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Περίληψη 

Στη σημερινή εποχή η διατήρηση των φυσικών πόρων και η προστασία του 

περιβάλλοντος απασχολεί όχι μόνο το κοινωνικό σύνολο αλλά και τις επιχειρήσεις. Η 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο καθώς αποτελεί 

μία από τις κύριες πηγές υπερθέρμανσης του πλανήτη. Με την χρήση των νέων 

τεχνολογιών οι επιχειρήσεις αλλάζουν τον τρόπο διαχείρισης των εφοδιαστικών τους 

αλυσίδων ώστε να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις ανάγκες της αγοράς όσο και τον 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο των επιχειρηματικών τους αποφάσεων. 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της 

περιβαλλοντικής διάστασης σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η παρουσίαση 

των διαφόρων μορφών πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, η καταγραφή των 

σχετικών τεχνολογιών και στρατηγικών που ακολουθούνται και η παρουσίαση καλών 

πρακτικών αποτελούν τους κυριότερους στόχους της μελέτης. 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει την βιβλιογραφική ανασκόπηση ώστε 

να αναπτυχθεί ένα θεωρητικό εννοιολογικό πλαίσιο. Με βάση το πλαίσιο αυτό 

εξετάζονται μέσα από τη μελέτη περίπτωσης της εταιρίας McDonald’s πράσινες 

εφαρμογές σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς κλάδους.  

 

Τα κύρια ευρήματα από τη μελέτη περίπτωσης επιβεβαιώνουν ότι η ανάπτυξη της 

πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 

επιχείρηση, μειώνει το κόστος και αυξάνει την κερδοφορία της. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Πράσινη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Βιώσιμη Ανάπτυξη, 

McDonald’s, Περιβάλλον, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Πράσινη Μεταφορά Τροφίμων, 

Πράσινες Τεχνολογίες. 
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Abstract 

In today's era, conservation of natural resources and environmental protection concerns 

not only the community but also businesses. The supply chain management plays a key 

role as one of the main sources of global warming. The new technologies are changing 

the way companies manage their logistics chains so as that take into account both the 

needs of the market and the environmental impact of their business decisions. 

 

The purpose of this paper is to examine the level of integration of the environmental 

dimension in each stage of the supply chain. The presentation of the various forms of 

green supply chain management, the recording of the relevant technologies and 

strategies, as well as the presentation of good practices are the main objectives of the 

study. 

 

The methodology includes literature review in order to develop a theoretical conceptual 

framework. Based on this framework, green applications in specific business sectors are 

examined through the case study of the company McDonald's. 

 

The main findings of the case study confirm that the development of green supply chain 

management gives a competitive advantage in the business, reduces costs and increases 

profitability. 

 

 

Keywords: Green supply chain management, Sustainable development, McDonald’s, 

Environment, Environmental Impact, Green Food Transportation, Green IT.



 

vi 

Περιεχόμενα 

1 Εισαγωγή 1 

1.1 Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 1 

1.2 Σκοπός – Στόχοι 2 

1.3 Υπόθεση 2 

1.4 Συνεισφορά 2 

1.5 Βασική Ορολογία 3 

1.5.1 Logistics 3 

1.5.2 Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) 4 

1.6 Διάρθρωση της μελέτης 6 

2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο 7 

2.1 Πράσινη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (GSCM) 7 

2.1.1 Η επίδραση της χρήσης πράσινων logistics στο περιβάλλον 8 

2.1.2 Μορφές πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας 10 

2.1.2.1 Σχεδιασμός Πράσινου Προϊόντος και Πράσινη Βιομηχανική Παραγωγή 10 

2.1.2.2 Πράσινες Προμήθειες 11 

2.1.2.3 Πράσινη Αποθήκευση 11 

2.1.2.4 Πράσινη Συσκευασία 13 

2.1.2.5 Πράσινες Μεταφορές 14 

2.1.2.6 Αντίστροφα Logistics 21 

2.1.3 Λόγοι Ανάπτυξης της Πράσινης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 23 

2.1.3.1 Μείωση του κόστους & Ανάκτηση αξίας 26 

2.1.3.2 Απαιτήσεις καταναλωτών & Ανταγωνισμός 27 

2.1.3.3 Κυβερνητική πολιτική & Νομοθετικό πλαίσιο 28 

2.1.4 Προϋποθέσεις Πράσινης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 30 

2.2 Τεχνολογίες για την εφαρμογή της πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας 30 

2.2.1 Τεχνολογίες e-logistics 32 

2.2.2 Πράσινες Τεχνολογίες 33 

2.2.3 Συστήματα Ευφυών Μεταφορών 35 

2.3 Αναμενόμενα οφέλη για τις εμπλεκόμενες οντότητες 35 

2.4 Στρατηγικές 38 

2.4.1 Στρατηγικές με βάση τον κίνδυνο 38 



 

vii 

2.4.2 Στρατηγικές με βάση την αποδοτικότητα 39 

2.4.3 Στρατηγικές με βάση την καινοτομία 40 

2.4.4 Στρατηγικές κλειστού βρόχου 41 

3 Μεθοδολογία 43 

4 Μελέτη Περίπτωσης της εταιρίας McDonald's 45 

4.1 Εταιρικό Προφίλ 45 

4.1.1 Ιστορικά Στοιχεία 45 

4.1.2 Αποστολή & Αξίες 47 

4.1.3 Επιχειρηματικό Μοντέλο 48 

4.2 Προσδιορισμός του προβλήματος 49 

4.3 Προσδιορισμός των στόχων 51 

4.4 Καταγραφή του τρόπου υλοποίησης της λύσης του προβλήματος 52 

4.4.1 Βιοντίζελ - Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού 52 

4.4.2 Σχεδιασμός συσκευασίας 53 

4.4.3 Πράσινα εστιατόρια 55 

4.4.4 Ανακύκλωση στα εστιατόρια McDonald's 56 

4.4.5 Ενεργειακή καινοτομία 57 

4.4.5.1 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας EMS & EcoProgress 57 

4.4.5.2 Πράσινος φωτισμός 58 

4.5 Καταγραφή εφαρμογών 58 

4.5.1 Παραδείγματα καλών εφαρμογών σε συνεργασία με προμηθευτές 58 

4.5.1.1 McDonald’s – HAVI Logistics (Πράσινη Μεταφορά) 59 

4.5.1.2 McDonald’s – Agrarfrost GmbH & Co.KG (Πράσινη Αποθήκευση) 60 

4.5.1.3 McDonald’s – Keystone Foods (Αντίστροφα Logistics & Βιοντίζελ) 60 

4.5.1.4 McDonald’s – McCain Foods Limited (Σύστημα διαχείρισης ενέργειας) 61 

4.5.2 McDonald’s Ευρώπης – Καλές πρακτικές 62 

4.5.2.1 McDonald’s Αυστρίας – Χρήση βιοντίζελ 62 

4.5.2.2 McDonald’s Ελβετίας – Χρήση τρένου για τις μετακινήσεις των 

εργαζομένων 64 

4.5.2.3 McDonald’s Σουηδίας – Δωρεάν σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων 64 

4.5.2.4 McDonald’s Ελβετίας – Συνδυασμός οδικών / σιδηροδρομικών 

μεταφορών 66 



 

viii 

5 Επίλογος 68 

5.1 Σύνοψη και συμπεράσματα 68 

5.2 Όρια και περιορισμοί της έρευνας 70 

5.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις 70 

Βιβλιογραφία 72 



 

ix 

Κατάλογος Εικόνων 

Εικόνα 2-1: Logistics - οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί στόχοι .................. 9 

Εικόνα 2-2: Logistics activity and GHG emission ......................................................... 15 

Εικόνα 2-3: Approach of effectiveness in logistical system ........................................... 16 

Εικόνα 2-4: Παράγοντες που επηρεάζουν την πράσινη εφοδιαστική ............................. 25 

Εικόνα 2-5: Λόγοι που οδηγούν στην ανάπτυξη συστημάτων Green Logistics .............. 26 

Εικόνα 2-6: Οφέλη από την χρήση πράσινων τεχνολογιών ........................................... 34 

Εικόνα 4-1: Η εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρίας McDonald’s ..................................... 50 

Εικόνα 4-2: Η διαδικασία σχεδιασμού της συσκευασίας McDonald’s ........................... 53 

Εικόνα 4-3: Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα εστιατόρια McDonald’s . 65 

Εικόνα 4-4: Συνδυασμός οδικής / σιδηροδρομικής μεταφοράς ...................................... 66 



 

x 

Κατάλογος Πινάκων 

Πίνακας 2-1: Βασικοί παράγοντες για το “πρασίνισμα” των Logistics και των 

εφοδιαστικών αλυσίδων ........................................................................................ 24 

Πίνακας 2-2: Πλεονεκτήματα από το “πρασίνισμα” των εφοδιαστικών αλυσίδων ......... 36 

Πίνακας 4-1: McDonald's International Revenues ......................................................... 49 

 



 

1 

 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η αναπτυξιακή πορεία του ανθρώπου τις τελευταίες 

δεκαετίες έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες και μη αναστρέψιμες καταστροφές στο 

φυσικό περιβάλλον. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των καταστροφών αυτών είναι η 

αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων, η ρύπανση και η διατάραξη της τροφικής 

αλυσίδας μέσω της εξαφάνισης μέρους της παγκόσμιας χλωρίδας και πανίδας. Τα 

αποτελέσματα είναι παραπάνω από εμφανή καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη 

επηρεάζει δραματικά τις κλιματολογικές συνθήκες ανά τον κόσμο. 

 

Τα τελευταία χρόνια η σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης έχει επαναπροσδιοριστεί. 

Με την αναζήτηση μιας νέας σχέσης με την φύση, η οποία θα στηρίζεται στο σεβασμό 

για κάθε μορφής ζωή στον πλανήτη, αρχίζει να δημιουργείται και η έννοια της 

διατηρήσιμης ή βιώσιμης ή αειφόρου (sustainable) ανάπτυξης (O’Riordan, 2000).  

 

Το τελευταίο είναι που έχει δημιουργήσει την ανάγκη στις επιχειρήσεις γενικότερα και 

στα στελέχη της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας ειδικότερα να βρεθούν τρόποι 

ώστε η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας να γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον. 

 

Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας εξετάζονται οι πράσινες εφοδιαστικές 

αλυσίδες. Ειδικότερα, καταγράφονται οι ενέργειες που υποστηρίζουν τις απαιτήσεις του 

κύκλου ζωής του προϊόντος μέχρι την τελική φυσική αποσύνθεση του και των 

ρυπαντών του με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

 

Το αρχικό μέρος της μελέτης αποτελείται από την εννοιολογική προσέγγιση, την 

παρουσίαση των τεχνολογιών εφαρμογής της πράσινης διαχείρισης και των 

πλεονεκτημάτων για όλες τις εμπλεκόμενες οντότητες μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Ενώ, το δεύτερο μέρος παρουσιάζει παραδείγματα καλών πρακτικών – εφαρμογών 

πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

 

Ο σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί το κατά πόσο η περιβαλλοντική διάσταση 

μπορεί να ενσωματωθεί σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας και να 

παρουσιαστεί το ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου κάτι τέτοιο είναι εφικτό.  

 

Οι επιμέρους στόχοι είναι: 

• να παρουσιαστούν οι διάφορες μορφές της πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής 

αλυσίδας (πράσινες προμήθειες, μεταφορές, συσκευασία, αποθήκευση), 

• να γίνει καταγραφή των σχετικών τεχνολογιών και στρατηγικών που ακολουθούνται,  

• να παρουσιαστούν παραδείγματα εφαρμογών και καλών πρακτικών. 

 

 1.3  Υπόθεση 

 

Η υπόθεση εργασίας προς επιβεβαίωση είναι ότι η πράσινη διαχείριση εφοδιαστικής 

αλυσίδας μπορεί να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και ότι η ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό των συστημάτων logistics μπορεί να 

συμβάλλει στη μείωση του κόστους, ενώ παράλληλα προσφέρει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα σε μία περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη αγορά. 

 

 1.4  Συνεισφορά 

 

Η συνεισφορά της παρούσας διπλωματικής εργασίας συνίσταται στο γεγονός ότι: 

1. παρουσιάζει μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση τα οφέλη της ανάπτυξης της 

πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για όλες τις εμπλεκόμενες οντότητες, 

και 

2. αναδεικνύει τα παραπάνω πλεονεκτήματα μέσα από την παράθεση απτών 

επιχειρησιακών εφαρμογών. 
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 1.5  Βασική Ορολογία 

 1.5.1 Logistics 

 

Ένας από τους ορισμούς του λεξικού New Oxford American Dictionary αναφέρει πως 

τα logistics αποτελούν εμπορική δραστηριότητα για τη μεταφορά προϊόντων προς τους 

πελάτες (http://oxforddictionaries.com/definition/english/logistics?q=logistics). Το 

Council of Logistics Management, δίνοντας έναν πιο θεωρητικό ορισμό, αναφέρει ότι 

τα logistics περιλαμβάνουν τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, τον έλεγχο, την υλοποίηση 

και την παρακολούθηση της ροής των προϊόντων καθώς και των αναγκαίων 

πληροφοριών σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος – από τη στιγμή της 

παραγγελίας του προϊόντος από τον πελάτη μέχρι τη παράδοση του – έτσι ώστε να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του πελάτη (http://en.wikipedia.org/wiki/Logistics).  

 

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Logistics, 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. Ενδεικτικές 

περιοχές εφαρμογών των Logistics περιλαμβάνουν τα: Business Logistics, Systems 

Logistics, Maritime Logistics, Logistics Υγείας, Logistics Στρατού, Περιβαλλοντικά 

Logistics, City Logistics, Crisis Logistics, Logistics Υπηρεσιών, Agro-logistics και 

Reverse Logistics (http://www.logistics.org.gr/4/27/136/). 

  

Τα Logistics βρίσκουν εφαρμογή 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 την μέγιστη 

ικανοποίηση των πελατών της. Ενώ, το δεύτερο πεδίο είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, η 

οποία αποτελείται από όλες εκείνες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που είναι 

απαραίτητοι έτσι ώστε ένα προϊόν να καταλήξει στον τελικό πελάτη.  

 

Η εφαρμογή των Logistics έχει διαφορετικούς τρόπους δράσης και διαφορετικά 

αποτελέσματα κατά περίπτωση, που εξαρτώνται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

http://oxforddictionaries.com/definition/english/logistics?q=logistics
http://en.wikipedia.org/wiki/Logistics
http://www.logistics.org.gr/4/27/136/
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αναπτύσσονται και τους παράγοντες που το επηρεάζουν, όπως η οικονομική 

κατάσταση, η πολιτική κατάσταση, το κοινωνικό καθεστώς, το μορφωτικό επίπεδο, το 

ηθικό περιβάλλον, το τεχνολογικό περιβάλλον, το νομικό καθεστώς, το φυσικό 

περιβάλλον. Ωστόσο, εκείνος ο παράγοντας που έχει την μεγαλύτερη βαρύτητα είναι ο 

ανθρώπινος παράγοντας και η ανθρώπινη λογική, που αν είναι αλόγιστη, μπορεί να έχει 

σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την αποτυχία του οποιουδήποτε εγχειρήματος, αλλά και την 

καταστροφή του ίδιου του ανθρώπου και κατ' επέκταση της ίδιας της φύσης. 

(http://www.logistics.org.gr/4/27/136/).  

 

 1.5.2 Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) 

 

Τα logistics και η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management – 

SCM) είναι έννοιες διαφορετικές και αλληλένδετες ταυτόχρονα. Πιο συγκεκριμένα, τα 

logistics είναι μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης. Οι περισσότεροι 

συγγραφείς ορίζουν την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας με παρόμοιο τρόπο. 

 

Για παράδειγμα, οι Harrison και Van Hoek (2008) ορίζουν την διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας ως τη διαδικασία του συντονισμού της ροής των υλικών και της 

ροής των πληροφοριών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού (σελ. 4). Οι Mangan, Lalwani 

και Butcher (2008) συνοψίζουν ότι η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει την προώθηση 

με τον καταλληλότερο τρόπο του σωστού προϊόντος, στη σωστή ποσότητα και 

κατάλληλη ποιότητα, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή, για τον κατάλληλο πελάτη, 

στη σωστή τιμή.  

 

Ο όρος διαχείριση εφοδιαστική αλυσίδας περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τη ροή και το μετασχηματισμό των αγαθών από το στάδιο των πρώτων 

υλών προς τον τελικό χρήστη και δημιουργήθηκε από την ανάγκη ενοποίησης των 

διαδικασιών των επιχειρήσεων ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Έτσι η 

ενσωμάτωση αυτών των δραστηριοτήτων μέσω της βελτίωσης των σχέσεων της 

αλυσίδας εφοδιασμού προκειμένου να επιτευχθεί ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα αποτελεί τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (http://www.adam-

europe.eu/prj/7095/prj/CourieL_WP2_Chapter2_final.pdf). 

http://www.logistics.org.gr/4/27/136/
http://www.adam-europe.eu/prj/7095/prj/CourieL_WP2_Chapter2_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7095/prj/CourieL_WP2_Chapter2_final.pdf
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Οι κυριότερες διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι οι ακόλουθες:  

 Αγορές – Προμήθειες: Οι αγορές ή προμήθειες στην εφοδιαστική αλυσίδα 

αναφέρονται στην απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών από πηγές εκτός της επιχείρησης 

όπως είναι οι προμηθευτές (Σιφινιώτης, 1997). Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που θα 

αποκτηθούν εκτός της επιχείρησης μπορούν να αποτελέσουν τμήμα του παραγόμενου - 

τελικού προϊόντος της επιχείρησης.  

 

 Αποθήκευση: Η αποθήκευση αναφέρεται στην οργάνωση και στη λειτουργία 

της αποθήκης και αφορά την παραλαβή, φύλαξη και παράδοση των προϊόντων που 

παράγει η ίδια η επιχείρηση ή τα αποκτά από τρίτους. Η αποθήκευση είναι σημαντική 

λειτουργία για την επιχείρηση καθώς συμβάλλει στην οργάνωση του χώρου και στην 

ορθή επιλογή των μέσων μεταφοράς των εκάστοτε προϊόντων. 

 

 Αποθέματα - Διαχείριση Αποθεμάτων: Τα αποθέματα ή έλεγχος και διαχείριση 

αποθεμάτων, όπως έχει αναφερθεί από πολλούς, αφορούν την ποσότητα των προϊόντων 

που πρέπει να έχει μια επιχείρηση για να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών- 

πελατών οποιαδήποτε στιγμή της ζητηθεί. 

 

 Μεταφορά – Διανομή: Η μεταφορά των προϊόντων αναφέρεται στη μετακίνησή 

τους από το χώρο του προμηθευτή προς το χώρο της επιχείρησης, ενώ η διανομή 

αναφέρεται στη μετακίνηση των προϊόντων από τους αποθηκευτικούς χώρους της 

επιχείρησης στους τελικούς καταναλωτές. Η διαφορά των μεταφορών από τις διανομές 

έγκειται στο γεγονός ότι στις μεταφορές μετακινούνται λίγα προϊόντα σε πολλές 

ποσότητες, ενώ στις διανομές μετακινούνται πολλά προϊόντα σε μικρές ποσότητες 

(Μαλινδρέτος, 2007). 

 

Οι βασικές διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας που δηλώνει ο Lambert (2004) είναι 

οι εξής :  

 Διαχείριση των πελατειακών σχέσεων 

 Προμήθεια 

 Ανάπτυξη προϊόντων και εμπορευματοποίηση 

 Διαχείριση βιομηχανικής ροής /υποστήριξη 

 Φυσική διανομή  
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 Outsourcing/συνεργασίες 

 Αξιολόγηση της απόδοσης 

 Διαχείριση Αποθήκης 

 

Ο γενικός στόχος των παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι η προώθηση των 

εμπορευμάτων στις αγορές, ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιείται το κέρδος. Η διαδρομή 

ενός προϊόντος από την πρώτη ύλη μέχρι να φτάσει στον τελικό κατανάλωση 

περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες, οι οποίοι αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του 

κέρδους τους. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και των πόρων, καθώς και τον βραχυπρόθεσμο 

προγραμματισμό των δραστηριοτήτων παραγωγής και μεταφοράς (Vigtil, 2008).  

 

 1.6  Διάρθρωση της μελέτης 

 

Η παρούσα μελέτη έχει την ακόλουθη μορφή: Το παρόν κεφάλαιο (Εισαγωγή) 

παρουσιάζει το θέμα της εργασίας και την σπουδαιότητα διερεύνησης του, τον σκοπό 

και τους επιμέρους στόχους. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει το θεωρητικό 

υπόβαθρο μέσα από την βιβλιογραφική επισκόπηση. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται 

η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελείται από τη μελέτη 

περίπτωσης της εταιρίας McDonald’s μέσα από την παρουσίαση των καλύτερων 

εφαρμογών στον τομέα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο πέμπτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

καθώς και οι σχετικές προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση του θέματος. 
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 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 2.1  Πράσινη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (GSCM) 

 

Η έννοια της πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (Green Supply Chain 

Management) δημιουργήθηκε λόγω της ανάγκης για καλύτερη ποιότητα ζωής μέσα από 

το σεβασμό στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση λόγω της διεύρυνσης των απαιτήσεων 

των καταναλωτών που έχουν πλέον οικολογική συνείδηση (greenness) 

(http://www.greenlogisticsconsultants.com). Έτσι, οι λειτουργίες που σχετίζονται με τις 

μεταφορές, την αποθήκευση, τη διαχείριση των επικίνδυνων φορτίων, τη διαχείριση 

των επιστρεφόμενων αγαθών και στη χρήση της κατάλληλης συσκευασίας 

αναπροσαρμόζονται ώστε να μην γίνεται αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων.  

