδίδει και αναγνωρίζει ο Οργανισμός.

5) Ο έλεγχος, η επίβλεψη και η πιστοποίηση προϊόντων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και Ε.Π.Ι.Π., 

σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων.

6) Η τήρηση επίσημων μητρώων:

 συνεργαζόμενων Οργανισμών πιστοποίησης

 συνεργαζομένων εργαστηρίων

 επιθεωρητών, εμπειρογνωμόνων και ελεγκτών

 πιστοποιημένων προϊόντων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Στο Μητρώο Συνεργαζόμενων εργαστηρίων του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. συμπεριλαμβάνονται 

ως επί το πλείστον διαπιστευμένα εργαστήρια και γενικότερα εργαστήρια 
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εγνωσμένου κύρους. Τα εργαστήρια αυτά ανήκουν τόσο στο δημόσιο ή ευρύτερο 

δημόσιο τομέα, όσο και στον ιδιωτικό τομέα και χρησιμοποιούνται από τον 

Οργανισμό στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιεί 

(http://www.hellaslab.gr/0fls/c1.asp?subid=220&catid=129&catid2=128&l=2&la=1). 
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Κεφάλαιο 3: Θεωρητικό Υπόβαθρο στα Πράσινα Πληροφοριακά 

Συστήματα

3.1 Πράσινα Πληροφοριακά Συστήματα

Ένα σύστημα πληροφοριών (IS) είναι ένα ολοκληρωμένο και συνεργαζόμενο σύνολο 

λογισμικού με τη χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας για την υποστήριξη ενός

άτομου, μιας ομάδας σε  οργανωτικούς, ή κοινωνικούς  στόχους. Τα πράσινα 

πληροφοριακά συστήματα  αναφέρονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 

πληροφοριακών συστημάτων που συμβάλλουν στις αειφόρες επιχειρηματικές 

διαδικασίες. Τα πράσινα πληροφοριακά συστήματα για παράδειγμα, βοηθούν έναν 

οργανισμό να : 

 Μειώσει το κόστος μεταφοράς με ένα σύστημα διαχείρισης στόλου και 

δυναμικής δρομολόγησης των οχημάτων προς αποφυγή 

κυκλοφοριακής συμφόρησης και την ελαχιστοποίηση της 

κατανάλωσης ενέργειας.

 Υποστηρίξει την ομαδική εργασία και τις συναντήσεις όταν οι 

εργαζόμενοι είναι διασκορπισμένοι σε ολόκληρο τον κόσμο με 

αποτέλεσμα να μειωθούν οι επιπτώσεις και τα έξοδα μεταφοράς. Τα 

πληροφοριακά συστήματα κάνουν την τηλεργασία μέσω τηλεφώνου 

να μοιάζει απαρχαιωμένη καθώς επιτρέπουν την άμεση συνεργασία, 

την ομαδική διαχείριση εγγράφων, και την ομαδική διαχείριση της 

γνώσης.  

 Παρακολουθήσει περιβαλλοντικές πληροφορίες (όπως τοξικότητα, η 

ενέργεια που χρησιμοποιείται, το νερό που χρησιμοποιείται, κλπ.) που 

αφόρα την δημιουργία προϊόντων και  των  συστατικών τους.

 Παρακολουθήσει τις εκπομπές και την διαχείριση αποβλήτων μιας 

επιχειρήσεις για μια πιο αποτελεσματική λειτουργία.

 Παρέχει πληροφορίες στους καταναλωτές ώστε να μπορούν να 

κάνουν πράσινες επιλογές πιο εύκολα και αποτελεσματικά

  Τα πράσινα πληροφοριακά συστήματα δεν θα έπρεπε να θεωρούνται κόστος για μια 

επιχείρηση. Αντίθετα, είναι ευκαιρίες για τους οργανισμούς να βελτιώσουν την 
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παραγωγικότητα, την μείωση του κόστους και την αύξηση της κερδοφορίας.

Ανεπαρκείς περιβαλλοντικές πρακτικές οδηγούν σε πολλές μορφές των αποβλήτων. 

Αχρησιμοποίητοι πόροι, μη ενεργειακή απόδοση, θόρυβος, θερμότητα και οι 

εκπομπές αερίων είναι όλα τα απόβλητα που αφαιρούν από την οικονομική 

αποδοτικότητα. Λιγότερα απόβλητα σημαίνει μια πιο αποτελεσματική επιχείρηση. Οι 

επιχειρήσεις που επιδιώκουν ενεργά πράσινα πληροφοριακά συστήματα για να 

δημιουργήσουν βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές κάνουν το σωστό πράγμα για 

την κοινότητά τους, τους πελάτες, τους επενδυτές και τις μελλοντικές γενιές (Esty, D. 

C.,  Winston, A. S. (2006).

  Βασισμένη στην κατάταξη του Hart  (1995, 1997) και Hart και Milstein (2003) των 

πρακτικών οικολογικής αειφόρας ανάπτυξης τρεις πρακτικές πράσινων 

πληροφοριακών συστημάτων μπορούν να εντοπιστούν: Πράσινο Πληροφοριακό 

σύστημα ως πρακτική πρόληψης της ρύπανσης, Πράσινο Πληροφοριακό σύστημα

ως πρακτική διαχείρισης προϊόντος και το πράσινο Πληροφοριακό σύστημα ως

βιώσιμη ανάπτυξη πρακτικών. Η επιτυχημένη εμφάνιση της πρακτικής του Πράσινου 

Πληροφοριακού Συστήματος είναι πιθανό να επηρεάζεται από την επικράτηση του 

πεδίου των πράσινων πληροφοριακών συστημάτων, από τις διαθέσεις των ατόμων 

και των ομάδων απέναντι στο πληροφοριακό σύστημα και την οικολογική 

βιωσιμότητα και από την αύξηση της γνώσης, των οικονομικών και τεχνολογικών 

πόρων. 

3.2 Πρακτικές Πράσινων Πληροφοριακών Συστημάτων 

  Το Πράσινο Πληροφοριακό σύστημα ως παράγοντας πρόληψης της μόλυνσης 

αναφέρεται στην καινοτομία και στην χρήση της κοινωνίας της πληροφορίας (ΚτΠ) 

(όπως τα συστήματα των επιχειρήσεων άνθρακα και ενεργειακής διαχείρισης) με 

στόχο την μείωση της ρύπανσης που προκαλείται από τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της διαχείρισης της ρύπανσης, η χρήση του 

πληροφοριακού συστήματος για να μειώσει το αποτύπωμα του άνθρακα από έναν 

οργανισμό μπορεί να είναι στη μορφή του παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού θέσης

(GPS) ή συστημάτων τηλεματικής (Watson ,2010). Από την υλοποίηση ενός έργου 

τηλεματικής, η UPS φέρεται να έχει μειώσει την διανυθέντα  χιλιομετρική απόσταση 

των φορτηγών της και έτσι μείωσε τις εκπομπές, και το  κόστος συντήρησης, αφού οι 
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πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα φορτηγά της, αξιοποιούνται για την 

προώθηση των στόχων της βιωσιμότητας της εταιρείας (Watson, 2010).

  Το Πράσινο Πληροφοριακό σύστημα ως πρακτική διαχείρισης του προϊόντος 

αναφέρεται στην καινοτομία και τη χρήση της ΚτΠ (όπως οι ψηφιακές πλατφόρμες 

των επιχειρήσεων και το σύστημα επικοινωνίας και συνεργασίας), που ενισχύουν την 

περιβαλλοντική συμβατότητα των ανοδικών και καθοδικών αλυσίδων εφοδιασμού 

(Chen, 2010) .Για παράδειγμα, από τη σκοπιά του σχεδιασμού των προϊόντων, ο

σχεδιασμός για το περιβάλλον (Design for the Environment program- DfE ) έχει 

οριστεί ως η συστηματική διαδικασία μέσω των οποίων τα προϊόντα είναι 

σχεδιασμένα με περιβαλλοντικά συνειδητό τρόπο (Albino, 2009). Ειδικότερα, η 

χρήση των αναλυτικών εργαλείων, όπως το λογισμικό αποτίμησης του κύκλου ζωής 

(LCA) στη φάση του σχεδιασμού μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να 

ακολουθήσουν τη στρατηγική διαχείρισης του προϊόντος. Επιπλέον, η χρήση ενός 

Πληροφοριακού συστήματος στο σχεδιασμό και την κατασκευή των συσκευασιών 

των προϊόντων διευκολύνεται από το λογισμικό Computer-Aided Design (CAD),το 

οποίο μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως η χρήση του Πληροφοριακού συστήματος

στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϊόντος (Berkhout και Hertin, 2004).

Ετικέτες RFID

Εικόνα 6: Σύστημα RFID
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  Οι ετικέτες RFID, ή απλά "ετικέτες", είναι μικροί αναμεταδότες που 

ανταποκρίνονται σε ερωτήματα από έναν αναγνώστη μέσω της ασύρματης μετάδοσης 

ενός σειριακού αριθμού ή παρόμοιου αναγνωριστικού. Σε μεγάλο βαθμό 

χρησιμοποιούνται για να παρακολουθούν τα προϊόντα  στα περιβάλλοντα παραγωγής 

και να  τα επισημαίνουν αντίστοιχα στα καταστήματα πώλησης τους. 

  Η τεχνολογία  RFID είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας όπως έχουμε αναφέρει 

στο προηγούμενο κεφάλαιο μιας και προσφέρει σημαντικές λύσεις σε πολλά 

επιχειρηματικά θέματα και συνεισφέρει στην αποφυγή λαθών και απώλειας κέρδους. 

Αυτόματα Συστήματα Αποθήκευσης (AWS) 

Εικόνα 7: Αυτόματο Σύστημα Αποθήκευσης 

  Τα συστήματα αυτόματης αποθήκευσης έχουν σχεδιαστεί για αυτόν ακριβώς το 

λόγο. Τα πρώτα συστήματα εμφανίστηκαν την δεκαετία του 70’.Τα συστήματα 

λειτουργούν υπό τον έλεγχο ενός υπολογιστή, διατηρώντας απογραφή των   

αποθηκευμένων υλικών.

  Όπως έχει αναφερθεί στο 2ο κεφάλαιο τα συστήματα αυτά αποτελούν σημαντικό 

πυλώνα μια πράσινης διαχείρισης μιας αποθήκης. Η αυτοματοποιημένη αποθήκευση 

εφαρμόζεται σε μέρος ή στο σύνολο της λειτουργίας κέντρου διανομής και μπορεί να 

παρέχει ένα ευρύ φάσμα των παροχών, συμπεριλαμβανομένων την εξοικονόμηση 

χώρου, το χαμηλότερο κόστος κτιρίου, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την πιο 

αποτελεσματική ροή υλικού, την ασφαλέστερη λειτουργία, τις μειώσεις του

αποθέματος, την αυξημένη αξιοπιστία, την μειωμένη λειτουργία κόστους, την 
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καλύτερη απόδοση της επένδυσης και το χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής. Επειδή δε

οι αυτοματοποιημένες λύσεις αποθήκευσης επιτυγχάνουν  την αποτελεσματικότερη 

χρήση του χώρου, οι δαπάνες του κτηρίου μπορούν να περιοριστούν στο ελάχιστο.

Είναι δυνατή σημαντική εξοικονόμηση κόστους μέσα από την ανάγκη για λιγότερο 

χώρο και ένα μικρότερο κτίριο. Επιπρόσθετα καθώς, τα συστήματα 

Αυτοματοποιημένης Αποθήκευσης δεν απαιτούν ειδικό δάπεδο ή ακριβά συστήματα 

καθοδήγησης διαδρόμου, μπορεί να επιτευχθεί περαιτέρω εξοικονόμηση. Επιπλέον τα

συστήματα Αυτόματης αποθήκευσης και ανάκτησης υλικού και ζυγίζουν πολύ 

λιγότερο από ότι τα φορτηγά που θα χρειαστεί να εισέλθουν σε στενό διάδρομο και 

επιτυγχάνοντας περαιτέρω μείωση στις κατασκευαστικές απαιτήσεις (Nasir 

Ayub ,2008)

Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης  (WMS) 

Εικόνα 8: Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης 

  Τα συστήματα διαχείρισης της Αποθήκης είναι διαθέσιμα από τα πρώτα κιόλας 

συστήματα υπολογιστών. Επιτρέπουν την απλή λειτουργικότητα στον χώρο μιας 

αποθήκης. Σήμερα τα συστήματα WMS μπορεί να είναι  αυτόνομα ή μέρος ενός 

συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και μπορεί να περιλαμβάνει 

πολύπλοκη τεχνολογία όπως το Radio Frequency Identification (RFID) και την 

αναγνώριση φωνής. Ωστόσο, η βασική αρχή του συστήματος αποθήκης έχει 

παραμείνει η ίδια, η οποία είναι η παροχή πληροφοριών για να επιτρέψει τον 

αποτελεσματικό έλεγχο της κυκλοφορίας των υλικών εντός της αποθήκης. Η 

εφαρμογή ενός WMS είναι συχνά πολύπλοκη.
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Παρά την πολυπλοκότητα, τα συστήματα WMS προσφέρουν σημαντικές 

επιχειρήσεις σημαντικά οφέλη. Όχι μόνο θα μειωθούν οι χρόνοι του κύκλου 

απομάκρυνσης , αλλά η ακρίβεια της απογραφής θα βελτιωθεί. Αυτό προσφέρει 

μεγαλύτερη ευελιξία των επιχειρήσεων αποθήκης ( Murray,2010). 
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Μέρος Β’: Εμπειρική έρευνα
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Κεφαλαίο 4: Green Logistics και εξαγωγές Ελαιολάδου

Εισαγωγή 

  Σε αυτό το κεφαλαίο θα εξετάσουμε τις ελληνικές εξαγωγικές και πολωνικές

εισαγωγικές εταιρίες  του ελαιολάδου στην Πολώνια και η σχέση αυτών με τις

πρακτικές και τις έννοιες των  green logistics. Οι λόγοι που επιλέξαμε   το 

συγκεκριμένο προϊόν και την συγκεκριμένη χώρα είναι τέσσερις  :  

1. Η Ελλάδα διαθέτει τις καλύτερες ποικιλίες ελαιοδέντρων και παράγει 

εξαιρετικό παρθένο  ελαιόλαδο.

