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Περίληψη 

Η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management ή SCM) 

αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής κάθε οργανισμού, που στοχεύει στη 

βελτίωση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας του. Η χρήση δεικτών μέτρησης 

της επίδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας παίζει σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, στην οριοθέτηση στόχων και στον 

καθορισμό των μελλοντικών δράσεων για βελτίωση. Στόχος της παρούσας μελέτης 

είναι μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση και τη μελέτη περίπτωσης να εστιάσει 

στην πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων, να αξιολογήσει τις 

διαστάσεις μέτρησης της επίδοσης της και να προτείνει ένα μοντέλο με τους κρίσιμους 

δείκτες μέτρησης της επίδοσης. Για την επίτευξη του στόχου, αναλύεται η μέτρηση της 

επίδοσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, με έμφαση στην πράσινη εφοδιαστική και 

παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες των αγροτικών προϊόντων. 
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Abstract 

Supply Chain Management is a key element in the strategy of any organization, 

which aims to improve productivity and profitability. The use of performance indicators 

for measuring supply chain plays an important role in assessing the efficiency and 

effectiveness, in the target setting and in defining future actions for improvement. The 

aim of this study is through literature review and the case study, to focus on green 

supply chain of agricultural products, to evaluate the performance measurement 

dimensions and to propose a model of critical performance metrics. In order to achieve 

the target, this study attempts to analyze performance measurement in the supply chain, 

with focus on green logistics and to present the characteristics and peculiarities of 

agricultural products.  
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Εισαγωγή 

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί σήμερα έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με 

αυξανόμενα επίπεδα παγκόσμιου ανταγωνισμού, απαιτήσεων πελατών και 

εργαζομένων, μειωμένους κύκλους ζωής των προϊόντων και μειωμένους χρόνους 

ανταπόκρισης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, είναι κρίσιμο οι οργανισμοί να αναπτύξουν 

στρατηγικές ικανότητες, όχι μόνο εντός της ίδιας της εταιρίας αλλά μεταξύ όλων των 

οργανισμών που αποτελούν μέρος του δικτύου προστιθέμενης αξίας. 

Απώτερος στόχος μιας αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η μείωση 

του κόστους παραγωγής, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή προϊόντων με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος, αλλά και η αξιοποίηση όλων των υλικών μέσων που 

βρίσκονται στη διάθεση της επιχείρησης, η μεταφορά των προϊόντων της με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος και τις μικρότερες δυνατές καθυστερήσεις και τελικά η 

επίτευξη της κερδοφορίας και των οικονομιών κλίμακας για την επιχείρηση. Πλέον ο 

ανταγωνισμός δε θα γίνεται σε επίπεδο επιχειρήσεων αλλά στο επίπεδο των 

εφοδιαστικών τους αλυσίδων. 

Τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας που απασχολούν τις επιχειρήσεις 

σήμερα για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, σχετίζονται με το σχεδιασμό 

των διαδικασιών και τη μέτρηση των επιμέρους επιδόσεων αυτών καθώς και της 

συνολικής. Η μέτρηση της επίδοσης του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι 

εξαιρετικά σημαντική, καθώς επιτρέπει τον εντοπισμό αποτελεσματικών πρακτικών 

αλλά και αστοχιών, οδηγώντας έτσι σε μια πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων αλλά 

και στρατηγικής της επιχείρησης. Η επιλογή των κατάλληλων δεικτών μέτρησης 

επίδοσης αποτελεί ένα αρκετά πολύπλοκο θέμα λόγω των πολλών εμπλεκόμενων σε 

όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και των διαφορετικών παραγόντων που 

επηρεάζουν τον κάθε ένα από αυτούς.  

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αξιολογήσει τους δείκτες που επηρεάζουν τη 

μέτρηση της επίδοσης σε μια πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων και 

να προτείνει ένα μοντέλο που θα περιλαμβάνει τους κρίσιμους δείκτες μέτρησης 

επίδοσης. Γίνεται μια εκτενής αναφορά στη βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο 

κεφάλαιο, ώστε μέσα από αυτήν να προκύψουν οι προτεινόμενες διαστάσεις μέτρησης 

επίδοσης με τους πιθανούς δείκτες τους. Εν συνεχεία, στο κεφάλαιο 2 αναλύεται η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, πώς έγινε η συλλογή των δεδομένων, ποιο ήταν το 

δείγμα και με ποιο τρόπο διενεργήθηκαν οι συνεντεύξεις. Στο τρίτο κεφάλαιο 
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περιγράφεται η μελέτη περίπτωσης της Lidl Hellas, για ποιο λόγο επιλέχθηκε η 

συγκεκριμένη εταιρία για να μελετηθεί και τι εφαρμόζει ως προς τις πρακτικές 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κυρίως με προσανατολισμό στο περιβάλλον. Στο 

τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας, εντοπίζονται και 

αξιολογούνται τα κρίσιμα σημεία και προτείνεται ένα μοντέλο μέτρησης της επίδοσης 

στην πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

1.1 Εννοιολογική προσέγγιση - Ιστορική εξέλιξη 

 

1.1.1 Εφοδιαστική Αλυσίδα 

Η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί το επίκεντρο των επιχειρήσεων στο σύγχρονο 

παγκόσμιο περιβάλλον, καθώς επίσης και το μέσο για την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει έχουν 

προσπαθήσει κατά καιρούς να δώσουν διάφορες εννοιολογικές προσεγγίσεις στον όρο 

αυτό. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένοι εξ αυτών. 