 

Ο όρος “green logistics” περιλαμβάνει πρακτικές και στρατηγικές διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας που μειώνουν το περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα 

της διανομής των εμπορευμάτων, η οποία επικεντρώνεται στη διαχείριση προϊόντων, 

αποβλήτων, συσκευασίας και μεταφοράς (Rodrigue et all, 2012). Η πράσινη διαχείριση 

εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελείται από όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με 

την οικολογικά αποδοτική διαχείριση της συμβατικής και της αντίστροφης ροής των 

προϊόντων και των πληροφοριών μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, με απώτερο 

σκοπό την ικανοποίηση της ζήτησης (Thiell et all, 2011).  

 

Οι Lee και Klassen (2008) περιγράφουν τα πράσινα logistics ως πράσινη διαχείριση 

εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία ορίζεται ως επιχειρηματική δραστηριότητα που 

λαμβάνει υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την ένταξή τους στη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, προκειμένου να αλλάξει η στάση προμηθευτών και πελατών 

απέναντι σε περιβαλλοντικά θέματα. 
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 2.1.1 Η επίδραση της χρήσης πράσινων logistics στο περιβάλλον 

 

Μέχρι την δεκαετία του 1980, κυριαρχούσε η αντίληψη που ήθελε την εφαρμογή 

περιβαλλοντικών μέτρων να διογκώνει το κόστος και έτσι να αποτελεί τροχοπέδη για 

την οποιαδήποτε ανάπτυξη. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα στον 

ευρωπαϊκό χώρο, πιστεύεται ότι τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα μπορούν να 

δημιουργήσουν κίνητρα για την επιχειρηματικότητα, καθώς ενθαρρύνουν την 

ανταγωνιστικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων.  

 

Σε πολιτικό επίπεδο, η αειφορία ή βιωσιμότητα (sustainability) αποτελεί την σύγχρονη 

απάντηση στις ενστάσεις για ανεπαρκή περιβαλλοντική προστασία. Ο όρος 

αντικατοπτρίζει την ισορροπία μεταξύ της οικονομικής μεγέθυνσης της εταιρίας και της 

διατήρησης του περιβάλλοντος (World Commission on Environment and Development, 

1987). 

 

Το μεγάλο δίλημμα «Ανάπτυξη ή Περιβάλλον» αποτελεί τον σκληρό πυρήνα της 

αναπτυξιακής ιδεολογίας που επικρατεί πλέον στα στελέχη των επιχειρήσεων αλλά και 

στις περισσότερες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Οι αντιλήψεις για την περιφερειακή 

ανάπτυξη σπάνια είναι συμβατές με τις αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής 

(Τσαντίλης και Χατζημπίρος, 2007). 

 

Η συνεχώς αυξανόμενη οικολογική ευαισθησία αποτελεί την αιτία της ολοένα και 

μεγαλύτερης έμφασης στις πράσινες διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς οι 

συμβατικές διαδικασίες logistics συμβάλλουν σημαντικά στην παγκόσμια 

υπερθέρμανση του πλανήτη. Για παράδειγμα, οι μεταφορές εμπορευμάτων ανά τον 

κόσμο εκπέμπουν τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα.  

 

Στην ευρωπαϊκή στρατηγική δίνεται μεγάλη έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη. Οι 

βασικοί στόχοι της ευρωπαϊκής στρατηγικής είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το 2020 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 

1990) ή κατά 30% αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες και η αύξηση του μεριδίου των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας καθώς και 

η αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης. Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, 
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η χρήση των πράσινων διαδικασιών logistics διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο (Tamulis 

et all, 2012). 

 

Η ανάπτυξη των πράσινων logistics αποτελεί σημαντικό θέμα για την εφαρμογή της 

στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη. Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ότι η κοινωνική 

και οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συνδεθούν με το φυσικό και το κοινωνικό 

περιβάλλον για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της κοινωνίας. Η πράσινη διαχείριση 

εφοδιαστικής αλυσίδας δίνει έμφαση στη διατήρηση των πόρων και την προστασία του 

περιβάλλοντος. Η εφαρμογή των πράσινων logistics αποτελεί ουσιαστικά μέσο για την 

προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής βιώσιμης ανάπτυξης (Yan Deng, 2012). 

 

Οι εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη το εξωτερικό κόστος της 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας που συνδέεται κυρίως με την αλλαγή του 

κλίματος, τη ρύπανση, τον θόρυβο, και τα ατυχήματα. Στόχος είναι η μείωση αυτών 

των εξωτερικών επιδράσεων και η επίτευξη μιας πιο βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ των 

οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων όπως φαίνεται στην εικόνα 2-1. 

(http://www.greenlogistics.org/). 

 

 

Εικόνα 2-1: Logistics - οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί στόχοι 

Πηγή: http://www.greenlogistics.org/ 

 

http://www.greenlogistics.org/
http://www.greenlogistics.org/


 

10 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας 

μπορεί να οδηγήσει στην αποδοτική χρήση των πόρων με τους παρακάτω τρόπους:  

 μείωση της ενέργειας που χρησιμοποιείται (Kowl, 2008) 

 μείωση του επίπεδου των αποθεμάτων (Vigtil, 2008) 

 πιο ακριβείς προβλέψεις (Swedberg 2007) 

 μείωση των σφαλμάτων (Swedberg 2007) 

 μεγαλύτερη αντοχή του προϊόντος λόγω της καταλληλότητας της θερμοκρασίας 

και της παρακολούθηση της υγρασίας (Edwards 2008) 

 της επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών (AIM Global, 2008) 

 

 

 2.1.2 Μορφές πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

Η πράσινη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε 

λειτουργία logistics. Έτσι, παρακάτω ακολουθούν οι μορφές της πράσινης διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας ανάλογα με την κάθε διαδικασία της επιχείρησης.  

 

 2.1.2.1 Σχεδιασμός Πράσινου Προϊόντος και Πράσινη Βιομηχανική Παραγωγή 

 

Ο σχεδιασμός του πράσινου προϊόντος επικεντρώνεται σε παραγωγικές διαδικασίες που 

υιοθετούν περιβαλλοντικά φιλικές προδιαγραφές. Οι μέθοδοι σχεδιασμού πράσινων 

προϊόντων μπορούν να διαχωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Προϊόντα που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα ή ανακατασκευασμένα 

υλικά. 

 Προϊόντα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακατασκευαστούν. 

 Προϊόντα με συσκευασία φιλική προς το περιβάλλον. 

 Προϊόντα που κατασκευάζονται από οργανικά συστατικά. 

 Προϊόντα που προκύπτουν από την αναγνώριση της βέλτιστης ακολουθίας. 

συναρμολόγησης, ούτως ώστε να παρέχουν τον επιθυμητό βαθμό ανάκτησης μέσα σε 

ένα κανάλι αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας (Mallidis και Vlachos, 2010). 
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Η χρησιμοποίηση λογισμικού που ελαχιστοποιεί τα απορρίμματα και την κατανάλωση 

ενέργειας αποτελεί την υλοποίηση της πράσινης βιομηχανικής παραγωγής. Οι 

σύγχρονες μηχανές παραγωγής που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια για το ίδιο έργο, 

μπορεί να είναι το πρώτο παράδειγμα, αλλά όχι το μοναδικό. Ενδεικτικά, αναφέρεται η 

χρήση ειδικών λογισμικών που ελέγχουν τη διαδικασία συναρμολόγησης προϊόντων 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό της προβληματικής παραγωγής, 

μειώνοντας έτσι την ποσότητα των απορριμμάτων, την κατανάλωση πόρων και 

ενέργειας (Mallidis και Vlachos, 2010). 

 

 2.1.2.2 Πράσινες Προμήθειες 

 

Αυτή η εφαρμογή των green logistics σχετίζεται με την επιλογή των εμπλεκόμενων 

στην εφοδιαστική αλυσίδα με βάση περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και πρότυπα. 

Βασικός στόχος είναι η δημιουργία περιβαλλοντικής καταναλωτικής συνείδησης, ώστε 

να αυξηθεί η ζήτηση πράσινων προϊόντων. Έτσι θα καταστεί εφικτή η κινητοποίηση 

της βιομηχανίας προς την κατεύθυνση της εφαρμογής φιλικότερων προς το περιβάλλον 

διαδικασιών παραγωγής και διακίνησης. Έχει παρατηρηθεί, ότι η απαίτηση των 

καταναλωτών για πράσινα προϊόντα ωθεί σταδιακά μεγάλο πλήθος παραγωγών και 

ενδιάμεσων μερών στην υιοθέτηση προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως το 

ISO 14000 (Mallidis και Vlachos, 2010). 

 

 2.1.2.3 Πράσινη Αποθήκευση 

 

Η πράσινη αποθήκευση περιλαμβάνει την εξοικονόμηση ενέργειας στους χώρους 

αποθήκευσης, την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού διαχείρισης και τις πρακτικές 

διαχείρισης παλετών. Παραδείγματα πράσινης αποθήκευσης παρουσιάζονται για κάθε 

πεδίο της πράσινης αποθήκευσης παρακάτω. 

 

Εξοικονόμηση ενέργειας στους χώρους αποθήκευσης 

Η θέρμανση των αποθηκών επιτυγχάνεται κυρίαρχα μέσω της χρήσης πετρελαίου ή 

φυσικού αερίου, ενώ η ψύξη μέσω της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 

ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση και ψύξη καθορίζονται κυρίως από δύο παράγοντες: 
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 Τη θερμοκρασία  που απαιτείται για τη διατήρηση των αποθηκευμένων αγαθών 

σε ικανοποιητική κατάσταση. Αυτή η ανάγκη μπορεί να καθορίσει μέγιστα και 

ελάχιστα επιτρεπτά επίπεδα θερμοκρασίας, όπως επίσης και έλεγχο της υγρασίας. 

 Τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στο εσωτερικό της αποθήκης προκειμένου 

το προσωπικό να μπορεί να εργαστεί σε συνθήκες άνεσης και σε συσχέτιση με τη φύση 

και τη θέση των καθηκόντων του. 

Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί: 

 Με τη χρήση θυρών και διαχωριστικών «σφιχτής» εφαρμογής, που δεν αφήνουν 

χαραμάδες, καθώς και θυρών ταχείας απόκρισης στις θέσεις συχνής εισόδου και εξόδου 

των περονοφόρων οχημάτων. 

 Με το διαχωρισμό των θέσεων εισαγωγής και εξαγωγής από τις θέσεις άλλων 

δραστηριοτήτων. 

 Με τη δημιουργία ζωνών ελεγχόμενων από διαφορετικούς θερμοστάτες ή/και τη 

χρήση χρονικά ελεγχόμενων θερμοστατών. 

 

Επιπλέον, ο αποδοτικός φωτισμός σε όρους κόστους, κατανάλωσης ενέργειας και 

εκπομπών ρύπων, είναι ο πλέον σημαντικός τομέας ενεργειακής διαχείρισης μιας 

αποθήκης. Ο φωτισμός έχει σημαντική επίδραση στο περιβάλλον καθώς βασίζεται στον 

ηλεκτρισμό. Ο τακτικός καθαρισμός των φώτων οροφής μπορεί να βελτιώσει ιδιαίτερα 

την αποδοτικότητα του φωτισμού των αποθηκών. Ακόμη, η υιοθέτηση μιας 

στρατηγικής αλλαγής των λαμπτήρων με βάση το μέσο χρόνο ζωής και όχι το τέλος του 

χρόνου ζωής συνιστάται, καθώς βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση. Τέλος, η χρήση 

λαμπτήρων υψηλής απόδοσης δύναται να δημιουργήσει όφελος ακόμη και άνω του 

20% (Mallidis και Vlachos, 2010). 

 

Ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού διαχείρισης 

Προκειμένου να επιτευχθεί μία γρήγορη και εντατική μεταφορά αγαθών, όλες οι 

αποθήκες χρησιμοποιούν ένα εύρος διαφορετικών μηχανολογικών εξοπλισμών όπως: α) 

περονοφόρα οχήματα για την εκφόρτωση τον εμπορευματοκιβωτίων ή των 

μεταφορικών μέσων και β) περονοφόρα ανυψωτικά για να αποθηκεύουν φορτίο στα 

κέντρα διανομής σε διαφορετικά ύψη.  
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Ο παραπάνω εξοπλισμός αυξάνει ουσιωδώς τις ενεργειακές απαιτήσεις σε πετρέλαιο ή 

υγραέριο (για τα περονοφόρα οχήματα) όπως και σε ηλεκτρισμό (για την επαναφόρτιση 

των μπαταριών των περονοφόρων ανυψωτικών). Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του 

μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης που χρησιμοποιείτε μέσα σε μία αποθήκη, 

μπορεί να μειωθεί μέσω α) της χρήσης μηχανών εσωτερικής καύσης που 

χρησιμοποιούν βιοντίζελ ή συνδυασμό υβριδικών καυσίμων μαζί με κυψέλες 

υδρογόνου για τα περονοφόρα και β) της χρησιμοποίησης τριφασικού εναλλασσόμενου 

ρεύματος υψηλής τάσης, συστημάτων ταχείας φόρτισης και την ευκαιριακή φόρτιση 

των μπαταριών. Η ευκαιριακή φόρτιση μπορεί να πάρει τη μορφή μίας ταχείας 

φόρτισης κατά τη διάρκεια μικρών επιχειρησιακών διαλειμμάτων ή άμεσης φόρτισης 

από ενσωματωμένες μηχανές επαναφόρτισης που ανακτούν ενέργεια κατά την κάθοδο 

του υδραυλικού συστήματος ανύψωσης.  

 

Τεχνολογίες λογισμικού όπως τα συστήματα ERP (enterprise resource planning) και 

WMS (warehouse management systems) παρέχουν διασύνδεση και συντονισμό μεταξύ 

του διαχειριστή της  αποθήκης και των πηγών της ζήτησης, ελαχιστοποιώντας κατά 

συνέπεια τη  περιττή διακίνηση φορτίων και συνεπώς, το ποσό των εκπομπών που 

παράγονται (Mallidis και Vlachos, 2010). 

 

Πρακτικές διαχείρισης παλετών 

Η απόρριψη των  παλετών διαφορετικού μεγέθους είναι ένα σύνηθες πρόβλημα. Από 

περιβαλλοντικής άποψης το 12% της ξυλείας που μεταποιήθηκε στις Ηνωμένες 

Πολιτείες χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή παλετών. Ένας τρόπος για τη μείωση 

αυτής της ποσότητας είναι η δημιουργία ιστοσελίδων διάθεσης χρησιμοποιημένων 

παλετών. Αυτή η πρακτική έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με πολύ 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Mallidis και Vlachos, 2010). 

 

 2.1.2.4 Πράσινη Συσκευασία 

 

Η συσκευασία είναι μια σημαντική λειτουργία τόσο στον τομέα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας όσο και στον τομές των πωλήσεων και του μάρκετινγκ. Η πράσινη 

συσκευασία υπαγορεύει την χρήση ενός κατάλληλου υλικού συσκευασίας το οποίο 
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μπορεί να ανακυκλωθεί, ενώ ταυτόχρονα δεν βλάπτει τον άνθρωπο και δεν προκαλεί  

ρύπανση του περιβάλλοντος.  

 

Η πράσινη συσκευασία αφορά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από τη συσκευασία των 

πρώτων υλών κατά τη διαδικασία παραγωγής μέχρι και την στιγμή που θα φτάσει στον 

τελικό καταναλωτή με την τελική συσκευασία με την συμμέτοχη του μάρκετινγκ. 

 

Ακόμα, οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες συσκευασίας πρέπει να 

ευθυγραμμίσουν τη συσκευασία με τα σεβασμό προς το περιβάλλον (Sixin Xie και 

Wenfeng Wang, 2010).Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί με: 

 τη μείωση των υλικών,  

 τη χρήση περιβαλλοντικών υλικών, 

 το σχεδιασμό αναδιπλούμενου πακέτου ώστε να αυξηθεί το ποσοστό 

αξιοποίησης του όγκου των οχημάτων, 

 τη θέσπιση συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών.  

 

 2.1.2.5 Πράσινες Μεταφορές 

 

Παρά το γεγονός ότι όλες οι λειτουργίες μέσα σε ένα σύστημα logistics μπορούν να 

συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών, οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 

μερίδιο των εκπομπών ενός συστήματος logistics (Wu and Dunn, 1995) και έτσι ένα 

μεγάλο μέρος της πρόσφατης βιβλιογραφίας έχει επικεντρωθεί στη βιωσιμότητα των 

μεταφορών (Edwards et al., 2010; Sanchez - Rodrigues et al., 2010; Wolf and Seuring, 

2010; Lieb and Lieb, 2010). 

 

Ένα μέτρο που συνήθως προτείνεται για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

των μεταφορών είναι η μετάβαση από τους ταχύτερους, και κατ’ επέκταση πιο 

ρυπογόνους τρόπους μεταφοράς (οδικές και αεροπορικές μεταφορές) σε πιο αργούς και 

λιγότερο ρυπογόνους τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές ή οι θαλάσσιες 

μεταφορές (McKinnon, 2008; European Commission, 2001). Πιο συγκεκριμένα, 



 

15 

προτείνεται ως μια πολλά υποσχόμενη λύση ο συνδυασμός οδικών και σιδηροδρομικών 

μεταφορών (Flodén, 2007; European Commission, 2001). 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οικονομικoύ Φόρουμ (2009), οι οδικές 

μεταφορές αποτελούν το μεγαλύτερο ρυπαντή μεταξύ όλων των τύπων μεταφορών 

(Εικόνα 2-2). Είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους μεταφοράς λόγω της 

ευελιξίας που παρέχουν, του ανεπτυγμένο οδικού δικτύου καθώς και του γεγονότος ότι 

επηρεάζονται λιγότερο από τις καιρικές συνθήκες.  

 

 

Εικόνα 2-2: Logistics activity and GHG emission 

Πηγή: World economic forum (2009) 

 

Υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης της μείωσης των εκπομπών καυσαερίων και ένας 

πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί το τελευταίο είναι η αντικατάσταση 

των οδικών μεταφορών με άλλα μέσα μεταφοράς, πιο φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ταυτόχρονα, οι αερομεταφορές  είναι ο πλέον αναποτελεσματικός τρόπος 

εμπορευματικής μεταφοράς, σε αντίθεση με τις σιδηροδρομικές και θαλάσσιες 

εμπορευματικές μεταφορές, οι οποίες αποτελούν τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους 

μεταφοράς (Εικόνα 2-3). 
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Εικόνα 2-3: Approach of effectiveness in logistical system 

Πηγή: World economic forum (2009) 

 

Οι πράσινες μεταφορές περιλαμβάνουν τα παρακάτω πεδία (Mallidis και Vlachos, 

2010): 

1. Σχεδιασμός πράσινου δικτύου: Εξετάζονται οι επιπτώσεις της χωροθέτησης των 

παραγωγικών μονάδων και των κέντρων διανομής, σε σχέση με τις εκπομπές του 

συστήματος μεταφοράς. Για παράδειγμα, η λειτουργία ενός κέντρου διανομής κοντά σ’ 

ένα σημείο ζήτησης ελαχιστοποιεί τις αποστάσεις που καλούνται να διανύσουν τα 

καθόλου φιλικά προς το περιβάλλον φορτηγά. Αυτή η πρακτική καλείται near-shoring, 

σε αντίθεση με τον όρο off shoring που περιγράφει τη διαδικασία παραγωγής σε 

απομακρυσμένες θέσεις. Το near-shoring παρέχει το πλεονέκτημα των μικρότερων 

διανυόμενων αποστάσεων, άρα και των μικρότερων εκπομπών από τη διαδικασία 

μεταφοράς. 