2. Οι εξαγωγές και εισαγωγές από εταιρίες του εξωτερικού του ελαιολάδου είναι  

ένας εν δυνάμει τρόπος οικονομικής ανάπτυξης.

3. Η Πολωνία είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη χώρα και η αγορά της όσον 

αφορά το ελαιόλαδο δεν είναι ακόμη κορεσμένη.

4. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε εάν οι υπάρχουσες επιχειρήσεις στον 

χώρο των εισαγωγών και εξαγωγών θεωρούν τα green logistics σημαντικά για 

την λειτουργία τους.

Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την σχέση τέτοιων επιχειρήσεων με τα Green

Logistics καθώς και αν υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης ή αλλαγής. 

4.1 Logistics Ελαιόλαδου 

  Όπως αναφέραμε στο πρώτο κεφάλαιο τα Logistics είναι εκείνο το τμήμα της 

Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την 

αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των 

προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης 

τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των 

πελατών. Στο παρακάτω σχήμα (4.1) απεικονίζουμε την πορεία του Ελαιολάδου κατά 

την εφοδιαστική αλυσίδα. Στην μελέτη μας το πεδίο δραστηριοτήτων των εταιριών 

μας είναι κυρίως η συσκευασία, η μεταφορά και η διανομή/διάθεση  του προϊόντος. 
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Σχήμα 4.1: Λειτουργίες logistics στο Ελαιόλαδο 

Αποθήκευση 

  Η αποθήκευση ελαιόλαδου είναι γενικά μια σπάνια πρακτική. Αφού οι περισσότερες 

εταιρίες βασίζονται σε μια  just in time μέθοδο δηλαδή παράγουν προϊόντα βάσει 

παραγγελιών και αποφεύγουν την δημιουργία stock εμπορεύματος. Για να 

διατηρηθούν  τα βιολειτουργικά συστατικά του ελαιολάδου και να μην οξειδωθούν η 

επηρεαστούν  από το περιβάλλον είναι πολύ σημαντική η συσκευασία, τα βοηθητικά 

υλικά για την συσκευασία και οι βέλτιστες πρακτικές ώστε κατά την συσκευασία του 

προϊόντος να μην έχουμε υποβάθμιση της ποιότητας του. Το φως είναι ο λόγος που 

χρησιμοποιούνται τα λευκοσιδηρά ή από αλουμίνιο δοχείο, τα χάρτινα με εσωτερική 

επικάλυψη (TetraPack). Σίγουρα από τα πλέον αδρανή και φιλικά προς το περιβάλλον 

υλικά συσκευασίας είναι το γυαλί αφού εκτός από απόλυτα αδρανές είναι και 

επαναπληρούμενο (μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές) και πλήρως 

ανακυκλώσιμο. Μόλις την προηγούμενη δεκαετία ήταν ευρέως διαδομένη η χρήση 

Πολυβυνιλοχλωριδίου (PVC) για την αποθήκευση του ελαιολάδου και οι φιάλες που 

κυκλοφορούσαν του ενός, δύο ή πέντε λίτρων στο εμπόριο, πρόσφεραν χρηστικότητα 

Συγκομιδή

Ελαιοτριβείο

Παραγωγή

Αποθήκευση

Συσκευασία

Διανομή
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στη συσκευασία αλλά ταυτόχρονα και μονομερές βυνιλοχλωρίδιο στο πιάτο του 

καταναλωτή.(http://www.eleotexnia.gr/pdf/elaiotexnia-veltistes-typopoihtikes-

praktikes.pdf)

Μεταφορές Ελαιόλαδου

  Οι μεταφορές του ελαιόλαδου αποτελούν στην ουσία το βασικό κομμάτι

δραστηριότητας των επιχειρήσεων που αναλύουμε. Ο τρόπος μεταφοράς βασίζεται 

κυρίως στην απόσταση που πρέπει να διανυθεί καθώς και η διαθεσιμότητα του 

μέσου. Όπως αναφέραμε στο 2ο κεφάλαιο οι μεταφορές είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας μόλυνσης του περιβάλλοντος. Κυρίαρχο μέσο μεταφοράς του 

ελαιόλαδου είναι το φορτηγό. Παρά το γεγονός ότι το τρένο είναι πιο φιλικό για το 

περιβάλλον, γενικά οι εταιρίες  αποφεύγουν να το χρησιμοποιούν.    

4.2 Ελαιόλαδο και Πολωνία 

Η Πολωνία διαθέτει αξιόλογη παραγωγή λαδιών και λιπαρών φυτικής και ζωικής 

προέλευσης. Παράγει λάδι αγριοκράµβης (rapeseed), ηλιέλαιο, µμαργαρίνη, βούτυρο 

και βρώσιµο λίπος (κυρίως χοιρινό).Οι κλιματολογικές συνθήκες (µακρύς χειµώνας 

µε ιδιαίτερα χαµηλές θερμοκρασίες) και οι διατροφικές ανάγκες του πληθυσµού 

καθιστούν τα λιπαρά αναπόσπαστο τµήµα της διατροφής του Πολωνού και µάλιστα 

µε ποσοστό κατανάλωσης το οποίο υπερβαίνει το µέσο επίπεδο κατανάλωσης στην 

∆υτική Ευρώπη.

Η πολωνική αγορά βρώσιµων λιπαρών και λαδιών διακρίνεται σε δύο βασικά 

τµήµατα: 

• Το τµήµα των κίτρινων λιπαρών (µαργαρίνη- βούτυρο- προϊόντα επάλειψης που 

συνδυάζουν διάφορες κατηγορίες λιπαρών). 

• Το τµήµα των λαδιών στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και το ελαιόλαδο. Το 

ελαιόλαδο κατέχει µερίδιο 3% επί του όγκου πωλήσεων και 13% επί της συνολικής 

αξίας πωλήσεων στην κατηγορία των λαδιών. Το ηλιέλαιο αντιπροσωπεύει 5% σε 

όγκο και σε αξία πωλήσεων. Το σογιέλαιο αντιπροσωπεύει 2.5% σε όγκο και 1.8% σε 

αξία πωλήσεων.
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Το ελαιόλαδο αρχίζει να κερδίζει έδαφος στην αγορά βρώσιµων λαδιών της 

Πολωνίας από το 2001 και µετά. Οι παράγοντες που συνέβαλαν σ’ αυτή την εξέλιξη 

είναι πολλαπλοί. Η επιτάχυνση του ρυθµού ανάπτυξης και η συνακόλουθη άνοδος 

του εισοδήματος, η τάση για υγιεινότερη διατροφή, η προβολή του ελαιολάδου ως 

υγιεινού προϊόντος που εντάσσεται στην Μεσογειακή διατροφή, η αύξηση του 

αριθµού πολωνών τουριστών σε χώρες της Μεσογείου και η γνωριμία µε τοπικές 

συνταγές που έχουν ως βάση το ελαιόλαδο καθώς και η είσοδος του ελαιολάδου και 

των ελιών στα κανάλια διανοµής τροφίµων της Πολωνίας είναι λόγοι αύξησης του 

αγοραστικού κοινού στην Πολωνική αγορά. Το ελαιόλαδο διατίθεται σε όλα σχεδόν 

τα καταστήµατα τροφίµων. ∆ιατίθεται σε ευρεία ποικιλία (εξαιρετικά παρθένο, 

παρθένο, εξευγενισµένο, πυρηνέλαιο, αρωµατισµένο µε διάφορα βότανα, οργανικό), 

συσκευασίες και τιµές, προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις των καταναλωτών 

διαφορετικών κοινωνικοοικονοµικών στρωµάτων. Μεταξύ των φυτικών λαδιών, το 

ελαιόλαδο χαίρει της υψηλότερης εκτίµησης του καταναλωτικού κοινού. Από τα 

ελαιόλαδα εκτιµάται περισσότερο το παρθένο, ακολουθεί το εξευγενισµένο και 

τελευταίο έρχεται το πυρηνέλαιο 

(http://www.agora.mfa.gr/appdata/documents/ereunes_agoras/elaiolado/poland.pdf).

4.3 Μεθοδολογία και Δείγμα Έρευνας

  Στην μελέτη μας διεξήγαμε μια ποιοτική έρευνα. Οι ποιοτικές έρευνες προσπαθούν 

να δείξουν το είδος και τον χαρακτήρα του φαινομένου που εξετάζεται (Kvale,1996).

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας της ποιοτικής έρευνας είναι ότι διακατέχεται από 

μια φυσιολογική ροή και κατευθύνονται σε μικρό βαθμό από τον ερευνητή, ό οποίος 

με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διεισδύσει περισσότερο στον χαρακτήρα των 

ερωτωμένων και να κατανοήσει τις επιρροές που έχουν δεχτεί από πάνω στο 

εξεταζόμενο φαινόμενο (Παπαγεωργίου,1998). Εκείνο λοιπόν που έχει βαρύτητα στις 

ποιοτικές μεθόδους είναι η κρίση του ερευνητή και όσων θα διαβάσουν την έρευνα

(Eisner, 1991). Πάντοτε όμως τα αποτελέσματα μιας έρευνας αποτελούν αφετηρία 

για μια σειρά ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογικών προσπαθειών, γιατί τα 

ζητήματα προς μελέτη και ανάλυση δεν σταματούν να υφίστανται και τα 
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αποτελέσματά τους θέτουν συνεχείς προβληματισμούς στους ερευνητές

(Κόλλια,2008). 

   Η ερευνά μας πραγματοποιείται με την μορφή συνέντευξης και ειδικότερα αυτής , 

της συνέντευξης σε βάθος. Σύμφωνα με την Κυριαζή η συνέντευξη σε βάθος αφορά 

ένα σύνολο γενικών ερωτήσεων σε θέματα που ο ερευνητής έχει προκαθορίσει, αλλά 

τα οποία δεν τα θέτει με συγκεκριμένη σειρά, και τον «πρωταγωνιστικό» ρόλο τον 

κατέχει ο ερωτώμενος, με την παρουσία του ερευνητή ως βοηθητική και διακριτικά 

καθοδηγητική (Κυριαζή, 1998). Οι ερωτήσεις της  συνέντευξης ήταν ημι- δομημένες  

μιας και σε όλες τις επιχειρήσεις έγιναν οι ίδιες ερωτήσεις. Η συνέντευξη διεξήχθη 

τηλεφωνικά και ο συμφωνημένος χρόνος ήταν 15 με 30 λεπτά. Οι συνεντεύξεις 

ολοκληρώθηκαν σε διάστημα δύο εβδομάδων και παρουσιάζονται στο παρακάτω 

ημερολόγιο που κρατήθηκε. Μετά τη συλλογή των όλων των απαντήσεων 

πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση  ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την πορεία 

των green logistics στον χώρο  αγοράς και πώλησης του ελληνικού ελαιόλαδου στην 

Πολωνία. 

  Το δείγμα μας αποτελούνταν συνολικά από είκοσι έξι επιχειρήσεις εκ των οποίων 4 

εδρεύουν στον Ελλαδικό χώρο και 22 στην Πολωνία. Πρόκειται κυρίως για μεσαίες 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με. Ύστερα από επικοινωνία με τις προαναφερθείσες 

επιχειρήσεις διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι μεγάλο μέρος αυτών γύρω στο 50% 

σταμάτησε την εμπορική του δραστηριότητα με την Πολωνία και την Ελλάδα 

αντίστοιχα. Οι λόγοι θα εξηγηθούν στην παρακάτω ενότητα.  

4.4 Διαδικασία συνέντευξης και ημερολόγιο 

Όπως αναφέραμε η συνέντευξη διεξήχθη τηλεφωνικά και είχε διάρκεια 15 έως λεπτά. 

Ουσιαστικά γινόταν μια συζήτηση πάνω στα Green Logistics και το ελαιόλαδο με 

κύριες ενότητες την έννοια των green logistics, τις μεταφορές, την συσκευασία, το 

αποτύπωμα του άνθρακα, τα πράσινα πληροφοριακά συστήματα και την προοπτική 

του ελαιολάδου στην Πολωνική αγορά.

Το ημερολόγιο των συνεντεύξεων περιγράφει την ημερομηνία διεξαγωγής της 

συνέντευξης καθώς και την θέση στην εταιρία του συνεντευξιαζόμενου. Για λόγους 

διακριτικότητας, τις συνεντευξιαζόμενες εταιρίες τις αριθμήσαμε από το 1 εως το 11. 
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Αριθμός Εταιρίας Θέση Συνεντευξιαζόμενου Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνέντευξης

Εταιρία 1 Υπάλληλος τμήματος 

Εισαγωγών 

21/01/2014

Εταιρία 2 Πρόεδρος της 

Επιχείρησης 

27/01/2014

Εταιρία 3 Υπεύθυνος τμήματος 

Εξαγωγών 

27/012014

Εταιρία 4 Υπάλληλος τμήματος 

Εισαγωγών

28/01/2014

Εταιρία 5 Υπάλληλος τμήματος 

Εισαγωγών

24/01/2014

Εταιρία 6 Υπάλληλος τμήματος 

Εισαγωγών

29/01/2014

Εταιρία 7 Υπεύθυνος τμήματος 

Εισαγωγών

29/01/2014

Εταιρία 8 Υπάλληλος τμήματος 

Εισαγωγών

30/01/2014

Εταιρία 9 Υπάλληλος τμήματος 

εξαγωγών 

30/01/2014

Εταιρία 10 Υπεύθυνος τμήματος 

Εξαγωγών 

4/02/2014

Εταιρία 11 Υπάλληλος τμήματος 

εξαγωγών

4/02/2014

4.5 Αποτελέσματα Έρευνας

  Όπως προαναφέραμε στην αρχική μας βάση διαθέταμε 22 πολωνικές εταιρίες οι 

οποίες εισήγαγαν ελληνικό ελαιόλαδο. Δυστυχώς με μεγάλη απογοήτευση 

διαπιστώσαμε ότι πολλές εξ’αυτών διέκοψαν τις εμπορικές τους σχέσεις με την χώρα 

μας. Οι λόγοι μιας τέτοιας απόφασης:
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I. Αβεβαιότητα λόγω της Οικονομικής Κρίσης στην Ελλάδα,

αφού οι πληρωμές για αγορά προϊόντων   γίνονται συνήθως 

προκαταβολικά και αυτό προκαλεί μια καχυποψία στους πελάτες

II. Καθυστέρηση των ωφελούμενων παραγγελιών λόγω απεργιών

των τελωνειακών υπαλλήλων, των ναυτεργατών, των 

υπαλλήλων σε μεταφορικές εταιρείες

III. Το ιταλικό λάδι είναι μεγαλύτερης δημοτικότητας καθώς και το 

ισπανικό και πωλείται σε χαμηλότερη τιμή

IV. Διακοπή της συνεργασίας από την ελληνική πλευρά λόγω των 

μικρών παραγγελιών.

Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη μικρές εταιρίες που συνεργάζονται επιτυχώς με την 

Ελλάδα προσφέροντας πραγματικά προϊόντα πρώτης ποιότητας. Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων έγινε ως εξής :

  Αφού συγκεντρώσαμε όλες τις απαντήσεις τις κατηγοριοποιήσαμε βάσει της κάθε 

ερώτησης . Κατηγοριοποιήσαμε τις Ερωτήσεις σε 7 θεματικούς άξονες και 

διαχωρίσαμε τις κύριες από τις υπό-ερωτήσεις . Αναλύσαμε τις απαντήσεις και τις 

ξεχωρίσαμε βάσει ομοιότητας αφού  οι απαντήσεις είχαν μικρές διαφορές μεταξύ 

τους. Όπου ήταν απαραίτητο προσθέσαμε και σχόλια που ειπωθήκαν ώστε να γίνει 

ευκολότερη κατανόηση. Τις εταιρίες τις αριθμήσαμε σύμφωνα με την αρίθμηση του 

παραπάνω ημερολογίου για να μπορούμε να αποτυπώσουμε ποιες εταιρίες έχουν 

όμοιες απόψεις και πρακτικές και ποιες διαφέρουν. Αφού επεξεργαστήκαμε όλες τις 

απαντήσεις καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν είτε 

σε μια κοινή απάντηση, είτε σε δυο διαφορετικές απόψεις είτε σε τρεις. Τις 

καταγράψαμε έτσι και αντιστοιχίσαμε κάθε εταιρία στο πλαίσιο της απάντησης που 

έδωσε. Κάτω από την παραπάνω ανάλυση παραθέσαμε αναλυτικά απόψεις εταιριών 

που είτε παρουσίαζαν ενδιαφέρον είτε αποτύπωναν αυτό ακριβώς που επιζητούμε 

στην έρευνα μας: Την σχέση και την άποψη για τα green logistics.

Έτσι δημιουργήσαμε τον παρακάτω πίνακα αποτελεσμάτων. 

Υποκατηγορίες Απαντήσεις
Αριθμοί Εταιριών με 

τις ίδιες απόψεις
Σχόλια

Θεματικός Άξονας 1: Προφίλ Επιχειρήσεων
Ερώτηση 1.1:Μέγεθος Απάντηση 1: <20 1,3,4,5,6,7,8 Επί το πλείστον είναι 
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Επιχείρησης
Απάντηση 2: <50 2,9,10,11

μικρομεσαίες και 
οικογενειακές 
επιχειρήσεις

Ερώτηση 1.2:
Χρονολογία Ιδρύσεως

Απάντηση 1: 1990-
1995

1,2,5
Απουσία Νέων 
Επιχειρήσεων1996-2000 3,6,7,8,11

2001-2006 4,9,10
Θεματικός Άξονας 2: Green Logistics ως έννοια

Ερώτηση 2.1: Τι 
γνώμη έχετε στην 

επιχείρηση σας για τα 
Green Logistics

Απάντηση 1: Είναι μια 
σημαντική έννοια για 

την λειτουργία της 
επιχείρησης και έχει 

ενταχθεί στην 
φιλοσοφία της 

εταιρίας

1,3

Απάντηση 2: 
Περιορισμένος η 

ανύπαρκτος όρος στην 
λειτουργία της 

επιχείρησης

2,4,5,6,7,8,9,10,11

Λόγω μικρού μεγέθους 
της επιχείρησης και 

Λόγω μεγάλου κόστους 
επιβολής

Ερώτηση 2.2: 

Υπάρχουν καθόλου 

στόχοι ή μοντέλα 

προσαρμογής για την 

βελτίωση των  green

logistics στην εταιρία 

σας; Αν υπάρχουν 

ποιοι είναι αυτοί;

Όχι, δεν υπάρχουν 
προς το παρόν στόχοι 

και μοντέλα για τα 
green logistics

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11

Ναι, υπάρχει συνεχής 
προσπάθεια βελτίωσης

3

Τοποθέτηση 
φωτοβωλταικών στις 

εγκαταστάσεις 
παράγωγης και 

αποθήκευσης ελαιολάδου 
για την εξοικονόμηση 

ενέργειας
Σε αυτό το μέρος της συνέντευξης θέλαμε να δούμε αν οι επιχειρήσεις που έχουμε ως δείγμα είναι 

πραγματικά γνώριμες και ευαισθητοποιημένες με το θέμα των green logistics.

Η επιχείρηση 1 μας ανέφερε ότι υπάρχει στην νοοτροπία της επιχείρησης η ανεύρεση πράσινων 

λύσεων, όπου είναι αυτό δυνατό. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάποιο πεδίο εφαρμογής που έχουν 

ως σκοπό να καλύψουν με μια πράσινη πρακτική. Πιστεύουν ότι στο  μερίδιο που τους αναλογεί έχουν 

κάνει ότι μπορούν για να προστατέψουν το περιβάλλον.

Στις επιχειρήσεις 2 και 6 αντιληφθήκαμε πως ενώ είναι γνώριμοι με την σημαντικότητα του θέματος 

και τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον τα παραδοσιακά logistics. Δεν είναι θετικοί 

όμως στην ανεύρεση πράσινων λύσεων και προοπτικών λόγω του μικρού μεριδίου αγοράς και συνεπώς 

λόγω του μικρού τζίρου.

Η επιχείρηση 3 θεωρεί την έννοια των green logistics εξέχουσας σημασίας για την λειτουργία της. 
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Θεωρεί επιτακτική ανάγκη την εφαρμογή ολοένα και πιο πράσινων μέσων και πρακτικών και θέτει ως 

στόχο να μπορέσει να καλύψει όλα τα πεδία της λειτουργίας της με πρακτικές green logistics. Έχουν 

δημιουργήσει καινούργιες εγκαταστάσεις φιλικές προς το περιβάλλον και ο επόμενος στόχος είναι η 

τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων στις εγκαταστάσεις παράγωγης και αποθήκευσης 

ελαιολάδου για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η επιχείρηση 4 που είναι μια οικογενειακή επιχείρηση μας επισήμανε πως εάν ο όρος ήταν τόσο 

σημαντικός θα δινόντουσαν και κίνητρα προς την επιβολή τέτοιων μέτρων και πως το κόστος είναι 

πάρα πολύ μεγάλο για να το επωμιστεί μια επιχείρηση τόσου μικρού μεγέθους. Σε μια παρατήρηση 

μας ότι γίνονται πάρα πολλές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση μας απάντησαν ότι κίνητρα 

δίνονται κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις και πως στις μικρές εταιρίες η παρακίνηση και η ενημέρωση 

είναι περιορισμένη.

Οι επιχειρήσεις  5 και 7  θεωρούν την έννοια των green logistics σημαντική αλλά λόγω του μικρού 

μεγέθους των επιχειρήσεων μια τέτοια επένδυση δεν είναι μέσα στους στόχους τους. Διότι μια τέτοια 

εφαρμογή προσφέρει μεν κέρδη αλλά δυστυχώς μακροπρόθεσμα. Κάτι που λόγω έλλειψης 

ρευστότητας καθίστα μια τέτοια επένδυση ως επένδυση μεγάλου ρίσκου.

Στην επιχείρηση 9 βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια εχθρότητα, άγνοια και αδιαφορία προς τα green

logistics που μας εξέπληξε. Σε διατύπωση μας πως τα green logistics είναι μια έννοια πολύ δημοφιλής 

στις μέρες μας η απάντηση που μας δόθηκε είναι πως τα green logistics είναι ένα πεδίο δράσης

μεγαλύτερων επιχειρήσεων και δεν ανήκει στους τομείς ενδιαφέροντος της επιχείρησης. 

Η επιχείρηση 10 συνέδεσε την έννοια των green logistics μόνο με τις μεταφορές στις οποίες δεν 

εφαρμόζει καμία πράσινη πρακτική,  σε μια διατύπωση του όρου των green logistics απάντησε ότι έχει 

κάποιες πράσινες λειτουργίες στις δραστηριότητες της αλλά περισσότερο λόγω επιθυμίας βελτίωσης 

της εικόνας της επιχείρησης. 

Η επιχείρηση 11 θεωρεί ότι τέτοιες πρακτικές αφορούν μεγαλύτερο όγκο παραγωγής και διακίνησης 

προϊόντων, όποτε αν και  γνωρίζει την έννοια και τις πρακτικές των green logistics δεν θεωρεί 

απαραίτητο να τις εφαρμόσει στην παρούσα περίοδο. Άφησε όμως, ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν 

αυξηθούν ο όγκος των πωλήσεων και οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες, να στραφεί σε πιο 

πράσινες λύσεις. Σε μια ερώτηση αν συμφωνεί όμως στο ότι ένα πράσινο προφίλ θα αύξανε την 

δημοτικότητα της απάντησε πως δεν είναι απαραίτητο και πως το πράσινο συνιστά και ακριβό.

Θεματικός Άξονας 3: Συσκευασία και Green Logistics
Ερώτηση 3: Ποια 

είναι η άποψη σας για 
την έννοια της 

πράσινης 
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συσκευασίας; 

Ερώτηση 3.1 Τι 
συσκευασίες 

χρησιμοποιείτε; και 
γιατί;

Απάντηση 1: Γυάλινο 
μπουκάλι , 

Λευκοσίδηρος
4,6,8,9,10

Βελτιωμένη Εικόνα 
Προϊόντος, Μικρότερο 
κόστος, Ανακυκλώσιμα 

Υλικά , Φορητότητα

Απάντηση 2: Γυάλινο 
μπουκάλι , 

Χαρτοκιβώτιο
1

Βελτιωμένη Εικόνα 
Προϊόντος, Σχεδιασμός 

πράσινης συσκευασίας με 
ανακυκλώσιμα και 

ανακυκλωμένα υλικά.
Απάντηση 3: Μόνο 
Γυάλινο Μπουκάλι

2,3,5,7,11
Βελτιωμένη Εικόνα του 
προϊόντος, καλαισθησία

Ερώτηση 3.2: 
Γνωρίζετε για τις 

συσκευασίες που είναι 
φιλικές προς το 
περιβάλλον (πχ 

χάρτινα κιβώτια ή 
ανακυκλώσιμο/ανακυκ

λωμένο γυαλί;

Απάντηση 1: Ναι, έχω 
γνώση του 

συγκεκριμένου 
Θέματος

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Ερώτηση 3.3: Τις 
χρησιμοποιείτε στην 
εταιρία σας; Αν όχι 

γιατί;

Απάντηση 1 : Ναι, τις
χρησιμοποιούμε

1,7

Απάντηση 2: Όχι, δεν 
τις χρησιμοποιούμε

2,3,4,5,6,8,9,10,11
Λόγω αυξημένου 

κόστους

Σε αυτήν την ενότητα θέλαμε να αναλύσουμε με τους συνεντευξιαζόμενους το θέμα των πράσινων 

συσκευασιών και αν εφαρμόζονται στα προϊόντα τους. Η πράσινη συσκευασία ως πτυχή των green

logistics αναφέρθηκε μόνο από 2 εταιρίες. 

Η επιχείρηση 1 έχει εισάγει την χάρτινη συσκευασία πέρα από την γυάλινη ,που παραδοσιακά 

χρησιμοποιούσε, για λόγους περιβαλλοντικής ευαισθησίας και επειδή θεωρεί το ζήτημα των πράσινων 

συσκευασιών ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θεωρεί πως όλες οι επιχειρήσει οφείλουν να στραφούν στα 

ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας και πως το πλαστικό ή το μεταλλικό δοχείο θα πρέπει σιγά σιγά να 

καταργηθεί ως τρόπος συσκευασίας.

Η επιχείρηση 4 επισήμανε το γεγονός ότι οι πράσινες συσκευασίες είναι σχετικά ακόμη περιορισμένες 

στην αγορά. Οπότε δεν είναι απαραίτητες για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι 

άλλων εταιριών και καταναλωτών.

Η επιχείρηση 7 χρησιμοποιεί μόνο ανακυκλώσιμα γυάλινα μπουκάλια και έχει θέσει ως 

μακροπρόθεσμο στόχο την δημιουργία μονάδος επαναχρησιμοποίησης των γυάλινων μπουκαλιών με 

την πολιτική της επιστροφής τους από τους καταναλωτές. Αφού το θέμα πρασίνων συσκευασιών είναι 

ένα ζήτημα πολύ σημαντικό για την επιχείρηση. Θεωρεί πως η επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών 



Green Logistics                                                              Τσακαλίδου Σοφία

72 72

αποτελεί σημαντική μείωση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται, συντελεί στην μείωση των 

εκπομπών των αερίων και ελαχιστοποιεί  το κόστος συσκευασίας  κάτι που είναι μια πτυχή των 

πράσινων  αντίστροφων logistics που επιθυμεί να εφαρμόσει.

Η επιχείρηση 8 αν και γνωρίζει για τις φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες θεωρεί την μεταλλική 

συσκευασία ως την πιο βολική και ασφαλή  για την μεταφορά  του ελαιόλαδου στους τόπους διανομής 

και για την αποθήκευση στις εγκαταστάσεις των τελικών καταναλωτών. 

Η επιχείρηση 9 μας είπε ότι τα κριτήρια στην επιλογή συσκευασίας είναι η εικόνα και η φορητότητα 

στην περίπτωση της χρήσης του μεταλλικού δοχείου και πως οι πράσινες πρακτικές είναι πιο ακριβές 

από τις κανονικές κάτι που θα δημιουργούσε αρνητικό αντίκτυπο στην λειτουργία της.

