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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η διδακτορική διατριβή με τίτλο: Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα και 

Ευέλικτα Πληροφοριακά Συστήματα: Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Εφαρμογή 

στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα στόχο έχει τη δημιουργία ενός 

ολιστικού μοντέλου εφαρμογής Reverse Logistics ενσωματώνοντας στοιχεία των 

τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται ή μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη απόδοση του συστήματος, και την παράμετρο της 

ποιότητας και των δεικτών απόδοσης συστήματος RL. Η διατριβή εστιάζει στην 

εφαρμογή πρακτικών αντίστροφης εφοδιαστικής και του προτεινόμενου μοντέλου 

στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας, στον οποίο πραγματοποιήθηκε και πρωτογενής 

έρευνα. 

Η διατριβή αποτελείται από δύο μέρη, όπου στο πρώτο μέρος περιλαμβάνεται 

η παρουσίαση του ευρύτερου θεωρητικού πλαισίου και εννοιών πάνω στις οποίες 

δομείται το μοντέλο που προτείνεται. Το δεύτερο μέρος εστιάζει στην ποσοτική και 

ποιοτική έρευνα των παραμέτρων του μοντέλου, στον κλάδο των κινητών 

τηλεφώνων ώστε να εξεταστεί πως οι εταιρείες του κλάδου εφαρμόζουν την 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα ώστε να γίνουν και οι αντίστοιχες προτάσεις 

αξιοποίησης του μοντέλου. 
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1: Εισαγωγή 

 

1.1  Εισαγωγικά στοιχεία  

Τα τελευταία χρόνια τα logistics και η αποτελεσματική χρήση τους στην 

εφοδιαστική αλυσίδα έχουν μετατραπεί από ένα εργαλείο μείωσης του κόστους σε 

ένα κρίσιμο παράγοντα της ενίσχυσης της αποδοτικότητας των εταιρειών σε όρους 

ανάπτυξης και κερδοφορίας, μέσω της βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών 

που προσφέρουν (Vasiliauskas & Jakubauskas, 2007), γεγονός που επιτρέπει και την 

στρατηγική ανάπτυξη αυτών των εταιρειών (Lambert et al., 2011). Για παράδειγμα, 

σε έρευνα τους που πραγματοποίησαν στην Ταϊβάν, οι Lu & Yang (2010) βρήκαν 

μέσω της παραγοντικής ανάλυσης ότι τα logistics προσφέρουν δυνατότητα 

καινοτομίας, ικανότητα να ανταποκρίνονται οι εταιρείες στις απαιτήσεις των 

πελατών, καθώς και τη δυνατότητα ευέλικτης λειτουργίας. 

Τα παραπάνω γίνονται περισσότερο αναγκαία στο σημερινό έντονα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον της τεχνολογίας και της πληροφορίας. Πιο συγκεκριμένα, 

οι παγκόσμιες συναλλαγές και το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς και η ζήτηση για 

μεταφορές εμπορευμάτων απαιτούν τη συνεργασία και ουσιαστικά των ενσωμάτωση 

των επιχειρησιακών διαδικασιών με υπηρεσίες Logistics, και βελτιστοποίηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, κάτι το οποίο καθιστά αυτές τις υπηρεσίες εξαιρετικά 

σημαντικές στο σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον (Lu & Yang, 2010). 

Ως εκ τούτου, προκειμένου οι εταιρείες να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές 

οργανώνουν στρατηγικά διεθνή δίκτυα παρεχόμενων υπηρεσιών logistics, τα οποία 

μπορούν να παρέχουν μία αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας απάντηση στις 

απαιτήσεις της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεπώς, τα logistics και η 

επιτυχημένη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, έχουν καταστεί ο πυρήνας της 

παγκόσμιας ανταγωνιστικής δύναμης, καθώς επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να 

αυξήσουν την κερδοφορία τους μέσω της απόκτησης και της διατήρησης 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Vasiliauskas & Jakubauskas, 2007; Chan 2007; 

Gunasekaran & Choy, 2012), ενώ παράλληλα συμβάλλουν στο να γίνει και να 

παραμείνει ένας οργανισμός προσανατολισμένος στην αγορά (market – oriented) 

(Fugate et al., 2010). Ουσιαστικά τα logistics είναι άμεσα συνδεδεμένα με την 
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οργανωσιακή επίδοση, κάτι το οποίο απεικονίζεται στο σχήμα 1. Ωστόσο, τα logistics 

εξαρτώνται από την αποδοτικότητά τους, την αποτελεσματικότητά τους και τη 

διαφοροποίησή τους, σύμφωνα με το μοντέλο που αναπτύσσουν οι Fugate et al. 

(2010). 

 

Σχήμα 1. Μοντέλο απόδοσης των logistics 

Πηγή: Fugate et al., 2010, σελ. 45 

 

Η διευρυμένη εφοδιαστική αλυσίδα με την εισαγωγή των reverse logistics 

(RL) επιτρέπει τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης, κάτι το οποίο μελλοντικά μπορεί να οδηγήσει σε 

αυξημένη οικονομική δραστηριότητα από πηγές που μέχρι τα τελευταία χρόνια οι 

επιχειρήσεις δεν έδιναν την δέουσα προσοχή (Vasiliauskas & Jakubauskas, 2007, 

Nenes
 
and Nikolaidis 2012, Fei et al., 2013).  

Μια τάση λοιπόν στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η ανάπτυξη 

των λειτουργιών της αντίστροφης εφοδιαστικής για τη διαχείριση της ροής των 

προϊόντων και των υπηρεσιών που διακινούνται προς τα πίσω, μέσω της αλυσίδας 

εφοδιασμού (Handfield & Nichols, 1999, Bernon et al., 2011).  Μια πιο αναλυτική 

προσέγγιση καθορίζει την αντίστροφη εφοδιαστική ως τη διαδικασία σχεδιασμού, 

εφαρμογής και ελέγχου της αποτελεσματικής και οικονομικώς αποδοτικής ροής των 

πρώτων υλών, κατά τη διαδικασία της απογραφής, των ετοίμων προϊόντων και των 

σχετικών πληροφοριών που τα αφορούν από το σημείο της κατανάλωσης στο σημείο 
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προέλευσης, με σκοπό την επανάκτηση της αξίας τους ή την κατάλληλη διάθεση τους 

(Rogers & Tibben-Lembke, 1998). 

Παρόλα αυτά, οι Abukhader & Jönson (2004) αναφέρουν σε μελέτη τους ότι 

η διεθνής βιβλιογραφία δεν φαίνεται να επικεντρώνεται τόσο στον αντίκτυπο των 

logistics στον περιβάλλον, ενώ αντίθετα δίνεται περισσότερη έμφαση στο πώς το 

περιβάλλον επιδρά στο σχεδιασμό και τη δομή των logistics. Η σχέση μεταξύ των 

logistics και του περιβάλλοντος καταδεικνύεται μέσα από τον τομέα της αντίστροφης 

εφοδιαστικής (Reverse Logistics – RL). 

Η βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι, τόσο το όφελος έναντι στην περιβαλλοντική 

μόλυνση και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων, όσο και η απόκτηση 

πλεονεκτήματος από τις εταιρείες έναντι των ανταγωνιστών επιτυγχάνεται μέσω της 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Όπως υποστηρίζουν οι Miller & Sarder (2012), 

η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα 

αειφορίας της κοινωνίας και της τοπικής κοινότητας, καθώς ενθαρρύνει τις 

επιχειρήσεις να ανακυκλώσουν και να μειώσουν την περιβαλλοντική μόλυνση, όπως 

αποτυπώνεται και στο σχήμα 2. 

 

Σχήμα 2: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα από την χρήση RL 

 

Επιπλέον, η τάση προς τα RL απορρέει και από την ολοένα και αυξανόμενη 

ανησυχία της κοινής γνώμης αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος 

(Gunasekaran & Choy, 2012). Ένας ακόμη λόγος που δικαιολογεί τη στροφή των 

εταιρειών προς την υιοθέτηση μίας αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ότι 

μέσα από τη διαδικασία επιστροφής των προϊόντων ακόμη και χωρίς κάποιο 

συγκεκριμένο λόγο επιτυγχάνεται υψηλότερη ικανοποίηση των πελατών (Chan et al., 

2010).  
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Η στρατηγική εφαρμογή των RL για τη βελτίωση των ανακτημένων 

προϊόντων στο τέλος της χρήσιμης ζωής τους έχει λάβει ιδιαίτερες διαστάσεις στην 

ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, δεδομένου ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 

ανάκτησης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης για την εξοικονόμηση 

χώρου υγειονομικής ταφής, ενέργειας και κόστους είναι σημαντικές για τους 

οργανισμούς (Sarkis et al., 2010). Εκτός από αυτό, εξαιτίας του αυξανόμενου 

προβληματισμού για την μόλυνση του οικοσυστήματος, η εύρεση τρόπων παραγωγής 

προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον αποτελεί μία πρόκληση για τις επιχειρήσεις 

(Gunasekaran & Choy, 2012). 

Τα RL είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διευρυμένης εφοδιαστικής 

αλυσίδας που σχεδιάζει, εφαρμόζει και ελέγχει την αποτελεσματική και αποδοτική 

ροή και αποθήκευση των επιστρεφόμενων αγαθών. Ουσιαστικά ασχολείται με τη 

διαχείριση των κατεστραμμένων, μη πωληθέντων ή επιστρεφόμενων αγαθών, έτσι 

ώστε να ανακτήσουν την αξία τους αποτελεσματικά και / ή την κατάλληλη διάθεσή 

τους για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Διαφέρει από τη διαχείριση 

αποβλήτων, η οποία επικεντρώνεται στη συλλογή και στη διαχείριση των αποβλήτων 

προς διάθεση (Miller & Sarder, 2012).  

Επίσης, διαφέρει και από τα παραδοσιακά logistics, σύμφωνα με τα οποία τα 

νέα υλικά ή μέρη αυτών παράγονται και πωλούνται στους καταναλωτές. Στα RL όχι 

μόνο είναι δύσκολο να προβλεφθεί η χρονική στιγμή ή η ποσότητα των αφίξεων 

βάσει των χρονικών περιόδων χρησιμοποίησης αυτών ή βάσει της κατάστασης στην 

οποία βρίσκονται, αλλά το κόστος κατασκευής και διαχείρισης του συστήματος είναι 

πιο ακριβό από ότι στα παραδοσιακά logistics.  

Τα RL διακρίνονται σε πολλές κατηγορίες, εκ των οποίων οι τρεις πιο 

σημαντικές σχετίζονται με την κατάσταση των προϊόντων ή τη διαδικασία που 

απαιτείται προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου. Έτσι, χωρίζονται 

σε επαναχρησιμοποιήσιμη ανάκαμψη (reusable recovery), ανακατασκευασμένη 

ανάκτηση (remanufacturing recovery) και τέλος σε ανακυκλώσιμη ανάκτηση 

(recycling recovery) (Lee et al., 2012).  
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1.2  Σκοπός της διδακτορικής διατριβής 

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι διπλός. Αρχικά, βάσει της μελέτης 

των Mishra et al. (2012, όπως παρατίθεται στους Gunasekaran & Choy, 2012), οι 

οποίοι κατασκεύασαν ένα μοντέλο για τη διαχείριση θεμάτων που άπτονται των RL, 

η παρούσα διατριβή εστιάζει στη δημιουργία ενός μοντέλου αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ενσωματώνοντας στοιχεία των τεχνολογιών και 

πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την καλύτερη απόδοση του συστήματος, και την παράμετρο της ποιότητας και 

των δεικτών απόδοσης συστήματος RL.  

Ουσιαστικά πρόκειται για τη δημιουργία ενός ολιστικού θεωρητικού 

μοντέλου, υπό το πρίσμα του οποίου τα RL θεωρούνται είτε μία ολοκληρωμένη 

επιχειρησιακή διαδικασία logistics είτε μία συμπληρωματική υπηρεσία, η οποία 

εξυπηρετεί και είναι σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης (Fei et 

al., 2013) Άλλωστε, όπως υποστηρίζουν οι Chan et al. (2010) τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες γίνεται προσπάθεια από μέρους των ερευνητών να μελετήσουν πώς η 

αντίστροφη εφοδιαστική μπορεί να μειώσει το κόστος και πώς οι εταιρείες μπορούν 

να δημιουργήσουν μία αποτελεσματική και αποδοτική δομή ενός συστήματος RL, 

oπότε η ύπαρξη μοντέλων που μπορούν να δώσουν στις εταιρείες λύσεις ως προς 

αυτήν την κατεύθυνση, μπορούν να οδηγήσουν τις εταιρείες αποτελεσματικότερα 

προς την κατεύθυνση αυτή.  

Συνεπώς, αναμένεται ότι τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής θα 

συμβάλλουν καθοριστικά στο να προσδιορίσουν μέσω ενός ολοκληρωμένου 

θεωρητικού μοντέλου εκείνες τις επιχειρηματικές πρακτικές, βάσει των οποίων οι 

εταιρείες θα μπορέσουν να κάνουν χρήση αυτού του μοντέλου RL, δίνοντας έμφαση 

στον ανασχεδιασμό δραστηριοτήτων και τους δείκτες απόδοσης τόσο για να 

απαντήσουν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των καταναλωτών αλλά και για την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

Επίσης, επεκτείνοντας τον πρώτο σκοπό, η παρούσα διατριβή εστιάζει στην 

εφαρμογή πρακτικών αντίστροφης εφοδιαστικής και του προτεινόμενου μοντέλου 

στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας. Το 2009, περίπου 38 εκατομμύρια κινητά 

πωλήθηκαν στην Ευρώπη, το διπλάσιο του 2000 και τα νούμερα αυτά αναμένονται 

να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια (Lau and Wang, 2009). Με την εκρηκτική ανάπτυξη 
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της βιομηχανίας κινητών τηλεφώνων έχει δημιουργηθεί έντονο ενδιαφέρον σε 

θέματα e-αποβλήτων (Mawston, 2008). Πολλοί καταναλωτές εξακολουθούν να μην 

είναι σίγουροι για το πώς να αποσύρουν παλιά κινητά και σύμφωνα με μια έκθεση, 

σχεδόν το 75% των παλαιών κινητών συνεχίζουν να αποθηκεύονται σε νοικοκυριά 

λόγω της μη διαθεσιμότητας  βολικών επιλογών ανακύκλωσης, στην πλειοψηφία των 

χωρών (Geyer, 2010). 

Το μοντέλο εστιάζει στους εξής άξονες ενδιαφέροντος σχετικά με την εφαρμογή 

διαδικασιών αντίστροφης εφοδιαστικής: 

 

Oφέλη από την 

εισαγωγή των 

διαδικασιών RL

Προϋποθέσεις 

εισαγωγής των 

διαδικασιών RL

Παράγοντες  

που οδηγούν 

στην εισαγωγή 

διαδικασιών RL

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ RL

Δείκτες 

απόδοσης 

διαδικασιών RL

Ανασχεδιασμός 

Δραστηριοτήτων 

και Τεχνολογίες

 

Σχήμα 3: Άξονες Θεωρητικού Μοντέλου 

 

1. Παράγοντες που οδηγούν στην εισαγωγή διαδικασιών RL. Όπως 

αναλύθηκε και πρωτύτερα και όπως θα συζητηθεί και σε επόμενο κεφάλαιο, η 

αυξανόμενη ανησυχία του κοινού για τη μόλυνση και κατά συνέπεια την προστασία 

του περιβάλλοντος είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίον μία εταιρεία αποφασίζει 

να εισάγει διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων,  ανασχεδιασμού και ανακατασκευής 

των προϊόντων της με ανακυκλώσιμα υλικά. Επιπρόσθετοι παράγοντες που 

επηρεάζουν αυτήν την απόφαση ενός οργανισμού είναι η νομοθεσία που έχει 

ψηφιστεί, η φιλοσοφία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που έχει υιοθετήσει η 

επιχείρηση, ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί ιδίως στον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών, καθώς και οι απαιτήσεις των καταναλωτών για προϊόντα τόσο 

τελευταίας τεχνολογίας όσο και φιλικά προς το περιβάλλον. 

2. Προϋποθέσεις εισαγωγής διαδικασιών RL Με βάση τις προηγούμενες 

μελέτες, όπως θα αναλυθούν και στη βιβλιογραφική επισκόπηση, τα στοιχεία εκείνα 

που καθιστούν επιτακτική την εφαρμογή των RL είναι τα ελαττωματικά προϊόντα, οι 
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τυχόν αλλαγές στις προδιαγραφές των προϊόντων, η πολιτική επιστροφών που 

ακολουθείται από την επιχείρηση, η αλλαγή στο κανάλι διανομής, η απόσυρση 

προϊόντων για χάρη πιο τεχνολογικά εξελιγμένων, η μείωση των αποθεμάτων, καθώς 

και θέματα που άπτονται της εγγύησης των προϊόντων που κατασκευάζει μία 

εταιρεία. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 3PL αποτελούν αναπόσπαστα σημαντικό στοιχείο 

των RL, όπου τα ζητήματα της μείωσης του κόστους και του κινδύνου πρέπει να 

εξισορροπηθούν με την ευελιξία και την ανταπόκριση. 

3. Οφέλη από την εισαγωγή των διαδικασιών RL. Ορισμένα από τα 

πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν πρωτύτερα που απορρέουν από την εισαγωγή των 

RL στην επιχειρηματική διαδικασία είναι η βελτίωση της εταιρικής εικόνας της 

επιχείρησης μέσα από την υιοθέτηση πράσινων πολιτικών που άπτονται και της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αλλά και 

η επιμήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων. 

4. Δείκτες απόδοσης διαδικασιών RL; Εξαιτίας του γεγονός ότι τα RL 

περικλείουν πολλές διαδικασίες που έχουν άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο στο κόστος 

και ιδίως στο λεγόμενο κόστος ποιότητας, η ανάπτυξη και εφαρμογή διαγνωστικών 

εργαλείων που θα μετράνε αυτόν τον αντίκτυπο μπορεί να υποδείξει τρόπους 

βελτίωσης του συστήματος RL (Fassoula, 2005, Bernon et al., 2011), κάτι το οποίο 

θα οδηγήσει στη συνολική μείωση του κόστους της επιχείρησης και κατά συνέπεια 

στην κερδοφορία και την αειφορία. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Rahman (2008) καταδεικνύει 

μέσα από τη μελέτη του ότι τα εργαλεία της διοίκησης ποιότητας αλλά και οι μέθοδοι 

που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ικανοποίησης των καταναλωτών μπορούν 

να συμβάλλουν στον προσδιορισμό εκείνων των στοιχείων που καθιστούν 

αποτελεσματική και αποδοτική μία αντίστροφη εφοδιαστική.  

5. Ανασχεδιασμός Δραστηριοτήτων και Τεχνολογίες. Σε αυτόν τον τομέα 

εξετάζεται η συμβολή των τεχνολογιών στα RL και η επιρροή τους στον 

επιχειρησιακό ανασχεδιασμό που μπορεί να προκύψει και συνδέεται με τις πρακτικές 

αντίστροφης εφοδιαστικής. 

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη δημιουργία αυτού του μοντέλου 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

• είτε από τις εταιρείες που επιθυμούν να εισάγουν υπηρεσίες RL στις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες 
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• είτε από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών που ναι μεν ήδη έχουν 

ενσωματώσει υπηρεσίες RL, αλλά αναζητούν μεθόδους και τρόπους 

να συστηματοποιήσουν, να τελειοποιήσουν και να αξιολογήσουν το 

σύστημα της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

1.3 Πρωτοτυπία της έρευνας της παρούσας διατριβής  

Μέχρι πρόσφατα οι ερευνητές του τομέα των logistics και της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (supply chain) έδιναν έμφαση στις διαδικασίες παραγωγής και διανομής, το 

λεγόμενο και ως forward channel, το οποίο αποτελείται από προμηθευτές, 

κατασκευαστές, διανομείς, λιανοπωλητές και πελάτες.  

Ωστόσο, τα παραδοσιακά μοντέλα της εφοδιαστικής αλυσίδας και των 

forward logistics έδωσαν τη θέση τους τις τελευταίες δεκαετίες σε μοντέλα που 

εστιάζουν στις διαδικασίες συλλογής και ανακατασκευής, τα RL (Akçalı et al., 2008; 

Rubio et al., 2008; Chan et al., 2010). Άλλωστε, ο τομέας της αντίστροφης 

εφοδιαστικής είναι μία από τις κυρίαρχες τάσεις του 21
ου

 αιώνα στον κλάδο των 

logistics που συνδέεται με την αειφορία (Chan, 2007). Παρόλα αυτά, υπάρχει μία 

σχετική έλλειψη σε δημοσιευμένες έρευνες σχετικά με την μοντελοποίηση και 

διοίκηση των διαδικασιών RL αλλά και στο ενδιαφέρον από επαγγελματίες σχετικά 

με τα RL (Banomyong et al., 2008, Fei et al., 2013).  

Αναφορικά με τις έρευνες στον τομέα των RL, η πλειοψηφία αυτών 

επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα του κόστους της ανακύκλωσης, 

επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης υλικών, στις πολιτικές και οικονομικές 

στρατηγικές για να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις μέσω της επίδρασης στη ζήτηση 

και προσφορά, καθώς και στις μεθόδους δημιουργίας αποτελεσματικών, αποδοτικών 

και βέλτιστων πρακτικών logistics για την επιστροφή των προϊόντων (Sarkis et al., 

2010). Επιπρόσθετα, αρκετές έρευνες για τα RL σχετίζονται με την περιβαλλοντική 

πολιτική (Miller & Sarder, 2012), αλλά και ζητήματα που άπτονται της τοποθεσίας 

και των μεταφορών (Chan et al., 2010).  

Η πλειοψηφία των επιστημονικών άρθρων επικεντρώνεται στη μελέτη 

τακτικών και επιχειρηματικών πτυχών της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως 

είναι ο προγραμματισμός παραγωγής και η διαχείριση των αποθεμάτων που 

απορρέουν από την εφαρμογή ενός συστήματος αντίστροφης εφοδιαστικής και βάσει 
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της διαθέσιμης βιβλιογραφίας παρατηρείται μια προτίμηση κυρίως σε θέματα που 

αφορούν τη διαχείριση μέσω μαθηματικών μοντέλων (Rubio, et al, 2006). 

 Επικαλούμενοι τη μελέτη των Dekker et al. (2004), οι Rubio et al. (2008) 

κατηγοριοποίησαν τα 186 άρθρα που βρήκαν σχετικά με τα RL για την περίοδο 1995 

– 2005 τρεις κύριες ομάδες έρευνας: 

α) διαχείριση και διανομή των προϊόντων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής 

τους  

β) σχεδιασμός παραγωγής και διαχείριση αποθεμάτων 

γ) ζητήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας στα RL 

Σε γενικές γραμμές, βάσει της διαθέσιμης βιβλιογραφίας, υπάρχει αυξανόμενο 

ενδιαφέρον τόσο των ακαδημαϊκών όσο και των επαγγελματικών κοινοτήτων στις 

σχέσεις μεταξύ μιας επιχείρησης και του περιβάλλοντος (Hoffman και Ehrenfeld 

1998, Burgos και Cespedes 2001, Bernon et al. 2011).  

Οι έρευνες (Pokharel and Mutha 2009, Rogers et al., 2010, Lambert et al., 

2011) που έχουν πραγματοποιηθεί πάνω στη διαχείριση της αποκατάστασης και της 

διανομής των προϊόντων που έχουν φτάσει το τέλος του κύκλου ζωής τους, 

χαρακτηρίζεται από την αδιάκριτη χρήση τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών 

τεχνικών, την εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων και την μελέτη περίπτωσης ως τα 

κύρια μεθοδολογικά εργαλεία. Η έρευνα για προγραμματισμό της παραγωγής και 

διαχείριση των αποθεμάτων, σύμφωνα με τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της, τείνει να 

είναι αναλυτική ως προς το περιεχόμενο και χρησιμοποιεί τεχνικές όπως είναι η 

προσομοίωση, η βελτιστοποίηση. και ο μαθηματικός προγραμματισμός. 

Όσον αφορά την έρευνα θεμάτων διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασμού 

αντίστροφης εφοδιαστικής, αυτή χαρακτηρίζεται ως θεωρητική κυρίως και ποιοτική, 

χρησιμοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τη μελέτη περίπτωσης (Fei et al., 2013). Η έρευνα 

για την αντίστροφη εφοδιαστική έχει γίνει από μελετητές κυρίως από την Ολλανδία, 

τη Γερμανία και τις ΗΠΑ (Rubio, S, 2006, Ackillas et al., 2010, Dowlatshahi, 2014). 

Επίσης οι περισσότερες έρευνες έχουν μια ισχυρή περιβαλλοντική παράδοση, τόσο σε 

νομοθετικό επίπεδο όσο και σε σχέση με τις οικολογικές ανησυχίες των κοινωνιών 

τους.  
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Επίσης πολλοί υποστηρίζουν ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσέγγισης των 

πρακτικών αντίστροφης εφοδιαστικής και πολλές πλευρές να διευκρινιστούν. 

Ταυτόχρονα διαφαίνεται από αρκετούς μελετητές ότι η έρευνα για την αντίστροφη 

εφοδιαστική θα πρέπει στο εξής να στοχεύει στην ανάλυση κατάλληλων στρατηγικών 

αλλά και στην ανάπτυξη οργανωτικών μοντέλων που θα επιτρέψουν τη δημιουργία 

ενός κατάλληλου θεωρητικού πλαισίου αναφοράς, εντός του οποίου οι τακτικές και οι 

λειτουργικές πτυχές που έχουν αναλυθεί τα τελευταία χρόνια ως εφαρμογές RL θα 

μπορούν να αναπτυχθούν αποτελεσματικά (Prahinskia C. & Kocabasoglub C. 2006, 

Ye et al., 2013). 

Τέλος, υπάρχουν και ορισμένες έρευνες που σχετίζονται με τα RL σε ένα 

συγκεκριμένο τομέα βιομηχανίας, όπως είναι ο κλάδος των υπολογιστών (Ahluwalia 

& Nema, 2006; Ravi et al., 2008), ο τομέας των ηλεκτρονικών (Banomyong et al., 

2008; Achillas et al., 2011), ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας (Cheng & Yang, 

2005) και τα απορρίμματα της βιομηχανίας χάλυβα (Weeks et al., 2010).  

Επιπλέον, από την αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας έχουν προκύψει 

αρκετές μελέτες αναφορικά με τη διαχείριση της αποκατάστασης και της διανομής 

των προϊόντων που έχουν φτάσει το τέλος του κύκλου ζωής τους. Αυτές διεξάγονται 

κυρίως με τη χρήση τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών τεχνικών, την εφαρμογή 

μαθηματικών μοντέλων και τη μελέτη περίπτωσης, ως τα κύρια μεθοδολογικά 

εργαλεία.  

Οι έρευνες για προγραμματισμό της παραγωγής και διαχείριση των 

αποθεμάτων σύμφωνα με ποσοτικά χαρακτηριστικά, παρουσιάζονται στην 

πλειοψηφία των ερευνητικών άρθρων. Γενικότερα προτιμώνται τεχνικές όπως είναι η 

προσομοίωση, η βελτιστοποίηση  και ο μαθηματικός προγραμματισμός (Pokharel et 

al., 2009; Rogers et al., 2012; Bartolacci et al., 2012). Ωστόσο, δεν είναι πολλές 

εκείνες οι έρευνες που εστιάζουν στη δημιουργία ενός ολιστικού θεωρητικού 

μοντέλου RL. Τη δεκαετία 1995 – 2005 μόλις το 5,38% των ερευνών στον τομέα των 

RL αφορά θεωρητικά μοντέλα, ενώ στην πλειοψηφία τους οι έρευνες περιλαμβάνουν 

μαθηματικά μοντέλα (65,05%), ακολουθούμενα από μελέτες περίπτωσης (21,51%).  

Το ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή μίας ακόμη έρευνας στο πεδίο των RL 

απορρέει πρωτίστως από τη σημαντικότητα τους για τον επιχειρηματικό κόσμο. Πιο 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DPokharel,%2520Shaligram%26authorID%3D6701391379%26md5%3De015f3467a22ddb10c881f8d6c297ba7&_acct=C000059629&_version=1&_userid=83476&md5=06fe0396209c34944bbb30b3987dd38a
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αναλυτικά, τα RL προσφέρουν τα τρία ακόλουθα πλεονεκτήματα στους οργανισμούς 

που τα εφαρμόζουν ή τα διαχειρίζονται (Lee et al., 2012):  

α) τον οικονομικό αντίκτυπο στον οργανισμό από τη μείωση του κόστους των 

πρώτων υλών στη διαδικασία παραγωγής, β) την στροφή προς την κατανάλωση 

περισσότερων φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντων και γ) την επιχειρηματική 

στρατηγική που επικεντρώνεται στη βελτίωση της εταιρικής εικόνας. Παράλληλα, 

δεν έχει προταθεί κάποιο μοντέλο σχετικά με τον έλεγχο της απόδοσης των 

υπηρεσιών των RL (Chanintrakul, 2009).  

Εκτός των παραπάνω, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί η αύξηση σε απόβλητα 

(solid waste generation) τόσο εξαιτίας κυρίως της αύξησης του παγκόσμιου 

πληθυσμού, αλλά και της τεχνολογικής έξαρσης, τα οποία οδηγούν τους 

καταναλωτές να αναβαθμίζουν και κυρίως να αντικαθιστούν τα προϊόντα τους πολύ 

συχνά (Akçalı et al., 2008, Fei et al., 2013). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο 

κλάδος των κινητών τηλεφώνων, του οποίου τα προϊόντα έχουν μικρότερο χρόνο 

ζωής ο οποίος θα αποτελέσει και τον κλάδο που θα επικεντρωθεί η παρούσα 

διατριβή.  

Αυτό έχει ως συνέπεια να επηρεάζεται η αγοραστική συμπεριφορά των 

καταναλωτών, κάτι το οποίο οδηγεί, σύμφωνα με τους Akçalı et al. (2008), στο 

πρόβλημα των αυξανόμενων αποβλήτων. Τα απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού 

εξοπλισμού είναι μία από τις κατηγορίες αποβλήτων που αυξάνεται με ταχύτατο 

ρυθμό σε όλο τον κόσμο, κυρίως εξαιτίας της ολοένα και αυξανόμενης χρήσης 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που ευνοήθηκε από την οικονομική 

ανάπτυξη σε πολλές χώρες (Song et al., 2012).  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Εθνών, το 2008 

παρήχθησαν στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου 8,3 – 9,1 εκατομμύρια 

τόνοι απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ενώ τα συνολικά απόβλητα 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών αυξάνονται με ρυθμό 2,5% - 2,7% ετησίως, 

φτάνοντας τα 12,3 εκατομμύρια τόνους το 2010 και αναμένεται να υπάρχει 

μεγαλύτερη αύξηση στις επόμενες χρονιές (de Oliveira et al., 2012). Επιπρόσθετα, η 

Αμερική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Προστασίας αναφέρει ότι το 2007 μόνο, 414.000 

τόνοι αποβλήτων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών (κινητά τηλέφωνα, 

τηλεοράσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διάφορα άλλα προϊόντα) 
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ανακυκλώθηκαν από το σύνολο των 2,25 εκατομμυρίων τόνων, που αντιστοιχεί στο 

18% του συνόλου των αποβλήτων, ενώ τα υπόλοιπα κατέληξαν σε χώρους 

υγειονομικής ταφής (Molinari, 2010). Συνεπώς, κατανοούμε την τεράστια σημασία 

που έχει η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και την ανάγκη για τη δημιουργία 

ενός ολιστικού θεωρητικού μοντέλου για την αποτελεσματική διαχείριση των 

αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. 

Τέλος, με βάση την βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, 

παρατηρήθηκε μία έλλειψη ερευνών στον Ελλαδικό σχετικών με τα ηλεκτρονικά 

απόβλητα και τα RL στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Αντίθετα παρόμοιες έρευνες 

με ενδιαφέρον αποτελέσματα έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Επί 

παραδείγματι, υπάρχουν έρευνες που επικεντρώνονται στη διαχείριση των 

αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην περίπτωση της Βραζιλίας (de 

Oliveira et al., 2012), στην περίπτωση της Macau στην Κίνα με έμφαση στην 

αντιμετώπιση της διαχείρισης αποβλήτων από μεριάς των καταναλωτών και στο 

πόσο είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για ανακυκλώσιμα προϊόντα (Song et al., 

2012), στην περίπτωση της εφαρμογής της αντίστροφης εφοδιαστικής για τα κινητά 

τηλέφωνα στην Ισπανία (Ponce-Cueto et al., 2010) και το Χονγκ Κονγκ (Chan & 

Chan, 2008), τη διαχείριση των κινητών τηλεφώνων αφού αυτά ολοκληρώσουν τον 

κύκλο ζωής τους στις Ηνωμένες Πολιτείες (Neira et al., 2006), την ανακύκλωση και 

επαναχρησιμοποίηση των κινητών τηλεφώνων στο Ηνωμένο Βασίλειο (Canning, 

2006), την εφαρμογή αντίστροφης εφοδιαστικής για τη διαχείριση ηλεκτρονικών 

ειδών στην Κίνα (Lau & Wang, 2009) καθώς και την οικονομική αποδοτικότητα της 

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων για το 2003 στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και για το 2006 στις Ηνωμένες Πολιτείες (Geyer & Blass, 2010).  

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στη σημασία των πληροφοριακών 

συστημάτων στην εφαρμογή των RL. Λόγω του ότι τα RL είναι ένα σύνολο πολλών 

και πολύπλοκων διαδικασιών, όπως ήδη αναφέρθηκε στη μέχρι τώρα ανάλυση, η 

αποτελεσματική απόδοση αυτών των διαδικασιών απαιτεί εξειδικευμένες λειτουργίες, 

που μπορούν να υποστηριχθούν μέσα από πληροφοριακά συστήματα (Bernon και 

Cullen, 2007; Jayaraman et al., 2008; Chan et al., 2012).  

Η εισαγωγή των πληροφοριακών συστημάτων στα RL συμβάλλει στη 

βελτίωση της αποδοτικότητας του κόστους, στη γρηγορότερη ανταποκρισιμότητα του 

μοντέλου των reverse logistics, καθώς και στην μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των 
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συνολικών διεργασιών logistics (Banomyong et al., 2008; Jayaraman et al., 2008). 

Εκτός των παραπάνω έχει βρεθεί ότι η ένταξη των πληροφοριακών συστημάτων στη 

διαδικασία των reverse logistics έχει οδηγήσει σε υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης 

των καταναλωτών, αλλά και στη μείωση του αριθμού των παραπόνων από μέρους 

των πελατών (Condea et al., 2010).  

Επίσης, η ένταξη των πληροφοριακών συστημάτων στις διαδικασίες RL 

συμβάλλει και στην παρακολούθηση όλων των πληροφοριών που αφορούν τα RL 

(Banomyong et al., 2008; Chan et al., 2012), κάτι το οποίο με τη σειρά του οδηγεί και 

στην καλύτερη διαχείριση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται (Banomyong et 

al., 2008), όπως είναι για παράδειγμα οι αβεβαιότητες κατά τη διαδικασία επιστροφής 

και ανάκτησης, αλλά και αποφάσεις που σχετίζονται με την επαναχρησιμοποίηση και 

την ανακύκλωση προϊόντων στο τέλος της ζωής τους (Condea et al., 2010). 

Ωστόσο, ένα μεγάλο ζήτημα της εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων 

στην καλύτερη διαχείριση των RL είναι το κόστος, το οποίο αποτελείται τόσο από το 

κόστος του αρχικού κεφαλαίου απόκτησης των πληροφοριακών συστημάτων, όσο και 

από το κόστος λειτουργίας των συστημάτων αυτών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση 

εισαγωγής ενός συστήματος RFID, το συνολικό κόστος αποτελείται από: το κόστος 

απόκτησης του λειτουργικού συστήματος, το κόστος της υποδομής για να διαβάζει το 

σύστημα το RFID, το κόστος συντήρησης και αναβάθμισης του συστήματος, καθώς 

και το κόστος εκπαίδευσης των υπαλλήλων στο χειρισμό του συστήματος (Jayaraman 

et al., 2008). 

H παρούσα διατριβή εστιάζει στον τομέα των κινητών τηλεφώνων, ο οποίος 

είναι ένας κλάδος όπου η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση έχει εμφανιστεί τα 

τελευταία 15 χρόνια, με ιδιαίτερη παρουσία αποτελεσμάτων τα τελευταία 5 χρόνια, 

σε παγκόσμια κλίμακα όπως φαίνεται και από στον παρακάτω σχήμα 4: 
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Σχήμα 4: Ποσοστό ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων ανά τον κόσμο 

Πηγή: Reported recycling of last mobile phone (Nokia, 2011) 

 

Ωστόσο, από έρευνα στο επίπεδο της Ελλάδας, εντοπίστηκε μόνο μία σχετική 

μελέτη για τη βελτιστοποίηση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να 

υποστηρίξει την εφαρμογή πολιτικών στην περίπτωση της διαχείρισης ηλεκτρονικών 

και ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της 

Κεντρικής Μακεδονίας (Achillas et al., 2010). Ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση 

χρησιμοποιήθηκε μαθηματικό μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού και όχι ένα 

ολοκληρωμένο θεωρητικό μοντέλο. 

Είναι γεγονός ότι η δημιουργία θεωρητικών μοντέλων δεν φαίνεται να 

αποτελεί τον στόχο πολλών ερευνητών, όπως ήδη αναφέρθηκε. Αντίθετα, οι Bernon 

& Cullen (2007) υποστηρίζουν με έρευνά τους ότι αν οι επιχειρήσεις διαχειρίζονταν 

τις επιστροφές προϊόντων με έναν ολιστικό τρόπο, τότε το επίπεδο επιστροφών στους 

λιανοπωλητές θα μειωνόταν σημαντικά. Μέσω της υιοθέτησης, επομένως, μίας 

ολιστικής προσέγγισης που θα περιελάμβανε την ενσωμάτωση των RL στις 

επιχειρησιακές διαδικασίες, τη συνεργασία όλων των εταίρων και την αξιολόγηση 

του συστήματος RL, θα μπορούσε η αντίστροφη εφοδιαστική να προσφέρει πολύ 

περισσότερες ευκαιρίες στις εταιρείες να μειώσουν το κόστος λειτουργίας της 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας και παράλληλα να μεγιστοποιήσουν την αξία 

ανάκτησης των προϊόντων (Greve and Davis, 2012). 
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Με βάση τα όσα συζητήθηκαν παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι η διαχείριση 

των αποβλήτων και η ανακύκλωση των προϊόντων αποτελούν πλέον ένα σημαντικό 

και αναπόσπαστο στοιχείο για την επιτυχία της εφοδιαστικής αλυσίδας και των 

logistics και η μελέτη της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών αυτών δεν έχει μελετηθεί 

αρκετά (Ferrer G. & Swaminathan J., 2006, Pokharel and Mutha 2009, Chunguang 

and Sarkis, 2013). Η παρούσα διατριβή θα συμβάλλει στο να καλυφθεί το κενό που 

υπάρχει στην ελληνική, κυρίως, βιβλιογραφία, σχετικά με την σχεδίαση, εφαρμογή 

και αξιολόγηση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας γενικότερα και  στον τομέα 

των τηλεπικοινωνιών ειδικότερα.  

 

1.4  Ερευνητικά ερωτήματα 

Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η δημιουργία ενός 

θεωρητικού μοντέλου RL, το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά προς την κατεύθυνση 

του προσδιορισμού των παραγόντων εκείνων που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη 

για υπηρεσίες RL, των στοιχείων εκείνων που θα συμβάλλουν στην επιτυχή 

εφαρμογή αυτού του συστήματος, καθώς και των μεθόδων και τεχνικών που θα 

επιτρέψουν τον έλεγχο και την αξιολόγηση των RL, εστιάζοντας στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών. 

Πιο αναλυτικά, με βάση το σκοπό της παρούσας διατριβής, οι επιμέρους 

στόχοι είναι οι κάτωθι: 

1. Προσδιορισμός των κινήτρων / δυνάμεων που οδηγούν τις επιχειρήσεις  

τηλεπικοινωνιών και ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην 

απόφαση να υιοθετήσουν πρακτικές RL.  

2. Καταγραφή των προβλημάτων που έχουν να αντιμετωπίσουν ή έχουν ήδη 

αντιμετωπίσει οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις κατά την εισαγωγή υπηρεσιών RL. 

3. Διερεύνηση των προϋποθέσεων εκείνων που θα πρέπει να συντρέχουν για την 

ολοκληρωμένη και πετυχημένη εφαρμογή RL 

4. Εντοπισμός των ελέγχων που θα πρέπει να διεξαχθούν πριν ληφθεί η απόφαση 

για την εισαγωγή υπηρεσιών RL, αλλά και μετρήσεις που πρέπει να γίνονται για την 

επιτυχημένη λειτουργία των RL. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613000103


23 

5. Καταγραφή των τρόπων και των διαδικασιών με τις οποίες θα γίνει η σύζευξη 

των υπαρχόντων διαδικασιών logistics με τις διαδικασίες RL, καθώς και των 

προβλημάτων που τυχόν μπορεί να ανακύψουν κατά τη σύζευξη αυτή 

6. Διερεύνηση ως προς το αν οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται επιστροφές 

κινητών τηλεφώνων έχουν ενσωματώσει μεθόδους και τεχνικές για τον έλεγχο της 

απόδοσης του συστήματος RL και του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί. 
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2. Εισαγωγικές έννοιες στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα 

Η αντίστροφη εφοδιαστική (RL) ορίζεται ως η διαδικασία σχεδιασμού, 

εφαρμογής και ελέγχου της αποδοτικής, οικονομικώς αποτελεσματικής ροής των 

πρώτων υλών, της διαδικασίας απογραφής, των έτοιμων προϊόντων  καθώς και των 

σχετικών πληροφοριών από το σημείο της κατανάλωσης έως το σημείο προέλευσης 

αυτών των αγαθών, με σκοπό την σύλληψη της αξίας ή της κατάλληλης 

διαθεσιμότητας αυτών (Sarkis et al., 2010, Greve, C. & Davis, J., 2012). Επί της 

ουσίας, βάσει του προαναφερθέντος ορισμού τα RL περιλαμβάνουν την αντίστροφη 

διανομή των υλικών και την ανακύκλωση, όπως επίσης και τη μείωση της ποσότητας 

των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία.  

Συνολικά, οι επιχειρησιακές λειτουργίες των RL περικλείουν τη συλλογή, 

συσκευασία, αποθήκευση, ταξινόμηση, επεξεργασία συναλλαγών, παράδοση και 

ενσωμάτωση των προϊόντων (Halldórsson, A. & Skjott-Larsen, T. 2007, Sarkis et al., 

2010). Ως εκ τούτου, ένας πιο ολοκληρωμένος ορισμός για την αντίστροφη 

εφοδιαστική αλυσίδα που έχει υιοθετηθεί και για τους σκοπούς της παρούσας 

έρευνας είναι ο εξής: η αντίστροφη εφοδιαστική μπορεί να οριστεί ως το σύνολο 

όλων εκείνων των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας που σχετίζονται με την 

ανακύκλωση, επανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και αντικατάσταση υλικών και 

κατά συνέπεια τη διαχείριση των αποβλήτων και των επικίνδυνων υλικών (de Brito, 

2003, Jayaraman V & Luo Y., 2007).    

 

2.1 Η αυξανομένη ζήτηση υπηρεσιών reverse logistics 

Εκτιμάται ότι το κόστος της αντίστροφης εφοδιαστικής αντιπροσωπεύει 

σχεδόν το 1% του συνολικού ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών (http://www.rlec.org/) 

με μια εκτίμηση ότι το 6% του συνόλου των αγαθών μπορεί να επιστραφεί. H Dell 

Computer Corporation έχει επιστροφή περίπου 5% των online αγορών υπολογιστών, 

(http://www.ebizq.net/topics/int_arch/features/2589.html; page = 2). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εταιρείες αναγκάζονται να εφαρμόσουν την 

αντίστροφη εφοδιαστική εξαιτίας των θεσπισμένων περιβαλλοντικών κανονισμών. 

Σήμερα, η οικολογία θεωρείται ένας πολύ σημαντικός τομέας τόσο από τις 

κυβερνήσεις όσο και τους πολίτες. Πολλές κυβερνήσεις κάνουν νόμους για την 

ανακύκλωση των προϊόντων, τη βέλτιστη χρήση των μερών και την ανακύκλωση των 
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πρώτων υλών. Πολλά προϊόντα υπόκεινται στην περιβαλλοντική νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας: λόγω της ευθύνης του κατασκευαστή, η κατασκευάστρια 

εταιρία είναι υποχρεωμένη να εγγυηθεί και να χρηματοδοτήσει την επιστροφή και 

την ανακύκλωση του προϊόντος της (Schultmann, Zumkeller & Rentz, 2005, Greve 

and Davis, 2012). 

Επιπλέον, δεδομένου ότι αρκετές χώρες ζητούν από τις εταιρείες να παίρνουν 

πίσω τη συσκευασία τους ως μέρος της περιβαλλοντικής τους πρωτοβουλίας, οι 

δραστηριότητες της αντίστροφης εφοδιαστικής θεωρήθηκαν απαραίτητες για τη 

βιωσιμότητα ορισμένων εταιρειών. Υπάρχουν επίσης και άλλες κανονιστικές 

διατάξεις που απαιτούν από τους παραγωγούς να δέχονται τα προϊόντα στο τέλος του 

κύκλου ζωής τους (Nenes
 
and Nikolaidis 2012). Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι 

αυτά των μπαταριών αυτοκινήτων, των ελαστικών και των λευκών συσκευών (Lau 

and Wang, 2009). Η αντίστροφη εφοδιαστική μπορεί να διαδραματίσει έναν πολύ 

σημαντικό ρόλο στη συλλογή και την κατάλληλη διάθεση αυτών των προϊόντων. 

Οι Tibben-Lembke (2004) επισημαίνουν επίσης τη σημασία των 

δευτερογενών αγορών, των αγορών δηλαδή μεταχειρισμένων προϊόντων. Στον τομέα 

του λιανικού εμπορίου, η προμήθεια της εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και ο 

επιτυχημένος συντονισμός επιστροφών προσδιορίστηκαν ως λύση για την πιο 

κερδοφόρα διαχείριση των αποθεμάτων τόσο από τον παραγωγό όσο και από τον 

διανομέα (Eppen &ι Iyer, 1997, Lee 2001, Taylor 2001, Miner 2001, Chunguang and 

Sarkis, 2013).  

Ο Van-Hoek (1999) προτείνει την επέκταση της αντίστροφης εφοδιαστικής 

στις περισσότερες εφοδιαστικές αλυσίδες με προοπτική τις εκτεταμένες πράσινες 

αλυσίδες εφοδιασμού. Οι Tibben-Lembke (2002) και Greve, και Davis (2012) 

ασχολούνται με τον αντίκτυπο του κύκλου ζωής του προϊόντος όσον αφορά τα 

ποσοστά επιστροφής και τις διαθέσιμες αποφάσεις στις διευρυμένες αλυσίδες 

εφοδιασμού. (Kee-hung et al., 2013). Οι Guide και Wassenhove (2002) αναφέρουν 

ότι η λήψη των αποφάσεων για επαναδιάθεση προϊόντων μέσω πρακτικών 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά 

τη διαδικασία των επιστροφών έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει ο ανάλογος 

συντονισμός. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613000103
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Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εφοδιαστικής αλυσίδας (Ishii, K., and 

Stevels, A., 2000, Bernon et al., 2011) έχει εξελιχθεί σε ένα μέσο για τον καλύτερο 

καθορισμό ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Όταν εφαρμόζονται κατάλληλες 

πρακτικές, μπορεί να ελαχιστοποιηθεί και τελικά η επιχείρηση να πετύχει πράσινη 

ανάπτυξη του προϊόντος και των υπηρεσιών της.  

Πρόσφατα, οι επιχειρήσεις δίνουν αυξημένη σημασία στις περιβαλλοντικές 

αλυσίδες αξίας. Βασικά, η περιγραφή της αλυσίδας αξίας αποτελείται από δύο 

πτυχές, από τη χαρτογράφηση της ροής των φυσικών αντικειμένων, δηλαδή των 

προϊόντων, του χρήματος και των πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. 

Σε ένα περιβάλλον αλυσίδας αξίας οι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς είναι οι 

προμηθευτές, οι παραγωγοί, οι πελάτες και οι αρχές (Li and Olorunniwo 2008, Greve 

and Davis 2012). Και η δεύτερη πτυχή της είναι μια «μήτρας συσχέτισης» του 

ζητήματος. Αυτή η μήτρα ταξινομεί τις προτεραιότητες των εμπλεκόμενων μερών 

στις διάφορες πτυχές του συστήματος. Για τα συστήματα επιστροφής, τα οποία 

σχετίζονται και με την αντίστροφη εφοδιαστική, οι πτυχές αυτές παρουσιάζονται στο 

σχήμα 5 και είναι οι εξής:  

 

Σχήμα 5: Πτυχές Συστήματος επιστροφής 
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Ένα σημαντικό συμπέρασμα που φαίνεται από τις μελέτες στην Ευρώπη τα 

τελευταία δέκα χρόνια είναι ότι η έλλειψη συστηματικής αλυσίδας αξίας και η μη 

έκδοση χαρτογράφησης, έχουν οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση 

ολοκληρωμένων συστημάτων (Rogers, D.S., & Tibben-Lembke, R.S., 2006, Lambert 

et al., 2011).  

Υπάρχουν πολλές επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές αντίστροφης 

εφοδιαστικής, που καταδεικνύουν ότι η εισαγωγή πρακτικών αντίστροφης 

εφοδιαστικής ενέχει πολλά οφέλη για τις επιχειρήσεις που θέλουν να 

χρησιμοποιήσουν τέτοιες πρακτικές. Τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα που 

έχουν μελετηθεί σχετίζονται με τις εξής κατηγορίες:  

• Εκδοτικοί Οίκοι 

Παίρνουν πίσω και απούλητους τόμους για επαναχρησιμοποίηση κατά 40 - 50% 

(Carvajal 1996, Kish 1997, Stevens και Grover 1998) 

• Βιομηχανίες Ποτών 

Συλλέγουν κενές παλέτες και μπουκάλια για να τα επαναχρησιμοποιήσουν, μετά τον 

καθαρισμό τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό των διανομέων ποτών 

λιανικής πώλησης του Michigan που έχουν λάβει εντολή από το νόμο να συλλέγουν 

κενά δοχεία ποτών για ανακύκλωση (Goldsby & Closs, 2000) 

• Βιομηχανίες Α΄ υλών 

Βιομηχανίες σιδήρου και χάλυβα συλλέγουν και επαναχρησιμοποιούν τα απόβλητα 

τους (Downlatshahi, 2000) 

• Φαρμακευτικές Βιομηχανίες 

Συλλέγουν τα ληγμένα σκευάσματα και φάρμακα για να τα διαθέσουν με ένα φιλικό 

προς το περιβάλλον τρόπο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του 

Βασιλικού Φαρμακευτικού Ιατρείου του Manchester (Ritchie, Burnes, Whittle, Hey, 

2000). 

• Αυτοκινητοβιομηχανίες 

Χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά, που έχουν την ίδια λειτουργικότητα με 

τα νέα χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος ή ακόμη και με χαμηλότερο κόστος και 

προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τη χρήση των υλικών που ανακτώνται από το τέλος 
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της ζωής προϊόντων (αυτοκίνητα). Η Ford Motor Company είναι μια κορυφαία 

εταιρεία στον τομέα αυτό, η οποία μάλιστα προσπαθεί να κατασκευάσει ένα 

αυτοκίνητο που να μπορεί να ανακυκλώνεται (Ferguson & Browne, 2001).  

Τέλος, τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

είναι  ένα μείζον θέμα τα τελευταία χρόνια και στις περισσότερες χώρες επιβάλλεται 

η ξεχωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ και η εναλλακτική τους διαχείριση μέσω της 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Η διαδικασία των RL είναι παγιωμένη πρακτική 

σε πολλές χώρες ενώ στην Ελλάδα γίνεται σε μικρό ποσοστό της συνολικής 

διαδικασίας (Nagurney A. & Toyasaki F., 2005, Lau, K.H. & Wang, Y., 2009). Οι 

εταιρείες που έχουν τέτοιες διαδικασίες είναι(Ravi et al, 2008):  

 Εταιρείες Η/Υ 

 Εταιρείες ηλεκτρονικών και ηλεκτρονικών συσκευών 

 

2.2 Διαφορές reverse logistics με forward logistics και πράσινη εφοδιαστική 

Η Αντίστροφη Εφοδιαστική περιλαμβάνει δραστηριότητες εφοδιαστικής όπως 

είναι ο σχεδιασμός δικτύου, η ροή πληροφοριών, η μεταφορά, η απογραφή, η 

αποθήκευση, ο χειρισμός υλικών και συσκευασίας, σε όλη τη διαδρομή, από τα 

προϊόντα που δεν χρειάζονται πλέον από τον τελευταίο χρήστη μέχρι τα προϊόντα που 

μπορούν και πάλι να χρησιμοποιηθούν σε μια αγορά (Fleishmann 1997, Jayaraman  

and Luo 2007, Chan and Chan 2008). Αν και η αντίστροφη εφοδιαστική 

δραστηριοποιείται σε παρόμοιους τομείς με αυτούς της forward εφοδιαστικής, 

υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους.  

Η ροή της αντίστροφης εφοδιαστικής έχει πολύ λιγότερη «ορατότητα» και ως 

εκ τούτου είναι πιο δύσκολο να αντιδράσει σε σχέση με την forward εφοδιαστική. Οι 

εταιρείες χρησιμοποιούν την forward εφοδιαστική ως αποτέλεσμα προγραμματισμού 

και λήψης αποφάσεων, ενώ θεωρούν ότι η αντίστροφη εφοδιαστική αποτελεί 

απάντηση σε δράσεις καταναλωτών ή μεταγενέστερων μελών της ροής και όχι ως ένα 

μέρος του συστήματος λήψης αποφάσεων (Tibben - Lembke, Rogers 2002, 

Dowlatshahi, 2014).  