 

2. Ενεργειακά αποδοτικός στόλος μεταφοράς και εξοπλισμός: Οι σύγχρονες 

τεχνολογίες μηχανών εσωτερικής καύσης καθώς και τα υβριδικά συστήματα, έχουν 

μεγάλο αντίκτυπο στη μείωση ρύπων, όπως τα αιωρούμενα σωματίδια (PMs), και τα 

οξείδια του αζώτου (NOx). Τα οχήματα που έχουν τέτοιες ιδιότητες μπορούν αφενός να 

μειώσουν τις επιπτώσεις των logistics στο περιβάλλον και αφετέρου να μειώσουν την 

κατανάλωση καυσίμου. Εναλλακτικά, η χρήση οχημάτων με βελτιωμένα αεροδυναμικά 

χαρακτηριστικά μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου από 10 έως και 20%. 
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3. Αύξηση του δείκτη αξιοποίησης των οχημάτων και μείωση κενών επιστροφών: 

Δύο από τα πλέον συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα σύστημα logistics είναι ο 

μειωμένος βαθμός αξιοποίησης των οχημάτων και οι επιστροφές χωρίς φορτίο. Και τα 

δύο προβλήματα συμβάλλουν στη μείωση της απόδοσης του συστήματος μεταφορών, 

στην αύξηση του μεταφορικού κόστους και στην αύξηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Διάφορες λύσεις έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, με ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα. Μεταξύ αυτών μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις ακόλουθες: 

 Εφαρμογή, εκ μέρους των προμηθευτών, προκαθορισμένων ημερών παράδοσης, 

κατά τις οποίες τα φορτηγά θα εξυπηρετούν συγκεκριμένες περιοχές. Γνωρίζοντας εκ 

των προτέρων το πρόγραμμα διανομών, οι πελάτες υποβάλλουν τις παραγγελίες τους 

εντός προκαθορισμένης προθεσμίας. Με τον τρόπο αυτόν οι προμηθευτές έχουν τη 

δυνατότητα να επιτυγχάνουν υψηλότερους βαθμούς αξιοποίησης των φορτηγών 

οχημάτων. 

 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων για την από κοινού συλλογή 

παραγγελιών σε προκαθορισμένους χώρους αποθήκευσης και διανομής. Με τη μέθοδο 

αυτή, η τελική διανομή από τα αντίστοιχα οχήματα, γίνεται με αυξημένη αξιοποίηση 

του παρεχόμενου όγκου τους, άρα με μείωση του κόστους και των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων της μεταφοράς. 

 Εφαρμογή αποδοτικότερων τεχνικών συσκευασίας. Ο επανασχεδιασμός των 

συσκευασιών ώστε να γίνεται καλύτερη χρήση του όγκου των οχημάτων μεταφοράς, θα 

μπορούσε να αυξήσει την απόδοση του συστήματος μεταφοράς. 

 Μεταφορά ροών αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Καθώς τα συστήματα 

αυτά βρίσκουν ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή, αυξάνεται σταδιακά ο όγκος των 

φορτίων επιστροφής που προκύπτουν από τις διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης, 

ανακατασκευής, ανακύκλωσης και συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευασιών. 

 

4. Δρομολόγηση και προγραμματισμός οχημάτων: Το πρόβλημα της οργάνωσης 

και δρομολόγησης ενός στόλου με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνεται το κόστος 

μεταφοράς και να αυξάνεται το επίπεδο εξυπηρέτησης, καλείται πρόβλημα 

δρομολόγησης και προγραμματισμού οχημάτων. Υπάρχουν πολλά πακέτα λογισμικού 

που δημιουργούν δρομολόγια και προγράμματα, επιτυγχάνοντας ουσιώδη μείωση του 

συνολικού κόστους μεταφοράς μέσω της μείωσης των περιττών αποστάσεων. 
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Ταυτόχρονα, μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου και η εκπομπή αερίων του 

θερμοκηπίου. 

 

5. Οικολογική οδήγηση: Έχει αποδειχτεί ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης των 

οδηγών στους τρόπους οικολογικής οδήγησης μπορούν να επιφέρουν εξοικονόμηση 

καυσίμου 8-10%. Ωστόσο, εξοικονόμηση καυσίμου μπορεί επίσης να επιτευχθεί και με 

άλλους τρόπους, όπως το σβήσιμο της μηχανής σε μικρές στάσεις, ο έλεγχος της πίεσης 

των ελαστικών και η αναφορά και επιδιόρθωση μηχανικών προβλημάτων και 

διαρροών.  

 

Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν πέντε λύσεις για τον περιορισμό των 

εκπομπών στον τομέα των μεταφορών και είναι οι ακόλουθες: 

1. Καθαρά οχήματα (Thiell et al., 2011). Όλοι οι τρόποι μεταφοράς χρειάζονται 

καύσιμα - πετρέλαιο κατά κύριο λόγο - το οποίο κατά την καύση του εκπέμπει CO2. Οι 

μηχανικοί εκσυγχρονίζουν αυτές τις μηχανές ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν πιο 

καθαρές, να καταναλώνουν, δηλαδή, λιγότερα καύσιμα. Ωστόσο, οι πετρελαϊκοί πόροι 

εξαντλούνται και για το μέλλον θα πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές πηγές για τη 

μετακίνηση των μέσων μεταφοράς. Επί του παρόντος δεν υπάρχει τεχνολογία στην 

αγορά, η οποία να μπορεί να υποκαταστήσει τις μηχανές εσωτερικής καύσεως 

αποτελεσματικά. Για το μέλλον προβλέπεται βελτίωση της αποδοτικότητας των 

καυσίμων των φορτηγών κατά 20-30%, μείωση των εκπομπών των αεροσκαφών κατά 

35-45% μέσω του επανασχεδιασμού του κινητήρα. 

 

2. Μεταφορά εμπορευμάτων με τη χρήση δύο ή περισσότερων τρόπων 

μεταφοράς (Council of Supply Chain Management Professionals, 2010). Έχει δοθεί 

μεγάλη έμφαση στην πολυτροπική μεταφορά, τη χρήση πιο φιλικών προς το 

περιβάλλον μέσων μεταφοράς - σιδηροδρομικών και θαλάσσιων (Naim, 2010).  

 

3. Ενοποίηση εμπορευματικών μεταφορών (Thiell et al., 2011). Η ενοποίηση 

εμπορευματικών μεταφορών βοηθά να χρησιμοποιηθούν οι μεταφορές πιο 

αποτελεσματικά, με τη μεταφορά περισσότερων αγαθών με ένα μέσο μεταφοράς. Οι 

παραδόσεις με μισοάδεια φορτηγά δεν είναι οικονομικά αποδοτικές. Με τον τρόπο 
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αυτό μειώνεται το κόστος μεταφοράς ανά κιλό εμπορευμάτων. Ταυτόχρονα, οι 

εκπομπές μειώνονται καθώς μειώνονται και οι παραδόσεις.  

 

4. Κυκλοφοριακή συμφόρηση και υποδομές (McKinnon et al., 2012). Η 

κυκλοφοριακή ροή, η τοποθέτηση των κέντρων διανομής και οι υποδομές 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών. Η μεταφορά βαρύ φορτίου 

σε ώρα αιχμής μέσα σε αστικό κέντρο μπορεί να αυξηθεί την κατανάλωση καυσίμου 

έως και 130% (Wu and Dunn, 1995). Μια λύση μπορεί να θεωρηθεί η μετακίνηση των 

κέντρων διανομής σε τοποθεσίες έξω από την πόλη, σε συνδυασμό με τα σύγχρονα 

συστήματα οδικής κυκλοφορίας, τα οποία βοηθούν να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή 

συμφόρηση. 

 

5. Παράδοση κατ' οίκον (World Economic Forum, 2009). Μεταξύ των 

μεγαλύτερων οικονομιών η συνολική απόσταση που διανύουν τα νοικοκυριά με το 

αυτοκίνητο για την πραγματοποίηση των αγορών τους ξεπερνά τα 126 δισεκατομμύρια 

χιλιόμετρα. Η παράδοση κατ 'οίκον θα βοηθήσει στη μείωση της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης και στη μείωση των εκπομπών. Στο τελευταίο συμβάλει σημαντικά και η 

στροφή των καταναλωτών προς το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

 

Παράλληλα, στις πράσινες μεταφορές μπορούν να συμβάλλουν θετικά και τα 

εμπορευματικά κέντρα, τα οποία αποτελούν ουδέτερους κόμβους logistics, 

διαμετακόμισης και εμπορίου. Τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες των 

εμπορευματικών κέντρων χρησιμοποιούν τόσο οι διαμεταφορείς και οι εταιρίες 3PL 

(Third Party Logistics) για την εξυπηρέτηση των πελατών τους όσο και οι μεγάλες 

παραγωγικές και εμπορικές εταιρίες για να βελτιστοποιούν τις δικές τους εφοδιαστικές 

αλυσίδες (Τσαμπούλας, 2008). 

 

Τα εμπορευματικά κέντρα μπορούν να λειτουργούν σε περιοχές που διαθέτουν 

μεταφορικές υποδομές ή εξασφαλίζουν πρόσβαση σε αυτές και στις οποίες 

αναπτύσσονται όλες οι λειτουργίες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας που 

περιλαμβάνουν την οργάνωση και συγκέντρωση φορτίων, τη μεταφορά, αποθήκευση, 

διαχείριση και διανομή αγαθών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των εμπορευματικών 

κέντρων αποτελούν οι συνεργίες μεταξύ των διαφορετικών μέσων μεταφοράς που με 
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τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών και 

εκμεταλλεύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μεταφορικού μέσου. Επίσης, έχουν 

ανοικτό χαρακτήρα δηλαδή συμμετέχουν πολλοί πάροχοι οι οποίοι μπορούν να 

συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και διαχείριση του κέντρου, καθώς και να 

δημιουργήσουν συνέργειες και οικονομίες κλίμακας μεταξύ τους (Τσαμπούλας, 2001). 

 

Τα εμπορευματικά κέντρα προσφέρουν σημαντικά οφέλη στις μεταφορικές 

επιχειρήσεις όπως (Τσαμπούλας, 2008):  

 Δυνατότητα αξιοποίησης ενός συστήματος συνδυασμένων μεταφορών από 

μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες με μικρότερο κόστος.  

 Μείωση του κόστους μεταφοράς και την κάλυψη ανταγωνιστικών αγορών  

 Απλοποιημένες σύντομες και ευέλικτες τελωνειακές διαδικασίες με ποιότητα 

εξυπηρέτησης που θα μειώνουν το κόστος και θα απλουστεύουν περισσότερο 

τις εξαγωγές.  

 Παροχή πληθώρας χώρων μεταφόρτωσης και συγκέντρωσης των φορτίων ώστε 

και η μικρή παραγγελία να μπορεί να αποστέλλεται γρήγορα οικονομικά και 

ποιοτικά στους πελάτες ενώ το κόστος να καλύπτεται από το σύνολο των 

παραγγελιών.  

 Ανακούφιση τμημάτων του οδικού δικτύου και ταυτόχρονα στην μείωση των 

πηγών θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών εταιριών: επίτευξη οικονομιών 

κλιμάκωσης, ελαχιστοποίηση του μεταφορικού και απογραφικού κόστους.  

 Θέσπιση συνεργασιών μεταξύ εταιριών κυρίως όσον αφορά την συνεργατική 

κάλυψη μεγαλύτερων περιοχών.  

 Αύξηση των παραμέτρων ποιότητας του οργανισμού της μεταφορικής αλυσίδας.  

 Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη των συνδυασμένων 

μεταφορών. 

 Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη των υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας. 
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 2.1.2.6 Αντίστροφα Logistics 

 
 

Τα αντίστροφα ή reverse logistics περιλαμβάνουν την ανάκτηση προϊόντων, την 

διαχείριση απορριμμάτων και την επαναχρησιμοποίηση. 

 

Ανάκτηση προϊόντων 

Η διαχείριση της ανάκτησης προϊόντων περιλαμβάνει τη διαχείριση όλων των 

χρησιμοποιημένων και απορριφθέντων προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών 

προκειμένου να ανακτηθεί όσο μεγαλύτερη οικολογική και οικονομική αξία από αυτά, 

με συνέπια τη μείωση των ποσοτήτων των παραγόμενων απορριμμάτων. Πιο κάτω 

παρουσιάζονται πέντε επιλογές ανάκτησης προϊόντων(Mallidis και Vlachos, 2010). 

 

1) Επισκευή: Ο σκοπός της επισκευής είναι να επιστρέψει τα χρησιμοποιημένα 

προϊόντα σε μία λειτουργική κατάσταση διορθώνοντας και/ή αντικαθιστώντας 

κατεστραμμένα μέρη. Η επισκευή συνήθως απαιτεί μόνο περιορισμένη 

αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του προϊόντος, ενώ οι λειτουργίες αυτής 

μπορούν να εκτελεστούν στην τοποθεσία του πελάτη ή σε κέντρα κάτω από τον έλεγχο 

του κατασκευαστή. 

 

2)Ανακαίνιση: Τα προϊόντα αποσυναρμολογούνται σε τμήματα που 

επιθεωρούνται, επισκευάζονται ή αντικαθίστανται. Τα εγκεκριμένα τμήματα 

επανασυναρμολογούνται σε ανακαινισμένα προϊόντα.  

 

3)Ανακατασκευή: Ο σκοπός της ανακατασκευής είναι να φέρει τα 

χρησιμοποιημένα προϊόντα σε ένα επίπεδο ποιότητας αντίστοιχο αυτού ενός 

καινούριου. Τα τμήματα των νέων προϊόντων επιθεωρούνται εκτενώς και όλα τα 

εξαντλημένα κομμάτια αντικαθίστανται με νέα. 

 

4)Κανιβαλισμός: Ανάκτηση ενός περιορισμένου συνόλου μερών που έχουν 

χρησιμοποιηθεί από χρησιμοποιημένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Ο κανιβαλισμός 

περιλαμβάνει επιλεκτική αποσυναρμολόγηση των χρησιμοποιημένων προϊόντων και 

την επιθεώρηση για δυνητικά επαναχρησιμοποιήσιμα κομμάτια. Τα υπολειπόμενα 

κομμάτια και τμήματα δεν χρησιμοποιούνται. 
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5)Ανακύκλωση: Ο σκοπός της ανακύκλωσης είναι να επαναχρησιμοποιήσει 

υλικά από χρησιμοποιημένα προϊόντα και εξαρτήματα. Αυτά τα υλικά μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν στην παραγωγή νέων προϊόντων (αν παραμένουν σε υψηλή 

ποιότητα) είτε στην παραγωγή άλλων κομματιών.  

 

Διαχείριση απορριμμάτων 

Η διαχείριση απορριμμάτων περιλαμβάνει την προεπεξεργασία αυτών. Πιο 

συγκεκριμένα αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα αφότου το απορρίμματα έχουν 

περάσει από έναν έλεγχο τριών σημείων όπου πρέπει να ικανοποιούνται και κάθε ένα 

από αυτά. Δηλαδή: 

1. Πρέπει να είναι φυσικές, θερμικές, χημικές ή βιολογικές διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένης της διαλογής. 

2. Θα πρέπει να αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων. 

3. Πρέπει να μειώνει τον όγκο ή τις επικίνδυνες ιδιότητές του, είτε να διευκολύνει 

τη διαχείριση ή την ανάκτησή του (Mallidis και Vlachos, 2010). 

 

Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συσκευασία και για τα απορρίμματα 

συσκευασιών, στοχεύει στη μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης υποχρεώνοντας τις 

επιχειρήσεις να ανακτούν ένα συγκεκριμένο ποσοστό των απορριμμάτων συσκευασίας 

τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των ηλεκτρονικών Γραμματίων Ανάκτησης 

Συσκευασιών και των Γραμματίων Ανάκτησης Εξαγόμενων Συσκευασιών προκειμένου 

να υποδεικνύεται πόσες συσκευασίες έχουν ανακτηθεί και ανακυκλωθεί. Επιπλέον, οι 

οδηγίες πάνω στα απορρίμματα ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών και στον 

περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικές ή 

ηλεκτρονικές συσκευών στοχεύουν στη μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης από 

συσκευασίες τέτοιων προϊόντων και την αύξηση της ανάκτησης, ανακύκλωσης και 

επαναχρησιμοποίησης τους. Έτσι θα μειωθεί σημαντικά το σύνολο των απορριμμάτων 

και οι παραγωγοί θα είναι υπεύθυνοι να ανακτούν τα προϊόντα τους και να τα 

ανακυκλώνουν. 

 

Σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα επικίνδυνα απόβλητα, οι 

παραγωγοί αυτών θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον περιβαλλοντικό οργανισμό 

προτού απομακρύνουν υλικά από τις εγκαταστάσεις τους. Ο συγκερασμός επικίνδυνων 
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και μη επικίνδυνων αποβλήτων απαγορεύεται αυστηρά και γι’ αυτό ο διαχωρισμός των 

αποβλήτων πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά σε μια διαδικασία αντίστροφων Logistics. 

Επιπρόσθετα, στον μεταφορέα των αποβλήτων θα πρέπει να έχει χορηγηθεί άδεια 

καθώς και συγκεκριμένη εκπαίδευση που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά των 

επικίνδυνων υλικών. Τέλος, ο παραλήπτης πρέπει να κρατάει λεπτομερή αρχεία  των 

ποσοτήτων και των προελεύσεων των αποβλήτων και να υποβάλει τριμηνιαίες εκθέσεις 

στον περιβαλλοντικό του οργανισμό. Αυτή η πρακτική δίνει τη δυνατότητα του 

εντοπισμού της κίνησης των επικίνδυνων αποβλήτων μέχρι αυτά να φτάσουν σε 

εξουσιοδοτημένα κέντρα απόθεσης ή ανάκτησης (European Commission, 2001). 

 

Επαναχρησιμοποίηση 

Η επαναχρησιμοποίηση είναι μία στρατηγική που εξαλείφει τα απορρίμματα, μειώνει 

το κόστος απόθεσής τους και εξοικονομεί ενέργεια και υλικά. Αφορά τη λήψη 

χρήσιμων προϊόντων, όπως επίπλων, βιβλίων και συσκευών που έχουν απορριφθεί από 

αυτούς που δεν τους είναι πλέον χρήσιμα και την αναδιανομή τους σε άλλους που τα 

χρειάζονται. Σε αντίθεση με την ανακύκλωση, που αξιοποιεί τα υλικά για επεξεργασία, 

η επαναχρησιμοποίηση αξιοποιεί το αρχικό προϊόν. Γι’ αυτό περιλαμβάνει συλλογή και 

διανομή αγαθών. Η επιστροφή προϊόντων προκαλεί το αυξανόμενο ενδιαφέρον της 

βιομηχανίας. Προς το παρόν μόνο ένα μικρό ποσοστό της αξίας μπορεί να ανακτηθεί 

(Mallidis και Vlachos, 2010). 

 

 2.1.3 Λόγοι Ανάπτυξης της Πράσινης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

Η περιβαλλοντική διάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας κατέστη αναγκαία τόσο λόγω 

της ολοένα και μεγαλύτερης πίεσης που ασκείται στις επιχειρήσεις από 

περιβαλλοντικές οργανώσεις, όσο και λόγω της έκδηλης πλέον οικολογικής 

ευαισθητοποίησης των καταναλωτών. Παράλληλα, η διεθνής νομοθεσία για 

περιβαλλοντικά θέματα έθεσε τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας σε νέες 

βάσεις. 

 

Σύμφωνα με τον Μαλινδρέτο (2000), η ενσωμάτωση της πράσινης εφοδιαστικής 

αλυσίδας αποτελεί πιθανό παράγοντα για την ενίσχυση της οικονομικής απόδοσης και 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας επιχείρησης καθώς εξοικονομεί πρώτες ύλες, 
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νερό και ενέργεια. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η περιβαλλοντική απόδοση της 

εταιρίας, μειώνονται τα κόστη, βελτιώνεται η εταιρική εικόνα και μειώνεται ο κίνδυνος 

μη συμμόρφωσης στις νομοθετικές ρύθμισες που αναφέρονται στην προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

Πίνακας 2-1: Βασικοί παράγοντες για το “πρασίνισμα” των Logistics και των 

εφοδιαστικών αλυσίδων 

EyeforTransport (2007) Aberdeen Group (2008) Insight (2008) 

Οι βασικοί παράγοντες για 

την υποκίνηση των 

πράσινων μεταφορών / 

logistics 

Οι πέντε πρώτες πιέσεις που 

οδηγούν την πράσινη 

εφοδιαστική αλυσίδα 

Οι βασικοί παράγοντες για τα 

πράσινα logistics 

Αυτοσχεδιάζοντας στις 

δημόσιες σχέσεις (70%) 

Επιθυμία να θεωρηθεί ηγέτης 

στην αειφορία (51%) 

Βελτιστοποίηση της ροής 

logistics(18%) 

Aυτοσχεδιάζοντας στις σχέσεις 

με του πελάτες (70%) 

Αύξηση κόστους ενέργειας/ 

καυσίμου (49%) 

Βελτίωση της εταιρικής 

εικόνας(16%) 

Μέρος της εταιρικής ατζέντας 

ευθύνης τους (60%) 

Αποκτώντας ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα / διαφοροποίηση 

(48%) 

Μείωση του κόστους των 

logistics (15%) 

Οικονομική απόδοση της 

επένδυσης (60%) 

σύμφωνα με τις ισχύουσες/ 

εκτεταμένες ρυθμίσεις (31%) 

Επίτευξη συμμόρφωσης με τους 

κανονισμούς (15%) 

Κυβερνητική συμμόρφωση 

(60%) 

Αύξηση κόστους μεταφοράς 

(24%) 

Ικανοποίηση των απαιτήσεων 

των πελατών (14%) 

Μείωση των λογαριασμών 

καυσίμων (60%) 
 

Διαφοροποίηση από τους 

ανταγωνιστές (11%) 

Αύξηση της αποδοτικότητας 

της αλυσίδας εφοδιασμού 

(55%) 

 
Ανάπτυξη εναλλακτικών 

δικτύων (10%) 

Μείωση ρίσκου (50%)   

Βελτίωση των σχέσεων με 

τους επενδυτές (38%) 
  

Πηγή: McKinnon, 2010 

 

Πρόσφατες έρευνες προσπάθησαν να διερευνήσουν τα βασικά κίνητρα πίσω από τις 

εταιρικές πρωτοβουλίες για το «πρασίνισμα» των εφοδιαστικών αλυσίδων (Πίνακας 2-

1). Παρόλο που οι μεθοδολογίες, τα μεγέθη και η σύνθεση των δειγμάτων διέφεραν, οι 

έρευνες κατέδειξαν ως κύριους λόγους την εταιρική εικόνα, τη διαφοροποίηση από τον 

ανταγωνισμό, τις μειώσεις κόστους και την συμμόρφωση προς τη νομοθεσία. Αξίζει να 
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σημειωθεί ότι καμία από αυτές τις εν λόγω έρευνες δεν έκανε αναφορά στην ανάγκη 

διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος (McKinnon, 2010). 