Η επιχείρηση 10 αν και χρησιμοποιεί μόνο γυαλί που είναι ανακυκλώσιμο υλικό δεν θεωρεί ότι θα 

μπορούσε να προσθέσει κάποια άλλη εφαρμογή πράσινης συσκευασίας γιατί κάτι τέτοιο θα επέφερε 

αύξηση της τιμής του προϊόντος αφού τα ανακυκλωμένα υλικά κοστίζουν περισσότερο. Σε μια 

παρατήρηση μας ότι αυτό ανήκει στα παράδοξα των green logistics, να  εξωτερικεύεται δηλαδή το 

περιβαλλοντικό κόστος  στον τελικό καταναλωτή μας απάντησε πως αυτός είναι και ένας από τους 

λόγους της περιορισμένης σχέσης της εταιρίας με τα   green logistics ως προς την συσκευασία. 

Η εταιρία 11 προσέθεσε ακόμη πως σε έναν αρκετά ανταγωνιστικό κλάδο όπως είναι αυτός του 

ελαιολάδου μια πράσινη προοπτική στην συσκευασία είναι δευτερευούσης σημασίας. Το στοίχημα 

είναι να πείσεις τον πελάτη ότι το δικό σου προϊόν υπερέχει του ανταγωνιστή χωρίς καν να το 

δοκιμάσει, μόνο από την εικόνα. Για αυτό, για να σταθείς στην αγορά και αφού δεν ενδιαφέρει τον 

πελάτη, κατά πόσο το υλικό που χρησιμοποιείς στην συσκευασία είναι πράσινο, χρησιμοποιείς 

οτιδήποτε μπορεί να σου εγγυηθεί την υπεροχή στο παραπάνω στοίχημα. 

Οι υπόλοιπες εταιρίες σε γενικές γραμμές επιλέγουν την συσκευασία κυρίως βάση της καλής

εμφάνισης του προϊόντος που συνεπώς  βελτιώνει την εικόνας της επιχείρησης.

Θεματικός Άξονας 4: Μεταφορές και Green Logistics
Ερώτηση 4: Ποια 

είναι η γνώμη σας για 
τους πράσινους 

τρόπους μεταφοράς;

Ερώτηση 4.1:Ποιους 
τρόπους μεταφοράς 

χρησιμοποιείτε; Γιατί 
χρησιμοποιείτε τον 

συγκεκριμένο τρόπο;

Απάντηση 1: Οδικό 
Δίκτυο

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11

Λόγω γεωγραφικής 
Κατανομής Ελλάδος 

Πολωνίας, Μικρότερο 
Κόστος  Μεταφοράς,

Αποφυγή 
σιδηροδρομικού δικτύου 
λόγω ελλειπών υποδομών 

στον ελλαδικό χώρο
Απάντηση 2: Οδικό ή 
Σιδηροδρομικό δίκτυο 

10
Λόγω γεωγραφικής 
Κατανομής Ελλάδος 
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η και συνδυασμός Πολωνίας, Μικρότερο 
Κόστος  Μεταφοράς, Ο 

πελάτης επιλέγει τον 
τρόπο αποστολής οπότε 
ενίοτε είναι συνδυασμός 
οδικού-σιδηροδρομικού 

δικτυού

Ερώτηση 5.1: 
Επηρεάζει την 

απόφαση σας ως προς 
τον τρόπο αποστολής 

κατά πόσο το 
μεταφορικό μέσο 

θεωρείται πράσινο; 
Ναι ή Όχι και γιατί;

Απάντηση 1: Ναι, 
σαφέστατα

1

Συνειδητή απόφαση της
επιχείρησης να 

αποκτήσει καινούργιο 
υβριδικό στόλο λόγω της 
περιβαλλοντικής ευθύνης 

που την χαρακτηρίζει

Απάντηση 2: Όχι δεν 
αποτελεί συντελεστή 

απόφασης
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Η αποστολή επί το 
πλείστον γίνεται από 

τρίτο πάροχο μεταφορών 
και η επιλογή του 

παρόχου γίνεται με 
κριτήριο το κόστος και 
τον χρόνο αποστολής

Ερώτηση 5.2: 
Χρησιμοποιείτε

ενεργειακά αποδοτικό 
στόλο; Πχ υβριδικά 

οχήματα ή συστήματα 
εσωτερικής καύσης;

Απάντηση 1: Ναι 1

Απάντηση 2: Όχι 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

Ερώτηση 6.1: Εάν 
χρησιμοποιείτε το 

οδικό δίκτυο 
περιγράψτε την 
διαδρομή που 

χρησιμοποιείτε;;

Απάντηση 1: Η 
διαδρομή ποικίλει

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Αναλόγως των 
παραγγελιών και σε 

άλλες χώρες, λόγο του 
υπόλοιπου φορτίου των 
μεταφορικών εταιριών,
αναλόγως καιρικών ή 
πολιτικών  συνθηκών

Ερώτηση 6.2 : Είστε 
ικανοποιημένος από 
το οδικό δίκτυο που 

καλείστε να 
διασχίσετε;

Απάντηση 1: Ναι δεν 
έχει προκύψει κανένα 

πρόβλημα στις 
συνήθεις διαδρομές

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Ερώτηση 7: Υπάρχουν 
νομικά ή τελωνειακά 
ζητήματα που είστε 
υποχρεωμένος να 

επιλύσετε; Και αν ναι 
σε ποια χώρα και ποια 

είναι αυτά;

Απάντηση 1: Όχι μέχρι 
στιγμής πέρα από 

μικροπροβλήματα δεν 
έχουμε αντιμετωπίσει 

κάποιο πρόβλημα

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
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Ερώτηση 8: 
Μεταφέρετε το προϊόν 
σε κάθε τον πελάτη/ 

προμηθευτή σας 
ξεχωριστά ή σε 

συγκεκριμένα κέντρα 
διανομής όπου όλοι ή 

ένα μέρος των 
πελατών σας 

παραλαμβάνει την 
παραγγελία του; Γιατί;

Απάντηση 1: Στον 
καθένα ξεχωριστά

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Μεμονωμένες 
παραγγελίες σε 

διαφορετικές πόλεις, 
μικρές παραγγελίες

Απάντηση 2: Σε 
κέντρα διανομής

Ερώτηση 9: Στον 
δρόμο της παραλαβής/ 
επιστροφής μεταφέρετε

κάποια προϊόν ή 
πρώτη ύλη η  με κενό 

φορτίο;

Απάντηση 1: Με 
φορτίο

5

Αναλόγως εάν υπάρχει 
κάποια παραγγελία σε 
προϊόντα που η εταιρία 
εξάγει (κατεψυγμένα 

φρούτα λαχανικά)

Απάντηση 2: Χωρίς 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11
Δεν υπάρχει εισαγωγή 

πρώτων υλών από 
Πολωνία προς Ελλάδα 

Η ενότητά αυτή αναλύει τις πεποιθήσεις των ερωτώμενων επιχειρήσεων για το θέμα των πράσινων 

τρόπων μεταφοράς.

Από τις 11 επιχειρήσεις μόνο η επιχείρηση 1 θεωρεί ότι ο ρόλος των εμπορευματικών μεταφορών 

στην μόλυνση του περιβάλλοντος παίζει καθοριστικό ρόλο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μειώσει 

τις αρνητικές επιπτώσεις της λειτουργίας της. Πεποίθηση της είναι ότι κάθε επιχείρηση με οποιοδήποτε 

μέγεθος ή κύκλο εργασιών οφείλει να προστατεύει το περιβάλλον  και για αυτόν ακριβώς τον λόγο 

απέκτησε καινούργιο  στόλο υβριδικών φορτηγών έτσι ώστε να έχει τις λιγότερες εκπομπές αερίων. 

Επειδή ακριβώς έχει δικό της στόλο δεν ψάχνει να βρει κάποιον άλλον τρόπο μεταφοράς. Η παραλαβή 

του προϊόντος γίνεται στις εγκαταστάσεις της και η διανομή στους πελάτες γίνεται στον καθένα 

ξεχωριστά διότι είναι γεωγραφικά διασκορπισμένοι. Δυστυχώς αν και είναι στόχος της να 

ελαχιστοποιήσει τις κενές επιστροφές/κενό φορτίο δεν το έχει καταφέρει ακόμη λόγω του καθαρά  

εισαγωγικού της χαρακτήρα.

Η επιχείρηση 2 στην ουσία δικαιολογεί την ανυπαρξία πράσινων πρακτικών μεταφοράς λόγω του 

μικρού μεγέθους δραστηριοτήτων της. Χρησιμοποίει τρίτο πάροχο οδικού δικτύου για να μεταφέρει τα 

προϊόντα της χωρίς όμως να παίζει κάποιον ρόλο στην επιλογή του αν «είναι πράσινος ή όχι». Το πιο 

σημαντικό για την επιχείρηση είναι απλά να ολοκληρωθεί η δουλειά της όσο πιο αποτελεσματικά 

γίνεται, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Οπότε η επιλογή του παρόχου γίνεται συνήθως με κριτήριο την 

εμπειρία και την καλή φήμη της συνεργαζόμενης εταιρίας. Η παραλαβή των εμπορευμάτων γίνεται 
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στις εγκαταστάσεις της εταιρίας και από εκεί οι πελάτες τα παραλαμβάνουν με δικά τους μεταφορικά. 

Στην ουσία οι εγκαταστάσεις λειτουργούν ως κέντρο διανομής για τους πελάτες χωρίς όμως τον 

πράσινο χαρακτήρα ενός κέντρου διανομής αφού λειτουργεί μόνο ένα και εξυπηρετεί ολόκληρη την 

χώρα

Η επιχείρηση 3 θεωρεί ότι στην παρούσα περίοδο δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα ως προς τις 

μεταφορές. Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδος είναι σχετικά περιορισμένο και αρκετά 

απαρχαιωμένο ως προς τις εμπορευματικές μεταφορές εν αντιθέσει με της Πολωνίας. Η αγορά 

ιδιόκτητου στόλου είναι μια πολύ ακριβή επένδυση και λίγες μεταφορικές εταιρίες έχουν στις αξίες 

τους τα green logistics. Προσέθεσε ότι σε τέτοιες μεταφορές, όπως του ελαιολάδου, δεν ασχολούνται 

μεγάλες και ανεπτυγμένες μεταφορικές αλλά ένα σύνολο πολλών ξεχωριστών ιδιόκτητων φορτηγών 

υπό μια επωνυμία και διοίκηση χωρίς παραμέτρους για την χρήση μόνο φιλικών προς το περιβάλλον 

οχημάτων. Το οδικό δίκτυο δεν είναι σταθερό ποικίλει αναλόγως με τις κατά τόπους παραγγελίες, τις 

πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στις διερχόμενες χώρες και το συνδυασμό των παραγγελιών με 

άλλες επιχειρήσεις όταν πρόκειται για μικρές παραγγελίες.

Η μοναδική   επιχείρηση στην Πολωνία  που και εξάγει εμπορεύματα στην Ελλάδα είναι η επιχείρηση 

5, η οποία  προσπαθεί να συνδυάσει τις μεταφορές της έτσι ώστε να μην κινείται σχεδόν ποτέ χωρίς 

φορτίο χωρίς όμως να  θεωρεί αυτήν την επιλογή της ως μια πράσινη επιλογή. Κυρίως αυτό γίνεται για 

να μην κάνει πολλές διαδρομές και να μειώσει όσο γίνεται το κόστος μεταφοράς. Σε μια παρατήρηση 

μας πως αυτό είναι γνώρισμα των  green logistics είπε πως σε μικρές επιχειρήσεις όπως αυτή, τέτοιες

έννοιες δεν υπάρχουν στο θεωρητικό και γνωστικό υπόβαθρο της.

Η επιχείρηση 10 επισήμανε το γεγονός ότι κανένας άλλος τρόπος δεν ενδείκνυται για την μεταφορά 

του εμπορεύματος της από την Ελλάδα στην Πολωνία αφού το ελαιόλαδο είναι ένα ευαίσθητο προϊόν 

και χρειάζεται  ιδιαίτερη προσοχή, διότι αλλοιώνεται από αρκετούς περιβαλλοντικούς παράγοντες 

(φως, θερμοκρασία κ.α). 

Η επιχείρηση 11, που συνεργάζεται με 2 μεγάλες αλυσίδες Σουπερ- Μάρκετ στην Πολωνία, επέλεξε 

να μην ασχοληθεί καθόλου με το θέμα των μεταφορών και να αφήνει τους πελάτες να επιλεγούν τον 

τρόπο μεταφοράς χωρίς να τους θέτει κανέναν περιορισμό. Έτσι οι πελάτες της επιλέγουν μεταξύ και

του σιδηροδρομικού δικτύου αν αυτό τους εξυπηρετεί περισσότερο. Χωρίς όμως να παρακινούν τους 

πελάτες τους να επιλέξουν κάποιον πράσινο τρόπο μεταφοράς γιατί θα μπορούσε να δημιουργήσει 

πρόβλημα στις μεταξύ τους σχέσεις. 

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων μας είπε ότι ουδέποτε αντιμετώπισε κάποιο σοβαρό νομικό ή 

τελωνειακό ζήτημα. Η είσοδος της Πολωνίας όπως μας ανέφερε η επιχείρηση 6 στην Ε.Ε διευκόλυνε 
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κατά πολύ τις διαδικασίες εξαγωγής και εισαγωγής εμπορευμάτων. 

Θεματικός άξονας 5: Το Αποτύπωμα του Άνθρακα

Ερώτηση 10.1: Είστε 
γνώριμος με την 

έννοια του 
αποτυπώματος του 

άνθρακα; Γιατί  ναι ή 
όχι;

Απάντηση 1:Ναι και 
είναι μια σημαντική 

έννοια στην 
επιχείρηση μας

3,10

Είναι ευθύνη κάθε 
επιχείρησης να σέβεται 
το περιβάλλον και να 
κάνει οτιδήποτε να το 

διασώσει

Απάντηση 2: Την 
γνωρίζουμε αλλά δεν 
αποτελεί μέρος του 
ενδιαφέροντος μας

1,2,4,5,6,7,8,9,11

Μεγάλο Κόστος για 
μικρές παραγωγές όπως 

αυτών των επιχειρήσεων. 
Δεν διαθέτουμε ούτε 
τόση παραγωγή ούτε 

κάνουμε μεγάλες 
μεταφορές για να 

δημιουργούμε σοβαρό 
πρόβλημα.