Η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ της forward και της αντίστροφης εφοδιαστικής 

είναι αυτή της ροής των προϊόντων. Στην forward εφοδιαστική η ροή των προϊόντων 
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έχει κατεύθυνση από τον κατασκευαστή στον καταναλωτή ενώ στην αντίστροφη 

εφοδιαστική, η ροή είναι από τον τελικό χρήστη στον κατασκευαστή. Και στις δυο 

ροές, υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης αποθεμάτων (Richter & Sombrutzki, 2000, 

Rogers et al., 2010). Η αντίστροφη εφοδιαστική ασχολείται με τα ελαττωματικά και 

λοιπά προβληματικά προϊόντα που ακολουθούν τυχαία δρομολόγηση, ενώ η forward 

εφοδιαστική  ασχολείται με τα τελικά προϊόντα που αποστέλλονται στον πελάτη για 

να καθοριστεί η ημερομηνία διοχέτευσης τους και αφού έχουν παραγγελθεί.  

Eπίσης στα forward logistics η αβεβαιότητα αφορά τη ζήτηση από μέρους 

των πελατών, ενώ στα reverse logistic η αβεβαιότητα αφορά κυρίως την προσφορά 

των πελατών στο αντίστροφο δίκτυο. Η δεύτερη διαφορά έγκειται στον αριθμό των 

προμηθευτών και των καταναλωτών (Greve and Davis, 2012).  

Πιο συγκεκριμένα, η εφοδιαστική αλυσίδα έχει συνήθως λίγους προμηθευτές 

και ένα μεγάλο αριθμό καταναλωτών, ενώ το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει στην 

περίπτωση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία αποτελείται από ένα 

μεγάλο αριθμό προμηθευτών και ένα μικρό αριθμό καταναλωτών. Το γεγονός αυτό 

σχετίζεται και με τη διαπίστωση των Lee et al. (2012) που αναφέρθηκε παραπάνω, 

ότι ένας μικρός αριθμός καταναλωτών προτιμά την αγορά προϊόντων από 

επαναχρησιμοποιημένα / ανακυκλώσιμα υλικά. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το 

κόστος σε μία αντίστροφη εφοδιαστική είναι υψηλότερο από το κόστος σε forward 

logistics (Lin et al., 2009).  

Στην αντίστροφη εφοδιαστική κατά το χρόνο της διαδικασίας της επιστροφής, 

οι πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο και την κατάστασή του μπορούν να 

εισαχθούν στο σύστημα του κατασκευαστή ή του πωλητή και να προωθηθεί στο 

κέντρο επεξεργασίας επιστροφών (ροή πληροφοριών). Δυστυχώς, αυτή η καταγραφή 

πληροφοριών εμφανίζεται σπάνια, ή δεν είναι ακριβής (Lembke - Tibben & Rogers 

2002). Αντίθετα, η ροή των πληροφοριών της forward εφοδιαστικής έχει μεγάλη 

σημασία και θεωρείται ως το κλειδί για μια αποτελεσματική διαχείριση. Όσον αφορά 

την τεχνολογία και τα πληροφοριακά συστήματα της αντίστροφης εφοδιαστικής, στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι τα ίδια με αυτά της forward εφοδιαστικής.  

Ακόμη η αντίστροφη εφοδιαστική διαφέρει και από την πράσινη εφοδιαστική 

(green logistics), δεδομένου ότι η τελευταία επικεντρώνεται στην μόλυνση και 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την ακατάλληλη υποδομή της 
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εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την χρησιμοποίηση παλαιών και μη φιλικών προς 

το περιβάλλον τρόπων μεταφοράς (Beškovnik & Twrdy, 2012). Το παρακάτω σχήμα 

6 απεικονίζει τη διαφοροποίηση αλλά και τα κοινά σημεία μεταξύ της αντίστροφης 

εφοδιαστικής και της πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Σχήμα 6. Σύγκριση της αντίστροφης εφοδιαστικής και της πράσινης εφοδιαστικής 

Πηγή: Rogers & Tibben-Lembke, 2001, σελ. 131 

 

2.3 Δραστηριότητες και διεργασίες  reverse logistics 

Υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες που εμπλέκονται στην αντίστροφη 

εφοδιαστική, οι οποίες έχουν αναλυθεί και εξεταστεί από πολλούς μελετητές (Marcia 

2000, Dowlatshahi, 2000, De Brito & Dekker, 2002, Gonzalez - Torre, Adenso - Diaz 

& Artiba, 2004, Kurtcan, Saglaam, Fzgorler, 2005, Baenasa, J.M.H et al, 2010). Οι 

δραστηριότητες αυτές μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα 

με το αν η αντίστροφη ροή είναι  προϊόντα ή συσκευασία.  

Τα προϊόντα θα μπορούσαν να βρίσκονται στην αντίστροφη ροή για 

διάφορους λόγους, όπως ανακατασκευασμένα, αναδιαμορφωμένα, κλπ, ενώ οι ροές 

των υλικών συσκευασίας έρχονται πίσω είτε επειδή τα υλικά συσκευασίας είναι 

επαναχρησιμοποιήσιμα (π.χ., παλέτες, πλαστικά totes), ή επειδή οι κανονισμοί 

περιορίζουν τη διάθεσή τους. Παρακάτω υπάρχει μια λίστα, με βάση το βιβλίο του 

Rogers και Tibben-Lembke (1998) και του Thierry και των συνεργατών του (1995), 

με όλες τις πιθανές δραστηριότητες που μπορούν να εισάγουν προϊόντα ή 

συσκευασίες στην αντίστροφη ροή όπως φαίνεται στον πίνακα 1. 
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Προϊόντα Συσκευασία 

Επιστροφή στον προμηθευτή Επαναχρησιμοποίηση 

Αναβάθμιση & μεταπώληση ως νέο Ανάκτηση υλικών  

Επανασυσκευασία, πώληση μέσω Outlet Ανακύκλωση 

Ανάκτηση υλικών  

Δωρεές για φιλανθρωπικούς σκοπούς  

Ανακύκλωση  

 

Πίνακας 1: Λόγοι που δημιουργούν την αντίστροφη ροή, προσαρμοσμένο από Rogers 

και Tibben-Lembke (1998) & Baenasa, J.M.H et al, 2010 

 

Όσον αφορά τα προϊόντα, η πρώτη προτίμηση της λιανικής πώλησης /του 

προμηθευτή είναι γενικά να πουλήσει το επιστρεφόμενο προϊόν ως νέο. Εάν αυτό δεν 

μπορεί να γίνει, το επόμενο, πιο επικερδές βήμα, είναι μια πλήρης επιστροφή 

χρημάτων από τον προμηθευτή του (μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει συμφωνία 

σχετικά με το αν το προϊόν μπορεί να επιστραφεί και υπό ποιες προϋποθέσεις) (Greve 

and Davis, 2012).  

Εάν η επιστροφή δεν είναι εφικτή, τότε το προϊόν μπορεί να πωλείται μέσω 

ενός καταστήματος outlet, ή μιας διαδικτυακής δημοπρασίας, τρόποι που γενικά 

μειώνουν τα κέρδη, αλλά εξακολουθούν να είναι αρκετά κερδοφόροι για την 

εταιρεία. Είναι προφανές ότι ανάλογα με το προϊόν, πριν να μεταπωληθεί μπορεί να 

χρειάζεται να ανακατασκευαστεί, να αναδιαμορφωθεί και σίγουρα να γίνει η 

επανασυσκευασία του (Rubio, S et al, 2007, Kee-hung et al., 2013). Μια άλλη 

δυνατότητα είναι να πωλούνται τα προϊόντα χωρίς καμία επεξεργασία, σε μια 

«δευτερογενή αγορά», όπου τα προϊόντα πωλούνται ή αγοράζονται εκεί, επειδή για 

διάφορους λόγους δεν μπορούν να πουληθούν σε πρωτεύοντες αγορές. 

 Στις αγορές αυτές υπάρχουν πελάτες ή μεσίτες που είναι πρόθυμοι να 

αγοράσουν σχεδόν κάθε προϊόν, σε οποιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκεται, 

προκειμένου να το πουλήσουν σε χαμηλές τιμές πώλησης, ή ακόμη και στο 

εξωτερικό (Tibben - Lembke και Rogers 2002, Rogers et al., 2010). Επιπλέον, 
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υπάρχει η δυνατότητα διάλυσης του προϊόντος και η χρήση κάποιων μερών του που 

είναι σε καλή κατάσταση, είτε για την παραγωγή νέων προϊόντων ή την πώλησή τους 

στην αγορά.  

Δωρεές σε φιλανθρωπικά Ιδρύματα είναι μια άλλη επιλογή που μπορεί, 

ανάλογα με τους νόμους της χώρας, να δημιουργήσει φορολογικά πλεονεκτήματα 

στην εταιρεία, ή να αναπτύξει την κοινωνική του δράση (Rogers, Tibben-Lembke, 

1999, Ackillas et al., 2010).  

Τέλος, αν το προϊόν δεν μπορεί να μεταπωληθεί ή αναδιαμορφωθεί μπορεί να 

πωληθεί για ανακύκλωση. Όσον αφορά τα υλικά συσκευασίας, είναι απλά θέμα 

οικονομίας να παρθούν πίσω και να επαναχρησιμοποιηθούν αρκετές φορές μέχρι να 

ανακυκλωθούν. Υπάρχουν αρκετές μελέτες περιπτώσεων εταιρειών που σημείωσαν 

σημαντική εξοικονόμηση από τη χρήση συσκευασιών φιλικών προς το περιβάλλον. 

(Dole- νωπά λαχανικά, Carrefour, κ.α.) 

Σε γενικές γραμμές, μέσα σε συγκεκριμένες βιομηχανίες, οι δραστηριότητες 

της αντίστροφης εφοδιαστικής μπορεί να είναι κρίσιμες για την επιχείρηση. Όταν η 

αξία του προϊόντος ή της συσκευασίας είναι μεγάλη, ή η επιστροφή είναι μεγάλη, 

τότε πολύ περισσότερη προσπάθεια πρέπει να δαπανηθεί για τη βελτίωση των 

διαδικασιών επιστροφής. 

Τα προϊόντα μπορούν να εισέλθουν στην αντίστροφη εφοδιαστική και να 

σταλούν πίσω εξαιτίας ζημιών που υπέστησαν, εποχιακής απόσυρσης, εμπλουτισμού, 

διάσωσης, επαναποθήκευσης, περίσσειας απογραφής, κλπ. Αφού επιστραφούν 

παρουσιάζονται οι τέσσερις βασικές διαδικασίες της εφοδιαστικής αντίστροφης στο 

σχήμα 7. 
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Συλλογή 

Επανάχρησιμοποίηση
Επισκευή

Ανάκτηση υλικών
Ανακύκλωση

Διάθεση 
στην αγορά

Επιθεώρηση / 
διαλογή

 

Σχήμα 7: Βασικές Διεργασίες αντίστροφης Εφοδιαστικής 

 

Συλλογή: με αυτή τη διαδικασία τα προϊόντα έρχονται από τον πελάτη σε ένα σημείο 

ανάκτησης. Η μεταφορά και η έγκριση του τι επιστρέφεται ορίζονται από τη 

διαχείριση επιστροφών της εταιρείας. Το σημείο συλλογής μπορεί να είναι το ίδιο με 

το σημείο της κατασκευής ή σε κάποια τρίτη εταιρεία που κάνει διαδικασίες 

αποκατάστασης προϊόντων για λογαριασμό διαφόρων εταιρειών. 

Επιθεώρηση / διαλογή: σε αυτή τη φάση, σύμφωνα με τις επιλογές αποκατάστασης 

και μετά τον έλεγχο της ποιότητας τους, τα προϊόντα ταξινομούνται και 

διαβιβάζονται για να ακολουθήσουν την πορεία ανάκτησης. Εδώ θα μπορούσε να 

υπάρχει η δυνατότητα (ανάλογα με το προϊόν) διάλυσης του σε επιμέρους τμήματα. 

Μετά τον έλεγχο της κατάστασης των μερών, τα κατάλληλα επιλέγονται για να 

συνεχίσουν στην επόμενη φάση. 

Ανάκτηση - Επισκευή – Ανακύκλωση: Σε αυτή τη φάση, υπάρχουν δύο επιλογές 

για την άμεση αποκατάσταση και επανεπεξεργασία. Στην περίπτωση της άμεσης 

ανάκτησης τα προϊόντα που είναι σε καλή κατάσταση πωλούνται με έκπτωση ή σε 

μια δευτερεύουσα αγορά (επανα - πώληση), αφού πρώτα έχει αλλαχθεί η συσκευασία 

τους. Σε περίπτωση μιας εκ νέου επεξεργασίας μπορεί να υπάρχουν προϊόντα που 

χρειάζονται επισκευή (επιστροφές εγγύησης), προϊόντα που θα ανακατασκευαστούν 

(προϊόντα τα οποία, αφού επισκευαστούν μπορεί να πουληθούν ως νέα) και προϊόντα 

που θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν (Rogers, D.S 2006, Pokharel & Kiran Mutha Α. 

2009). 
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Διάθεση στην αγορά: σε αυτή τη φάση, τα ανακτώμενα εμπορεύματα έρχονται στην 

αγορά. Τα κανάλια διανομής που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι τα ήδη 

υπάρχοντα κανάλια εφοδιασμού. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ανάπτυξης καναλιών 

μόνο για τα προϊόντα που βγαίνουν από τις διαδικασίες της αντίστροφης 

εφοδιαστικής, επειδή τα προϊόντα δεν μπορούν να διανεμηθούν στην αγορά από τα 

κανάλια της υφιστάμενης forward εφοδιαστικής (Greve and Davis, 2012). 

 

2.4 H σημασία των reverse logistics για την ανταγωνιστικότητα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα 

Τα αποτελέσματα της αντίστροφης εφοδιαστικής φέρνουν άμεσα οφέλη, 

συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης ικανοποίησης των πελατών, τα μειωμένα 

επίπεδα των επενδυτικών πόρων και τα μειωμένα κόστη κατά την αποθήκευση και τη 

διανομή (Guintini & Andel, 1995α,  Andel, 1997, Ye et al., 2013). Η αντίστροφη 

εφοδιαστική μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την  κερδοφορία της εταιρείας με βάση 

την εκ νέου κατάκτηση της αξίας (Andel, 1997, Clendenin, 1997, South, 1998, Rubio 

S. et al, 2008).  

Στην πραγματικότητα, εάν μια επιχείρηση υιοθετεί τις πρακτικές της 

αντίστροφης εφοδιαστικής θα είναι επικερδής. Η ανάκτηση των προϊόντων για 

ανακατασκευή, επισκευή, αναδιάρθρωση, και ανακύκλωση μπορεί να δημιουργήσει 

κερδοφόρες επιχειρηματικές ευκαιρίες (Giuntini & Andel, 1995b, Pilar L., 2004, Lee  

and Lam, 2012). Οι εταιρείες που είναι σε θέση να επωφεληθούν από οικονομίες 

κλίμακας μπορεί να τα καταφέρουν ιδιαίτερα καλά. Η αντίστροφη εφοδιαστική 

επηρεάζει ακόμη και την εξυπηρέτηση / ικανοποίηση των πελατών. Για παράδειγμα, 

η δυνατότητα χειρισμού γρήγορης και αποτελεσματικής επιστροφής του προϊόντος 

για τις αναγκαίες επισκευές μπορεί να είναι κρίσιμη (Blumberg, 1999, Greve and 

Davis, 2012 ). 

Τα μειωμένα κόστη παραγωγής είναι ένα από τα οφέλη που οι επιχειρήσεις 

θεωρούν ως το κύριο κίνητρό τους για την εφαρμογή της αντίστροφης εφοδιαστικής. 

Η εταιρία Xerox για παράδειγμα εξοικονομεί εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια με 

την αποσυναρμολόγηση των φωτοτυπικών της μηχανημάτων που είναι εκτός 

λειτουργίας και στην συνέχεια από τον καθαρισμό, την ταξινόμηση, την επισκευή 
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εξαρτημάτων και την ανακύκλωση των υπολειμμάτων (Hoffman, 2000, Fawcett and 

Waller 2011). 

Μια άλλη τάση των εταιρειών είναι η προώθηση μιας περιβαλλοντικά 

υπεύθυνης εικόνας με τη θέσπιση προγραμμάτων αντίστροφης εφοδιαστικής, με 

στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εικόνας της μάρκας τους. Αυξάνοντας τη 

χρήση των ανακυκλώσιμων υλικών και κατακτώντας την κορυφή στον τομέα των 

φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών στην βιομηχανία, όπως είναι η αντίστροφη 

εφοδιαστική, σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι αυτά έχουν μεγάλη θετική επίδραση 

στην αγορά (King, Mackinnon, 2002). 

Επιπλέον, οι εταιρείες προσπαθώντας να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των 

πελατών τους, ορισμένες εταιρείες συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο στην 

ανάκτηση των προϊόντων μέσω της αντίστροφης εφοδιαστικής (Thierry et al., 1995, 

Mollenkopf D.A. & Closs, D.J. 2005). Ορισμένες εταιρείες έχουν αρχίσει να 

ανακτούν τα προϊόντα τους για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση των 

πελατών για ανακυκλωμένα προϊόντα. Στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, για παράδειγμα η Dell συλλέγει υπολογιστές από τους εμπορικούς της 

πελάτες στις ΗΠΑ, ως παροχή υπηρεσίας προς αυτούς που σχετίζεται με την πώληση 

του εξοπλισμού (Fishbein, 2000, Lee  and Lam 2012). 

Δευτερεύουσες αγορές είναι οι αγορές μερών και εξαρτημάτων με στόχο τη 

διατήρηση ή ενίσχυση μιας προηγούμενης αγοράς και είναι συχνά αρκετά 

προσοδοφόρες για ορισμένες εταιρείες (Benjamin Klein, 1996, Fawcett and Waller 

2011). Με την εφαρμογή της αντίστροφης εφοδιαστικής, οι επιχειρήσεις μπορούν να 

κερδίσουν μέρος από αυτές τις μεταγενέστερες αγορές. Η Lexmark για παράδειγμα, 

προσφέρει έκπτωση σε πελάτες που συμφωνούν να επιστρέψουν τα Lexmark μελάνια 

των εκτυπωτών τους στην ίδια την εταιρεία για ανακατασκευή και στη συνέχεια για 

πώληση ως χρησιμοποιημένα προϊόντα σε άλλες αγορές (Hauser και Lund, 2007). 

Τέλος, ορισμένες επιχειρήσεις προσπαθούν να ακολουθήσουν την πίεση της 

νέας νομοθεσίας, είτε βελτιώνοντας την δική τους απόδοση  ή μέσω της εφαρμογής 

φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών στις διαδικασίες τους. Τα πιο 

χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι στη Γερμανία, όπου οι εταιρείες διαφόρων 

τομέων συμφώνησαν να πάρουν πίσω τα προϊόντα τους όταν δεν μπορούσαν πλέον 

να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία επιβάρυνση (Rees, 1997, Lee  and Lam, 2012). 
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Σε γενικές γραμμές, μπορεί να ειπωθεί ότι οι επιχειρήσεις συμμετέχουν στην 

αντίστροφη εφοδιαστική, επειδή μπορούν να επωφεληθούν από αυτή και να παρέχουν 

στους πελάτες τους έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, ακόμη και επειδή 

πρέπει να το κάνουν, γιατί λόγω της αυξημένης σημασίας που δίνεται πλέον στην 

εταιρική κοινωνική ευθύνη προσπαθούν να αναδειχθούν κοινωνικά 

συνειδητοποιημένες (Dowlatshahi, 2000, Glenn 2005, Das and Chowdhury, 2012) 

όπως φαίνεται και στο σχήμα 8. 

 

Σχήμα 8: Οφέλη από την εφαρμογή Αντίστροφης Εφοδιαστικής 

 

2.5 Παράγοντες που περιλαμβάνονται στην αποτελεσματική εφαρμογή 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

Ο Dowlatshahi (2000) περιέγραψε μία ολιστική προσέγγιση των RL και 

κατηγοριοποίησε τους παράγοντες που περιλαμβάνονται στα RL και που συνηγορούν 

υπέρ της αποτελεσματικής εφαρμογής αυτού του συστήματος. Η πρώτη ομάδα 

παραγόντων περιλαμβάνει τους στρατηγικούς παράγοντες. Σε αυτήν την ομάδα 

περιλαμβάνονται τα στρατηγικά κόστη, η συνολική ποιότητα, η εξυπηρέτηση 

πελατών, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες, καθώς και οι νομοθετικές ρυθμίσεις.  

Οι παράγοντες αυτοί είναι κρίσιμοι και πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από 

τους λειτουργικούς παράγοντες που συνιστούν τη δεύτερη ομάδα. Αυτό που θα 

πρέπει να τονιστεί είναι ότι τα στρατηγικά κόστη περιλαμβάνουν το κόστος του 

κύκλου ζωής και το κόστος απόδοσης, αλλά όχι το κόστος αγοράς και κατασκευής 

των προϊόντων. Η ελαχιστοποίηση αυτών εξαρτάται από την αποτελεσματική 

χρησιμοποίηση των πηγών που διαθέτει η επιχείρηση, τις μεθόδους και τις 

τεχνολογίες που χρησιμοποιεί και που είναι απαραίτητες για ένα σύστημα RL 

(Fawcett and Waller 2011). 
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 Κατά συνέπεια, οι managers θα πρέπει να διασφαλίζουν την πλήρη 

χρησιμοποίηση του τρέχοντος εξοπλισμού, αλλά και του εργατικού δυναμικού, ενώ 

προκειμένου η εταιρεία να χρησιμοποιήσει τις διαθέσιμες πηγές που έχει, τα 

ανακατασκευασμένα προϊόντα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη συνολική 

στρατηγική προϊόντων της εταιρείας και εξίσου της ίδιας υψηλής ποιότητας, καθώς 

ανακατασκευασμένα προϊόντα χαμηλής ποιότητας σε σύγκριση με τα αρχικά θα 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη της επιχείρησης.  

Οι επενδύσεις σε RL θα πρέπει να βελτιώνουν το δείκτη ROI (Return on 

Investment) μακροχρόνια, ώστε να διασφαλίζεται το συμφέρον των μετόχων. 

Επιπρόσθετα, τα στρατηγικά κόστη μπορούν να περιλαμβάνουν το κόστος 

εξοπλισμού για την ανακατασκευή των προϊόντων, το κόστος του ειδικευμένου 

εργατικού δυναμικού που διαχειρίζονται το RL, καθώς και το κόστος επιπρόσθετων 

παροχών αποθήκευσης (Lee  and Lam, 2012).  

Εκτός των παραπάνω, η εξυπηρέτηση των πελατών είναι το ίδιο σημαντική 

και αντανακλά στον βασικό κανόνα των logistics: σωστή στιγμή, σωστό μέρος, 

σωστή τιμή και σωστή ποσότητα. Επιπλέον, οι καταναλωτές αναμένουν από μία 

εταιρεία να δείξει ενδιαφέρον για το περιβάλλον, κάτι το οποίο είναι προς το 

συμφέρον της ίδιας της εταιρείας, δεδομένου ότι οδηγεί όχι μόνο σε περιβαλλοντικές 

βελτιώσεις αλλά και σε συγκράτηση του κόστους, καθώς η επιχείρηση χρησιμοποιεί 

πόρους που σε άλλη περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούσε (Greve and Davis, 2012).  

Άλλωστε, οι καταναλωτές, τουλάχιστον ένα μέρος αυτών, είναι πρόθυμοι να 

δεχτούν μία πιο υψηλή τιμή για προϊόντα που ωφελούν τόσο την κοινότητά τους και 

την ευρύτερη κοινωνία, όσο και το περιβάλλον. Τέλος, όσον αφορά στις νομοθετικές 

ρυθμίσεις, οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα RL έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τις 

ρυθμίσεις αυτές που είτε ισχύουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είτε πρόκειται να 

ισχύσουν στο μέλλον, όπως για παράδειγμα τις ρυθμίσεις που υιοθετούνται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο σε εθνικό. 

Η δεύτερη κατηγορία παραγόντων σύμφωνα με τον Dowlatshahi (2000)  όπως 

προέκυψε από την ανασκόπηση της μέχρι τότε βιβλιογραφίας και τα οποία 

επιβεβαιώνονται και από την μελέτη των Ravi et al (2012), περιλαμβάνει γενικά 

ανάλυση κόστους – οφέλους, μεταφορά, αποθήκευση, διαχείριση της αλυσίδας, 

ανακατασκευή, ανακύκλωση και συσκευασία, παρόλο που οι παράγοντες αυτοί δεν 
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είναι το ίδιο σημαντικοί για κάθε εταιρεία. Οι καταναλωτές είναι η εξωτερική εκείνη 

δύναμη που οδηγεί τα RL και ως εκ τούτου οι εταιρείες θα πρέπει να λάβουν υπόψη 

τους αφενός συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που οι καταναλωτές αναμένουν από ένα 

ανακυκλωμένο / ανακατασκευασμένο προϊόν, όπως η ποιότητα, η αξιοπιστία και η 

παράδοση, και αφετέρου την γνώση των καταναλωτών σχετικά με τα δυνατά 

οικονομικά και μη οφέλη που απορρέουν από τα RL. 

 Η ανάλυση κόστους – οφέλους επιτρέπει στην επιχείρηση να αξιολογήσει 

την αξία των επιστρεφόμενων υλικών, το κόστος της διαδικασίας ανακατασκευής 

καθώς και το συνολικό κόστος και όφελος από τα ανακατασκευασμένα ή / και 

ανακυκλωμένα υλικά. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιλεγμένη στρατηγική για το δίκτυο 

μεταφοράς είναι εξίσου σημαντική, δεδομένου ότι η μεταφορά των προϊόντων 

περιλαμβάνει αποφάσεις που άπτονται του αριθμού των καταναλωτών, την 

τοποθεσία τους, τα σημεία παράδοσης και επιστροφής των προϊόντων.  

Επιπλέον, η αποθήκευση των προϊόντων θα πρέπει να αποτελέσει έναν ακόμη 

παράγοντα προς σκέψη, καθώς περικλείει τα στοιχεία της απογραφής, της 

διαχείρισης των αποθεμάτων, του ελέγχου και του χρονοπρογραμματισμού. Τέλος, η 

συσκευασία αποτελεί ένα στοιχείο marketing, το οποίο δημιουργεί αλλά και 

ενδυναμώνει την εικόνα της επιχείρησης, ενώ παράλληλα παρέχει πληροφορίες για 

το ίδιο το προϊόν, εκτός από την ασφάλεια και την προστασία που παρέχει στα 

προϊόντα (Greve and Davis, 2012).  

 

2.5.1 Ο ρόλος των 3PL στα RL 

Οι επιχειρήσεις συναντούν συχνά δυσκολίες στην υλοποίηση και 

ολοκλήρωση όλων εκείνων των απαιτούμενων λειτουργιών που άπτονται από τη μία 

πλευρά στον ανταγωνισμό της αγοράς και από την άλλη στην περιβαλλοντική 

αλλαγή σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων που ολοένα και αυξάνονται όπως και 

προαναφέρθηκε. Πιο συγκεκριμένα και με αναφορά στη διαχείριση των e-waste, οι 

εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών επικεντρώνονται στην 

έρευνα και ανάπτυξη, τη διατήρηση πελατών και την επέκταση του μεριδίου αγοράς 

τους. Ως εκ τούτου, δεν διαθέτουν επαρκή χρόνο για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που άπτονται της μείωσης των αποβλήτων 

(Molinari, 2010).  
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Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις ξεκινούν να διερευνούν την 

ικανότητά τους να μεταφέρουν τα logistics σε έναν εξωτερικό πάροχο, είτε 

ολοκληρωτικά, είτε εν μέρει, δημιουργώντας την έννοια των third – party logistics 

(3PL) (Perlman, Y  et al., 2009). Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι Chiu et al. (2011) 

πολύ λίγες μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν ασχοληθεί με το ρόλο των 3PL 

στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, κάτι το οποίο αποτέλεσε έρεισμα για τη δική 

τους μελέτη.  

Στο πλαίσιο των forward logistics, οι 3PL έκαναν την εμφάνισή τους τη 

δεκαετία του 1980 και εδραιώθηκαν την επόμενη δεκαετία με την εξέλιξη και 

ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας, διαμορφώνοντας τέσσερις κατηγορίες 3PL: 

standard 3PL παρόχους, service developers, customer adapters και τέλος customer 

developers (Vasiliauskas & Jakubauskas, 2007, Greve and Davis, 2012). Το πιο κάτω 

σχήμα 9 απεικονίζει την πυραμίδα από τον 1PL έως τον 5PL στην περίπτωση της 

απλής ευθείας εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 

Σχήμα 9. Οι πάροχοι 1PL – 5PL στην ευθεία εφοδιαστική αλυσίδα 

Πηγή: Vasiliauskas & Jakubauskas, 2007, σελ. 69 

 

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης 3PL σε μία 

εφοδιαστική αλυσίδα είναι οι οικονομίες κλίμακας και φάσματος, οι οποίες 

επιτρέπουν σε μία επιχείρηση να αυξήσει την καθαρή αξία μέσω της μείωσης του 

κόστους. Επιπλέον, οι ικανοί και έμπειροι 3PL πάροχοι κατέχουν υψηλή ικανότητα 
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συντονισμού, κάτι το οποίο τους επιτρέπει να αναζητήσουν αξιόπιστους εταίρους για 

την αποτελεσματική διαχείριση της ενδοεταιρικής ροής των αγαθών (Vasiliauskas & 

Jakubauskas, 2007). 

 Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα οφέλη αυτά που προκύπτουν από 

την εισαγωγή του 3PL παρόχου εξαρτώνται από τον τύπο του 3PL παρόχου, ήτοι αν 

είναι εξοπλισμένος με τεχνολογίες πληροφορίας (IT), αν επικεντρώνεται στο 

marketing (marketing – based) ή αν είναι non – asset – based (Chouinard M 2009). Η 

σημασία της χρησιμοποίησης των IT επισημαίνεται και από τους Jayaraman et al. 

(2008), οι οποίοι εκφράζουν την άποψη ότι η βέλτιστη απόδοση όλων των 

λειτουργιών που περικλείονται στην αντίστροφη εφοδιαστική απαιτεί εξειδικευμένες 

λειτουργίες και τεχνολογίες πληροφορίας.  

Δεδομένης της έλλειψης μελετών για το ρόλο των 3PL στην αντίστροφη 

εφοδιαστική αλυσίδα, οι Chiu et al. (2011) δημιούργησαν ένα μοντέλο, ή καλύτερα 

την καλύτερη στρατηγική παραγωγής για την κατασκευάστρια εταιρεία και την 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα μέσω της διερεύνησης διαφορετικών τιμών 

επιστροφής προϊόντων, του κόστους παραγωγής, του κόστους των έτοιμων 

προϊόντων και των τιμών μεταφοράς με έναν 3PL. Οι μελετητές κατέληξαν στα εξής 

συμπεράσματα: 

α) από την οπτική του συνολικού κέρδους μίας συνολικής αλυσίδας, είναι 

περισσότερο προτιμητέο το μοντέλο εκείνο στο οποίο ο 3PL πάροχος καθοδηγεί τη 

συλλογή των επιστρεφόμενων προϊόντων πριν από την επιστροφή τους στην 

κατασκευάστρια εταιρεία 

β) από την οπτική του κατασκευαστή και αναφορικά με το κέρδος, πάλι το μοντέλο 

που περιγράφηκε πιο πάνω είναι εκείνο που προτιμάται 

γ) από την οπτική του λιανοπωλητή προτιμάται το μοντέλο εκείνο στο οποίο η 

κατασκευάστρια εταιρεία είναι ο ηγέτης στη συλλογή των επιστρεφόμενων 

προϊόντων 

δ) το ποσοστό της επιστροφής και η κατά μονάδα λιανική τιμή του προϊόντων 

επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το συνολικό κέρδος  

 



41 

2.6 Προβλήματα στην εφαρμογή συστημάτων reverse logistics 

Υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην εφαρμογή στρατηγικών αντίστροφης 

εφοδιαστικής. Στη βιβλιογραφία πολλοί ερευνητές (Thierry & Salomon & Nunen & 

Wassenhove 1995, Rogers και Tibben - Lembke 1998, Landers & Cole & Walker & 

Kirk 2000, De Brito & Flapper & Dekker 2002, Daugherty & Myers & Richey 2002, 

Ravi & Shankar 2004, Lambert et al., 2011, Bernon et al., 2011) έχουν αναλύσει τα 

εμπόδια που μια εταιρεία έχει να αντιμετωπίσει στην προσπάθειά της να αναπτύξει 

διεργασίες αντίστροφης εφοδιαστικής. Παρ’όλα αυτά, με τα αυστηρότερα 

νομοθετικά μέτρα τις τελευταίες δεκαετίες, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια στις 

επιχειρήσεις, από το να ακολουθήσουν τις πρακτικές της αντίστροφης εφοδιαστικής.  

Οι Carter και Ellram (1998), o Blumberg (1999) κάνουν μια ανασκόπηση των 

οδηγών, των κανονισμών, των επιχειρήσεων και των πελατών, των συστημάτων της 

αντίστροφης εφοδιαστικής. Εξηγούν ότι οι περιορισμοί περιλαμβάνουν την έλλειψη 

στοιχείων, συντονισμού και συστημάτων παροχής κινήτρων. 

Οι Andel (1997) και Rogers και ο Tibben-Lembke (1999) επισημαίνουν την 

δυνατότητα να συντονίζονται οι πληροφορίες στα κεντρικά συστήματα αντίστροφης 

εφοδιαστικής (Greve and Davis, 2012). Ο Stock (1998) εξηγεί ότι οι δραστηριότητες 

της αντίστροφης εφοδιαστικής θα πρέπει να συντονίζονται με τις λειτουργίες που 

γίνονται μέσα στην εταιρία όπως είναι η παραγωγή, το μάρκετινγκ, και οι forward 

logistics και φυσικά να υποστηρίζονται από τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα. 

Η αντίστροφη εφοδιαστική σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθεί να 

αντιμετωπίζεται ως ένα αναγκαίο κακό της διαδικασίας των επιστροφών εφοδιασμού. 

Οι λόγοι που η αντίστροφη εφοδιαστική αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο είναι οι 

εξής: 

Κοντά στο 40% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι η αντίστροφη εφοδιαστική δεν 

αποτελεί προτεραιότητα (Rogers & Tibben Lembke, 2002, Beškovnik and Twrdy, 

2012). Η εφαρμογή της αντίστροφης εφοδιαστικής μπορεί να κρύβει κινδύνους για 

την ανώτατη διοίκηση, δεδομένου ότι περιλαμβάνει οικονομικές και λειτουργικές 

πτυχές, που μπορεί να αλλάξουν τις επιδόσεις της εταιρείας ή να την οδηγήσουν 

μακριά από τους στόχους της. Κορυφαία στελέχη καταβάλλουν πολύ λίγη προσοχή 

στις πρακτικές της αντίστροφης εφοδιαστικής που μπορεί η εταιρεία τους να 

αναπτύξει. Η κεντρική τους ιδέα είναι να δημιουργήσουν μια εικόνα στους πελάτες, 
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που θα περιλαμβάνει μόνο παρθένα προϊόντα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί 

δεν χειρίζονται, όπως θα μπορούσαν, τα προϊόντα που έχουν επιστραφεί ως 

κερδοφόρα (Shankar, 2004, Bartolacci et al., 2012).  

Υπάρχει επίσης έλλειψη δέσμευσης εκ μέρους των ανώτερων στελεχών. 

Ανώτερα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να επιδείξουν τη δέσμευσή τους 

δημιουργώντας μια ομάδα ατόμων και λογισμικού αποκλειστικά για την επιτυχημένη 

εφαρμογή της αντίστροφης εφοδιαστικής. Η αποτελεσματική ηγεσία είναι επίσης 

αναγκαία για να παρέχει αξία στα προγράμματα της αντίστροφης εφοδιαστικής. Η 

ανώτατη διοίκηση θα πρέπει να επιδείξει την ίδια δέσμευση για τις δραστηριότητες 

της αντιστροφής εφοδιαστικής και σε άλλους οργανωτικούς στόχους και να 

προσπαθήσει να ενσωματώσει όλα τα μέλη της αλυσίδας εφοδιασμού προς αυτή την 

κατεύθυνση (Meade L. , 2007). 

Υπάρχει μια έλλειψη πληροφόρησης και τεχνολογικών συστημάτων (Rogers 

και Tibben-Lembke, 1998, Bartolacci et al., 2012). Μια αποτελεσματική ενημέρωση 

και ένα τεχνολογικό σύστημα είναι απαραίτητα στοιχεία για την υποστήριξη της 

αντίστροφης εφοδιαστικής κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος. 

Σχετίζοντας την επιστροφή του προϊόντος με μια πώληση στο παρελθόν, μπορεί να 

υποστηριχθεί η πρόβλεψη των αποδόσεων των προϊόντων και να βοηθηθεί η 

διαχείριση των αποθεμάτων. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η αποτελεσματική 

παρακολούθηση και ο εντοπισμός των ανακτήσεων του προϊόντος, με το ελάχιστο 

επιπλέον κόστος, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη λειτουργία του 

συστήματος πληροφοριών για τις επιστροφές. 

Οι άνθρωποι αποφεύγουν τις αλλαγές όπου αυτό είναι δυνατόν. Οι 

περισσότερες εταιρείες ξεκίνησαν κάποιες δραστηριότητες αντίστροφης 

εφοδιαστικής χωρίς να έχουν ένα σαφές όραμα αντίστροφης εφοδιαστικής, με 

αποτέλεσμα η πλειοψηφία των εργαζομένων να έχει πλήρη σύγχυση σε ότι αφορά τα 

καθήκοντά της και την πολιτική της εταιρείας (http://www.sydney.foe.org.au/ 

SustainableConsumption / epr_pamphlets / reusable_pack . html). Η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση είναι πρωταρχικές απαιτήσεις για την επίτευξη της επιτυχίας στην 

εφαρμογή της αντίστροφης εφοδιαστικής. 

 Οι εταιρείες απαιτούν κατανομή των κεφαλαίων και άλλων, αφού τα θέματα 

κόστους έχουν την κύρια πρόκληση για κάθε νέα δραστηριότητα. Το παρόν 
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περιβάλλον πρέπει να αλλάξει ώστε να είναι σε θέση να χειρίζεται τα επιστρεφόμενα 

προϊόντα και να κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για την επαναχρησιμοποίηση, 

ανακατασκευή, ανακύκλωση τους, κλπ (http://www.wsra.net/pdf/Minutes% 201-12-

01.doc) . 
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3: Η σχετική με τα reverse logistics Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία  

Στις αρχές τις δεκαετίας του '90, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες νέα εργαλεία 

εφαρμόστηκαν για να διευκολύνουν τη στροφή στην ιεράρχηση των πολιτικών 

διαχείρισης (πρόληψη-αποφυγή, επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση- αξιοποίηση και 

μόνο στο τέλος διαχείριση των υπολειμμάτων με ταφή ή καύση). Σημαντικό 

εργαλείο, μεταξύ άλλων, είναι «η ευθύνη του παραγωγού για όλο τον κύκλο ζωής 

ενός προϊόντος» που αποτελεί μία προέκταση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και 

στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι εταιρίες (παραγωγοί ή εισαγωγείς προϊόντων) 

αναλαμβάνουν την ευθύνη των προϊόντων που έχουν διαθέσει στην αγορά όταν τα 

προϊόντα αυτά έχουν πλησιάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Αυτό σημαίνει ότι 

ο παραγωγός φέρει πλέον την ευθύνη να συλλέγονται τα προϊόντα του μετά τη χρήση 

τους και να επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται και γενικότερα να 

αξιοποιούνται ώστε να μην καταλήγουν στο περιβάλλον είτε σε χώρους ταφής ή 

καύσης (Sharma, S.K. et al., 2011). 

Στην Ελλάδα μέχρι το 2001 δεν υπήρχε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και 

απουσίαζε μια ολοκληρωμένη πολιτική που να ακολουθείται με συνέπεια να 

εφαρμόζει η εγχώρια έννομη τάξη τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

(Λουλούδης, & Μπεόπουλος, 1995, Achillas et al., 2011). Σύμφωνα με την τελευταία, 

οι πρακτικές διαχείρισης οφείλουν να ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα (από 

Βέλτιστο προς Χείριστο) και δη όπως φαίνεται στο σχήμα 10: 

 

Σχήμα 10: Ιεράρχηση ροών κατά προτεραιότητα 
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Ειδικότερα, ο ν. 2939/2001 με θέμα «Συσκευασίες και εναλλακτική 

διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και 

άλλες διατάξεις» καλύπτει όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά και όλα 

τα απόβλητα συσκευασιών, καθώς και «άλλα προϊόντα», όπως ελαστικά, ορυκτέλαια, 

συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες (Η.Σ), απόβλητα από οικοδομές και κατεδαφίσεις, 

ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα και οχήματα κα.  

Με βάση τον νόμο 2939 και τα Π.Δ που τον συνοδεύουν, την Κοινή 

Υπουργική Απόφαση 29407/3508/02 «μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των 

αποβλήτων» που ενσωματώνει μεταξύ άλλων στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 31/99 

«για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» η ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση κι 

ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων και των οργανικών 

αποβλήτων) γίνεται υποχρεωτική και επιτρέπεται να καταλήγουν προς τελική 

διάθεση μόνο υπολείμματα αποβλήτων μας.  

Ο ν. 2939/01 καθώς και τα σχετικά Π.Δ. για την εναλλακτική διαχείριση των 

διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων αποτελούν κομβικό σημείο στην περιβαλλοντική 

νομοθεσία, αφού θέτουν συγκεκριμένους στόχους και ευθύνες στους υπόχρεους 

διαχειριστές (παραγωγούς, διακινητές) για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων. Οι φορείς αυτοί (Συλλογικά ή Ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων) έχουν να εφαρμόσουν στην πράξη με 

αποτελεσματικό τρόπο προγράμματα συλλογικής, μεταφοράς, προσωρινής 

αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και γενικότερα αξιοποίησης με 

περιβαλλοντικούς πλέον όρους διαφόρων αποβλήτων που είτε δεν συλλέγονταν 

χωριστά για ανακύκλωση-αξιοποίηση μέχρι τώρα (πχ. μπαταρίες, ελαστικά 

ηλεκτρονικά είδη κα), είτε συλλέγονταν αλλά η επεξεργασία τους δεν ήταν 

περιβαλλοντικά υπεύθυνη (οχήματα, ηλεκτρικές συσκευές, συσσωρευτές, απόβλητα 

λιπαντικά έλαια)  είτε συλλέγονταν αλλά αξιοποιούνταν μόνο τα υλικά που είχαν 

οικονομική αξία και τα υπόλοιπα υλικά κατέληγαν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον ή 

προκαλούσαν ρύπανση.  

Οι στρατηγικοί στόχοι του νόμου και των σχετικών Π.Δ. είναι: 
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 H μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των παραγόμενων αποβλήτων 

καθώς και ο περιορισμός των βλαπτικών συνεπειών τους στο περιβάλλον και την 

υγεία. 

 Ο καθορισμός ποσοτικών στόχων για την ανακύκλωση και τις άλλες εργασίες 

αξιοποίησης των αποβλήτων σε συγκεκριμένα χρονικά όρια. 

 Ο σχεδιασμός και  η καθιέρωση ατομικών ή συλλογικών συστημάτων 

επιστροφής, συλλογής και αξιοποίησης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων 

μερών στη βάση της «ευθύνης του παραγωγού / διακινητή   για όλο τον κύκλο ζωής 

των προϊόντων». Διαχωρισμός των αποβλήτων στην πηγή, ώστε να επιτυγχάνεται 

υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών. 

 Πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

 Πρόβλεψη μέτρων και όρων (άδειες, πιστοποιητικά κα) για τη συνεργασία 

όσων προβαίνουν σε διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων στο πλαίσιο της 

αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

 

3.1 Περιβαλλοντική νομοθεσία της Ελλάδος 

Για πρώτη φορά η νομοθεσία στη Ελλάδα θέτει συγκεκριμένους ποσοτικούς 

στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σε συγκεκριμένο χρόνο. Μάλιστα, οι απαιτήσεις 

της βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις Οδηγίες της ΕΕ. Ο κατάλογος της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας που παρατίθεται είναι «δυναμικός» δηλαδή δύναται να 

επικαιροποιηθεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Πιο συγκεκριμένα, η εγχώρια 

νομοθεσία περιλαμβάνει: 

- Το ν. 1650/86 (ΦΕΚ160Α) για την προστασία του περιβάλλοντος  

- Το ν. 3010/02 (ΦΕΚ91Α) για την εναρμόνιση του ν. 1650 με τις Οδηγίες της 

ΕΕ  

- Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ332Β/2003) Διαδικασία Προκαταρκτικής 

Περ/κής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 

(ΕΠΟ) 

- Το ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6.8.01), ο οποίος αναφέρεται στις συσκευασίες 

και την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση 

Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (ΕΟΕΔΣΑΠ) και 

άλλες διατάξεις 
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Ως εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών λογίζονται όλες οι εργασίες 

συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και 

αξιοποίησης των αποβλήτων, ώστε να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς ή να 

ανακτάται η παραγόμενη ενέργεια εφόσον χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα. Εξάλλου, οι 

γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης είναι οι κάτωθι και δη: 

 πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων  

 επαναχρησιμοποίηση 

 αξιοποίηση (ανάκτηση υλικών και ενέργειας) 

 «ο ρυπαίνων πληρώνει» 

 ευθύνη των εμπλεκόμενων στη διαχείριση  

 μη διάκριση υλικών  

Υποχρέωση των επιχειρήσεων που εισάγουν ή παράγουν συσκευασμένα 

προϊόντα και τα διαθέτουν στην ελληνική αγορά αποτελεί η μέριμνα για τη συλλογή 

και ανακύκλωση των συσκευασιών των προϊόντων τους. Η υποχρέωση αυτή 

εκπληρώνεται με τη συμμετοχή τους σε ένα Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής 

Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) το οποίο  αναλαμβάνει για λογαριασμό τους να συλλέγει και να 

αξιοποιεί τις συσκευασίες 

- Την  ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) 

  «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός 

σχεδιασμός διαχείρισης»   

    Μεταξύ των άλλων υποδεικνύει μέτρα που προωθούν:   

i) Την πρόληψη / μείωση παραγωγής αποβλήτων 

ii) Την αξιοποίηση αποβλήτων με ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση 

iii) Την περιβαλλοντική ασφαλή διαχείριση αποβλήτων 

iv) Την χρησιμοποίηση αποβλήτων ως πηγή ενέργειας 

v) Τη δημιουργία εθνικού δικτύου εγκαταστάσεων για τη διάθεση των 

αποβλήτων  

- Την ΚΥΑ 24944/2006 (ΦΕΚ 791Β/30.6.06) 

 Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5Β της ΚΥΑ 13588/725 
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- Το ΠΔ 115/2004 (ΦΕΚ80/Α) για την αντικατάσταση της ΚΥΑ 73537/1438/95 

(Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες)  

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει μέτρα για: Μείωση της επικινδυνότητας των 

Η.Σ., μείωση των χρησιμοποιημένων Η.Σ. στα οικιακά απόβλητα, προώθηση της 

αξιοποίησης ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων Η.Σ., 

ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του καταναλωτή. 

- Το ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ82/Α) με τίτλο: «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (AHHE)» 

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει μέτρα για την οργάνωση της εναλλακτικής 

διαχείρισης των ΑΗΗΕ, τη μείωση της επικινδυνότητας των ΗΗΕ και της ποσότητος 

ΑΗΗΕ στα οικιακά απόβλητα, την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και την 

ενθάρρυνση της  αξιοποίησης ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ, καθώς επίσης την 

ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση του καταναλωτή. 

- Το ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) για την ποινική προστασία του 

περιβάλλοντος και την εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής 

και διαχείρισης αποβλήτων  

 

3.2 Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία  

Η πρόσφατη Οδηγία 2012/19 για την ασφαλή διάθεση αποβλήτων ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην ΕΕ, αποτελεί μια «οδηγία πλαίσιο» για την κοινή 

πολιτική των αποβλήτων και επιβάλλει στα κράτη μέλη να παίρνουν μέτρα για να 

εξασφαλίζουν την εξάλειψη των αποβλήτων χωρίς κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία 

και χωρίς ζημία για το περιβάλλον (Οδηγία 2008/98). Η εν λόγω οδηγία εισάγει μια 

νέα προσέγγιση στη διαχείριση αποβλήτων που εξαίρει την πρόληψη και που δεν 

υπήρχε στην υπάρχουσα νομοθεσία (Παράρτημα Ι).  

Επομένως, τα κράτη-μέλη πρέπει να εκπονούν και να εκτελούν προγράμματα 

πρόληψης αποβλήτων (Παναγόπουλος, 2001) Επιπλέον, η οδηγία κάνει μια 

ιεράρχηση προτεραιοτήτων στη διαχείριση αποβλήτων, με την ακόλουθη σειρά: 

πρόληψη αποβλήτων· επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων· ανακύκλωση· ανάκτηση 

αποβλήτων· και, ως τελευταία λύση, διάθεση. 
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Τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι 

ένας από τους τομείς που ρυθμίζει η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική. Από τον 

Φεβρουάριο του 2003, η Οδηγία 2002/96 επιδίωξε την πρόληψη της δημιουργίας 

AHHE, και επιπλέον την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και άλλες μορφές 

αξιοποίησης των αποβλήτων αυτών. Παράλληλα, επιδίωξε τη βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής 

του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ιδίως, παραγωγών, διανομέων και 

καταναλωτών. 

Όμως, λόγω της συνεχούς επέκτασης της αγοράς και συντόμευσης των 

κύκλων καινοτομίας, η αντικατάσταση του εξοπλισμού επιταχύνεται, καθιστώντας τα 

ΑHHE ταχέως αναπτυσσόμενη πηγή αποβλήτων. Μολονότι η οδηγία 2002/95 έχει 

συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση των επικίνδυνων ουσιών, θα συνεχιστεί για 

πολλά έτη η παρουσία στα ΑΗΗΕ επικίνδυνων ουσιών, όπως είναι ο υδράργυρος, το 

κάδμιο, ο μόλυβδος, κτλ.  

Η περιεκτικότητα των ειδών ΑΗΗΕ σε επικίνδυνα συστατικά προκαλεί 

μείζονα προβληματισμό κατά το στάδιο της διαχείρισης των αποβλήτων και η 

ανακύκλωση των ΑΗΗΕ δεν πραγματοποιείται σε επαρκή κλίμακα. Επιπλέον, η 

διαφορετική εφαρμογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού μεταξύ κρατών μελών 

ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές αποκλίσεις όσον αφορά τη χρηματοοικονομική 

επιβάρυνση των οικονομικών φορέων. Τέλος, η άσκηση διαφορετικών εθνικών 

πολιτικών διαχείρισης των ΑΗΗΕ υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των 

πολιτικών ανακύκλωσης. 

Η απουσία ανακύκλωσης προκαλεί απώλεια πολύτιμων πόρων. Η 

συστηματική συγκέντρωση και ορθή επεξεργασία αποτελεί προϋπόθεση για να 

ανακυκλώνονται ύλες όπως ο χρυσός, ο άργυρος, ο χαλκός και τα σπάνια μέταλλα 

που χρησιμοποιούνται σε συσκευές τηλεόρασης, επιτραπέζιους υπολογιστές και 

κινητά τηλέφωνα. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

αποτελούν μία από τις ταχύτερα αυξανόμενες ροές αποβλήτων, προσφέρουν δε 

σημαντικές ευκαιρίες από πλευράς διάθεσης δευτερογενών πρώτων υλών στην 

αγορά. 

Για τους παραπάνω λόγους, η νέα οδηγία 2012/19 που τέθηκε σε ισχύ στις 13 

Αυγούστου 2012, επιδιώκει να συμβάλει στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, 
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κατά πρώτη προτεραιότητα με την πρόληψη της παράγωγης AHHE και, 

επιπροσθέτως, με την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και άλλες μορφές 

ανάκτησης των εν λόγω αποβλήτων, ώστε να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων 

προς τελική διάθεση και να υποβοηθηθεί η αποδοτική χρήση των πόρων και η 

ανάκτηση πολύτιμων δευτερογενών πρώτων υλών. Παράλληλα, με την οδηγία 

επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που 

εμπλέκονται στον κύκλο ζωής του ΑΗΗΕ, π.χ. παραγωγών, διανομέων και 

καταναλωτών, ιδίως εκείνων που μετέχουν άμεσα στη συλλογή και επεξεργασία 

ΑΗΗΕ. 

Η οδηγία ορίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της 

ανθρώπινης υγείας με την πρόληψη ή μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της 

παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ), καθώς και με τον περιορισμό των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των 

πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 της 

Οδηγίας 2008/98, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Από το 2018, η οδηγία θα επεκταθεί από το τρέχον περιορισμένο πεδίο 

εφαρμογής της στις πάσης φύσεως κατηγορίες ηλεκτρονικών αποβλήτων, αλλά για 

την επέκταση αυτή θα εκπονηθεί προηγουμένως εκτίμηση επιπτώσεων. Περαιτέρω, η 

οδηγία προσφέρει στα κράτη μέλη τα εργαλεία για να καταπολεμούν 

αποτελεσματικότερα την παράνομη εξαγωγή αποβλήτων. Τα παράνομα φορτία 

ΑΗΗΕ αποτελούν σοβαρό πρόβλημα, ειδικώς όταν παρουσιάζονται μεταμφιεσμένα 

ως νόμιμα φορτία χρησιμοποιημένου εξοπλισμού ώστε να παρακάμπτονται οι 

ευρωπαϊκοί κανόνες που διέπουν την επεξεργασία αποβλήτων. Με τη νέα Οδηγία οι 

εξαγωγείς θα είναι υποχρεωμένοι να δοκιμάζουν κατά πόσο λειτουργεί ή όχι ο 

εξοπλισμός και να προσκομίζουν έγγραφα σχετικά με τη φύση φορτίων για τα οποία 

θα μπορούσε να υπάρξει η υποψία ότι είναι παράνομα. 

Τέλος, κρίνεται αναγκαία στο παρόν σημείο η παράθεση του κοινοτικού 

δικαίου αναφορικά σε ζητήματα ανακύκλωσης, ευθύνης του παραγωγού και στα 

επιμέρους θέματα που δύνανται να επηρεάσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες των 

επιχειρήσεων. 

Πιο συγκεκριμένα: 
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-Απόφαση 1994/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 

1α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των στερεών αποβλήτων. 

-Απόφαση 1994/904/ΕΚ για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα 

απόβλητα. 