 

Ο Schmied (2010) διακρίνει τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν την πράσινη 

εφοδιαστική αλυσίδα και αυτοί είναι η εταιρία, οι πελάτες, η πολιτική και η κοινωνία. 

Στην εικόνα 2-4 διακρίνονται πράσινες λύσεις που μπορούν να επηρεαστούν από τους 

παραπάνω παράγοντες. 

 

 

Εικόνα 2-4: Παράγοντες που επηρεάζουν την πράσινη εφοδιαστική 

Πηγή: Schmied (2010) 

 

Για παράδειγμα, οι πελάτες μπορούν να απαιτούν τα προϊόντα να τους παραδίδονται με 

καθαρά οχήματα ή με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές ρύπων, 

αναγκάζοντας τους προμηθευτές να προσφύγουν σε πράσινες λύσεις. Οι πελάτες, 

επίσης, μπορούν να επισκέπτονται καταστήματα που βρίσκονται σε χώρους με εύκολη 

προσβασιμότητα, ώστε να αποφεύγονται οι πρόσθετες εκπομπές. Ίσως η μεγαλύτερη 

συνεισφορά των πελατών θα μπορούσε να είναι η κατ 'οίκον διανομή. Και η κοινωνία 

έχει ομοίως την εξουσία να επηρεάσει όλες αυτές τις λύσεις. 

 

Η πολιτική είναι ο ισχυρότερος παράγοντας. Έχοντας τη δύναμη να νομοθετεί, να 

παραχωρεί κίνητρα, να ρυθμίζει τις υποδομές, η πολιτική έχει άμεση σχέση με την 

πράσινη ανάπτυξη. Από της ενέργειές της θα εξαρτηθεί εάν οι επιχειρήσεις  
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χρησιμοποιήσουν τα πράσινα logistics ή τελικά παραμείνουν σε απαρχαιωμένες 

τεχνολογικά λύσεις. 

 

Γενικά, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, οι λόγοι που οδηγούν στην υιοθέτηση 

ενός συστήματος πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως φαίνεται και στην 

εικόνα 2-5, μπορούν να χωριστούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές 

αναλύονται λεπτομερώς παρακάτω. 

 

Εικόνα 2-5: Λόγοι που οδηγούν στην ανάπτυξη συστημάτων Green Logistics 

 

 2.1.3.1 Μείωση του κόστους & Ανάκτηση αξίας 

 

Μολονότι κάθε αλλαγή σε ένα υφιστάμενο σύστημα έχει κόστος, το όφελος που μπορεί 

να προκύψει από αυτή μπορεί να είναι μεγαλύτερο ή και πολλαπλάσιο. Για παράδειγμα, 

η υιοθέτηση ενός οικολογικού τρόπου οδήγησης μπορεί να μειώσει την κατανάλωση 

καυσίμου ακόμη και κατά 8-10%. Σε οικονομία κλίμακας ένα τέτοιο ποσοστό 

καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό.  

 

Ταυτόχρονα, η αντίστοιχη μείωση των ρύπων προσθέτει μετρήσιμο και αξιόλογο 

περιβαλλοντικό όφελος. Συνολικά το όφελος είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος 

εκπαίδευσης των οδηγών και της δημιουργίας μηχανισμού ελέγχου και αξιολόγησης. 

Άλλο παράδειγμα, είναι η εφαρμογή ενός συστήματος αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Αν και το κόστος δημιουργίας και λειτουργίας αυτής είναι μεγάλο, η 
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δυνατότητα ανάκτησης αξίας που προκύπτει το υποσκελίζει. Συγχρόνως, η μείωση του 

όγκου των απορριμμάτων και της χρήσης πρώτων υλών μέσω της 

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών, επιφέρει περιβαλλοντικά κέρδη. 

Υπάρχει πληθώρα δυνατοτήτων για την εφαρμογή συστημάτων logistics που 

δημιουργούν ένα αμοιβαία επωφελές αποτέλεσμα μεταξύ κόστους και περιβάλλοντος 

(win-win). 

 

Οι εταιρίες αναγκάστηκαν να συμμορφωθούν προς τους περιβαλλοντικούς νόμους, 

γιατί το κόστος των προστίμων θα ήταν ζημιογόνο για αυτές. Η ίδια η εταιρία μπορεί να 

υποκινηθεί για οικονομικούς ή ηθικούς λόγους να χρησιμοποιήσει την πράσινη 

εφοδιαστική αλυσίδα. Η υιοθέτηση αυτή είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μείωση του 

κόστους, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, στην δημιουργία εμπορικής φήμης 

και στην μείωση των αποβλήτων (Harland, 1996). 

 

Ο Γεωργακούδης (2006) προσθέτει ότι ενισχύεται το ηθικό των εργαζομένων από την 

υιοθέτηση της πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία βοηθά όχι μόνο στην 

εξοικονόμηση σημαντικού κόστους, αλλά και στην αύξηση των πωλήσεων, αύξηση του 

μεριδίου αγοράς και στην προώθηση νέων ευκαιριών στην αγορά που συντελεί σε 

μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. 

 

 2.1.3.2 Απαιτήσεις καταναλωτών & Ανταγωνισμός 

 

Η σταδιακή κατανόηση του περιβαλλοντικού προβλήματος από μεγάλο μέρος των 

καταναλωτών, οδηγεί αναπόφευκτα τις εταιρείες στη δημιουργία προϊόντων και 

υπηρεσιών που καλύπτουν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις των πελατών τους. Η 

ανάπτυξη μεθόδων όπως εκείνη του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, δίνουν τη 

δυνατότητα ελέγχου των επιπτώσεων όχι μόνο του ίδιου του προϊόντος, αλλά και 

ολόκληρης της αλληλουχίας των ενεργειών, από το στάδιο σχεδιασμού μέχρι την 

παράδοση στον τελικό αποδέκτη. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί συχνά να 

αξιολογήσει το προϊόν όχι μόνο με βάση τις ανάγκες του αλλά λαμβάνοντας υπόψη την 

επίδραση που έχει η διαδικασία παραγωγής και μεταφοράς του στο περιβάλλον. Ακόμη, 

πολυάριθμες έρευνες υποδεικνύουν ότι σημαντικό ποσοστό των καταναλωτών είναι 
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διατεθειμένο να καταβάλει υψηλότερο τίμημα για ένα προϊόν που έχει τις ίδιες 

ιδιότητες με ένα συμβατικό αλλά έχει βελτιωμένα οικολογικά χαρακτηριστικά. 

 

Η ανάπτυξη των πράσινων logistics μπορούν να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να 

αποκτήσουν νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

επιταχύνουν την ανάπτυξη των πράσινων logistics, έτσι ώστε να αποκτήσουν νέα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις (Yan 

Deng, 2012). 

 

 2.1.3.3 Κυβερνητική πολιτική & Νομοθετικό πλαίσιο 

 

Σημαντικός είναι ο ρόλος της πολιτικής εξουσίας στην προσπάθεια προστασίας του 

περιβάλλοντος. Σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο λαμβάνονται αποφάσεις που 

μπορούν να επηρεάσουν θετικά τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Ο 

συνηθέστερος τρόπος άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής είναι η επιβολή περιορισμών 

που θεσπίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η επιβολή 

συστημάτων σήμανσης, η διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης, η ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες, η πολιτική 

ελέγχου και αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων μέτρων, η λειτουργία των κρατικών 

φορέων σύμφωνα με περιβαλλοντικά πρότυπα και η δημιουργία των αναγκαίων 

υποδομών είναι κάποιοι από τους εναλλακτικούς τρόπους άσκησης περιβαλλοντικής 

πολιτικής.  

 

Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζοντας το παγκόσμιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής 

και της υπερθέρμανσης του πλανήτη το 1992 προχώρησε στην υιοθέτηση του πλαισίου 

Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και το 1997 υπέγραψε το 

Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2005. Σύμφωνα με τη Συνθήκη των 

Ημωνένων Εθνών και το Πρωτόκολλο του Κιότο οι αναπτυγμένες χώρες όφειλαν μέσα 

σε πενταετές πλαίσιο (2008-2012) να περιορίσουν τις εκπομπές αερίων που 

συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη μέσα σε προκαθορισμένα για την κάθε 

χώρα επιτρεπτά όρια (United Nations, 1998). 
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 1996 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη Πράσινη Βίβλο, 

σύμφωνα με την οποία προτείνεται η αύξηση του ποσοστού εκμετάλλευσης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από 6% σε 12%  μέχρι το 2010 (European Commission, 

1996). Στα πλαίσια της Πράσινης Βίβλου υιοθετηθήκαν, στη συνέχεια, και δύο ακόμα 

οδηγίες. Το 2001, η Οδηγία Πράσινος Ηλεκτρισμός θέτει ως στόχο την αύξηση 

παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 22% μέχρι το 2010 

(European Parliament and Council, 2001), ενώ το 2003 με την Οδηγία Ανανεώσιμες 

Μεταφορές επιδιώκεται η αύξηση της συνεισφοράς των βιοκαυσίμων για τις μεταφορές 

στο 2% μέχρι το 2005, στο 5,75% μέχρι το 2010 και στο 20% το 2020 (European 

Parliament and Council, 2003). 

 

Αναλυτικότερα, στα πλαίσια της Πράσινης Βίβλου ορίζονται έξι στόχοι σύμφωνα με 

τους οποίους η κοινοτική νομοθεσία πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την τροφική 

αλυσίδα, δηλαδή: 

α) Να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και του 

καταναλωτή. 

β) Να επιτρέπει ελεύθερη διακίνηση αγαθών στην εσωτερική αγορά. 

γ) Να βασίζεται πρωταρχικά σε επιστημονικά αποδεκτά στοιχεία καθώς και 

στην αξιολόγηση κινδύνων. 

δ) Να προωθεί την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων 

και την ενδυνάμωση των εξαγωγικών προοπτικών της. 

ε) Να επιφορτίζεται η πρωταρχική ευθύνη της κυκλοφορίας ασφαλών τροφίμων 

στη βιομηχανία, τους παραγωγούς και τους προμηθευτές. 

στ) Να αποτελεί μια νομοθεσία συνεκτική, ορθολογική και φιλική στο χρήστη. 

 

Παράλληλα, ο νέος κανονισμός τροφίμων (178/2002) που θεσμοθετήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, εισήγαγε μια σειρά από σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, όπου 

μεταξύ των άλλων διατάξεων, υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με 

την παραγωγή, εισαγωγή από τρίτες χώρες, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά και 

διάθεση τροφίμων και συναφών προϊόντων, να διαθέτουν από 01/01/2005 

ολοκληρωμένα συστήματα ιχνηλασιμότητας.  

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l28011_el.htm 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l28011_el.htm
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 2.1.4 Προϋποθέσεις Πράσινης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 
Για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής διαχείρισης, η οργανωτική υποστήριξη είναι 

απαραίτητη, τόσο διότι οι πόροι που απαιτούνται για την υιοθέτηση των πράσινων 

πρακτικών να είναι πιο εύκολα διαθέσιμοι όσο και γιατί οι εργαζόμενοι θα έχουν το 

κίνητρο να εφαρμόσουν την πράσινη διαχείριση. Πολλές πράσινες πρακτικές απαιτούν 

τη συνεργασία και το συντονισμό των διαφόρων τμημάτων της εταιρίας. Η ανώτατη 

διοίκηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οργανωτική υποστήριξη. Για να 

εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή, οι πράσινες πρωτοβουλίες συνήθως εγκρίνονται 

και υποστηρίζονται από την ανώτερη διοίκηση. Ο κεντρικός στόχος της διοίκησης είναι 

να αποκτήσουν πόρους και να τους διαθέσουν αποτελεσματικά, έτσι ώστε η εταιρεία να 

είναι σε θέση να υιοθετήσει πράσινες πρακτικές για την επίτευξη περιβαλλοντικού 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Gonzalez Benito, 2006). 

 

Επιπλέον, η επιχείρηση θα πρέπει να ενισχύσει το πληροφοριακό σύστημα της 

εφοδιαστικής της αλυσίδας ώστε να χρησιμοποιήσει πλήρως τις πληροφορίες που 

διαθέτει. Επιπλέον, η επιχείρηση θα πρέπει να εφαρμόσει ένα τυποποιημένο σύστημα 

διοίκησης μέσω μιας τέλειας οργανωτικής δομής και να παρέχει μια πλατφόρμα για την 

ανάπτυξη των πράσινων logistics (Chiehyu Lin και Yihui Ho, 2010). 

 

 2.2  Τεχνολογίες για την εφαρμογή της πράσινης διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας  

 

Προκειμένου να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

πολύπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού σήμερα, αναδύονται νέες ιδέες για το σχεδιασμό και 

τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού.  

 

Στο επιχειρηματικό περιβάλλον πλέον απαιτείται η αυτοματοποίηση διαδικασιών με τη 

χρήση τεχνολογικών εργαλείων. Οι τεχνολογίες που θα παρουσιαστούν παρακάτω 

παρέχουν πλήθος πληροφοριών στη διοίκηση και τα στελέχη της επιχείρησης, ώστε να 

είναι δυνατή η λήψη ορθών και άμεσων αποφάσεων, καθώς και η χάραξη της πράσινης 

επιχειρηματικής στρατηγικής. 
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Με την χρήση των τεχνολογιών logistics η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει πιο 

αποδοτικά τους υλικούς της πόρους. Για παράδειγμα, η χρήση ενός συστήματος 

τηλεματικής στα οχήματα της επιχείρησης (διαχείριση στόλου, fleet management) έχει 

ως αποτέλεσμα πιο οργανωμένες κινήσεις και λιγότερα δρομολόγια. Σχετικά με τον 

αποθηκευτικό χώρο, ένα σύστημα WMS και η εγκατάσταση κάποιου ασύρματου 

τοπικού δικτύου έχουν ως αποτέλεσμα αφενός την καλύτερη αξιοποίηση της αποθήκης, 

αφετέρου τη γρηγορότερη επιτέλεση των διαδικασιών μέσα σ' αυτήν.  

 

Από την άλλη μεριά, μέσω των τεχνολογιών e-logistics είναι εφικτή και η καλύτερη 

αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης. Στους ανθρώπινους πόρους δεν 

εντάσσονται μόνο οι εργαζόμενοι, αλλά και οι πελάτες και οι προμηθευτές. Ένα 

σύστημα ERP ή WMS ενημερώνει σχετικά με το ποιοι είναι οι επικερδείς πελάτες, 

εξασφαλίζει πολύτιμες εργατοώρες για το προσωπικό και συντελεί στην καλύτερη 

οργάνωση των εισερχόμενων ροών από τους προμηθευτές. Ο εργαζόμενος δεν 

χρειάζεται πλέον να ασχολείται με τον έλεγχο του στοκ, αφού αυτό το έχει αναλάβει το 

ίδιο το σύστημα, η απογραφή αποθήκης γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ το 

ίδιο απαιτείται για να μάθουμε τα έσοδα, τα έξοδα και τα κέρδη για μία ημέρα ή ένα 

μήνα. Συγχρόνως, γνωρίζει ποια είδη διακινούνται περισσότερο και αναλόγως 

διαμορφώνει τις παραγγελίες του.  

 

Γενικότερα, με την ευρεία χρήση του διαδικτύου σε περιβάλλοντα εμπορικών 

συναλλαγών, οι επιχειρήσεις διαθέτουν πλέον ένα εφαρμόσιμο σύνολο επιλογών για 

σημαντική μείωση των επιχειρησιακών διαδικασιών που κάνουν χρήση έντυπου υλικού 

από τις αλυσίδες προμηθειών τους, καθώς και για ενσωμάτωση όλων των προμηθευτών 

τους σε ηλεκτρονικό δίκτυο αλυσίδων προμηθειών. Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και το 

δίκτυο των προμηθευτών τους ουσιαστικά επωφελούνται από τη δυνατότητα σύνδεσης 

της αλυσίδας προμηθειών. Οι επιχειρήσεις μειώνουν το κόστος διαχείρισης των 

παραγγελιών και βελτιώνουν την ικανότητα ελέγχου της ροής των προϊόντων μέσω του 

όγκου αναμενόμενων παραγγελιών. Όσον αφορά τους προμηθευτές, αυτοί μπορούν να 

καλλιεργήσουν σταθερότερες και πιο επωφελείς σχέσεις με τους κυριότερους 

αγοραστές και μπορούν να πραγματοποιούν ταχύτερες και ακριβέστερες αποστολές των 

προϊόντων που έχουν ζητηθεί (Bocersox, 2000). 
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 2.2.1 Τεχνολογίες e-logistics 

 

Οι βασικότερες ψηφιακές τεχνολογίες που συναντώνται στα logistics  και μπορούν να 

εφαρμοστούν στη διαχείριση της πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας είναι οι ακόλουθες:  

1. Συστήματα πληροφορικής: Τα Συστήματα Πληροφορικής είναι εξειδικευμένες 

εφαρμογές λογισμικού, οι οποίες εξυπηρετούν το σύνολο των διαδικασιών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι πιο γνωστές είναι τα συστήματα επιχειρηματικού 

σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning -ERP) και τα πληροφοριακά συστήματα 

διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Execution - SCE). Η 

συνηθέστερη μορφή των συστημάτων SCE είναι τα προγράμματα διαχείρισης 

αποθηκών (Warehouse Management System - WMS).  

 

2. Τεχνολογίες αναγνώρισης και κτήσης δεδομένων: Οι τεχνολογίες αναγνώρισης 

και κτήσης δεδομένων είναι εξειδικευμένες τεχνολογικές υποδομές που συλλέγουν την 

πληροφορία τη στιγμή της δημιουργίας της (σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, λ.χ. μέσα στην αποθήκη) και τη μεταβιβάζουν στο εκάστοτε πρόγραμμα για 

επεξεργασία. Τέτοιες υποδομές είναι τα φορητά τερματικά χειρός, τα τερματικά 

περονοφόρων οχημάτων, οι τεχνολογικές λύσεις Αυτόματης Αναγνώρισης και Κτήσης 

Δεδομένων (Automatic Identification and Data Capture - AIDC), στις οποίες ανήκουν ο 

γραμμωτός κώδικας (barcode), οι "έξυπνες" κάρτες, τα συστήματα αναγνώρισης 

χαρακτήρων και οι εφαρμογές ασύρματης αναγνώρισης, ευρύτερα γνωστές με το 

ακρωνύμιο RFID (Radio Frequency IDentification). 

 

3. Συστήματα Τηλεματικής: Στα Συστήματα Τηλεματικής ανήκουν οι τεχνολογίες 

που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές και αποτελούνται από πολλά μέρη hardware 

(πομποδέκτες, κεραίες, μικροϋπολογιστές, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δορυφόροι) και 

software (συστήματα GIS, πρωτόκολλα επικοινωνίας), με βασική λειτουργία την 

καταγραφή της γεωγραφικής θέσης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο και την 

απεικόνισή της σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Χάρη σ' αυτά, ο επιχειρηματίας μπορεί να 

βλέπει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκονται τα οχήματα και τα εμπορεύματά του, ενώ οι 

δυνατότητες σύνδεσης και αξιοποίησης των τεχνολογιών της πρώτης και της δεύτερης 

κατηγορίας είναι απεριόριστες. 
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4. Υποδομές δικτύων: Ο λόγος για τα ενσύρματα και τα ασύρματα τοπικά δίκτυα, 

που συνήθως βρίσκονται σε μια αποθήκη εξυπηρετώντας τη μετάδοση των δεδομένων 

από τις διάφορες φορητές συσκευές, τους υπολογιστές. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται 

από υπολογιστές, καλωδίωση ή ασύρματα σημεία πρόσβασης (access points)  

(http://www.e-ektelonistis.gr/Ενημέρωση/4-logistics/43-Τεχνολογίες-e-logistics.html). 

 

 2.2.2 Πράσινες Τεχνολογίες 

 

Οι πράσινες τεχνολογίες (Green IT) διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και δίνουν λύσεις για την μείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων.  