Ερώτηση 10.2: Ως 
εταιρία χρησιμοποιείτε

λογισμικά για να 
μετρήσετε το 

αποτύπωμα άνθρακα 
που αφήνετε ;  Και αν 

ναι ποιο;

Απάντηση 1: Ναι 3,10

Μετρήσεις μέσω του 
οργανισμού Centre for
Substainability και του 

Μ.Κ.Ο myclimate

Απάντηση 2: Όχι 1,2,4,5,6,7,8,9,11

Ερώτηση 10.3 : 
Χρησιμοποιείτε τον 

δείκτη για βρείτε 
δραστικούς τρόπους 

μείωσης εκπομπής του 
διοξειδίου του 

άνθρακα;

Απάντηση 1 : Ναι 3,10

Επιτυχία στόχου για 
μηδενικό αποτύπωμα του 

άνθρακα σε όλο τον 
κύκλο ζωής του 

ελαιολάδου (εξαιρούνται 
οι μεταφορές)

Απάντηση 2: Όχι 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11

Το αποτύπωμα του άνθρακα είναι ένας όρος που κερδίζει  ολοένα και περισσότερο έδαφος και 

αφιερώσαμε μέρος της συνέντευξής για να δούμε την θέση των επιχειρήσεων σχετικά με τον όρο αυτό.

Η επιχείρηση 1 δήλωσε πως αν και είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και θα έπρεπε να 

στραφούμε σε πράσινες μεθόδους το κόστος αλλαγής των παραγωγικών διαδικασιών είναι υπερβολικά 

μεγάλο για να το επωμιστεί μια επιχείρηση. Θα έπρεπε να γίνει ριζική αλλαγή των εγκαταστάσεων 

μιας παραγωγικής επιχείρησης ελαιόλαδου με την εισαγωγή πράσινων κτηρίων και πληροφοριακών 

συστημάτων και αυτό είναι κάτι ακριβό και για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν έχει τέτοιες απαιτήσεις 

από τους προμηθευτές της.

Η επιχείρηση 2 θεωρεί ότι δεν μπορεί να μπει η έννοια τους αποτυπώματος του άνθρακα στην 

δραστηριότητα της επιχείρησης εάν πρώτα δεν εισχωρήσει στις απαιτήσεις των πελατών. Στην 

παρούσα περίοδο κανένας  πελάτης δεν ενδιαφέρεται για την διαδικασία της παραγωγής παρά μόνο για 
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ένα ποιοτικό ελαιόλαδο σε συμφέρουσα τιμή. Ενώ εάν οι πελάτες ζητούσαν τον συγκεκριμένο δείκτη 

και απαιτούσαν την αναγραφή του στο προϊόν θα ανάγκαζαν κάθε επιχείρηση να πάρει την απόφαση 

μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα ακόμη και με δικό τους κόστος ώστε να 

δημιουργήσουν το καλύτερο δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η εταιρία 3 έχει θέσει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει τον συγκεκριμένο δείκτη και μέσω των μετρήσεων 

της TÜV AUSTRIA HELLAS προσπαθεί να επιτύχει τον σκοπό αυτό και να μειώσει τις εκπομπές 

αερίων κυρίως στην παραγωγική διαδικασία. Θεωρεί ζήτημα υψίστης σημασίας την πράσινη 

περιβαλλοντική λειτουργία της επιχείρησης και την σωστή διαχείριση των αποβλήτων έτσι ώστε να 

δημιουργηθούν συνθήκες για μια αειφόρο ανάπτυξη.

Η επιχείρηση 6 δήλωσε θετική στην εισαγωγή τέτοιων πολιτικών μόνο εάν υπάρξει και η ανάλογη 

οικονομική βοήθεια γιατί ενώ η διαδικασία μέτρησης του αποτυπώματος είναι είτε δωρεάν μέσω 

κάποιων προγραμμάτων ή σχετικά οικονομική, η εισαγωγή κάποιας αλλαγής στην παραγωγική 

διαδικασία ή στις μεταφορές  συνδέετε με ένα περιβαλλοντικό κόστος το οποίο οι επιχειρήσεις δεν 

δύναται να το καλύψουν και θα μετακυλήσει στους καταναλωτές.

Η επιχείρηση 7 επισήμανε το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο ως προς τις εκπομπές 

του άνθρακα, δεν δίνεται κάποιο κίνητρο για την εισαγωγή τέτοιων μετρήσεων όποτε δεν συντελεί και 

στόχο της επιχείρησης. Σε μια περαιτέρω ανάλυση αυτής της άποψης δήλωσε ότι για να γίνει κάτι 

τέτοιο θα πρέπει να ξεκινήσουν οι μεγάλες εταιρίες ως παράδειγμα προς μίμηση και έτσι θα 

ακολουθήσουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η επιχείρηση 8 μας είπε ότι δεν υπάρχει στην νοοτροπία της επιχείρησης γιατί συνεργάζεται με 

μικρούς συνεταιρισμούς στην Κρήτη οι οποίοι δεν διαθέτουν τέτοια παραγωγικά συστήματα ώστε να 

δημιουργούν πρόβλημα. Κάθε κίνηση του ανθρώπου συνεπάγεται την εκπομπή του διοξειδίου του 

άνθρακα αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει ό καθένας ένα μετρητή.

Η επιχείρηση 11 συνεργάζεται με τον οργανισμό Centre for substainability and excellence 

αντιπρόσωπο στην Ελλάδα του ελβετικού οργανισμού my climate και με αίσθημα ευθύνης για την 

σημασία της κλιματικής αλλαγής και τις άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις έθεσε ως στόχο το 2008,

και τον κατάφερε, μέσω της μέτρησης του αποτυπώματος του άνθρακα να καταστήσει τα προϊόντα της 

ως κλιματικά ουδέτερα και τα πρώτα κλιματικά ουδέτερα ελαιόλαδα παγκοσμίως. Σε διαδικασίες που 

αφορούν το περιβάλλον δεν θα έπρεπε να παίζει κανέναν ρόλο το κόστος επιβολής. Είναι ευθύνη των 

επιχειρήσεων να εξαλείψουν κάθε αρνητική επίπτωση της λειτουργίας τους στο περιβάλλον.

Την έκπληξη στον συγκεκριμένο  θεματικό άξονα τον αποτέλεσε η εταιρία 9 η οποία δήλωσε άγνοια 

για οποιαδήποτε έννοια σχετιζόμενη με το διοξείδιο του άνθρακα και δήλωσε πως μια στροφή στην 

πράσινη λειτουργία είναι πολυτέλεια για την λειτουργία μιας μικρής όπως αυτή επιχείρησης και πως το
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μόνο που μπορεί και κάνει είναι η εναρμόνιση με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς και κρατικούς

κανονισμούς.

Θεματικός  Άξονας 6 : Πληροφοριακά Συστήματα
Ερώτηση 11: Στην 

εποχή μας τα πράσινα 
πληροφοριακά 

συστήματα κερδίζουν 
ολοένα και 

περισσότερο έδαφος, 
έχετε κάποια γνώμη 

επί του θέματος;

Ερώτηση 11.1: 
Χρησιμοποιείτε
πληροφοριακά 

συστήματα στην 
εταιρία σας (αυτόματα 
σύστημα αποθήκευσης 

ή διαχείρισης 
αποθήκης,gps για
παρακολούθηση 

αποστολής 
προϊόντων,rfid

συστήματα,τηλεματικά 
συστήματα,)  ; Αν ναι 

ποια; Αν όχι γιατί;

Απάντηση 1: Ναι 1,2,3,10,11

Συστήματα 
ERP,Αυτόματης 

διαχείρισης της αποθήκης 
της αποθήκης,

συστήματα 
ιχνηλασιμότητας 

προϊόντος (από την 
παράγωγη ως την τελική 
διάθεση με πληροφορίες 

σοδειάς,ημερομηνίας 
εμφιάλωσης και 

μεταφοράς),Συστήματα 
Gps ( εντοπισμού 

φορτηγών και φορτίου)

Απάντηση 2: Όχι 4,5,6,8,7,9

Διάθεση μόνο Βασικών 
πληροφοριακών

Συστημάτων λογιστικής, 
διαχείρισης port folio

Ερώτηση 10.2: Ποια 
νομίζετε είναι τα
πλεονεκτήματα 

τέτοιων συστημάτων 
στην εταιρία σας;

Απάντηση 1: Πολύ 
Σημαντικά στην 

αποδοτική λειτουργία 
της επιχείρησης

1,2,3,10,11

Εξοικονόμηση χρόνου, 
απλούστευση 

διαδικασιών, σωστή 
οργάνωση,

παρακολούθηση 
λειτουργίας, αποφυγή 

σφαλμάτων ,μικρότερο 
εργατικό κόστος

Απάντηση 2: Χρήσιμα 
αλλά όχι απαραίτητα

4,5,6,7,8,9

Λόγω αυξημένου 
κόστους αδυναμία 

εφαρμογής 
εξειδικευμένων 

συστημάτων.  Βοηθούν 
στην αποτελεσματική 

λειτουργία αλλά μπορείς 
να λειτουργήσεις και 
χωρίς αυτά με απλά 

εργαλεία διαχείρισης
Ερώτηση 10.3: Έχετε Απάντηση 1: Όχι προς 1,2,3,,4,5,6,7,8,9,10,11 Λόγω Οικονομικής 
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κάποιο στόχο να 
προσθέσετε κάποια

τέτοια πληροφοριακά 
συστήματα στο κοντινό 

μέλλον για να σας 
βοηθήσουν στην καλή 

λειτουργία της 
επιχείρησης σας;

το παρών κρίσης ,συρρίκνωσης της 
αγοραστικής δύναμης 
τέτοιες επενδύσεις δεν 

πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν στην 

παρούσα χρονική 
περίοδο

Ερώτηση 11: Με 
ποιον τρόπο γίνονται 
οι παραγγελίες σας; 

Θεωρείτε 
αποτελεσματικό τον 
τρόπο αυτό; Γιατί;

Απάντηση 1: Μέσω 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, 

τηλεφώνου, φαξ

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Πολύ αποτελεσματικός, 

γρήγορος, φθηνός

Ερώτηση 13: Με 
ποιον τρόπο 

επικοινωνείτε με τους 
πελάτες σας;

Απάντηση 1: Μέσω 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, 

τηλεφώνου, φαξ

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Σε αυτήν ενότητα θέλαμε σύμφωνα και με την βιβλιογραφία που καλύψαμε να δούμε ποια είναι η 

κατάσταση ως προς τα πράσινα πληροφοριακά συστήματα.

Η επιχείρηση 1 δήλωσε ότι σε μια εποχή αυτοματοποίησης των διαδικασιών και του πρωταρχικού 

ρόλου που παίζουν οι τεχνολογίες στην καθημερινότητα μας, φυσικό είναι να είναι και ένας 

σημαντικός παράγοντας λειτουργίας μιας επιχείρησης. Η εισαγωγή GPS  στον στόλο των φορτηγών 

της και η δυνατότητα εντοπισμού κάθε παραγγελίας  μείωσε σημαντικά τα σφάλματα που γινόντουσαν 

παλαιοτέρα. Η δυνατότητα σχεδίασης κάθε διαδρομής διευκόλυνε την αποστολή προϊόντων σε 

λιγότερο χρόνο από ότι παλαιότερα αφού δεν υπάρχει περίπτωση ο οδηγός ενός φορτηγού να 

μπερδέψει την διαδρομή.  Επίσης η επιλογή συνδυασμού διαδρομών μέσω των δορυφορικών 

απεικονίσεων δίνει την επιλογή στην επιχείρηση να συνδυάσει έτσι την διαδρομή ή τις οδούς που θα 

ακολουθήσει, ώστε να κάνει την φθηνότερη και την μικρότερη διαδρομή. Δεν θεωρεί ότι χρειάζεται να 

εισάγει κάτι καινούργιο αυτήν την στιγμή στην εταιρία της αφού δεν διαθέτει αποθήκες για να 

χρειαστεί κάποιο σύστημα διαχείρισης ή μεγάλο πελατολόγιο για να χρειαστεί κάποιο  σύστημα ERP. 

Η επιχείρηση 2 έχει επιλέξει τους προμηθευτές έτσι, ώστε να διαθέτουν σύστημα ιχνηλασιμότητας  για 

να μπορεί να εντοπίζει ανά πάσα στιγμή το προϊόν και να μπορεί να ελέγχει την πορεία του προϊόντος 

μέχρι να το παραδώσει στους πελάτες της. Θεωρεί τα πράσινα πληροφοριακά συστήματα απολύτως 

αναγκαία για την σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης αφού εξοικονομούν χρόνο και αποφεύγονται 

σημαντικά σφάλματα. Λόγο κόστους όμως δεν μπορεί να εισάγει κάτι επιπλέον στην επιχείρηση όπως 

ένα πιο εξελιγμένο σύστημα ERP για να διευκολύνει ακόμη περισσότερο τις λειτουργίες της. Αφού η 

αγορά, η εγκατάσταση, η εκμάθηση της χρήσης του και η συντηρήσει είναι σχετικά επιβαρυντικά για 
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την επιχείρηση και μπορεί να δραστηριοποιείται και χωρίς αυτά.

Η επιχείρηση 3 θεωρεί την εισαγωγή τέτοιων συστημάτων επιβεβλημένη για να μπορεί μια επιχείρηση

να αναπτυχθεί και να επιτύχει σήμερα. Έχει εισάγει ετικέτες  RFID   έτσι ώστε με την εισαγωγή του 

αναγραφόμενου κωδικού ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να δει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το 

συγκεκριμένο ελαιόλαδο σε όλο τον κύκλο ζωής του: από πληροφορίες σχετιζόμενες με την σοδειά, 

την παραγωγή, την εμφιάλωση, μέχρι την  μεταφορά στον τελικό καταναλωτή. Η εταιρία μπορεί να δει 

σε πιο στάδιο βρίσκεται η παράγωγη του ελαιολάδου του συγκεκριμένου κωδικού ή αν έχει φτάσει 

στον προορισμό του. Αυτό προσφέρει ένα αίσθημα ασφαλείας στους καταναλωτές γιατί έχουν ανά 

πάσα στιγμή διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται. 