Στις αρχές του 1990 οι ακαδημαϊκοί όρισαν την εφοδιαστική αλυσίδα ως ένα 

θεωρητικό σημείο αναφοράς, για να την διαχωρίσουν από περισσότερο παραδοσιακές 

προσεγγίσεις σχετικά με τη ροή των υλικών και τη σχετική ροή πληροφοριών. 

Η εφοδιαστική αλυσίδα, θεωρείται ως το σύνολο των οργανισμών ή 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν, µέσω συνεχών και αμφίδρομων αλληλοεπιδράσεων σε 

διαδικασίες, που προσθέτουν αξία στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες που παρέχονται στον 

τελικό πελάτη (Christopher, 1992). Ο στόχος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ο 

συντονισμός των επιχειρηματικών διαδικασιών, ώστε να εξασφαλιστεί στο μέγιστο 

βαθμό η αποτελεσματική ροή των προϊόντων και των πληροφοριών που διακινούνται 

κατά μήκος της αλυσίδας, µε το μικρότερο δυνατό κόστος και χρόνο, εξισορροπώντας 

προσφορά και ζήτηση.  

Σύμφωνα με τον ορισμό του Quinn (1997), η εφοδιαστική αλυσίδα 

περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες που σχετίζονται με το 

σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών μέχρι τον τελικό χρήστη. Αυτό 

περιλαμβάνει τις προμήθειες, τον προγραμματισμό της παραγωγής, τη διαχείριση 

αποθεμάτων, τη μεταφορά, την αποθήκευση και την εξυπηρέτηση πελατών με σκοπό 

την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. 

Ουσιαστικά, οι εφοδιαστικές αλυσίδες είναι στην πραγματικότητα δίκτυα. Τα 

δίκτυα αυτά αποτελούνται από συνδεδεμένες και αλληλοεξαρτούμενες οργανώσεις που 

λειτουργούν από κοινού σε ένα κλίμα συνεργασίας, για να ελέγξουν, να διευθύνουν και 

να βελτιώσουν την ροή των υλικών και των πληροφοριών από τους προμηθευτές στους 

τελικούς χρήστες (Aitken J., 1998). 
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Σύμφωνα με τους Simchi - Levi (2000) και Shapiro (2001), τα δίκτυα αυτά 

έχουν συνήθως έναν αυθαίρετο αριθμό επίπεδων και συμμετέχουν σε αυτά μία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις - κόμβοι. Ένα δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει προμηθευτές, 

μεσάζοντες, αποθήκες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών Third Party Logistics (3PL) και 

κέντρα διανομής και πελάτες. 

Ομοίως, κατά τον J.Aitken (2000), η εφοδιαστική αλυσίδα θα μπορούσε να 

οριστεί ως ένα δίκτυο συνδεδεμένων και αλληλεξαρτημένων οργανώσεων, που 

λειτουργούν από κοινού, σε ένα κλίμα συνεργασίας για να ελέγξουν, να διευθύνουν και 

να βελτιώσουν τη ροή υλικών και πληροφοριών από τους προμηθευτές στους τελικούς 

χρήστες. 

Γενικά, η Εφοδιαστική Αλυσίδα θεωρείται ως το δίκτυο των οργανισμών ή 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν, μέσω συνεχών και αμφίδρομων αλληλεπιδράσεων, σε 

διαδικασίες που προσθέτουν αξία στα προϊόντα / υπηρεσίες που παρέχονται στον τελικό 

πελάτη (Ballou, 1999). 

Σύμφωνα µε τους Simchi – Levi (2000), στόχος της εφοδιαστικής αλυσίδας 

θεωρείται το σύνολο προσεγγίσεων και προσπαθειών για την αποδοτική ενοποίηση 

παραγωγών, έτσι ώστε τα προϊόντα να παράγονται και να διανέμονται στη σωστή 

ποσότητα, ποιότητα, στο σωστό χρόνο και στο σωστό τόπο, µε τελικό στόχο τη μείωση 

του συνολικού κόστους, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης των 

τελικών πελατών (Φωλίνας, Μάνθου, Βλαχοπούλου, 2007).  