 

Ο στόχος της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι να παρέχει τις σωστές 

πληροφορίες στο σωστό πρόσωπο την κατάλληλη στιγμή, έτσι ώστε οι ροές να 

κινούνται κατά μήκος της βέλτιστης διαδρομής με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

Οποιαδήποτε κενό σε αυτή τη ροή πληροφοριών αυξάνει το κόστος των 

εμπορευματικών μεταφορών καθώς και την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Οι πράσινες 

τεχνολογίες μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη κάλυψη αυτών των κενών και 

να εξασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις θα αποκομίσουν τα αναμενόμενα οφέλη, τα οποία 

μπορούν να συνοψιστούν παρακάτω: 

 

1. Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Οι τεχνολογικές λύσεις βοηθούν στην 

αυτοματοποίηση της διαδικασίας σχεδιασμού των μεταφορών και στην βελτιστοποίηση 

των διαδρομών μεταφοράς. 

 

2. Υλοποίηση Πράσινης Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Οι τεχνολογικές λύσεις μπορούν 

να βοηθήσουν στη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων με τον εξορθολογισμό των 

επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως για παράδειγμα η μείωση της ανάγκης για χαρτί 

(εκτύπωση, αποθήκευση και μεταφορά των εγγράφων). 

 

 3. Radio Frequency Identification Device: Η τεχνολογία RFID μπορεί να 

λειτουργήσει ως ένας μεγάλος καταλύτης των στρατηγικών πράσινης διαχείρισης 

http://www.e-ektelonistis.gr/Ενημέρωση/4-logistics/43-Τεχνολογίες-e-logistics.html
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εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι ετικέτες RFID μπορούν να μεταφέρουν τα ενεργειακά 

αποτυπώματα και τα αποτυπώματα άνθρακα, πληροφορίες που μπορούν να βοηθούν τις 

επιχειρήσεις να αναλύουν και να παρακολουθούν την απόδοση της αλυσίδας 

εφοδιασμού τους σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους πολιτικές. 

 

 4. Συνεργατική Πράσινη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Οι τεχνολογικές 

λύσεις αφορούν όλους τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού και επιτρέπουν την 

συνεργασία για το σχεδιασμό, την πρόβλεψη και τον ανεφοδιασμό, προσθέτοντας έτσι 

αξία στην επιχείρηση. Η αποτελεσματική χρήση των μεθόδων αυτών μπορεί να 

οδηγήσει σε υψηλότερη ακρίβεια πρόβλεψης μειώνοντας έτσι τους πόρους που 

καταναλώνονται κατά την παραγωγή. Αυτό οδηγεί, στη συνέχεια, στη μείωση των 

συνολικών αναγκών για ενέργεια. 

 

5. Μετρήσεις Απόδοσης (Performance Metrics): Κατάλληλο λογισμικό παρέχει 

μετρήσεις απόδοσης σε πραγματικό χρόνο για την ακριβή μέτρηση και την αναφορά 

του αποτυπώματος άνθρακα ώστε να ληφθούν έγκαιρά τα αναγκαία μέτρα. 

http://dreamorbit.com/green-it-the-key-to-sustainable-logistics-and-supply-chain/ 

 

 

Εικόνα 2-6: Οφέλη από την χρήση πράσινων τεχνολογιών 

Πηγή:http://dreamorbit.com/green-it-the-key-to-sustainable-logistics-and-supply-chain/ 

 

http://dreamorbit.com/green-it-the-key-to-sustainable-logistics-and-supply-chain/
http://dreamorbit.com/green-it-the-key-to-sustainable-logistics-and-supply-chain/
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 2.2.3 Συστήματα Ευφυών Μεταφορών 

 

Τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (Intelligent Transport Systems - ITS) αποτελούν 

προηγμένες εφαρμογές οι οποίες έχουν στόχο να προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες 

όσον αφορά στους διαφόρους τρόπους μεταφοράς και στη διαχείριση της κυκλοφορίας, 

να επιτρέπουν στους διάφορους χρήστες να ενημερώνονται καλύτερα και να κάνουν 

ασφαλέστερη, πιο συντονισμένη και «ευφυέστερη» τη χρήση των δικτύων μεταφορών.  

 

Τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών συνδυάζουν τις τηλεπικοινωνίες και τις νέες 

τεχνολογίες με την κυκλοφοριακή τεχνική και το σχεδιασμό των μεταφορών για τον 

προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση 

ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφορών.  

 

Η εφαρμογή των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στις μεταφορές 

θα συμβάλλει επιπλέον σημαντικά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, της 

απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής, της ασφαλείας των μεταφορών 

συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, της δημόσιας 

ασφαλείας, της κινητικότητας των επιβατών και των εμπορευματικών μεταφορών, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και υψηλότερα 

επίπεδα ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης 

(http://www.ses.gr/o-syllogos/theseisses.html). 

 

 2.3  Αναμενόμενα οφέλη για τις εμπλεκόμενες οντότητες 

 

Μέσα στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, παγκοσμιοποιημένες συνθήκες της σύγχρονη 

αγοράς, τα πράσινα προϊόντα αποκτούν μεγάλη βαρύτητα. Αφενός, επειδή προσφέρουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αφετέρου διότι μπορούν να δικαιολογήσουν υψηλότερες 

τιμές, άρα μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Σε κάθε περίπτωση, ωφελούνται τόσο οι 

εταιρείες που υιοθετούν ένα σύστημα green logistics όσο και το ίδιο το περιβάλλον. 

 

Παράλληλα, η ανάπτυξη της πράσινης διαχείρισης εφοδιαστική αλυσίδας μπορεί να 

αυξήσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων καθώς μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά 

http://www.ses.gr/o-syllogos/theseisses.html
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την ρύπανση και να συμβάλει θετικά στη βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος 

διαβίωσης. Τα πράσινα logistics αναπτύσσονται γρήγορα και ανταποκρίνονται ακριβώς 

στην ανάγκη για βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου. Έτσι, είναι φανερό ότι η πράσινη 

εφοδιαστική έχει μια πολύ σημαντική θέση στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων (Yan 

Deng 2012). 

 

Από την άλλη πλευρά, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική η αναγνώριση από την πλευρά των 

εταιρειών της ύπαρξης σημαντικών επιχειρηματικών κερδών από την ανάπτυξη 

συστημάτων πράσινων logistics. Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 οι επιχειρήσεις 

θεωρούσαν ότι οι επιβαλλόμενες, τότε, κανονιστικές διατάξεις θα προκαλούσαν 

πρόσθετα λειτουργικά έξοδα. Αν και η συμμόρφωση προς τη νομοθεσία είναι ακόμη 

ένας σημαντικός παράγοντας, η βαρύτητά του παρουσιάζεται μειωμένη σε πρόσφατες 

έρευνες (Πίνακας 2-2), και σε κάθε περίπτωση υποσκελίζεται από μια σειρά κλασικών 

επιχειρηματικών κινήτρων (McKinnon, 2010). 

 

 

Πίνακας 2-2: Πλεονεκτήματα από το “πρασίνισμα” των εφοδιαστικών αλυσίδων 

Aberdeen Group (2008) Insight (2008) 

‘Καλύτεροι στην κατηγορία τους στόχοι για τις 

πρωτοβουλίες βιωσιμότητας’ 

‘Πλεονεκτήματα των πράσινων εφοδιαστικών 

αλυσίδων’ 

Μείωση συνολικού επιχειρησιακού κόστους (56%) Βελτίωση της εικόνας της φίρμας (70%) 

Ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (54%) Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών (62%) 

Βελτίωση κερδών (48%) Διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές (57%) 

Μείωση απορριμμάτων/ βελτίωση διάθεσης (43%) Μείωση του κόστους Logistics (52%) 

Βελτίωση της ορατότητας των πράσινων οδηγών 

προσφοράς (41%) 

Εδραίωση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (47%) 

Αύξηση χρησιμοποίησης ανακυκλώσιμων/ 

επαναχρησιμοποιήσιμων (37%) 
Βελτιστοποίηση της ροής Logistics (40%) 

Βελτίωση αποδοτικότητας καυσίμων (35%) Επέκταση σε νέες αγορές (38%) 

Μείωση εκπομπών (33%) Βελτιστοποίηση της κατασκευής (35%) 

Προσέλκυση νέων πελατών/ ανάπτυξη νέων 

προϊόντων (26%) 
Μείωση του κόστους κατασκευής (32%) 

Μείωση της χρήσης τοξικών υλικών (19%) Άλλο (2%) 

Αύξηση ικανοποίησης εργαζομένων (9%)  

Πηγή: McKinnon, 2010 
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O Salim (2008) διεξήγαγε μια λεπτομερή μελέτη η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

πλεονεκτήματα της πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (Nidhi, 2011): 

• Τα οικονομικά οφέλη από την αυξημένη αποτελεσματικότητα. Με τη μείωση 

των αποβλήτων, οι εταιρείες μειώνουν έξοδα και πρόστιμα. Η εξοικονόμηση του 

προμηθευτή μπορεί να περάσει στην εταιρία-αγοραστή. 

• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της καινοτομίας. Η αποτελεσματική 

παραγωγή ενισχύεται μέσω της χρήσης καθαρότερων τεχνολογιών, την καινοτομία και 

τη μείωση των απόβλητων. 

• Βελτιωμένη ποιότητα προϊόντος. Οι συμπράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα 

βοηθούν στη διατήρηση των σχέσεων μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών που οδηγεί 

σε αυξημένο έλεγχο της ποιότητας του προϊόντος. 

• Συνεπείς εταιρικοί περιβαλλοντικοί στόχοι. Στην εποχή της πολύπλευρης, μη 

κάθετης παραγωγής, οι εταιρείες επιδιώκουν οι προμηθευτές να ενστερνίζονται τους 

εταιρικούς περιβαλλοντικούς στόχους. 

• Βελτίωση της δημόσιας εικόνας. Οι καταναλωτές, οι επενδυτές και οι 

εργαζόμενοι θα ανταποκριθούν θετικά σε εταιρείες με φήμη για την καλή 

περιβαλλοντική απόδοση. 

• Φυσική Διατήρηση. Τα πράσινα προϊόντα γενικά παράγονται με τρόπο που 

απαιτεί μικρότερες ποσότητες φυσικών πόρων και ενέργειας ή τους χρησιμοποιεί 

περισσότερο βιώσιμα από ότι οι συμβατικές διαδικασίες της απόκτησης των πρώτων 

υλών, της επεξεργασίας και κατασκευής εξαρτημάτων, της μεταφοράς και της τελικής 

διάθεσης.  

• Μείωση των αποβλήτων. Τα πράσινα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη 

μείωση της ποσότητας των απόβλητα που δημιουργούνται. Για παράδειγμα, μπορεί να 

περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά ή να αποτελούνται από λιγότερα υλικά συσκευασίας. 

• Εξοικονόμηση κόστους. Τα πράσινα προϊόντα αποτελούνται από φυσικά υλικά, 

τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν, να ξαναχρησιμοποιηθούν και να απορριφθούν 

εύκολα. Έτσι, μια επιχείρηση μπορεί να επιτύχει χαμηλότερα κόστη διάθεσης και 

επεξεργασίας αποβλήτων. 

• Μείωση επιπέδου επικίνδυνων ή τοξικών ουσιών. Τα πράσινα προϊόντα 

παράγουν χαμηλότερα επίπεδα επικίνδυνων και τοξικών υλικών στο περιβάλλον. 
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 2.4  Στρατηγικές 

 

Σύμφωνα με τους Dayna Simpson και Danny Samson (2008) οι στρατηγικές για την 

πράσινη διαχείριση, οι οποίες βασίζονται στις παραδοσιακές θεωρίες για την δίχειρης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι τέσσερις και αναλύονται παρακάτω. 

 

 2.4.1 Στρατηγικές με βάση τον κίνδυνο 

 

Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου αποτελεί τη απλούστερη στρατηγική διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας όσον αφορά την διεπιχειρησιακή διαχείριση των προς επένδυση 

πόρων. Οι επιχειρήσεις υιοθετούν αυτή τη στρατηγική ώστε να ικανοποιήσουν τις 

απαιτήσεις όλων των εμπλεκόμενων οντοτήτων. Μια τέτοια στρατηγική είναι ιδανική 

για την επιχείρηση που έχει ελάχιστη εσωτερική περιβαλλοντική διαχείριση των πόρων 

ή που πρόσφατα έχει αρχίσει να εξετάζει την καθιέρωση ενός προγράμματος πράσινης 

διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 

Οι προσπάθειες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση βασικών ρητρών στις 

συμβάσεων προμηθειών με τους προμηθευτές ώστε να πληρούν όλες τις σχετικές 

απαιτήσεις. Στην προσέγγιση αυτή συχνά υιοθετείται ένα καθιερωμένο διεθνές πρότυπο 

όπως το ISO 14001 (King, Lenox, & Terlaak, 2005).  

 

Η χρήση ενός υφιστάμενου προτύπου απόδοσης, μια προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε 

αρχικά από την εταιρία Ford Motor Company σε συνεργασία με τους προμηθευτές της 

αλλά και από άλλους οργανισμούς στη διαχείριση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, έχει 

δημιουργήσει μεγαλύτερα περιβαλλοντικά οφέλη (Melnyk, Sroufe, & Calantone, 2003), 

καθώς και ένα σύστημα το οποίο αναγνωρίζεται παγκοσμίως. Από τη σκοπιά όμως του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος τα οφέλη περιορίζονται, λόγω της ευκολίας 

εφαρμογής, της έλλειψης πρωτοτυπίας και της αυξανόμενη χρήσης των προτύπων 

αυτών και από άλλες αλυσίδες εφοδιασμού.  

 

Μια παρόμοια προσέγγιση σε συστήματα πιστοποίησης είναι η χρήση των γενικών 

αρχών σύμφωνα με τις οποίες ενσωματώνονται οι δραστηριότητες των προμηθευτών σε 
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εκείνες της επιχείρησης. Τέτοια συστήματα, τα οποία βασίζονται στην ελαχιστοποίηση 

του κινδύνου και πλαισιώνονται από ένα κλίμα χαμηλής επένδυσης στις 

διεπιχειρησιακές σχέσεις, μπορούν να διασφαλίσουν μόνο τη συμμόρφωση της 

αλυσίδας εφοδιασμού με τους τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς.  

 

Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Επίσης, μπορεί 

να επιτευχθεί και ενίσχυση της φήμη της εταιρίας. Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι δεν 

υπάρχει επιπλέον καινοτομία ή πιθανά συμπληρωματικά οικονομικά οφέλη. 

 

 2.4.2 Στρατηγικές με βάση την αποδοτικότητα 

 

Μια πιο σύνθετη στρατηγική που αναπτύχθηκε κατά τα τελευταία χρόνια αποτελεί η 

προσέγγιση “eco-efficiency” “lean-and-green”. Αυτή η στρατηγική αντλεί οφέλη που 

προκύπτουν για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας πέρα από την 

απλή κανονιστική συμμόρφωση μέσω της υποχρέωσης των προμηθευτών να επιτύχουν 

τους στόχους που είναι βασισμένη στην αποδοτικότητα. Το σημείο εκκίνησης για τη 

στρατηγική της αποδοτικότητας είναι το διπλό όφελος τόσο για το περιβάλλον όσο και 

για την οικονομικότερη απόδοση της αλυσίδας εφοδιασμού. Η στρατηγική αυτή 

επιτρέπει την επέκταση των απαιτήσεων απόδοσης στην αλυσίδα εφοδιασμού ώστε να 

μεγιστοποιείται η οικονομική απόδοση καθώς και ο σεβασμός προς το περιβάλλον 

μέσω της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων και της μείωσης της χρήσης των πόρων.  

 

Σε σχέση με την στρατηγική της ελαχιστοποίησης του κινδύνου απαιτεί υψηλότερα 

επίπεδα δέσμευσης μεταξύ πελατών και προμηθευτών. Δηλαδή, απαιτείται ένα 

υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής μεταξύ των εταίρων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 

ανάγκη για συνεργασία στον τομέα της αποτελεσματικότητας, όμως, παρέχει λύση σε 

σύνθετα προβλήματα όπως η μείωση των αποβλήτων και η ανακύκλωση (Geffen & 

Rothenberg, 2000; Klassen & Vachon, 2003). Η στρατηγική αυτή μπορεί να προσφέρει 

ένα πλεονέκτημα μείωσης του κόστους στην αλυσίδα εφοδιασμού, ενώ συνδυάζεται με 

τους προϋπάρχοντες οργανωτικούς στόχους. 
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Από την άλλη πλευρά, αυτή η στρατηγική της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν επιτρέπει 

περισσότερες δραστηριότητες περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως ο σχεδιασμός 

προϊόντων ή η υποκατάσταση των υλικών. Ανακλήσεις προϊόντων λόγω κακής 

επιλογής του χαμηλού κόστους, αλλά και επικίνδυνα υλικά αντιπροσωπεύουν τον 

εγγενή κίνδυνο στο να δοθεί έμφαση μόνο στην αποτελεσματικότητα της αλυσίδας 

εφοδιασμού. Η στρατηγική της θεωρείται τεχνικά αδύνατη αλλά και κοινωνικά 

περίπλοκη από ό, τι η στρατηγική για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. 

 

 2.4.3 Στρατηγικές με βάση την καινοτομία 

 

Η πράσινη στρατηγική για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας με βάση την 

καινοτομία είναι διαφορετική από την προηγούμενη προσέγγιση που εξειδικεύεται στη 

περιβαλλοντική απόδοση. Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο την 

πιθανότητα αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών από προμηθευτές που μπορεί να μην έχουν 

συμμορφωθεί με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς ή οι οποίοι προμηθεύονται 

προϊόντα αγνοώντας πλήρως τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Bowen et al., 2001).  

 

Η μετάβαση από μια στρατηγική GSCM με βάση την αποδοτικότητα που βασίζεται σε 

ένα υψηλότερο επίπεδο καινοτομίας ή στην ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων της αλυσίδας εφοδιασμού και στο σχεδιασμό του προϊόντος απαιτεί 

εξειδικευμένους περιβαλλοντικούς πόρους (Lenox & King, 2004).  

 

Μια επιχείρηση για να κρατήσει ενήμερους τους προμηθευτές της για τις αλλαγές στην 

περιβαλλοντική νομοθεσία και να τους παράσχει κατάρτιση σε περιβαλλοντικά θέματα, 

απαιτείται σχεδιασμός, εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πιο εξειδικευμένων 

περιβαλλοντικών πόρων. Η ανάπτυξη των εν λόγω πόρων παρέχει τις προϋποθέσεις για 

έναν οργανισμό να ακολουθήσει μια στρατηγική GSCM που βασίζεται στην 

καινοτομία. Οι πόροι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση 

καινοτομιών στο σχεδιασμό των προϊόντων, των χαρακτηριστικών τους ή του κύκλου 

ζωής που σχετίζονται με δραστηριότητες όπως η επισκευή και η ανακύκλωση.  
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 2.4.4 Στρατηγικές κλειστού βρόχου 

 

Οι στρατηγικές κλειστού βρόχου είναι οι πιο πρόσφατες στρατηγικές πράσινης 

διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και αποτελούν την πιο πολύπλοκη και συνεργατική 

μορφή. Συχνά αναφέρεται στην απλούστερη μορφή της ως «reverse logistics», καθώς 

περιλαμβάνει τη σύλληψη και την ανάκτηση των υλικών είτε για την εκ νέου 

κατασκευή (υψηλής αξίας) ή ανακύκλωση (χαμηλή τιμή) (Kocabasoglou et al., 2007). 

Τα υλικά αυτά μπορούν να προκύψουν είτε κατά τη διάρκεια της παραγωγής είτε από 

επιστρεφόμενα εμπορεύματα. Η στρατηγική κλειστού βρόχου ενσωματώνει 

περιβαλλοντικές επιδόσεις σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.  

 

Στην απλούστερη μορφή της, μπορεί να περιλαμβάνει το προϊόν επιστροφής και τα 

reverse logistics να εφαρμόζονται μόνο στο τμήμα λιανικής της αλυσίδας εφοδιασμού. 

Σε πιο σύνθετα συστήματα, χρησιμοποιούνται ή παρωχημένα προϊόντα ή τα απόβλητα 

που λαμβάνονται πίσω από τον παραγωγό, τα οποία ανακατασκευάζονται ή 

ανακυκλώνονται αντί να απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής.  

 

Το κίνητρο για την υιοθέτηση μιας στρατηγική κλειστού βρόχου παραμένει σε χαμηλά 

επίπεδα λόγω του κατανεμημένου έλεγχου κατά τη διάρκεια της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας, της έλλειψης διαθέσιμων υποδομών, καθώς και της αδυναμίας 

των αλυσίδων εφοδιασμού να πειστούν ότι η δραστηριότητα αυτή είναι οικονομικά 

βιώσιμη.  