Η επιχείρηση 4 θεωρεί σημαντικό πρόβλημα στην εφαρμογή τέτοιων λύσεων την απουσία 

τεχνογνωσίας των εργαζόμενων. Υπάρχει  δυσκολία σε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση να 

απολύσει παλιούς εργαζόμενους  και στην συνέχεια να προσλάβει εξειδικευμένο προσωπικό. Καθότι 

σε τέτοιες επιχειρήσεις αναπτύσσονται προσωπικές σχέσεις. Συνεχίζει πως αν και υπάρχουν διαθέσιμα 

σεμινάρια εκπαίδευσης των εργαζόμενων σε νέες τεχνολογίες δύσκολα μπορείς να υποχρεώσεις 

κάποιον σχετικά μεγάλο σε ηλικία να παρακολουθήσει κάτι τέτοιο. Η σημασία όμως της χρήσης 

τέτοιων συστημάτων είναι αδιαμφισβήτητη και θα πρέπει να δίνονται συνεχώς κίνητρα και να γίνονται 

συνεχώς προσπάθειες υιοθέτησης  τέτοιων πρακτικών. 

Η επιχείρηση 5 επισημαίνει ότι τέτοια συστήματα είναι δημοφιλή σε επιχειρήσεις που διαθέτουν στοκ 

εμπόρευμα και αποθήκες και χρειάζονται μια πολύ καλή οργάνωση των προϊόντων τους ώστε να είναι 

αποδοτικοί. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σε εισαγωγικές επιχειρήσεις ιδιαίτερα τις μικρές που 

προμηθεύονται εμπόρευμα συμφώνα με τις παραγγελίες τους. Είναι στην ουσία μια πολυτέλεια η 

εφαρμογή τέτοιων συστημάτων σε μια επιχείρηση αφού δεν είναι απαραίτητα.

Η επιχείρηση 6 θεωρεί ότι τα συστήματα αυτά απλουστεύουν κατά πολύ όλες τις διαδικασίες μέσα 

στην επιχείρηση αλλά είναι υπερβολικά ακριβές. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν 

υπάρχουν πολλές τέτοιες λύσεις. Υπάρχουν μερικά συστήματα που αντικαθιστούν κάποιες λειτουργίες 

αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να λειτουργεί η επιχείρηση με τον παραδοσιακό τρόπο.

Η επιχείρηση 9 θεωρεί ότι σε μια περίοδο ύφεσης δεν γίνεται να υπάρχουν στόχοι για εισαγωγή και 

αγορά τέτοιων συστημάτων. Αφού ο κύκλος εργασιών έχει συρρικνωθεί σε μεγάλο βαθμό. 

Τα πληροφοριακά συστήματα για την επιχείρηση 10 είναι πολύ σημαντικά για την λειτουργία της 

παρόλα αυτά δεν τα χαρακτηρίζει ως πράσινα. Θεωρεί ότι η δημιουργία τέτοιων συστημάτων έγινε 

κυρίως για λόγους ελαχιστοποίησης του κόστους λειτουργίας και όχι για τις πράσινες προοπτικές που 

παρέχουν. Κάνεις, προσθέτει, δεν εισάγει τέτοια συστήματα για να μειώσει τον περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο. Η επιχείρηση  διαθέτει σύστημα αυτόματης διαχείρισης της αποθήκης για να μπορεί να 
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μειώσει σφάλματα, να ολοκληρώνει παραγγελίες σε ελάχιστο χρόνο και  παρακολουθεί τις κινήσεις 

των προϊόντων ώστε να έχει το λιγότερο δυνατό απόθεμα. 

Για την επιχείρηση 11 η  εισαγωγή τέτοιων συστημάτων στις επιχειρήσεις είναι ένα μεγαλειώδες 

επίτευγμα. Το οποίο όμως πρέπει να συμβαδίζει και με το είδος των εταιριών. Μια μικρή εξαγωγική 

εταιρία χωρίς αποθήκη ή αποθεματικό εμπόρευμα δύσκολά διαθέτει κάποιο τέτοιο πληροφοριακό 

σύστημα. Ένα απλό σύστημα ERP είναι ότι ακριβώς χρειάζεται και δεν θεωρεί ότι στην πορεία θα 

χρειαστεί κάτι πιο εξελιγμένο ή με περισσότερες δυνατότητες εκτός εάν μεγαλώσει τις δραστηριότητες 

της. Παρόλα αυτά προσθέτει ότι το κόστος τέτοιων συστημάτων είναι εξαιρετικά μεγάλο και δύσκολα 

οι επιχειρήσεις μπορούν να ανταπεξέλθουν. Θα πρέπει να δοθούν λύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Όλες οι επιχειρήσεις δήλωσαν πως ο τρόπος επικοινωνίας είτε με τους πελάτες είτε με τους 

προμηθευτές είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το τηλέφωνο διότι είναι εύκολα στην χρήση και 

στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι και δωρεάν. 

Θεματικός Άξονας 7: Προοπτική Ελληνικού Ελαιολάδου στην Πολωνία

Ερώτηση 14.1: Γιατί 
το πολωνικό κοινό 
προτιμά ως επί το 

πλείστον το 
ισπανικό/ιταλικό λάδι;

Απάντηση 1: 
Καλύτερη

διαφήμιση , 
προώθηση, σχέση 

Πολωνίας-Ισπανίας-
Ιταλίας λόγω 

θρησκεύματος,
Μεγαλύτερη 

Αναγνωσιμότητα,
καλύτερη παρουσίαση 

προϊόντος, κλειστή 
αγορά λόγω μικρού 

ποσοστού 
κατανάλωσης

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Η ισπανική και η ιταλική 
πρεσβεία στην Πολωνία 
ξοδεύει μεγάλο budget

στην προώθηση του 
ελαιολάδου σε αντίθεση 

με την Ελληνικά που 
τώρα ξεκινάει προς 

αυτήν την κατεύθυνση.

Ερώτηση 14.2: Που 
υστερεί η ελληνική 

παραγωγή και η
διάθεση;

Απάντηση 1: 
Ακριβότερο προϊόν, 
όχι και τόσο καλή 

παρουσίαση, αρνητική 
προβολή της Ελλάδας 
ανά τακτά διαστήματα 

στον διεθνή τύπο

1,2,4,5,6,7,8

Είναι αρκετά ακριβότερο 
από τα υπόλοιπα λόγω 
μάλλον του μεγάλου 

εργατικού κόστους στην 
Ελλάδα. Η συσκευασίες 

των ισπανικών και 
ιταλικών είναι πιο 
προσεγμένες και 

επιλέγονται από τους 
καταναλωτές πιο εύκολα.

Η εικόνα της Ελλάδας 
Έχει αμαυρωθεί αρκετές 

φορές στον διάστημα 
2009 – 2014 με 

αποτέλεσμα αυτό να 
δημιουργεί αρνητικό 

αντίκτυπο στις αγορές
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Απάντηση 2: Στην 
αναγνωσιμότητα

3,9,10,11

Η Ιταλία είναι 
συνυφασμένη με την 

ποιότητα και την φινέτσα 
ενώ η Ελλάδα με μια 

ανεμελιά στο παρελθόν 
υπήρχε πρόβλημα 

συνέπειας στην ποιότητα 
αλλά αυτό ξεπεράστηκε 
τώρα πρέπει να γίνει  μια 

αλλαγή νοοτροπίας.

Ερώτηση 14.3: Τι 
μπορεί να γίνει ώστε 
να βελτιωθεί η θέση 

ελληνικού  
Ελαιόλαδου στην 
Πολωνική Αγορά;

Απάντηση: Καλύτερη 
Διαφημιστική και 

Προωθητική  
Καμπάνια, μείωση της 

τιμής, συνεχής
συμμετοχή διεθνείς 

εκθέσεις, Προώθηση 
της ελληνικής 
μεσογειακής 
διατροφής

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Συμβολή της Πολιτείας 
και της Ελληνικής 
Κυβέρνηση για την 
ενδυνάμωση των 

ελληνικών εξαγωγών.

Σε αυτόν το άξονα θέλαμε να δούμε την άποψη των ερωτωμένων σχετικά με την προοπτική του 

ελληνικού ελαιόλαδου στην Πολωνική αγορά. Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τις απαντήσεις σε δυο 

κατηγορίες: στις απαντήσεις των εισαγωγικών και στις απαντήσεις των εξαγωγικών εταιριών μιας και 

οι απαντήσεις ήταν παρόμοιες με ελάχιστες διαφορές. Οι επιχειρήσεις 1,2,4,5,6,7,8  θεωρούν ότι οι 

καμπάνιες που διεξήγαν οι ιταλικές και ισπανικές πρεσβείες αντίστοιχα ήταν μακράν καλύτερες από  

εκείνες της Ελλάδας. Η διαφήμιση του ιταλικού και ισπανικού  ελαιολάδου είναι πολύ έντονη σε όλα 

τα μέσα ενημέρωσης και μέσω μιας τέτοιας διαφήμισης συγχέεται λανθασμένα η μεσογειακή διατροφή 

με τις παραπάνω χώρες. Η επιχείρηση 2 θεωρεί ότι λόγω του αυξημένου εργατικού κόστους και της 

μεγάλης φορολόγησης στην Ελλάδα το ελαιόλαδο είναι αρκετά ακριβότερο έναντι του Ιταλικού  και 

Ισπανικού ελαιολάδου. Αυτό σε μια χώρα όπως την Πολωνία που το ελαιόλαδο θεωρείται ουσιαστικά 

είδος πολυτελείας το κάνει να μοιάζει απρόσιτο λόγω της τιμής του. 

Η επιχείρηση 5 έθεσε και το στοιχείο της θρησκείας ως παράγοντα προτίμησης των παραπάνω 

ελαιολάδων αφού οι Πολωνοί ως καθολικοί νιώθουν πιο κοντά σε χώρες του ιδίου δόγματος όπως 

είναι η Ισπανία και η Ιταλία.  

Η επιχείρηση  7 θεωρεί σημαντικό στοιχείο της υπεροχής του Ιταλικού ελαιολάδου την προσεγμένη 

συσκευασία η οποία επιλέγεται ευκολότερα από τους καταναλωτές κάτι που σιγά σιγά αλλάζει αφού 

και οι Έλληνες παραγωγοί δίνουν βάρος πλέον στον σχεδιασμό μιας μοντέρνας συσκευασίας.

Η επιχείρηση 4 προσθέτει πως και η αρνητική προβολή της Ελλάδας στα μέσα ενημέρωσης  έχει 

αντίκτυπο στις προτιμήσεις των καταναλωτών και πως αυτή η προβολή της Ελλάδος ως αναξιόπιστης 

χώρας χωρίς ελέγχους κάνει τον καταναλωτή να πιστεύει ότι το ίδιο συμβαίνει με τα προϊόντα του. 
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Από την άλλη πλευρά οι εξαγωγικές επιχειρήσεις 3,9,10,11 θεωρούν ότι είναι ένα κοινωνικό 

πρόβλημα. Η επιχείρηση 11 θεωρεί ότι για αρκετό καιρό συνδυάζαμε την εικόνα της Ελλάδας με μια 

ανεμελιά και με μια προχειρότητα και πως αυτός είναι  ο λόγος που οι Πολωνοί, που δεν είναι 

συνηθισμένοι στον ελληνικό τρόπο ζωής, επιλέγουν την φινέτσα της Ιταλίας. Δεν θα μπορεί να 

υπάρξει πρόβλημα παραγωγής αφού οι ποικιλίες που χρησιμοποιούνται είναι μοναδικές και πρώτης 

ποιότητας. 

Η επιχείρηση 10 λέει ότι στον παρελθόν οι ελληνικές εταιρίες είχαν πρόβλημα συνέπειας στην 

ποιότητα και παρουσίαζαν προϊόντα χαμηλότερης κατηγορίας  ως α ‘ ποιότητας  και αυτό έχει 

δημιουργήσει αρκετές επιφυλάξεις έναντι του ελληνικού προϊόντος. 

Η επιχείρηση 9 δηλώνει πως  δεν υπάρχει πρόβλημα παραγωγής αλλά διάθεσης. Στο παρελθόν δεν 

δίνονταν σημασία στις εξαγωγές κάτι που είχε ως αποτέλεσμα μια μικρή εξαγωγική δραστηριότητα. Η 

οποία δεν παρείχε στους Έλληνες παραγωγούς την αναγνωσιμότητα που χρειαζόντουσαν και έτσι 

έμειναν αρκετά πίσω. Τώρα ευτυχώς η κατάσταση αλλάζει και η κυβερνήσεις προσπαθούν να πείσουν 

με πολλά κίνητρα τους παραγωγούς να στραφούν στις εξαγωγές. Θεωρεί πως το ελληνικό ελαιόλαδο 

θα πάρει την θέση που του αξίζει σε λίγα χρόνια, καθόσον θα συνεχίσει να διαδίδεται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο.

  4.6 Συμπεράσματα

  Από την ανάλυση της έρευνας μας βλέπουμε καταρχήν ότι ένα μικρό μέρος των 

επιχειρήσεων ενδιαφέρονται για την εφαρμογή των Green  Logistics. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τα green logistics με επιφύλαξη και διστακτικότητα. 

Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι ότι πολλές εταιρίες έχουν στην δραστηριότητα τους 

λειτουργίες Green Logistics και παρόλα αυτά δεν τις χαρακτηρίζουν έτσι. Το πλήθος 

των εταιριών μας αποτελούνταν από μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  οι οποίες 

θεωρούν στην πλειονότητα τους ότι το μεγάλο κόστος είναι συνυφασμένο με τα green

logistics και αποφεύγουν οποιαδήποτε τέτοια πρακτική κάτι που αντιβαίνει με την 

βιβλιογραφία που προηγουμένως αναλύσαμε. Λόγω της οικονομικής κρίσης μια 

πράσινη επένδυση φαίνεται ριψοκίνδυνη και αποφεύγεται. Χρειάζεται όμως να 

προσθέσουμε ότι όλα τα προϊόντα των επιχειρήσεων που ρωτήσαμε διαθέτουν όλες 
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τις απαραίτητες πιστοποιήσεις BRC, ISO, HACCP, AGROCERT οι  οποίες 

πιστοποιούν την σωστή παραγωγική διαδικασία και διασφαλίζουν την σωστή 

ποιότητα. 