-Απόφαση 2000/479/ΕΚ περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού μητρώου ρυπογόνων 

εκπομπών (EPER) σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) 

- Απόφαση 2000/532/ΕΚ για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ και για τη 

θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο α)της οδηγίας 

75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συµβουλίου για την 

κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ’εφαρµογή του άρθρου 1 

παράγραφος 4της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα 

- Απόφαση 2001/118/ΕΚ για τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά 

τον κατάλογο αποβλήτων. 

- Απόφαση 2001/119/ΕΚ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ που 

αντικαθιστά την απόφαση 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα 

με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων και 

της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικινδύνων 

αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα. 

- Απόφαση 2003/33/ΕΚ για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των 

αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το 

παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ. 

- Οδηγία 1975/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων. 

- Οδηγία 1989/369/ΕΟΚ σχετικά με την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που 

προκαλείται από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριμμάτων. 

- Οδηγία 1991/157/ΕΟΚ για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που 

περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες. 

- Οδηγία 1991/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα. 
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- Οδηγία 1993/86/ΕΟΚ περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 

91/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που 

περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες. 

- Οδηγία 1994/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. 

- Οδηγία 1994/67/ΕΚ για την αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων. 

- Οδηγία 1996/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της 

ρύπανσης. 

- Οδηγία 1997/69/ΕΚ για την εικοστή τρίτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της 

οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία 

και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών. 

- Οδηγία 1998/101/ΕΚ περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 

91/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που 

περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες. 

- Οδηγία 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων. 

- Οδηγία 2001/80/ΕΚ για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα 

ορισμένων ρύπων. 

- Οδηγία 2002/95/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 

ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

- Οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

- Οδηγία 2003/108/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα 

απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

-  Οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη και ειδικότερα με την 

υλοποίηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

- Οδηγία 2008/98/ΕΚ για την παραγωγή και τη διαχείριση των αποβλήτων, ώστε 

κυρίως μέσω της πρόληψης, ή/και της μείωσης της παραγωγής και της 

επικινδυνότητας των αποβλήτων και της βέλτιστης διαχείρισης τους, να 

εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 

περιβάλλοντος και να περιοριστεί η χρήση των φυσικών πόρων. 
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- Κανονισμός 1993/259/ΕΟΚ σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 

μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο 

και έξοδό τους. 

- Κανονισμός 2001/2557/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος V του 

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου σχετικά με την παρακολούθηση και 

τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους. 
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4. Τεχνολογίες στην χρήση RL 

Τα πληροφοριακά συστήματα και γενικά οι τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Information and Communication Technologies-ICTs) 

χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά όχι τόσο στην 

αντίστροφη εφοδιαστική. Υπάρχει ένα κενό στον τομέα της τεχνολογίας και της 

πληροφορικής που καλύπτει τις ανάγκες της αντίστροφης εφοδιαστικής στον 

Ελλαδικό χώρο. Ένα παράδειγμα είναι τα τυποποιημένα συστήματα επιχειρηματικού 

σχεδιασμού πόρων (ERP - Enterprise Resource Planning Systems), που 

χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων για την forward 

εφοδιαστική τους, τα οποία ωστόσο δεν είναι αποτελεσματικά για την υποστήριξη 

των λειτουργιών της αντίστροφης εφοδιαστικής (Rogers, Tibben-Lembke, 2002, 

Beškovnik and Twrdy, 2012). 

Μερικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι το διαδίκτυο, τα συστήματα MRP και ERP, η 

τεχνολογία RFID και άλλες. Στο σχήμα 11 απεικονίζεται μία κατηγοριοποίηση των 

σχετικών ΤΠΕ.  

 

 

Σχήμα 11. Κατηγοριοποίηση ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται στην αντίστροφη 

εφοδιαστική αλυσίδα 

Πηγή: Kokkinaki et al., 2004, σελ. 382 
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Οι ΤΠΕ στο πλαίσιο της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες στις εξής περιπτώσεις (Kokkinaki et al., 2004): 

1. Σε στοιχεία του προϊόντος, δηλαδή, στοιχεία σχετικά με την κατάσταση 

και τη διαμόρφωση των επιστροφών 

2. Στη διευκόλυνση των διαδικασιών και πιο συγκεκριμένα στην υποστήριξη 

των λειτουργιών της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

3. Στην αναδιανομή στην αγορά και πιο συγκεκριμένα σε προσπάθειες για 

την εδραίωση των κατακερματισμένων αγορών 

Πολλοί ερευνητές έχουν υπογραμμίσει το γεγονός ότι η εφαρμογή ΤΠΕ και 

πληροφοριακών συστημάτων στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να 

συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας (Tan et al., 2003; Dhanda και Hill, 2005; Daugherty et al., 2005; Jayaraman 

et al., 2008; Olorunniwo και Li, 2011; Asif, 2011; Miller και Sarder, 2012; Prakash 

και Ranjan, 2012), καθώς και στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

(Geethan et al., 2011).  

Πιο συγκεκριμένα, η χρησιμοποίηση ΤΠΕ στον τομέα των logistics μπορεί να 

συνεισφέρει στην υποστήριξη της στρατηγικής της εφοδιαστικής, στην 

ανταγωνιστικότητα, στην παροχή υπηρεσιών ποιότητας και στην αναβάθμιση της 

απόδοσης των εταιρειών (Olorunniwo και Li, 2011). Οι Miller και Sarder (2012) 

αναφέρουν ότι τα Intelligent Transportation Systems και οι τεχνολογίες radio 

frequency identification (RFID) μπορούν να βελτιώσουν τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς επηρεάζουν τις 

διαδικασίες συντονισμού και μείωσης του απαιτούμενου χρόνου.  

Η χρησιμοποίηση ΤΠΕ στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία τους που σχετίζεται με την 

συναλλαγή πληροφοριών μέσω της μείωσης του κόστους, να βελτιώσουν την 

παραγωγικότητα των εργαζομένων, να ενισχύσουν την αξιοποίηση των πόρων, να 

αυξήσουν την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων, να χαλαρώσουν τα 

προβλήματα ταμειακών ροών και εν τέλει να βελτιώσουν την απόδοση της 

επιχείρησης (Daugherty et al., 2005).   

Επιπρόσθετα, η χρησιμοποίηση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών 

από τις εταιρείες προκειμένου για την υποστήριξη των διαδικασιών της αντίστροφης 
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εφοδιαστικής αλυσίδας συμβάλλει στην μείωση του ενδοεπιχειρησιακού κόστους 

συντονισμού (Olorunniwo και Li, 2011). Εκτός των παραπάνω, οι ΤΠΕ συμβάλλουν 

στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πελάτες της επιχείρησης, ενώ 

παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να καθιστούν τις συναλλαγές περισσότερο 

διαφανείς. Για αυτόν τον λόγο οι τεχνολογίες πληροφορίας αποτελούν έναν 

παράγοντα που συμβάλλει στην ενδυνάμωση της δέσμευσης των πελατών (Daugherty 

et al., 2005). Από τα παραπάνω κατανοούμε ότι οι τεχνολογίες πληροφορίας μπορούν 

να οδηγήσουν στην οικονομική απόδοση και στην παροχή υπηρεσιών ποιότητας, 

καταλήγοντας στην αύξηση του επιπέδου δέσμευσης των πελατών. Τα παραπάνω 

απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα 12. 

 

 

Σχήμα 12. Επίδραση των τεχνολογιών πληροφορίας στην επιχείρηση βάσει του 

μοντέλου των Daugherty et al. (2005) 

Πηγή: Daugherty et al., 2005, σελ. 82 

 

Οι Ahluwalia και Nema (2006) αναλύουν ένα υπολογιστικό σύστημα 

διαχείρισης αποβλήτων (συλλογή, αποθήκευση, χειρισμός / διαδικασία, 

επαναχρησιμοποίηση/ ανακύκλωση και διάθεση). Πρόκειται για ένα εργαλείο 

υποστήριξης της λήψης αποφάσεων, βασισμένο πάνω σε μία γραμμική 

προγραμματιστική μέθοδο με στόχο την μείωση τόσο του κόστους όσο και του 

περιβαλλοντικού ρίσκου. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι μέσω της 

χρησιμοποίησης αυτού του εργαλείου είναι δυνατή η μείωση του περιβαλλοντικού 

κινδύνου σε σημαντικό βαθμό, μέσω μίας οριακής αύξησης στο κόστος. Το 
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προτεινόμενο αυτό μοντέλο μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για 

την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που ανακύπτουν από τα 

ηλεκτρονικά απόβλητα και πιο συγκεκριμένα από τα απόβλητα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (Prakash και Ranjan, 2012).  

Οι Olorunniwo και Li (2011) διεξήγαγαν έρευνα σε ένα δείγμα 57 

επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προκειμένου να διαπιστώσουν 

ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούν οι εταιρείες στο πλαίσιο της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Η έρευνα κατέδειξε ότι το διαδίκτυο είναι το ευρέως 

χρησιμοποιούμενο εργαλείο ΤΠΕ, κυρίως επειδή αποτελεί ένα φθηνό κανάλι 

επικοινωνίας, ενώ άλλα εργαλεία είναι τα συστήματα ERP, legacy systems, bar codes, 

εναλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων (Electronic Data Interchange-EDI) και 

επικοινωνία δεδομένων μέσω ραδιοκυμάτων (Radio-frequency data communication-

RFID.  

Τα συστήματα ERP είναι πληροφοριακά συστήματα που ενσωματώνουν όλες 

τις πτυχές του οργανισμού σε μία κοινή βάση δεδομένων. Αυτό που θα πρέπει να 

σημειωθεί είναι ότι τα συστήματα ERP απαιτούν και την απαραίτητη υποδομή και 

συνεπώς το κόστος υιοθέτησης και εφαρμογής τους είναι υψηλότερο από την 

χρησιμοποίηση του διαδικτύου. Η εναλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων (Electronic 

Data Interchange-EDI) αναφέρεται στην απευθείας μετάδοση ηλεκτρονικών 

δεδομένων στην μορφή επαγγελματικών αρχείων μεταξύ των συστημάτων δύο 

εταιρειών. Ωστόσο, η ερμηνεία των δεδομένων σε μορφή EDI μπορεί να γίνει μόνο 

από εταιρείες που έχουν υιοθετήσει τα ίδια EDI standards, ενώ παράλληλα το κόστος 

εφαρμογής αυτού του συστήματος είναι υψηλό. 

 Συνεπώς, η χρησιμοποίηση αυτού του μοντέλου είναι συμφέρουσα μόνο στην 

περίπτωση που ο όγκος των δεδομένων προς ανταλλαγή είναι τεράστιος και άρα 

απευθύνεται πρωτίστως σε μεγάλου μεγέθους εταιρείες με μεγάλη πελατειακή βάση. 

Τέλος, η επικοινωνία δεδομένων μέσω ραδιοκυμάτων (RFID) αποτελείται από 

ραδιοσυχνότητα ανάγνωσης / εκπομπού και μία ενεργητική ή παθητική ραδιοφωνική 

συχνότητα που εφαρμόζεται κατά την απογραφή (Olorunniwo και Li, 2011).  

Τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων των προϊόντων (Product Data 

Management-PDM) επικεντρώνονται στην μηχανολογική προσέγγιση της ανάπτυξης 

προϊόντων και μπορούν να ενσωματωθούν στα συστήματα ERΡ/MRP μέσω 
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διασύνδεσης προγραμματιστικών εφαρμογών (Application Programming Interfaces-

API). Οι ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα για τη 

διαχείριση επιστροφών προϊόντων είναι οι εξής: eco-tools, installed base monitoring 

systems, MRP/ERP συστήματα και συστήματα διαχείρισης αποβλήτων (Kokkinaki et 

al., 2004).  

Εκτός από τη διαχείριση των επιστροφών υπάρχουν και συστήματα που 

υποστηρίζουν διαδικασίες αντίστροφης εφοδιαστικής, όπως είναι τα συστήματα 

διαχείρισης αποθήκευσης (Warehouse Management Systems-WMS). Τα εν λόγω 

συστήματα παρέχουν διοικητική παρακολούθηση και υποστήριξη χειρισμού. Επίσης 

τα WMS μπορούν να συμβάλλουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων για τις 

περαιτέρω επιλογές ανάκτησης και να επικοινωνούν αυτές τις πληροφορίες σε άλλους 

εμπλεκόμενους φορείς (Prakash και Ranjan, 2012). Εκτός των παραπάνω, τα 

συστήματα αυτά συλλέγουν πληροφορίες για το προϊόν με στόχο τη βελτιστοποίηση 

της επεξεργασίας των προϊόντων που επιστρέφονται. Προκειμένου να είναι 

αποτελεσματική η εφαρμογή συστημάτων WMS θα πρέπει να συντρέχουν οι 

παρακάτω προϋποθέσεις (Kokkinaki et al., 2004): 

1. Τα WMS πρέπει να δεσμεύουν προϊόντα στα οποία εντοπίστηκαν 

ελαττώματα για μελλοντική παράδοση 

2. Τα WMS πρέπει να προσδιορίσουν επακριβώς τις παρτίδες των 

επιστροφών, τα οποία θα διαβιβασθούν στις δευτερογενείς αγορές 

3. Τα WMS πρέπει να διατηρούν τις αρχικές προδιαγραφές του προϊόντος 

για τις επιστροφές 

4. Τα WMS πρέπει να προσδιορίσουν επακριβώς τις επιστροφές που  

διατηρούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις 

5. Τα WMS πρέπει να υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

μεταξύ των επιλογών που υπάρχουν για τα προϊόντα που επιστρέφονται  

6. Τα WMS θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν ιστορικά στοιχεία των 

επιστροφών 

7. Τα WMS θα πρέπει να καταγράφουν τις επιστροφές από πελάτες και να 

τις κοινοποιούν στους προμηθευτές, καθώς και να καταγράφουν τον 

κώδικα αυτών των προϊόντων (bar codes) 

8. Θα πρέπει να παρέχονται οδηγίες σχετικά με την επισκευή/επανάκτηση 

των προϊόντων 
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 Η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ από εταιρείες στον τομέα της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην απόδοση της 

επιχείρησης τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο παροχής ποιοτικών 

υπηρεσιών. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η έρευνα των Daugherty et al. (2005), 

οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι ΤΠΕ έχουν συμβάλλει σε πολλές εξελίξεις στον τομέα 

της εφοδιαστικής γενικά και της αντίστροφης εφοδιαστικής ειδικότερα. Μεταξύ των 

συστημάτων που χρησιμοποιούνται είναι τα συστήματα ERP, MRP, RFID και ARP.  

 Στην χρησιμοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο της 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας αναφέρονται και οι Wang et al. (2013). Οι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαίο για τις εταιρείες να εγκαθιδρύσουν ένα 

πληροφοριακό σύστημα για την καλή λειτουργία της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Μέσω ενός τέτοιου συστήματος η εταιρεία μπορεί να αποθηκεύσει σε 

βάσεις δεδομένων πληροφορίες που έχει συλλέξει, να συστηματοποιήσει την 

ανίχνευση εμπορευμάτων, αλλά και να διαχειριστεί με ηλεκτρονικό τρόπο τις 

πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές προϊόντων. Το αποτέλεσμα είναι ότι 

βελτιώνει τη διαχείριση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της μείωσης 

χρόνου, απόκτησης πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες και την αγορά, αλλά και 

ανταλλαγής πληροφοριών σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας από τους 

προμηθευτές στους πελάτες.  

 Ωστόσο, πέρα από τα πλεονεκτήματα, η εφαρμογή ΤΠΕ και πληροφοριακών 

συστημάτων στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα έχει και σοβαρά μειονεκτήματα. 

Το γεγονός ότι η υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων έχει υψηλό κόστος 

επισημαίνεται τόσο από τους Olorunniwo και Li (2011) όσο και από τους Russell και 

Hoag (2004) οι οποίοι προσθέτουν ότι εκτός από το κόστος η εφαρμογή αυτών των 

συστημάτων είναι μία πολύπλοκη διαδικασία τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε 

επίπεδο οργάνωσης των εταιρειών. Οι κυριότερες προκλήσεις αφορούν τον 

ανθρώπινο παράγοντα που εμπλέκεται στην εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων.  

Οι Russell και Hoag (2004) υποστηρίζουν ότι πολλές φορές η ενσωμάτωση 

πληροφοριακών συστημάτων στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα έχει αποτύχει 

εξαιτίας της έλλειψης οργανωσιακής κουλτούρας, της έλλειψης project management, 

αλλά και της μη γνώσης χειρισμού αυτών των συστημάτων από τους εργαζομένους. 

Το αποτέλεσμα είναι μία δυσκολία διάχυσης της καινοτομίας και τεχνολογίας, η 

οποία απορρέει σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός  ότι η εφαρμογή πληροφοριακών 
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συστημάτων είναι μία διαδικασία επικοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένοι 

παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη διάχυση της καινοτομίας και άρα την 

υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα μίας 

εταιρείας είναι η συμβατότητα, καθώς και η υποστήριξη από τα ανώτερα ιεραρχικά 

επίπεδα της εταιρείας (Wang et al., 2013). Αντίθετα, παράγοντες που εμποδίζουν την 

υιοθέτηση και εφαρμογή αυτών των συστημάτων είναι η πολυπλοκότητα, αλλά και η 

συγκεντρωτική δομή της εταιρείας. Οι παράγοντες αυτοί απεικονίζονται στο 

παρακάτω σχήμα 13. 

 

 

Σχήμα 13. Παράγοντες που διευκολύνουν και εμποδίζουν την υιοθέτηση 

πληροφοριακών συστημάτων στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα 

Πηγή: Russell και Hoag, 2004, σελ. 105 

 

4.1 Περιεχόμενα ενός λογισμικού  RL 

Κάθε λογισμικό διαχείρισης αντίστροφης εφοδιαστικής που έχει αναπτυχθεί 

έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένους κλάδους της βιομηχανίας, για συγκεκριμένα 

προϊόντα ή χαρακτηριστικά παραγωγής, αλλά στην περίπτωση που υιοθετηθεί από 

οποιαδήποτε εταιρεία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της συγκεκριμένης 

με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά παραγωγής. Υπάρχει η  δυνατότητα εφαρμογών 

διαχείρισης  τυποποιημένου λογισμικύ ή προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εταιρείας, 

το οποίο ισχύει και για τα forward logistics (Wang et al., 2013) 
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Τυποποιημένο λογισμικό είναι αυτό που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις 

ανάγκες διάφορων εταιρειών. Το λογισμικό που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

της εταιρείας, πληροί επακριβώς τις ανάγκες της εταιρείας για την οποία προορίζεται 

και έχει αναπτυχθεί είτε εντός της εταιρείας ή από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται 

σε αυτό και θα μπορούσε να εφαρμοστεί από τις εταιρείες που έχουν επιστροφές και 

εφαρμογές αντίστροφης εφοδιαστικής. 

Παρ’ όλα αυτά, οι εταιρείες που χρησιμοποιούν διαδικασίες αντίστροφης 

εφοδιαστικής εξακολουθούν να χρειάζονται συγκεκριμένο είδος λογισμικού, καθώς 

έχουν πολλές και διαφορετικές ιδιαιτερότητες και συγκεκριμένα: 

1. Ακατάλληλες διαδικασίες: Όταν χρησιμοποιείται ένα τυποποιημένο λογισμικό 

οι εταιρείες συχνά αντιλαμβάνονται, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία της 

επιστροφής, ότι θα πρέπει να περικόψουν και ένα μέρος των βασικών 

διαδικασιών τους. Αν βασικές διαδικασίες πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να 

είναι σύμφωνες με το "πρότυπο", τότε η εταιρεία είναι πιθανό να χάσει το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Σε τέτοια περίπτωση, το λογισμικό θα 

πρέπει να εξετάζεται για να προσδιοριστεί, εάν το μοντέλο δεδομένων και το 

μοντέλο διεργασίας έχουν διασυνδέσεις που θα επιτρέπουν σε ένα πρόγραμμα 

να ενσωματωθεί στις διαδικασίες της εταιρείας. Δηλαδή, μόνο ορισμένες 

ενότητες θα μπορούσαν να είναι συγκεκριμένες και όχι ολόκληρο το πακέτο 

της εταιρείας.  

2. Ανεπαρκής λειτουργικότητα: Ορισμένες κατηγορίες αντικείμενων ή 

χαρακτηριστικά μπορεί να λείπουν καθώς οι διαδικασίες αντίστροφης 

εφοδιαστικής είναι ιδιαίτερες για κάθε εταιρεία και συχνά διαφορετικές Αυτό 

σημαίνει ότι οι πρόσθετες κατηγορίες ή χαρακτηριστικά πρέπει να 

προστεθούν ή να αλλάξουν οι υπάρχουσες ώστε το μοντέλο να έχει την 

επιθυμητή λειτουργικότητα.  

3. Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη δεν μπορεί να ενσωματωθεί στις 

διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας: Για παράδειγμα, ένα 

γνωστό πακέτο λογισμικού περιλαμβάνει μία πολύ περίπλοκη διαδικασία 

σχετικά με τον καθορισμό των μεταβλητών και απαιτεί εξειδίκευση σε θέματα 

πληροφορικής για τον χειρισμό της. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο προσεκτικός 

επαναπρογραμματισμός και η απλοποίηση του προγράμματος είναι 

απαραίτητη καθώς πλέον οι προγραμματιστές είναι σε θέση να παρέχουν κάθε 
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είδους υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να επέμβουν οι 

ειδικοί, μια ενέργεια που θα οδηγούσε σε περιττές διαδικασίες, που θα 

απαιτούσαν περισσότερο χρόνο και θα ήταν λιγότερο αξιόπιστες. Ωστόσο, η 

ανάγκη για μια απλούστερη διαδικασία θα πρέπει να αντισταθμιστεί με το 

κόστος που απαιτείται για την εφαρμογή αυτών των αλλαγών. Αυτές οι 

τροποποιήσεις συχνά δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστούν, αλλά είναι «απλώς» 

χρονοβόρες και ως εκ τούτου ακριβές (Chouinard  et al., 2005). 

Υπάρχουν επίσης δύο άλλες πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν κατά την 

επιλογή μεταξύ τυποποιημένου λογισμικού, και λογισμικού προσαρμοσμένου στις 

ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας του κλάδου (Geethan et al., 2011): 

• Κίνδυνος λάθους: Τα χρόνια που απαιτούνται για την παραγωγή λογισμικού 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας θα είναι λιγότερα από αυτά 

που απαιτούνται για την παραγωγή τυποποιημένου λογισμικού που αφορά το ίδιο 

πεδίο. Είναι επίσης πιθανό ότι το ένα θα περιέχει περισσότερα σφάλματα από το 

άλλο. Από την άλλη πλευρά το τυποποιημένο λογισμικό δεν είναι πάντα σταθερό 

καθώς νέες εκδόσεις εμφανίζονται συνεχώς και απαιτούν εγκατάσταση, κάτι που 

συνήθως θεωρείται ως μια περιττή δαπάνη, που στην περίπτωση της αντίστροφης 

εφοδιαστικής είναι απαγορευτικό. Ένα κακής ποιότητας τυποποιημένο λογισμικό 

μπορεί να περιέχει περισσότερα σφάλματα από τα καλά προγράμματα που είναι 

σχεδιασμένα για τις ανάγκες της εταιρείας. 

• Συνέχεια : Όσον αφορά αυτό το χαρακτηριστικό, δεν είναι δυνατόν να δοθούν 

γενικές συμβουλές. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα θα πρέπει να 

εξετάζονται σε κάθε περίπτωση. Παρά το γεγονός ότι οι ομάδες που συμμετέχουν 

στην ανάπτυξη λογισμικού για τις ανάγκες αντίστροφης εφοδιαστικής συγκεκριμένων 

εταιρειών είναι λίγες και μικρές τείνουν να είναι πιο αφοσιωμένες στον στόχο τους. Η 

εμπειρία δείχνει, ωστόσο, ότι σχεδόν καμία από τις εταιρείες που έχουν παράγει 

πακέτα λογισμικού διαχείρισης αντιστροφής εφοδιαστικής αλυσίδας δεν έχει 

καταφέρει να αναπτύξει μια δεύτερης γενιάς έκδοση του αρχικού πακέτου της, χωρίς 

να συνεργαστεί με κάποια άλλη αντίστοιχη εταιρεία. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν 

άμεσες συνέπειες όσον αφορά τη συνέχεια των τυποποιημένων πακέτων λογισμικού . 
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4.2 Τύποι τεχνολογίας πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στα αντίστροφα 

logistics 

Στα logistics αλλά και στα RL, η τεχνολογία πληροφοριών θεωρείται ως 

σημαντικός καταλύτης για την επιτυχία μιας εταιρίας από τις παρακάτω σκοπιές: ως 

υποστηρικτική στρατηγική για τα logistics (Βowersox & Daugherty 1995, Greve, and 

Davis 2012), την ικανότητα των logistics (Ηο et al 2012), την ποιότητα της 

εξυπηρέτησης των logistics (Lambert et al 2011) και τις επιδόσεις (Jayaraman et al., 

2008). 

Yπάρχουν τρία κύρια στοιχεία τεχνολογίας πληροφοριών που είναι η 

ραχοκοκαλιά των πληροφοριακών συστημάτων των RL, των συστημάτων 

πληροφοριών και των συστημάτων. H ραχοκοκαλιά αυτή περιλαμβάνει τα 

συστήματα οργάνωσης πόρων της εταιρίας. Οι επικοινωνίες περιλαμβάνουν την 

ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών, το διαδίκτυο, τον δορυφόρο, τον γραμμικό 

κώδικα (barcode) και τη σάρωση και τα δεδομένα επικοινωνίας ράδιο συχνότητας 

(RFID) (Asif, 2011).  

Τα συστήματα εκτέλεσης αποτελούνται από τα συστήματα διοίκησης 

αποθήκης, συστήματα διοίκησης μεταφοράς, προσαρμοσμένες λύσεις ανάπτυξης με 

συστήματα οργάνωσης πόρων της εταιρίας και ξεχωριστές προσαρμοσμένες λύσεις 

ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης.  

Η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών είναι η άμεση μεταφορά 

πληροφοριών στη μορφή επιχειρηματικών εγγράφων μεταξύ των συστημάτων 

εφαρμογών των εταιριών. Τα συστήματα οργάνωσης πόρων της εταιρίας είναι ένα 

σύστημα πληροφοριών που βοηθούν τις επιχειρήσεις να έχουν όλα τα διαθέσιμα 

στοιχεία για τη λειτουργία τους σε μια κοινή βάση δεδομένων. Τα δεδομένα 

επικοινωνίας ράδιο συχνότητας αποτελείται από ένα αναγνώστη/εκπομπέα και μια 

ενεργητική ή παθητική μονάδα ραδιοσυχνότητας εφαρμοσμένη σε μια αναφορά. Το 

διαδίκτυο, όμως, έχει δώσει την δυνατότητα σε πολλές εταιρίες την ικανότητα να 

δώσει σε εξωτερικούς προμηθευτές ή άλλους επιχειρηματικούς συνέταιρους 

ελεγχόμενη πρόσβαση στις εσωτερικές τους διαδικασίες (και τα δεδομένα) μέσω 

επικοινωνιακού καναλιού (Dhanda et al, 2005).  

Σε έρευνα από τους Prakash and Ranjan, 2012, αναφορικά με την ανάπτυξη 

και χρήση τέτοιων τεχνολογιών τα αποτελέσματα είναι τα εξής: Από τα παραπάνω, το 
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διαδίκτυο είναι η πιο συχνά χρησιμοποιημένη τεχνολογία (56.8%). Ακολουθούν τα 

συστήματα RFID (48.8%), το barcode (42.2%) λοιπά πληροφοριακά συστήματα 

(41.5%), η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων - EDI (40.9%).  

Επίσης υπάρχουν μελέτες που προσπαθούν να εξερευνήσουν την πιθανότητα 

ταυτόχρονης χρήσης διαφορετικών τεχνολογιών πληροφοριών στην διαχείριση της 

αντίστροφης αλυσίδας (Russell and Hoag, 2004). Η παραδοσιακή χρήση  

ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων παράγει έγγραφα στους συγκεκριμένους τύπους 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων που μπορούν να ερμηνευτούν από 

πληροφοριακά συστήματα των οργανισμών (οι οποίοι είναι σε κάποια μορφή 

σχέσεων) που έχουν υιοθετήσει το ίδιο πρότυπο ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

δεδομένων. Έτσι, το κόστος της έναρξης και χειρισμού ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

δεδομένων είναι υψηλό κα η χρήση αυτού του συστήματος είναι βιώσιμη σε αυτές τις 

σχέσεις όπου η δύναμη της μεταφοράς είναι υψηλή.  

Συγκρίνοντας την παραδοσιακή ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και 

διαδικτύου μπορεί να διαπιστωθεί ότι ένας δεσμός παραδοσιακής ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής δεδομένων έχει χαμηλή αξία όταν πραγματοποιείται μόνο από δυο 

εταιρείες, όμως, μια σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσει ώστε να 

χρησιμοποιείται από πολλά μέλη της εφοδιαστικής και της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας  παράλληλα (Savitskie, 2007). 

Η ανάπτυξη και η χρήση των προσαρμοσμένων λύσεων συστημάτων 

πληροφοριών γίνεται κοινή (αλλά όχι σε όλες τις εταιρίες). Για παράδειγμα, πάροχοι 

παραδοσιακών υπηρεσιών αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας όπως DW Morgan, 

Fidelitone, GENCO, και η UPS Supply Chain Solutions έχουν τις δικές τους 

προσαρμοσμένες λύσεις. Έχει γίνει μια αναπτυσσόμενη πρακτική να αναθέτουν 

τέτοιες λύσεις. Τέτοια παραδείγματα είναι οι εταιρείες Andlor Logistic Systems, 

Click Commerce, eBoomerang, and myRMA.net (Reese, 2005). Η eBoomerang για 

παράδειγμα ανέπτυξε μια τέτοια λύση για την Seagate που ονομάζεται  Returns 

Manager Solutions (RMS) η οποία μπορεί να ρυθμίσει την εφαρμογή που βασίζεται 

στο προφίλ του πελάτη και σε κανόνες και σχηματίζει λύση η οποία ενσωματώνεται 

με την οργάνωση πόρων της Seagate από Oracle(Coia 2005).  
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4.2.1  Τεχνολογίες  αποθήκευσης, λειτουργιές και διαδικασίες  

  Στο πλαίσιο της μελέτης των τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στην αντίστροφη εφοδιαστική, υπάρχει εστίαση στην σημασία και στα 

πλεονεκτήματα της χρήσης τεχνολογίας και λογισμικού για των χειρισμό των 

επιστρεφόμενων αγαθών στις αποθήκες. Μια εταιρία που συνήθιζε να χρειάζεται 

μήνες για να ταξινομήσει τις επιστροφές που έφταναν στην αποθήκη, το οποίο με την 

χρήση τεχνολογιών μπορεί να μειωθεί σε μερικά λεπτά της ώρας (Greve and Davis, 

2012).  

Ο Savitskie (2007) εστίασε στο σημαντικό αντίκτυπο όπου η τεχνολογία έχει 

στις λειτουργίες της αποθήκης. Το κεντρικό θέμα είναι η κίνηση των πληροφοριών 

αντί για την κίνηση των προϊόντων και πρότεινε την χρήση ενός αυτόματου 

συστήματος ταυτοποίησης. Επίσης, ενθάρρυνε την χρήση σαρωτών bar code και 

ετικέτες ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνότητας (RFID). O Chang και Lee (2011)  

πρότειναν μια μεθοδολογία στο πλαίσιο της αντίστροφης εφοδιαστικής βασισμένη σε 

(RFID) η οποία συμβάλλει στην βελτιστοποίηση για τα σημεία συλλογής των 

επιστρεφόμενων τεμαχίων για λειτουργίες επανακατασκευής και ανακύκλωσης.  

Η τεχνολογία RFID χρησιμοποιήθηκε για να μετρήσει τις ποσότητες των 

επιστρεφόμενων τεμαχίων στα κέντρα συλλογής. Τα σήματα RFID μεταφέρθηκαν σε 

ένα κεντρικό κέντρο επεξεργασίας. Ο Αsif (2011) συζήτησε τα θέματα  

ιχνηλασιμότητας σε σχέση με τη χρήση του RFID στις αλυσίδες προμήθειας που 

επηρεάζει τομείς και πέρα από τα απλά κανάλια διανομής και κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι το τωρινό σχήμα διαχείρισης δεδομένων RIFD θα πρέπει να 

τροποποιηθεί για να παρέχει ιχνηλασημότητα μέχρι και το τελευταίο στάδιο της 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Οι Bienstock et al., (2008) ανέφεραν ότι είναι απαραίτητο να έχει τον 

κατάλληλο και αρκετό εξοπλισμό για τις λειτουργίες της αποθήκευσης και εστίασαν 

σε γρηγορότερη παράδοση των μικρών και πιο συχνών παραγγελιών σε χαμηλότερο 

συνολικό κόστος. Επίσης προτείνουν ζώνες συλλογής ως ένα αποτελεσματικό τρόπο 

διαχείρισης της διαδικασίας αποθήκευσης. Η ζώνη συλλογής απαιτεί έναν εργάτη να 

μαζεύει τις μονάδες του αποθέματος (SKUs) που βρίσκονται στη ζώνη αυτή. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το μέγεθος ή η χωρητικότητα αποθήκευσης της ζώνης, ο 
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αριθμός των τεμαχίων και η πολιτική αποθήκευσης είχε επίδραση στην διαμόρφωση 

της ζώνης. 
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5. Μέτρηση της απόδοσης της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας  

Η μέτρηση της απόδοσης για πολλούς επιχειρηματίες μεταφράζεται ως το 

κόστος ποιότητας που αυτοί καλούνται να καλύψουν. Για την κατανόηση του 

κόστους ποιότητας θα δοθούν αρχικά κάποιοι ορισμοί:  

Κόστος Ποιότητας: Το κόστος ποιότητας, ή το συνολικό κόστος ποιότητας 

(Campanella, 1999, Bienstock et al., 2008), αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του 

πραγματικού κόστους του προϊόντος ή της υπηρεσίας και του εν δυνάμει μειωμένου 

κόστους που θα ήταν εάν δεν υπήρχαν οι πιθανές υποβαθμισμένες υπηρεσίες, η 

αποτυχία των προϊόντων, ή ελαττώματα στην κατασκευή τους. Πρόκειται για το 

άθροισμα του κόστους που ακολουθεί. 

Κόστος πρόληψης: είναι τα κόστη όλων των δραστηριοτήτων που 

σχεδιάστηκαν ειδικά για την πρόληψη της κακής ποιότητας προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Παραδείγματα τέτοιου είδους είναι το κόστος της επανεξέτασης του νέου προϊόντος, 

ο σχεδιασμός της ποιότητας, οι έρευνες ικανότητας του προμηθευτή, οι αξιολογήσεις 

ικανότητας της διαδικασίας, οι συνεδριάσεις για την βελτίωση της ποιότητας της 

ομάδας, τα σχέδια βελτίωσης της ποιότητας, η ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

 Αξιολόγηση των κοστών: τα κόστη που συνδέονται με τη μέτρηση, την 

αξιολόγηση, τα προϊόντα ελέγχου ή τις υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την 

συμμόρφωση προς τα ποιοτικά πρότυπα και τις απαιτήσεις επίδοσης. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κόστη επιθεωρήσεων / δοκιμών 

των εισερχόμενων αγορασθέντων υλικών και των πηγών τους κατά τη διαδικασία και 

την τελική επιθεώρηση / δοκιμή, το προϊόν, η διαδικασία ή η υπηρεσία ελέγχων, η 

βαθμονόμηση των μετρήσεων, η δοκιμή του εξοπλισμού, και το κόστος που 

σχετίζεται με τις προμήθειες και τα υλικά. 

   Δαπάνες εσωτερικής αποτυχίας: τα κόστη αποτυχίας που συμβαίνουν πριν 

από την παράδοση ή την αποστολή του προϊόντος, ή η απαλλαγή μιας υπηρεσίας, 

στον πελάτη. Τέτοια παραδείγματα είναι το κόστος των υπολειμμάτων, οι εκ νέου 

κατεργασίες, η εκ νέου επιθεώρηση, ο εκ νέου έλεγχος, η επανεξέταση του υλικού 

και η υποβάθμιση του. 
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Δαπάνες εξωτερικής αποτυχίας: τα κόστη αποτυχίας που συμβαίνουν μετά την 

παράδοση ή την αποστολή του προϊόντος, και κατά τη διάρκεια ή μετά την απαλλαγή 

μιας υπηρεσίας στον πελάτη. Τέτοια παραδείγματα είναι το κόστος της 

διεκπεραίωσης των παραπόνων των πελατών, οι επιστροφές των πελατών, οι 

αξιώσεις εγγύησης, καθώς και οι ανακαλέσεις των προϊόντων. 

Οι κατηγορίες που συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση της αντίστροφης 

εφοδιαστικής είναι οι εσωτερικές και εξωτερικές δαπάνες αποτυχίας. Τα προληπτικά 

κόστη και τα κόστη αξιολόγησης συνδέονται έμμεσα με την διαχείριση της 

αντίστροφης εφοδιαστικής (Angappa G. & Kobu Β., 2007). 

Οι επιπτώσεις της αντίστροφης εφοδιαστικής διαχείρισης, της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, της διαχείρισης ποιότητας και των παραμέτρων του 

κόστους έχουν αντιμετωπιστεί στη βιβλιογραφία μέχρι ενός σημείου. Πολλοί 

οργανισμοί ανακαλύπτουν ότι η βελτίωση των διαδικασιών της αντίστροφης 

εφοδιαστικής μπορεί να αποτελέσει μια πρόταση προστιθέμενης αξίας που μπορεί, ή 

όχι, να έχει σχέση με διάφορες περιβαλλοντικές ανησυχίες. Η προστιθέμενη αξία θα 

μπορούσε να συνεισφέρει στη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, γεγονός που 

οδηγεί σε αυξημένη διατήρηση πελατών και πωλήσεων. Η προστιθέμενη αξία θα 

μπορούσε επίσης να είναι μέσω της μείωσης του κόστους και / ή μέσω του μειωμένου 

κύκλου του χρόνου (Porter & van der Linde, 1995, Liu, C. and Qu, C., 2009). 

Η αποτελεσματική και συστηματική διαχείριση των επιστροφών των πελατών, 

θα μπορούσε να είναι καίριο σημείο για την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Με την αναδιοργάνωση της έναρξης της διαδικασίας της 

αντίστροφης εφοδιαστικής όταν ένας πελάτης αποφασίζει να επιστρέψει ένα ή 

περισσότερα προϊόντα, η εξυπηρέτηση πελατών μπορεί να βελτιωθεί, μειώνοντας 

ταυτόχρονα το λειτουργικό κόστος (Amini & Retzlaff-Roberts 1999, Bernon 2011). 

Η αντίστροφη ροή των προϊόντων  μπορεί να ξεκινήσει, όπως προαναφέρθηκε 

είτε όταν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν φθάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής 

τους, ή εξαιτίας προβλημάτων ποιότητας που συμβαίνουν (επιστρεφόμενα προϊόντα). 

Για τη διαχείριση κάθε μίας από τις παραπάνω περιπτώσεις, απαιτείται η 

πλήρης αναγνώριση των στόχων διαχείρισης, σε συνδυασμό με ειδικές ρυθμίσεις και 

σχεδιασμό διανομής καναλιών και ανάπτυξης (Nitin, 2006). Η διαχείριση της 

αντίστροφης κίνησης που περιγράφτηκε στην περίπτωση (β) είναι άμεσα 
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συνδεδεμένη με το εξωτερικό κόστος αποτυχίας, ενώ εκείνη που αναφέρεται στην 

περίπτωση (α) έχει αντίκτυπο στις περιβαλλοντικές επιδόσεις του οργανισμού, 

δεδομένου ότι ασχολείται με θέματα όπως είναι η μείωση της ποσότητας των πρώτων 

υλών ή της ενέργειας που χρησιμοποιείται, η ανακύκλωση, η υποκατάσταση, η 

επανα-χρησιμοποίηση συσκευασιών και η διάθεση, τα οποία πρέπει να διασυνδέονται 

με την κατασκευή, εμπορία, την αγορά και τη μηχανική συσκευασίας (Lambert et al., 

1998).  

Και στις δύο περιπτώσεις (α) και (β), η διαχείριση της αντίστροφης κίνησης 

ενσωματώνει ευκαιρίες για τη μείωση του τελικού κόστους. 

Δεδομένου ότι η αντίστροφη κυκλοφορία των προϊόντων και υπηρεσιών 

μπορεί να ξεκινήσει πριν φτάσουν στον τελικό χρήστη, ακόμη και κατά την πρώτη 

φάση της διαδικασίας παραγωγής τους, η διαχείριση των μη συμμορφωμένων, κατά 

τη διαδικασία παραγωγής, προϊόντων και άλλων άχρηστων υλικών μπορεί να οριστεί 

ως διαχείριση εσωτερικής αντίστροφης εφοδιαστικής και συνδέεται άμεσα με την 

εσωτερική αποτυχία του κόστους (Parker 2000, Chan et al., 2010). 

 

5.1 Έλεγχος ποιότητας 

Η Αντίστροφη Εφοδιαστική καθίσταται ως μια περιοχή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, με αναπόσπαστο κομμάτι αυτό της τάσης για «συνολικό έλεγχο της 

ποιότητας» από την πλευρά των επιχειρήσεων.  Η τάση αυτή οδηγεί το ενδιαφέρον 

πολλών εταιρειών για τους δείκτες απόδοσης υπηρεσιών αντίστροφης εφοδιαστικής 

σε πολλές εταιρείες (Saccani et al., 2006). Η εισαγωγή των εν λόγω δεικτών έχει 

αρχίσει να αποκτά πολύ μεγάλη σημασία για πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι 

δείκτες απόδοσης είναι τα κριτήρια με τα οποία η απόδοση των προϊόντων, 

υπηρεσιών και διαδικασιών παραγωγής μπορούν να αξιολογηθούν.  

Εκτός αυτού, οι δείκτες απόδοσης τίθενται σε εφαρμογή ως χαρακτηριστικά 

της διαδικασίας, η οποία συγκρίνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα 

του συστήματος με έναν κανόνα ή με έναν στόχο «αξίας» για την επιχείρηση ή τους 

καταναλωτές. Οι Δείκτες Απόδοσης  παρέχουν στη διοίκηση ένα εργαλείο για να 

συγκρίνονται τα πραγματικά αποτελέσματα με τον προκαθορισμένο στόχο, και να 

μετρηθεί η έκταση της τυχόν απόκλισης (Rahman, 2006, Panousopoulou et. al, 2010). 
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Αυτό το εργαλείο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα forwrad logistics, καθώς και για 

την Αντίστροφη Εφοδιαστική.  

Οι μετρήσεις της Αντίστροφης Εφοδιαστικής είναι ουσιαστικής σημασίας για 

τη διαχείριση και τη βελτίωση μιας Αντίστροφης Εφοδιαστικής λειτουργίας, τόσο για 

τις επιχειρήσεις όσο και για τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών αντίστροφης 

εφοδιαστικής. Οι δείκτες απόδοσης είναι κάτι νέο σε πολλούς επιχειρηματικούς 

τομείς, και στον τομέα της Αντίστροφης Εφοδιαστικής είναι κάτι που δεν έχει 

συζητηθεί πολύ στη βιβλιογραφία. Προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να 

αξιολογήσουν την επιτυχία των καναλιών της Αντίστροφης Εφοδιαστικής ή της 

αλυσίδας της Αντίστροφης Εφοδιαστικής, οι δείκτες απόδοσης πρέπει να εντοπιστούν 

και να αξιολογηθούν (Persson and Olhager, 2002, Bienstock et al., 2008). Καινοτόμες 

υπηρεσίες Αντίστροφης Εφοδιαστικής σε συνδυασμό με αυτές τις μετρήσεις, δύναται 

να οδηγήσουν σε μια πιο αποτελεσματική οργάνωση. 

Άλλωστε η σημασία της ποιότητας αναδεικνύεται και μέσα από διάφορα 

πρότυπα που ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν. Πιο συγκεκριμένα 

υπάρχουν πρότυπα που προτρέπουν στην περιβαλλοντική ευαισθησία και αναφέρουν 

πρακτικές που μπορούν να θεωρηθούν κίνητρο για την υιοθέτηση δραστηριοτήτων 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας όπως θα φανεί και από την μικρή αναφορά που 

θα γίνει στα πρότυπα αυτά. 

Στόχος του ISO 26000 είναι να αυξήσει την συνεισφορά των οργανισμών στην 

αειφόρο ανάπτυξη με την ενίσχυση της ευθύνης στην συμπεριφορά και τις 

συναλλαγές τους. 

Στην πράξη, είναι η συμβολή όλων των ενδιαφερομένων για την ενσωμάτωση 

της κοινωνικής ευθύνης σε όλες τις διαδικασίες και την οργανωτική κουλτούρα. Με 

την υιοθέτηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 26000 η οργάνωση δεσμεύεται για 

τη συμμόρφωση προς τους κανόνες της κοινωνικής ευθύνης. Το πρότυπο περιέχει τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση σε τρεις βασικούς τομείς ευθύνης - 

κοινωνική ευθύνη, οικονομική ευθύνη, επιπτώσεις στο περιβάλλον (Castka, 

Balzarova, 2008). 

Αυτό το πρότυπο προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με την κοινωνικά υπεύθυνη 

συμπεριφορά και τις πιθανές ενέργειες που μπορούν να αναληφθούν. Δεν περιέχει 

απαιτήσεις και, επομένως, σε αντίθεση με άλλα Πρότυπα ISO συστημάτων 
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διαχείρισης, δεν παρέχει πιστοποιητικό. Το διεθνές Πρότυπο ISO 26000 δηλώνει 

σαφώς ότι δεν είναι πρότυπο συστημάτων διαχείρισης. Στο πρότυπο παρέχεται 

καθοδήγηση για ενέργειες για κάθε τύπο και μέγεθος επιχείρησης που μπορούν να 

αναπτυχθούν βήμα-βήμα ή με εστίαση σε ένα θέμα ή στάδιο, στις διεργασίες, 

προϊόντα ή υπηρεσίες, στην πολιτική ή στις λειτουργίες (Castka, Balzarova, 2008). 

Το ISO 26000 βοηθά τον οργανισμό να βελτιώσει τη φήμη του, να βελτιώσει 

τον πολιτισμό, τη δέσμευση και την παραγωγικότητα. Η υψηλότερη διαχείριση και οι 

ιδιοκτήτες της επιχείρησης φέρουν την ευθύνη για την εφαρμογή του προτύπου ISO 

26000 και ως εκ τούτου, την κοινωνική ευθύνη. 

Το ISO 50001 είναι ένα πλαίσιο που σχεδιάστηκε από το ISO για να 

χρησιμεύσει ως πρότυπο, ή ως ένα σύνολο τυποποιημένων στρατηγικών, για τη 

βελτίωση των οργανώσεων στο τρόπο που διαχειρίζονται την ενέργεια και τους 

πόρους τους. Το ISO 50001 παρέχει μετρήσιμα οφέλη τόσο στους δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, και πολλοί ειδικοί συμφωνούν ότι αυτό θα 

επηρεάσει δραματικά τη χρήση της ενέργειας στον κόσμο και θα ωφελήσει  την 

κοινωνία στο σύνολό της (IPIECA, 2013).  

Το ISO 50001 είναι μια προδιαγραφή για ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας 

που καθορίζει τις απαιτήσεις για την κατάρτιση, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη 

βελτίωση ενός τέτοιου συστήματος. Επιτρέπει σε μια επιχείρηση να ακολουθήσει μια 

συστηματική προσέγγιση για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης της, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης, της χρήσης και της 

κατανάλωσης (Schneider Electric, 2012).  

Η διαδικασία έγκρισης ISO 50001 είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους 

οργανισμούς, ειδικά για αυτούς που από τους μετόχους και άλλους φορείς ζητούνται  

τα δεδομένα των μετρήσεων.  

Το πρότυπο ISO 14001 αποτελείται από πέντε βασικά στάδια: τη 

περιβαλλοντική πολιτική, το περιβαλλοντικό σχέδιο, την εφαρμογή του σχεδίου, τη 

συνεχή παρακολούθηση και διαχείριση και την επανεξέταση. Και τα πέντε στάδια 

είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν μαζί σε ένα συνεχή κύκλο βελτίωσης του 

περιβάλλοντος (Βαξεβανίδου, 2011).  

 Η πολιτική του οργανισμού δηλώνει τη δέσμευσή της στην περιβαλλοντική 

διαχείριση και θεσπίζει τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να αναπτύξει 
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περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους. Το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης 

εντοπίζει δραστηριότητες, προϊόντων και υπηρεσιών υπό τον έλεγχο του οργανισμού 

που έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και καθορίζει τους σχετικούς 

περιβαλλοντικούς και στόχους (SCCM, 2013).  

 Το ISO 14001 απαιτεί από τις οργανώσεις να χρησιμοποιούν ένα έλεγχο για 

να παρακολουθούν τακτικά τις δραστηριότητες που έχουν σημαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να εισάγουν τις απαραίτητες διαδικασίες δράσης για 

την διόρθωση των προβλημάτων της μη συμμόρφωσης. Τέλος, το ISO 14001 απαιτεί 

από τη διοίκηση την τακτική αναθεώρηση του συστήματος για να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα και το ενδιαφέρον (Flejszman, 2008). 

Το πρότυπο 9001:2008 είναι ένα πρότυπο με διεθνή αναγνωρισιμότητα για τη 

Διαχείριση Ποιότητας, και ένα εργαλείο για την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων 

σε επίπεδο διεθνές (Rosam, Peddle, 2013). 

Επίσης, με την συστηματική προσέγγιση που χρησιμοποιεί κατά την εφαρμογή 

του δημιουργεί οφέλη από την συγκράτηση του κόστους δραστηριότητας. Το 

πρότυπο ορίζει ότι ακόμα και αν κάποια εργασία ενός οργανισμού ανατεθεί σε 

κάποιο εξωτερικό συνεργάτη, ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για την τήρηση στις 

απαιτήσεις της (Levine, Toffel, 2007). 

Το διεθνές πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας, εφόσον ένας οργανισμός (ISO 9001, 2008): 

α) μπορεί να αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια προϊόν που 

ικανοποιεί τον πελάτη και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, και  

β) στοχεύει στην ενίσχυση της ικανοποίησης του πελάτη, μέσω της 

αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των 

διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος και τη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης προς τον πελάτη και τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές 

απαιτήσεις. 

 

5.2 Αναγκαιότητα των δεικτών απόδοσης στην αντίστροφη εφοδιαστική 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η διάδοση των περιβαλλοντικών τεχνικών 

διαχείρισης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού ενός προϊόντος έχει γίνει μια κοινή 
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μέθοδος για την προώθηση βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της 

βιομηχανίας. Η Αντίστροφη Εφοδιαστική ασχολείται τόσο τη ροή επιστροφής των 

προϊόντων, όσο και την ανάκτηση αλλά και τις δραστηριότητες της ανακύκλωσης, 

που αποτελούν κλειδιά για τα κέρδη των εταιριών (Mollenkopf et al., 2005, 

Panousopoulou et. al, 2010). Η Αντίστροφη Εφοδιαστική περιλαμβάνει επίσης και 

άλλες εναλλακτικές λύσεις με τον ίδιο στόχο: την επισκευή, ανακαίνιση και την 

επανεπεξεργασία.  

Οι Stock et al. (2002) υποστηρίζουν ότι η Αντίστροφη Εφοδιαστική δεν θα 

πρέπει να θεωρείται ως ένα επιπλέον κόστος στην συνήθη επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Αντ’ αυτού, προτείνουν ότι η Αντίστροφη Εφοδιαστική - 

συμπεριλαμβανομένων της ανακατασκευής, ανακαίνισης, ανακύκλωσης, 

επαναχρησιμοποίησης ή διάθεσης των εμπορευμάτων - θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια 

ευκαιρία για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μια αποτελεσματική 

Αντίστροφη Εφοδιαστική έχει τη δυνατότητα για σημαντικές, από βάση, θετικές 

οικονομικές συνεισφορές, καθώς και οφέλη που σχετίζονται με την απόδοση της 

εξυπηρέτησης των πελατών (Rogers και Tibben-Lembke, 1999, Lee and Lam 2012). 

Οι υπηρεσίες Αντίστροφης Εφοδιαστικής περιλαμβάνουν την ικανοποίηση 

των πελατών, την επιθεώρηση δραστηριοτήτων της Αντίστροφης Εφοδιαστικής, την 

ανασυσκευασία, την αλλαγή επωνυμίας, τον εμπλουτισμό, την αποθήκευση, την 

ανατιμολόγηση που γίνεται σε υπερφορτωμένο απόθεμα ή τη μετονομασία, στην 

επεξεργασία χρηματοπιστωτικών πιστώσεων, στην ορατότητα, και τη μεταφορά των 

προϊόντων (Fleischmann et al., 1997, Meade et al., 2007). 

 Η αξία των υπηρεσιών της Αντίστροφης Εφοδιαστικής επηρεάζει σημαντικά 

την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας και ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες της πρέπει 

να μετρηθούν μέσω της χρήσης των κατάλληλων δεικτών. Οι δείκτες απόδοσης 

μπορεί να αναγνωριστούν σχεδόν σε κάθε δραστηριότητα που μπορεί να μετρηθεί, 

αρκεί να συμφωνηθεί η συγκεκριμένη απόδοση και να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό 

πραγματοποιείται. Οι μετρήσεις είναι αναγκαίες για την εκτίμηση του τρόπου που 

γίνεται η εργασία και για την κατεύθυνση των δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι αυτό 

που έχει μετρηθεί δείχνει πώς οι εταιρείες σκοπεύουν να προσφέρουν αξία στους 

πελάτες (Ritchie, 2000, Greve and Davis 2012). Λανθασμένα συστήματα μέτρησης 

απόδοσης μπορούν να δημιουργήσουν αντικίνητρα και ανεπιθύμητη συμπεριφορά.  
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Η μέτρηση της απόδοσης των διαφόρων λειτουργιών εφοδιασμού 

(εσωτερικών και εξωτερικών), θα πρέπει να επικεντρωθεί στον χρόνο, την ποιότητα, 

τη διαθεσιμότητα, το κόστος, το κέρδος και την αξιοπιστία. Οι μετρήσεις αυτές 

μπορεί να είναι οικονομικές (δηλαδή το κόστος και τα έσοδα), ή μη 

χρηματοοικονομικές (υπηρεσίες και παραγωγικότητα) και θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας για όλα τα επίπεδα της 

επιχείρησης (Ross 2002, Barber 2008). 