 

Η στρατηγική κλειστού βρόχου, όμως, αποτελεί μια προσέγγιση που ενσωματώνει 

απρόσκοπτα θέματα οικονομικών, λειτουργικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων. Οι 

επιχειρήσεις που εξετάζουν την εφαρμογή ενός κλειστού βρόχου αλυσίδας εφοδιασμού 

απαιτούν υψηλά επίπεδα ελέγχου της συλλογής και της επιστροφής των υλικών που 

χρησιμοποιούνται. Η σωστή διαχείριση των εμπορευμάτων για λόγους ποιότητας και η 

ομαδοποίηση κατά τη διάρκεια της συλλογής και διαλογής τους επιτρέπει τη 

δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης, ο 

συντονισμός μεταξύ όλων των εταίρων και η κοινωνικά περίπλοκη γνώση απαιτεί 

χρόνια προσπάθειας για την επίτευξη της ανάπτυξης μιας τέτοιας στρατηγικής. Οι 
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συνεργατικές σχέσεις παρέχουν το βασικό θεμέλιο για μια στρατηγική της 

εφοδιαστικής αλυσίδας κλειστού βρόγχου. 
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 3 Μεθοδολογία 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, ώστε να τεθεί το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας, και η 

μελέτη περίπτωσης για τη διαπίστωση της δυνατότητας εφαρμογής των πολιτικών 

πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας στην πράξη. 

 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε μέσα από την αναζήτηση σε 

επιστημονικά άρθρα και εργασίες, νομοθετήματα και εκδόσεις επιστημονικών 

περιοδικών. Το διαδίκτυο υπήρξε ένα πολύτιμο εργαλείο για την εύκολη πρόσβαση στις 

εν λόγω ηλεκτρονικές πηγές. 

 

Η μελέτη περίπτωσης (case study) ανήκει στην κατηγορία των ποιοτικών ερευνών και 

είναι μια μελέτη ενός φαινομένου (περίπτωση) σε βάθος, η οποία πραγματοποιείται στο 

φυσικό του περιβάλλον και από την οπτική γωνία των συμμετεχόντων στη λειτουργία 

του φαινομένου αυτού. Η μελέτη περίπτωσης υπερέχει στο να βοηθά στην κατανόηση 

ενός σύνθετου θέματος ή αντικειμένου. Επιπλέον μπορεί να επεκτείνει την εμπειρία και 

να προσθέσει δυναμική σε αυτό που είναι ήδη γνωστό από προηγούμενες έρευνες 

(Stake, 1995).  

 

Ο σχεδιασμός μιας μελέτης περίπτωσης περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

1. Προσδιορισμός του προβλήματος. 

2. Προσδιορισμός των στόχων. 

3. Καταγραφή του τρόπου υλοποίησης της λύσης και προσέγγισης του 

προβλήματος. 

4. Καταγραφή της εφαρμογής της λύσης. 

5. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

 

Οι μελέτης περίπτωσης επιλέγονται γενικότερα λόγω της επιτυχίας και της 

αποτελεσματικότητας τους σε κάποιον τομέα. Πιο ειδικά, η μελέτη περίπτωσης της 

συγκριμένης εργασίας αφορά στην παράθεση ποικίλων καλών πρακτικών της εταιρίας 

McDonald’s. Η επιλογή της εταιρίας οφείλεται αφενός στην πολυπλοκότητα του 
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δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας και αφετέρου στην παγκόσμια 

επιχειρηματική της δράση. Είναι αξιοσημείωτη η αποτελεσματική εφαρμογή των 

πράσινων πολιτικών εφοδιαστικής αλυσίδας που συναντάμε σε θεωρητικό πλαίσιο σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 
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 4 Μελέτη Περίπτωσης της εταιρίας McDonald's 

 4.1  Εταιρικό Προφίλ 

 

Σήμερα η εταιρία McDonald’s αριθμεί περίπου 1,8 εκατομμύρια εργαζομένους και 

πάνω από 5.000 franchisees σε 34.000 εστιατόρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, την 

Ευρώπη, την Ασία/Ειρηνικό, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, τον Καναδά, και τη 

Λατινική Αμερική. Με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες (Oak Brook, Illinois) είναι η 

μεγαλύτερη αλυσίδα εστιατορίων ταχείας εστίασης (fast food) στον κόσμο και 

εξυπηρετεί περίπου 69 εκατομμύρια πελάτες ημερησίως σε 118 χώρες.  

 

Η εταιρεία έχει γίνει σύμβολο της παγκοσμιοποίησης και του αμερικανικού τρόπου 

ζωής, ενώ έχει γίνει συχνά το επίκεντρο κριτικής σχετικά με την παχυσαρκία, την 

επιχειρησιακή ηθική και την υπευθυνότητα των εταιρειών απέναντι στους 

καταναλωτές, αλλά και τον σεβασμό προς το περιβάλλον 

(http://en.wikipedia.org/wiki/McDonald's). 

 

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι η πώληση προϊόντων όπως hamburger, 

cheeseburger, προϊόντα κοτόπουλου, τηγανιτές πατάτες, πρωινό, αναψυκτικά, 

milkshakes και επιδόρπια. Σε απάντηση στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των 

καταναλωτών, η εταιρεία έχει επεκτείνει το μενού της ώστε να συμπεριλάβει σαλάτες, 

smoothies, και φρούτα (http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3641603.stm). 

 

 4.1.1 Ιστορικά Στοιχεία 

 

Οι αδελφοί Dick και Maurice McDonald άνοιξαν το 1940 το πρώτο εστιατόριο 

McDonald's στο San Bernardino της Καλιφόρνιας με την φιλοσοφία των υπηρεσιών 

Drive-in και car hop, όπου οι πελάτες μπορούν να παρκάρουν τα οχήματά τους και να 

εξυπηρετηθούν από το προσωπικό που βγαίνει έξω για να πάρει τις παραγγελίες και να 

επιστρέψει με τα τρόφιμα.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/McDonald's
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3641603.stm
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Αργότερα, το 1948, η εταιρία αναδιοργανώθηκε και η λειτουργιά της εταιρίας 

βασίστηκε στην ιδέα της εστίασης με χαμηλές τιμές (15 Cent hamburger) και της 

γρήγορης εξυπηρέτησης, καθώς και στην προετοιμασία των προϊόντων σε αλυσίδα 

παραγωγής. Το 1953, η εταιρία επεκτείνεται εφαρμόζοντας αποτελεσματικά το 

σύστημα franchising, όπου η μητρική εταιρεία διατηρεί το σήμα και τους γενικούς 

κανονισμούς λειτουργίας και η διεύθυνση των κατά τόπους επιχειρήσεων αφήνεται σε 

υπεργολάβους. Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε και το γνωστό σήμα των McDonald's, οι 

λεγόμενες "Χρυσές Αψίδες" (Golden Arches). 

 

O Ray Kroc, διευθυντής του ένατου καταστήματος της αλυσίδας, αγόρασε την εταιρεία 

των αδελφών McDonald το 1961. Σίγουρος πως η ιδέα των εστιατορίων γρήγορης 

εστίασης θα είχε ευρεία αποδοχή, ιδρύει την ίδια χρονιά το Hamburger University, το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα που θα εκπαίδευε τους δικαιοδόχους αλλά και το προσωπικό των 

εστιατορίων. (http://el.wikipedia.org/wiki/McDonald's) 

 

Ο Ray Kroc οραματίστηκε την εξάπλωση της αλυσίδας εστιατορίων McDonald’s στις 

ΗΠΑ αλλά και την παγκόσμια εξάπλωση της αλυσίδας. Το 1967 ανοίγει το πρώτο 

εστιατόρια εκτός ΗΠΑ, στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά και το 1971 το πρώτο 

στην Ευρώπη, κοντά στο Άμστερνταμ. Για να επιτευχθεί το όραμα του, επέλεξε να 

πείσει τόσο τους franchisees και τους προμηθευτές να επενδύσουν στο όραμά του. 

Έτσι, προώθησε το σύνθημα “In business for yourself, but not by yourself”, το οποίο 

βασίστηκε στην αρχή «3-legged stool» (σκαμνί με 3 πόδια, όπου το ένα πόδι είναι η 

εταιρία McDonald 's, το δεύτερο οι δικαιοδόχοι-franchisees, και το τρίτο οι 

προμηθευτές της McDonald) - το σκαμνί είναι τόσο ισχυρό όσο τα 3 πόδια). 

(http://www.mcdonalds.com/us/en/our_story/our_history/the_ray_kroc_story.html) 

 

Η εταιρεία εισήχθη στις χρηματιστηριακές αγορές το 1965. Σύμφωνα με την Lisa 

Baertlein (2009), η McDonald 's αυξάνει το μέρισμά της κάθε χρόνο από τότε που 

ξεκίνησε την καταβολή μερίσματος, το 1976.  Τον Οκτώβριο του 2012, οι μηνιαίες 

πωλήσεις της εταιρίας μειώθηκαν για πρώτη φορά σε εννέα χρόνια (Hsu, 2012).  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/McDonald's
http://www.mcdonalds.com/us/en/our_story/our_history/the_ray_kroc_story.html
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 4.1.2 Αποστολή & Αξίες 

 

Αποστολή της McDonald's είναι να αποτελεί αγαπημένο τόπο και τρόπο εστίασης για 

τους πελάτες της. Οι δραστηριότητές της σε όλο τον κόσμο έχουν ευθυγραμμιστεί γύρω 

από μια παγκόσμια στρατηγική που ονομάζεται “the Plan to Win”, η οποία 

επικεντρώνεται στα πέντε βασικά στοιχεία της εξυπηρέτησης του πελάτη (People, 

Products, Place, Price and Promotion). Ενώ οι αξίες της εταιρίες αναλύονται παρακάτω: 

 

 Πελάτες: Η εμπειρία του πελάτη είναι το επίκεντρο των δραστηριοτήτων της 

McDonald’s. Οι πελάτες είναι ο λόγος για την ύπαρξή της εταιρίας, η οποία 

αποδεικνύει την εκτίμησή της προς τον πελάτη, παρέχοντας τρόφιμα υψηλής ποιότητας 

και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ένα καθαρό, φιλόξενο περιβάλλον.  

 

 Εργαζόμενοι: Υπάρχει η πεποίθηση ότι μια ομάδα καλά εκπαιδευμένων ατόμων 

με διαφορετικό υπόβαθρο και εμπειρίες, που εργάζονται από κοινού σε ένα περιβάλλον 

που υιοθετεί το σεβασμό, είναι ουσιαστικής σημασίας για την συνέχιση της επιτυχίας. 

Παρέχονται ευκαιρίες, καλλιεργούνται επιδεξιότητες, αναπτύσσονται ηγέτες και 

επιβραβεύονται οι καλές επιδόσεις.  

 

 Επιχειρηματικό Μοντέλο McDonald's: Απεικονίζεται με την αρχή “three-legged 

stool”, η οποία είναι θεμέλιο για την εξισορρόπηση των συμφερόντων και των τριών 

ομάδων (ιδιοκτητών, προμηθευτών και εργαζομένων). 

 

 Ηθική: Η εταιρία ασκεί τις δραστηριότητές της με υψηλά πρότυπα δικαιοσύνης, 

εντιμότητας και ακεραιότητας. 

 

 Κοινωνική Ευθύνη: Η εταιρία βοηθάει τους πελάτες της να βελτιώσουν τις 

κοινότητες τους μέσω των Φιλόπτωχων Ταμείων Ronald McDonald House Charities.  

 

 Αύξηση Κερδοφορίας: Καθώς η McDonald's είναι μια εταιρία εισηγμένη στο 

χρηματιστήριο, οφείλει να παρέχει μια σταθερή κερδοφόρα ανάπτυξη για τους 

μετόχους μας. Αυτό απαιτεί συνεχή εστίαση στους πελάτες της. 
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 Εξέλιξη & Καινοτομία: Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση. Προσπαθεί να 

προβλέπει και να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών, των 

εργαζομένων και της εταιρίας μέσα από τη συνεχή εξέλιξη και καινοτομία 

(http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/our_company/mission_and_values.html). 

 

 4.1.3 Επιχειρηματικό Μοντέλο 

 

Το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης McDonald's είναι ελαφρώς διαφορετικό 

από εκείνο των άλλων αλυσίδων fast-food. Ένα εστιατόριο McDonald's λειτουργεί είτε 

από έναν δικαιοδόχο-franchisee, είτε από μια θυγατρική εταιρία, ή απλά ως 

υποκατάστημα της εταιρείας. Περίπου το 15 % των εστιατορίων McDonald's ανήκουν 

άμεσα στην εταιρία, ενώ τα υπόλοιπα λειτουργούν μέσω συμφωνιών franchising και 

κοινοπραξιών. Έτσι, τα έσοδα της εταιρίας προέρχονται από επενδύσεις σε ακίνητα 

(ενοίκια), δικαιώματα franchising και από πωλήσεις των εστιατορίων που ανήκουν 

άμεσα στην εταιρία.  

 

Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας είναι 

διαφορετικό από ότι στις ΗΠΑ. Το λιγότερο από το 30 % των εστιατορίων έχουν 

εκχωρηθεί εξολοκλήρου υπό την ιδιοκτησία της εταιρείας. Σε άλλες χώρες, τα 

εστιατόρια McDonald's λειτουργούν από κοινοπραξίες μεταξύ της Corporation 

McDonald's και άλλων τοπικών φορέων. 

 

Ως προϋπόθεση για πολλές συμφωνίες franchising, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με τη 

σύμβαση, τη χώρα, και τη τοποθεσία, η εταιρία μπορεί να κατέχει ή να μισθώνει τα 

ακίνητα στα οποία οι franchisees πρόκειται να ανοίξουν ένα εστιατόριο McDonald 's. 

Στις περισσότερες, αν όχι όλες τις περιπτώσεις, ο δικαιοδόχος δεν κατέχει τη θέση του 

εστιατορίου του. 

 

Επιπλέον, η εταιρία McDonald's δεν κάνει άμεσες πωλήσεις τροφίμων και υλικών 

στους δικαιοδόχους, ωστόσο, οργανώνει τη μεταφορά των τροφίμων και των υλικών σε 

εστιατόρια μέσω εγκεκριμένων εταιριών third party logistics 

(http://en.wikipedia.org/wiki/McDonald's). 

http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/our_company/mission_and_values.html
http://en.wikipedia.org/wiki/McDonald's
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Τα McDonald's έχουν επεκταθεί παγκοσμίως. Στην Ευρώπη έχει εδραιωθεί κυρίως στη 

Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ασία, υπάρχουν σημαντικές 

δυνατότητες στην κινεζική αγορά. Η εταιρεία έχει προσαρμόσει τα στοιχεία του μενού 

της στις τοπικές κουλτούρες, όπως το Ebi Buger στην Ιαπωνία, το πράσινο τσάι και το 

Red Bean Ice Cream Sundae στο Χονγκ Κονγκ, και το McRice στη Σιγκαπούρη. Στην 

Κίνα, τα McDonald's έχουν επιλεγεί ως το επίσημο εστιατόριο των Ολυμπιακών 

Αγώνων Πεκίνο 2008.  Επιπλέον, εστιατόρια McDonald's εξακολουθούν να ανοίγουν 

σε όλο τον κόσμο με ταχείς ρυθμούς - η εταιρεία άνοιξε περίπου 1.000 μονάδες το 2008 

και συνεχίζει να αυξάνεται κατά 1-2% ετησίως. Ο πίνακας 4.1 δείχνει τα ποσοστά 

κερδοφορίας των McDonald's ανά γεωγραφική περιοχή 

(http://www.wikinvest.com/stock/McDonald's_Corporation_(NYSE:MCD)). 

 

Πίνακας 4-1: McDonald's International Revenues 

 

Πηγή:http://www.wikinvest.com/stock/McDonald's_Corporation_(NYSE:MCD) 

 

 4.2  Προσδιορισμός του προβλήματος 

 

Η εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρίας McDonald's είναι ένα σύνθετο δίκτυο άμεσων και 

έμμεσων προμηθευτών. Η αλυσίδα εφοδιασμού αποτελείται από πολλές διαφορετικές 

τοπικές και περιφερειακές αλυσίδες εφοδιασμού σε όλο τον κόσμο, οι οποίες 

συνδέονται μεταξύ τους σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω στρατηγικών πλαισίων και 

πολιτικών (Εικόνα 4-1). 

http://www.wikinvest.com/stock/McDonald's_Corporation_(NYSE:MCD)
http://www.wikinvest.com/stock/McDonald's_Corporation_(NYSE:MCD)
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Η διαχείριση αυτού του περίπλοκου συστήματος πραγματοποιείται μέσω της στενής 

συνεργασίας με τους άμεσους προμηθευτές που μοιράζονται τις αξίες και το όραμα της 

McDonald's για την αειφόρο εφοδιαστική αλυσίδα. Έχουν τεθεί από τη McDonald's 

πρότυπα για την ποιότητα, την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα. 

 

Η μεγάλη πρόκληση για την εταιρία McDonald's είναι η αποτελεσματική εφαρμογή των 

πράσινων πολιτικών αυτής της πολύπλοκης εφοδιαστικής αλυσίδας στα εστιατόρια της 

έτσι ώστε να επιτύχει μείωση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων.  

 

 

 

Εικόνα 4-1: Η εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρίας McDonald’s 

Πηγή:(http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/our_focus_areas/sustainable

_supply_chain.html) 

 

 

http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/our_focus_areas/sustainable_supply_chain.html
http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/our_focus_areas/sustainable_supply_chain.html
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 4.3  Προσδιορισμός των στόχων 

 

Η εταιρία McDonald's έχει ανοίξει έναν παραγωγικό διάλογο με τους πελάτες, τους 

μετόχους, τους προμηθευτές και τους εργαζομένους της σχετικά με τις πολιτικές για μια 

βιώσιμη ανάπτυξη. Σε συνεργασία με τους προμηθευτές της, στόχος είναι η εφαρμογή 

υγιών πρακτικών παραγωγής που ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 

Ωστόσο, δεν σταματά στην αναζήτηση και εφαρμογή των πρακτικών αυτών αλλά και, 

λόγω της στενής σχέσης της με τις τοπικές κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, προωθεί ορθές 

περιβαλλοντικές πρακτικές με την παροχή εκπαιδευτικού υλικού στα εστιατόριά της 

και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία 

(http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/policies_programs/environ

mental_responsibility/global_environmental_commitment.html). 

 

Το όραμα της McDonald's για την βιώσιμη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας εστιάζει 

στα ακόλουθα βασικά σημεία: 

 Ηθική: Συνεργασία με προμηθευτές που ακολουθούν πρακτικές που 

διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους καθώς και την 

ευημερία και την ανθρώπινη μεταχείριση των ζώων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. 

 Περιβάλλον: Προμήθεια των υλικών και σχεδιασμός, κατασκευή και διανομή 

των προϊόντων με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 Οικονομικά: Προσφορά τροφίμων σε προσιτές τιμές, με δικαιότερες εμπορικές 

πρακτικές, περιορίζοντας την εξάπλωση των γεωργικών ασθενειών και επηρεάζοντας 

θετικά τις κοινότητες στις οποίες οι προμηθευτές δραστηριοποιούνται 

(http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/our_focus_areas/sustainable_supp

ly_chain.html). 

 

 

http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/policies_programs/environmental_responsibility/global_environmental_commitment.html
http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/policies_programs/environmental_responsibility/global_environmental_commitment.html
http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/our_focus_areas/sustainable_supply_chain.html
http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/our_focus_areas/sustainable_supply_chain.html
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 4.4  Καταγραφή του τρόπου υλοποίησης της λύσης του προβλήματος 

 4.4.1 Βιοντίζελ - Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού 

 

Η McDonald's προσπαθεί να βρει τρόπους για την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων 

μαγειρικών ελαίων και καταφέρνει να τα μετατρέψει σε περιουσιακό στοιχείο της 

επιχείρησης. Στην Ευρώπη, περισσότερο από το 80% των χρησιμοποιημένων ελαίων 

μετατρέπεται σε βιοντίζελ. Περίπου το 28% των καυσίμων που χρησιμοποιούν τα 

ευρωπαϊκά φορτηγά της εφοδιαστικής αλυσίδας των McDonald's προέρχεται από 

βιοντίζελ. Ενώ, περίπου το 37% του καυσίμου αυτού προέρχεται από το βιοντίζελ που 

παράγεται από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. Τα McDonald's στην Ευρώπη 

προσδοκούν να αυξήσουν το ποσοστό αυτό ακόμα περισσότερο.  

 

Μέχρι το τέλος του 2008, τα McDonald's στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακύκλωσαν το 

100% των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων. Μετατράπηκε σε βιοντίζελ το οποίο 

τροφοδότησε τα φορτηγά παράδοσης στην εν λόγω αγορά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

τον περιορισμό των εκπομπών. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν πάνω 

από 3.500 τόνους, κάτι που ισοδυναμεί με τις εκπομπές 1.500 οικογενειακών 

αυτοκινήτων για ένα χρόνο.  

 

Η εταιρία McDonald's, ωστόσο, δεν σταματά μόνο στην ανακύκλωση μαγειρικού 

λαδιού, αλλά προχωράει σε μια ολιστική προσέγγιση με την μαζική παράδοση και  

συλλογή του μαγειρικού λαδιού. Για περισσότερα από 10 χρόνια, τα McDonald 's στις 

ΗΠΑ συνεργάζονται με τον προμηθευτή RTI για την εφαρμογή ενός προγράμματος 

παράδοσης και ανάκτησης του λαδιού. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την 

παράδοση του φρέσκου λαδιού μαγειρέματος στα εστιατόρια μέσω μιας πύλης σε μια 

μεγάλη δεξαμενή εντός του εστιατορίου. Την ίδια στιγμή, τα χρησιμοποιημένα έλαια 

συλλέγονται σε ξεχωριστό ρεζερβουάρ ώστε να μεταφερθούν σε ένα μεγαλύτερο χώρο 

διανομής όπου πωλούνται για επαναχρησιμοποίηση σε διάφορούς προμηθευτές, 

συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών βιοντίζελ. Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό 

εξαλείφει επιπλέον την ανάγκη για πλαστικές συσκευασίες μεταφοράς του λαδιού προς 

τα εστιατόρια. 
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Σήμερα, σχεδόν το 75% των εστιατόριων στις ΗΠΑ είναι ενταγμένο σε αυτό το 

πρόγραμμα, ποσοστό που αντιπροσωπεύει πάνω από 8.675 εστιατόρια. 