   Στις μεταφορές παρατηρούμε ένα καθεστώς μονοπωλίου  τρίτων παρόχων λόγω 

των περιορισμένων ποσοτήτων στις παραγγελίες αφού μόνο μια από τις επιχειρήσεις 

που ρωτήσαμε διέθετε δικό της στόλο. Το θέμα των μεταφορών γενικά 

αντιμετωπίζεται με μια αδιαφορία ως προς την σχέση τους με τα green logistics. Οι 

περισσότερες εταιρίες δηλώνουν ότι παράγοντας λήψης της απόφασης επιλογής 

μεταφορικής εταιρίας είναι το μικρό κόστος και ο ελάχιστος χρόνος αποστολής. Ένας 

ενεργειακά αποδοτικός στόλος ή ο σχεδιασμός πράσινου δικτύου δεν είναι κάτι 

σημαντικό για τις επιχειρήσεις. Άλλες ενέργειες όπως η αποστολή ή παραλαβή σε 

κέντρα διανομής ή  η αύξηση των ποσοστών χρησιμοποίησης των οχημάτων και

μείωση των κενών επιστροφών δεν φαίνεται ότι μπορούν να λειτουργήσουν εδώ, μιας 

και το μερίδιο αγοράς είναι πολύ μικρό και οι παραγγελίες ελληνικού ελαιολάδου 

είναι σχετικά περιορισμένες και λόγω της μη ανάπτυξης ακόμη ισχυρών  εμπορικών 

σχέσεων με την Πολωνία είναι δύσκολο να γίνεται αλληλο-μεταφορά προϊόντων.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας από τις περισσότερες εταιρίες θεωρείται 

ανεπαρκές και απαρχαιωμένο και αποφεύγεται η χρήση του. Λόγω της γεωγραφικής 

κατανομής των δύο χωρών μόνο αυτά τα δύο μέσα (πέρα των αερομεταφορών οι 

οποίες είναι πολύ ακριβές και αρκετά επιβαρυντικές για το περιβάλλον) είναι 

διαθέσιμα για εμπορευματικές μεταφορές. Συμπερασματικά η σχέση των μεταφορών 

με τα green logistics των εξαγωγών και εισαγωγών ελαιολάδου είναι σε πολύ πρώιμο

στάδιο. Στις μεσαίες επιχειρήσεις έπρεπε αυτό να ληφθεί σοβαρά υπόψιν και να 

δοθούν είτε κίνητρα είτε χρηματοδοτήσεις για να μπορούν οι εταιρίες σε αυτό τον 

τομέα να αναπτύξουν πράσινες λειτουργίες. 

  Αντιθέτως στον τομέα της συσκευασίας τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Οι 

συσκευασίες που χρησιμοποιούνται είναι όλες ανακυκλώσιμες. Η εικόνα των 

προϊόντων είναι πολύ βελτιωμένη από αισθητικής άποψης. Το πρόβλημα στην είναι 

ότι οι περισσότερες  εταιρίες χρησιμοποιούν τα υλικά που αναφέραμε όχι λόγω της 

πράσινης προοπτικής και της ιδέας της ανακύκλωσης αλλά κυρίως για λόγους 

εικόνας και marketing και έτσι και οι καταναλωτές δεν παρακινούνται σωστά έτσι 

ώστε τα ανακυκλώσιμα υλικά όντως να ανακυκλώνονται. Η συσκευασία για τους 
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περισσοτέρους δεν αποτελεί στοιχείο των green logistics κάτι που συνεπάγεται τη 

επιλογή της, βάση της παρουσίασης και όχι της περιβαλλοντικής της πτυχής. 

  Ένα ενθαρρυντικό γεγονός είναι ότι υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 

εισήγαγαν την μέτρηση του Αποτυπώματος του άνθρακα. Έθεσαν ως στόχο να 

μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε όλο τον κύκλο ζωής του 

ελαιολάδου  και το κατάφεραν. Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι γνώριμες με τον 

όρο “αποτύπωμα του άνθρακά” δυστυχώς όμως τον συγχέουν κυρίως με χρονοβόρες 

και ακριβές αλλαγές στην λειτουργία της επιχείρησης και αυτό είναι ένας 

αποτρεπτικός παράγοντας για την μέτρηση και προσπάθεια μείωσης του. Θα έπρεπε 

να κινηθούμε επιτακτικά προς την κατεύθυνση να υποχρεώνονται όλες οι 

επιχειρήσεις να αναγραφούν τον δείκτη του αποτυπώματος μήπως και έτσι αρχίσουν 

να προσπαθούν τουλάχιστον να το μειώσουν αν όχι να τον μηδενίσουν.

  Η τεχνολογία είναι ένας τομέας που μπορεί να μας προσφέρει πάρα πολλές 

διευκολύνσεις. Τα πληροφοριακά συστήματα είναι ένας τομέας ο οποίος και 

διευκολύνει την λειτουργία ενός οργανισμού αλλά και πολλές φορές λειτουργεί ως

μια πράσινη πρακτική. Οι περισσότερες εταιρίες χρησιμοποιούν κάποια βασικά 

πληροφοριακά συστήματα, υπάρχουν όμως και κάποιες που έχουν καινοτομήσει 

χρησιμοποιώντας κάποιο σύστημα εξελιγμένης μορφής. Στην ερευνά μας αυτό 

συνέβη με δυο εταιρίες που χρησιμοποίησαν το συστήμα της ιχνηλασιμότητας πάνω 

στο ελαιόλαδο. Με ένα κωδικό που αναγράφεται στην συσκευασία μπορείς να δεις 

πολλές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν όπως η ημερομηνία σοδειάς, όλα τα στάδια 

παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς. Αυτή η πρακτική βοηθάει και τον 

επιχειρηματία να αποφύγει λάθη ή παραλείψεις και θεωρείται για αυτόν το λόγο μια 

πράσινη πρακτική αλλά και τον καταναλωτή να συλλέξει πληροφορίες σχετικές με το 

προϊόν. Συχνές είναι και οι πρακτικές πληροφοριακών συστήματος αυτόματης 

αποθήκευσης καθώς και της τοποθέτησης GPS για τον εντοπισμό φορτίου και 

φορτηγού πρακτικές οι οποίες εξοικονομούν και χρόνο και ενέργεια .

  Σε μια ολοκληρωμένη εικόνα συμπεριλαμβανομένων  των μεταφορών και των 

πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται και της γενικής φιλοσοφίας  των 

προηγούμενων εταιριών καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στις παραπάνω 

επιχειρήσεις το ελαιόλαδο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα πράσινο προϊόν. 

Πρέπει να γίνουν βελτιώσεις οι οποίες αναφέρονται παραπάνω.   Κάτι παρόμοιο 

συμβαίνει και με τα αντίστροφα logistics που ενώ στην γενική φιλοσοφία τους έχουν 
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την ελαχιστοποίηση του κόστους, μέσω των συνεντεύξεων συμπεράναμε ότι δεν 

υπάρχει ως προοπτική και ως στόχος των επιχειρήσεων η εφαρμογή μεθόδων 

αντίστροφων logistics.  Πάντως γίνονται δειλά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση 

αλλά κατά βάση οι επιχειρήσεις προτιμούν να λειτουργούν με τον παραδοσιακό 

τρόπο.

  Βλέποντας την συνολική εικόνα θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον τομέα των 

εξαγωγών και εισαγωγών ελαιολάδου υπάρχουν εμπόδια εφαρμογής των green

logistics. H έλλειψη ενός συγκεκριμένου και αυστηρού πλαισίου επιβολής

νομοθετικών μέτρων για την χρήση των green logistics σε συνδυασμό με μια έλλειψη 

περιβαλλοντικής συνείδησης δημιουργούν ελάχιστα κίνητρα για εφαρμογή πολιτικών 

green logistics. Ακόμη το μεγάλο κόστος της τεχνολογίας τέτοιων συστημάτων 

καθώς και το κόστος συντήρησης κάνουν την αγορά τους απαγορευτική για μικρές 

επιχειρήσεις. 

  Δυστυχώς η θέση του ελληνικού ελαιολάδου στην πολωνική αγορά είναι ελάχιστη 

και καθόλου διαδεδομένη. Η οικονομική κρίση δεν βοηθά τις επιχειρηματικές 

επενδύσεις και όμως στην Ισπανία και στην Ιταλία με την σωστή διάθεση χρήματος 

και μεγάλες καμπάνιες προώθησης κατάφεραν να αναπτύξουν μια σχέση 

εμπιστοσύνης και αναγνωρισιμοτήτας με το Πολωνικό κοινό κάτι που η Ελλάδα 

δειλά δειλά τώρα ξεκινά. Θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία του χαλαρού,

“αργόσχολου” έλληνα και να γίνει μια καλή διαφήμιση των πλούσιων προϊόντων της 

ελληνικής γης καθώς και της υγιεινής μεσογειακής διατροφής. Η δυσφήμηση της 

χώρας μας σε μέσα όλου του κόσμου ανά διαστήματα προκάλεσε μια γενική 

καχυποψία σε οτιδήποτε ελληνικό και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ανατρέψουμε. Οι 

εξαγωγές θα μπορούσαν να είναι κινητήριος μοχλός για την έξοδο από την 

οικονομική κατάσταση που ζούμε. Δυστυχώς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και η 

μεγάλη φορολογία κάνουν πολύ δύσκολο ένα τέτοιο εγχείρημα και ακόμη και αν 

επιτύχει υστερεί σε ανταγωνιστικότητα γιατί θα είναι πιο ακριβό για να μπορεί να 

καλύψει όλα τα λειτουργικά  έξοδα. 

4.7 Προτάσεις 

  Για να μπορούν να εφαρμοσθούν πρακτικές green logistics σε επιχειρήσεις όπως 

αυτές του δείγματος μας θα πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε ότι η επιβολή μιας 
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πράσινής λύσης σημαίνει και κατευθείαν απώλεια χρημάτων ή κέρδους. Θα πρέπει να 

δούμε μια τέτοια εφαρμογή, λύση με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

  Θα πρέπει η κάθε κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα να προσφέρει κίνητρα 

για την επιβολή μέτρων Green Logistics. Θετικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση 

είναι η πρακτική των τραπεζών που προσφέρουν ευνοϊκά δάνεια σε αυτούς που 

θέλουν να χτίσουν πχ «πράσινα κτίρια». Αλλά αυτό είναι λίγο, θα έπρεπε να υπάρχει 

είτε ελάφρυνση φορολογίας για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν green logistics, είτε 

επιχορήγηση ή επιδότηση για να μπορεί να αλλάξουν τις δραστηριότητες  του. Θα 

πρέπει να εφαρμοσθεί με μεγαλύτερη αυστηρότητα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, να 

δημιουργηθούν αυστηρότεροι κανόνες για τις εμπορευματικές μεταφορές και

επειγόντως να συμπεριληφθεί η μέτρηση του αποτυπώματος του άνθρακα στους 

απαραίτητους κανονισμούς λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ώστε να υποχρεώνονται οι 

επιχειρήσεις να αναγράφουν τον δείκτη του αποτυπώματος του άνθρακα είτε στις 

υπηρεσίες που παρέχουν είτε στα προϊόντα που πωλούν. Κάτι τέτοιο βρίσκεται στις 

προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πιστεύουμε ότι σύντομα θα το δούμε 

να γίνεται πράξη. Θα πρέπει να γίνουν αλλαγές και επενδύσεις στο σιδηροδρομικό 

δίκτυο της Ελλάδος έτσι ώστε οι περισσότερες εταιρίες να επιλέγουν τον 

συγκεκριμένο τρόπο μεταφοράς αφού είναι και ο λιγότερο επιβαρυντικός για το 

περιβάλλον. Να προστεθούν διαδρομές σε όλη την επικράτεια, να αγορασθούν 

καινούργια εμπορευματικά βαγόνια που θα διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά και 

να σχεδιαστεί ένα δίκτυο μεταφοράς προς όλη την Ευρώπη.

  Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό της συσκευασίας του ελαιολάδου έτσι 

ώστε να συνδυάζει την καλαισθησία με την ασφάλεια και την οικολογική προοπτική. 

Πλέον μια σωστή συσκευασία πρέπει να έχει πράσινα χαρακτηριστικά. Οι 

επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν στην φιλοσοφία τους είτε την επαναχρησιμοποίηση 

των συσκευασιών (γυάλινα μπουκάλια) είτε την χρήση ανακυκλωμένων υλικών στην 

δημιουργία της συσκευασίας και να παρακινούν τον καταναλωτή ώστε να παραδίδει 

την συσκευασία για ανακύκλωση.

  Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει 

να θεωρείται πολυτέλεια ή πλεονασμός. Θα πρέπει  να αυξηθούν τα κονδύλια και οι 

επιχορηγήσεις για την χρήση νέων τεχνολογιών καθώς και να προσφέρεται 

κατάρτιση για εξοικείωση και για γνώση του αντικειμένου. Μια τέτοια επένδυση σε 

τεχνολογίες πέρα του ότι προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις 
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που τα χρησιμοποιούν έναντι των ανταγωνιστών προσφέρει και την απλούστευση 

όλων των διαδικασιών και την μείωση σφαλμάτων που είναι σημαντικοί παράγοντες 

μιας αποτελεσματικής, αποδοτικής και κερδοφόρας λειτουργίας μιας επιχείρησης.    

  Η Ελλάδα θα µπορούσε να εστιάσει την προσπάθεια πρώτα απ’ όλα στο «χτίσιµο» 

µιας εικόνας ελληνικού προϊόντος µε κεντρικά µηνύµατα την υψηλή ποιότητα, την 

παράδοση, την υγεία και την γεύση. Η δηµιουργία µιας εικόνας για την Ελλάδα σε 

σχέση µε τα συγκεκριµένα προϊόντα (ελιά, ελαιόλαδο) θα συµβάλλει στην αύξηση 

της προτίµησης του καταναλωτή για το ελληνικό ελαιόλαδο σε σχέση µε αντίστοιχα 

προϊόντα άλλων προελεύσεων. Παράλληλα, απαιτούνται ενέργειες για αύξηση των 

δυνατοτήτων διάθεσης των ελληνικών προϊόντων στην αγορά της Πολωνίας. 