 

5.3 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας των δεικτών απόδοσης αντίστροφης 

εφοδιαστικής 

Οι δείκτες απόδοσης είναι τα κριτήρια με τα οποία η απόδοση των προϊόντων, 

υπηρεσιών και διαδικασιών παραγωγής μπορούν να αξιολογηθούν. Εκτός αυτού, οι 

δείκτες απόδοσης τίθενται σε εφαρμογή ως χαρακτηριστικά της διαδικασίας, που 

συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος με μια τιμή που αποτελεί τον 

στόχο ή πρότυπο (Van der Vorst, 2000, Chiu et al., 2011).  

Οι δείκτες απόδοσης στη διοίκηση είναι ένα εργαλείο για να συγκριθούν τα 

πραγματικά αποτελέσματα με τον προκαθορισμένο στόχο και να μετρηθεί η έκταση 

μιας τυχόν απόκλισης. Αυτό το εργαλείο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την forward 

logistics και την Αντίστροφη Εφοδιαστική (Stank et al., 2003). Έχουν καταγραφεί 

διαφορετικές μεθοδολογίες για την κατηγοριοποίηση των δεικτών, οι οποίες έχουν 

παρουσιαστεί σε πολλές μελέτες, τονίζοντας τη σημασία της ποιότητας των 

υπηρεσιών στον τομέα της εφοδιαστικής (Stank, et al. 2003, Van Hoek, 1998, 

Gunasekaran, et al., 2007). 

Υπάρχουν διάφορες συνιστώμενες μετρήσεις στη βιβλιογραφία και σε 

επιχειρηματικές οργανώσεις για τη χρήση τους που αφορά στη μέτρηση της 

απόδοσης ενός συστήματος SCM (Gunasekaran et al. 2002, 2003, Folan και Browne 

2005, Trebilcock, 2002). Μετρήσεις όπως ποιότητα των υπηρεσιών, μείωση του 

κόστους της εφοδιαστικής, χρόνος ζωής του προϊόντος,  παραγωγικότητα και κόστος 

μεταφοράς ανά μονάδα που αποστέλλεται είναι επίσης κατάλληλες για τη μέτρηση 

της απόδοσης της Αντίστροφης Εφοδιαστικής (Barber, 2008, Li et al., 1999, Larsen, 

2000 , Parker, 2000, Gunasekaran, 2003, Dale et al., 2012). 
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Ο Reverse Logistic Association (http://www.reverselogisticstrends.com) 

προσδιορίζει και καθορίζει τους τομείς των Δεικτών Απόδοσης, οι οποίοι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασμού 

αντίστροφης εφοδιαστικής . Οι τομείς αυτοί είναι: η ικανοποίηση των πελατών, η 

χρηματοοικονομική επίδοση, η εσωτερική προοπτική της επιχειρηματικής 

διαδικασίας, η αποθήκευση, και οι μεταφορές. 

 Για κάθε έναν από αυτούς τους τομείς επιλέχθηκαν οι δείκτες απόδοσης και 

παρουσιάζονται παρακάτω:  

 

5.3.1 Ικανοποίηση πελατών 

Υπήρξε μια γενική αποδοχή των σχέσεων της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών με τη βελτίωση των αποδόσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας (Nitin et al., 

2006). Καθώς οι πελάτες εξελίσσονται όλο και περισσότερο στις αγοραστικές 

αποφάσεις τους και η περιβαλλοντική νομοθεσία εδραιώνεται, πολλές εταιρείες θα 

αναζητήσουν νέους τρόπους για να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τα «συστήματα 

επιστροφής», προκειμένου να ικανοποιήσουν πελάτη. Από την άλλη πλευρά, η 

ικανοποίηση του πελάτη οδηγεί στην αφοσίωση του, η οποία είναι στην 

πραγματικότητα το αποτέλεσμα μιας οργάνωσης που δημιουργεί ένα όφελος για 

αυτόν, έτσι ώστε να διατηρήσει ή να αυξήσει τις αγορές του από τον οργανισμό (De 

Oliveira, 2012). 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση του πελάτη. 

Οι Li και O'Brien (1999) πρότειναν ένα μοντέλο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας 

της αλυσίδας εφοδιασμού και της αποτελεσματικότητας της με βάση τέσσερα 

κριτήρια: το κέρδος, τον χρόνο απόδοσης, την ταχύτητα παράδοσης και την εξάλειψη 

των αποβλήτων. Ο Beamon (1999) πρότεινε ένα σύστημα με τρεις διαστάσεις: τους 

πόρους (δηλαδή, την αποτελεσματικότητα των εργασιών), την παραγωγή (δηλαδή το 

υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών), και την ευελιξία (δηλ. την ικανότητα να 

ανταποκριθεί στις εξαιρετικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης αιτημάτων των πελατών). Ο 

Aramyan και οι συνεργάτες του (2007) ανέπτυξαν ένα πλαίσιο για τους δείκτες 

αντίστροφης απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας οι οποίοι ομαδοποιούνται σε 

τέσσερις κύριες κατηγορίες: την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία, την ανταπόκριση 

και την ιχνηλασιμότητα. 
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Σύμφωνα με τον Wisner (2003), η ικανοποίηση του πελάτη επηρεάζεται από 

τη συμπεριφορά των εργαζομένων (ευγενικό, καταρτισμένο, χρήσιμο), την ακρίβεια 

των λογαριασμών, την επικαιρότητα τιμολόγησης, την ανταγωνιστική τιμολόγηση, 

την ποιότητα των υπηρεσιών, την παράδοση, την καλή τιμή, τη σαφήνεια στην 

τιμολόγηση, τη γρήγορη εξυπηρέτηση και την ευελιξία . 

Για την πλειοψηφία των πελατών η ποιότητα έρχεται πρώτη. Η άμεση 

παράδοση, το επιπλέον κόστος και οι πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες Αντίστροφης Εφοδιαστικής επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών της. 

Ο πελάτης πρέπει να λάβει επικυρώσεις και εγκρίσεις για την αποπληρωμή, καθώς 

και απαντήσεις σε ερωτήσεις κατά τη διαδικασία, σε περίπτωση που πιθανή 

κλιμάκωση των τιμών τον ενοχλήσει (Barber, 2008, Fugate 2010). 

 

5.3.2 Οικονομικές επιδόσεις 

Επειδή οι ανταγωνιστικές και οικονομικές πιέσεις εξακολουθούν να έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στις υπηρεσίες, πολλές εταιρείες βλέπουν την αντίστροφη 

εφοδιαστική αλυσίδα υπηρεσιών ως μια διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τη διαχείριση του κόστους και να οδηγήσει σε πρόσθετα έσοδα, μέσα από τη 

διαχείριση και την παρακολούθηση της απόδοσης, την επισκευή, την ανακαίνιση και 

την εκ νέου πώληση των στοιχείων/προϊόντων (Persson et al. 2002, Geethan et al. 

2011). Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται κατά πολύ για τη διάθεση των 

χρησιμοποιημένων στοιχείων και τους τρόπους με τους οποίους το κόστος μπορεί να 

περιληφθεί περαιτέρω, ενώ τα πρόσθετα έσοδα μπορούν να οδηγηθούν έξω από τις 

υπάρχουσες λειτουργίες της Αντίστροφης Εφοδιαστικής.  

Τα παραδοσιακά μέτρα επιχειρηματικής απόδοσης είναι ως επί το πλείστον 

οικονομικά - μέτρηση του ρυθμού απόδοσης της επένδυσης, ταμειακές ροές και 

περιθώρια κέρδους (Gunasekaran et al, 2007). Σε οικονομικές επιδόσεις 

συμπεριλαμβάνονται επίσης οι υπηρεσίες της Αντίστροφης Εφοδιαστικής στην 

ανατιμολόγηση, όπως είναι χρησιμοποιημένα / σε απόθεμα ή μετονομασμένα 

προϊόντα και η επεξεργασία χρηματοπιστωτικών πιστώσεων. 

Τυπικοί δείκτες μέτρησης οικονομικής απόδοσης είναι αυτοί που μετρούν 

πόσο αποτελεσματικά η επιχείρηση χρησιμοποιεί τους πόρους της, το βαθμό του 

χρέους στον οποίο η επιχείρηση έχει χρηματοδοτηθεί, αυτοί που μετρούν τη συνολική 



77 

αποτελεσματικότητα της διαχείρισης για τη δημιουργία κερδών και αυτοί που 

μετρούν την ικανότητα της επιχείρησης να διατηρεί την οικονομική θέση της στην 

ανάπτυξη της οικονομίας και της βιομηχανίας (Li et al. 1999, Greve, 2012). 

Σύμφωνα με τον Barrat (2004), οι δείκτες απόδοσης θα πρέπει να σχετίζονται 

τόσο με την αποτελεσματικότητα όσο και με την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και των παραγόντων της, όπως είναι η οικονομική ανάπτυξη της 

βιομηχανίας. Το ποσοστό των πωλήσεων από ανακυκλωμένα ή ανακατασκευασμένα 

προϊόντα είναι επίσης σημαντικό για τις οικονομικές επιδόσεις της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ένας δείκτης που προτείνεται από τους συγγραφείς της 

παρούσας εργασίας. Η αντίστροφη ροή προσφέρει περιθώρια κέρδους στην εταιρεία, 

αυξάνει τον αριθμό των πελατών της, βοηθάει την εταιρεία να αποκτήσει 

διαφορετικές αγορές, και ο ανωτέρω δείκτης μπορεί να «ποσοτικοποιήσει» εύκολα τα 

αποτελέσματα της αντίστροφης ροής (Ho et al., 2012). 

 

5.3.3 Προοπτική εσωτερικής επιχειρηματικής διαδικασίας 

Η στρατηγική εστίαση της προοπτικής εσωτερικής επιχειρηματικής 

διαδικασίας έγκειται στο να προσδιορίζει τις επιχειρηματικές διαδικασίες ενός 

οργανισμού που πρέπει να υπερέχουν, με σκοπό την ικανοποίηση τόσο των μετόχων 

όσο και των πελατών του. Υπό το πρίσμα αυτό, υπάρχουν τρεις διαδικασίες (Bititci et 

al, 1997, Gunasekaran et al., 2012). Η διαδικασία της καινοτομίας, στην οποία η 

διαχείριση οφείλει να επιλέξει  τα κατάλληλα μέτρα που θα επιτρέπει σε μια 

επιχείρηση να προσδιορίσει τις μελλοντικές προτιμήσεις των πελατών και να 

παραδώσει τα νέα προϊόντα που ικανοποιούν αυτές τις προτιμήσεις. Στη διαδικασία 

της λειτουργίας, η διαχείριση θα πρέπει να εστιάσει τα μέτρα της στην 

αποτελεσματική, συνεπή και έγκαιρη παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών στους 

πελάτες.  

Επιπλέον, η διαδικασία των υπηρεσιών μεταπώλησης περιλαμβάνει χρόνο (ο 

χρόνος απόκρισης στα παράπονα), ποιότητα και κόστος (αριθμός πελατών που 

διαχειρίζονται σε τηλεφωνική κλήση εξυπηρέτησης πελατών), εγγύηση, επισκευή και 

την περαιτέρω εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την πώληση του προϊόντος (Sanders et 

al., 2002, Lee and Lam, 2012). Επίσης περιλαμβάνεται η υπηρεσία επιθεώρησης της 

αντίστροφης εφοδιαστικής δραστηριότητας. 
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Τυπικοί δείκτες είναι το ποσοστό των πωλήσεων από τα νέα προϊόντα, η νέα 

εισαγωγή του προϊόντος σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές, και ο χρόνος στην 

αγορά, ενώ οι παραδοσιακοί δείκτες, είναι η ποιότητα, η παραγωγικότητα, και ο 

κύκλος του χρόνου (Larsen, 2000, Coia 2005, Greve 2012). 

Ένας κρίσιμος δείκτης μπορεί να είναι επίσης η εισαγωγή νέων προϊόντων 

στην αλυσίδα εφοδιασμού, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση των 

προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας. 

 

5.3.4 Αποθήκευση 

Οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και δυνατότητες διαδραματίζουν ζωτικό 

ρόλο στην όλη τη διευρυμένη εφοδιαστικής αλυσίδας, μέρος της οποίας είναι και η 

Αντίστροφη Εφοδιαστική. Οι αποθήκες πρέπει να επιτυγχάνουν την αποδοτικότητα 

και την αποτελεσματικότητα στις αλυσίδες εφοδιασμού, και να παρέχουν κάποια 

προοπτική για τις τρέχουσες προκλήσεις. Η σωστή λειτουργία της αποθήκης μπορεί 

να μετατρέψει την απώλεια, λόγω του κόστους της διάθεσης, σε κέρδος για την 

εταιρεία, καθώς και να βελτιώσει την ικανοποίηση του πελάτη (Dabholkar, 2000, 

Ahluwalia et al., 2006, Bernon et al., 2007). 

Σε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Αντίστροφη Εφοδιαστική, κάθε 

στοιχείο που επιστρέφεται παραλαμβάνεται στην αποθήκη και αποθηκεύεται μέχρι να 

εξεταστεί για επισκευή ή περνάει στον επόμενο κομβικό σημείο της Αντίστροφης 

Εφοδιαστικής. Αυτό δείχνει την εξαιρετικά μεγάλη αξία του αποθηκευτικού χώρου 

για τις λειτουργίες της Αντίστροφης Εφοδιαστικής. Οι υπηρεσίες της Αντίστροφης 

Εφοδιαστικής, όπως ανασυσκευασία, αλλαγή επωνυμίας, ανασύσταση 

συμπεριλαμβάνονται επίσης στην αποθήκευση. 

Ορισμένοι δείκτες απόδοσης της αποθήκευσης για την Αντίστροφη 

Εφοδιαστική είναι το κόστος της διαδικασίας για να γυρίσει πίσω το προϊόν, η 

παραγωγικότητα (ο όγκος προϊόντων που ελήφθη ανά εργατο-ώρα), η ποιότητα των 

επιστρεφόμενων προϊόντων, η ποιότητα του πακέτου των προϊόντων, και ο κύκλος 

του χρόνου (χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία μιας επιστροφής στο επόμενο 

κομβικό σημείο κατά τη διαδικασία της Αντίστροφης Εφοδιαστικής) (Beamon 1999, 

Parker, 2000, Reese 2005, Son et al. 2012). 
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Κρίσιμοι δείκτες θεωρείται ότι μπορούν να είναι το κόστος της συλλογής, η 

οποία αυξάνει το κόστος αποθήκευσης, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων που 

έχουν επιστραφεί, η οποία επηρεάζει το χρόνο και τα υλικά που θα χρειαστούν για τις 

διαδικασίες της ανασυσκευασίας και της αλλαγής επωνυμίας. 

 

5.3.5 Μεταφορά 

Ο ρόλος της μεταφοράς στην Αντίστροφη Εφοδιαστική είναι σημαντικός 

καθώς οι εισερχόμενες και εξερχόμενες μεταφορές είναι η ψυχή της Αντίστροφης 

Εφοδιαστικής. Οι υπηρεσίες της μεταφοράς των επιστρεφόμενων προϊόντων, της 

αναδιανομής, καθώς και της προβολής περιλαμβάνονται επίσης στον τομέα των 

μεταφορών (Stock and Mulki, 2009). Χωρίς τη σωστή διέλευση των 

επανεισαγομένων εμπορευμάτων από το σημείο της κατανάλωσης στα κέντρα 

παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και στη συνέχεια χωρίς την αποστολή των 

ανακατασκευασμένων προϊόντων σε νέους πελάτες, οι υπηρεσίες της Αντίστροφης 

Εφοδιαστικής δεν μπορούν να διατηρηθούν. 

Η μεταφορά των διαφόρων πρώτων υλών και προϊόντων σε διαφορετικά 

στάδια της κατασκευής τους είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει 

πολλές επιχειρήσεις, μέρη και μίλια αποστάσεων. Το κόστος της μεταφοράς 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βιωσιμότητα του όλου συστήματος της 

Αντίστροφης Εφοδιαστικής (Hobbs, 1996, Wang et al., 2013). Αν το κόστος 

μεταφοράς είναι απαγορευτικό, η βιωσιμότητα και η κερδοφορία των συστημάτων 

της Αντίστροφης Εφοδιαστικής περιορίζονται σημαντικά. 

Ένας δείκτης απόδοσης για την αντίστροφη μεταφορά μπορεί να είναι το 

ποσοστό χρησιμότητας της χωρητικότητας του φορτίου ή του φορτηγού. Άλλοι, 

προφανείς δείκτες περιλαμβάνουν το χρόνο διέλευσης, το κόστος μεταφοράς ανά 

μονάδα που διατίθεται στο εμπόριο, τον αριθμό των μονάδων που παραδίδονται κατά 

τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, τα διαφορετικά σημεία φόρτωσης, και ο 

συνδυασμός της ροής μπροστά ή αντίστροφα ανάλογα με την κατανομή των 

προϊόντων. (Franceschini et al. 2000, Perlman, 2009). 

Τέλος ένας σημαντικός δείκτης είναι ο συνδυασμός της ροής των προϊόντων 

μπροστά και αντίστροφα δεδομένου ότι μπορεί να ελαχιστοποιηθεί το κόστος 
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μεταφοράς και ταυτόχρονα να πολλαπλασιαστεί η ικανοποίηση των πελατών, ένας 

δείκτης που προτείνεται από τον συγγραφέα της παρούσας εργασίας. 

 

5.4 Πλαίσιο για την αξιολόγηση των υπηρεσιών της αντίστροφης εφοδιαστικής 

Οι Stock & Mulki (2009) επισημαίνουν ορισμένες μεθόδους που 

χρησιμοποιούν οι εταιρείες προκειμένου να διαχειριστούν, να μετρήσουν και να 

αξιολογήσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας που χρησιμοποιείται. 

Μέθοδοι μέτρησης της παραγωγικότητας 

 Αριθμός των υπαλλήλων (πλήρης απασχόληση, μερική απασχόληση, 

ευέλικτο ωράριο, προσωρινή απασχόληση) ανά μήνα (μέσος όρος του συνόλου των 

ημερών το μήνα, συνολικά στο τέλος ή την αρχή του μήνα, ή συγκεκριμένη ημέρα 

κάθε μήνα που γίνεται η μέτρηση) 

 Μονάδες επεξεργασίας ανά ώρα, ημέρα, μήνα και / ή εβδομάδα (συνολικά, 

κατά την παραλαβή, την αρχική ταξινόμηση, την ανακαίνιση, την επιστροφή στον 

πωλητή, την φιλανθρωπία / δωρεά, την καταστροφή) 

 Κόστος ανά μονάδα επιστροφής για: εργασία, προμήθειες, συσκευασία, 

διοικητικές εργασίες 

 Αριθμός μονάδων / τεμαχίων που επεξεργάστηκαν ανά ώρα (συνολικά και για 

κάθε εργαζόμενο) για κάθε στάδιο της διαδικασίας επιστροφής του προϊόντος  

 Κόστος εργασίας ανά τεμάχιο που λαμβάνεται 

 Ποσοστό του συνόλου των μονάδων / τεμαχίων που είναι bar – coded  

 Μονάδες / κομμάτια που ελήφθησαν δια μονάδες / τμήματα που σώζονται σε 

καθημερινή, εβδομαδιαία, ή ετήσια βάση 

 Αριθμός παλετών που ελήφθησαν σε σχέση με τον αριθμό των παλετών που 

επεξεργάστηκαν 

 Συνολικός αριθμός των προϊόντων που ελέγχθηκαν κατά την αρχική 

επεξεργασία ανά ώρα, ημέρα, εβδομάδα ή έτος 
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 Αριθμός επιστρεφόμενων κομματιών / στοιχείων που δεν έχουν υποστεί 

επεξεργασία μετά από 48 ώρες (αν και ο χρόνος ποικίλει ανάλογα με την εταιρεία και 

τις επιμέρους προδιαγραφές) 

 Ποσοστό των προϊόντων που επιτρέπεται να επιστραφούν, αλλά δεν 

ελήφθησαν 

 Ποσοστό των προϊόντων που επιτρέπεται να επιστραφούν και ελήφθησαν 

 Η κατάσταση των πακέτων των επιστροφών που ελήφθησαν 

Μέθοδοι μέτρησης της αξιοποίησης  

 Το ποσό του χώρου προσωρινής αποθήκευσης που χρησιμοποιείται στο τέλος 

της ημέρας, εβδομάδας ή του μήνα 

 Οι εργαζόμενοι (πλήρους απασχόληση, μερικής απασχόληση, ευέλικτου 

ωραρίου) που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία των επιστροφών έναντι των 

διαθέσιμων εργαζομένων 

 Αριθμός των εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον 

αριθμό των διαθέσιμων εμπορευματοκιβωτίων 

 Παραλαβή και / ή θύρες αποστολής που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις 

διαθέσιμες θύρες 

 Μονάδες / κομμάτια που λαμβάνονται για κάθε εισερχόμενη μεταφορά 

(συνολικά, ή σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση) 

Μέθοδοι μέτρησης της απόδοσης  

 Ακρίβεια ταξινόμησης (συνολικά λάθη ανά μονάδα αποθέματος που 

ταξινομήθηκαν λάθος σε σύγκριση με τις συνολικές θέσεις που έχουν ελεγχθεί) 

 Μεγάλη / μικρή ακρίβεια (συνολική απογραφή στοιχείων σε σύγκριση με το 

σύνολο των στοιχείων που αποστέλλονται) 

 Ποσοστό διάσωσης για κάθε τάξη / κατηγορία προϊόντος 

 Ώρες που απαιτείται για να ολοκληρωθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας και 

ώρα συνολικής απόδοσης (ανά εργαζόμενο, κατηγορία προϊόντος / κατηγορίας, 

χρονικό διάστημα) 

 Μονάδες / τεμάχια που επεξεργάζονται ανά ώρα, ημέρα, εβδομάδα  
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 Υπολειμματική αξία ανά μονάδα / τεμάχιο 

 Επίπεδο ακριβείας για κάθε εργαζόμενο όσον αφορά τον αριθμό των 

στοιχείων χειρισμού, τον αριθμό των λαθών, και το ποσοστό των σωστών 

αποφάσεων 

 Ποσά ζημιών (σε μονάδες, ποσοστό επί του συνόλου) με βάση τον τύπο της 

βλάβης 

Το εννοιολογικό πλαίσιο που προτείνεται με το παρόν θεωρητικό μοντέλο 

παρουσιάζει επιλεγμένους δείκτες απόδοσης για την αξιολόγηση υπηρεσιών 

Αντίστροφου Εφοδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τα τέσσερα διαφορετικά επίπεδα των 

δραστηριοτήτων της Αντίστροφης Εφοδιαστικής, όπως παρουσιάζονται στο σχήμα 15 
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Σχήμα 15: Πλαίσιο για την αξιολόγηση των υπηρεσιών της αντιστροφής 

εφοδιαστικής 

Πηγή: Panousopoulou et. al, 2011 

 

Οι λόγοι που μπορεί να προκαλέσουν αντίστροφη ροή, πρέπει να ληφθούν 

υπόψη. Έχουν συζητηθεί από πολλούς ερευνητές (Hillegersberg 2001, Rogers et al. 

1998, 1999, De Britto 2002 Halldórsson 2007) και περιλαμβάνουν τα ελαττωματικά 

προϊόντα, τις πολιτικές επιστροφής, τις προδιαγραφές των προϊόντων, τον όγκο των 
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αποθεμάτων, την περιβαλλοντική νομοθεσία, την ημερομηνία λήξης μετά την 

πώληση, τα θέματα εγγύησης και την απόφαση για απόσυρση από μια συγκεκριμένη 

αγορά. Υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που θα πρέπει να γίνονται όταν ένα προϊόν 

εισέρχεται στην αντίστροφη ροή.  

Τα τέσσερα διαφορετικά επίπεδα δραστηριοτήτων της Αντίστροφης 

Εφοδιαστικής περιλαμβάνουν τη συλλογή, τον έλεγχο, την ανάκτηση, την 

επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή, την ποιοτική αποκατάσταση των υλικών, την 

ανακατασκευή, την ανακαίνιση, την ανακύκλωση και την αναδιανομή (Dowlatshahi, 

2000, De Brito et a. 2002, Gonzalez et al. 2004). 

Μετά τον προσδιορισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών Αντίστροφης 

Εφοδιαστικής οι βασικοί δείκτες απόδοσης αναπτύσσονται. Η ανάπτυξη των βασικών 

δεικτών απόδοσης θα πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι συγκεκριμένοι, 

μετρήσιμοι, προσανατολισμένοι στη δράση, σχετικοί και έγκαιροι και να αποτελούν 

ένα ισορροπημένο σύνολο, να ευθυγραμμίζονται με φιλοσοφίες και στρατηγικές, να 

είναι συνολικοί και συνεκτικοί.  

Μόλις οριστούν οι στρατηγικοί στόχοι για την αντίστροφη εφοδιαστική 

αλυσίδα, σύμφωνα με την επιχειρηματική στρατηγική, είναι αναγκαίο να 

καθοριστούν οι μετρήσεις που ταιριάζουν καλύτερα στους στόχους για την εφαρμογή 

τους, τη θέσπιση κανόνων για τη συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση των 

στοιχείων, καθώς και, για την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων που θα βοηθήσουν 

στη λήψη αποφάσεων (Weeks et al., 2010). Οι δείκτες απόδοσης που 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτό έχουν επιλεγεί και παρουσιάζονται στον Πίνακα 

2. Μετά την αξιολόγησή τους, εκτελούνται οι απαραίτητες τροποποιήσεις και 

γίνονται αλλαγές στις δραστηριότητες που δεν αποδίδουν σύμφωνα με τους στόχους 

που τέθηκαν. 
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Section of RL 

performance 

evaluation 

Performance Indicator Literature 

Customer 

Satisfaction 

knowledgeable employees, helpful 

employees 

Nitin et al. (2006) 

competitive pricing  Aramyan (2007), Barber (2008) 

service quality Barber (2008) 

Delivery Beamon (1999), Li et al. (1999) 

quick service Thonemann (2002) 

Flexibility Beamon (1999), Wisner (2003) 

Customer loyalty Nitin et al. (2006) 

Financial 

Performance 

effectiveness in generating profits  Persson (2002) 

ability to maintain its economic position 

in the growth of the economy and 

industry 

Barrat (2004) 

Decrease of logistics cost Li et al. (1999) 

Return on Investment Gunasekaran (2007) 

% of sales from recycled or 

remanufactured products 

Proposed by the authors 

Internal Business 

Process 

Perspective 

 

new product  introduction in order to 

expand reverse logistics services 

(compared to competitors) 

Proposed by the authors 

Cost of the process, quality Franceschini (2000) 

Innovation Bitici et al. (1997) 

Quality control of the process Li et al. (1999) 

Cycle time of the product Larsen (2000) 

Response time to complaints Sanders et al. (2002) 

Number of customers handled on a 

service call 

Sanders et al. (2002) 

Warehouse 

cost of  receive back process Proposed by the authors 

productivity (volume received per man-

hour) 

Parker (2000) 

quality of returned products Proposed by the authors 

quality of the package of the products Van de Vorst (2000) 

Cost of disposal Dabholkar (2000) 
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Πίνακας 2: Δείκτες απόδοσης 

Panousopoulou et. al, 2011 

 

Οι Handfield και Nichols (1999) αναφέρουν ότι στην πραγματικότητα, η 

μέτρηση της απόδοσης είναι το συστατικό εκείνο που κρατά συγκροτημένο το 

σύνθετο σύστημα που δημιουργεί τις αξίες που κατευθύνουν τη διαμόρφωση μιας 

στρατηγικής και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής 

της στρατηγικής. Ως εκ τούτου, η μέτρηση της απόδοσης είναι ζωτικής σημασίας σε 

κάθε αλυσίδα της διευρυμένης εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία περιλαμβάνει και την 

Αντίστροφη Εφοδιαστική (Bienstock et al., 2008). 

Η ανάγκη για μέτρηση της απόδοσης είναι ακόμα μεγαλύτερη στην 

Αντίστροφη Εφοδιαστική καθώς είναι μια περιοχή που αποτελεί πραγματική 

πρόκληση για τους διαχειριστές του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Με την 

ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων απόδοσης, οι διαχειριστές μπορούν να πάρουν σωστές 

αποφάσεις σχετικά με τις λειτουργίες της Αντίστροφης Εφοδιαστικής που θα 

συμβάλουν στη βελτίωση της οργανωτικής ανταγωνιστικότητας. Οι Δείκτες 

Απόδοσης παρέχουν στη διοίκηση ένα εργαλείο για να συγκριθούν τα πραγματικά 

αποτελέσματα με τον προκαθορισμένο στόχο, και να μετρηθεί η έκταση της τυχόν 

απόκλισης. 

 

 

 

cycle time (time taken to process a return 

to the next hub of reverse logistics 

channel) 

Beamon (1999), Parker (2000) 

Transport 

% utility of cargo capacity or truckload Lai et al. (2002) 

transit time Hobbs (1996) 

freight cost per unit shipped Gunasekaran (2003) 

number of units delivered over a period of 

time and different points of loading 

Lambert et al. (2000) 

combination of forward and reverse flow 

regarding the allocation of products 

Proposed by the authors 
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6. Ηλεκτρονικά απόβλητα – ανασκόπηση μοντέλων 

  Η διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων περιλαμβάνει το σύνολο των 

διεργασιών που αφορούν στην αποκομιδή, μεταφορά, επεξεργασία, 

αποσυναρμολόγηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας και απόρριψη των υλικών. 

Μέρος των ηλεκτρονικών αποβλήτων είναι και τα κινητά τηλέφωνα η χρήση των 

οποίων ολοένα και αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Η επεξεργασία τους και η 

δραστηριότητες της αντίστροφης εφοδιαστικής έχει ως στόχο τη μείωση των 

αποτελεσμάτων τους στο περιβάλλον αλλά και στην ανθρώπινη υγεία, χωρίς να 

παραβλέπεται η αξία που μπορούν οι δραστηριότητες αυτές να επιφέρουν στον 

επιχειρηματικό κόσμο. 

  Η αυξανόμενη περιβαλλοντική ανησυχία καθώς και η περιβαλλοντική 

νομοθεσία  σε παγκόσμιο επίπεδο, ανάγκασε τις εταιρείες να συμμετάσχουν στην 

διαδικασία της Αντίστροφης Εφοδιαστικής, όπως η επαναχρησιμοποίηση των 

προϊόντων και υλικών και η ανακύκλωση. Στην πράξη, οι περισσότερες εταιρείες 

ασχολούνται με κάποιου είδους επιστροφές, εξαιτίας βλαβών ή προβλημάτων 

ποιότητας, ή λόγω των αδιάθετων ποσοτήτων που παραμένουν στις αποθήκες τους ή 

ακόμη εξαιτίας  ανακατασκευής λόγω αλλαγής προδιαγραφών.  

Ο χειρισμός των επιστροφών σήμερα αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τις 

εταιρείες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητος για τη διατήρηση της 

ικανοποίησης των πελατών σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Η Αντίστροφη 

Εφοδιαστική, σε μια αλυσίδα εφοδιασμού, μπορεί να θεωρηθεί ως καινοτόμα 

υπηρεσία σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (Halldórsson, A. & Skjott-Larsen, T. 

2007). Μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις στρατηγικές απόδοσης μιας 

επιχείρησης όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της αγοράς, καθώς και εσωτερική 

αποδοτικότητα του κόστους. 

Ουσιαστικά τα RL άλλαξαν τον παραδοσιακό τρόπο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας ως προς το ότι η αλυσίδα αυτή δεν σταματά πλέον στο σημείο εκείνο όπου 

τα προϊόντα φτάνουν στους καταναλωτές, αλλά περιλαμβάνει και το ότι τα προϊόντα 

επιστρέφουν από τους καταναλωτές στις επιχειρήσεις.  

Εκτός των παραπάνω, οι διατάξεις που εκτενώς προαναφέρθηκαν των ΠΔ 

117/2004 (ΦΕΚ 82 Α) και ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 

των Κοινοτικών Οδηγιών 2002/96/ΕΚ (WEEE), 2002/95/ΕΚ RoHS) Οδηγία 



88 

2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27
ης

 Ιανουαρίου 

2003 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και την Οδηγία 108/2003/ΕΚ, 

επιβάλλουν τη χωριστή συλλογή των Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού από τα οικιακά απόβλητα και την εξειδικευμένη 

επεξεργασία τους, με σκοπό την αξιοποίησή τους κατά την οποία θα πρέπει να 

επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης. Η κοινοτική απόφαση για την 

ανακύκλωση των μπαταριών είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της έμφασης που 

δίνεται στην ανακύκλωση αυτού του είδους των αποβλήτων (Ponce-Cueto et al., 

2010).  

Παρά το γεγονός ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη απορρίπτονται 

με παρόμοιο τρόπο μεταξύ τους, ο τρόπος διαχείρισης ειδικά των κινητών τηλεφώνων 

ξεχωρίζει για δυο λόγους: Πρώτα από όλα, η ποσότητα των κινητών που 

αποσύρονται έχει αυξηθεί τελευταία πιο πολύ από όλα τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά 

απόβλητα. Ο αριθμός των συνδρομητών κινητών τηλεφώνων έχει αυξηθεί πολύ τα 

τελευταία 15 χρόνια. 16 εκατομμύρια το 1991, 60 εκατομμύρια το 1995, 470 

εκατομμύρια το 1999, 1.33 δις το 2003, και 2.5 δις το 2007. Ο αριθμός των συσκευών 

που αποσύρονται αυξήθηκε ιδιαίτερα λόγω ότι η διάρκεια ζωής των κινητών έχει 

μειωθεί από 3 χρόνια το 1991 σε 18 μήνες κατά το 2002 και πολύ περισσότερο 

σήμερα. 60% από όλες τις πωλήσεις το 2007 στις ανερχόμενες αγορές ήταν ήδη 

συμπληρωματικές πωλήσεις.  

Δεύτερον, η αγορά από δεύτερο χέρι για τα κινητά τηλέφωνα βρίσκεται σε 

άνθηση και οι περισσότερες συσκευές ξαναχρησιμοποιούνται αντί να 

ανακυκλώνονται. Για αυτό το λόγο, μερικά εταιρείες που ασχολούνται με 

περιβαλλοντικά θέματα ενδιαφέρονται να μάθουν τα κίνητρα για αυτό το φαινόμενο 

έτσι ώστε να εφαρμοστεί και στα άλλα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

ειδών.  

Στη συνέχεια αναλύονται τα διάφορα μοντέλα ηλεκτρονικών αποβλήτων που 

έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία για την αποτελεσματικότερη διαχείριση 

τους. 
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6.1 Απόβλητα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών 

Από τις αρχές της περασμένης δεκαετίας, το διαρκώς αυξανόμενο  

περιβαλλοντικό ενδιαφέρον οδήγησε την ευρύτερη κοινωνία να προσανατολιστεί 

προς την έννοια των αποβλήτων. Ως εκ τούτου, διαμορφώθηκε από πολλές εταιρείες 

και ερευνητές τι μπορεί να γίνει στα προϊόντα εκείνα που μέχρι σήμερα θεωρούνται 

ως απόβλητα; Το κοινωνικό ενδιαφέρον και η στροφή της κοινής γνώμης προς 

περιβαλλοντικά ζητήματα έχει επηρεαστεί κυρίως από τρεις παράγοντες. Ο πρώτος 

είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που εισάγονται από τις κυβερνήσεις, ο δεύτερος είναι 

η αυξημένη συνειδητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με προϊόντα φιλικά προς το 

περιβάλλον και ο τρίτος είναι η αντίληψη των εταιρειών σχετικά με καινούργιες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες (Salema et al., 2006).  

Σύμφωνα με τους  Miller & Sarder (2012), η υιοθέτηση των RL από τους 

οργανισμούς επηρεάζεται από τέσσερις παράγοντες: α) οικονομικούς, β) εταιρική 

κοινωνική ευθύνη, γ) πρωτοβουλίες για εξυπηρέτηση πελατών και δ) νομοθεσία. Η 

de Brito (2003) επίσης τονίζει ότι οι εταιρείες εντάσσουν το σύστημα αντίστροφης 

εφοδιαστικής στην επιχειρησιακή τους διαδικασία επειδή έχουν οικονομικό όφελος, 

επειδή είναι υποχρεωμένες βάσει νομοθεσίας, αλλά και διότι αισθάνονται κοινωνικά 

‘υποχρεωμένοι’. Πιο αναλυτικά, το σχήμα 16 συνοψίζει τους λόγους για τους 

οποίους οι οργανισμοί υιοθετούν σύστημα αντίστροφης εφοδιαστικής. 

 

 

Σχήμα 16. Παράγοντες για τους οποίους οι εταιρείες υιοθετούν σύστημα αντίστροφης 

εφοδιαστικής 

Πηγή: προσαρμοσμένο από  Rogers et al, 2012 
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Τα απόβλητα των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών, γνωστά στη 

βιβλιογραφία ως e-waste, είναι ένα τελείως διαφορετικό είδος αποβλήτων σε σχέση 

με τα κοινά απόβλητα. Ο όγκος τους αντανακλά το μεγάλο και αυξανόμενο εύρος 

των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών που παράγονται κυρίως τις τελευταίες 

δύο δεκαετίες, ως υποπροϊόν της επανάστασης της πληροφορίας και της υψηλής 

τεχνολογίας (Neira et al., 2006). 

Οι συνήθεις πολιτικές διαχείρισης των παραδοσιακών αποβλήτων δεν 

μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση των e-waste, δεδομένου ότι τα απόβλητα 

που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία αφενός περιέχουν περισσότερες τοξικές ουσίες 

από τα κλασικά απόβλητα, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τόσο το περιβάλλον όσο και 

τη δημόσια υγεία, και αφετέρου περιέχουν υψηλής αξίας πρώτες ύλες που μπορούν 

να επαναχρησιμοποιηθούν ή τουλάχιστον να ανακυκλωθούν (Song et al., 2012). Οι 

Neira et al. (2006) αναφέρουν ότι ιδίως τα κινητά τηλέφωνα περιέχουν αρκετά 

επιβλαβή χημικά, γνωστά ως βιοσυσσωρευμένες τοξίνες και οι οποίες έχουν μεγάλη 

διάρκεια ζωής, συσσωρεύονται στους ιστούς των ζώων και αυξάνονται σε επίπεδα 

τοξικότητας όσο ανεβαίνουν στην τροφική αλυσίδα, ενώ παράλληλα σχετίζονται με 

την εμφάνιση καρκίνου και διαταραχές που αφορούν στην αναπαραγωγική, 

νευρολογική και αναπτυξιακή ικανότητα του ανθρώπου. 

Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι παραπάνω λόγοι που καθιστούν αναγκαία την 

εφαρμογή της αντίστροφης εφοδιαστικής στην περίπτωση των ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών αποβλήτων. Σε έρευνά τους σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στο 

Χονγκ Κονγκ, οι Chan & Chan (2010) κατέληξαν σε τρεις παράγοντες που φαίνεται 

να επηρεάζουν την απόφαση των επιχειρήσεων να εντάξουν στις επιχειρηματικές 

τους διαδικασίες και την αντίστροφη εφοδιαστική. 

1. Ο πρώτος παράγοντας είναι η ανάκτηση αξίας και περιουσιακών στοιχείων. Ο 

παράγοντας αυτός συνδέεται άμεσα με τα ενδεχόμενα οικονομικά οφέλη που 

απορρέουν από την εφαρμογή της αντίστροφης εφοδιαστικής. Όπως ήδη αναφέρθηκε 

πρωτύτερα, ορισμένα υλικά / περιουσιακά στοιχεία (ή αξία σε γενικές γραμμές) θα 

μπορούσαν να ανακτηθούν μέσω των δραστηριοτήτων της αντίστροφης 

εφοδιαστικής. Από έρευνες διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των προϊόντων που έχει 

επιστραφεί θα μπορούσε στην πραγματικότητα να προσθέσει επιπλέον αξία στην 

εταιρεία. Στην πλειοψηφία τους τα προϊόντα που επιστρέφονται ανακατασκευάζονται 

ή αναδιαμορφώνονται, ώστε να μπορέσουν να μεταπουληθούν μετά, ενώ ορισμένα 
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από τα επιστρεφόμενα προϊόντα έχουν τη δυνατότητα να πωληθούν ακριβώς όπως 

είναι, χωρίς να υποστούν κάποια ανακατασκευή / ανακύκλωση (V. Ravi  et al, 2007). 

2. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η χρησιμοποίηση της αντίστροφης 

εφοδιαστικής ως ένα στρατηγικό όπλο. Εξαιτίας των εξελίξεων στην τεχνολογία της 

πληροφορίας, ο τρόπος διεξαγωγής των επιχειρήσεων έχει αλλάξει τις τελευταίες 

δεκαετίες. Ένα μεγάλο μέρος από τις δραστηριότητες παραγωγής έχουν μετακινηθεί 

προς χώρες χαμηλότερου εργατικού – και συνεπώς συνολικού – κόστους, όπως στην 

Κίνα. Κατά συνέπεια, το περιθώριο κέρδους που προέρχεται από τις δραστηριότητες 

παραγωγής δεν αποτελεί από μόνο του ισχυρό κίνητρο για τη συνέχιση της 

λειτουργίας της επιχείρησης σε μακροπρόθεσμη βάση (Pokharel S. & Mutha A.K, 

2009). Έτσι, η εφαρμογή της αντίστροφης εφοδιαστικής θα πρέπει να συμβάλλει 

στην απόκτηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ως εκ τούτου μπορεί να 

θεωρείται ως μια στρατηγική κίνηση από μέρους της εταιρείας. 

3. Ο τρίτος παράγοντας είναι η καλή εταιρική πρακτική, η οποία σχετίζεται με 

τον αμέσως προηγούμενο παράγοντα. Η κοινωνική ευθύνη μπορεί να αποτελέσει ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο για μία εταιρεία προκειμένου να αποκτήσει δημοσιότητα. 

Αυτού του είδους οι πολιτικές θεωρούνται ως κίνητρα marketing. Σε αυτό το πλαίσιο, 

οι εταιρείες δεν είναι διατεθειμένες να ενσωματώσουν την αντίστροφη εφοδιαστική 

στις επιχειρηματικές τους διαδικασίες, μόνο και μόνο επειδή θα υπάρχει όφελος για 

το περιβάλλον, αλλά και επειδή αυτές οι πολιτικές θα συμβάλλουν στο να δείξει η 

εταιρεία το πρόσωπο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ακολουθεί.  

Αναφορικά με τον κλάδο των ηλεκτρονικών που είναι και το αντικείμενο της 

παρούσας εργασίας, οι Lau & Wang (2009) ανέπτυξαν ένα πλαίσιο προκειμένου να 

εξετάσουν τους παράγοντες για την εφαρμογή της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας στις εταιρείες αυτού του κλάδου, το οποίο απεικονίζεται στο σχήμα 17. 
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Σχήμα 17. Παράγοντες για τους οποίους εταιρείες στον κλάδο των ηλεκτρονικών 

εφαρμόζουν την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα 

Πηγή: Lau & Wang, 2009, σελ. 451 

  

Οι τρεις κατηγορίες παραγόντων που αναφέρονται στο σχήμα 16 δεν είναι της 

ίδιας βαρύτητας. Η αγορά και η κοινωνία ωθούν τις εταιρείες ηλεκτρονικών 

προϊόντων να εξετάσουν την υιοθέτηση στρατηγικών αντίστροφης εφοδιαστικής 

ασκώντας και πίεση, από την άλλη η τεχνολογία όχι μόνο ωθεί προς την κατεύθυνση 

της αντίστροφης εφοδιαστικής, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα μέσο που διευκολύνει 

τόσο τις εταιρείες όσο και την αγορά να μπορέσει να δώσει πιο ολοκληρωμένες 

λύσεις υιοθέτησης αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Στους παράγοντες που 

προτείνουν οι συγγραφείς δεν γίνεται καμία αναφορά σε θέματα ποιότητας και 

επιχειρηματικής αριστείας, οι οποίοι ασκούν εξίσου πίεση στις εταιρείες. Οι 

παραπάνω παράγοντες μαζί με τον παράγοντα της ποιότητας αποτελούν και μέρος 

του μοντέλου που προτείνεται από την παρούσα διατριβή. 
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6.2 Ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων   

 Τα κινητά τηλέφωνα περιέχουν εκτός από την μπαταρία η οποία είναι 

και η πρώτη που ανακυκλώνεται ή επαναχρησιμοποιείται, και άλλα μέταλλα, όχι 

τόσο γνωστά, όπως ίνδιο και ταντάλιο, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως σε μικρές 

ποσότητες στην ηλεκτρονική. H σύνθεση των υλικών ενός κινητού τηλεφώνου 

απεικονίζονται στο σχήμα 18. Άρα λοιπόν η ανάπτυξη δικτύου επιστροφής για 

ανακύκλωση, είτε απευθείας στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, είτε στο πλαίσιο 

ειδικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης των καταναλωτών κρίνεται απαραίτητη 

(Mäkelä, 2011). 

 

Σχήμα 18. Σύνθεση κινητών τηλεφώνων 

Πηγή: Ponce-Cueto et al., 2010, σελ. 5 

  

Όπως όλα τα ηλεκτρονικά προϊόντα, τα κινητά τηλέφωνα αποτελούνται από 

πολλαπλά, διαφορετικά κομμάτια τα οποία είναι φτιαγμένα από διάφορα υλικά και 

ουσίες. Οι εταιρείες που πραγματοποιούν την διαδικασία ανακύκλωσης 

απομακρύνουν τις μπαταρίες οι οποίες έχουν την δική τους διαδικασία ανακύκλωσης, 

και όλα τα αξεσουάρ που συνήθως καταλήγουν στη χωματερή ως μη επιβλαβή 

απόβλητα. Για να αξιολογηθεί το βέλτιστο της ανακύκλωσης των κινητών είναι 

απαραίτητο να είναι πλήρως γνωστή η σύσταση των υλικών από τα οποία 

αποτελούνται και για τα οποία ήδη έχουν διενεργηθεί  πολλές μελέτες (Frey et al., 

2006).  
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 Τα υλικά συστατικά των κινητών συσκευών για τα έτη 1996 έως 2003 δείχνει 

την αύξηση της ποικιλίας υλικών και προϊόντων κινητής τηλεφωνίας και τον γοργό 

ρυθμό της καινοτομίας των προϊόντων αυτών. Η σύγκριση με τα παλαιότερα 

προϊόντα δείχνει ότι η μάζα των συσκευών και η σύνθεση του υλικού είχε αλλάξει 

ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90 

το οποίο δεν είναι και έκπληξη με δεδομένη την ανωριμότητα των κινητών σε αυτό 

το επίπεδο.  

Τα πιο πρόσφατα μοντέλα αποτελούνται από 25% μέταλλο, 30-50% πλαστικό 

και τι υπόλοιπο από γυαλί κεραμικά υλικά. Η πλειοψηφία του μετάλλου είναι χαλκός,  

χάλυβας και αλουμίνιο.  

Οι αναλύσεις που αφορούν την μεταλλική σύνθεση εστιάζουν στο 

περιεχόμενο του μετάλλου. Αυτό συμβαίνει για δυο λόγους: πρώτον,  η πλειοψηφία 

της ανησυχίας για το περιβάλλον που αφορά τις χωματερές για τις συσκευές έχουν να 

κάνουν με το περιεχόμενο των βαρέων μετάλλων όπως μόλυβδος , νικέλιο, χρώμιο 

και χαλκός (Sullivan, 2006). Όμως, υπάρχουν και κάποιες ουσίες που επιφέρουν 

ανησυχία. Δεύτερον, η ανακύκλωση των κινητών επαναφέρει τα μέταλλα όπως 

χαλκό, ασήμι, χρυσό και πλατίνα. Άλλες διαδικασίες ανακύκλωσης επαναφέρουν 

άλλα είδη μετάλλων όπως σίδηρο, αλουμίνιο, μαγνήσιο, μόλυβδο, νικέλιο, 

ψευδάργυρο σχεδόν 100% από το περιεχόμενο των κινητών. Όμως, οι τωρινές 

διαδικασίες ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων είναι περιορισμένες στο χαλκό και 

πολύτιμα μέταλλα για παράδειγμα επαναφέρουν μεταξύ 48% και 64% των μετάλλων 

ή 12% έως 9% από το συνολικό περιεχόμενο συσκευής.  

Ακόμα και η ανακύκλωση όλων των μετάλλων δεν θα ήταν αρκετή για να 

πιάσει το στόχο των Ευρωπαϊκών αποβλήτων των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών 

ειδών. Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος θα ήταν απαραίτητο να ανακυκλωθεί 

το πλαστικό και κεραμικό μέρος της συσκευής. Στην ήδη υπάρχουσα πρακτική 

ανακύκλωσης, ολόκληρο το κινητό καταστρέφεται χωρίς προηγούμενη 

αποσυναρμολόγηση. Το κατεστραμμένο κινητό λιώνεται μαζί με υλικό πλούσιο σε 

χαλκό. Ικανοποιώντας το 65% του στόχου αυτού θα απαιτούσε επιπλέον βήματα 

αποσυναρμολόγησης και διαχωρισμού και ακόμα πολύ πιθανό είναι να συμβεί 

επανασχεδιασμός (Huisman,  2004).  
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6.2.1 Επαναχρησιμοποίηση κινητών τηλεφώνων  

 Σε αντίθεση με άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα, τα κινητά που δεν 

χρησιμοποιούνται διοχετεύονται στην αγορά πολλές φορές ως μεταχειρισμένα. Τα 

δεδομένα δείχνουν ότι στις ΗΠΑ το 65% όλων των κινητών που έχουν συλλεχθεί 

επαναχρησιμοποιούνται και δεν ανακυκλώνονται. Δεδομένα από μελέτες από 

επιχειρήσεις στις οποίες επιστρέφονται τα κινητά στο Ηνωμένο Βασίλειο 

υποδεικνύουν επαναχρησιμοποίηση τους  (Geyer, 2010).   

 Μετά τη συλλογή και μεταφορά των κινητών στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων επιστροφής, οι υπεύθυνοι ανακαίνισης διαχωρίζουν τις συσκευές σε 

αυτές που μπορούν να ξανά χρησιμοποιηθούν και σε αυτές που μπορούν να 

ανακυκλωθούν. Εάν οι συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν εξαρτάται από τη 

λειτουργική και εξωτερική του κατάσταση και από την ύπαρξη μιας δευτερεύουσας 

αγοράς για την κατασκευή και το μοντέλο της συσκευής. Πολύ συχνά, οι υπεύθυνοι 

χρησιμοποιούν προγράμματα και βάσεις δεδομένων για να αυξήσουν την 

αποτελεσματικότητα του διαχωρισμού των συσκευών.  

Οι διαδικασίες διαχωρισμού ποικίλουν από απλά τεστ μέχρι επισκευή. Η 

έκταση και ο τύπος της διαδικασίας επιλέγεται έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει 

οικονομική επιστροφή. Όλες οι συσκευές που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αποστέλλονται για ανακύκλωση. Η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των 

συσκευών δεν είναι διαδικασίες ανεξάρτητες η μια με την άλλη. Είναι γεγονός ότι 

από τη στιγμή που οι υπεύθυνοι της ανακύκλωσης χειρίζονται την πλειοψηφία των 

κινητών που έχουν συλλεχθεί , είναι και η κύρια πηγή κινητών για ανακύκλωση (Frey 

et al., 2006).   

 Τα περισσότερα από τα κινητά που χρησιμοποιούνται ξανά πωλούνται στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Τα περισσότερα κινητά εξάγονται στην Αφρική, Μέση και 

Ανατολική Ευρώπη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τις  ΗΠΑ, τα κινητά εξάγονται 

σε Λατινική Αμερική, Αφρική Ασία και Ανατολική Ευρώπη ή μεταπωλούνται μέσα 

στη χώρα. Προς το παρόν, η επαναχρησιμοποίηση των κινητών βασίζεται μόνο στις 

αγορές εφόσον δεν υπάρχει ανάλογη νομοθεσία που να την υποχρεώνει. Το 

κυριότερο εμπόδιο είναι ότι τα κινητά δεν δίνονται τόσο εύκολα από τους ιδιοκτήτες 

τους το οποίο φαίνεται να είναι το κύριο εμπόδιο για την αυξανόμενη συλλογή και 

επαναχρησιμοποίηση των συσκευών (Geyer, 2010).  
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6.3 Συλλογή και διαχείριση ηλεκτρονικών αποβλήτων 

 Τα ηλεκτρονικά απόβλητα χρειάζεται να συλλέγονται ξεχωριστά έτσι ώστε να 

ανακυκλώνονται και να ξαναχρησιμοποιούνται τα υλικά που περιέχονται σε αυτά. Οι 

μέθοδοι συλλογής μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορα μοντέλα και είναι τα εξής: 

(Hai-Young 2005, Chancerel 2009).   

1. Πρόγραμμα απόρριψης σκουπιδιών όπου οι καταναλωτές εναποθέτουν τα 

απόβλητα σε μόνιμα κέντρα συλλογής ή καταστήματα, ή κάδους (drop off) . 

2. Πρόγραμμα συλλογής όπου τα ηλεκτρονικά απόβλητα συλλέγονται από τα 

σπίτια και τα γραφεία (pick up) . 

3.  Συλλογή εξ’ αποστάσεως όπου ο χρήστης στέλνει τα ηλεκτρονικά απόβλητα 

με το ταχυδρομείο στο συλλέκτη.  

Κάθε μέθοδος συλλογής έχει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της. Τα 

προγράμματα συλλογής pick up και μέσω αποστολής δημιουργούν περισσότερα 

μεταφορικά κόστη από ότι τα προγράμματα drop off. Τα μέρη συλλογής χρειάζονται 

χώρο και επίβλεψη, τα οποία αποτελούν πρόκληση στην εφαρμογή τους σε σπίτια και 

καταστήματα. Προγράμματα που βασίζονται σε εκδηλώσεις βοηθούν στο να αυξηθεί 

η πληροφόρηση και το κοινό να αποκτήσει συνείδηση για την ανακύκλωση και είναι 

απλουστέρα στο χειρισμό από ότι τα μόνιμα συστήματα.  