Ανακυκλώνονται περίπου 1.450 γαλόνια χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων ανά 

έτος (£ 11.600) 

(http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/policies_programs/environ

mental_responsibility/biodiesel_and_recycling_cooking_oil.html). 

 

 4.4.2 Σχεδιασμός συσκευασίας 

 

Στον σχεδιασμό των συσκευασιών για τα τρόφιμα και τα ποτά της McDonald's οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ένα από τα πέντε βασικά κριτήρια της διαδικασίας 

(Εικόνα 4-2).  

 

 

Εικόνα 4-2: Η διαδικασία σχεδιασμού της συσκευασίας McDonald’s 

Πηγή:(http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/policies_programs/e

nvironmental_responsibility/sustainable_packaging_design.html) 

 

 

http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/policies_programs/environmental_responsibility/biodiesel_and_recycling_cooking_oil.html
http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/policies_programs/environmental_responsibility/biodiesel_and_recycling_cooking_oil.html
http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/policies_programs/environmental_responsibility/sustainable_packaging_design.html
http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/policies_programs/environmental_responsibility/sustainable_packaging_design.html
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Από περιβαλλοντική άποψη, γίνεται προσπάθεια μείωσης της επίπτωσης της 

συσκευασίας στο περιβάλλον και βελτίωσης των πρακτικών διαχείρισης των 

αποβλήτων. Η προσέγγισή αυτή μελετά ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. 

Αρχικά με την προέλευση των υλικών, στη συνέχεια με το σχεδιασμό της συσκευασίας 

και, τέλος,  με τις επιλογές για την κατάληξη του προϊόντος, όπως η ανακύκλωση και η 

κομποστοποίηση(http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/policies_

programs/environmental_responsibility/sustainable_packaging_design.html). 

 

Για την εταιρία McDonald's αποτελεί παγκόσμια περιβαλλοντική δέσμευση η 

αποτελεσματική διαχείριση στερεών αποβλήτων. Ακολουθώντας την προσέγγιση "total 

life cycle" για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, εξετάζει τρόπους για τη μείωση των 

υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και τη συσκευασία. Έτσι, έχει τρεις 

άξονες δράσης: τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.  

 

Ο πρώτος άξονας δράσης περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση του βάρους ή/και του 

όγκου των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούνται. Αυτό μπορεί να σημαίνει 

εξάλειψη της συσκευασίας, υιοθέτηση λεπτότερης και ελαφρύτερης συσκευασίας, 

αλλαγή των συστημάτων παραγωγής και διανομής, υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ή 

χρήση εναλλακτικών υλικών.  

 

Στον δεύτερο άξονα δράσης επαναχρησιμοποιούνται υλικά, όποτε είναι εφικτό είτε 

κατά τη λειτουργία των εστιατορίων είτε στα συστήματα διανομής, εφόσον δεν τίθεται 

σε κίνδυνο η ασφάλεια και οι συνθήκες υγιεινής ή η εξυπηρέτηση των πελατών. 

 

Η ανακύκλωση αποτελεί τον τρίτο και τελευταίο άξονα δράσης. Η McDonald's 

αποτελεί τον μεγαλύτερο χρήστη ανακυκλωμένου χαρτιού στον κλάδο της, 

εφαρμόζοντάς την ανακύκλωση σε κουτιά Happy Meal, τσάντες carryout, δίσκους 

carryout και χαρτοπετσέτες. Μέσω του προγράμματος "McRecycle", διατηρεί την 

μεγαλύτερη αποθήκη πληροφοριών για τους προμηθευτές που σχετίζονται με την 

ανακύκλωση και δαπανά τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για αγορά 

ανακυκλωμένων υλικών. 

 

http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/policies_programs/environmental_responsibility/sustainable_packaging_design.html
http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/policies_programs/environmental_responsibility/sustainable_packaging_design.html
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Παράλληλα, έχει δεσμευτεί για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση όσο 

περισσότερων στερεών αποβλήτων, τα οποία περιλαμβάνουν υλικά όπως γκοφρέ 

χαρτόνι, φιλμ πολυαιθυλενίου και χαρτί. Η σύνθεση των συσκευασιών αλλάζει, όπου 

αυτό είναι εφικτό, για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης 

(http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/policies_programs/environ

mental_responsibility/global_environmental_commitment.html). 

 

 4.4.3 Πράσινα εστιατόρια 

 

Η McDonald's είναι μέλος του Green Building Council (USGBC) από το 2007 και έχει 

χρησιμοποιήσει προγράμματα όπως το σύστημα αξιολόγησης LEED ως εργαλεία 

μάθησης. Το σύστημα αξιολόγησης LEED είναι ένα εθνικά αναγνωρισμένο πράσινο 

σύστημα αξιολόγησης κτιρίων με συγκεκριμένα πρότυπα για την ανάπτυξη κτιρίων 

ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση νερού, ενεργειακή απόδοση και επιλογή υλικών 

φιλικών προς το περιβάλλον. Ο στόχος της στρατηγικής για τα πράσινα κτίρια είναι η 

μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

(http://www.successfulmeetings.com/Event-Planning/Conferences/Articles/How-

McDonald-s-Is-Supersizing-Sustainability/). 

 

Το 2008, άνοιξε το πρώτο πράσινο εστιατόριο McDonald's στο Σικάγο των ΗΠΑ, που 

του απονεμήθηκε η πιστοποίηση Gold LEED από το Green Building Council των ΗΠΑ. 

Το 2009, το ίδιο κατάφερε και το εστιατόριο McDonald 's στο Cary της Βόρεια 

Καρολίνα. Υψηλής απόδοσης μηχανολογικός εξοπλισμός και λέβητες, εσωτερικός 

φωτισμός με ειδικούς φεγγίτες και αξιοποίηση του ηλιακού φωτός, πράσινη στέγη, 

φωτισμός LED για την εξωτερική σήμανση και τους χώρους στάθμευσης είναι κάποια 

από τα σχεδιαστικά στοιχεία των πράσινων εστιατορίων McDonald's 

(http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/best_practices/environmen

tal_responsibility/green_building/green_building_north_america.html). 

 

Στη Γαλλία, το πρώτο πράσινο εστιατόριο McDonald's άνοιξε στη Plaisance du Touch 

και χρησιμοποιώντας τη γαλλική πιστοποίηση HQE για πράσινα εμπορικά κτίρια ως 

βάση για το σχεδιασμό και την κατασκευή του. Ο σχεδιασμός του εστιατορίου είναι 

http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/policies_programs/environmental_responsibility/global_environmental_commitment.html
http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/policies_programs/environmental_responsibility/global_environmental_commitment.html
http://www.successfulmeetings.com/Event-Planning/Conferences/Articles/How-McDonald-s-Is-Supersizing-Sustainability/
http://www.successfulmeetings.com/Event-Planning/Conferences/Articles/How-McDonald-s-Is-Supersizing-Sustainability/
http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/best_practices/environmental_responsibility/green_building/green_building_north_america.html
http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/best_practices/environmental_responsibility/green_building/green_building_north_america.html
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τέτοιος ώστε να περιλαμβάνει τη χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

όπως οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, η γεωθερμία και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα. Επιπλέον 

έμφαση δίνεται στη διατήρηση των φυσικών πόρων με τη μείωση της χρήσης νερού και 

τη συλλογή των όμβριων υδάτων. 

 

Τα McDonald 's στο Achim της Γερμανίας έχουν ως στόχο τη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας κατά 30% σε σχέση με ένα παραδοσιακό εστιατόριο, χρησιμοποιώντας 

καινοτόμες τεχνολογίες συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής θέρμανσης, της 

παραγωγής αιολικής ενέργειας και των φωτοβολταϊκων κύτταρων. 

 

Μεγάλη είναι η συνεισφορά των προμηθευτών σ’αυτή την προσπάθεια. Μερικά 

παραδείγματα περιλαμβάνουν την επιλογή των πλακιδίων δαπέδου με ανακυκλωμένο 

περιεχόμενο, τη χρήση ελασμάτων στη θέση του καπλαμά, καθώς και τη 

βελτιστοποίηση των προϊόντων φωτισμού για μέγιστη απόδοση. Επίσης, οι 

προμηθευτές προχωρούν σε καινοτομίες που περιλαμβάνουν τη διαχείριση των 

αποβλήτων και τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας 

(http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/best_practices/environmen

tal_responsibility/green_building/green_building_europe.html). 

 

Συνοψίζοντας, μερικές από τις καινοτομίες των πράσινων εστιατορίων McDonald's 

είναι οι ακόλουθες: 

 Δεξαμενές αποθήκευσης βρόχινου νερού για εξοικονόμηση νερού έως 50%. 

 Οι λωρίδες στις θέσεις drive through φωτίζονται από φωτοβολταϊκά κύτταρα. Η 

ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται επίσης για τη θέρμανση του νερού. 

 Ευφυής κλιματισμός, που απαιτεί 25% χαμηλότερο ενέργεια. 

 

 4.4.4 Ανακύκλωση στα εστιατόρια McDonald's 

 

Η ανακύκλωση των συσκευασιών για τα McDonald's αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις καθώς δεν είναι ευρέως αποδεκτή. Έτσι, την ενσωματώνει μέσα στη 

καθημερινή λειτουργία των εστιατορίων της. 

 

http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/best_practices/environmental_responsibility/green_building/green_building_europe.html
http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/best_practices/environmental_responsibility/green_building/green_building_europe.html
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Πολλά από τα εστιατόρια McDonald’s στις εννέα μεγαλύτερες αγορές ανακυκλώνουν 

το γκοφρέ χαρτόνι των συσκευασιών και τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας των εστιατόριων. Αυτό έχει μεγάλο περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο, αφού αυτά τα δύο στοιχεία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 35% του συνόλου 

των αποβλήτων (σε όγκο) που παράγονται ανά εστιατόριο κατά μέσο όρο. Σε ετήσια 

βάση, ένα μέσο εστιατόριο στις  ΗΠΑ ανακυκλώνει περισσότερο από 17 τόνους γκοφρέ 

χαρτονιού και περίπου 13.000 κιλά χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού 

(http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/policies_programs/environ

mental_responsibility/recycling_in_the_restaurant.html). 

 

 4.4.5 Ενεργειακή καινοτομία 

 4.4.5.1 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας EMS & EcoProgress 

 

Το Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (EMS) αποτελεί ένα καινοτόμο λογισμικό, το 

οποίο χρησιμοποιείται σε πολλά από τα εστιατόρια McDonald’s για τον έλεγχο της 

χρήσης ενέργειας. Με το σύστημα αυτό αυτοματοποιείται η λειτουργία on/off των 

εξωτερικών φώτων, εξοικονομώντας έως και 10% της ενέργειας ενός εστιατορίου. 

Εξετάζεται, επίσης, το ενδεχόμενο επέκτασης του συστήματος διαχείρισης ενέργειας 

και στον εξοπλισμό κουζίνας. 

 

Το 2006, για τα McDonald's της Γαλλίας σχεδιάστηκε ένα διαδραστικό λογισμικό με 

βάση το σύστημα διαχείρισης ενέργειας EcoProgress για την παρακολούθηση και τη 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό το εργαλείο υποδεικνύει τους βασικούς 

δείκτες που σχετίζονται με την ενέργεια και το περιβάλλον για κάθε εστιατόριο. 

Καταγράφει, επίσης, τη μηνιαία κατανάλωση ενέργειας του εστιατορίου και τη 

συγκρίνει με άλλα παρόμοια. Η χρήση του λογισμικού Ecoprogress συνέβαλε στη 

μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως και 12% 

(http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/best_practices/environmen

tal_responsibility/energy_innovation/ems_energy_management_system_ecoprogress.ht

ml). 

 

http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/policies_programs/environmental_responsibility/recycling_in_the_restaurant.html
http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/policies_programs/environmental_responsibility/recycling_in_the_restaurant.html
http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/best_practices/environmental_responsibility/energy_innovation/ems_energy_management_system_ecoprogress.html
http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/best_practices/environmental_responsibility/energy_innovation/ems_energy_management_system_ecoprogress.html
http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/best_practices/environmental_responsibility/energy_innovation/ems_energy_management_system_ecoprogress.html


 

58 

 4.4.5.2 Πράσινος φωτισμός 

 

Γνωρίζοντας ότι ο φωτισμός αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό κόστος, τα McDonald's 

της Γερμανίας ανέπτυξαν νέα συστήματα φωτισμού για τις κουζίνες μαζί με τον 

προμηθευτή των συστημάτων φωτισμού Trilux. Τα σαράντα έξι εστιατόρια McDonald's 

του Αμβούργου εξοπλίστηκαν με χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας φωτισμό φθορισμού 

και οι δοκιμές αποκάλυψαν ότι, κατά μέσο όρο, κάθε εστιατόριο εξοικονομεί 11.000 

kWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως.  

 

Η επένδυση σε αυτούς τους σωλήνες φθορισμού αποπληρώθηκε μέσα σε περίπου 3-4 

χρόνια μέσω της εξοικονόμησης τους κόστους ενέργειας. Αύτη η εξοικονόμηση 

ενέργειας ανέδειξαν τα McDonald's νικητή του βραβείου EU Greenlight Award το 

2005. Από το 2007, αυτό το σύστημα φωτισμού έγινε πρότυπο στη Γερμανία 

(http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/best_practices/environmen

tal_responsibility/energy_innovation/green_lighting_for_less.html). 

 

 4.5  Καταγραφή εφαρμογών 

 4.5.1 Παραδείγματα καλών εφαρμογών σε συνεργασία με προμηθευτές 

 

Πολλοί από τους άμεσους προμηθευτές της McDonald's έχουν προσδιορίσει τις πηγές 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και κάνουν συντονισμένες προσπάθειες για τη 

μείωση του οικολογικού αποτυπώματος τους (carbon footprint), όπως η αύξηση της 

ενεργειακής αποτελεσματικότητας ή η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα 

ακόλουθα παραδείγματα αποδεικνύουν πώς οι στρατηγικές πράσινης διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας σε συνδυασμό με την αγαστή συνεργασία μεταξύ της εταιρίας 

και των προμηθευτών της μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και σε βελτίωση της αποδοτικότητας. 

 

 

 

 

http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/best_practices/environmental_responsibility/energy_innovation/green_lighting_for_less.html
http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/library/best_practices/environmental_responsibility/energy_innovation/green_lighting_for_less.html
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 4.5.1.1 McDonald’s – HAVI Logistics (Πράσινη Μεταφορά) 

 

Για να συμβάλει στο όραμά της για μια πράσινη αλυσίδα εφοδιασμού, η McDonalds σε 

συνεργασία με την HAVI Logistics παρουσίασε το πρώτο φορτηγό που τροφοδοτείται 

από ένα μίγμα πετρελαίου και υγραερίου (LPG). 

 

Η ιδέα της χρησιμοποίησης πετρελαίου και υγραερίου σε ένα κινητήρα είναι τόσο 

παλιά όσο η ίδια η εταιρεία HAVI Logistics. Ωστόσο, μια πρόσφατη αλλαγή στο 

νομοθετικό πλαίσιο κατέστησε εφικτή την υλοποίηση της ιδέας αυτής. Ένα 

ηλεκτρονικό σύστημα ανάμιξης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε το υγρό αέριο να 

αποθηκεύεται στη δεξαμενή καυσίμου και να μετατρέπεται σε αέριο καύσιμο σε ένα 

ψεκαστήρα. Με αυτό τον τρόπο, το μίγμα αέρα και αερίου εισέρχεται στους κυλίνδρους 

και καίγεται μαζί με το πετρέλαιο. Το σύστημα επεξεργάζεται ηλεκτρονικά 

πληροφορίες από τον κινητήρα για τον υπολογισμό του ποσού των αερίων καυσίμων 

που θα χρειαστούν για κάθε κύκλο οδήγησης. Το 2011, HAVI Logistics προχώρησε 

στη μετατροπή τριών φορτηγών, καλύπτοντας συνολικά περίπου 300.000 χιλιόμετρα το 

χρόνο με αυτό το «πράσινο» σύστημα καυσίμων. 

 

Με τη χρήση διπλού καυσίμου αντί του καθαρού πετρελαίου, η HAVI Logistics 

μπόρεσε να μειώσει την εκπομπή CO2 κατά 9,3% και να μειώσει το κόστος της κατά 

9,2%. Λόγω της καθαρής καύσης αερίων καυσίμων, μειώνονται επίσης και οι εκπομπές 

οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων. Δεδομένου ότι οι κατασκευαστές των φορτηγών 

Euro V έχουν δώσει το πράσινο φως για τη χρήση του βιοντίζελ, η εταιρεία σχεδιάζει 

ακόμη και να αναμειγνύεται με υγραέριο βιοντίζελ που προέρχεται από 

χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. Κάτι τέτοιο θα επιφέρει περαιτέρω μείωση των 

εκπομπών CO2 και θα μετατρέψει στο μέλλον τα φορτηγά Bi-fuel σε μια από τις πιο 

οικολογικά ορθές λύσεις για τις οδικές μεταφορές 

(http://www.bestofgreenmcdonaldseurope.com/downloads/Logistics_all_case_studies.p

df). 
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 4.5.1.2 McDonald’s – Agrarfrost GmbH & Co.KG (Πράσινη Αποθήκευση) 

 

Η ποσότητα πατάτας που χρησιμοποιούν τα εστιατόρια McDonald’s σ’ ένα χρόνο 

αποθηκεύεται με ασφάλεια από το Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο. Κατά τη διάρκεια αυτών 

των μηνών, ένα σημαντικό ποσό ενέργειας δαπανάται για τους τεράστιους ανεμιστήρες 

που χρησιμοποιούνται για να κρατήσουν το απόθεμα δροσερό. Η εταιρία Agrarfrost, 

προμηθευτής των McDonald’s στην Γερμανία, προσπάθησε να ισορροπήσει το 

ενεργειακό ισοζύγιο με τη βοήθεια μια νεοσύστατης αποθήκης πατάτας χωρητικότητας 

40.000 μετρικών τόνων στο Oschersleben. 

 

Η Agrarfrost χρησιμοποίησε ένα συνδυασμό μέτρων. Πρώτον, εγκαταστάθηκε στην 

οροφή της αποθήκης ένα εργοστάσιο ηλιακής ενέργειας 900 κιλοβάτ (KWp). Δεύτερον, 

βελτιώθηκε η μόνωση στους τοίχους και στις στέγες για να μειωθεί η απώλεια 

ενέργειας. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν εσωτερικοί ιμάντες μεταφοράς για την αποφυγή 

απωλειών ενέργειας μέσω των ανοικτών θυρών κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης.  

 

Το πρόγραμμα αυτό κατέδειξε ότι η αποθήκευση πατάτας με μηδενική κατανάλωση 

ενέργειας είναι δυνατή. Μεταξύ 1 Ιουλίου, 2010, και στις 30 Ιουνίου, 2011, οι 

συλλέκτες ηλικιακής ενέργειας παρήγαγαν πάνω από 810.000 κιλοβατώρες (kWh), ενώ 

η αποθήκη κατανάλωσε μόνο 792.000 kWh, με αποτέλεσμα να έχει εξοικονομηθεί 

πλεονάζουσα ενέργεια 18.000 kWh 

(http://s3.amazonaws.com/mcdbestof-section-pdfs/2/MCD_072_BOSS_FINAL.pdf). 

 

 4.5.1.3 McDonald’s – Keystone Foods (Αντίστροφα Logistics & Βιοντίζελ) 

 

Η Keystone Foods στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιδίωξε να χρησιμοποιήσει 

εναλλακτικό καύσιμο για το στόλο των οχημάτων της ώστε να στηρίξει το σχέδιο της 

McDonald's για μια πιο πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα. Το 2010, η Keystone Foods 

συνέλεγε το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι από τα εστιατόρια McDonald's, 

χρησιμοποιώντας τα ίδια οχήματα με τα οποία παρέδιδε το ελαιόλαδο. Το 

χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι στη συνέχεια κατέληγε σε μια τοπική μονάδα που το 
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μετέτρεπε σε βιοντίζελ. Έπειτα, η Keystone Foods χρησιμοποιούσε το καύσιμο αυτό 

στο στόλο παράδοσης του ελαιολάδου. 

 

Αν και τα κίνητρα για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων είναι χαμηλότερα στη Μέση 

Ανατολή, η ομάδα της Keystone Foods ήθελε να αποδείξει ότι είναι δυνατή η χρήση 

καθαρότερου καύσιμου χωρίς να απαιτείται κάποια τροποποίηση στον στόλου των 

οχημάτων που η εταιρία ήδη διαθέτει. Μετά τη εφαρμογή του βιοντίζελ στα φορτηγά, 

δεν υπήρξαν αξιοσημείωτες αρνητικές επιπτώσεις.  