Εποµένως συστηµατικές ενέργειες προώθησης και προβολής των ελληνικών 

προϊόντων αποτελούν αναγκαίους όρους για βελτίωση της θέσης των ελληνικών 

προϊόντων στην πολωνική αγορά. Τέτοιες ενέργειες θα µπορούσαν να 

συµπεριλάβουν: 

  Γνωριµία φορέων της πολωνικής αγοράς ελαιολάδου. Θα πρέπει να δοθεί μια 

μεγάλη ώθηση στις εξαγωγές με επιχειρηματικά κίνητρα συνέδρια (εισαγωγείς, 

διανοµείς, υπεύθυνους αλυσίδων λιανικής πώλησης, δημοσιογράφους) µε τα 

ελληνικά προϊόντα ελιάς, µέσα από πρόσκληση σε διεθνείς εκθέσεις τροφίµων στην 

Ελλάδα και εκδηλώσεις προβολής τοπικών προϊόντων. ∆ιάχυση πληροφόρησης για 

την αγορά ελαιολάδου της Πολωνίας σε επιµελητήρια και κλαδικούς φορείς στην 

Ελλάδα που ασχολούνται µε το ελαιόλαδο. Οργάνωση ηµερίδας για την ελληνική 

διατροφή µε πρόσκληση επιστηµόνων, δημοσιογράφων και φορέων της αγοράς µε 

παράλληλες εκδηλώσεις γευσιγνωσίας ελληνικών προϊόντων. Εκδηλώσεις ελληνικής 

γαστρονοµίας. ∆ιερεύνηση δυνατοτήτων οργάνωσης εκδηλώσεων προώθησης 

«καλαθιού ελληνικών προϊόντων» σε µεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης. 

∆ιερεύνηση δυνατοτήτων ανεύρεσης εµπορικών εταίρων µέσα από συµµετοχή σε 

διεθνείς εκθέσεις τροφίµων της Πολωνίας (Polagra Food, IFE)

(http://www.agora.mfa.gr/appdata/documents/ereunes_agoras/elaiolado/poland.pdf).
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Κεφάλαιο 5: Επίλογος

  Τα Green Logistics όπως αναφέραμε βοηθάνε στον σχεδιασμό λειτουργιών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας πάνω σε ένα φιλικό προς το περιβάλλον υπόβαθρο.Μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο ως εργαλείο ανταπόκρισης στις διάφορες κυβερνητικές 

απαιτήσεις αλλά και ως ένας μηχανισμός απόκτησης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος έναντι άλλων επιχειρήσεων. Στην εποχή μας που οι περιβαλλοντικές 

προκλήσεις είναι συνεχείς, οι πόροι συνεχώς μειώνονται και μια πράσινη λύση είναι 

αναγκαία τα green logistics θα πρέπει να είναι ο κινητήριος μοχλός λήψης 

αποφάσεων σχετικά με την αποδοτική και σωστή λειτουργία της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Οι αρχές ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης, ελαχιστοποίησης των 

καυσαερίων και της μόλυνσης του περιβάλλοντος, οφείλουν να είναι για τις 

επιχειρήσεις πρώτη προτεραιότητα μιας και συνδυάζουν την οικονομική προοπτική 

με μια οικολογική προσέγγιση. 

  Οι πρακτικές που αναφέραμε στο κεφάλαιο 2 αποδεικνύουν πως υπάρχουν λύσεις 

φιλικές προς το περιβάλλον χωρίς απαραίτητα να είναι χρονοβόρες ή μεγάλου 

κόστους. Και πέρα από τις περιβαλλοντικές συνέπειες τέτοιων πρακτικών, έρευνες 

έχουν αποδείξει ότι προσφέρουν μια θετική εικόνα στην επιχείρηση που τα 

χρησιμοποιεί στα μάτια των τελικών καταναλωτών. Ο σχεδιασμός πράσινου 

προϊόντος γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής. Οι κυβερνήσεις έχουν πλέον καταλάβει 

πως είναι καιρός να πάρουν αποφάσεις για την οικολογική λειτουργία των 

οργανισμών και πλέον δημιουργούν διατάξεις και κανονιστικά πλαίσια για την 

εφαρμογή τέτοιων ενεργειών όπως η μείωση εκπομπών αέριων ή αποβλήτων. 

  Από την άλλη μεριά σε ένα κόσμο που κινείται ταχύτατα δεν θα μπορούσαν και οι 

τεχνολογίες να προσφέρουν πάρα πολλές πράσινες λύσεις. Τα περισσότερα 

πληροφοριακά συστήματα μαζί με λειτουργίες ελαχιστοποίησης του κόστους 

προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον.

  Είναι αρκετά αυτά;; Μάλλον, όχι. Δυστυχώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως 

μεγέθους θα πρέπει να καταλάβουν ότι το κέρδος δεν είναι ο μοναδικός σημαντικός 

παράγοντας λειτουργίας τους. Στην εποχή μας που η φύση πλέον δείχνει το μέγεθος 

της καταστροφής της, εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης των φυσικών πόρων θα πρέπει 
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πέρα από την κοινωνική ευθύνη κάθε εταιρία να σκεφτεί και την περιβαλλοντική της 

ευθύνη. Το μέγεθος μιας εταιρίας είτε είναι πολύ μικρή είτε πάρα πολύ μεγάλη δεν θα 

έπρεπε να δικαιολογεί την άγνοια της για όρους όπως green logistics, αποτύπωμα του 

άνθρακα ή πράσινα πληροφοριακά συστήματα. Ο μόνος πλέον δρόμος επιβίωσης και 

ανάπτυξης μας είναι μέσω των πράσινων λύσεων και τέτοιες είναι και τα  Green

Logistics.    

5.1 Όρια και περιορισμοί της έρευνας

Στην έρευνα που διεξήγαμε   λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος μας τα 

συμπεράσματα που εκμαιεύσαμε δεν μπορούν να γενικευτούν σε όλο τον εξαγωγικό 

και εισαγωγικό  τομέα του ελαιόλαδου. Δυστυχώς η πρόσβαση σε στοιχεία 

εξαγωγικών και εισαγωγικών εταιριών είναι περιορισμένη και δεν μας επέτρεψε να 

διευρύνουμε την ανάλυση μας σε αυτό το χρονικό πλαίσιο σε μια συγκριτική μελέτη  

μεταξύ περισσότερων χωρών.    

Επίσης ο χρόνος των συνεντεύξεων που μας ζητήθηκε από τους 

συνεντευξιαζόμενους  ήταν  15 με 30 λεπτά και δεν μας επέτρεψε την περαιτέρω 

ανάλυση κρίσιμων ζητημάτων στην λειτουργία των green logistics όπως η 

προσέγγιση ανάλυσης του κύκλου ζωής του λαδιού καθώς επίσης και μια λεπτομερή

συζήτηση πάνω στην σχέση των  αντίστροφων και green  logistics τα οποία απλά 

αναφέρθηκαν. 

Η ιδιομορφία των εταιριών μας και το υπόβαθρο γνώσης της έννοιας των green  

logistics δεν μας επέτρεψε μια πιο εξειδικευμένη συζήτηση πάνω σε πρακτικές τους   

και πάνω στα πράσινα πληροφοριακά συστήματα. 
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5.2  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

  Θα μπορούσε να γίνει μια σύγκριση χωρών πάνω στο θέμα που μελετήσαμε έτσι 

ώστε να δούμε αν τα προβλήματα ή η περιορισμένη χρήση των green  logistics

συμβαίνει και με άλλες χώρες πέρα από την Πολωνία που έχουν το ίδιο οικονομικό 

υπόβαθρο πχ Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία. Θα βλέπαμε εάν πάλι η

επιχειρηματική δραστηριότητα εξαγωγής- εισαγωγής ελληνικού ελαιόλαδου είναι 

τόσο μικρή όσο και στην Πολωνία. 

Θα μπορούσαμε επίσης να αναλύσουμε αν και σε άλλες χώρες στον τομέα 

συσκευασίας, μεταφοράς και διανομής του ελληνικού ελαιόλαδου υπάρχει 

ενδιαφέρον για έναν πιο πράσινο τρόπο λειτουργίας. Ποιες πρακτικές ενδείκνυται να 

εφαρμοστούν σε αυτές και τι κίνητρα δίνονται ή θα μπορούσαν να δοθούν για την 

προσθήκη τέτοιων λειτουργιών . Επίσης αν και σε άλλες χώρες υπάρχει περιορισμένη 

χρήση πρασίνων πληροφοριακών συστημάτων. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και τι 

θα μπορούσε να γίνει για υπάρξει μια πιο διαδομένη χρήση τέτοιων συστημάτων .   

Τέλος μια επέκταση της ερευνάς μας θα μπορούσε να γίνει πάνω στα οικονομικά 

αποτελέσματα της εφαρμογής των green logistics σε εταιρίες που εισήγαν τέτοιες 

πρακτικές γιατί στην παραπάνω έρευνα παρατηρήσαμε μια αντίφαση της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης με την πρακτική μελέτη. Αφού ενώ στη θεωρητική 

ανάλυση είναι σαφές ότι τα green logistics εξοικονομούν χρήματα στην μελέτη μας η 

πλειονότητα των επιχειρήσεων συνέδεσε τα green logistics με το υπερβολικό κόστος.
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Παράρτημα Α

Ερωτήσεις Συνέντευξης 

Οι ερωτήσεις της συνέντευξης χωρίζονται σε 7 μέρη ανάλογα με το γενικό θέμα 

συζήτησης. Όταν ήταν απαραίτητο υπήρχαν και υποερωτήματα για να μπορέσει να 

προχωρήσει η συνέντευξη. 

Μέρος 1ο  Προφίλ Επιχείρησης 

Ερώτηση 1: Ποιος είναι ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται στην επιχείρηση σας;

Πότε ιδρύθηκε η εταιρία σας; 

Μέρος 2ο  Green Logistics ως έννοια 

Ερώτηση 2: Τι  γνώμη έχετε στην επιχείρηση σας για τα green logistics; Υπάρχουν 

καθόλου στόχοι ή μοντέλα προσαρμογής για την βελτίωση των  green logistics στην 

εταιρία σας; Αν υπάρχουν ποιοι είναι αυτοί; 

Μέρος 3ο Συσκευασία προϊόντων και Green Logistics  

Ερώτηση 3 : Ποια είναι η άποψη σας για την έννοια της πράσινης συσκευασίας; Τι 

υλικό χρησιμοποιείτε  στις συσκευασίες σας; Γιατί χρησιμοποιείτε το προαναφερθέν 

υλικό ; Γνωρίζετε για τις συσκευασίες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον (πχ 

χάρτινα κιβώτια ή ανακυκλώσιμο/ανακυκλωμένο γυαλί); Τις χρησιμοποιείτε στην 

εταιρία σας; Αν όχι γιατί;

Μέρος 4ο Green Logistics και Μεταφορές 

Ερώτηση 4: Ποιους τρόπους μεταφοράς χρησιμοποιείτε; Γιατί χρησιμοποιείτε τον 

συγκεκριμένο τρόπο; 
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Ερώτηση 5: Ποια είναι η γνώμη σας για τους πράσινους τρόπους μεταφοράς;

Επηρεάζει την απόφαση σας ως προς τον τρόπο αποστολής κατά πόσο το μεταφορικό 

μέσο θεωρείται πράσινο; Ναι ή Όχι και γιατί ;  Χρησιμοποιείτε ενεργειακά αποδοτικό 

στόλο; Πχ υβριδικά οχήματα ή συστήματα εσωτερικής καύσης; 

Ερώτηση 6 : Εάν χρησιμοποιείτε το οδικό δίκτυο περιγράψτε την διαδρομή που 

χρησιμοποιείτε; Είστε ικανοποιημένος από το οδικό δίκτυο που καλείστε να 

διασχίσετε; 

Ερώτηση 7 : Υπάρχουν νομικά ή τελωνειακά ζητήματα που είστε υποχρεωμένος να 

επιλύσετε; Και αν ναι σε ποια χώρα και ποια είναι αυτά; 

Ερώτηση 8: Μεταφέρετε το προϊόν σε κάθε τον πελάτη/ προμηθευτή σας ξεχωριστά ή 

σε συγκεκριμένα κέντρα διανομής όπου όλοι ή ένα μέρος των πελατών σας 

παραλαμβάνει την παραγγελία του;

Ερώτηση 9: Στον δρόμο της παραλαβής/ επιστροφής μεταφέρεται κάποιο προϊόν ή 

οδηγείτε   με κενό φορτίο; 

Μέρος 5ο Αποτύπωμα του Άνθρακα 

Ερώτηση 10: Είστε γνώριμος με την έννοια του αποτυπώματος του άνθρακα; 

Μιλήστε μας λίγο για αυτό. Σαν εταιρία χρησιμοποιείτε λογισμικά για να μετρήσετε 

το αποτύπωμα άνθρακα που αφήνετε ;  Και αν ναι ποιο; Χρησιμοποιείτε τον δείκτη 

για να βρείτε δραστικούς τρόπους μείωσης εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα;

Μέρος 6ο Πληροφοριακά Συστήματα 

Ερώτηση 11: Στην εποχή μας τα πράσινα πληροφοριακά συστήματα κερδίζουν 

ολοένα και περισσότερο έδαφος, έχετε κάποια γνώμη επί του θέματος; 

Χρησιμοποιείτε πληροφοριακά συστήματα στην εταιρία σας (αυτόματα σύστημα 

αποθήκευσης ή διαχείρισης αποθήκης,gps για παρακολούθηση αποστολής 

προϊόντων,rfid συστήματα, τηλεματικά συστήματα,)  ; Αν ναι ποια; Αν όχι γιατί; 
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Ποια νομίζετε είναι τα πλεονεκτήματα τέτοιων συστημάτων στην εταιρία σας; έχετε 

κάποιο στόχο να προσθέσετε κάποια στο κοντινό μέλλον για να σας βοηθήσουν στην 

καλή λειτουργία της επιχείρησης σας;

Ερώτηση 12: Με ποιον τρόπο γίνονται οι παραγγελίες σας; Θεωρείτε 

αποτελεσματικό τον τρόπο αυτό; Γιατί; 

Ερώτηση 13: Με ποιον τρόπο επικοινωνείτε με τους πελάτες σας; 

Μέρος 7ο Προοπτική Ελληνικού Ελαιολάδου στην Πολωνία 

Ερώτηση 14: Γιατί το πολωνικό κοινό προτιμά ως επί το πλείστον το 

ισπανικό/ιταλικό λάδι; Που υστερεί η ελληνική παραγωγή και η διάθεση; Τι μπορεί 

να γίνει ώστε να βελτιωθεί η θέση ελληνικού  Ελαιόλαδου στην Πολωνική Αγορά;  
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