H ευκολία είναι το κυριότερο στον τρόπο συλλογής ηλεκτρονικών 

αποβλήτων. Τα σημεία απόρριψης βοηθούν στην περίπτωση όταν το υλικό είναι 

δύσκολο να αποθηκευτεί στο σπίτι λόγω του μεγάλου όγκου ή επειδή είναι λερωμένο. 

Για πολύτιμο υλικό από τα απόβλητα υπάρχουν πολλά προγράμματα για την 

ανακύκλωση τους π.χ. για φιλανθρωπικούς σκοπούς, έτσι το ανταγωνιστικό τους 

πλάνο θα πρέπει να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό από τα ήδη υπάρχοντα. Μελέτη 

δείχνει την κατανομή των ειδών των ηλεκτρονικών απόβλητων που συλλέχθηκαν ως 

εξής: μόνιμη συλλογή( 47%), ειδικές εκδηλώσεις απόρριψης αποβλήτων (45%) και 

συλλογή αποβλήτων στο δρόμο (8%) (Tanskanen and Takala, 2006).  

 Η ευθύνη της επιχορήγησης ή/και της οργάνωσης της συλλογής ηλεκτρονικών 

αποβλήτων μπορεί να πραγματοποιηθεί από έναν από τους παρακάτω φορείς: 

(Chancerel 2010). 

1. Δημόσιες αρχές όπως οι δήμοι και οι κυβερνήσεις  
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2. Ιδιωτικοί , εμπορικοί οργανισμοί όπως κατασκευαστικές εταιρίες, σημεία 

λιανικής πώλησης  

3. Iδιωτικοί μη εμπορικοί οργανισμοί όπως μη κυβερνητικοί οργανισμοί ή 

πρωτοβουλία των πολιτών 

Γενικά, το καλύτερο δυνατό επίπεδο για τη συλλογή ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων είναι δύσκολο να καθοριστεί καθώς το ανακυκλώσιμο υλικό, οι συνθήκες 

του κάθε τόπου, τεχνικά και λειτουργικά θέματα έχουν αντίκτυπο σε αυτό. Όταν η 

συμπεριφορά των νοικοκυριών απέναντι στην ανακύκλωση μελετάται, τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την ενίσχυση της 

ανακύκλωσης είναι η ευκολία. Οι βελτιώσεις στις υπηρεσίες και στον σχεδιασμό 

συλλογής απορριμμάτων είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες βελτίωσης της 

συμπεριφοράς για την ανακύκλωση μαζί με τις πληροφορίες και την προώθηση 

(Achillas et al., 2011).  

Τα οικονομικά κίνητρα παίζουν σημαντικό ρόλο, όταν τα άτομα που δεν 

ανακυκλώνουν αποφασίζουν να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, και αυτά τα κίνητρα 

είναι ακόμη πιο αποτελεσματικά όταν εμπλέκουν και μια πιθανή έκπτωση στο φόρο. 

(Shaw 2008). Έχει αποδειχθεί ότι η εξοικείωση με την ανακύκλωση υλικών οικιακών 

αποβλήτων πχ. γυαλί, χαρτί, μέταλλο και πλαστικό βελτιώνουν την συμμετοχή στην 

ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων (Saphores 2006). Oι βελτιώσεις θα πρέπει να 

εστιάζουν στην βελτίωση των προγραμμάτων και των πληροφοριών για την 

ανακύκλωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων. 

Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο της ανακύκλωσης μικρών 

ηλεκτρονικών συσκευών προέρχεται από την μεταφορά σε σχέση με την 

δραστηριότητα του καταναλωτή στην ανακύκλωση. Ένα παράδειγμα συλλογής 

γυαλιού από νοικοκυριά δείχνει ότι η ποσότητα συλλογής θα τριπλασιαζόταν εάν το 

κιβώτιο συλλογής τοποθετείται κοντά στα νοικοκυριά, αλλά ταυτοχρόνως η 

περιβαλλοντική επίδραση αυξάνεται εξ αιτίας των αυξημένων εξόδων για την 

μεταφορά (Mäkelä, 2011).  

Τα παραπάνω δείχνουν ότι βελτιώνοντας την ευκολία των μεταφορικών το 

κόστος και τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι σημαντικά στα προγράμματα 

ανακύκλωσης έτσι ώστε αυτά να είναι ελκυστικά και αποτελεσματικά στο 

περιβάλλον.  



98 

Η ανακύκλωση ξεκινά με τη δημιουργία υποδομής για την συλλογή 

απορριμμάτων. Παρόλο που τα οχήματα μεταφοράς υλικών ανακύκλωσης βρίσκονται 

στο σωστό μέρος για όλους τους καταναλωτές, η έλλειψη ενημέρωσης μπορεί να 

αποτελέσει πρόκληση για την επίτευξη επιτυχημένων προγραμμάτων. Η ενημέρωση 

των καταναλωτών για τις ευκαιρίες για ανακύκλωση και αλλαγή της νοοτροπίας και 

συνηθειών για την απόρριψη αποβλήτων στην κοινωνία, είναι το μυστικό για κάθε 

επιτυχημένο πρόγραμμα. Επικοινωνία σε συνδυασμό με εύκολες επιλογές είναι τα 

μέσα για αυξηθεί η ενημέρωση που οδηγεί με τη σειρά της στην αύξηση της 

ανακύκλωσης των ηλεκτρονικών αποβλήτων (Williams et al., 2008).  

Σε πρόσφατη έρευνά του το γερμανικό Κέντρο Πληροφόρησης για την 

Κινητή Τηλεφωνία (IZMF) καταλήγει ότι μόλις ένα στα δέκα κινητά τηλέφωνα που 

βγαίνουν σε αχρησία ανακυκλώνονται. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα αναφέρει ότι στη 

Ευρώπη πάνω από 86 εκατομμύρια παλιά κινητά τηλέφωνα βρίσκονται κλεισμένα σε 

συρτάρια. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία του ΟΗΕ ο μέσος Ευρωπαίος δημιουργεί 

περίπου 23 κιλά ηλεκτρονικών σκουπιδιών ετησίως. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

καταναλωτών δεν έχει ιδέα περί των τρόπων ανακύκλωσης των ηλεκτρονικών 

συσκευών ή για το πού θα μπορούσαν να τις εναποθέσουν. Η FAZ, σε σχετικό 

δημοσίευμα, αναφέρει μάλιστα πως ένα μεγάλο μέρος παλιών κινητών και άλλων 

ηλεκτρονικών συσκευών μεταπωλείται παράνομα σε χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης, της Ασίας ή της Αφρικής αντί να καταλήγει στην ανακύκλωση. 

Συγκεκριμένα για την ανακύκλωση των κινητών τηλεφώνων (Wolfer et al., 2011) 

Οι πιο κοινοί μέθοδοι για συλλογή κινητών τηλεφώνων, αξεσουάρ και 

μπαταριών είναι ειδικοί κάδοι συλλογής κινητών, φάκελοι επιστροφής υλικού και 

γενικά σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων. 

 Μια μέθοδος συλλογής είναι τα κιόσκια ή οι κάδοι. Στις περιπτώσεις που 

εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος, οι κάδοι θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι και ασφαλείς, 

να αδειάζονται συχνά και να βρίσκονται λύσεις μεταφοράς που είναι οικονομικά 

βιώσιμες ακόμα και στην δύσκολη περίπτωση των αγροτικών και επαρχιακών 

περιοχών. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να τοποθετούν όλα τα είδη σκουπιδιών, από 

άδεια μεταλλικά κουτάκια και χάρτινα κύπελλα μέχρι φρούτα στους κάδους 

ανακύκλωσης (Mäkelä, 2011). Η συλλογή με κάδους μπορεί να είναι αποτελεσματικό 

μέσο στις εγκαταστάσεις εταιρειών. Η ΝΟΚΙΑ έχει εγκαταστήσει κάδους συλλογής 
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σε όλες τις τοποθεσίες της παγκοσμίως. Οι κάδοι είναι επίσης ένα αποτελεσματικό 

μέσο για την μετάδοση του μηνύματος της ανακύκλωσης (Nokia, 2011). 

Για ένα καταναλωτή ένας από τους ευκολότερους τρόπους για ανακύκλωση 

είναι η χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών η οποία είναι κατάλληλη για μικρές 

συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα. Με έναν προπληρωμένο ταχυδρομικό φάκελο 

μπορείς να πετάξεις το κινητό τηλέφωνο στο κοντινότερο ταχυδρομικό κουτί για να 

σταλεί στην ανακύκλωση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι διανομής φακέλων. 

Προπληρωμένη ταχυδρομική μεταφορά και διευθύνσεις μπορούν να κατέβουν και να 

εκτυπωθούν από το διαδίκτυο, οι φάκελοι μπορούν να ταχυδρομηθούν άμεσα στους 

καταναλωτές διανεμημένοι στα καταστήματα λιανικής ή μπορεί να περιέχονται σε 

πακέτα πώλησης σε ένα νέο προϊόν (Ponce-Cueto et al., 2010).  

Οι φάκελοι που προαναφέρθηκαν περιέχουν μια εύκολη διαδικασία 

επιστροφής, αλλά είναι ακριβοί στη μεταφορά και δεν είναι ούτε αποτελεσματικοί και  

ασφαλείς όταν πρόκειται για  μεγαλύτερες ποσότητες η άγνωστα απόβλητα. (Saphore 

et al., 2006) 

Όμως τα προγράμματα αποστολής αποβλήτων όντως αποτελούν  την πιο 

δύσκολη μέθοδο για τον καταναλωτή. Τα κοινοτικά σημεία συλλογής αποβλήτων 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τοποθεσίες για ένα ευρύτερο φάσμα αποβλήτων 

έχοντας ειδικούς κάδους για διάφορα ηλεκτρονικά απόβλητα. Σε αυτές τις τοποθεσίες 

μπορεί να πραγματοποιηθεί συλλογή όχι μόνο για διάφορους τύπους ηλεκτρονικών 

αποβλήτων αλλά και για άλλα υλικά όπως ξύλο, μέταλλο και γυαλί. Αυτός είναι ένας 

οικονομικός τρόπος συλλογής και είναι βολικό για τους ανθρώπους να πετούν 

διαφορετικούς τύπους αποβλήτων σε μια κοινή τοποθεσία (Wolfer, 2011). 

 

6.4 Παράγοντες που επηρεάζουν τις επιστροφές κινητών τηλεφώνων 

Σε έρευνά τους σχετικά με την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα στην 

περίπτωση των κινητών τηλεφώνων στο Χονγκ Κονγκ, οι Chan et al. (2010) 

κατέδειξαν ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζει αρνητικά 

την εφαρμογή και λειτουργία μίας αποτελεσματικής αντίστροφης εφοδιαστικής είναι 

το γεγονός ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας είναι σχετικά συντηρητικές απέναντι 

σε αυτό το ζήτημα και δεν θεωρούν την αντίστροφη εφοδιαστική ως σημαντική 

προτεραιότητα στις επιχειρησιακές τους λειτουργίες.  
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Σύμφωνα με τον Chan, 2007, οι παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στην 

εφαρμογή της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας ανήκουν στις εξής έξι (6) 

κατηγορίες: στη σημασία της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας σε σχέση με άλλα 

θέματα, τις πολιτικές που ακολουθεί η εκάστοτε εταιρεία, την έλλειψη συστημάτων 

που να υποστηρίζουν την εφαρμογή και λειτουργία της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας, τη διαθεσιμότητα των χρηματοοικονομικών πόρων, τη διαθεσιμότητα των 

προσωπικών πόρων και τέλος ζητήματα νομικής φύσεως  

Οι Neira et al. (2006) επισημαίνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η 

ανακύκλωση ορισμένων προϊόντων, όπως για παράδειγμα τα κινητά τηλέφωνα, είναι 

δύσκολη, εξαιτίας της ύπαρξης διαφορετικών υλικών. Πιο αναλυτικά, οι ερευνητές 

(Canning 2006, Chan and Chan 2008)  επισημαίνουν ότι τα ομογενή υλικά μπορούν 

να ανακυκλωθούν πιο εύκολα από ότι τα ετερογενή, καθώς η διαδικασία της 

ανακύκλωσης είναι πιο απλή και απαιτεί λιγότερη ενέργεια, με αποτέλεσμα να είναι 

περισσότερο αποδοτική και πιο επωφελής για το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, 

επιστρώσεις, βαφές, ετικέτες  ή/και επιβραδυντικά φλόγας καθιστούν τη διαδικασία 

της ανακύκλωσης περισσότερο χρονοβόρα και πιο δύσκολη, καθώς υποβαθμίζουν 

την ποιότητα των δευτερογενών υλικών.  

Επίσης, οι Ravi & Shankar (2005) όπως παρατίθενται στους Bernon & 

Cullen, 2007), σε έρευνά τους στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας κατέληξαν ότι 

τα εμπόδια για την εφαρμογή της αντίστροφης εφοδιαστικής είναι: αντίσταση στην 

αλλαγή, έλλειψη των κατάλληλων μεθόδων μέτρησης, έλλειψη κατάρτισης σχετικά 

με την αντίστροφη εφοδιαστική, έλλειψη δέσμευσης από μέρους της ανώτατης 

διοίκησης, καθώς και έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, τα οποία ισχύουν και στον 

κλάδο της κινητής τηλεφωνίας. 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω και χρησιμοποιώντας το πλαίσιο εφαρμογής 

και διαχείρισης της αντίστροφης εφοδιαστικής που παραθέτουν οι Kumar & Dao 

(2006), ο Genchev, S.E. (2007) και οι Chanintrakul P et al (2009), παρακάτω 

αναφέρονται όλα τα στοιχεία που περικλείονται σε ένα σύστημα αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας: 

1. Παράγοντες που συμβάλλουν στην υιοθέτηση συστήματος αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας 
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Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην υιοθέτηση και εφαρμογή ενός συστήματος 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας από τους οργανισμούς μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν στις εξής ομάδες: 

i. Περιβαλλοντικοί παράγοντες: περιλαμβάνεται η νομοθεσία για την 

προστασία του περιβάλλοντος, ο σκοπός των εθνικών / κοινοτικών οδηγιών καθώς 

και η αυστηρότητα των κανονισμών 

ii. Παράγοντες του κλάδου: περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά του κλάδου, όπως 

η συγκέντρωση ιδιοκτησίας, η συνεργασία εταιρειών, καθώς και τις πρακτικές των 

ανταγωνιστών 

iii. Παράγοντες που σχετίζονται με τους πελάτες: περιλαμβάνει τη γνώση 

σχετικά με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών, τη γνώση σχετικά με τα 

προϊόντα, καθώς και τη διάθεση των καταναλωτών να συνεργαστούν με την εταιρεία 

iv. Παράγοντες που σχετίζονται με την εταιρεία: το μέγεθος της εταιρείας, το 

μοντέλο επιχειρησιακών διαδικασιών που ακολουθείται, η διαχείριση της 

πληροφορίας καθώς και η ολοκλήρωση είναι στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν 

την κατηγορία 

v. Τεχνολογικοί παράγοντες και παράγοντες που σχετίζονται με το προϊόν: 

καινοτομία, το μέγεθος του κύκλου ζωής, η ευκολία διαχείρισης των επιστροφών και 

η συμβατότητα των υλικών / προϊόντων εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία 

2. Πρακτικές αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

Οι πρακτικές της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας εμπίπτουν σε τέσσερις 

κατηγορίες (Nnorom, I.C. and Osibanjo, O., 2008): 

i. Λειτουργικές πρακτικές: συλλογή πληροφοριών και ανάλυση επιστροφών, 

απόφαση και διαχείριση του outsourcing, δομή και σχεδιασμός της αντίστροφης 

εφοδιαστικής, αναγνώριση μελών και ανάλυση της αντίστροφης εφοδιαστικής  

ii. Οργανωτικές πρακτικές: υποστήριξη από τη διοίκηση της εταιρείας, 

διαχείριση και μετάδοση της πληροφορίας, έρευνα και ανάπτυξη, διαδικασίες 

marketing 

iii. Προαγοραστικές πρακτικές: εκπαίδευση των πελατών και συμμετοχή των 

χονδρεμπόρων και λιανεμπόρων 
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iv. Ενδο-οργανωτικές πρακτικές: συνεργασία με τα μέλη και τους ανταγωνιστές 

της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας  

3. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας 

Οι παράγοντες αυτοί κατηγοριοποιούνται στους εξωτερικούς και στους εσωτερικούς. 

Οι εξωτερικοί παράγοντες αναφέρονται στη συγκέντρωση και στη διαπραγματευτική 

δύναμη των μελών της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι εσωτερικοί 

παράγοντες αναφέρονται στο μέγεθος της εταιρείας, καθώς και στα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος και της τεχνολογίας. 

4. Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας  

Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι τόσο απτά όσο και άυλα. Στα απτά χαρακτηριστικά 

περιλαμβάνονται η μείωση του κόστους και τα επιπλέον έσοδα. Στα άυλα 

περιλαμβάνονται η ικανοποίηση των καταναλωτών, η βελτίωση της εικόνας της 

εταιρείας, η πληροφόρηση που κερδίζουν οι εταιρείες, καθώς και τα αποτελέσματα 

της γνώσης από την επανασχεδίαση του προϊόντος, της διαδικασίας και της 

τεχνολογίας.  

Τέλος, οι διαδικασίες που συνθέτουν την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα 

είναι α) η απόκτηση του προϊόντος, β) η αντίστροφη εφοδιαστική, γ) επιθεώρηση και 

διάθεση, δ) ανακατασκευή, ε) marketing (Kumar & Dao 2006, Sarkis et al. 2010). 

Ένα ακόμη στοιχείο που θα πρέπει να αναφερθεί είναι ο ρόλος αφενός των 

κυβερνήσεων και αφετέρου των κατασκευαστών στην αντίστροφη εφοδιαστική 

αλυσίδα. Σύμφωνα με τους Lau & Wang (2009), ο ρόλος των κυβερνήσεων έγκειται: 

- Στην εισαγωγή νόμων και ρυθμίσεων 

- Στην παροχή οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών 

- Στην ανάπτυξη οικονομικών πολιτικών 

- Στην ενίσχυση της συνειδητοποίησης από μέρους των πολιτών 

- Στην παροχή της βασικής υποδομής 

- Στη διευκόλυνση της συνεργασίας μέσα στον κλάδο 



103 

Σύμφωνα με τον Leszczynska, A. (2010), ο ρόλος των κατασκευαστών των 

προϊόντων γενικότερα αλλά  ειδικότερα και στην κατασκευή κινητών τηλεφώνων  

έγκειται: 

- Στην σχεδίαση πράσινων και ανακυκλώσιμων προϊόντων 

- Στη μείωση των αποβλήτων 

- Στην εφαρμογή συστήματος αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

- Στην παροχή καναλιών συλλογής προϊόντων που επιστρέφονται 

- Στην επένδυση στις τελευταίες τεχνολογίες 

- Στη συνεργασία με άλλες εταιρείες  

 

6.5 Μοντέλα αποτύπωσης διαδικασιών αντίστροφης  εφοδιαστικής  

Ένα αρκετά αναλυτικό μοντέλο της αντίστροφης εφοδιαστικής δίνεται από 

τους Reyes & Meade (2006), το οποίο περιλαμβάνει και τις λειτουργίες που 

εμπίπτουν στην αντίστροφη εφοδιαστική στο οποίο όμως δεν υπάρχουν ούτε οι λόγοι 

εισαγωγής των προϊόντων στην αντίστροφη εφοδιαστική, ούτε τα οφέλη που 

προσκομίζει η εταιρεία από την εφαρμογή του. Αναφέρονται όλες οι διαδικασίες 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλλά δεν γίνεται καμία αναφορά στην ποιότητα των 

διεργασιών ή στην έννοια της ανατροφοδότησης και ανασχεδιασμού για την 

βελτίωση του αποτελέσματος. 
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Σχήμα 19. Μοντέλο και λειτουργίες της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας
12

 

Πηγή: Reyes & Meade, 2006, σελ. 41 

  

Αρκετές από τις έρευνες που ασχολούνται με τη διαχείριση των e-waste 

επικεντρώνονται στα κινητά τηλέφωνα. Οι Ponce-Cueto et al. (2010) μελέτησαν την 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων στην 

Ισπανία. Η περίπτωση των κινητών τηλεφώνων παρουσιάζει και ένα επιπλέον 

ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η συνολική σύνθεσή τους διαφέρει ανάλογα με το 

μοντέλο και τον κατασκευαστή και το μοντέλο εφαρμογής προσαρμόζεται ανάλογα 

με τις ανάγκες του καθενός. Ωστόσο, η κύρια σύνθεσή τους είναι σχεδόν παρόμοια 

και απεικονίζεται στο σχήμα 19. 

Το μοντέλο αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας που χρησιμοποιείται προς το 

παρόν στην Ισπανία για τη διαχείριση των κινητών τηλεφώνων παρουσιάζεται στο 

παρακάτω σχήμα. Ωστόσο, υπάρχει βασική αδυναμία αυτού του μοντέλου σύμφωνα 

με τους Ponce-Cueto et al. (2010), που είναι το χαμηλό ποσοστό ανάκτησης αυτών 

των αποβλήτων μέσω των καναλιών. Εκτιμάται ότι μόνο ένα στα πέντε κινητά 

                                                           
1
 NFP – Not for profit 

2
 Cannibalize – Αποσυναρμολόγηση κινητού τηλεφώνου 
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τηλέφωνα στην Ισπανία ανακυκλώνεται (ενώ το 2008 πουλήθηκαν περίπου 

3.500.000 κιλά συσκευών, ανακυκλώθηκαν μόνο τα 1.154.084 κιλά αποβλήτων 

κινητών τηλεφώνων και επικοινωνιών).  

Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που οδηγούν σε αυτό το πρόβλημα 

είναι η αδιαφορία και η απροθυμία των καταναλωτών να προβούν σε ανακύκλωσης 

της παλιάς τους συσκευής. Ένα άλλος παράγοντας που οδηγεί στο χαμηλό ποσοστό 

ανακύκλωσης μέσω των επισήμων καναλιών είναι ότι, ενώ στην περίπτωση των 

ηλεκτρικών συσκευών (πλυντηρίων και ψυγείων) οι καταναλωτές προβαίνουν στην 

αλλαγή τους όταν σταματήσουν να λειτουργούν, δεν ισχύει το ίδιο και για την 

περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, καθώς ένα μεγάλο μέρος αντικαθίσταται από 

ένα καινούργιο μοντέλο, ακόμα και αν το παλιό συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.  

 

 

Σχήμα 20 Μοντέλο αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας για κινητά τηλέφωνα στην 

Ισπανία 

Πηγή: Ponce-Cueto et al., 2010, σελ. 8 

 

Ένα γενικό μοντέλο της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας για προϊόντα 

που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα 21 

όπου αναφέρονται επιγραμματικά οι διαδικασίες των forward logistics σε σχέση με 

τις διαδικασίες των RL καθώς και η σχέση που έχει η κάθε διαδικασία με την 
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αντίστοιχη διαδικασία του καναλιού. Το συγκεκριμένο μοντέλο  των Hanafi et al., 

είναι αρκετά γενικό και απλοποιημένο και βασικός σκοπός του είναι να συνδέσει τις 

διαδικασίες των forward και RL μεταξύ τους.  

 

Σχήμα 21. Μοντέλο αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

Πηγή: Hanafi et al., 2008, σελ. 368 

 

Εφαρμόζοντας το παραπάνω γενικό μοντέλο στον κλάδο των ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών ειδών που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους, οι Achillas et al. 

(2011) ανέπτυξαν ένα άλλο μοντέλο, περισσότερο αναλυτικό, σε σχετική έρευνα 

επικεντρωμένη στην περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονίας στην Ελλάδα. Όπως 

μπορεί κανείς να δει στο σχήμα 22, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου 

των ερευνητών είναι ότι περιλαμβάνει αρκετά από τα στάδια και τις διαδικασίες της 

αντίστροφη εφοδιαστική, όπως αυτά περιγράφονται και στο μοντέλο της παρούσας 

διατριβής. 
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Σχήμα 22. Αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα στον κλάδο των ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα 

Πηγή: Achillas et al., 2011, σελ. 2593 
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Bάσει λοιπόν των εννοιών που έχουν αναλυθεί στην παραπάνω 

βιβλιογραφική ανασκόπηση και το σκοπό της παρούσας διατριβής προκύπτει το 

θεωρητικό μοντέλο που προτείνεται στη διατριβή και η διαδικασία δημιουργίας του 

παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα 23: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 23: Διαδικασία δημιουργίας μοντέλου 

Πρωταρχικός στόχος:  

Η δημιουργία ενός ολιστικού 

θεωρητικού μοντέλου, και ο έλεγχος των 

παραμέτρων στον κλάδο της κινητής 

τηλεφωνίας. 

Ερευνητικό ερώτημα 1: 

Ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι 

που οδηγούν μία εταιρεία στο να 

εισάγει διαδικασίες RL 

 Ερευνητικό ερώτημα 2: 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις 

εισαγωγής διαδικασιών της 

αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας 

Ερευνητικό ερώτημα 3: 

Ποια είναι τα οφέλη από την 

εισαγωγή των διαδικασιών RL 

 

Θεωρητικό 

μοντέλο 

Reverse 

Logistics 

Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση 

εννοιών RL 

Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση 

μοντέλων 

Δημιουργία 

αξόνων 

Ερευνητικό ερώτημα 4: 

Ποιοι είναι οι δείκτες απόδοσης των 

RL συστημάτων 

 
Ερευνητικό ερώτημα 5:  

Ποια η συμβολή των τεχνολογιών 

στην απόδοση των συστημάτων 

εφοδιαστικής αλυσίδας και πως 

αυτές επηρεάζουν τον 

επιχειρησιακό ανασχεδιασμό 
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Η λογική του μοντέλου βασίστηκε  στους πέντε άξονες θεωρητικού μοντέλου 

που αναφέρθηκαν στο Σχήμα 3. 

Oφέλη από την 

εισαγωγή των 

διαδικασιών RL

Προϋποθέσεις 

εισαγωγής των 

διαδικασιών RL

Παράγοντες  

που οδηγούν 

στην εισαγωγή 

διαδικασιών RL

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ  ΜΟΝΤΕΛΟ  RL

Δείκτες 

Απόδοσης 

Διαδκασιών RL

Ανασχεδιασμός 

Δραστηριοτήτων 

και Τεχνολογίες

 

1
ος 

άξονας: Παράγοντες που οδηγούν στην εισαγωγή διαδικασιών RL (Aξ.1) 

 Λήφθηκαν υπόψη οι παράγοντες που μπορεί να δημιουργήσουν την ανάγκη 

ανάπτυξης υπηρεσιών αντίστροφης εφοδιαστικής όπως αυτοί αναλύθηκαν στα 

κεφάλαια 2, 3 και 4 και οι οποίοι είναι η νομοθεσία η οποία με το πέρασμα των 

χρόνων γίνεται όλο και πιο απαιτητική και σύνθετη, η ανάγκη των επιχειρήσεων για 

την εφαρμογή πρακτικών επιχειρηματικής αριστείας σε συνδυασμό με τις αρχές ΔΟΠ 

που έχει η καθεμία εταιρεία καθώς και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός που προτρέπει 

τις εταιρείες να ψάχνουν και να υιοθετούν λύσεις που θα τους προσδώσουν οφέλη σε 

σχέση με τον ανταγωνισμό. Σημαντικός παράγοντας όπως διαφάνηκε και από την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των 

καταναλωτών αλλά και η αυξανόμενη ευαισθησία τους για περιβαλλοντικά θέματα 

καθώς και η ανάπτυξη των τεχνολογιών οι οποίες δίνουν την δυνατότητα στις 

εταιρείες να προσφέρουν λύσεις και στρατηγικές καινοτόμες και να απαντήσουν στις 

προκλήσεις των παγκοσμιοποιημένων αγορών.  

2
ος

  άξονας: Προϋποθέσεις εισαγωγής των διαδικασιών RL (Aξ.2) 

Για να μπορέσει μια εταιρεία να εφαρμόσει τις διαδικασίες του 

προτεινόμενου μοντέλου θα πρέπει να έχει ελέγξει τις προϋποθέσεις που πρέπει να 

έχει ως εταιρεία καθώς και τις προϋποθέσεις εισαγωγής των διαδικασιών 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Να εξετάσει δηλαδή αν έχει ελαττωματικά και 

πως τα διαχειρίζεται, τι συμβαίνει όταν αλλάζουν οι προδιαγραφές των προϊόντων 

της, αν και σε ποιες περιπτώσεις κάνει απόσυρση προϊόντων, ποια είναι η πολιτική 

εγγυήσεων ποια κανάλια διανομής εκμεταλλεύεται κλπ. 

3
ος

 άξονας: Οφέλη από την εισαγωγή των διαδικασιών RL (Aξ.3) 
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Τα οφέλη από την εφαρμογή πρακτικών εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πολλά 

και έχουν επισημανθεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Η 

εταιρική εικόνα, η αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και τα όποια οικονομικά οφέλη από δραστηριοποίηση σε άλλες αγορές 

είναι τα κυριότερα και αυτά που οι περισσότερες εταιρείες έχουν εντοπίσει, 

τουλάχιστον από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, στις δραστηριότητες αντίστροφης 

εφοδιαστικής. 

4
ος

 άξονας: Απόδοση των διαδικασιών RL (Aξ.4) 

 Στον συγκεκριμένο άξονα χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των 

υπηρεσιών αντίστροφης εφοδιαστικής όπως αυτή αναπτύχθηκε παραπάνω και είναι 

σημαντική για την δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου μοντέλου καθώς η μέτρηση 

των επιδόσεων είναι το συστατικό εκείνο που κρατά συγκροτημένο το σύνθετο 

σύστημα που δημιουργεί τις αξίες που κατευθύνουν τη διαμόρφωση μιας 

στρατηγικής και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής 

της στρατηγικής της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Η διαδικασία της 

αξιολόγησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε κάθε ολοκληρωμένο σύστημα 

διαδικασιών αντίστροφης εφοδιαστικής και είναι το καθοριστικό στάδιο το οποίο θα 

οδηγήσει σε τυχόν βελτιώσεις ή προσθήκες οι οποίες μπορούν να συντελέσουν στα 

προαναφερόμενα οφέλη από την εφαρμογή αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. 

5
ος

 άξονας: Ανασχεδιασμός Δραστηριοτήτων και Τεχνολογίες (Aξ.5) 

Ο ανασχεδιασμός των εργασιών (Business Process Reengineering) 

υποστηρίζεται ότι είναι το κλειδί για την εφαρμογή έργων πληροφοριακών 

συστημάτων σε μία εταιρεία, καθώς επικεντρώνεται σε όλη τη διαδικασία των 

λειτουργιών της επιχείρησης και επιφέρει δραματικές αλλαγές στην απόδοση των 

επιχειρήσεων μέσω του ανασχεδιασμού των οργανισμών για αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών (Wang et al., 2010). Πιο συγκεκριμένα, ο ανασχεδιασμός των εργασιών 

στοχεύει στη μείωση του αριθμού των περιττών εργασιών με απώτερο στόχο την 

ικανοποίηση των καταναλωτών, την αύξηση του ROI και του μεριδίου της αγοράς 

(Wang et al., 2010), ενώ παράλληλα έχει και θετικά αποτελέσματα στην 

παραγωγικότητα των εργαζομένων και την αύξηση των ROA και ROE (Ozcelik, 

2010). Ουσιαστικά, ο ανασχεδιασμός των εργασιών αποσκοπεί στον ανασχεδιασμό 

των διαδικασιών λειτουργίας της επιχείρησης έτσι ώστε να βελτιωθούν οι δείκτες 
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μέτρησης της απόδοσής της, όπως η ταχύτητα, οι υπηρεσίες και το κόστος (Panda, 

2013).  

Ένας παράγοντας που συμβάλλει στην επιτυχία του ανασχεδιασμού των 

εργασιών είναι η υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων (Attaran, 2004; Paper και 

Chang, 2005; Ramirez et al., 2010; Panda, 2013; Raschke και Sen, 2013). Πιο 

συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι τα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να έχουν 

έναν σαφή προσανατολισμό προς την επίτευξη των σκοπών του ανασχεδιασμού των 

εργασιών. Παράλληλα, θα πρέπει τα πληροφοριακά συστήματα που 

χρησιμοποιούνται να διευκολύνουν τη διαμοίραση γνώσης εντός του οργανισμού, 

συμβάλλοντας στη διαχείριση της γνώσης, αλλά και στην ενθάρρυνση της 

δημιουργικότητας (Paper και Chang, 2005), καθώς η διαχείριση γνώσης ενισχύει την 

ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και προωθεί την καινοτομία, στοιχεία που 

συνεισφέρουν θετικά στον ανασχεδιασμό των εργασιών (Cheng et al., 2012). 

Συνεπώς, κατανοούμε τη σύνδεση και αλληλεξάρτηση μεταξύ της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, της εισαγωγής και χρήσης πληροφοριακών συστημάτων και του 

ανασχεδιασμού των εργασιών σε μία επιχείρηση.  

Σύμφωνα με τους Kumar και Sharma (2013), η εισαγωγή πληροφοριακών 

συστημάτων σε μία επιχείρηση βοηθά στον ανασχεδιασμό των εργασιών και μεταξύ 

αυτών και στη βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της εφοδιαστικής 

και αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν και 

άλλοι ερευνητές (Changchien et al., 2002; Bevilacqua et al., 2009; Wang et al., 2010; 

Kumar και Rahman, 2014). Η αλληλεξάρτηση μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων, 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας και ανασχεδιασμού των εργασιών μπορεί να 

γίνει αντιληπτή μέσα από την εξής προσέγγιση:  

Από τη μία πλευρά, η εισαγωγή της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

οδηγεί στην υιοθέτηση νέων και στον ανασχεδιασμό υφιστάμενων λειτουργιών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Rogers & Tibben-Lembke, 1998; Handfield & Νικολάου, 

1999). Από την άλλη, τα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να μελετηθούν υπό το 

πρίσμα της συμβολής τους στον ανασχεδιασμό των εργασιών στην υποστήριξη νέων 

και ανασχεδιασμένων λειτουργιών και όχι από την υποστήριξή τους σε όλες τις 

λειτουργίες της επιχείρησης (Budiono και Loice, 2012). Συνεπώς, τα πληροφοριακά 

συστήματα μπορούν να συνεισφέρουν στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών της 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας και πιο συγκεκριμένα είτε στην εισαγωγή νέων, 
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είτε στην αλλαγή υφισταμένων λειτουργιών ώστε οι επιχειρήσεις να εισάγουν 

αποτελεσματικές διαδικασίες αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Η απεικόνιση του μοντέλου και του τρόπου που μπορούν να το 

χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες φαίνεται στο σχήμα 24. 

Αρχικά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι παράγοντες που οδηγούν σε 

πρακτικές αντίστροφης εφοδιαστικής, και αν αποτελούν κίνητρο για 

δραστηριοποίηση. Στη συνέχεια θα πρέπει να διερευνηθούν οι δραστηριότητες τις 

οποίες μπορεί να εντάξει η εταιρεία στην ήδη δραστηριότητά της. Θα τις αναλάβει η 

ίδια τις δραστηριότητες αυτές ή θα τις αναθέσει σε κάποιον 3pl πάροχο για να 

εκμεταλλευτεί την εμπειρία του; Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να 

αξιολογούνται και αφού τεθούν κάποιοι δείκτες απόδοσης τελικά να αξιολογηθούν οι 

διαδικασίες και να σχετιστούν με τους στόχους της επιχείρησης. Τελικά η εταιρεία θα 

πρέπει να εξετάσει αν έχει αποκομίσει από τις δραστηριότητες αυτές οφέλη που 

σχετίζονται με την κερδοφορία, την ανταγωνιστικότητα και την εταιρική της εικόνα. 

Το μοντέλο ολοκληρώνεται με την ένταξη των διαδικασιών ανασχεδιασμού και τις 

διαθέσιμες τεχνολογίες όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο ώστε να μπορέσει η εταιρεία 

να επιτύχει τους στόχους της. 
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Σχήμα24      ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ RL 

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

RL 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΑΡΧΕΣ ΔΟΠ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 

ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ RL (Aξ.1) 

ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΑ 

/ΛΗΓΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΌΝΤΑ 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 

ΑΠΟΣΥΡΣΗ 

ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 

ΜΕΙΩΣΗ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ RL 

 (Αξ.3) 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ RL (Αξ.4) 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ RL ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ? 

ΕΧΟΥΝ 
ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ 
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ? 

KAMIA AΛΛΑΓΗ 

ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ RL 

(Αξ.5) 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟ

ΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 

RL 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RL 
AΠΟ ΠΑΡΟΧΕΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ RL 

AΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ RL (Αξ.2) 

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ LOGISTICS & 

ΧΡΗΣΗ ΠΣ (Αξ.5) 

 

ΟΧΙ ΝΑΙ

Ι 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ

Ι 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
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7. Μεθοδολογία  

Στα προηγούμενα κεφάλαια πραγματοποιήθηκε η βιβλιογραφική επισκόπηση 

των εννοιών που πλαισιώνουν την παρούσα διατριβή και το προτεινόμενο 

εννοιολογικό πλαίσιο της. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της 

έρευνας που αποτέλεσε τη βάση της εμπειρικής μελέτης, η οποία υλοποιήθηκε σε 

τρια στάδια. Το πρώτο στάδιο αναφέρεται στην ποσοτική έρευνα, με τη χρήση 

ερωτηματολογίου σε Ελληνικές εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται επιστροφές 

κινητών τηλεφώνων και ελέγχεται η καταλληλότητα των εν λόγω κριτηρίων και 

προϋποθέσεων που έχουν επιλεγεί στο θεωρητικό μοντέλο, υποβοηθώντας τον 

εντοπισμό των σημείων που χρήζουν βελτίωση στις διεργασίες ώστε να μπορεί να 

εφαρμοστεί το μοντέλο αποτελεσματικά από τις εταιρείες για την βελτίωση της 

αντίστροφης εφοδιαστικής τους αλυσίδας.  

Το δεύτερο στάδιο αφορά την περαιτέρω επεξεργασία των ερωτήσεων 

ανοικτού τύπου για να εντοπιστούν παράμετροι οι οποίοι δεν είχαν συνυπολογιστεί 

κατά τον σχεδιασμό του μοντέλου, το οποίο βασίστηκε στην βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και στα μοντέλα που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες. Στο τρίτο και 

τελευταίο στάδιο, λόγω του ότι το δείγμα της έρευνας ήταν μικρό και συγκεκριμένο, 

καθώς αφορούσε μόνο εταιρείες της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με ένα 

στέλεχος μιας εταιρείας του δείγματος για να εξαχθούν εγκυρότερα αποτελέσματα 

καθώς από την ποσοτική έρευνα βρέθηκε ότι για τον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας 

υπάρχει κάποιο δίκτυο αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, το οποίο όμως δεν έχει 

αναπτυχθεί ή αξιοποιηθεί από καμία από τις 5 εταιρείες του δείγματος. Δεδομένου ότι 

η διδακτορική διατριβή προσδοκά να εισάγει ένα ολιστικό μοντέλο αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας, βάσει των πληροφοριών που συλλέχτηκαν κατά τη 

συνέντευξη γίνεται και μια γραφική απεικόνιση των διαδικασιών που εφαρμόζει η 

συγκεκριμένη εταιρεία. 

 

7.1 Έννοια και διαδικασία της έρευνας  

 Σύμφωνα με τους Rugg and Petre (2007), η έρευνα είναι η διερεύνηση με 

απώτερο στόχο την απόκτηση γνώσης. Η έρευνα μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία 

μίας συστηματικής προσπάθειας για την εύρεση κάτι νέου (Gregory, 2003). Το 
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Shorter Oxford English Dictionary ορίζει τον όρο «έρευνα» ως: α) η διαδικασία 

προσεκτικής αναζήτησης για ένα συγκεκριμένο πράγμα ή πρόσωπο, β) μια 

αναζήτηση ή έρευνα που αναλαμβάνει να ανακαλύψει γεγονότα και να εξάγει νέα 

συμπεράσματα μέσω της κριτικής μελέτης ενός θέματος όπως προκύπτει από μία 

επιστημονική έρευνα, γ) τη συστηματική έρευνα και μελέτη υλικών, πηγών κλπ για 

τη δημιουργία πραγματικών περιστατικών και τη συλλογή πληροφοριών (Gregory, 

2003). Ως εκ τούτου, η φύση της έρευνας και κατά συνέπεια οι ερωτήσεις που θέτει 

τονώνουν την ενδελεχή σκέψη, την απόκτηση εις βάθος γνώσης, ενώ ταυτόχρονα 

δημιουργεί νέους προβληματισμούς θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω έρευνα σε ένα 

πεδίο.  

 Η διαδικασία της έρευνας, η οποία είναι κυκλική, αποτελείται από τα εξής 

στάδια όπως φαίνεται και στο σχήμα 25: 

 Μελέτη της θεωρίας  

 Διατύπωση του σκοπού της έρευνας και των ερευνητικών ερωτημάτων 

 Εξέταση των ερευνητικών υποθέσεων που έχουν τεθεί 

 Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

 

Σχήμα 25:. Η ερευνητική διαδικασία 

Πηγή: Vanderstoep και Johnston, 2009, σελ. 3 
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7.2 Πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα 

Προκειμένου να διεξαχθεί η παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε τόσο η 

πρωτογενής, όσο και η δευτερογενής έρευνα (Dawson, 2009). Η πρωτογενής έρευνα 

περιλαμβάνει την έρευνα σε ένα θέμα από τον ίδιο τον ερευνητή, ενώ αντίθετα η 

δευτερογενής έρευνα περιλαμβάνει την συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών από 

προηγούμενες δημοσιευμένες έρευνες άλλων μελετητών σχετικά με το υπό εξέταση 

θέμα (Dawson, 2009). 

Για τη διεξαγωγή της πρωτογενούς έρευνας υπάρχουν δύο μέθοδοι: η 

ποσοτική και η ποιοτική. Οι δύο αυτές μέθοδοι διαφέρουν στον σκοπό, στο 

αντικείμενο στο οποίο επικεντρώνονται, στον τρόπο με τον οποίον τίθενται οι 

ερωτήσεις στο δείγμα της έρευνας, καθώς και στον τρόπο ερμηνείας και ανάλυσης 

των αποτελεσμάτων (Vanderstoep and Johnston, 2009). Στο πλαίσιο της πρωτογενούς 

έρευνας χρησιμοποιήθηκε τόσο η ποσοτική έρευνα, με τη βοήθεια των δομημένων 

ερωτηματολογίων, όσο και η ποιοτική έρευνα, με τη βοήθεια του εργαλείου της 

συνέντευξης. Οι δύο μέθοδοι έρευνας και τα μεθοδολογικά εργαλεία θα αναλυθούν 

στην επόμενη ενότητα.  

 Η δευτερογενής έρευνας είναι βασισμένη στην συλλογή και ανάλυση 

διαφορετικών πληροφοριών που προέρχονται από διάφορες πηγές, το οποίο συνιστά 

τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η δευτερογενής έρευνα σχετίζεται με την συλλογή 

στοιχείων που έχουν προκύψει από τη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας 

προηγούμενων μελετητών σχετικά με τα RL, ή απλά καταγραφή θεωρητικών 

στοιχείων σχετικά με αυτό το θέμα. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την ερευνήτρια να 

παραθέσει και να συγκρίνει στοιχεία από διάφορους ερευνητές μέσα από τη διεθνή 

βιβλιογραφία.  

Σύμφωνα με τον Birmingham (2001) η δευτερογενής έρευνα από την μία 

παρέχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας που διεξάγεται και από την άλλη 

παρέχει την αιτιολόγηση για τη διεξαγωγή μίας επιπλέον έρευνας στο πεδίο των RL. 

Εκτός από τα παραπάνω, η δευτερογενής έρευνα παρέχει μία νέα ερμηνεία των 

στοιχείων που έχουν συλλεχθεί και / ή βρεθεί από προηγούμενες πρωτογενείς 

έρευνες, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μία νέα προσέγγιση των RL. Στο 

πλαίσιο της δευτερογενούς έρευνας ακολουθήθηκαν τα παρακάτω τέσσερα στάδια, 
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όπως αναφέρονται από την Dawson (2009) και αναγράφονται στο πιο κάτω σχήμα 

26. 

 

Σχήμα 26: Στάδια της δευτερογενούς έρευνας 

 

7.3 Μέθοδος έρευνας  

Η ποσοτική έρευνα συνάδει με τον ρεαλισμό, την αντικειμενικότητα, την 

αιτιώδη εξήγηση και την καθολική αλήθεια, ενώ αντίθετα η ποιοτική έρευνα δίνει 

έμφαση στην ερμηνευτική, στα συμφραζόμενα και την εξαρτώμενη από τις 

περιστάσεις κοινωνική γνώση (Greene, 2005). 

Οι Denzin και Lincoln (2000, όπως παρατίθενται από τον Μάγο, 2005, σελ. 6) 

αναφέρουν τρεις διαφορές της ποσοτικής από την ποιοτική έρευνα: «η πρώτη αφορά 

στην αντίληψη του κατά πόσο τελικά υπάρχει μία πραγματικότητα που μπορεί να 

συλληφθεί, μελετηθεί και ερμηνευθεί, η δεύτερη αναφέρεται στους τρόπους μελέτης  

των προσωπικών απόψεων των υποκειμένων και την αξιοποίηση των περιγραφών και 

τέλος η τρίτη διαφορά σχετίζεται με την αποδοχή ή μη της μεταμοντέρνας 

προσέγγισης που προτείνει διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης της έρευνας».   
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7.3.1 Ποιοτική έρευνα 

Η ποιοτική έρευνα χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να διερευνηθούν διάφορα 

φαινόμενα μέσα από την υποκειμενική πραγματικότητα των ατόμων που τα βιώνουν 

(Rubin και Rubin, 1995). Αυτό βασίζεται στη διαπίστωση ότι η αλληλεπίδραση των 

ατόμων μεταξύ τους αλλά και με το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο ζουν 

διαμορφώνει νοήματα και κατανοήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολλαπλές εμπειρίες 

των ατόμων, οι αντιλήψεις και οι προκαταλήψεις τους και εν γένει ο διαφορετικός 

τρόπος θέασης των πραγμάτων και λήψης αποφάσεων και ενεργειών είναι εκείνα τα 

στοιχεία που συνθέτουν την πραγματικότητα, η οποία, σε αντίθεση με την ποσοτική 

έρευνα, δεν είναι αντικειμενική, αλλά βασίζεται σε διαφορετικές εκτιμήσεις και 

αξιολογήσεις διαφορετικών ατόμων (Rubin και Rubin, 1995). 

Κατά συνέπεια, το ευρύτερο ιστορικό, οικονομικό, πολιτισμικό και κοινωνικό 

περιβάλλον στο οποίο τα άτομα δρουν και η υποκειμενική τους κρίση είναι εκείνα τα 

στοιχεία τα οποία επιτρέπουν μία εις βάθος ανάλυση και ερμηνεία των γεγονότων 

(Best και Kellner, 1997). Βασική αρχή της ποιοτικής έρευνας είναι ότι δεν υπάρχει 

μία καθολικά διαμορφωμένη και αντικειμενική αρχή, αλλά υπάρχουν πολλαπλές 

αλήθειες βασιζόμενες στην ερμηνεία που δίνει κάθε άτομο στα γεγονότα και τις 

καταστάσεις (Hardy και Palmer, 1999). Κατά συνέπεια, μία αλήθεια που μπορεί να 

θεωρείται ότι ισχύει επιδέχεται κριτικής και ενδεχομένως να οδηγήσει στην 

απόκτηση περισσότερης γνώσης (Kilduff και Mehra, 1997).  

Στο πλαίσιο της ποιοτικής ανάλυσης, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η 

τεκμηριωμένη θεωρία (grounded theory). Η εν λόγω προσέγγιση χαρακτηρίζεται από 

το γεγονός ότι εστιάζει στην επαγωγική μέθοδο, ήτοι την εξαγωγή συμπερασμάτων 

από εμπειρικά δεδομένα, τα οποία έχουν συλλεχθεί από την απευθείας επαφή του 

ερευνητή με τα υποκείμενα της έρευνας και την κατάθεση απόψεων των τελευταίων 

σχετικά με τα υπό διερεύνηση φαινόμενα και αντικείμενα (Locke, 2001). Επίσης, ένα 

από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι η ευελιξία που 

προσφέρει στον ερευνητή, αλλά και η δυνατότητα εμφάνισης θεμάτων στο πλαίσιο 

όσων διερευνώνται, τα οποία πιθανώς ο ερευνητής να μην είχε εκ των προτέρων 

σκεφτεί (Dawson, 2009).  
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7.3.2 Ποσοτική έρευνα  

Η ποσοτική έρευνα είναι σε μεγάλο βαθμό δομημένη και παράγει 

αντικειμενικά δεδομένα τα οποία μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να 

επεξεργαστούν στατιστικά, ενώ αντίθετα η ποιοτική έρευνα είναι ερμηνευτική και 

παράγει δεδομένα σε μορφή περιγραφής, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα 

των υποκειμένων και υποστηρίζοντας ότι η πραγματικότητα δεν είναι αντικειμενική, 

αλλά διαμορφώνεται βάσει των απόψεων, των στάσεων και των συμπεριφορών των 

ατόμων (Scanlon, 2001). 

Όπως αναφέρει ο Abawi (2008), η ποσοτική έρευνα είναι εκείνη η ερευνητική 

διαδικασία που βασίζεται στην εξέταση μίας θεωρίας, η οποία με τη σειρά της 

αποτελείται από μεταβλητές που μπορούν να μετρηθούν αριθμητικά και να 

χρησιμοποιηθούν στατιστικές μέθοδοι. Ο στόχος της ποσοτικής έρευνας είναι να 

προσδιοριστεί αν η εκτιμώμενη γενίκευση της θεωρίας είναι δυνατή. Στην ποσοτική 

έρευνα η αλήθεια είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη από τον ερευνητή, κάτι το οποίο 

του δίνει τη δυνατότητα να παραμείνει ανεξάρτητος από το αντικείμενο που ερευνά. 

Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για την εξήγηση και την πρόβλεψη του 

αντικειμένου έρευνας είναι σε αριθμητική μορφή (Abawi, 2008). 

Ο Hite (2001) αναφέρει ότι ο σκοπός της ποσοτικής έρευνας, όπως 

διαφοροποιείται από την ποιοτική έρευνα, είναι κυρίως η διερεύνηση και η παραγωγή 

αποτελεσμάτων και θεωριών που μπορούν να γενικευθούν. Ουσιαστικά, η ποσοτική 

έρευνα συνδέεται με την στατιστική ανάλυση, καθώς τα αποτελέσματα που εξάγει 

είναι σε αριθμητική και όχι λεκτική μορφή. Η ποσοτική έρευνα σχετίζεται με την 

μέτρηση των απόψεων, των αντιλήψεων και της συμπεριφοράς των ατόμων, είτε 

μέσω της παρατήρησης και του πειραματισμού, είτε – όπως γίνεται συνήθως – μέσω 

των άμεσων ερωτήσεων στα υποκείμενα της έρευνας (Clark – Carter, 2004).  

Η ποσοτική έρευνα είναι εμπειρική και χρησιμοποιεί αριθμητικά και ποσοτικά 

μετρήσιμα στοιχεία. Στοχεύει στην ανάλυση των φαινομένων που εξετάζονται μέσω 

της εύρεσης των τάσεων και των συσχετισμών των μεταβλητών, χρησιμοποιώντας ως 

επί το πλείστον την στατιστική ανάλυση (Gorard και Taylor, 2004). Επίσης, όπως 

επισημαίνουν οι Χασσάνδρα και Γούδας (2003), ο ερευνητής που χρησιμοποιεί την 

ποσοτική έρευνα θεωρεί ότι υπάρχει μία αντικειμενική πραγματικότητα και ότι τα 
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φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα συμβαίνουν ανεξάρτητα από την εμπλοκή των 

ατόμων, τη συμπεριφορά, τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους. 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, η ποσοτική έρευνα χρησιμοποιήθηκε, 

καθώς κρίθηκε ως η καταλληλότερη μέθοδος έρευνας για να εξετάσει μεταβλητές 

που μπορούν να μετρηθούν και να ποσοτικοποιηθούν (Tharenou et al., 2007). Η 

ποσοτική έρευνα έχει ως στόχο της τη διερεύνηση και την παραγωγή αποτελεσμάτων 

και θεωριών που μπορούν να γενικευθούν. Επιπλέον, η ποσοτική έρευνα στηρίζεται 

περισσότερο στην ανάπτυξη και εξέταση γενικών θεωριών που έχουν εκ των 

προτέρων καθοριστεί από τον ερευνητή (Frankel και Devers, 2000). 

Η ποσοτική έρευνα βασίζεται στη συσχέτιση των μεταβλητών μεταξύ τους 

μέσω της στατιστικής ανάλυσης, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν κάποιες 

συγκεκριμένες τάσεις, αλλά και προκειμένου να εξεταστούν τα ερευνητικά 

ερωτήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα ακόμη πλεονέκτημα της ποσοτικής ανάλυσης, το 

οποίο αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την επιλογή της ποσοτικής ανάλυσης, 

είναι και το γεγονός ότι επιτρέπει τη συσχέτιση των μεταβλητών μεταξύ τους 

(Κυριαζή, 2009). Όπως επισημαίνει η Κυριαζή (2009, σελ. 49) «η ποσοτική έρευνα 

εκθέτει τα θετικιστικά της στοιχεία στην αναγκαιότητα μέτρησης και εμπειρικής 

υπόστασης των θεωρητικών εννοιών, στη σημασία ανεύρεσης αιτιωδών συνδέσεων 

των μεταβλητών, καθώς και στην έμφαση στις εμπειρικές γενικεύσεις και συνεπώς 

στις κανονικότητες των κοινωνικών φαινομένων».  

 

7.3.3 Συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από την παραπάνω παρουσίαση των δύο 

μεθόδων έρευνας, η ποσοτική έρευνα συνδέεται με την ύπαρξη μίας καθολικής 

αλήθειας και κατά συνέπεια με την αντικειμενικότητα, ενώ αντίθετα η ποιοτική 

έρευνα συνδέεται με την ερμηνεία των απόψεων, των στάσεων και των 

συμπεριφορών των ατόμων, τα οποία υπόκεινται στο ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο τα 

άτομα δρουν (Greene, 2005).  