 

Υπήρξαν, ωστόσο, πλεονεκτήματα με τη μετατροπή του χρησιμοποιημένου μαγειρικού 

ελαίου σε βιοντίζελ. Τα εστιατόρια McDonald's στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

παράγουν περισσότερο χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι από αυτό που τα φορτηγά 

χρειάζονται, γεγονός που δημιουργήσει την ευκαιρία πώλησης του πλεονάσματος 

βιοντίζελ στην ανοικτή αγορά. Η ποιότητα του παραγόμενου καυσίμου είναι τόσο 

υψηλή που, στην πραγματικότητα, η Keystone μπορεί να παράγει βιοντίζελ στο ίδιο 

κόστος με το κοινό πετρέλαιο, διασφαλίζοντας παράλληλα ανταγωνιστικές τιμές. 

Τέλος, είναι θετικό το γεγονός ότι δεν απαιτούνται ξεχωριστά φορτηγά για την 

παράδοση του ελαιολάδου και την συλλογή των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων 

από τα εστιατόρια McDonald's. 

 

Με βάση τις τρέχουσες τιμές των καυσίμων, η Keystone αναμένει να εξοικονομήσει 

$600.000 για τα επόμενα πέντε χρόνια και σχεδιάζει να συγκεντρώσει πάνω από ένα 

εκατομμύριο λίτρα χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων ανά έτος 

(http://s3.amazonaws.com/mcdbestof-section-pdfs/2/MCD_072_BOSS_FINAL.pdf). 

 

 4.5.1.4 McDonald’s – McCain Foods Limited (Σύστημα διαχείρισης ενέργειας) 

 

Μέρος του περιβαλλοντικού προγράμματος της McCain Foods Limited αποτελεί η 

συνεχής αναζήτηση τρόπων για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Η πρόκληση είναι 

να διατηρήσει τις μειώσεις ενέργειας σε ικανοποιητικό επίπεδο ακόμα και όταν τα 

επενδυτικά κεφάλαια δεν είναι τόσο μεγάλα.  
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Το σύστημα παρακολούθησης E-Live είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο που η 

McCain έχει αναπτύξει για ανιχνεύει, στοχοποιεί και διαχειρίζεται τη χρήση ενέργειας 

σε πραγματικό χρόνο. Η ανάπτυξη του εργαλείου ξεκίνησε στην Ευρώπη το 2010 και 

έχει εφαρμοστεί σε όλα τα McDonald's στην Ευρώπη, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Βόρεια 

Αμερική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.  

 

Το σύστημα χρησιμοποιεί εργαλεία του Excel και εργοστασιακούς ελέγχους για να 

παρακολουθεί τη χρήση ενέργειας. Οι λειτουργικές μονάδας προσδιορίζονται από 

επιλεγμένους βασικούς δείκτες απόδοσης, η διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται 

με τη χρήση στατιστικών εργαλείων.  Όταν μια λειτουργική μονάδα χρησιμοποιεί 

περισσότερη ή λιγότερη ενέργεια από ότι οι βέλτιστες πρακτικές υπαγορεύουν, αμέσως 

προκαλείται μια διορθωτική αντίδραση μέσα από ένα σύνολο τυποποιημένων 

κατευθυντήριων γραμμών λήψης αποφάσεων και αντιμετώπισης προβλημάτων που 

έχουν αναπτυχθεί ειδικά για κάθε λειτουργική μονάδας. 

 

Το 2008, η εταιρία McCain είχε δεσμευτεί για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 

6% μέχρι το 2012. Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει το E-Live 

σύστημα, επέτρεψε στην McCain να πετύχει μείωση της τάξης του 7,5% μεταξύ 2008 

και 2011 

(http://s3.amazonaws.com/mcdbestof-section-pdfs/2/MCD_072_BOSS_FINAL.pdf). 

 

 4.5.2 McDonald’s Ευρώπης – Καλές πρακτικές 

 

 4.5.2.1 McDonald’s Αυστρίας – Χρήση βιοντίζελ 

 

Τα McDonald's Αυστρία επέλεξαν να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων τους με την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων 

ως βιοντίζελ και την επαναχρησιμοποίηση τους στις μεταφορές φορτηγών. 

 

Το 2001, η εταιρία SDL - συνεργάτης logistics των McDonald's της Αυστρίας και 

διανομέας - ξεκίνησε ένα πιλοτικό έργο βιοντίζελ, προτείνοντας να ανακυκλώνουν το 

χρησιμοποιημένο λάδι τηγανίσματος ως εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα, που 
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χρησιμοποιούνται συνήθως στον τομέα των μεταφορών. Η διαδικασία είναι πραγματικά 

απλή. Η SDL παρέχει λάδι για τηγάνισμα σε εστιατόρια, συλλέγει και επεξεργάζεται το 

χρησιμοποιημένο λάδι, έπειτα παραδίδει την προκύπτουσα βιοντίζελ στον σταθμό 

ανεφοδιασμού της SDL.  

 

Το πιλοτικό πρόγραμμα ήταν τόσο επιτυχές που ολόκληρος ο στόλος των 15 φορτηγών 

McDonald's της Αυστρίας το 2002 κινούνταν μόνο με βιοντίζελ. Το 2006, η SDL 

παρέδωσε πάνω από 1,8 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου στα 162 εστιατόρια στην 

Αυστρία, συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο λίτρα χρησιμοποιημένο λάδι και 

παρήγαγε πάνω από 786.000 λίτρα βιοντίζελ. Η SDL χρησιμοποιείσαι πάνω από το ένα 

τρίτο από αυτό σε φορτηγά McDonald's. 

 

Ως αποτέλεσμα, η SDL διαθέτει έναν από τα πιο φιλικούς προς το περιβάλλον στόλους 

φορτηγών στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα σε μόλις τέσσερα χρόνια είναι τα εξής: 

 Εξοικονόμηση 1,3 εκατομμύριων λίτρων ορυκτών καυσίμων. 

 Μείωση των εκπομπών CO2 και SO2 κατά 2,3 εκατ. κιλά και 4.000 κιλά 

αντίστοιχα. 

 Εξοικονόμηση κόστους ενέργειας κατά 28.000 ευρώ. 

 

Άλλες αγορές από τη Σουηδία ως την Ελβετία και από την Ουκρανία μέχρι το Ηνωμένο 

Βασίλειο ακολούθησαν το παράδειγμά τους. Για παράδειγμα, όλα τα εστιατόρια 

McDonald's στο Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν στην ανακύκλωση χρησιμοποιημένων 

μαγειρικών ελαίων τους για στη μετατροπή τους σε βιοντίζελ, το οποίο εφοδίασε 100 

οχήματα διανομής. Αυτό οδηγεί σε εξοικονόμηση άνθρακα 1000 τόνων ετησίως, καθώς 

και μια σημαντική εξοικονόμηση κόστους 

(http://www.bestofgreenmcdonaldseurope.com/downloads/Logistics_all_case_studies.p

df). 
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 4.5.2.2 McDonald’s Ελβετίας – Χρήση τρένου για τις μετακινήσεις των εργαζομένων 

 

Η μετάβαση από το αυτοκίνητο στα δημόσια μέσα μεταφοράς (τρένο) συμβάλλει στην 

εξοικονόμηση κόστους και στη μείωση των εκπομπών CO2. Επιπλέον, η μετακίνηση 

των εργαζομένων με τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας είναι πιο ασφαλής και λιγότερο 

κουραστική από τη μετακίνηση με το αυτοκίνητο.  

 

Για τους παραπάνω λόγους η ελβετική McDonald's ενθάρρυνε τους εργαζομένους - 

χρήστες αυτοκινήτων της εταιρείας να προτιμήσουν τη δημόσια συγκοινωνία και 

προσέφερε εισιτήρια στη μισή τιμή για τη δημόσια συγκοινωνία σε όλο το προσωπικό 

διοίκησης καθώς και δωρεάν δημόσιες μεταφορές, συνδρομές για από κοινού χρήση 

αυτοκινήτου και οικονομικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων της εταιρίας που 

ήταν πρόθυμοι να μην χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο τους ή  να το χρησιμοποιήσουν 

ελάχιστα. Επίσης, ζητήθηκε από τους εργαζόμενους - ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να 

επιλέξουν υβριδικά αυτοκίνητα ή αυτοκίνητα με οικολογικό καύσιμο, τα οποία και 

διέθεσε η εταιρία. Παράλληλα, όλα τα εταιρικά αυτοκίνητα πρέπει να έχουν ενεργειακή 

κλάση Α ή Β και να διαθέτουν φίλτρα σωματιδίων. 

 

Η ελβετική McDonald's κατάφερε να μειώσει την απόσταση οδήγησης των 

αυτοκινήτων της εταιρείας κατά τουλάχιστον 10% και να μειώσει την κατανάλωση 

καυσίμου ορυκτέλαιου κατά τουλάχιστον 10% 

(http://www.bestofgreenmcdonaldseurope.com/downloads/Logistics_all_case_studies.p

df). 

 

 4.5.2.3 McDonald’s Σουηδίας – Δωρεάν σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων  

 

Για την υποστήριξη της αειφόρου μετακίνησης στα εστιατόρια της και για να δείξει 

ηγετικό ρόλο στο θέμα της πράσινης καινοτομίας και της αειφόρου ανάπτυξης, η 

McDonald's Σουηδίας δημιούργησε την McCharge. 

 

Τον Ιούνιο του 2009, η McDonald's στη Σουηδία ξεκίνησε ένα πιλοτικό έργο το οποίο 

παρείχε σταθμούς φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα εστιατόρια της (Εικόνα 4-3). 
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Το πρώτο εστιατόριο McDonald's με σταθμό φόρτισης βρίσκεται κοντά στη 

Στοκχόλμη. Οι πελάτες που επισκέπτονται το εστιατόριο για ένα γεύμα μπορούν να 

φορτίσουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τους χωρίς επιπλέον κόστος. Ενώ το πιλοτικό έργο 

βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία αξιολόγησης, η σουηδική McDonald's προχωράει σε 

μελέτες για τον εξοπλισμό και άλλων εστιατορίων με σταθμούς φόρτισης. 

 

 

Εικόνα 4-3: Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα εστιατόρια 

McDonald’s 

Πηγή:http://www.bestofgreenmcdonaldseurope.com/downloads/Logistics_all_case_stud

ies.pdf 

 

Η πιλοτική πρωτοβουλία έγινε δεκτή από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Έλαβε θετική 

προσοχή των μέσων ενημέρωσης και δημιούργησε ευκαιρίες για την επικοινωνία των 

πρωτοβουλίες Best of Green της MsDonald’s. Το συγκεκριμένο έργο μαζί με την 

χρόνια δέσμευση για περιβαλλοντική πρόοδο χάρισε στη σουηδική McDonald's το 

ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Best Environmental Work» στo Arla Foods Gala, 

το οποίο αποτελεί τα «Όσκαρ» στον επιχειρηματικό κλάδο.  

 

Τέλος, σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατασκευάστηκαν επίσης και σε 

αρκετά εστιατόρια McDonald's στο Βέλγιο και τη Νορβηγία. 

http://www.bestofgreenmcdonaldseurope.com/downloads/Logistics_all_case_studies.pd

f 
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 4.5.2.4 McDonald’s Ελβετίας – Συνδυασμός οδικών / σιδηροδρομικών μεταφορών 

 

Ο άριστος συνδυασμός οδικής και σιδηροδρομικής μεταφοράς είναι φυσικός εταίρος 

για την καταπολέμηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Η φόρτωση 

εμπορευματοκιβωτίων σε βαγόνια όχι μόνο μειώνει τις εκπομπές CO2 και σωματιδίων, 

αλλά ελέγχει επίσης και τους κινδύνους της εφοδιαστική αλυσίδας καθώς και την 

κυκλοφοριακή συμφόρηση, που αποτελεί την κυριότερη αιτία τόσο της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης όσο και της ηχορύπανσης. 

 

Η εταιρία HAVI Logistics GmbH, η οποία παρέχει υπηρεσίες logistics για την 

McDonald's στην Ελβετία, είναι πρωτοπόρος του συνδυασμού σιδηροδρομικών και 

οδικών μεταφορών ήδη από το 1996. Ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα διαχείρισης 

καθιστά το συνδυασμό οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών ιδανικό. Η χρήση 

φορτηγών περιορίζεται στην μεταφορά των προϊόντων από το σιδηροδρομικό σταθμό 

στο εστιατόριο. Ο τελικός στόχος είναι όλα τα εστιατόρια που βρίσκονται σε απόσταση 

μεγαλύτερη των 150 χιλιομέτρων από το πλησιέστερο κέντρο διανομής να 

ανεφοδιάζονται μέσω ενός συνδυασμού σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. 

 

 

Εικόνα 4-4: Συνδυασμός οδικής / σιδηροδρομικής μεταφοράς 

Πηγή:http://www.bestofgreenmcdonaldseurope.com/downloads/Logistics_all_case_stud

ies.pdf 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σχεδόν το 50% του συνόλου της διανυόμενης απόστασης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας πραγματοποιείται με το τρένο. Είναι γεγονός ότι κανένα 

φορτηγό δεν διέσχισε τις Άλπεις από το 2003 για τον εφοδιασμό εστιατόριου 

McDonald's στην Ελβετία. Τέλος, ένα πρόσθετο πλεονέκτημα αυτού του προγράμματος 

http://bestpractices.mcdonalds.com/sections/2-best-of-sustainable-supply
http://www.bestofgreenmcdonaldseurope.com/downloads/Logistics_all_case_studies.pdf
http://www.bestofgreenmcdonaldseurope.com/downloads/Logistics_all_case_studies.pdf
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είναι η εγγυημένη ετήσια μείωση των δαπανών καθώς οι φόροι για τη μεταφορά μέσω 

φορτηγών στην Ελβετία συνεχίζουν να αυξάνονται. 

http://www.bestofgreenmcdonaldseurope.com/downloads/Logistics_all_case_studies.pd

f 

http://www.bestofgreenmcdonaldseurope.com/downloads/Logistics_all_case_studies.pdf
http://www.bestofgreenmcdonaldseurope.com/downloads/Logistics_all_case_studies.pdf
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 5 Επίλογος 

 5.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

 

Τα συμπεράσματα της παρούσας σχετικά με την πράσινη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας γενικότερα μπορούν να συνοψιστούν παρακάτω: 

 

1. Η πράσινη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας εστιάζει στο πώς θα μειωθούν 

οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαδικασιών logistics. Οι διαδικασίες logistics 

επικεντρώνονται στη μείωση του κόστους, την αύξηση της ταχύτητας παράδοσης και τη 

μεγιστοποίηση των εσόδων, ενώ η πράσινη εφοδιαστική επικεντρώνεται σε όλους τους 

τομείς της εφοδιαστικής, όπου εμφανίζονται εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 

απόβλητα και αναποτελεσματική χρήση των πόρων.  

 

2. Η εξάλειψη των εκπομπών άνθρακα στον τομέα των μεταφορών συμβάλλει 

εκτός από τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας.  

 

3. Η συμβολή των νέων τεχνολογιών είναι καθοριστική στην εφαρμογή πράσινων 

πολιτικών σε μια αλυσίδα εφοδιασμού. Η αυξανόμενη χρήση πράσινων τεχνολογιών 

από εταιρείες παγκοσμίως είναι δυνατόν να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας στην 

ανάπτυξη και παραγωγή τους. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να πυροδοτήσει 

περεταίρω θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον, καθώς η μείωση του κόστους των 

εν λόγω τεχνολογιών θα τις καταστήσει προσιτές σε ευρύτατα πληθυσμιακά στρώματα, 

επιφέροντας ακόμη θεαματικότερα οικολογικά οφέλη. 

 

4. Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό των 

συστημάτων logistics είναι σήμερα μια πραγματικότητα για πολυάριθμες επιχειρήσεις 

παγκοσμίως. Η επίδραση της αλλαγής αυτής δεν περιορίζεται στο στενό πλαίσιο της 

ίδιας της επιχείρησης, αλλά αγγίζει ουσιωδώς τους πελάτες και τους προμηθευτές της. 

 

5. Η διατήρηση υψηλής κερδοφορίας και η προστασία του περιβάλλοντος δε 

συνδέονται με σχέση αμοιβαίου αποκλεισμού, αλλά είναι στόχοι αλληλοενισχυόμενοι. 
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Κι αυτό διότι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας μιας επιχείρησης συμβάλλει 

στη μείωση των εξόδων της, ενώ παράλληλα της προσφέρει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα σε μία περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη αγορά. Τα στοιχεία 

υποδεικνύουν ότι υπάρχει γόνιμος χώρος για μία αμοιβαία επωφελή σύνδεση της 

κερδοφορίας με την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

6. Η αλλαγή νοοτροπίας και η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε 

κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι αναγκαία για την επίτευξη του καλύτερου 

δυνατού αποτελέσματος. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί η χρήση νέων μέσων για την 

λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά είναι αναγκαίος ο ανασχεδιασμός αυτής 

με διαφορετική αντίληψη.  

 

7. Τα μακροπρόθεσμα οφέλη υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος επενδύσεων των 

επιχειρήσεων για την εφαρμογή στρατηγικών φιλικών προς το περιβάλλον. Προσφέρει 

αναμφισβήτητα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάθε εταιρία που παρέχει πράσινα 

προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της. 

 

8. Τα πράσινα logistics δεν επηρεάζουν μόνο τις επιχειρησιακές λειτουργίες, αλλά 

και το μέλλον ολόκληρης της κοινότητας. Για να συνεχίσει η βιώσιμη ανάπτυξη στη 

σύγχρονη κοινωνία, η πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα χρειάζεται τη συμμετοχή του 

συνόλου της κοινωνίας.  

 

Τα επιτεύγματα της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας McDonald's επεκτάθηκαν σε 

διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης του στόχου για μηδενικά 

απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς και της αφαίρεσης του πλαστικού από 

τα μπουκάλια. Πιο συγκεκριμένα, από την μελέτη της πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας 

της εταιρίας McDonald's προκύπτει ότι η ανάπτυξη της πράσινης διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας ωφελεί όλες τις εμπλεκόμενες οντότητες και, ιδιαίτερα, την ίδια 

την επιχείρηση. 
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 5.2  Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

 

Κατά τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής δεν αντιμετωπίστηκαν ιδιαίτεροι 

περιορισμοί. Αντιθέτως, θα μπορούσε να σημειωθεί ότι η πληθώρα των επιστημονικών 

άρθρων και λοιπών βιβλιογραφικών πηγών για το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε 

πλούσιο υλικό προς μελέτη.  

 

 5.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

 

Υπάρχουν πολλά θέματα που απαιτούν περαιτέρω επιστημονική έρευνα μέσα από 

μελέτες περίπτωσης και μεγαλύτερες μελέτες πεδίου. Πρέπει, επίσης, να επεκταθούν οι 

υπάρχουσες θεωρίες σχετικά με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τη διοίκηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να ενταχθούν οι αποτελεσματικές πρακτικές GSCM στην 

διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως αυτή τείνει να επικρατήσει σε πολλές 

επιχειρήσεις. Ακολουθούν μερικοί τομείς της έρευνας που χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης. 

 

Καθώς το κόστος των πρώτων υλών αυξάνεται και η νομοθεσία για την προστασία του 

περιβάλλοντος καθίσταται ολοένα και πιο αυστηρή, η πράσινη ανάπτυξη γίνεται ο 

κανόνας στις επιχειρήσεις. Για την επίτευξη ακόμη μεγαλύτερης εξοικονόμησης 

κόστους από τη μείωση των αποβλήτων, είναι αναγκαία η ανεύρεση νέων προϊόντων με 

μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα.  

 

Οι εταιρείες επεκτείνουν τώρα τους στόχους τους για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 

στις λειτουργίες των προμηθευτών τους. Αυτό το είδος δραστηριότητας είναι ένας 

αποτελεσματικός μηχανισμός για την βελτίωση των πρακτικών των επιχειρήσεων για 

την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την μείωση των κινδύνων δυσφήμισης, τη μείωση των 

αποβλήτων και τη βελτίωση του χρόνου απόκρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας σε 

νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Στο επίπεδο της αλυσίδας εφοδιασμού που οι 

επιχειρήσεις εμπλέκουν τους προμηθευτές στο πλαίσιο της οικολογικής ευσυνειδησίας 

δίνεται το έναυσμα σε μια πορεία ανάπτυξης που μπορεί να παρέχει ένα σταθερό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαρκεί μακροπρόθεσμα. 
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Οι στρατηγικές για την εφοδιαστική αλυσίδα που έχουν σχεδιαστεί για την αποδοτική 

χρήση των πόρων και τη συλλογή όλων των αποβλήτων ή των υποπροϊόντων μέσω του 

κύκλου ζωής του προϊόντος δεν παρέχουν μόνο υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικών 

επιδόσεων αλλά και την ικανότητα αντοχής σε περιπτώσεις έλλειψης πόρων ή 

νομοθετικών αλλαγών που επηρεάζουν και επανακαθορίζουν τις βιομηχανίες. 
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