Οι Miles και Huberman (1994) τονίζουν ότι η χρησιμοποίηση τόσο της 

ποιοτικής, όσο και της ποσοτικής μεθόδου σε μία έρευνα συμβάλλει θετικά στην 

συλλογή δεδομένων που είναι πιο έγκυρα και πιο αξιόπιστα από ότι μία μέθοδος. Οι 

Srnka και Koeszegi (2007) αναφέρουν ότι η χρησιμοποίηση μίας μικτής τεχνικής, 
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ήτοι ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο πρώτος 

αναφέρεται ως two – studies design και ο δεύτερος ως integrated design. Σύμφωνα με 

την πρώτη μέθοδο, ο ερευνητής συλλέγει και αναλύει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν 

και με τις δύο μεθόδους σε ξεχωριστές μελέτες. Αντίθετα, στη δεύτερη μέθοδο ο 

ερευνητής συνδυάζει τις ποσοτική και ποιοτική ανάλυση στην ίδια έρευνα. Αυτός ο 

τρόπος χρησιμοποιήθηκε και για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας, με 

αποτέλεσμα τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική ανάλυση να συνδυάζονται μέσα σε 

μία ερευνητική διαδικασία Kukartz (1995).  

 

7.3.4 Μελέτη περίπτωσης 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία 

ενός θεωρητικού μοντέλου για την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα στο πλαίσιο των 

επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών στην 

Ελλάδα. Η δημιουργία αυτού του θεωρητικού πλαισίου, ή αλλιώς του μοντέλου, 

βασίζεται στο λεγόμενο επιστημονικό παράδειγμα και σκιαγραφείται μέσα από την 

μελέτη περίπτωσης. 

Η μελέτη περίπτωσης είναι ένα συγκεκριμένο επιστημονικό παράδειγμα που 

μπορεί να προσδιορίσει το αίτιο και το αιτιατό και που σχεδιάζεται για να 

σκιαγραφήσει μία γενικότερη κατάσταση (Cohen et al., 2007). Εν προκειμένω, μέσα 

από το παράδειγμα της αντίστροφης εφοδιαστικής ανάλυσης επιχειρήσεων που 

ανακυκλώνουν κινητά τηλέφωνα μπορούμε να δούμε την γενικότερη κατάσταση που 

επικρατεί στον τομέα της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας σε εταιρείες που 

ασχολούνται με την ανακύκλωση γενικά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. 

Η μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε καθώς προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα 

(Cohen et al., 2007): 

- Συλλέγει πλούσιες περιγραφές γεγονότων σχετικά με την εφαρμογή 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας στις εταιρείες ανακύκλωσης ηλεκτρικών 

και ηλεκτρονικών ειδών 

- Αναμειγνύει την περιγραφή των γεγονότων με την ανάλυσή τους 

- Επικεντρώνεται σε εταιρείες ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων και 

προσπαθεί να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβάνονται και 

εφαρμόζουν την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα 
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- Τονίζει συγκεκριμένα γεγονότα που είναι σχετικά με την περίπτωση της 

αντίστροφης εφοδιαστικής στο πλαίσιο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών 

Ο παρακάτω πίνακας 3 συνοψίζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

της μελέτης περίπτωσης σύμφωνα με τους Nisbet και Watt (1984, όπως παρατίθενται 

στους Cohen et al., 2007). 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Τα αποτελέσματα γίνονται εύκολα 

κατανοητά από ένα ευρύ κοινό, 

συμπεριλαμβανομένων και των μη 

ακαδημαϊκών, καθώς διατυπώνονται σε 

καθημερινή και μη επαγγελματική 

γλώσσα 

Τα αποτελέσματα δεν είναι εύκολο να 

υποβληθούν σε επανέλεγχο και ως εκ 

τούτου μπορεί να αποτελούν επιλεκτική, 

προκατειλημμένη, προσωπική και 

υποκειμενική ερμηνεία 

Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν 

μοναδικά χαρακτηριστικά που μπορεί να 

αποτελούν το κλειδί για την κατανόηση 

της κατάστασης 

Η μελέτη περίπτωσης είναι επιρρεπής σε 

προβλήματα ή προκαταλήψεις των 

ερευνητών  

Τα αποτελέσματα είναι ισχυρά 

συνδεδεμένα με την πραγματικότητα 

 

Η μελέτη περίπτωσης μπορεί να 

διεξαχθεί από έναν και μόνο ερευνητή, 

χωρίς την συμμετοχή πλήρους 

ερευνητικής ομάδας 

 

Πίνακας 3: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μελέτης περίπτωσης  

Πηγή: Cohen et al., 2007, σελ. 315 

 

7.4 Μεθοδολογικά εργαλεία της έρευνας 

7.4.1 Η συνέντευξη ως μεθοδολογικό εργαλείο της ποιοτικής έρευνας 

Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας το μεθοδολογικό εργαλείο που επιλέχθηκε 

είναι η συνέντευξη. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της συνέντευξης είναι ότι επέτρεψε 
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ειδωθούν τα υπό διερεύνηση φαινόμενα από τη σκοπιά των ερωτώμενων και να γίνει 

αντιληπτό ακόμη και το γιατί οδηγήθηκαν σε μία συγκεκριμένη συμπεριφορά (King, 

1994). Επιπρόσθετα, τα ποσοστά ανταπόκρισης των συμμετεχόντων σε μία 

συνέντευξη είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που καλούνται να 

απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει αποσταλεί με το συμβατικό 

ταχυδρομείο (Bryman, 2004).  

Η διεξαγωγή μίας συνέντευξης έχει επίσης το πλεονέκτημα του διαλόγου και 

της συζήτησης μεταξύ της ερευνήτριας και των ερωτηθέντων, δίνοντας με αυτόν τον 

τρόπο τη δυνατότητα αφενός στους τελευταίους να θέσουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις 

και μη ξεκάθαρα σημεία και αφετέρου στην ερευνήτρια να αποσαφηνίσει τα όποια 

ζητήματα τέθηκαν, προκειμένου οι συμμετέχοντες στην έρευνα να απαντήσουν όσο 

πιο έγκυρα γίνεται (Crabtree και Miller, 1992). Έτσι, η συνέντευξη «ενθαρρύνει και 

τις δύο πλευρές, που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία να νιώσουν περισσότερο 

συνδεδεμένες με τη συζήτηση, που διεξάγεται, ανατροφοδοτούμενη από τις απόψεις 

που εκφράζονται» (Παρασκευοπούλου – Κόλλια, 2008). 

Το παραπάνω πλεονέκτημα προσφέρει τη δυνατότητα αποφυγής των 

μειονεκτημάτων που έχει η μέθοδος του ερωτηματολογίου και τα οποία είναι τα εξής 

(Foddy, 1993, Abawi 2008): 

- Κάποιοι ερωτηθέντες δίνουν απαντήσεις που γνωρίζουν ότι δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 

- Οι ερωτηθέντες ενδέχεται να παρερμηνεύσουν τις ερωτήσεις  

- Ο ερωτηθείς έχει τη δυνατότητα να δει τις απαντήσεις του σε προηγούμενες 

ερωτήσεις και να επηρεαστεί, αλλοιώνοντας την απάντηση που θα δώσει σε 

μία μελλοντική ερώτηση 

Η συνέντευξη που διενεργήθηκε για τους σκοπούς της εν λόγω εργασίας είναι 

δομημένη, κάτι που σημαίνει ότι η ερευνήτρια έθεσε τις ίδιες συγκεκριμένες 

ερωτήσεις με την ίδια συγκεκριμένη σειρά σε όλους τους ερωτηθέντες (Seidman, 

2006; Dawson, 2009).  

 Στο πλαίσιο της έρευνας υπάρχουν δύο ενότητες όπως φαίνεται και στο 

Παράρτημα ΙΙ. Η πρώτη αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και 

αποτελείται από γενικές πληροφορίες για την επιχείρηση, όπως επωνυμία, κλάδος, 
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διεύθυνση, έτος ίδρυσης, αριθμός εργαζομένων, κύκλος εργασιών, απόδοση της 

επιχείρησης.  

Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από συνολικά 19 ερωτήσεις, σχετικά με την 

ανάλυση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας από τις εταιρείες που 

διαχειρίζονται επιστροφές κινητών τηλεφώνων. Από αυτές τις ερωτήσεις οι 6 

κλειστού τύπου και οι 13 ανοικτού τύπου. Όπως αναφέρει ο Oppenheim (1992, όπως 

παρατίθεται από τους Cohen et al., 2007, σελ. 417), «εξαιρετικά δομημένες, κλειστές 

ερωτήσεις είναι χρήσιμες, καθώς μπορούν να παράγουν συχνότητες απαντήσεων που 

επιδέχονται στατιστικούς χειρισμούς και ανάλυση. Επίσης, δίνουν τη δυνατότητα 

συγκρίσεων μεταξύ ομάδων του δείγματος».  

Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις είναι περιοριστικές, καθώς παραθέτουν μία 

σειρά δεδομένων απαντήσεων από τις οποίες πρέπει να επιλέξει ο συμμετέχων. 

Παράλληλα, ερωτήσεις αυτού του τύπου είναι εύκολες στη συμπλήρωση και 

κωδικοποίηση, ενώ παράλληλα δεν είναι μεροληπτικές σε σχέση με το επίπεδο 

αλφαβητισμού των συμμετεχόντων στην έρευνα (Cohen et al., 2007). Οι κλειστές 

ερωτήσεις χρησιμεύουν στη συγκέντρωση αντικειμενικών χαρακτηριστικών και 

εύκολα ομολογούμενων δεδομένων, τα οποία επιτρέπουν τη διάκριση μεταξύ των 

ερωτώμενων (Javeau, 2000).  

 Ωστόσο το ερωτηματολόγιο περιέχει και ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Αυτό το 

είδος των ερωτήσεων επιτρέπει στον ερωτηθέντα να εκφράσει την άποψή του χωρίς 

να είναι αναγκασμένος να επιλέξει μεταξύ των προτεινόμενων από τον ερευνητή, 

κωδικοποιημένων απαντήσεων. Έτσι, ο συμμετέχων έχει την ευκαιρία να καταθέσει 

τις απόψεις του, σύμφωνα με τις προσωπικές του πεποιθήσεις, αντιλήψεις, γνώσεις 

και εμπειρίες, δίνοντας στον ερευνητή περισσότερα στοιχεία σχετικά με το υπό 

εξέταση ζήτημα και προσφέροντάς του μία περισσότερο εις βάθος κατανόηση των 

φαινομένων (Doerneyi, 2003). Οι ανοικτές ερωτήσεις έδωσαν τη δυνατότητα στην 

ερευνήτρια να συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες σε περιπτώσεις όπου δεν είναι 

δυνατή η πρόβλεψη πιθανών απαντήσεων (Javaeu, 2000).  

 

7.4.2 Το ερωτηματολόγιο ως μεθοδολογικό εργαλείο της ποσοτικής έρευνας 

Σύμφωνα με τον Creswell (2002) τα δύο κύρια μεθοδολογικά εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται στην ποσοτική έρευνα είναι τα πειράματα και οι έρευνες με τη 
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χρήση ερωτηματολογίων ή δομημένων συνεντεύξεων. Για τον σκοπό της παρούσας 

έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ως το καταλληλότερο μεθοδολογικό 

εργαλείο.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο συλλογής και εξαγωγής 

πολλών δεδομένων σχετικά με τις απόψεις, συμπεριφορές και εμπειρίες ενός αρκετά 

μεγάλου δείγματος ατόμων και μάλιστα το πιο διαδεδομένο (Brewerton και Millward, 

2001), ενώ παράλληλα είναι εύληπτο και εύκολο στην ανάλυση (Wilson και Mclean, 

1994), καθώς τα στοιχεία του μπορούν εύκολα να κωδικοποιηθούν και να εξάγουν 

αποτελέσματα (Doerneyi, 2003).  

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται απευθείας από τον συμμετέχοντα στην 

έρευνα (Bryman, 2004). Το συγκεκριμένο μεθοδολογικό εργαλείο επιλέχθηκε καθώς 

είναι εύκολο στη χρήση του από τους ερωτηθέντες, η κατασκευή, η αποστολή και η 

συλλογή του δεν έχουν υψηλό κόστος, και αποτελεί το καλύτερο εργαλείο για τη 

μέτρηση στάσεων, απόψεων, προθέσεων, προτιμήσεων και συμπεριφορών των 

υποκειμένων της έρευνας (Moorman και Podsakoff, 1992).  

Το ερωτηματολόγιο είναι ένα εύχρηστο εργαλείο συλλογής δεδομένων, το 

οποίο παρέχει αριθμητικά δεδομένα, μπορεί να επιδοθεί χωρίς την παρουσία της 

ερευνήτριας, ενώ παράλληλα είναι εύληπτο και εύκολο στην ανάλυση (Wilson και 

Mclean, 1994). Η μέθοδος των δομημένων ερωτηματολογίων επιλέχθηκε καθώς 

έδωσε τη δυνατότητα στην ερευνήτρια να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε ένα μεγάλο 

μέρος ερωτηθέντων, να καλύψει μία μεγάλη γεωγραφική περιοχή, να σταθμίσει τις 

ερωτήσεις προκειμένου να διαπιστώσει ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις 

απόψεις των ερωτηθέντων, να κωδικοποιήσει τις ερωτήσεις και τέλος να 

ποσοτικοποιήσει τα δεδομένα (Bechhofer και Lindsay, 2000).  

Η συλλογή δεδομένων είναι συγκεκριμένη, καθώς οι τυποποιημένες 

ερωτήσεις παρέχουν ειδική εστίαση, ενώ υποβάλλονται μόνο εκείνες οι ερωτήσεις 

που έχουν συγκεκριμένο ενδιαφέρον ως προς το αντικείμενο της έρευνας. 

Επίσης η ανωνυμία που διασφάλιζε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, 

καθώς και ο υψηλός βαθμός εγκυρότητας και αξιοπιστίας κατά πάσα πιθανότητα 

έκανε πιο ενθαρρυντική τη συμμετοχή του κάθε ερωτώμενου, γεγονός που 

υποθέτουμε ότι εξασφάλισε μεγαλύτερο δείγμα για την έρευνά μας, αποτελώντας έτσι 

παράγοντα που λήφθηκε επίσης σοβαρά υπόψη για την προτίμηση του 
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ερωτηματολογίου ως το ερευνητικό εργαλείο (U.S. Office of Personnel Management, 

2008). 

Το ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας 

έχουν ακολουθήσει τα στάδια και τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη μελέτη 

της διεθνούς βιβλιογραφίας (Reja et al., 2003; Lewin, 2005), προκειμένου αφενός να 

εξασφαλίζουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο επίπεδο γίνεται και αφετέρου να διευκολύνουν τόσο τους ερωτηθέντες 

όσο και τον ερευνητή να τα συμπληρώσουν και να συλλέξει τις πληροφορίες που 

χρειάζονται αντίστοιχα. Έτσι, το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας: 

 έχει σαφή στόχο και αντικείμενο 

 είναι δομημένο σε ενότητες 

 όλες οι ερωτήσεις απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν εκ των 

προτέρων τεθεί  

 οι ερωτήσεις είναι σαφείς και ξεκάθαρες, χωρίς να χρησιμοποιείται 

εξεζητημένη γλώσσα που δεν μπορεί να γίνει κατανοητή από τους 

ερωτηθέντες 

 οι ερωτήσεις δεν υπονοούν την απάντηση 

 οι ερωτήσεις είναι απλές στη δομή τους  

 οι ερωτήσεις δεν περιέχουν ευαίσθητα ή προσωπικά θέματα ώστε να φέρουν 

σε δύσκολη θέση τους ερωτηθέντες 

 το ερωτηματολόγιο δεν είναι πολύ μεγάλο, ώστε να μην κουράζει τον 

ερωτώμενο και αποφύγει τη συμπλήρωσή του, χωρίς ωστόσο αυτό να 

σημαίνει μείωση της ποιότητας που ζητά η ερευνήτρια  

Το ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε για τους σκοπούς της παρούσας 

έρευνας είναι δομημένο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, με 

συγκεκριμένη σειρά, στις οποίες κλήθηκαν όλοι ανεξαιρέτως οι ερωτηθέντες να 

απαντήσουν (Clark – Carter, 2004). Αυτός ο τύπος ερωτηματολογίου μειώνει τον 

κίνδυνο αξιοπιστίας, καθώς αν θέτονταν έστω και οι ίδιες ερωτήσεις αλλά 

διαφορετικά διατυπωμένες στους ερωτηθέντες, πιθανόν τα αποτελέσματα να ήταν 

διαφορετικά και να μην μπορούσαμε να εξάγουμε συμπεράσματα.  
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Επιπρόσθετα, μέσω του δομημένου ερωτηματολογίου, οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στην έρευνα μπορούν άμεσα να ποσοτικοποιηθούν (Clark – Carter, 

2004). Το περιεχόμενο των ερωτήσεων προήλθε από το θεωρητικό μοντέλο που 

προτείνεται με την παρούσα διατριβή και συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν οι 

παράμετροι και παράγοντες που συμπεριλήφθησαν στο μοντέλο που αναλύθηκε στο 

σχήμα 24, με σκοπό να συγκριθεί το θεωρητικό μοντέλο με τις πραγματικές συνθήκες 

που επικρατούν στην Ελληνική Αγορά. 

 

7.5 Εγκυρότητα, αξιοπιστία και προκατάληψη στην έρευνα 

Σύμφωνα με τους Tharenou et al. (2007), η αξιοπιστία σχετίζεται με το αν και 

το κατά πόσο υπάρχει τυχαίο λάθος (random error) στη μέτρηση μίας μεταβλητής. Η 

αξιοπιστία της έρευνας επηρεάζεται από τους εξής τέσσερις παράγοντες: α) τον 

ερευνητή, β) τους συμμετέχοντες στην έρευνα, γ) το μεθοδολογικό εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας και τέλος δ) τις προϋποθέσεις υπό τις 

οποίες διεξάγεται η έρευνα (Mouton και Marais, 1996). Από την άλλη, η εγκυρότητα 

αφορά το βαθμό στον οποίο η μέτρηση που έχει χρησιμοποιηθεί μετρά όντως αυτό το 

οποίο πρέπει να μετρήσει (Tharenou et al., 2007). Ένα μεθοδολογικό εργαλείο 

θεωρείται αξιόπιστο στο βαθμό που με συνέπεια μετρά τα χαρακτηριστικά που 

ενδιαφέρουν τον ερευνητή (Gay και Airasian, 2000).  

Για αυτόν τον λόγο η αξιοπιστία έγκειται μόνο στην καταλληλότητα του 

επιλεγμένου μεθοδολογικού εργαλείου (Hinds, 2001). Όσο πιο αξιόπιστο είναι το 

μεθοδολογικό εργαλείο, τόσο πιο αξιόπιστα είναι τα αποτελέσματα τα οποία παράγει. 

Βάσει αυτού του ορισμού, η αξιοπιστία συνδέεται άμεσα και με τον τύπο και τον 

τρόπο που τίθενται οι όποιες ερωτήσεις, αλλά και με τις όποιες κλίμακες μέτρησης 

έχουν χρησιμοποιηθεί. Επίσης, η Bell (1997, σελ. 107) τονίζει ότι «αξιοπιστία είναι ο 

βαθμός στον οποίο ένα τεστ ή μία διαδικασία παράγει τα ίδια αποτελέσματα κάτω 

από σταθερές συνθήκες σε όλες τις περιπτώσεις». 

 Η αξιοπιστία αναφέρεται στη σταθερότητα ή τη συνοχή των μετρήσεων, ήτοι 

το κατά πόσο ή όχι τα ίδια αποτελέσματα θα μπορούσαν να επιτευχθούν εάν η έρευνα 

ή η μέτρηση εφαρμοζόταν επανειλημμένα. Για παράδειγμα, ένα ερώτημα θα 

μπορούσε να είναι διφορούμενο και να απαντηθεί διαφορετικά υπό άλλες 

περιπτώσεις (Lewin, 2005). 
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Εκτός από την αξιοπιστία, η εγκυρότητα στην έρευνα είναι εξίσου σημαντική. 

Η παρουσία της είναι καταλυτική σε όλους τους τύπους της έρευνας και σε όλες τις 

μετρήσεις. Σύμφωνα με την Bell (1997, σελ. 108) η εγκυρότητα αφορά «τον έλεγχο 

του κατά πόσο ένα θέμα μετρά ή περιγράφει αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να μετρά 

ή να περιγράφει». Η σημαντικότητα της εγκυρότητας βρίσκεται στο γεγονός ότι σε 

ορισμένες έρευνες τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτήν μπορεί όχι μόνο να 

προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, αλλά να είναι και 

διαφορετικών ηλικιών, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις απόψεις που εκφέρουν. 

Η εγκυρότητα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρεις τύπους (Hite, 2001): 

 Την εγκυρότητα του περιεχομένου, η οποία αναφέρεται στο βαθμό που μία 

έρευνα μετρά ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της γνώσης του θέματος και των 

δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκπόνησή της. 

 Τη εγκυρότητα κριτηρίου, η οποία αναφέρεται στην δυνατότητα των 

αποτελεσμάτων των διαφόρων ελέγχων να προβλέπουν τη μελλοντική ή να 

εκτιμούν την τωρινή εμφάνιση της κατάστασης την οποία μελετούν. 

 Δομική εγκυρότητα, η οποία αναφέρεται στο βαθμό που ένα τεστ μπορεί να 

ερμηνευθεί σε όρους ψυχολογικού δομισμού. 

Η Bell (1997, σελ. 108) τονίζει ότι «αν ένα θέμα είναι αναξιόπιστο, τότε 

πρέπει επίσης να μην είναι έγκυρο, όμως ένα θέμα αξιόπιστο δεν είναι απαραίτητα 

και έγκυρο (θα μπορούσε να παράγει τις ίδιες ή παρόμοιες απαντήσεις σε όλες τις 

περιπτώσεις, αλλά να μην μετρά ότι θα έπρεπε να μετρά)». Οι Morse et al. (2002, 

όπως παρατίθενται στον Rolfe, 2006) τονίζουν ότι η διασφάλιση της εγκυρότητας και 

της αξιοπιστίας ουσιαστικά οδηγεί στην αυστηρή διεξαγωγή της έρευνας, που 

αποτελεί και το κλειδί για μία επιτυχημένη έρευνα.   

Η προκατάληψη αναφέρεται στην ύπαρξη ενός συστηματικού λάθους, το 

οποίο υπάρχει τόσο στην ποιοτική, όσο και στην ποσοτική έρευνα, αν και σε 

μικρότερο βαθμό (Collier και Mahoney, 1996). Η ύπαρξη της προκατάληψης 

οφείλεται σε δύο γεγονότα. Το πρώτο έγκειται στο ότι ο ερευνητής τείνει να υιοθετεί 

μία συγκεκριμένη οπτική γωνία θέασης των φαινομένων, ενώ παράλληλα 

διακατέχεται από συγκεκριμένες αντιλήψεις και απόψεις, οι οποίες ενδεχομένως να 

επηρεάσουν την ερμηνεία και παρουσίαση των δεδομένων, εξαιτίας της 

παρερμήνευσης των απαντήσεων που έχουν δοθεί. Το δεύτερο έγκειται στο ότι αυτή 
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η οπτική γωνία που υιοθετεί ένας ερευνητής μπορεί να διαφέρει από την αντίστοιχη 

άλλων ερευνητών, αναγνωρίζοντας συγκεκριμένες ή αγνοώντας άλλες (Mruck και 

Breuer, 2003). Επίσης, οι ερευνητές υπόκεινται σε διάφορες επιδράσεις, όπως 

συναισθηματικές, συμπεριφορές και αντιλήψεις (Crossan, 2003).  

Η προκατάληψη είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς μπορεί να επηρεάσει την 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας και να αλλοιώσει τα αποτελέσματα 

αυτής. Για αυτόν τον λόγο, η ερευνήτρια προσπάθησε να παραμείνει όσο το δυνατόν 

περισσότερο ανεξάρτητη σε όλα τα στάδια της έρευνας και να μην αφήσει να 

παρασυρθεί από διάφορες συμπεριφορές των ερωτηθέντων ή οποιαδήποτε 

συναισθήματα.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η ύπαρξη 

προκατάληψης στην παρούσα έρευνα, η ερευνήτρια ακολούθησε τις παρακάτω 

κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Foddy, 1993; Fowler 

και Mangione, 1990; Groves et al., 2004; Seidman, 2006): 

- Καθορίστηκε σαφώς ο σκοπός της έρευνας και το είδος των πληροφοριών που 

απαιτούνται 

- Καθορίστηκε ποιες μεταβλητές θα πρέπει να μετρηθούν 

- Οι μεταβλητές που καθορίστηκαν βασίζονται στη θεωρητική ανασκόπηση 

- Διασφαλίστηκε ότι όλες οι ερωτήσεις είναι επαρκώς και σαφώς καθορισμένες 

και ότι δεν υπάρχει περιθώριο παρανόησης αυτών από τους ερωτηθέντες  

- Τόσο στο ερωτηματολόγιο, όσο και στη συνέντευξη οι ερωτήσεις δίνουν 

απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν εκ των προτέρων τεθεί, δεν 

περιλαμβάνουν ταυτόχρονα πολλά ερωτήματα, ενώ έχει αποφευχθεί η χρήση 

λέξεων που μπορεί να έχουν πολλαπλή σημασία 

- Κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων η ερευνήτρια ρώτησε τους 

συμμετέχοντες για περισσότερες διευκρινήσεις αν η απάντησή τους έκρινε ότι 

είναι ελλιπής ή ότι δεν απαντά στην αρχική ερώτηση, δεν διέκοπτε τους 

ερωτηθέντες, ενθάρρυνε τη συμμετοχή των ερωτηθέντων και τέλος δεν 

χειραγωγούσε με κανέναν τρόπο τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην 

έρευνα 
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7.6 Δεοντολογικά ζητήματα της έρευνας 

Η ηθική αποτελεί έναν κλάδο της φιλοσοφίας και αναφέρεται στο πώς τα 

άτομα θα πρέπει να δρουν εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου, ενώ παράλληλα 

παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την αιτιολόγηση των όποιων ενεργειών 

(Kitchener, 2000). Οι ηθικές κατευθυντήριες γραμμές είναι αφηρημένες και δεν είναι 

πάντα εμφανής ο τρόπος με τον οποίον πώς μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκριμένες 

περιπτώσεις. Ένα από τα μείζονα προβλήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της 

ηθικής στην έρευνα προκύπτει από τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των αρχών 

και των αναγκών της έρευνας. Η απόλυτη ηθική πρακτική είναι η ισορροπία μεταξύ 

αυτών των δύο εννοιών (House, 1993).  

 Σε μία έρευνα, δύο απόψεις υπάρχουν σχετικά με το αν οι ενέργειες που 

γίνονται εμπίπτουν στη σφαίρα της ηθικής. Σύμφωνα με την πρώτη ωφελιμιστική 

άποψη, οι ενέργειες είναι ηθικές αν εμπεριέχουν περισσότερο όφελος και λιγότερη 

βλάβη, αν οι συνέπειες αυτών των πράξεων είναι θετικές και κυρίως αν παρέχουν το 

μέγιστο δυνατό όφελος (καλό) για την πλειοψηφία των ατόμων (Aguinis και 

Handelsman, 1997). Σύμφωνα με τη δεύτερη δεοντολογική άποψη, η έμφαση δίνεται 

στην αυστηρή τήρηση καθολικών κανόνων που παραπέμπουν σε ηθική συμπεριφορά, 

ανεξάρτητα από τις συνέπειες των πράξεων Επομένως, η ηθική σε μία έρευνα 

εξαρτάται από το ποια φιλοσοφική άποψη θα ακολουθηθεί από τον ερευνητή 

(Aguinis και Handelsman, 1997). 

Προκειμένου για την τήρηση της ηθικής στην παρούσα έρευνα, 

ακολουθήθηκε περισσότερο η πρώτη άποψη, καθώς ελήφθησαν υπόψη και οι 

συνέπειες των πράξεων που προκύπτουν σε κάθε στάδιο της ερευνητικής 

διαδικασίας. Τα ηθικά διλλήματα τα οποία ανακύπτουν σε μία έρευνα είναι η 

εθελοντική συμμετοχή των ερωτηθέντων και η ενήμερη συγκατάθεση, η τήρηση της 

ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας των στοιχείων, η μη πρόκληση βλάβης στους 

συμμετέχοντες και ο τρόπος με τον οποίον τα αποτελέσματα καταγράφονται, 

συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών πεποιθήσεων (Simons, 2005). Έτσι, 

ακολουθήθηκαν οι παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές.  

Πρώτον, διασφαλίστηκε ότι η επιλεγμένη μέθοδος έρευνας, αλλά και το 

επιλεγμένο μεθοδολογικό εργαλείο είναι κατάλληλα για τα ερευνητικά ερωτήματα 

που έχουν τεθεί. Αυτό βασίζεται στη διατύπωση του Rosenthal (1994), ότι ο 
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σχεδιασμός μίας χαμηλής ποιότητας και ελλιπούς έρευνας είναι λιγότερο πιθανό να 

είναι ηθικά αποδεκτή, καθώς θα οδηγήσει σε ανακριβή αποτελέσματα και ενδέχεται 

να προκαλέσει βλάβη σε συγκεκριμένο πληθυσμό. Έτσι, η ερευνήτρια βασίστηκε στη 

διεθνή βιβλιογραφία, προκειμένου να επιλέξει εκείνη την μέθοδο έρευνας, εκείνο το 

μεθοδολογικό εργαλείο και το κατάλληλο δείγμα που θα της επέτρεπαν να εξετάσει 

τις ερευνητικές υποθέσεις. 

Προκειμένου για τη διασφάλιση των παραπάνω κανόνων, η ερευνήτρια 

αρχικά ενημέρωσε τους πιθανούς ερωτηθέντες σχετικά με το σκοπό της έρευνας, την 

σημαντικότητα της συμμετοχής τους σε αυτήν, το ενδιαφέρον από τη μεριά του 

πανεπιστημιακού ιδρύματος για το οποίο διεξάγεται, καθώς και για το δικαίωμα που 

έχουν να διακόψουν τη συμμετοχή τους στην έρευνα όποτε το θελήσουν, χωρίς να 

υποστούν την παραμικρή πίεση από μέρους της ερευνήτριας προκειμένου να 

συμμετάσχουν και χωρίς να υποστούν την παραμικρή συνέπεια.  

Επιπρόσθετα, όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα διαβεβαιώθηκαν ότι δεν θα 

παραβιάζονταν τα προσωπικά τους δεδομένα και ότι θα κρατούνταν η ανωνυμία τους. 

Όλα τα προαναφερθέντα είναι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Bock, 1982; 

Korn, 1988; Sieber, 1992; Canter et al., 1994). Η τήρηση της ηθικής και η ενήμερη 

συγκατάθεση των συμμετεχόντων οδηγεί στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης 

μεταξύ των ερωτηθέντων και της ερευνήτριας, σε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ 

των δύο μερών, στην συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού ατόμων και σε πιο ειλικρινείς 

απαντήσεις από τη μεριά των συμμετεχόντων (Singer et al., 1995; Simons, 2005).  

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονιστεί ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη μη 

απόκρυψη των σκοπών της έρευνας και την ταυτότητα της ερευνήτριας και του 

ενδιαφερόμενου πανεπιστημιακού ιδρύματος, καθώς ψευδείς πληροφορίες ενδέχεται 

να οδηγήσουν τους ερωτώμενους σε σοβαρά λάθη και ως εκ τούτου να μειώσουν την 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της έρευνας (Javeau, 2000).  

Τέλος, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι και η αποφυγή της διαστρέβλωσης των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων και η ακριβής και έγκυρη ανάλυση των δεδομένων 

που έχουν συλλεχθεί (Kimmel, 1996). Προς αυτόν τον σκοπό διασφαλίστηκε ότι η 

ερευνήτρια δεν διακρίνεται από σύγκρουση συμφερόντων και μεροληπτική διάθεση 

προς κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αναφέροντας πως η ανάλυση των δεδομένων 

έγινε όσο πιο αντικειμενικά γινόταν, ενώ και κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων 
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ελαχιστοποιήθηκαν στο μέγιστο βαθμό η συναισθηματική εμπλοκή και η 

προκατάληψη από μέρους της ερευνήτριας. 

 

7.7 Το δείγμα της έρευνας 

Κατά την επιλογή του δείγματος, πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι 

εξής παράγοντες (Singer et al., 1995): α) η τήρηση της ηθικής και η προηγούμενη 

ανάλυση κόστους – οφέλους, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν η συμμετοχή τους στην 

έρευνα θα προκαλέσει κάποιου είδους βλάβη, β) η αντιπροσωπευτικότητα του 

δείγματος και τέλος γ) η εύκολη πρόσβαση στο δείγμα.  

Προκειμένου για την σωστή διεξαγωγή της έρευνας, ήτοι τη διεξαγωγή της με 

τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δίνονται απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν 

τεθεί, θα πρέπει να επιλεγεί ένα δείγμα που να είναι αντιπροσωπευτικό του 

πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι το δείγμα θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού εκείνου που θέλουμε να εξετάσουμε. Επίσης, σημαντικό είναι να 

διασφαλιστεί ότι η ερευνήτρια έχει πρόσβαση στο δείγμα και ότι αυτή η πρόσβαση 

είναι εφικτή και στην πράξη (Cohen et al., 2007). 

Αναφορικά με το μέγεθος του δείγματος, οι Cohen et al. (2007) αναφέρουν ότι 

δεν υπάρχει μία σαφής και ξεκάθαρη απάντηση, δεδομένου ότι το κατάλληλο μέγεθος 

του δείγματος καθορίζεται αφενός από τους σκοπούς της ερευνητικής μελέτης, όσο 

και από την ιδιαίτερη φύση του πληθυσμού που εξετάζεται. Ωστόσο, αρκετοί 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι στην περίπτωση των ποσοτικών ερευνών απαιτείται ένα 

δείγμα τουλάχιστον 40 υποκειμένων (Fox et al., 2009).  

Το δείγμα της ποσοτικής έρευνας αποτελείται από εταιρείες που ασχολούνται 

με την ανακύκλωση (84 εταιρείες), ενώ το δείγμα της ποιοτικής έρευνας είναι 

εταιρείες που ασχολούνται με την ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων (5 εταιρείες). Το 

δείγμα της ποσοτικής έρευνας αποτελείται από εταιρείες που επιλέχθηκαν τυχαία 

μέσα από την λίστα που έχει καταρτίσει το Εμπορικό Επιμελητήριο.  

 

7.6 Τρόπος διεξαγωγής της έρευνας 

Αρχικά η ερευνήτρια ήρθε σε επικοινωνία με τις εταιρείες προκειμένου να 

τους ενημερώσει για τον σκοπό της έρευνας, την σημαντικότητα συμμετοχής των 
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εταιρειών στην έρευνα και να ζητήσει την ενήμερη συγκατάθεσή τους έτσι ώστε να 

προχωρήσει στην έρευνα.  

Τα ερωτηματολόγια εστάλησαν μέσω fax και μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Στην περίπτωση που δεν υπήρχε απάντηση εντός ενός μηνός, τότε η 

ερευνήτρια ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τις εταιρείες αυτές και 

πραγματοποιήθηκε δεύτερη αποστολή των ερωτηματολογίων και να γίνει η 

επιβεβαίωση ότι η συμπλήρωση τους έγινε από ανώτερα στελέχη της κάθε 

επιχείρησης, τα οποία μπορούσαν να δώσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 

Ο χρόνος συλλογής των δεδομένων πρωτογενούς έρευνας της ποσοτικής 

έρευνας είναι η περίοδος Μάιος 2012 – Νοέμβριος 2013. Η επεξεργασία των 

ποσοτικών δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS, ενώ στην ανάλυση που 

ακολουθεί παρουσιάζονται και τα ποιοτικά δεδομένα των ερωτήσεων ανοικτού 

τύπου. Στη συνέχεια μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και μετά την 

διεξαγωγή των πρώτων συμπερασμάτων ξεκίνησαν κάποιες επαφές για την 

διεξαγωγή της συνέντευξης για το τελικό στάδιο της έρευνας, ώστε να καλυφθούν 

όλες οι πτυχές του θεωρητικού μοντέλου. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε τον 

Ιανουάριο του 2014 όπως φαίνεται και στο σχήμα . 

Σχήμα 27: Διεξαγωγή έρευνας 

Μάρτιος 2010 - Απρίλιος 2012       Μάιος 2012 – Νοέμβριος 2013             Ιανουάριος 2014 

Βιβλιογραφική 

Επισκόπηση & 

Δημιουργία 

ερωτηματολογίου  

Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

και Διεξαγωγή 

συμπερασμάτων ποσοτικής 

έρευνας & ανάλυση 

ανοικτών ερωτήσεων 

Ποιοτική έρευνα 

με συνέντευξη 

Ανάλυση Δεδομένων 

Διεξαγωγή έρευνας σε εταιρείες 

ανακύκλωσης και εταιρείες που σχετίζονται 

με κινητά 

Ανάλυση δεδομένων με SPSS και 

δημιουργία ερωτηματολογίου 

συνέντευξης 
Ανάλυση απαντήσεων συνέντευξης 
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8.Αποτελέσματα έρευνας 

 

8.1 Ποσοτική έρευνα 

H εγκυρότητα του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με τον δείκτη Cronbach's 

Alpha και όπως φαίνεται και στο παρακάτω πλαίσιο η τιμή του είναι 0,89 το οποίο 

σημαίνει ότι τα αποτελέσματα είναι έγκυρα εφόσον η τιμή που καθορίζει την 

εγκυρότητα είναι το 0,7 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.089 117 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα υπόλοιπα αποτελέσματα της έρευνας. 

 

Ι. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Α) Γενικές πληροφορίες  

Κλάδος στον οποίον δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις  

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1, 5 εταιρείες (5,9%) ανήκουν στον κλάδο 

κινητής τηλεφωνίας. 34 εταιρείες (40,5%) ανήκουν στον κλάδο ηλεκτρονικών ειδών, 

ενώ 45 εταιρείες (53,6%) είναι εταιρείες ανακύκλωσης. 

Πίνακας 1. Κλάδος στον οποίον δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις 

 Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 5 5,9 

Εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών 34 40,5 

Εταιρείες ανακύκλωσης 45 53,6 

Σύνολο 84 100,0 
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Ετήσιος τζίρος τα τελευταία 3 χρόνια 

Αναφορικά με τον ετήσιο τζίρο τα τελευταία χρόνια κατά μέσο όρο οι 

εταιρείες έχουν 444.932 Ευρώ (S.D.=290482,42), με ελάχιστο τζίρο τις 78.000 Ευρώ 

και μέγιστο τα 2,3 εκατομμύρια Ευρώ. 

 

Πίνακας 2. Περιγραφικά στατιστικά του ετήσιο τζίρου τα τελευταία τρία χρόνια 

κατά μέσο όρο 

Πλήθος Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος Τυπική 

απόκλιση 

84 78.000 2.300.000 444.932,30 290482,424 

 

Αριθμός εργαζομένων 

Αναφορικά με τον αριθμό των εργαζομένων, ο ελάχιστον αριθμός είναι 26 

άτομα και ο μέγιστος 298, με μέσο όρο τα 82 άτομα (S.D.=43,866). 

 

Πίνακας 3. Περιγραφικά στατιστικά του αριθμού των εργαζομένων 

Πλήθος Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος Τυπική 

απόκλιση 

84 26 298 81,89 43,866 

 

Συνολικά έτη δραστηριοποίησης σε πρακτικές Αντίστροφης Εφοδιαστικής 

Τέλος, όσον αφορά στα συνολικά έτη δραστηριοποίησης των εταιρειών που 

συμμετείχαν στην έρευνα σε πρακτικές αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, ο 

μέγιστος αριθμός ετών είναι τα 5, με μέσο όρο τα 2,35 έτη (S.D.=1,502). 

 

Πίνακας 4. Περιγραφικά στατιστικά των συνολικών ετών δραστηριοποίησης σε 

πρακτικές Αντίστροφης Εφοδιαστικής 
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Πλήθος Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος Τυπική 

απόκλιση 

84 0 5 2,35 1,502 

 

 

Β) Προσωπικές πληροφορίες συνεντευξιαζομένου 

Εκτίμηση απόδοσης της επιχείρησης τα τρία τελευταία έτη 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και από τον πιο κάτω πίνακα, η 

πλειοψηφία των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα σημείωσαν δήλωσαν ότι 

υπήρχε μείωση του αριθμού των εργαζομένων (40,2%), μείωση των επενδύσεων 

(40,2%) και μείωση του αριθμού των πελατών (48,8%). Αντίθετα, σημείωσαν αύξηση 

του συνόλου των πωλήσεων (40,2%), αλλά δεν παρατήρησαν καμία αλλαγή στο 

σύνολο των καθαρών κερδών (30,6%) 

 

Πίνακας 5. Εκτίμηση απόδοσης της επιχείρησης τα τρία τελευταία έτη 

 Μείωση Καμία αλλαγή Αύξηση 

 Αρ % Αρ. % Αρ. % 

Απασχόληση (αριθμός εργαζομένων) 33 40,2 20 24,4 29 35,4 

Σύνολο πωλήσεων (ετήσιος τζίρος) 19 23,2 30 36,6 33 40,2 

Σύνολο καθαρών κερδών  26 31,7 30 30,6 26 31,7 

Επενδύσεις  33 40,2 26 31,7 23 28,0 

Αριθμός πελατών  40 48,8 16 19,5 26 31,7 

 

Εκτίμηση απόδοσης της επιχείρησης τα τρία επόμενα έτη 

Όσον αφορά στις προβλέψεις για την απόδοση των επιχειρήσεων τα τρία 

επόμενα έτη, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα 

διακρίνονται από σχετική αισιοδοξία, καθώς προβλέπουν ότι θα υπάρχει αύξηση της 

απασχόλησης (36,6%), αύξηση του συνόλου πωλήσεων (42,7%), καθώς αύξηση των 
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επενδύσεων (36,6%). Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει και αύξηση στο 

σύνολο των καθαρών εσόδων όπως σημειώνει το 34,1%. Τέλος, η πλειοψηφία σε 

ποσοστό 39% δεν προβλέπει ούτε αύξηση ούτε μείωση του αριθμού των πελατών. 

 

 

Πίνακας 6. Εκτίμηση απόδοσης της επιχείρησης τα τρία επόμενα έτη 

 Μείωση Καμία αλλαγή Αύξηση 

 Σ/τα % Σ/τα % Σ/τα % 

Απασχόληση (αριθμός εργαζομένων) 23 28,0 29 35,4 30 36,6 

Σύνολο πωλήσεων (ετήσιος τζίρος) 17 20,7 30 36,6 35 42,7 

Σύνολο καθαρών κερδών  28 34,1 27 32,9 27 32,9 

Επενδύσεις  28 34,1 24 29,3 30 36,6 

Αριθμός πελατών  27 32,9 32 39,0 23 28,0 

 

 

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

 

Γνώση των ερωτηθέντων σχετικά με τον όρο ‘αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα’ 

και ποιες διαδικασίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων τρεις κατηγορίες ανακύπτουν. Στην 

πρώτη κατηγορία ανήκουν οι επιχειρήσεις που γνωρίζουν τον όρο ‘αντίστροφη 

εφοδιαστική αλυσίδα’, αλλά δεν εφαρμόζουν τις σχετιζόμενες διαδικασίες, αφενός 

λόγω φόρτου εργασίας και αφετέρου λόγο μειωμένου προσωπικού. Ένας από τους 

ερωτηθέντες απάντησε: «Γνωρίζουμε τι είναι η αντίστροφη εφοδιαστική, όπως και τα 

πλεονεκτήματά της για μία επιχείρηση, αλλά δυστυχώς απαιτείται εξειδικευμένο 

προσωπικό και αρκετός χρόνος, τον οποίον δε διαθέτουμε». Ένας ακόμη ερωτηθείς 
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απάντησε ότι γνωρίζει τον όρο αλλά «δυστυχώς δε διαθέτουμε τους απαραίτητους 

πόρους για την ίδρυση συνεργειών και των απαραίτητων διαδικασιών, καθώς υπάρχει 

έλλειψη τεχνογνωσίας για την οποία απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό και συνεπώς 

αυξημένο κόστος. Η οικονομική κατάσταση δεν μας επιτρέπει να επενδύουμε σε τέτοια 

projects».  

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν ορισμένες επιχειρήσεις που απάντησαν ότι 

επίσης γνωρίζουν τον όρο ‘αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα’, καθώς και ότι το έχουν 

αναπτύξει σε πολύ μικρό βαθμό, είτε εξαιτίας της έλλειψης των απαιτούμενων 

πόρων, είτε λόγω του ότι εφαρμόζουν αυτές τις διαδικασίες λίγο καιρό. Όπως 

χαρακτηριστικά απάντησε ένας από τους ερωτηθέντες: «έχουμε ξεκινήσει ήδη εδώ και 

ένα χρόνο να εφαρμόζουμε διαδικασίες αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Ακόμα 

είναι νωρίς, όμως, και υπάρχουν πολλά σημεία προς βελτίωση». Αντίθετα, ένας από 

τους συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησε ότι «εφαρμόζουμε κάποιες από τις 

διαδικασίες, αλλά σε πολύ μικρό βαθμό και δυστυχώς λόγω της οικονομικής αστάθειας 

και της γενικότερης αβεβαιότητας που υπάρχει στο περιβάλλον, δεν μπορούμε να 

εφαρμόσουμε αυτές τις διαδικασίες σε μεγάλη κλίμακα, όπως θα μπορούσε μία μεγάλη 

επιχείρηση», ενώ ένας ακόμη δήλωσε πως «πολύ θα θέλαμε να αναπτύξουμε αυτές τις 

διαδικασίες σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά ελλείψει τεχνογνωσίας και ειδικευμένου 

προσωπικού, καθώς και φόρτου εργασίας που επιμερίζεται στα ήδη υπάρχοντα άτομα, 

δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε όλες τις δραστηριότητες της αντίστροφης 

εφοδιαστικής. Αν αργότερα σταθεροποιηθεί και ομαλοποιηθεί κάπως η οικονομική και 

πολιτική κατάσταση, μπορεί και να επενδύσουμε σε περισσότερες δραστηριότητες, αλλά 

προς το παρόν το κόστος είναι απαγορευτικό για μία μικρομεσαία επιχείρηση, όπως 

είμαστε εμείς». 

Τέλος, από τις απαντήσεις ορισμένων επιχειρήσεων φαίνεται ότι ο όρος 

‘αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα’ συγχέεται με τον όρο ‘ανακύκλωση’. 

Χαρακτηριστική αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων είναι η απάντηση που δόθηκε 

από μία εταιρεία: «Συνήθως χρησιμοποιούμε τον όρο ανακύκλωση… αν εννοείται κάτι 

τέτοιο, ναι χρησιμοποιούμε». Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και αρκετές άλλες 

απαντήσεις, όπου οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως «η ανακύκλωση είναι αναπόσπαστο 

στοιχείο της οργανωσιακής μας κουλτούρας», ή ότι «από τότε που ιδρυθήκαμε 

προσπαθούμε να εντάξουμε την ανακύκλωση στην φιλοσοφία μας».  
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Από τις παραπάνω απαντήσεις των ερωτηθέντων δύο συμπεράσματα 

εξάγονται. Το πρώτο είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι σε βάθος γνώστες του όρου 

‘αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα’, καθώς συχνά συγχέεται με τον όρο 

‘ανακύκλωση’. Το δεύτερο είναι ότι οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν είτε καθόλου είτε σε 

μικρό βαθμό ορισμένες από τις διαδικασίες της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, 

λόγω έλλειψης των απαιτούμενων πόρων. Πιο συγκεκριμένα, η έλλειψη προσωπικού 

και κυρίως εξειδικευμένου προσωπικού, ο φόρτος εργασίας, καθώς και το κόστος 

εφαρμογής της αντίστροφης εφοδιαστικής είναι ανασταλτικοί παράγοντες, ιδίως σε 

ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από οικονομική και πολιτική αστάθεια και 

αβεβαιότητα. 

 

Λόγοι για τους οποίους οι ερωτηθέντες υιοθέτησαν και εφαρμόζουν πρακτικές 

που εντάσσονται στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα 

Από τις επιχειρήσεις που απάντησαν θετικά ως προς το αν έχουν υιοθετήσει 

και αν εφαρμόζουν πρακτικές που εντάσσονται στην αντίστροφη εφοδιαστική 

αλυσίδα, ορισμένοι δήλωσαν ότι τις εφαρμόζουν προκειμένου να διαχειριστούν τις 

επιστροφές που έχουν, ενώ υπήρχαν και ελάχιστοι που αναφέρθηκαν στη 

συγκεκριμένη τάση τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη κατηγορία 

εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι υπήρχαν πολλές επιστροφές, τις οποίες 

δεν μπορούσαν να διαχειριστούν. Ως εκ τούτου «η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα 

μας έδωσε μία λύση διαχείρισης των επιστροφών που είχαμε», όπως δήλωσε ένας 

από τους ερωτηθέντες. Αναφορικά με τη δεύτερη περίπτωση χαρακτηριστική είναι η 

απάντηση ενός από τους συμμετέχοντες στην έρευνα: «για να είμαστε στο κλίμα της 

εποχής. Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για την ‘πράσινη οικονομία’, 

‘πράσινη ανάπτυξη’, ενώ πολλοί καταναλωτές αλλά και συνεργάτες μας είναι 

ευαισθητοποιημένοι ως προς την προστασία του περιβάλλοντος. Καταλαβαίνεται ότι η 

υιοθέτηση ‘πράσινων πολιτικών’ στη διαδικασία παραγωγής μας ήταν αναπόφευκτη». 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων εξάγεται το συμπέρασμα ότι η 

υιοθέτηση και εφαρμογή των διαδικασιών αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας ήρθε 

είτε ως επακόλουθο του όγκου των επιστροφών και της αναγκαιότητας διαχείρισής 

τους, είτε ως συνέπεια της τάσης προς την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των 
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τελευταίων ετών και της κοινωνικής υπευθυνότητας των εταιρειών με πολιτικές 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

Διαχείριση επιστροφών από τις εταιρείες  

Βάσει των απαντήσεων των ερωτηθέντων, οι επιστροφές των επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν στην έρευνα εντάσσονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες: 

- Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων 

- Επιστροφή λόγω λαθών στις παραγγελίες 

- Επιστροφές προς ανακύκλωση συσκευών 

- Επιστροφές ειδών που δεν πωλούνται για περισσότερο από δύο (2) έτη. 

 

Εφαρμογή συγκεκριμένης πολιτικής επιστροφών  

Αναφορικά με το αν οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν κάποια συγκεκριμένη 

πολιτική επιστροφών, το 57,3% εφαρμόζει επιστροφές για ανακύκλωση, το το 52,4% 

υποχρεωτικές επιστροφές βάσει της νομοθεσίας, το 51,2% επιστροφές 

ελαττωματικών προϊόντων, το 50% επιστροφές λόγω ανανέωσης των προϊόντων, το 

40,2% επιστροφές μέσω εγγύησης. Τέλος, το 47,6% ανέφερε ότι δεν έχει κάποια 

πολιτική επιστροφής. 

 

Πίνακας 7. Εφαρμογή πολιτικής επιστροφών 

 Ναι Όχι 

 Συχνότητα % Συχνότητα % 

Επιστροφές Ελαττωματικών 42 51,2 40 48,8 

Επιστροφές μέσω εγγύησης 33 40,2 49 59,8 

Επιστροφές για ανακύκλωση 47 57,3 35 42,7 

Υποχρεωτικές επιστροφές βάσει  νομοθεσίας 43 52,4 39 47,6 

Επιστροφές λόγω ανανέωσης προϊόντων 41 50,0 41 50,0 



142 

Δεν υπάρχει πολιτική επιστροφών 39 47,6 43 52,4 

 

Λόγοι στους οποίους οφείλονται συχνότερα οι επιστροφές προϊόντων  

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με 

τους λόγους για τους οποίους γίνονται συχνότερα οι επιστροφές προϊόντων. Σε πάρα 

πολύ μεγάλο βαθμό οι επιστροφές γίνονται για επιδιόρθωση (29,3%), ενώ σε πολύ 

μεγάλο βαθμό γίνονται λόγω διαφωνίας με τους όρους του συμβολαίου (29,3%). 

Επίσης σε πολύ/πάρα πολύ μεγάλο βαθμό γίνονται λόγω του ότι το προϊόν είναι 

κατεστραμμένο (25,6%). Τέλος, παρατηρούμε ότι σε πολύ μικρό βαθμό (23,2%) 

γίνονται επιστροφές για λόγους ανακύκλωσης. 

 

Πίνακας 8. Λόγοι στους οποίους οφείλονται συχνότερα οι επιστροφές προϊόντων 

 Καθόλου Πολύ Λίγο Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

 Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό 

Δεν γίνονται επιστροφές 11 13,4 12 14,6 19 23,2 17 20,7 23 28,0 

Για επιδιόρθωση 13 15,9 15 18,3 9 11,0 21 25,6 24 29,3 

Διαφωνία με τους όρους του 

συμβολαίου 

20 24,4 14 17,1 13 15,9 24 29,3 11 13,4 

Κατεστραμμένο προϊόν 13 15,9 18 22,0 9 11,0 21 25,6 21 25,6 

Ανακύκλωση 14 17,1 14 17,1 19 23,2 18 22,0 17 20,7 

 

Προβολή επιστροφής προϊόντων από τους καταναλωτές προς τις επιχειρήσεις 

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων εντάσσονται σε τρεις θεματικές. Στην πρώτη 

εντάσσονται οι εταιρείες που δεν προβάλλουν και δεν προωθούν με κάποιο τρόπο τις 

επιστροφές των προϊόντων από τους καταναλωτές προς τις επιχειρήσεις. Στη δεύτερη 

εντάσσονται αρκετές επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι προβάλλουν τις επιστροφές 

προϊόντων από τους καταναλωτές μέσω διαφημίσεων (αφίσες, φυλλάδια) στα 

καταστήματα της εταιρείας. Τέλος, η τρίτη περιλαμβάνει την πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι η προβολή και προώθηση της πολιτικής επιστροφών 
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προϊόντων από τους καταναλωτές προς τις εταιρείες γίνεται είτε μέσω της επίσημης 

ιστοσελίδας της εταιρείας στο διαδίκτυο, είτε στις επίσημες σελίδες των εταιρειών 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook.  

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα: «το 

διαδίκτυο αλλά πολύ περισσότερο τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης μας έδωσαν πολλές 

δυνατότητες, μεταξύ των οποίων και η αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές», ενώ ένας 

ακόμη από τους ερωτηθέντες ανέφερε ότι «η προώθηση γίνεται μέσω της σελίδας και 

της ομάδας που έχει η εταιρεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς είναι πιο 

πιθανόν ότι περισσότεροι χρήστες θα το δουν εκεί, λόγω του αυξανόμενου αριθμού των 

ατόμων που χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα».  

 

Ποιοτικός έλεγχος των επιστροφών για να αποφασιστεί το κανάλι επιστροφής 

του 

Η μειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν γίνεται ποιοτικός έλεγχος 

των επιστροφών προκειμένου να αποφασίσουν το κανάλι επιστροφής του. Ωστόσο, οι 

περισσότεροι απάντησαν θετικά σε αυτήν την ερώτηση, διευκρινίζοντας ότι γίνεται 

έλεγχος μόνο των ελαττωματικών προϊόντων, έτσι ώστε βρίσκοντας πού υπάρχει 

ελάττωμα, να γίνει αίτημα επιστροφής στον προμηθευτή. 

Τομείς στους οποίους η ύπαρξη αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας στις 

δραστηριότητες της επιχείρησης προσδίδει οφέλη 

Όπως παρατηρείται και από τον πιο κάτω πίνακα, η ύπαρξη αντίστροφης 

εφοδιαστικής συμβάλλει στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (52,4%), 

στη βελτίωση της εταιρικής εικόνας (54,9%), αλά κυρίως στην επίτευξη μεγαλύτερων 

κερδών από τις επιχειρήσεις (73,2%). Αντίθετα, οι επιχειρήσεις δεν φαίνεται να 

θεωρούν ότι η ύπαρξη αντίστροφης εφοδιαστικής δίνει οφέλη που σχετίζονται με την 

ποιότητα των υπηρεσιών (22%) και τις ανάγκες των καταναλωτών (24,4%). 

 

Πίνακας 9. Τομείς στους οποίους η ύπαρξη αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

στις δραστηριότητες της επιχείρησης προσδίδει οφέλη 

 Ναι Όχι 
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 Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό 

Βελτίωση εταιρικής εικόνας 45 54,9 37 45,1 

Ποιότητα υπηρεσιών 18 22,0 64 78,0 

Επαφή με τις ανάγκες των καταναλωτών 20 24,4 62 75,6 

Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  43 52,4 39 47,6 

Επίτευξη μεγαλύτερων κερδών 60 73,2 22 26,8 

Προβλήματα διαχείρισης επιστροφών 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που ανακύπτει κατά τη διαχείριση των επιστροφών, 

σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, είναι ότι τα προϊόντα ξεχνιούνται στις 

αποθήκες. Επίσης, τέσσερις ερωτηθέντες ανέφεραν ως πρόβλημα τα λάθη στις 

καταγραφές των προϊόντων (αριθμός) που υπάρχουν στις αποθήκες και κατά 

συνέπεια λάθη στην επικοινωνία με τον προμηθευτή. 

 

Υπεύθυνοι διαχείρισης επιστροφών 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων ανακύπτουν τρία τμήματα που είναι 

αρμόδια για τη διαχείριση των επιστροφών. Αυτά είναι το λογιστήριο, το τμήμα 

πωλήσεων, καθώς και το τμήμα διανομών. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε ορισμένες 

επιχειρήσεις δεν υπάρχει τμήμα που να διαχειρίζεται τις επιστροφές των προϊόντων, 

με αποτέλεσμα οι επιστροφές είτε να γίνονται από κάποιον υπάλληλο, είτε να μην 

υπάρχει πολιτική επιστροφών των προϊόντων. 

 

Διαδικασία σήμανσης – συσκευασίας των προϊόντων που επιστρέφονται  

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες απάντησαν ότι δεν υπάρχει κάποια 

συγκεκριμένη διαδικασία σήμανσης – συσκευασίας των προϊόντων που 

επιστρέφονται, αλλά ότι προμηθευτής ενημερώνεται μέσω μίας λίστας (ειδικό 

έντυπο) σχετικά με τα προς επιστροφή προϊόντα. 

 

Δίκτυο αντίστροφης εφοδιαστικής της επιχείρησης  
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Αναφορικά με το δίκτυο των επιχειρήσεων της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας, παρατηρούμε από τον παρακάτω πίνακα ότι η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων διαθέτει μόνο δίκτυο με μεταφορικές εταιρείες (54,9%). Αντίθετα, οι 

περισσότερες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι δε διαθέτουν 

τμήμα ανταλλακτικών της εταιρείας (87,8%), ΑΗΕΕ (69,5%), εταιρείες 3PL (69,5%), 

εταιρείες ανακύκλωσης (56,1%) και εργοστάσιο κατασκευής (51,2%). 

 

 

Πίνακας 10. Δίκτυο αντίστροφης εφοδιαστικής της επιχείρησης 

 Ναι Όχι 

 Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό 

Τμήμα ανταλλακτικών της εταιρείας σας 10 12,2 72 87,8 

Εργοστάσιο Κατασκευής 40 48,8 42 51,2 

ΑΗΕΕ 25 30,5 57 69,5 

Εταιρείες Ανακύκλωσης  36 43,9 46 56,1 

Μεταφορικές εταιρείες 45 54,9 37 45,1 

Εταιρείες 3PL 25 30,5 57 69,5 

 

Επιλογή συνεργατών στο δίκτυο διαχείρισης των επιστροφών 

Αναφορικά με το πώς επιλέγονται οι συνεργάτες στο δίκτυο διαχείρισης των 

επιστροφών, ορισμένοι από τους ερωτηθέντες που απάντησαν ότι έχουν πολιτική 

επιστροφών ελαττωματικών προϊόντων προς τους προμηθευτές ανέφεραν ότι η 

επιλογή του δικτύου συνεργατών γίνεται με τρείς τρόπους: α) βάσει τιμολόγησης 

έπειτα από προσφορές, β) βάσει δικτύου διανομής – παραλαβής και γ) βάσει ήδη 

υπάρχοντος πελατολογίου συνεργατών. 

 

Πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των επιστροφών 



146 

Κανένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δεν ανέφερε την ύπαρξη 

κάποιου συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση των 

επιστροφών. Ορισμένες επιχειρήσεις ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν το ήδη υπάρχον 

σύστημα ERP, ενώ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δήλωσε ότι χρησιμοποιούν ένα 

ειδικό έντυπο καταχώρησης των προϊόντων προς επιστροφή. Αυτό το σημείο κρίνεται 

ιδιαίτερης σημασίας για την παρούσα έρευνα καθώς οι τεχνολογίες είναι βασικό 

κομμάτι του ανασχεδιασμού δραστηριοτήτων και θα διερευνηθεί περαιτέρω στην 

ποιοτική έρευνα. 

Άλλη τεχνολογία για τη διαχείριση των επιστροφών 

Σε αυτήν την ερώτηση απάντησαν μόνο 15 συνολικά από τους ερωτηθέντες, 

οι οποίοι ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν bar codes ώστε να διευκολυνθούν κατά τη 

διαχείριση των επιστροφών των προϊόντων. 3-4 ανέφεραν και την τεχνολογία RFID 

την οποία όμως χρησιμοποιούν μόνο σε επιστροφές προϊόντων που επιστρέφουν με 

την συσκευασία τους. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την χρησιμοποίηση μεθόδων για την 

μέτρηση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Ορισμένοι από τους ερωτηθέντες επεσήμαναν την αναγκαιότητα και την 

σπουδαιότητα της μέτρησης της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, αλλά 

αρνήθηκαν την ύπαρξη κάποιας συγκεκριμένης διαδικασίας για την μέτρησή της. 

Από τις επιμέρους απαντήσεις, ορισμένοι δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν ως μέθοδο την 

ακρίβεια ταξινόμησης, καθώς και στοιχεία που αφορούν την αποδοτικότητα των 

εργαζομένων, όπως ο αριθμός των λαθών και των σωστών αποφάσεων που λαμβάνει. 

Επίσης, αναφέρθηκε ως μέθοδος η απογραφή των συνολικών προϊόντων σε σύγκριση 

με τον αριθμό των προϊόντων που αποστέλλονται, καθώς και το ποσοστό ζημιών. 

 

Ανασχεδιασμός / τροποποίηση διαδικασιών αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

Εξαιτίας του μικρού αριθμού των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν για χρόνια 

τις διαδικασίες της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων είτε δεν απάντησε, είτε απάντησε ότι δεν έχει ανασχεδιάσει ή 

τροποποιήσει τις διαδικασίες αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας ή τις διαδικασίες 
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της εφοδιαστικής τους αλυσίδας προκειμένου να εισάγει κάποιες δραστηριότητες 

αντίστροφης. Ο λόγος που δεν γίνεται υπέθεσαν οι περισσότεροι είναι γιατί δεν 

υπάρχει μεθοδική διαχείριση επιστροφών με στόχο να κερδίσει η επιχείρηση 

σημαντικά από τις επιστροφές. Από όσους απάντησαν αρνητικά, ορισμένοι δήλωσαν 

ότι δεν σκοπεύουν στο άμεσο μέλλον να προχωρήσουν σε ανασχεδιασμό / 

τροποποίηση των διαδικασιών είτε γιατί είναι ευχαριστημένοι με το υπάρχον 

σύστημα, είτε γιατί δεν ευνοούν οι οικονομικές εξελίξεις και η αβεβαιότητα στην 

αγορά. Ωστόσο, υπήρχαν ελάχιστοι που ανέφεραν ότι είναι πρόθυμοι να προβούν σε 

ανασχεδιασμό / τροποποίηση των διαδικασιών αντίστροφης εφοδιαστικής 

προκειμένου να βελτιωθούν, μόλις επανέλθει το κλίμα βεβαιότητας στην οικονομία, 

σταθεροποιηθεί και ομαλοποιηθεί η κατάσταση και είναι σε θέση να κάνουν 

επενδύσεις και projects με μακροχρόνιο ορίζοντα.  
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ 

ΑΛΥΣΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

Παράγοντες που ώθησαν τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση και εφαρμογή της αντίστροφης εφοδιαστικής  

 

Πίνακας 11. Παράγοντες που ώθησαν τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση και εφαρμογή της αντίστροφης εφοδιαστικής  

 Καθόλου Πολύ λίγο Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

 Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό 

Η ανάγκη των καταναλωτών για αντικατάσταση των 

συσκευών με πιο εξελιγμένες και συνεπώς η ικανοποίηση των 

καταναλωτών 

15 18,3 16 19,5 17 20,7 12 14,6 22 26,8 

Η αυξανόμενη χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών 

38 46,3 14 17,1 15 18,3 8 9,8 7 8,5 

Δημιουργία αποτελεσματικών, αποδοτικών και βέλτιστων 

πρακτικών logistics για την επιστροφή των προϊόντων 

17 20,7 12 14,6 20 24,4 19 23,2 14 17,1 

Οι εθνικές και κοινοτικές οδηγίες για τον περιορισμό της 40 48,8 11 13,4 15 18,3 6 7,3 10 12,2 
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χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανακύκλωση των 

συσκευών 

Η οικονομική αποδοτικότητα της επαναχρησιμοποίησης και 

ανακύκλωσης 

16 19,5 13 15,9 18 22,0 20 24,4 15 18,3 

Η αποτελεσματικότητα του κόστους της ανακύκλωσης 16 19,5 17 20,7 15 18,3 13 15,9 21 25,6 

Η αντίληψη των εταιρειών σχετικά με καινούργιες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες 

9 11,0 13 15,9 28 34,1 16 19,5 16 19,5 

Η αυξημένη συνειδητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με 

προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον 

21 25,6 17 20,7 12 14,6 17 20,7 15 18,3 

Η ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων με τους 

πελάτες  

14 17,1 17 20,7 19 23,2 11 13,4 21 25,6 

Η υποχρέωση που αισθάνεστε απέναντι στην κοινωνία 

(κοινωνική ευθύνη) 

2 2,4 15 18,3 24 29,3 23 28,0 18 22,0 

Η πρόσθετη αξία από την επανάκτηση των συσκευών 25 30,5 11 13,4 15 18,3 14 17,1 17 20,7 

Η ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων με τους 

προμηθευτές  

3 3,7 19 23,2 13 15,9 21 25,6 26 31,7 
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Η ανάκτηση αξίας και περιουσιακών στοιχείων 22 26,8 18 22,0 13 15,9 13 15,9 16 19,5 

Η απαίτηση για μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους  35 42,7 14 17,1 8 9,8 7 8,5 18 22,0 

Η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 30 36,6 12 14,6 9 11,0 18 22,0 13 15,9 

Η μείωση του κύκλου ζωής των προϊόντων  19 23,2 18 22,0 16 19,5 16 19,5 13 15,9 

Οι πρακτικές των ανταγωνιστών 14 17,1 19 23,2 18 22,0 18 22,0 13 15,9 

Οι βελτιωμένες τεχνικές ανακύκλωσης  5 6,1 20 24,4 10 12,2 23 28,0 24 29,3 

Το μέγεθος της εταιρείας 5 6,1 25 30,5 15 18,3 19 23,2 18 22,0 

Το μοντέλο επιχειρησιακών διαδικασιών 1 1,2 21 25,6 27 32,9 14 17,1 19 23,2 

Η συμβατότητα των υλικών / προϊόντων 12 14,6 8 9,8 23 28,0 17 20,7 17 20,7 

Η ευκολία διαχείρισης των επιστροφών 5 6,1 16 19,5 16 19,5 30 36,6 15 18,3 
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Ανασταλτικοί παράγοντες για την υιοθέτηση και εφαρμογή πρακτικών 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας στην περίπτωση των επιχειρήσεων που δεν 

έχουν αρκετά διευρυμένο δίκτυο επιστροφών 

Αναφορικά με τους ανασταλτικούς παράγοντες για την υιοθέτηση και 

εφαρμογή πρακτικών αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας στην περίπτωση των 

επιχειρήσεων που δεν έχουν αρκετά διευρυμένο δίκτυο επιστροφών, οι απαντήσεις 

των ερωτηθέντων καταδεικνύουν ότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό είναι ανασταλτικοί 

παράγοντες το μοντέλο επιχειρησιακών διαδικασιών (32,9%), η ανεπάρκεια χρόνου 

για διαχείριση επιστροφών (26,8%), καθώς και η μειωμένη διαθεσιμότητα των 

χρηματοοικονομικών πόρων (26,8%), η δυσκολία ανακύκλωσης των προϊόντων λόγω 

των διαφορετικών υλικών (25,6%).  

Επίσης, η μειωμένη διαθεσιμότητα των προσωπικών πόρων είναι σε πολύ 

μεγάλο βαθμό ανασταλτικός παράγοντας (30,5%), όπως και το γεγονός ότι δεν είναι 

σημαντική προτεραιότητα στις επιχειρησιακές λειτουργίες (28%), η έλλειψη 

κατάρτισης σχετικά με την αντίστροφη εφοδιαστική (26,8%), η αδιαφορία και η 

απροθυμία των καταναλωτών να προβούν σε ανακύκλωσης της παλιάς τους 

συσκευής (25,6%), καθώς και η έλλειψη τεχνολογικών συστημάτων που να 

υποστηρίζουν την εφαρμογή και λειτουργία της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

(23,2%). Το κόστος εξοπλισμού για την ανακατασκευή των προϊόντων (30,5%) 

καθώς και η μειωμένη παροχή καναλιών συλλογής προϊόντων που επιστρέφονται 

(26,8%) είναι σε μικρό βαθμό ανασταλτικοί παράγοντες. Αντίθετα, βαθμό αποτελούν 

ανασταλτικούς παράγοντες η ασυμβατότητα των υλικών / προϊόντων (30,5%), η 

έλλειψη των κατάλληλων μεθόδων μέτρησης (28%), το γεγονός ότι οι πολιτικές που 

ακολουθεί η εταιρεία δεν συμβαδίζουν με τις διαδικασίες της αντίστροφης 

εφοδιαστικής (26,8%).  

Τέλος, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων δεν αποτελούν 

ανασταλτικούς παράγοντες η έλλειψη παροχής της βασικής υποδομής από κρατικούς 

φορείς (73,2%), η ευκολία διαχείρισης των επιστροφών (54,9%), η αδυναμία 

επένδυσης στις τελευταίες τεχνολογίες (43,9%), τα νομικά ζητήματα (42,7%), το 

μέγεθος της εταιρείας (42,7%), η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού (36,6%) και τέλος 

το υψηλό κόστος του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που απαιτείται για την 

δημιουργία και λειτουργία αντίστροφης αλυσίδας (30,5%). 
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Πίνακας 12. Ανασταλτικοί παράγοντες για την υιοθέτηση και εφαρμογή πρακτικών αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Καθόλου Πολύ λίγο Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

 Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό 

Το υψηλό κόστος του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που 

απαιτείται για την δημιουργία και λειτουργία αντίστροφης 

αλυσίδας 

25 30,5 21 25,6 11 13,4 14 17,1 11 13,4 

Το κόστος εξοπλισμού για την ανακατασκευή των προϊόντων 5 6,1 25 30,5 25 30,5 14 17,1 13 15,9 

Η αδιαφορία και η απροθυμία των καταναλωτών να προβούν 

σε ανακύκλωσης της παλιάς τους συσκευής 

10 12,2 19 23,2 20 24,4 21 25,6 12 14,6 

Δεν είναι σημαντική προτεραιότητα στις επιχειρησιακές 

λειτουργίες 

16 19,5 18 22,0 13 15,9 23 28,0 12 14,6 

Οι πολιτικές που ακολουθεί η εταιρεία δεν συμβαδίζουν με 

τις διαδικασίες της αντίστροφης εφοδιαστικής  

16 19,5 22 26,8 13 15,9 21 25,9 10 12,2 

Η ανεπάρκεια χρόνου για διαχείριση επιστροφών 14 17,1 16 19,5 12 14,6 18 22,0 22 26,8 

Η έλλειψη τεχνολογικών συστημάτων που να υποστηρίζουν 

την εφαρμογή και λειτουργία της αντίστροφης εφοδιαστικής 

17 20,7 16 19,5 15 18,3 19 23,2 15 18,3 
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αλυσίδας 

Η μειωμένη διαθεσιμότητα των χρηματοοικονομικών πόρων 16 19,5 12 14,6 16 19,5 16 19,5 22 26,8 

Η μειωμένη διαθεσιμότητα των προσωπικών πόρων 9 11,0 11 13,4 18 22,0 25 30,5 19 23,2 

Νομικά ζητήματα 35 42,7 10 12,2 20 24,4 10 12,2 7 8,5 

Η δυσκολία ανακύκλωσης των προϊόντων λόγω των 

διαφορετικών υλικών 

11 13,4 18 22,0 16 19,5 16 19,5 21 25,6 

Η έλλειψη των κατάλληλων μεθόδων μέτρησης 5 6,1 23 28,0 13 15,9 21 25,6 20 24,4 

Το μέγεθος της εταιρείας 35 42,7 18 22,0 13 15,9 7 8,5 9 11,0 

Το μοντέλο επιχειρησιακών διαδικασιών 2 2,4 16 19,5 22 26,8 15 18,3 27 32,9 

Η έλλειψη κατάρτισης σχετικά με την αντίστροφη 

εφοδιαστική 

19 23,2 11 13,4 16 19,5 22 26,8 14 17,1 

Η ευκολία διαχείρισης των επιστροφών 45 54,9 13 15,9 11 13,4 8 9,8 5 6,1 

Η αδυναμία επένδυσης στις τελευταίες τεχνολογίες 36 43,9 15 18,3 11 13,4 8 9,8 12 14,6 

Η ασυμβατότητα των υλικών / προϊόντων 1 1,2 25 30,5 19 23,2 18 22,0 19 23,2 

Η έλλειψη παροχής της βασικής υποδομής από κρατικούς 

φορείς  

60 73,2 13 15,9 7 8,5 2 2,4 0 0,0 
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Η μειωμένη παροχή καναλιών συλλογής προϊόντων που 

επιστρέφονται 

10 12,2 19 23,2 22 26,8 14 17,1 17 20,7 

Η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού 30 36,6 19 23,2 12 14,6 5 6,1 16 19,5 

 

Τομείς στους οποίους συμβάλλει ένα σύστημα αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν ουσιαστικά για τα πλεονεκτήματα της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι απαντήσεις 

τους κατέδειξαν ότι η εφαρμογή διαδικασιών αντίστροφης εφοδιαστικής οδηγεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην συνολική μείωση του 

κόστους της επιχείρησης (28%), σε πολύ μεγάλο βαθμό στην μείωση του κόστους των πρώτων υλών στη διαδικασία παραγωγής (22%), ενώ οι 

απόψεις σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις στην ικανοποίηση των καταναλωτών μοιράζονται ανάμεσα σε πολύ και πάρα πολύ μεγάλο βαθμό 

(22%). Αντίθετα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η υιοθέτηση και εφαρμογή αντίστροφης εφοδιαστικής συμβάλλει σε πολύ μικρό 

βαθμό στην αύξηση της κερδοφορίας (24,4%), ενώ δεν συμβάλλει καθόλου στη βελτίωση της εταιρικής εικόνας (28%). 
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Πίνακας 13. Τομείς στους οποίους συμβάλλει ένα σύστημα αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Καθόλου Πολύ λίγο Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

 Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό 

Στη μείωση του κόστους των πρώτων υλών στη 

διαδικασία παραγωγής 

15 18,3 15 18,3 17 20,7 18 22,0 17 20,7 

Στη βελτίωση της εταιρικής εικόνας 23 28,0 12 14,6 12 14,6 17 20,7 18 22,0 

Στη συνολική μείωση του κόστους της επιχείρησης 16 19,5 10 12,2 22 26,8 11 13,4 23 28,0 

Στην αύξηση της κερδοφορίας  15 18,3 20 24,4 15 18,3 15 18,3 17 20,7 

Στην ικανοποίηση των καταναλωτών 15 18,3 17 20,7 14 17,1 18 22,0 18 22,0 

 

Διαδικασίες που ακολουθούν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας  

Αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθούν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, σε πάρα πολύ 

μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούνται η επανακατασκευή και η επιστροφή των προϊόντων στον κατασκευαστή (24,4%), ενώ σε πολύ μεγάλο βαθμό 

χρησιμοποιείται η επανόρθωση (30,5%) και η αποτέφρωση (29,3%). Αντίθετα, σε μικρό βαθμό γίνεται χρησιμοποίηση των προϊόντων που 

επεστράφησαν από τον ίδιο τον οργανισμό (25,6%), ανακύκλωση των προϊόντων (26,8%), ενώ σε πολύ μικρό βαθμό γίνεται πώληση των 

προϊόντων που επεστράφησαν σε μειωμένη τιμή μέσω internet, διαδικασίας πλειστηριασμού ή σαν προσφορά (25,6%).  
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Πίνακας 14. Διαδικασίες που ακολουθούν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Καθόλου Πολύ λίγο Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

 Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό 

Αποτέφρωση  7 15,9 14 17,1 12 14,6 24 29,3 19 23,2 

Απορρίμματα  40 24,4 16 19,5 18 22,0 14 17,1 14 17,1 

Χρησιμοποίηση των προϊόντων που επεστράφησαν ως 

ανταλλακτικά 

11 25,6 18 22,0 13 15,9 18 22,0 12 14,6 

Χρησιμοποίηση των προϊόντων που επεστράφησαν από τον ίδιο 

τον οργανισμό 

38 28,0 11 13,4 21 25,6 14 17,1 13 15,9 

Πώληση των προϊόντων που επεστράφησαν σε μειωμένη τιμή 

μέσω internet, διαδικασίας πλειστηριασμού ή σαν προσφορά 

11 13,4 21 25,6 15 18,3 20 24,4 15 18,3 

Ανακύκλωση  12 14,6 16 19,5 22 26,8 14 17,1 18 22,0 

Επανόρθωση  21 25,6 11 13,4 15 18,3 25 30,5 10 12,2 

Επανακατασκευή  10 12,2 16 19,5 17 20,7 19 23,2 20 24,4 

Επιστροφή των προϊόντων στον κατασκευαστή  13 15,9 18 22,0 17 20,7 14 17,1 20 24,4 
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Επιστροφή των προϊόντων στους ενδιάμεσους 8 9,8 13 15,9 23 28,0 23 28,0 15 18,3 

Πρακτικές που υιοθετούν οι επιχειρήσεις  

Όσον αφορά τις πρακτικές που υιοθετούν οι επιχειρήσεις, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα 

καταδεικνύουν ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχουν διαδικασίες marketing (35,4%), γίνεται διαχείριση του outsourcing (25,6%), υπάρχει 

έρευνα και ανάπτυξη (25,6%) και υπάρχει και συνεργασία με τα μέλη της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας (23,6%). Σε μικρό βαθμό γίνεται 

συλλογή και ανάλυση πληροφοριών που αφορούν τις επιστροφές (29,3%) και υπάρχει συμμετοχή των χονδρεμπόρων και / ή των λιανέμπορων 

(23,2%), ενώ σε πολύ μικρό βαθμό υπάρχει διαχείριση και μετάδοση της πληροφορίας (25,6%). Αντίθετα, ο επανασχεδιασμός της αντίστροφης 

εφοδιαστικής (30,5) και η συνεργασία με τους ανταγωνιστές της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας (19,5%) δεν αποτελούν καθόλου πρακτική 

που υιοθετούν οι ερωτηθέντες. Όσον αφορά την υποστήριξη από τη διοίκηση της εταιρείας, καθώς και την ενημέρωση των πελατών, οι απόψεις 

των ερωτηθέντων είναι μοιρασμένες, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη τάση.  
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Πίνακας 15. Πρακτικές που υιοθετούν οι επιχειρήσεις 

 Καθόλου Πολύ λίγο Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

 Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό 

Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για τις επιστροφές 12 14,6 14 17,1 24 29,3 10 12,2 22 26,8 

Διαχείριση του outsourcing 15 18,3 16 19,5 14 17,1 21 25,6 16 19,5 

Επανασχεδιασμός της αντίστροφης εφοδιαστικής 25 30,5 18 22,0 11 13,4 15 18,3 13 15,9 

Υποστήριξη από τη διοίκηση της εταιρείας 18 22,0 15 18,3 18 22,0 15 18,3 16 19,5 

Διαχείριση και μετάδοση της πληροφορίας 17 20,7 21 25,6 10 12,2 16 19,5 18 22,0 

Έρευνα και ανάπτυξη 16 19,5 16 19,5 12 14,6 21 25,6 17 20,7 

Διαδικασίες marketing 12 14,6 23 28,0 7 8,5 29 35,4 11 13,4 

Ενημέρωση των πελατών 17 20,7 17 20,7 17 20,7 14 17,1 17 20,7 

Συμμετοχή των χονδρεμπόρων και / ή των λιανεμπόρων 14 17,1 14 17,1 19 23,2 17 20,7 18 22,0 

Συνεργασία με τα μέλη της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας 

18 22,0 11 13,4 16 19,5 19 23,2 18 22,0 
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Συνεργασία με τους ανταγωνιστές  16 19,5 15 18,3 14 29,3 12 14,6 15 18,3 

Παράγοντες που ζητά ένας εξωτερικός προμηθευτής εκτός από την επίτευξη κέρδους 

Εκτός από την επίτευξη κέρδους, οι παράγοντες που ζητά ένας εξωτερικός προμηθευτής σχετίζονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με τα 

νομικά ζητήματα και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες (24,4%), ενώ σε πολύ μεγάλο βαθμό με τους οικονομικούς πόρους (26,8%) και την 

έλλειψη σπουδαιότητας  που δίνεται στην αντίστροφη εφοδιαστική σε σχέση με άλλα ζητήματα της επιχείρησης (23,2%). Τέλος, η έλλειψη 

καλών συστημάτων πληροφοριών/ μηχανογράφηση απασχολεί σε μικρό βαθμό τους εξωτερικούς προμηθευτές (28%). 

Έλλειψη συστημάτων μηχανογράφησης 

 

Πίνακας 16. Παράγοντες που ζητά ένας εξωτερικός προμηθευτής εκτός από την επίτευξη κέρδους 

 Καθόλου Πολύ λίγο Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

 Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό 

Έλλειψη καλών συστημάτων πληροφοριών/ μηχανογράφηση 13 15,9 18 22,0 23 28,0 14 17,1 14 17,1 

Νομικά ζητήματα και γραφειοκρατικές διαδικασίες 15 18,3 16 19,5 16 19,5 15 18,3 20 24,4 

Οικονομικοί πόροι  16 19,5 13 15,9 17 20,7 22 26,8 14 17,1 

Έλλειψη σπουδαιότητας  που δίνεται στην αντίστροφη εφοδιαστική 

σε σχέση με άλλα ζητήματα της επιχείρησης 

14 17,1 19 23,2 18 22,0 19 23,2 12 14,6 
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Μέθοδοι μέτρησης της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Αναφορικά με τις μεθόδους μέτρησης της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι 

χρησιμοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ακρίβεια ταξινόμησης (25,6%), καθώς και το επίπεδο ακριβείας για κάθε εργαζόμενο όσον αφορά 

τον αριθμό των στοιχείων χειρισμού, τον αριθμό των λαθών, και το ποσοστό των σωστών αποφάσεων (28%). Σε μικρό βαθμό χρησιμοποιούνται 

τα ποσά ζημιών ως ποσοστό επί του συνόλου (25,6%), ενώ σε πάρα πολύ μικρό βαθμό γίνεται χρήση της συνολικής απογραφής στοιχείων σε 

σύγκριση με το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλονται (24,4%). Τέλος, δεν χρησιμοποιούνται καθόλου οι ώρες που απαιτούνται για να 

ολοκληρωθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας και η ώρα συνολικής απόδοσης (26,8%),  

 

Πίνακας 17. Μέθοδοι μέτρησης της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Καθόλου Πολύ λίγο Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

 Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό 

Ακρίβεια ταξινόμησης 20 24,4 17 20,7 13 15,9 21 25,6 11 13,4 

Συνολική απογραφή στοιχείων σε σύγκριση με το 

σύνολο των στοιχείων που αποστέλλονται 

12 14,6 20 24,4 17 20,7 18 22,0 15 18,3 

Ώρες που απαιτείται για να ολοκληρωθεί κάθε στάδιο 22 26,8 13 15,9 16 19,5 13 15,9 18 22,0 
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της διαδικασίας και ώρα συνολικής απόδοσης 

Μονάδες / τεμάχια που επεξεργάζονται 17 20,7 17 20,7 17 20,7 14 17,1 17 20,7 

Υπολειμματική αξία ανά μονάδα / τεμάχιο 18 22,0 19 23,2 17 20,7 13 15,9 15 18,3 

Επίπεδο ακριβείας για κάθε εργαζόμενο όσον αφορά 

τον αριθμό των στοιχείων χειρισμού, τον αριθμό των 

λαθών, και το ποσοστό των σωστών αποφάσεων 

15 18,3 11 13,4 19 23,2 23 28,0 14 17,1 

Ποσά ζημιών ως ποσοστό επί του συνόλου 18 22,0 16 19,5 21 25,6 19 23,2 8 9,8 

 

Απόψεις επιχειρήσεων σχετικά με τους καταναλωτές – πελάτες τους 

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η καταναλωτική συμπεριφορά επηρεάζεται από την 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των αγοραστών (23,2%). Αντίθετα, θεωρούν ότι οι καταναλωτές-πελάτες τους θα ήταν  σε μικρό βαθμό  

διατεθειμένοι να αγοράσουν ένα προϊόν σε υψηλότερη τιμή αν γνώριζαν ότι είναι φιλικό προς το περιβάλλον (20%), ότι δίνουν σε μικρό βαθμό 

έμφαση στη σύσταση των προϊόντων ως προς τη φιλικότητά τους προς το περιβάλλον (29,3%), ότι είναι σε πάρα πολύ μικρό βαθμό 

ευαισθητοποιημένοι ως προς την προστασία του περιβάλλοντος (25,6%) και ότι έχουν γνώση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας και των 

οφελών τους για τους ίδιους σε πολύ μικρό και μικρό βαθμό (28%). 
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Πίνακας 18. Απόψεις επιχειρήσεων σχετικά με τους καταναλωτές – πελάτες τους 

 Καθόλου Πολύ λίγο Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

 Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό Σ/τα Π/στό 

Έχουν γνώση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

και των οφελών τους για τους ίδιους 

10 12,2 23 28,0 23 28,0 11 13,4 15 18,3 

Είναι ευαισθητοποιημένοι ως προς την προστασία του 

περιβάλλοντος 

11 13,4 21 25,6 15 18,3 15 18,3 20 24,4 

Η καταναλωτική συμπεριφορά επηρεάζεται από την 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των αγοραστών 

14 17,1 16 19,5 16 19,5 17 20,7 19 23,2 

Δίνουν έμφαση στη σύσταση των προϊόντων ως προς τη 

φιλικότητά τους προς το περιβάλλον 

11 13,4 16 19,5 24 29,3 17 20,7 14 17,1 

Θα ήταν διατεθειμένοι να αγοράσουν ένα προϊόν σε 

υψηλότερη τιμή αν γνώριζαν ότι είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον 

25 30,5 9 11,0 20 24,4 15 18,3 13 15,9 
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8.2 Σχολιασμός ποσοτικής ανάλυσης 

 

Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα 

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είναι εταιρείες 

ανακύκλωσης, με περίπου 82 άτομα κατά μέσο όρο, με ετήσιο τζίρο κατά μέσο όρο 

444.932 Ευρώ, ενώ τέλος δραστηριοποιούνται κατά μέσο όρο 2,3 έτη σε πρακτικές 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Αναφορικά με την πορεία των επιχειρήσεων τα τρία τελευταία έτη, η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συμμετείχε στην έρευνα δήλωσε από την μία 

πλευρά αύξηση του συνόλου των πωλήσεων, αλλά από την άλλη πλευρά δεν 

παρουσιάστηκε καμία αλλαγή στο σύνολο των καθαρών κερδών. Επιπρόσθετα, 

παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των εργαζομένων, του αριθμού των πελατών, 

καθώς και των επενδύσεων. Αντίθετα, για τα επόμενα τρία έτη οι περισσότερες 

επιχειρήσεις αναμένουν αύξηση της απασχόλησης, του συνόλου πωλήσεων, καθώς 

και των επενδύσεων. Ωστόσο, δεν προβλέπουν αύξηση του αριθμού των πελατών και 

του συνόλου των καθαρών εσόδων. 

Ένα εξαιρετικά σημαντικό εύρημα της παρούσας διατριβής είναι η άγνοια 

πολλών επιχειρηματιών και ανωτάτων στελεχών των εταιρειών που συμμετείχαν στην 

έρευνα να ορίσουν ακριβώς τον όρο ‘αντίστροφη εφοδιαστική’, ενώ σε αρκετές 

περιπτώσεις η αντίστροφη εφοδιαστική συγχεόταν με την έννοια της ‘ανακύκλωσης’. 

Σε αυτό ίσως συμβάλλει και το γεγονός ότι η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα έχει 

εισαχθεί πρόσφατα ως μοντέλο που αντικατέστησε την παραδοσιακή εφοδιαστική 

αλυσίδα (Akçalı et al., 2008; Rubio et al., 2008; Chan et al., 2010). Οι Banomyong et 

al. (2008) αναφέρουν επίσης ότι υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος τόσο από ερευνητές 

όσο και από επιχειρηματίες για την σημαντικότητα της αντίστροφης εφοδιαστικής.  
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Διαδικασίες RL 

Η διαχείριση των επιστροφών περιλαμβάνει ως επί το πλείστον επιστροφή 

ελαττωματικών προϊόντων, επιστροφή λόγω λαθών στις παραγγελίες, καθώς και 

επιστροφές προς ανακύκλωση, ενώ σε μικρότερο βαθμό περιλαμβάνει επιστροφές 

ειδών που δεν πωλούνται για περισσότερο από δύο χρόνια. Ωστόσο, οι επιστροφές 

για λόγους ανακύκλωσης αφορούν μικρό ποσοστό, καθώς ο μεγαλύτερος όγκος των 

επιστροφών πραγματοποιείται είτε για επιδιόρθωση, είτε λόγω διαφωνίας με τους 

όρους του συμβολαίου, είτε επειδή το προϊόν είναι κατεστραμμένο. Πιο 

συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες που ακολουθούν οι επιχειρήσεις δεν είναι τόσο η 

ανακύκλωση, όσο η επανακατασκευή και η επιστροφή των προϊόντων στον 

κατασκευαστή, η επανόρθωση και η αποτέφρωση. Οι διαδικασίες της ανακατασκευής 

ή της  αναδιαμόρφωσης αποτελούν τις πιο συνήθεις διαδικασίες, σύμφωνα με τους 

Ravi  et al. (2007).  

Από τα παραπάνω καταδεικνύεται ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν 

υιοθετήσει πρακτικές που συνδέονται με την αντίστροφη εφοδιαστική, όπως άλλα 

παραδείγματα από το διεθνή χώρο και από διάφορους κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας, όπως είδαμε πρωτύτερα (Carvajal. 1996; Kish, 1997; Stevens & 

Grover, 1998; Goldsby & Closs, 2000; Downlatshahi, 2000; Ritchie et al., 2000; 

Ferguson & Browne, 2001). Το γεγονός ότι η πρακτική της αντίστροφης 

εφοδιαστικής δεν είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες 

χώρες υπαγορεύεται και από τους Nagurney & Toyasaki (2005) και , Lau & Wang 

(2009). Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει αφενός η έλλειψη ενδιαφέροντος και 

πληροφόρησης και αφετέρου η απουσία μέχρι πρόσφατα ενός σχετικού νομοθετικού 

πλαισίου. 

Παράγοντες που οδηγούν στην εισαγωγή διαδικασιών RL 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας δύο είναι οι κύριοι παράγοντες που 

οδηγούν τις εταιρείες στο να εισάγουν και να εφαρμόσουν διαδικασίες αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο πρώτος είναι η χρησιμοποίηση των πρακτικών 

αντίστροφης εφοδιαστικής στη διαχείριση των επιστροφών, ενώ ο δεύτερος είναι η 

ολοένα και αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και η 

τάση των επιχειρήσεων να απαντήσουν σε αυτό το αίτημα με πράξεις 

περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, όπως επισημαίνεται και από διάφορους μελετητές 
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(Dowlatshahi, 2000; de Brito, 2003; Lau & Wang, 2009; Chan & Chan, 2010; Miller 

& Sarder, 2012). Ο ισχυρισμός αυτός απορρέει από την πεποίθηση των επιχειρήσεων 

ότι η καταναλωτική συμπεριφορά επηρεάζεται από την περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση των αγοραστών, παρόλο που δεν θεωρούν πιθανό ότι οι 

καταναλωτές θα ήταν διατεθειμένοι να αγοράσουν ένα προϊόν σε υψηλότερη τιμή 

ακόμα και αν γνώριζαν ότι είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Ενδεχομένως αυτό να 

οφείλεται και στο γεγονός ότι οι καταναλωτές είναι απρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν 

προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά, ακόμα και αν γνωρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο 

συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος (Lee et al., 2012).  

Άλλοι παράγοντες είναι η ανάγκη των καταναλωτών για αντικατάσταση των 

συσκευών με πιο εξελιγμένες και συνεπώς η ικανοποίηση των καταναλωτών και η 

βελτίωση των σχέσεων των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους, καθώς και η ανάγκη 

για περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων με τους προμηθευτές. 

Τα παραπάνω συνάδουν με τη διεθνή βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα 

προηγούμενων μελετών. Πιο συγκεκριμένα, τονίζεται ότι η τάση των επιχειρήσεων 

να υιοθετήσουν πρακτικές αντίστροφης εφοδιαστικής απορρέει από την 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών (King & Mackinnon, 2002; 

Gunasekaran & Choy, 2012), από το ότι οδηγεί σε υψηλότερη ικανοποίηση των 

καταναλωτών (Guintini & Andel, 1995
α
;  Andel, 1997; Chan et al., 2010), αλλά και 

από την συνεισφορά τους στην επίτευξη υψηλότερης κερδοφορίας (Andel, 1997; 

Clendenin, 1997; South, 1998; Rubio et al., 2008).  

Παρόλα αυτά, δεν αναφέρθηκε από τις επιχειρήσεις ότι οι πρακτικές 

αντίστροφης εφοδιαστικής εντάσσονται σε ένα πλαίσιο υπεύθυνων ενεργειών των 

επιχειρήσεων, υπό την έννοια ότι θέλουν να μειώσουν τον αρνητικό περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους και να συμβάλλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος, όπως καταδεικνύουν ευρήματα άλλων ερευνών (Sarkis et al., 2010; 

Gunasekaran & Choy, 2012), αλλά και ότι συνιστούν καινούργιες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες (Salema et al., 2006), καθώς και κίνητρο για τη συνέχιση της λειτουργίας 

της επιχείρησης σε μακροπρόθεσμη βάση (Pokharel & Mutha, 2009). 
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Προϋποθέσεις εισαγωγής των διαδικασιών RL 

 Οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των διαδικασιών αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας απορρέουν από την μείωση ή και εξάλειψη των ανασταλτικών 

παραγόντων για την υιοθέτηση και εφαρμογή διαδικασιών αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Έτσι, η ύπαρξη ενός διευρυμένου δικτύου μεταφορών, το κατάλληλο 

μοντέλο επιχειρησιακών διαδικασιών, η επάρκεια χρόνου για διαχείριση επιστροφών, 

η διαθεσιμότητα των χρηματοοικονομικών πόρων, η ευκολία ανακύκλωσης των 

προϊόντων ακόμα και αν είναι προϊόντα διαφορετικών υλικών, η ύπαρξη 

καταρτισμένου προσωπικού αλλά και τεχνολογικών συστημάτων που να 

υποστηρίζουν την εφαρμογή και λειτουργία της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, 

καθώς και η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ανακύκλωση των 

προϊόντων αποτελούν προϋποθέσεις εισαγωγής των διαδικασιών RL.  

 Η έλλειψη ολοκληρωμένων συστημάτων αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην χρησιμοποίηση διαδικασιών RL, όπως 

επισημαίνουν αρκετοί ερευνητές που δίνουν σημασία στην ύπαρξη πληροφοριακών 

συστημάτων υποστήριξης της αντίστροφης εφοδιαστικής (Stock, 1998; Rogers & 

Tibben-Lembke, 2006). Εκτός από την έλλειψη πληροφοριακών συστημάτων, 

επισημαίνεται και η έλλειψη πληροφόρησης (Rogers και Tibben-Lembke, 1998), το 

γεγονός ότι η ανακύκλωση μερικές φορές είναι δύσκολη εξαιτίας της ύπαρξης 

διαφορετικών υλικών (Neira et al., 2006), αλλά και η έλλειψη κατάρτισης (Ravi & 

Shankar, 2005, όπως παρατίθενται στους Bernon & Cullen, 2007). Επίσης, τονίζεται 

το γεγονός ότι η εφαρμογή πρακτικών αντίστροφης εφοδιαστικής θα πρέπει να 

αποτελεί μία από τις προτεραιότητες μίας εταιρείας (Rogers & Tibben-Lembke, 

2002), κάτι το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωση των επιχειρήσεων που συμμετείχαν 

στην έρευνα. 

 Παρόλα αυτά, το υψηλό κόστος αποτελεί υπό προϋποθέσεις ανασταλτικό 

παράγοντα σύμφωνα με την πλειοψηφία των επιχειρήσεων και αντίθετα με ότι 

υποστηρίζεται από προηγούμενες έρευνες (Miller & Sarder, 2012). 
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Οφέλη από την εισαγωγή διαδικασιών RL 

 Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, η εισαγωγή και εφαρμογή 

διαδικασιών αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας συμβάλει καταρχήν στη δημιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στη συνολική μείωση του κόστους της επιχείρησης 

και τέλος στην ικανοποίηση των καταναλωτών. Αντίθετα, τα αποτελέσματα όσον 

αφορά στην επίτευξη υψηλότερου επιπέδου κερδοφορίας, αλλά και στη βελτίωση της 

εταιρικής εικόνας, είναι διφορούμενα. 

 Παρόλα αυτά, τα ευρήματα από την παρούσα έρευνα επισημαίνονται και από 

άλλους ερευνητές. Πιο συγκεκριμένα, οι Lee et al. (2012) αναφέρουν πως η 

αντίστροφη εφοδιαστική συμβάλλει στην μείωση του κόστους παραγωγής, καθώς και 

στη βελτίωση της εταιρικής εικόνας. Η ικανοποίηση των καταναλωτών αναφέρεται 

από διάφορους ερευνητές (Guintini & Andel, 1995
α
;  Andel, 1997; Blumberg, 1999; 

de Brito, 2003; Chan et al., 2010), όπως και η επιθυμία ανταπόκρισης των εταιρειών 

στο αίτημα των καταναλωτών για πράσινα προϊόντα (Thierry et al., 1995; de Brito, 

2003, 2003; Mollenkopf & Closs, 2005), καθώς και η μείωση του κόστους 

παραγωγής (Hoffman, 2000; de Brito, 2003). Επίσης, η ενίσχυση της εικόνας της 

επιχείρησης ως εταιρεία κοινωνικής υπευθυνότητας αναφέρεται από τους Lau & 

Wang (2009) και Chan & Chan (2010). 

 

Δείκτες απόδοσης των διαδικασιών RL 

 Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, δεν υπάρχει κάποια 

συγκεκριμένη διαδικασία για την μέτρηση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

παρόλο που η μέτρησή της κρίθηκε ως απαραίτητη και σημαντική. Ορισμένες 

επιχειρήσεις δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν την ακρίβεια ταξινόμησης, καθώς και το 

επίπεδο ακριβείας για κάθε εργαζόμενο όσον αφορά τον αριθμό των στοιχείων 

χειρισμού, τον αριθμό των λαθών, και το ποσοστό των σωστών αποφάσεων. 

 Το γεγονός ότι η μέτρηση της απόδοσης θεωρείται σημαντική, 

υπογραμμίζεται και από προηγούμενες μελέτες (Van der Vorst, 2000; Persson & 

Olhager,  2002; Stock et al., 2002; Ross, 2002; Stank, et al. 2003; Mollenkopf et al., 

2005; Saccani et al., 2006; Rahman, 2006). Ωστόσο, οι δείκτες απόδοσης που 

χρησιμοποιούν οι Ελληνικές επιχειρήσεις δεν καλύπτουν όλο το φάσμα των 

επιχειρηματικών διαδικασιών της αντίστροφης, πιθανόν επειδή δεν υπάρχουν τόσες 
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πολλές διαδικασίες που να εντάσσονται στο πλαίσιο της αντίστροφης εφοδιαστικής.

  

Ανασχεδιασμός Δραστηριοτήτων και Τεχνολογίες 

 Ο ανασχεδιασμός δεν αναφέρθηκε σχεδόν από καμία επιχείρηση και από τις 

απαντήσεις γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει χρόνος αλλά και χρηματικό κεφάλαιο 

που να μπορεί να διατεθεί για ανασχεδιασμό λειτουργιών έτσι ώστε να αναπτυχθούν 

οι δραστηριότητες της αντίστροφης εφοδιαστικής. Οι περισσότερες εταιρείες τις 

έχουν ως συμπληρωματικές λειτουργίες για να καλύπτουν τις επιστροφές τους και για 

να παρουσιάζουν έντονη εταιρική κοινωνική ευθύνη όπως άλλωστε αυτό 

αποτυπώνεται και από τις ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Για τις 

τεχνολογίες από την άλλη, οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι σημαντική σε όλα τα 

στάδια λειτουργίας της εταιρείας και θεωρούν ότι ίσως να μπορούσαν πιο 

μεθοδευμένα να τους βοηθήσουν με τις επιστροφές και τις διεργασίες αντίστροφης 

εφοδιαστικής, Η ανώτερη διοίκηση είναι αυτή που επεμβαίνει και παίρνει τέτοιες 

αποφάσεις, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης οι επενδύσεις και τα έξοδα για 

εξοπλισμό έχουν συρρικνωθεί από όλους. 

 

Πρακτικές εφαρμογές / Καλές πρακτικές 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για 

μελλοντική έρευνα αλλά και στην περίπτωση των επιχειρήσεων που θέλουν να 

δραστηριοποιηθούν στον τομέα της αντίστροφης εφοδιαστικής καταδεικνύουν ότι: 

- Πολλές επιχειρήσεις δε γνωρίζουν σχετικά με την εφαρμογή και τα 

πλεονεκτήματα από την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα ως ξεχωριστή 

επιχειρησιακή διαδικασία, παρά τις αντίστοιχες δράσεις που έχει 

πραγματοποιήσει ο ανταγωνισμός στο εξωτερικό. 

- Πολλές επιχειρήσεις είναι απρόθυμες να επενδύσουν σε πρακτικές 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας εξαιτίας της έλλειψης οικονομικών 

πόρων, εξειδικευμένου προσωπικού, χρόνου, αλλά και της πολιτικής, 

κοινωνικής και κυρίως οικονομικής αστάθειας. 

- Αρκετές επιχειρήσεις δεν προβάλλουν τις επιστροφές των προϊόντων από 

τους καταναλωτές προς τις επιχειρήσεις, κυρίως γιατί τις θεωρούν ως κάτι 
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«αναγκαίο» και δεν μπορούν να διακρίνουν την αναγκαιότητα 

ολοκληρωτικών υπηρεσιών RL 

Ως εκ τούτου εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη για: α) 

επιμόρφωση των επιχειρηματικών/ανωτάτων στελεχών σχετικά με τα οφέλη από την 

εισαγωγή διαδικασιών αντίστροφης εφοδιαστικής, β) δημιουργία ενός σταθερού 

οικονομικού, νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου ως κίνητρο για την εφαρμογή 

πρακτικών αντίστροφης εφοδιαστικής από τις επιχειρήσεις και γ) ενημέρωσης των 

καταναλωτών. Επί παραδείγματι, στην Ισπανία οι καταναλωτές δεν έχουν ενδιαφέρον 

και προθυμία για ανακύκλωση των συσκευών τους (Ponce-Cueto et al., 2010). 

Κατά συνέπεια, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να ενημερωθούν για τα οφέλη της 

εφαρμογής διαδικασιών αντίστροφης εφοδιαστικής, ούτως ώστε να αποτελεί πλέον 

μία προτεραιότητα των επιχειρησιακών τους διαδικασιών (Rogers & Tibben-Lembke, 

2002; Chan & Chan, 2010), αλλά και να προβούν σε μεθόδους ενημέρωσης των 

καταναλωτών, δίνοντάς τους παράλληλα κίνητρα για την ανακύκλωση των 

συσκευών. Η ένταξη πρακτικών αντίστροφης εφοδιαστικής στον αναπτυξιακό νόμο ή 

σε προγράμματα εταιρικών χρηματοδοτήσεων θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει προς 

την κατεύθυνση αυτή. 

 

8.3 Ποιοτική ανάλυση  

Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες; Υπάρχει κάποιος έλεγχος αυτών των 

διαδικασιών; 

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται στην εταιρεία που συμμετείχε στην έρευνα 

είναι οι εξής: 

- πρόγραμμα ανακύκλωσης μικρών ηλεκτρικών στηλών σε συνεργασία με 

το φορέα ΑΦΗΣ 

- πρόγραμμα συγκέντρωσης αξεσουάρ, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών και συσκευών κινητής τηλεφωνίας (όπως μελάνια εκτυπωτή, 

συσκευές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αξεσουάρ φορητών 

υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων)  

- ανακύκλωση λιπαντικών και λαμπτήρων εντός της εταιρείας 

- επαναχρησιμοποίηση των υλικών εντός της εταιρείας 
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- ενημέρωση/ευαισθητοποίηση και προτροπή των καταναλωτών μέσω 

προγραμμάτων ανταμοιβής ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις πρακτικές 

ανακύκλωσης της εταιρείας 

Αναφορικά με το αν γίνεται έλεγχος αυτών των διαδικασιών, ο ερωτηθείς 

απάντησε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα ελέγχου, αλλά το οικονομικό τμήμα 

σε συνεργασία με το τμήμα διανομών και με το τμήμα πωλήσεων επιβλέπουν αυτές 

τις διαδικασίες. Επίσης, υπάρχει συμμετοχή σε προγράμματα άλλων εξειδικευμένων 

φορέων, όπως είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 

Συσκευασίας που διαχειρίζεται ο εξειδικευμένος φορέας Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, αλλά και το Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Ελλάδα που διαχειρίζεται η εταιρεία 

Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.  

Υπάρχει παρακίνηση και γενικότερα κάποια κινητικότητα από την ανώτερη 

διοίκηση; 

Βάσει της άποψης που εκφράστηκε, δε φαίνεται να υπάρχει κάποια 

παρακίνηση από την ανώτερη διοίκηση σχετικά με πρακτικές ανακύκλωσης και 

αντίστροφης εφοδιαστικής. Όπως αναφέρθηκε «η ανώτερη διοίκηση δε φαίνεται να 

είναι δεσμευμένη σε πρακτικές διαχείρισης αντίστροφης εφοδιαστικής. Δεν υπάρχει 

κάποια κεντρική οργάνωση. Το μοναδικό που γίνεται είναι η συμπλήρωση κάποιων 

εκθέσεων βάσει των αποτελεσμάτων που θα δοθούν από το οικονομικό τμήμα σε 

συνεργασία με το τμήμα διανομών και τμήμα πωλήσεων, ώστε να συμπληρωθεί η 

Έκθεση Ετήσιων Αποτελεσμάτων της εταιρείας». Παράλληλα, τονίστηκε ότι, εκτός 

των εξειδικευμένων κρατικών φορέων ανακύκλωσης που αναφέρθηκαν πρωτύτερα, 

δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από λοιπές μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές 

οργανώσεις για την καλύτερη οργάνωση, διαχείριση και εφαρμογή πρακτικών 

αντίστροφης εφοδιαστικής.  

Πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η διαδικασία της ανακύκλωσης κινητών; 

Μπορεί να υπάρχουν οφέλη από τη διαδικασία αυτή; 

Όπως τονίστηκε, υπάρχουν τρεις τρόποι βελτίωσης της διαδικασίας της 

ανακύκλωσης κινητών και γενικά ηλεκτρονικών αποβλήτων. Ο πρώτος τρόπος είναι 

η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών: «ο κόσμος θα πρέπει να συνηθίσει στην ιδέα 

της ανακύκλωσης, να μάθει τα οφέλη αυτής της διαδικασίας και να συμμετέχει πιο 
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ενεργά και σε μεγαλύτερο ποσοστό». Ο δεύτερος είναι η ύπαρξη και η σωστή 

εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα 

συστήματα αυτά μπορούν να συμβάλλουν έτσι ώστε «να μειωθούν  οι λειτουργικές 

δαπάνες των εταιρειών που οφείλονται στην επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων, να 

βελτιωθούν οι πόροι χρησιμοποίησης, να αυξηθεί η κερδοφορία των εταιρειών και 

γενικά να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των πρακτικών 

ανακύκλωσης και αντίστροφης εφοδιαστικής». Ο τρίτος τρόπος αφορά τη συμβολή της 

πολιτείας μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων ειδικής φορολογικής πολιτικής σε 

εταιρείες που προβαίνουν σε ανακύκλωση συσκευών και εφαρμόζουν προγράμματα 

αντίστροφης εφοδιαστικής. Όπως τονίστηκε «στην Κίνα υπάρχει το παράδειγμα αυτό, 

όπου η φορολογική πολιτική που εστιάζει σε εταιρείες που παράγουν ηλεκτρονικές 

συσκευές και σε καταναλωτές που συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης 

ηλεκτρονικών αποβλήτων είχε ως αποτέλεσμα αφενός την αύξηση του ΑΕΠ και 

αφετέρου την βελτίωση της περιβαλλοντικής πολιτικής». Από τους περισσότερους 

τονίστηκε ότι με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών θα μπορούσαν οι επιστροφές να 

διαχειρίζονται αρκετά γρήγορα και έτσι τα οφέλη να είναι ορατά σε πολύ μεγαλύτερο 

βαθμό. 

Πώς λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με θέματα ανακύκλωσης; Υπάρχει 

ανατροφοδότηση από τα καταστήματα και τους πελάτες; 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ανώτερη διοίκηση δεν είναι δεσμευμένη προς την 

κατεύθυνση της ανακύκλωσης και της εφαρμογής πρακτικών αντίστροφης 

εφοδιαστικής. Συνεπώς, «οι όποιες προσπάθειες γίνονται, αποτελούν απόρροια της 

πρωτοβουλίας του τμήματος πωλήσεων και του τμήματος διανομής. Ενημερώνεται 

έπειτα το οικονομικό τμήμα και συντάσσεται μία έκθεση προς την ανώτερη διοίκηση. Η 

έγκριση τυχόν πρωτοβουλιών αργεί να έρθει, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι ακόμα και 

με την πιο μικρή θετική απάντηση». 

Αναφορικά με την ανατροφοδότηση, το οικονομικό τμήμα της εταιρείας σε 

συνεργασία με το τμήμα διανομών και το τμήμα πωλήσεων καταγράφουν ετησίως 

την κίνηση που υπάρχει στον τομέα των επιστροφών και της ανακύκλωσης και 

συμπληρώνουν μία ετήσια έκθεση με βάση τις μηνιαίες καταστάσεις που λαμβάνουν 

από τα καταστήματα της εταιρείας. Ανατροφοδότηση από τους πελάτες, όμως, δεν 

υπάρχει. Θα μπορούσε με την χρήση πληροφοριακών συστημάτων να ενισχυθεί η 

ανατροφοδότηση, έτσι ώστε να αυξηθούν και οι καταναλωτές που κάνουν 
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ανακύκλωση, αλλά και η ίδια η εταιρεία να δείξει την περιβαλλοντική της ευθύνη και 

την ευθυγράμμιση με το αντίστοιχο ISO, ήταν μια από τις ενδιαφέρουσες απαντήσεις.

   

Καταγράφονται κάποια στατιστικά στοιχεία; Είναι η διαδικασία της επιστροφής 

επιχειρησιακή σας λειτουργία αυτόνομη και ξεχωριστή ή θεωρείται ως μέρος κάποιας 

άλλης λειτουργίας; 

Σχετικά με την καταγραφή στατιστικών στοιχείων, αναφέρθηκε από τον 

συμμετέχοντα στην έρευνα ότι, «όπως ήδη ανέφερα, τα καταστήματα της εταιρείας 

στέλνουν μηνιαίες καταστάσεις στο τμήμα πωλήσεων και στο τμήμα διανομών, οι 

οποίες καταλήγουν στο οικονομικό τμήμα, όπου συντάσσεται μία μηνιαία έκθεση. Αυτά 

είναι τα όποια στατιστικά στοιχεία καταγράφονται». 

Όσον αφορά στο αν η διαδικασία ανακύκλωσης και επιστροφών αποτελεί 

αυτόνομη και ξεχωριστή λειτουργία, ο συμμετέχων απάντησε αρνητικά και ανέφερε 

ότι αυτές οι διαδικασίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας marketing 

της εταιρείας. Τα στατιστικά στοιχεία που καταγράφονται είναι σε ετήσια βάση και 

φυσικά και δίνουν καθαρή εικόνα. Θα μπορούσε με την χρήση του ήδη υπάρχοντος 

ERP να μετρώνται με ειδικό report οι επιστροφές, ώστε να μεθοδεύεται και η 

διαφορετική διαχείριση τους. Όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε: «η εταιρεία μας 

προωθεί την πολιτική επιστροφών και ανακύκλωσης από τους καταναλωτές προς τις 

εταιρείες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας στο διαδίκτυο, αλλά και μέσω 

των επίσημων σελίδων της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς όμως να 

έχει μεθοδεύσει αντίστοιχα την μέτρηση των αποτελεσμάτων».  

Κάνετε προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη των επιστροφών σας; 

Σύμφωνα με την απάντηση του συμμετέχοντα στην έρευνα, η εταιρεία δεν κάνει 

προσπάθειες για περαιτέρω ανάπτυξη των επιστροφών. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

αφενός στην οικονομική δυσπραγία και αφετέρου στην έλλειψη προσωπικού και 

μεγάλου φόρτου εργασίας. Όπως αναφέρθηκε «για να γίνει ανάπτυξη αυτών των 

διαδικασιών απαιτούνται εξειδικευμένα άτομα, τα οποία θα απασχολούνται μόνο με 

αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, αυτό δεν είναι εφικτό σήμερα, εξαιτίας των περιορισμένων 

οικονομικών πόρων και της οικονομικής αβεβαιότητας που υπάρχει. Οι εργαζόμενοι 

στην εταιρεία προσπαθούν να ανταποκριθούν και σε αυτό το κομμάτι, αλλά ο φόρτος 

εργασίας δεν αφήνει και πολλά περιθώρια. Ίσως με μία μικρή συμβολή της κυβέρνησης, 
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όπως για παράδειγμα την παροχή κονδυλίων για πρακτικές ανακύκλωσης και 

αντίστροφης εφοδιαστικής, να ήμασταν σε θέση να επενδύσουμε περισσότερο σε τέτοιου 

είδους διαδικασίες». 

Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στη διαχείριση 

των επιστροφών σας; 

Όπως ισχυρίστηκε ο συμμετέχων στην έρευνα, τα προβλήματα που καλείται η 

επιχείρηση να αντιμετωπίσει στη διαχείριση των επιστροφών τους είναι πολλά. Το 

πρώτο πρόβλημα σχετίζεται με την έλλειψη των απαιτούμενων πόρων και κυρίως την 

ελλιπή ενημέρωση και κατάρτιση των εργαζομένων στα καταστήματα, καθώς όπως 

δήλωσε «υπάρχει έλλειψη τεχνογνωσίας και ειδικευμένου προσωπικού, και πρωτίστως 

φόρτου εργασίας που επιμερίζεται στα ήδη υπάρχοντα άτομα. Λόγω της οικονομικής 

αβεβαιότητας δεν μπορούμε να προσλάβουμε επιπλέον άτομα με εξειδίκευση σε αυτό το 

αντικείμενο, με αποτέλεσμα οι ήδη υπάρχοντες υπάλληλοι να πρέπει να καλύψουν και 

αυτές τις διαδικασίες. Αλλά το πρόβλημα πάει και πιο πέρα, καθώς τα άτομα αυτά δεν 

είναι γνώστες του αντικειμένου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ορισμένα 

προβλήματα πρακτικής φύσεως. Εμείς προσπαθούμε μέσω σεμιναρίων να δώσουμε 

αυτή τη γνώση στους υπαλλήλους μας, αλλά καταλαβαίνεται ότι αυτό μόνο δεν είναι 

αρκετό».  

 Δύο επιπλέον προβλήματα που αναφέρθηκαν αφορούν την πολιτική των 

εταιρειών του κλάδου γενικά αναφορικά με την σχέση ανακύκλωσης και ανταμοιβής 

των επιστροφών και την πληροφόρηση των καταναλωτών. Όπως αναφέρθηκε: «ο 

κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος με την έννοια της αντίστροφης εφοδιαστικής και μόλις 

τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να μπαίνει στο κλίμα της ανακύκλωσης. Αλλά ακόμη 

και σήμερα αυτό που παρατηρώ είναι μία έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

και ελλιπής γνώση σχετικά με την ανακύκλωση μπαταριών και ηλεκτρονικών συσκευών 

από μέρους των καταναλωτών. Συχνά οι πελάτες θεωρούν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια 

των εταιρειών προς την κατεύθυνση της ανακύκλωσης γίνεται με απώτερο στόχο το 

κέρδος και ίσως για αυτό να μην είναι πολύ θετικοί. Σε αυτό, βέβαια, ευθύνονται και οι 

εταιρείες τηλεπικοινωνιών, καθώς δε δημιουργούν κίνητρα στους καταναλωτές να 

ανακυκλώσουν τις συσκευές τους. Για παράδειγμα, αν υπήρχε μία συγκεκριμένη 

πολιτική σύμφωνα με την οποία θα υπήρχε μία πολύ καλή σχέση ανακύκλωσης και 

ανταμοιβής των επιστροφών, ίσως να υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή από τον κόσμο. Σε 

αυτό, εκτός από τις εταιρείες θα μπορούσε να βοηθήσει και η πολιτεία με την εφαρμογή 
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πολιτικών φοροαπαλλαγής στις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνίας που εμπλέκονται στη 

διαχείριση αντίστροφης εφοδιαστικής και ανακύκλωσης, ώστε να δίνονται περισσότερα 

κίνητρα στους καταναλωτές από τις εταιρείες».  

Από την πλειοψηφία επίσης αναφέρθηκε το πρόβλημα της μη ύπαρξης 

ιχνηλασιμότητας των επιστρεφόμενων προϊόντων, η διαλογή πρέπει να γίνεται με 

πολύ συγκεκριμένο τρόπο, αρκετά χρονοβόρο, ώστε να μπορούν να κρατούνται 

στοιχεία για τα επιστρεφόμενα προϊόντα ώστε να χρησιμοποιούνται για την 

διεξαγωγή ποικίλων συμπερασμάτων, πέρα από ποσότητα και αξία. 

 

8.3.1 Εφαρμογή RL διαδικασιών στην υπό εξέταση εταιρεία 

Βάσει των στοιχείων που συλλέχθηκαν από την πρωτογενή έρευνα με την 

μέθοδο της συνέντευξης, το δίκτυο αντίστροφης της υπό εξέταση εταιρείας 

παρουσιάζεται στα σχήματα 27 και 28. Το σχήμα 28 δημιουργήθηκε με το 

πρόγραμμα ms-project ώστε να απεικονιστούν και οι χρόνοι οι οποίοι απαιτούνται για 

την κάθε διεργασία. 
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Σχήμα 28: Απεικόνιση Διαδικασιών εταιρείας 

Επιστροφή κινητού σε κατάστημα 
μεταχειρισμένων κινητών από τον 

καταναλωτή 

Επιστροφή κινητού σε κατάστημα 

της εταιρίας από τον καταναλωτή 

Επιστροφή κινητού λόγω 

βλάβης 

Επιστροφή κινητού για 

ανακύκλωση 

Μεταφορά κινητού στα κεντρικά 

γραφεία 

Μεταφορά κινητού για επισκευή 

Μεταφορά κινητού στην κατασκευάστρια 

εταιρία 

Μεταφορά κινητού στην ΑΗΗΕ 

Αποσυναρμολόγηση 

Διαχωρισμός υλικών 
Μπαταρίες, Γυαλί, Πλαστικά, Προσόψεις, 

Βαρέα Μέταλα, Λοιπά Υλικά 

 

Ταφή άχρηστων υλικών 
Διαλογή ανταλλακτικών 

Πώληση χρήσιμων υλικών Επαναπροώθηση των υλικών στην αγορά 
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Σχήμα 29: Απεικόνιση Διαδικασιών εταιρείας με ms-project 
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8.4 Συμπεράσματα 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η δημιουργία ενός θεωρητικού 

μοντέλου RL, το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά προς την κατεύθυνση του 

προσδιορισμού των παραγόντων εκείνων που οδηγούν τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο τηλεπικοινωνιών και διαχείρισης συσκευών κινητής 

τηλεφωνίας στην απόφαση να υιοθετήσουν πρακτικές RL, τις προϋποθέσεις που θα 

πρέπει να συντρέχουν για την ολοκληρωμένη και πετυχημένη εφαρμογή RL, των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια εφαρμογής 

πρακτικών RL, καθώς και στα οφέλη που αποκομίζουν οι εταιρείες από την 

εφαρμογή των RL.  

 Η συμβολή της έρευνας αυτής έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει ένα ολιστικό 

μοντέλο θεώρησης της αντίστροφης εφοδιαστικής, το οποίο λείπει από τη διεθνή 

βιβλιογραφία, η οποία επικεντρώνεται ως επί το πλείστον σε συγκεκριμένες πτυχές 

των RL (Lai et al., 2013). Το μοντέλο αυτό θα επιτρέψει να διατυπώσουμε προτάσεις 

καλής πρακτικής προς τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να βελτιωθεί η 

αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής  των διαδικασιών και 

πρακτικών RL και να αναπτυχθούν, καθώς βρέθηκε ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο 

ανάπτυξης των υπηρεσιών RL σε Πανελλαδικό επίπεδο. 

Τα συμπεράσματα που απορρέουν από την ποσοτική και την ποιοτική έρευνα 

είναι αξιόλογα και η διαδικασία διεξαγωγής τους παρουσιάζεται στο σχήμα 29. 
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Σχήμα 30: Διαδικασία διεξαγωγής συμπερασμάτων 

 

 Αρχικά, διερευνήθηκαν οι παράγοντες εκείνοι που οδηγούν μία εταιρεία στο 

να εισάγει διαδικασίες RL. Σύμφωνα με την πρωτογενή έρευνα, οι δύο κύριοι 

παράγοντες είναι η χρησιμοποίηση των πρακτικών αντίστροφης εφοδιαστικής στη 

διαχείριση των επιστροφών, ενώ ο δεύτερος είναι η ολοένα αυξανόμενη 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και η τάση των επιχειρήσεων να 

απαντήσουν σε αυτό το αίτημα με πράξεις περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, όπως 

επισημαίνεται και από διάφορους μελετητές (Dowlatshahi, 2000; de Brito, 2003; 

Kumar & Dao, 2006; Lau & Wang, 2009; Chan & Chan, 2010; Miller & Sarder, 

2012). Έπειτα, διερευνήθηκαν οι προϋποθέσεις εισαγωγής της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. 

Εν συνεχεία, εξετάστηκαν τα οφέλη από την εισαγωγή των RL στις εταιρείες 

του κλάδου τηλεπικοινωνιών. Η υιοθέτηση πρακτικών που συνδέονται με την 

προστασία του περιβάλλοντος συμβάλλει στη δημιουργία πιο πιστών καταναλωτών 

και στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της εταιρείας (Guintini & Andel, 

1995α;  Andel, 1997; Blumberg, 1999; de Brito, 2003; Chan et al., 2010 Lai et al., 

2013) και εν τέλει στην υψηλότερη κερδοφορία (Andel, 1997; Clendenin, 1997; 

South, 1998; Rubio et al., 2008). Ωστόσο, η επιθυμία των εταιρειών να συμβάλλουν 

στη μείωση του αρνητικού αντίκτυπου που έχει η λειτουργία τους στο περιβάλλον δεν 

 ____ 

 ____ 

 

Δημιουργία θεωρητικού μοντέλου 

Δημιουργία ερωτηματολογίου ποσοτικής & 

ποιοτικής έρευνας  

Διεξαγωγή τελικών συμπερασμάτων 

 ____ 

 ____ 
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αποτελεί κύριο λόγο υιοθέτησης πρακτικών RL, όπως καταδεικνύουν προηγούμενες 

έρευνες (Sarkis et al., 2010; Gunasekaran & Choy, 2012; Lai et al., 2013). Επιπλέον 

οφέλη που βρέθηκαν σε αυτήν την έρευνα και που συνάδουν με τα αποτελέσματα 

προηγούμενων μελετών είναι η μείωση του κόστους παραγωγής (Hoffman, 2000; de 

Brito, 2003; Lee et al., 2012), καθώς και η βελτίωση της εταιρικής εικόνας (Lau & 

Wang, 2009; Chan & Chan, 2010; Lee et al., 2012).  

Τα αποτελέσματα της έρευνας οδήγησαν επίσης και στα εξής συμπεράσματα: 

α) πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ενέργειες αντίστροφης 

εφοδιαστικής δε γνωρίζουν σχετικά με την εφαρμογή και τα πλεονεκτήματα από την 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα και συγχέουν τον όρο ‘αντίστροφη εφοδιαστική 

αλυσίδα’ με τον όρο ‘ανακύκλωση’, β) υπάρχει απροθυμία από μέρους της ανώτατης 

διοίκησης να επενδύσει σε πρακτικές αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, στη 

δημιουργία ενός κατάλληλου μοντέλου επιχειρησιακών διαδικασιών και στη 

δημιουργία ενός τμήματος ελέγχου των επιστροφών, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης 

οικονομικών πόρων, εξειδικευμένου προσωπικού, φόρτου εργασίας και οικονομικής 

αστάθειας, γ) υπάρχει δυσκολία ανακύκλωσης διαφορετικών υλικών και δ) δεν 

υπάρχει ενεργός συμμετοχή των καταναλωτών, με ταυτόχρονη έλλειψη ενημέρωση 

και κινητοποίηση για τέτοιες δράσεις από τις ίδιες τις εταιρείες.  

Έτσι, τα προβλήματα με τα οποία οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες είναι 

τα λάθη στις καταγραφές των προϊόντων που έχουν επιστραφεί και κατά συνέπεια 

λάθη στην επικοινωνία με τον προμηθευτή, και εν τέλει στη μη αποτελεσματική και 

αποδοτική διαχείριση και ανακύκλωση των επιστρεφόμενων προϊόντων. Τα 

προβλήματα αυτά έχουν καταγραφεί και από προηγούμενες έρευνες (Kumar & Dao, 

2006; Neira et al., 2006; Bernon & Cullen, 2007; Chan & Chan, 2008; Ponce-Cueto et 

al., 2010). 

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα είναι ένα διεθνές αυξανόμενο πρόβλημα 

αποβλήτων που θα πρέπει να διαχειρίζονται με τα κατάλληλα συστήματα 

ανακύκλωσης έτσι ώστε να διασώζονται πολύτιμοι φυσικοί πόροι και να αποφεύγεται 

η μόλυνση που προκαλείται από τις χωματερές και από την καύση αποβλήτων.  

Ο κύριος στόχος-πρόκληση είναι οι άνθρωποι να επιστρέφουν τα παλιά τους 

προϊόντα για ανακύκλωση όταν δεν τα χρειάζονται πια. Η στάση των καταναλωτών 

και η συμπεριφορά απέναντι στην ανακύκλωση έχει μελετηθεί σε πολλές χώρες για 
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να βελτιωθεί η επιτυχία των προγραμμάτων ανακύκλωσης. Οι πιο σημαντικοί 

παράγοντες για την ενίσχυση της συμπεριφοράς για την ανακύκλωση είναι η ευκολία 

και η ενημέρωση στον τόπο και στον τρόπο ανακύκλωσης. Οι ανασταλτικοί 

παράγοντες για την ανακύκλωση, από πλευράς καταναλωτή είναι η συναισθηματική 

προσκόλληση στο παλιό τηλέφωνο και η τάση να το κρατούν ως εφεδρικό. Τα 

βήματα που αναφέρθηκα παραπάνω, είναι αυτά κατά τα οποία περιβαλλοντικοί 

κίνδυνοι μπορεί να εμφανιστούν στις περιπτώσεις όπου τα ηλεκτρονικά απόβλητα δεν 

θα τα χειριστούν σωστά. Με τις κατάλληλες τεχνολογικές μεθόδους, το 100% των 

υλικών σε ένα κινητό τηλέφωνο μπορούν να ανακτηθούν και τίποτα δεν πάει χαμένο, 

αυτό βέβαια απαιτεί και τις κατάλληλες διαδικασίες και  τεχνολογίες και όπως 

φάνηκε από της παρούσα έρευνα η Ελληνική αγορά έχει αναπτυχθεί λίγο προς την 

κατεύθυνση αυτή.  

 Όταν πρόκειται για την επιστροφή παλιών κινητών, πρόκληση θεωρείται η 

αύξηση της ενημέρωσης και η δημιουργία υποδομής θα είναι στα πλαίσια της 

οικολογίας και του περιβάλλοντος σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Τα οικονομικά 

κίνητρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υιοθετηθεί μια θετική συμπεριφορά 

προς την ανακύκλωση αλλά σημασία έχει τα κόστη που δημιουργούνται από αυτά τα 

κίνητρα να μειώνονται όταν η ανακύκλωση γίνει καθημερινή συνήθεια το οποίο οι 

εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με τις διαφημιστικές καμπάνιες το έχουν πετύχει σε 

κάποιο βαθμό. 

 Συνοπτικά τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας σχετικά με τις επιστροφές 

παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα 30. 
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Σχήμα 31: Απεικόνιση αποτελεσμάτων  
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8.5 Aπαντήσεις σε ερευνητικά ερωτήματα 

 

Προσδιορισμός των κινήτρων / δυνάμεων που οδηγούν τις επιχειρήσεις  

τηλεπικοινωνιών και ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 

στην απόφαση να υιοθετήσουν πρακτικές RL 

Μέσα από τη στατιστική ανάλυση διαφάνηκαν οι παράγοντες εκείνοι που 

οδηγούν τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και ανακύκλωσης ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών στην απόφαση να υιοθετήσουν πρακτικές RL. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι δύο: α) η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης των πρακτικών 

αντίστροφης εφοδιαστικής για τη διαχείριση των επιστροφών και β) η ολοένα και 

αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των καταναλωτών με το αίτημα να 

υιοθετήσουν και οι επιχειρήσεις πρακτικές που συμβάλλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και ανακύκλωσης ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών οδηγούνται στην απόφαση να υιοθετήσουν πρακτικές RL 

αφενός για να διαχειριστούν τις επιστροφές προϊόντων από τους καταναλωτές και 

αφετέρου για να απαντήσουν στο αίτημα των πολιτών με πράξεις περιβαλλοντικής 

υπευθυνότητας. 

 

Καταγραφή των προβλημάτων που έχουν να αντιμετωπίσουν ή έχουν ήδη 

αντιμετωπίσει οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις κατά την εισαγωγή υπηρεσιών 

RL 

Η στατιστική ανάλυση κατέδειξε τα προβλήματα με τα οποία έρχονται 

αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και ανακύκλωσης ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών κατά την εισαγωγή πρακτικών reverse logistics. Τα 

προβλήματα αυτά είναι: α) η απροθυμία της ανώτατης διοίκησης να δεσμευτεί στην 

υιοθέτηση πρακτικών RL και να εφαρμόσει ένα μοντέλο επιχειρησιακών διαδικασιών 

που θα διευκολύνει τις υπηρεσίες RL, β) η έλλειψη επαρκούς και κατάλληλου 

ανθρώπινου δυναμικού λόγω της έλλειψης οικονομικών πόρων, γ) η ανακύκλωση 
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διαφορετικών υλικών και τέλος δ) η μη ενεργός συμμετοχή των πολιτών σε πολύ 

μεγάλο ποσοστό. 

Διερεύνηση των προϋποθέσεων εκείνων που θα πρέπει να συντρέχουν για 

την ολοκληρωμένη και πετυχημένη εφαρμογή RL 

Μέσα από τη στατιστική ανάλυση αναδείχθηκαν οι προϋποθέσεις που θα 

πρέπει να συντρέχουν για την ολοκληρωμένη και πετυχημένη εφαρμογή RL. Οι 

προϋποθέσεις αυτές είναι οι εξής: α) η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης, β) 

εφαρμογή ενός μοντέλου επιχειρησιακών διαδικασιών που θα διευκολύνει τις 

υπηρεσίες RL, γ) στελέχωση των εταιρειών με επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

και καταρτισμένο προσωπικό, δ) κατανόηση των οφελών που προκύπτουν από την 

εισαγωγή πρακτικών RL, ε) ύπαρξη τεχνολογικών συστημάτων που να υποστηρίζουν 

την εφαρμογή και λειτουργία της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας και τέλος στ) 

συμμετοχή των καταναλωτών. Επιπλέον προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη ενός 

διευρυμένου δικτύου μεταφορών, καθώς και η επάρκεια χρόνου για διαχείριση 

επιστροφών. 

 

Εντοπισμός των ελέγχων που θα πρέπει να διεξαχθούν πριν ληφθεί η 

απόφαση για την εισαγωγή υπηρεσιών RL, αλλά και μετρήσεις που πρέπει να 

γίνονται για την επιτυχημένη λειτουργία των RL 

Όπως κατέδειξε η στατιστική ανάλυση, πριν ληφθεί η απόφαση για την 

εισαγωγή υπηρεσιών RL θα πρέπει οι εταιρείες να εξετάσουν το μοντέλο 

επιχειρησιακών διαδικασιών που ακολουθούν προκειμένου να διαπιστώσουν αν είναι 

κατάλληλο για την εφαρμογή πρακτικών RL. Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί η 

εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων, η δημιουργία τμήματος επιστροφών-

ανακύκλωσης και εφαρμογή ελεγκτικών μηχανισμών. 

Αναφορικά με τις μετρήσεις που θα πρέπει να γίνονται για την επιτυχημένη 

λειτουργία των RL, η προηγηθείσα ανάλυση κατέδειξε ότι οι μετρήσεις αυτές 

αφορούν είτε οικονομικούς είτε μη οικονομικούς παράγοντες, καθώς και τις επιδόσεις 

των διαφόρων λειτουργιών εφοδιασμού. Ορισμένες από τις μετρήσεις αυτές 

περιλαμβάνουν μετρήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών, της παραγωγικότητας, 

του κόστους μεταφοράς, του κόστους πρόληψης και αξιολόγησης, του κόστους 

μεταφοράς ανά μονάδα, το χρόνο ζωής του προϊόντος, το συνολικό κόστος της 
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εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και της ικανοποίησης των πελατών της εταιρείας. Οι 

μετρήσεις που εφαρμόζουν οι εταιρείες είναι: ακρίβεια ταξινόμησης, επίπεδο 

ακριβείας για κάθε εργαζόμενο όσον αφορά τον αριθμό των στοιχείων χειρισμού, τον 

αριθμό των λαθών, και το ποσοστό των σωστών αποφάσεων, ποσά ζημιών ως 

ποσοστό επί του συνόλου, καθώς και συνολική απογραφή στοιχείων σε σύγκριση με 

το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλονται. Ωστόσο, δε χρησιμοποιούνται καθόλου 

οι ώρες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας και η ώρα 

συνολικής απόδοσης. 

 

Καταγραφή των τρόπων και των διαδικασιών με τις οποίες θα γίνει η 

σύζευξη των υπαρχόντων διαδικασιών logistics με τις διαδικασίες RL, καθώς και 

των προβλημάτων που τυχόν μπορεί να ανακύψουν κατά τη σύζευξη αυτή 

Βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης, οι κυριότεροι τρόποι για να επιτευχθεί η 

σύζευξη των υπαρχόντων διαδικασιών logistics με τις διαδικασίες RL είναι η 

δέσμευση της ηγεσίας και το να αποτελέσει αυτό στόχο των εταιρειών που θα 

μεταδοθεί και στους εργαζομένους, η εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων και 

συστημάτων διαχείρισης ελέγχου της αποδοτικότητας της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας, καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. 

 Τα προβλήματα που ενδεχομένως να ανακύψουν από τη σύζευξη αυτή είναι 

ότι το νέο επιχειρησιακό μοντέλο δεν θα ανταποκρίνεται πλήρως στο ήδη υπάρχον 

μοντέλο της εταιρείας, καθώς και η ενδεχόμενη αντίσταση των εργαζομένων στις 

αλλαγές που απαιτούνται για την αποτελεσματική εισαγωγή πρακτικών RL. 

 

Διερεύνηση ως προς το αν οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται επιστροφές 

κινητών τηλεφώνων έχουν ενσωματώσει μεθόδους και τεχνικές για τον έλεγχο 

της απόδοσης του συστήματος RL και του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί. 

Μέσα από την πρωτογενή έρευνα που διεξήχθη, καταδείχθηκε ότι, οι επιχειρήσεις 

που διαχειρίζονται επιστροφές κινητών τηλεφώνων εφαρμόζουν είτε καθόλου είτε σε 

μικρό βαθμό ορισμένες από τις διαδικασίες της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, 

εξαιτίας της έλλειψης των απαιτούμενων πόρων. Οι πολιτικές επιστροφών που 

εφαρμόζουν οι ελάχιστες επιχειρήσεις του κλάδου είναι επιστροφές για ανακύκλωση, 

υποχρεωτικές επιστροφές βάσει της νομοθεσίας, επιστροφές ελαττωματικών 
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προϊόντων, επιστροφές λόγω ανανέωσης των προϊόντων, καθώς και επιστροφές μέσω 

εγγύησης.  

Αναφορικά με τον ποιοτικό έλεγχο των επιστροφών, οι περισσότερες 

επιχειρήσεις απάντησαν ότι εφαρμόζουν έλεγχο μόνο στα ελαττωματικά προϊόντα, 

ώστε να γίνει αίτημα επιστροφής στον προμηθευτή, ενώ ορισμένες χρησιμοποιούν 

bar codes ώστε να διευκολυνθούν κατά τη διαχείριση των επιστροφών των 

προϊόντων. Επίσης, καταδείχθηκε ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία 

σήμανσης – συσκευασίας των προϊόντων που επιστρέφονται, καθώς και  

συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των επιστροφών. 

 

8.6 Πρακτικές εφαρμογές στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 

Η προηγηθείσα ανάλυση κατέδειξε: α) τη σημαντικότητα της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας, β) το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο τηλεπικοινωνιών εφαρμόζουν είτε καθόλου είτε σε μικρό βαθμό 

ορισμένες από τις διαδικασίες της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας και γ) τη 

μικρή ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών σε πρακτικές επιστροφής προϊόντων και 

ανακύκλωσης. 

Βάσει των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας και των καλών πρακτικών 

που αναφέρονται από προηγούμενες μελέτες σε άλλες χώρες (Rogers & Tibben-

Lembke, 2002; Autry, 2005; Kumar & Dao, 2006; Lau & Wang, 2009; Stock & 

Mulki, 2009; Chan & Chan, 2010; Ponce-Cueto et al., 2010; Chi et al., 2011; Yang et 

al., 2012; Ho et al., 2012; Lai et al., 2013) προτείνονται τα ακόλουθα, προκειμένου οι 

εταιρείες του κλάδου τηλεπικοινωνιών να αυξήσουν την κερδοφορία τους, να 

μειώσουν τις λειτουργικές τους δαπάνες που απορρέουν από την επιστροφή 

προϊόντων και εν τέλει να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα 

των διαδικασιών αντίστροφης εφοδιαστικής: 

- Εφαρμογή συστημάτων ανταμοιβής επιστροφής προϊόντων και 

ανακύκλωσης προς τους καταναλωτές από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών  

- Δημιουργία τμήματος ελέγχου επιστροφής προϊόντων και ανακύκλωσης 

εντός της εταιρείας και εφαρμογή ελεγκτικών μηχανισμών και εταιρικού 

ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου, το οποίο θα διέπει τόσο τις 
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λειτουργίες της εταιρείας, όσο και τις λειτουργίες της εφοδιαστικής 

αλυσίδας  

- Εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων αντίστροφης εφοδιαστικής, τα 

οποία συντελούν στη μείωση των λειτουργικών δαπανών, μείωση 

επενδύσεων απογραφής, βελτίωση σχέσεων με τους πελάτες, αύξηση 

κερδοφορίας, βελτίωση συστήματος αντίστροφης εφοδιαστικής  

- Εισαγωγή μεθόδων μέτρησης της απόδοσης της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας 

- Καταγραφή στατιστικών στοιχείων επιστροφών 

- Συνέργειες με μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις 

- Συμβολή του κράτους μέσω της επιβολής ειδικής φορολογικής πολιτικής 

σε εταιρείες που παράγουν μεγάλο όγκο ηλεκτρονικών προϊόντων και σε 

καταναλωτές που εμπλέκονται ενεργά στην ανακύκλωση προϊόντων 

- Δημιουργία ειδικού ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου από το 

κράτος για την επιστροφή προϊόντων και την ανακύκλωση υλικών  

Τα αποτελέσματα από προηγούμενες έρευνας σε συνδυασμό με τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα για τις 

εταιρείες τηλεπικοινωνίας, προκειμένου να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο και 

αποτελεσματικό σύστημα αντίστροφης εφοδιαστικής για τη βέλτιση συλλογή και 

επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων. Επί παραδείγματι, οι Das & Chowdhury (2012) 

ανέπτυξαν ένα σύστημα όπου η συλλογή των επιστρεφόμενων προϊόντων γίνεται 

μέσω των καταστημάτων λιανικής πώλησης, σε συνδυασμό με τις μονάδες που 

συλλέγουν τα προϊόντα χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο φορέων παροχής υπηρεσιών 

αποκατάστασης. Η προτεινόμενη σχεδιαστική προσέγγιση παρέχει μια βελτιωμένη 

μέθοδο ανάκτησης σε ένα χαμηλότερο κόστος. 

 

8.6.1 Χρήση του μοντέλου της παρούσας διατριβής  

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που 

διαχειρίζονται τις επιστροφές κινητών τηλεφώνων βρίσκονται ακόμη στο πρώιμο 

στάδιο δημιουργίας και λειτουργίας δικτύου RL κυρίως λόγω των ιδιαίτερων 

συνθηκών που επικρατούν στην Ελληνική Αγορά. Ακόμη, βάσει των αποτελεσμάτων 

γίνεται αντιληπτό ότι δεν γνωρίζουν όλες τις διαδικασίες RL και δεν έχουν 
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ενσωματώσει στις επιχειρησιακές τους διαδικασίες τον ανασχεδιασμό με νέες 

τεχνολογίες, ενώ το θέμα της ποιότητας των επιστροφών τους δεν τους απασχολεί.   

Η δημιουργία του παρόντος μοντέλου επιχειρεί να δώσει ένα ολιστικό 

περίγραμμα που ίσως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και  «επιχειρηματικός οδηγός 

RL» για την επιτυχημένη μελέτη και υιοθέτηση πρακτικών RL 

συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων συνιστωσών. Με την μελέτη και 

εφαρμογή ολόκληρου του μοντέλου, μέρος αυτού ή και αξόνων του οι επιχειρήσεις 

του κλάδου αλλά και νέες επιχειρήσεις που επιθυμούν να μπουν στον κλάδο θα 

μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές και να 

κερδίσουν από αυτές. Οι πρακτικές εφαρμογές RL όπως διαφαίνεται και από την 

βιβλιογραφία είναι συνηθισμένες σε χώρες της Ευρώπης (κυρίως Αγγλία και 

Γερμανία) και σε περιόδους κρίσης οι καινοτόμες επιχειρήσεις που επιτυχώς 

εφαρμόζονται και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό μπορούν να αποτελέσουν 

ευκαιρίες. 

Ακόμη όμως και για οι επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στον χώρο 

των RL και που αποτέλεσαν δείγμα της παρούσας μελέτης θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν το μοντέλο για την καλύτερη λειτουργία τους για την ανάδειξη των 

επιχειρηματικών εκείνων πτυχών που μέχρι τώρα αγνοούσαν όπως είναι ο 

ανασχεδιασμός και η σημασία του για μεγαλύτερα αποτελέσματα. 

Δεδομένου ότι τα μοντέλα που βρέθηκαν και μελετήθηκαν στην ενότητα 6.5 

εστιάζουν μόνο στις διεργασίες RL, αλλά και τα υπόλοιπα μοντέλα που έχουν 

δημιουργηθεί εστιάζουν σε μεμονωμένες πλευρές των RL,το μοντέλο της παρούσας 

διατριβής το οποίο ενσωματώνει κίνητρα (παράγοντες), οφέλη, ποιότητα και 

τεχνολογίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλαπλά μοντέλου τόσο από τον 

επιχειρηματικό κόσμο όσο και από τον ακαδημαϊκό κόσμο. 

 

8.7 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 Η παρούσα διατριβή σκοπό είχε να δημιουργήσει ένα ολιστικό μοντέλο  RL 

που θα μπορέσει να παράσχει υποστήριξη στις εταιρείες τηλεπικοινωνίας να 

διαχειρίζονται και να εφαρμόζουν διαδικασίες αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, 

αποδοτικότερα. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο που δημιουργήθηκε έδωσε έμφαση 

στον προσδιορισμό των παραγόντων εκείνων που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην 
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απόφαση να υιοθετήσουν πρακτικές RL, στην καταγραφή των προβλημάτων με τα 

οποία έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις προκειμένου να εφαρμόσουν διαδικασίες 

RL, στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν για την αποτελεσματική εφαρμογή 

RL, στα οφέλη που αποκομίζουν οι εταιρείες από αυτήν την πρακτική, καθώς και στο 

θέμα της ποιότητας των υπηρεσιών RL.  

 Ωστόσο, ένας σημαντικός περιορισμός της έρευνας ήταν οι εταιρείες που 

ασχολούνται με κινητά τηλέφωνα στην Ελλάδα είναι περιορισμένες και ταυτόχρονα 

ασχολούνται και με άλλες συσκευές, δεν υπάρχει δηλαδή αποκλειστικό δίκτυο RL για 

κινητά τηλέφωνα. Μία μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να εστιάσει αποκλειστικά 

στα οφέλη των RL τόσο σε Ελληνικές, όσο και σε ξένες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, 

οι οποίες εφαρμόζουν πρακτικές διαχείρισης αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, 

βασιζόμενη στο μοντέλο που δημιουργήθηκε με την παρούσα έρευνα και στην 

πρακτική εφαρμογή του, ως μελέτη περίπτωσης. Eνδιαφέρον επίσης θα ήταν μέσω 

της συγκεκριμένης έρευνας να ελεγχθεί και η εγκυρότητα του προτεινόμενου 

μοντέλου μέσω στατιστικών ελέγχων. 

Βασιζόμενοι στην έρευνα των Lai et al. (2013) σε εταιρείες στην Κίνα, στην 

οποία καταδείχθηκε ότι η εφαρμογή πρακτικών RL αποφέρει οικονομικά και 

περιβαλλοντικά αλλά όχι κοινωνικά οφέλη, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διεξαγωγή 

μίας συγκριτικής έρευνας, ώστε να διαπιστωθεί πώς η εφαρμογή των RL επηρεάζει 

την οικονομική απόδοση της εταιρείας, το περιβάλλον, αλλά και την κοινωνία στο 

σύνολό της, βασιζόμενη στις συγκεκριμένες παραμέτρους που προτείνει το μοντέλο 

και κυρίως της ποιότητας και του ανασχεδιασμού. 

 Τέλος, αναφερόμενοι στους καταναλωτές, μία μελλοντική έρευνα θα 

μπορούσε να εστιάσει στο αν οι καταναλωτές ανταποκρίνονται στις διαδικασίες RL 

των εταιρειών και αν συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια. Η έρευνα αυτή, η οποία 

θα επικεντρωνόταν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, 

θα μπορούσε να παράγει αποτελέσματα τα οποία θα προσδιορίσουν αφενός τους 

παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την απόφαση των καταναλωτών να 

συμμετέχουν σε μία πρακτική RL και αφετέρου να προτείνουν τρόπους έτσι ώστε να 

αυξηθεί η ενεργός συμμετοχή των καταναλωτών. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε 

να προσδιοριστεί και αν υπάρχει κάποιος τρόπος βάσει του οποίου η εφαρμογή 

πρακτικών RL από τις εταιρείες κινητών τηλεφώνων αποφέρει και κοινωνικά οφέλη, 

απαντώντας στην έρευνα των Lai et al. (2013) που αναφέρθηκε πρωτύτερα. 
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επικινδυνότητας των αποβλήτων και της βέλτιστης διαχείρισης τους, να 
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εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 

περιβάλλοντος και να περιοριστεί η χρήση των φυσικών πόρων. 

Οδηγία 2012/19 για την ασφαλή διάθεση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού στην ΕΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Επωνυμία επιχείρησης: 

Κλάδος δραστηριότητας:  

Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας  Εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών Εταιρείες ανακύκλωσης 

Διεύθυνση: 

Έτος ίδρυσης: 

Ετήσιος τζίρος τα τελευταία 3 χρόνια: 

Συνολικός αριθμός εργαζομένων: 

Συνολικά έτη δραστηριοποίησης σε πρακτικές Αντίστροφης Εφοδιαστικής: 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΥ 

Όνομα, Θέση, Σπουδές: 

Τηλ/φαξ/Email (προαιρετικά): 

 

1. Παρακαλώ εκτιμήστε την απόδοση της επιχείρησής σας τα τελευταία 

τρία έτη ως προς: 

 Μείωση  Καμία αλλαγή  Αύξηση  

Απασχόληση (αριθμός εργαζομένων)    

Σύνολο πωλήσεων (ετήσιος τζίρος)    

Σύνολο καθαρών κερδών     

Επενδύσεις     

Αριθμός πελατών     

 

2. Παρακαλώ εκτιμήστε την απόδοση της επιχείρησής σας τα επόμενα τρία 

έτη ως προς: 
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 Μείωση  Καμία αλλαγή  Αύξηση  

Απασχόληση (αριθμός εργαζομένων)    

Σύνολο πωλήσεων (ετήσιος τζίρος)    

Σύνολο καθαρών κερδών     

Επενδύσεις     

Αριθμός πελατών     
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ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

 

1. Γνωρίζετε τον όρο ‘αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα’ και ποιες 

διαδικασίες εφαρμόζετε στην επιχείρηση σας; 

 

 

 

2. Για ποιους λόγους υιοθετήσατε και εφαρμόζετε πρακτικές που 

εντάσσονται στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα; 

 

 

 

3. Ποιες είναι οι επιστροφές στην επιχείρηση σας και πως τις διαχειρίζεστε; 

Έχετε κάποιες διαδικασίες που ακολουθείτε στις επιστροφές;  

 

 

 

4. Εφαρμόζετε στην εταιρεία σας συγκεκριμένη πολιτική επιστροφών; Εξηγήστε  

Επιστροφές Ελαττωματικών  

Επιστροφές μέσω εγγύησης  

Επιστροφές για ανακύκλωση  

Υποχρεωτικές επιστροφές βάσει  νομοθεσίας  

Επιστροφές λόγω ανανέωσης προϊόντων  

Δεν υπάρχει πολιτική επιστροφών  

 

 

1. Που πιστεύετε ότι οφείλονται συχνότερα οι επιστροφές των προϊόντων σας; 
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 Καθόλου Πολύ Λίγο Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

Δεν γίνονται επιστροφές      

Για επιδιόρθωση      

Διαφωνία με τους όρους του 

συμβολαίου 

     

Κατεστραμμένο προϊόν      

Ανακύκλωση      

 

2. Προβάλλετε ή προωθείτε με κάποιους τρόπους τις επιστροφές προϊόντων 

από τους καταναλωτές σε εσάς; 

 

 

 

3. Πραγματοποιείτε κάποιον ποιοτικό έλεγχο των επιστροφών σας για να 

αποφασίσετε το κανάλι επιστροφής του; 

 

 

 

4. Θεωρείτε ότι η ύπαρξη αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας στις 

δραστηριότητες σας, σας προσδίδει οφέλη σε κάποιον από τους παρακάτω 

τομείς; Αναλύστε. 

Βελτίωση εταιρικής εικόνας 

 

 

Ποιότητα υπηρεσιών  

 

 

Επαφή με τις ανάγκες των 

καταναλωτών 

 

Δημιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος  
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Επίτευξη μεγαλύτερων κερδών 

 

 

 

5. Διαπιστώνετε κάποια προβλήματα κατά την διαχείριση των επιστροφών 

σας;  

 

 

6. Ποιοι διαχειρίζονται τις επιστροφές σας; Έχετε κάποιο συγκεκριμένο δίκτυο 

επιστροφών;  

 

 

 

7. Yπάρχει κάποια διαδικασία σήμανσης – συσκευασίας των προϊόντων που 

επιστρέφονται; 

  

 

 

8. Ποιοι από τους παρακάτω βρίσκονται στο δίκτυο της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας σας; 

Τμήμα ανταλλακτικών της 

εταιρείας σας 

 

Εργοστάσιο Κατασκευής  

ΑΗΕΕ  

Εταιρείες Ανακύκλωσης   

Μεταφορικές εταιρείες  

Εταιρείες 3PL  

 

9. Πως γίνεται η επιλογή των συνεργατών σας στο δίκτυο διαχείρισης των 

επιστροφών σας;  
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14. Υπάρχει πολυπλοκότητα στη συνεργασία με τους συνεργάτες αυτούς;  

Συνεργάτης  Συχνότητα  

Συνεργασίας  

Επίδραση που έχουν 

στην εταιρεία σας  

Επίδραση που έχουν στη 

διαχείριση του προϊόντος 

    

    

    

    

    

 

15. Χρησιμοποιείτε κάποιο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των 

επιστροφών σας;  

 

 

 

16. Χρησιμοποιείτε κάποια άλλη τεχνολογία για τη διαχείριση των επιστροφών 

σας; 

 

 

 

17. Χρησιμοποιείται δείκτες απόδοσης για την μέτρηση των υπηρεσιών 

αντίστροφης εφοδιαστικής που προσφέρετε; Αν δεν χρησιμοποιείτε αναλύστε 

τους λόγους. 
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18. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

από τη χρησιμοποίηση μεθόδων για την μέτρηση της απόδοσης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας; 

 

 

 

19. Έχετε ανασχεδιάσει ή τροποποιήσει τις διαδικασίες αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας σας;  

ΝΑΙ 

Πότε και με ποια κριτήρια 

 

όχι 

Πότε θα το κάνατε 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ –  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

Σε ποιο βαθμό οι παρακάτω παράγοντες σας ώθησαν στην υιοθέτηση και 

εφαρμογή της αντίστροφης εφοδιαστικής (1=καθόλου, 5=πάρα πολύ); 

Η ανάγκη των καταναλωτών για αντικατάσταση των συσκευών με πιο 

εξελιγμένες και συνεπώς η ικανοποίηση των καταναλωτών 

 

Η αυξανόμενη χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών  

Δημιουργία αποτελεσματικών, αποδοτικών και βέλτιστων πρακτικών logistics 

για την επιστροφή των προϊόντων 

 

Οι εθνικές και κοινοτικές οδηγίες για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων 

επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 

ανακύκλωση των συσκευών 

 

Η οικονομική αποδοτικότητα της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης  

Η αποτελεσματικότητα του κόστους της ανακύκλωσης  

Η αντίληψη των εταιρειών σχετικά με καινούργιες επιχειρηματικές ευκαιρίες  

Η αυξημένη συνειδητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με προϊόντα φιλικά 

προς το περιβάλλον 

 

Η ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες   

Η υποχρέωση που αισθάνεστε απέναντι στην κοινωνία (κοινωνική ευθύνη)  

Η πρόσθετη αξία από την επανάκτηση των συσκευών  

Η ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων με τους προμηθευτές   

Η ανάκτηση αξίας και περιουσιακών στοιχείων  

Η απαίτηση για μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους   

Η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  

Η μείωση του κύκλου ζωής των προϊόντων   

Οι πρακτικές των ανταγωνιστών  
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Οι βελτιωμένες τεχνικές ανακύκλωσης   

Το μέγεθος της εταιρείας  

Το μοντέλο επιχειρησιακών διαδικασιών  

Η συμβατότητα των υλικών / προϊόντων  

Η ευκολία διαχείρισης των επιστροφών  

 

Αν δεν έχετε αρκετά διευρυμένο δίκτυο επιστροφών ποιο από τους ι παρακάτω 

παράγοντες ήταν ανασταλτικοί για την υιοθέτηση και εφαρμογής πρακτικών 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας (1=καθόλου, 5=πάρα πολύ); 

Το υψηλό κόστος του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που απαιτείται για την 

δημιουργία και λειτουργία αντίστροφης αλυσίδας 

 

Το κόστος εξοπλισμού για την ανακατασκευή των προϊόντων  

Η αδιαφορία και η απροθυμία των καταναλωτών να προβούν σε ανακύκλωσης 

της παλιάς τους συσκευής 

 

Δεν είναι σημαντική προτεραιότητα στις επιχειρησιακές λειτουργίες  

Οι πολιτικές που ακολουθεί η εταιρεία δεν συμβαδίζουν με τις διαδικασίες της 

αντίστροφης εφοδιαστικής  

 

Η ανεπάρκεια χρόνου για διαχείριση επιστροφών  

Η έλλειψη τεχνολογικών συστημάτων που να υποστηρίζουν την εφαρμογή και 

λειτουργία της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

Η μειωμένη διαθεσιμότητα των χρηματοοικονομικών πόρων  

Η μειωμένη διαθεσιμότητα των προσωπικών πόρων  

Νομικά ζητήματα  

Η δυσκολία ανακύκλωσης των προϊόντων λόγω των διαφορετικών υλικών  

Η έλλειψη των κατάλληλων μεθόδων μέτρησης  

Το μέγεθος της εταιρείας  

Το μοντέλο επιχειρησιακών διαδικασιών  
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Η έλλειψη κατάρτισης σχετικά με την αντίστροφη εφοδιαστική  

Η ευκολία διαχείρισης των επιστροφών  

Η αδυναμία επένδυσης στις τελευταίες τεχνολογίες  

Η ασυμβατότητα των υλικών / προϊόντων  

Η έλλειψη παροχής της βασικής υποδομής από κρατικούς φορείς   

Η μειωμένη παροχή καναλιών συλλογής προϊόντων που επιστρέφονται  

Η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού  

 

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι ένα σύστημα αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

συμβάλλει (1=καθόλου, 5=πάρα πολύ): 

Στη μείωση του κόστους των πρώτων υλών στη διαδικασία παραγωγής  

Στη βελτίωση της εταιρικής εικόνας  

Στη συνολική μείωση του κόστους της επιχείρησης  

Στην αύξηση της κερδοφορίας   

Στην ικανοποίηση των καταναλωτών  

 

Σε ποιο βαθμό ακολουθείτε τις παρακάτω διαδικασίες στο πλαίσιο της αντίστροφης 

εφοδιαστικής (1=καθόλου, 5=πάρα πολύ); 

Αποτέφρωση   

Απορρίμματα   

Χρησιμοποίηση των προϊόντων που επεστράφησαν ως ανταλλακτικά  

Χρησιμοποίηση των προϊόντων που επεστράφησαν από τον ίδιο τον οργανισμό  

Πώληση των προϊόντων που επεστράφησαν σε μειωμένη τιμή μέσω internet, 

διαδικασίας πλειστηριασμού ή σαν προσφορά 

 

Ανακύκλωση   

Επανόρθωση   

Επανακατασκευή   
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Επιστροφή των προϊόντων στον κατασκευαστή   

Επιστροφή των προϊόντων στους ενδιάμεσους  

 

Ποιες από τις παρακάτω πρακτικές υιοθετείτε και σε ποιο βαθμό (1=καθόλου, 5=πάρα 

πολύ); 

Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών που αφορούν τις επιστροφές  

Διαχείριση του outsourcing  

Επανασχεδιασμός της αντίστροφης εφοδιαστικής  

Υποστήριξη από τη διοίκηση της εταιρείας  

Διαχείριση και μετάδοση της πληροφορίας  

Έρευνα και ανάπτυξη  

Διαδικασίες marketing  

Ενημέρωση των πελατών  

Συμμετοχή των χονδρεμπόρων και / ή των λιανεμπόρων  

Συνεργασία με τα μέλη της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας  

Συνεργασία με τους ανταγωνιστές της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας  

 

Εκτός από την επίτευξη κέρδους πόσο σημαντικούς θεωρείτε τους παρακάτω παράγοντες που 

ζητά έναν εξωτερικός προμηθευτής; 

Έλλειψη καλών συστημάτων πληροφοριών/ μηχανογράφηση  

Νομικά ζητήματα και γραφειοκρατικές διαδικασίες  

Οικονομικοί πόροι   

Έλλειψη σπουδαιότητας  που δίνεται στην αντίστροφη εφοδιαστική σε σχέση με άλλα 

ζητήματα της επιχείρησης 

 

 

Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε τις παρακάτω μεθόδους για την μέτρηση της απόδοσης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (1=καθόλου, 5=πάρα πολύ); 

Ακρίβεια ταξινόμησης  



230 

Συνολική απογραφή στοιχείων σε σύγκριση με το σύνολο των στοιχείων που 

αποστέλλονται 

 

Ώρες που απαιτείται για να ολοκληρωθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας και ώρα 

συνολικής απόδοσης 

 

Μονάδες / τεμάχια που επεξεργάζονται  

Υπολειμματική αξία ανά μονάδα / τεμάχιο  

Επίπεδο ακριβείας για κάθε εργαζόμενο όσον αφορά τον αριθμό των στοιχείων 

χειρισμού, τον αριθμό των λαθών, και το ποσοστό των σωστών αποφάσεων 

 

Ποσά ζημιών ως ποσοστό επί του συνόλου  

 

Σχετικά με τους καταναλωτές – πελάτες σας πιστεύετε ότι: 

Έχουν γνώση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας και των οφελών τους για τους 

ίδιους 

 

Είναι ευαισθητοποιημένοι ως προς την προστασία του περιβάλλοντος  

Η καταναλωτική συμπεριφορά επηρεάζεται από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 

των αγοραστών 

 

Δίνουν έμφαση στη σύσταση των προϊόντων ως προς τη φιλικότητά τους προς το 

περιβάλλον 

 

Θα ήταν διατεθειμένοι να αγοράσουν ένα προϊόν σε υψηλότερη τιμή αν γνώριζαν ότι 

είναι φιλικό προς το περιβάλλον 
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