Οι παγκοσμιοποιημένες και ανταγωνιστικές αγορές που οδηγούνται στην 

παραγωγή όλο και πιο ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και οι στόχοι 

για ποιοτική εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή έχοντας ως 

αφετηρία τις πραγματικές ανάγκες του, συμβάλλουν στην συνεχή θεώρηση όλων των 

διαδικασιών διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών στις δημιουργούμενες εφοδιαστικές 

αλυσίδες. Η Εφοδιαστική ουσιαστικά συντελεί στην μετουσίωση των πραγματικών 

αναγκών στην ικανοποίηση μέσω πρακτικών τρόπων σχεδιασμένης διακίνησης και 

διαχείρισης των προϊόντων από τις προμήθειες στην παραγωγή και από εκεί στην 

κατανάλωση με το μικρότερο δυνατό κόστος (Λίτος, 2007). 

 

 

1.1.2 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Ο ορισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας συχνά συγχέεται με τον όρο διαχείριση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στα αρχικά στάδια, η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 

γινόταν αντιληπτή στα στενά όρια της διαχείρισης των αποθεμάτων ή μείωσης του 
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λειτουργικού κόστους. Σήμερα, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αναγνωρίζεται 

συνεχώς ως ο στρατηγικός τρόπος για την καινοτομία ολόκληρης της εταιρικής 

λειτουργίας. 

Οι Harrison και van Hoek (2002) ορίζουν τη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας ως την ευθυγράμμιση και το συντονισμό των επιχειρήσεων (upstream και 

downstream) που συνιστούν μια εφοδιαστική αλυσίδα με στόχο την παραγωγή και 

παράδοση ανώτερης ποιότητας στον τελικό καταναλωτή με το χαμηλότερο δυνατό 

κόστος για την εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά. 

Σύμφωνα με τους Simchi – Levi et al. (2000), η διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι ένα σύνολο μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για να 

ολοκληρώσουν αποδοτικά και αρμονικά τους προμηθευτές, τους παραγωγούς, τις 

αποθήκες, και το λιανεμπόριο προκειμένου να παραχθεί και διανεμηθεί το εμπόρευμα 

στις κατάλληλες ποσότητες, στις κατάλληλες τοποθεσίες, και στον κατάλληλο χρόνο 

υπό τη συνθήκη της ελαχιστοποίησης του συνολικού κόστους κατά μήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και της εξασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης. 

Οι Chan και Qi (2003) ορίζουν τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας σαν 

την ενσωμάτωση των βασικών εταιρικών διαδικασιών από τον τελικό χρήστη μέχρι 

τους αρχικούς προμηθευτές που παρέχουν προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορία και 

προσθέτουν αξία στον πελάτη και στους υπόλοιπους άμεσα ενδιαφερόμενους. 

Οι Stock και Lambert (2001) υποδεικνύουν ότι η διαχείριση εφοδιαστικής 

αλυσίδας περιλαμβάνει 8 εταιρικές διαδικασίες: διαχείριση σχέσεων πελατών, 

διαχείριση εξυπηρέτησης - υπηρεσιών πελατών, διαχείριση απαιτήσεων, εκπλήρωση 

παραγγελίας, διαχείριση ροής παραγωγής , προμήθειες, ανάπτυξη προϊόντων / 

εισαγωγή στην αγορά και επιστροφές. 

Σύμφωνα με το Supply Management Council η διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας ορίζεται ως: "Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει το 

σχεδιασμό και τη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων προμήθειας και 

δραστηριοτήτων διαχείρισης logistics. Ιδιαίτερα περιλαμβάνει το συντονισμό και τη 

συνεργασία του δικτύου συνεργατών, οι οποίοι μπορεί να είναι προμηθευτές, 

διαμεσολαβητές και πάροχοι υπηρεσιών logistics (3PL). Ουσιαστικά, η εφοδιαστική 

αλυσίδα ενσωματώνει τη διαχείριση της προσφοράς και της ζήτησης μεταξύ των 

εταιριών. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας  αποτελεί ενσωμάτωση  των 

σημαντικότερων λειτουργιών της επιχείρησης σε ένα συνεκτικό και υψηλής επίδοσης 

μοντέλο. Οι δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι όλα όσα αναφέρθηκαν 
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πιο πάνω, καθώς και οι διαδικασίες κατασκευής, σχεδίασης, εμπορίας προϊόντων, 

χρηματοδότησης και τεχνολογίας πληροφοριών." 

Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

ενσωματώνει επίσης τα πληροφοριακά συστήματα που είναι απαραίτητα για την 

παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων που συντελούν την εφοδιαστική αλυσίδα. 

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας συντονίζει και ενοποιεί το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής και ταυτόχρονα συνδέει όλα τα τμήματα της 

αλυσίδας συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων μέσα σε ένα οργανισμό και σε 

εξωτερικές εταιρείες και τα πληροφοριακά συστήματα των παρόχων (Lummus & 

Vokurka, 1999; Agus & Hassan, 2008).  

Σημείο κλειδί στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ότι όλη η 

διαδικασία θα πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα σύστημα. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

σημασία λοιπόν στη διαχείριση των συνόρων μεταξύ των μερών που συνθέτουν την 

αλυσίδα εφοδιασμού. 

Γενικά η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στοχεύει στην ενοποίηση και 

διαχείριση των βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών κατά μήκος όλης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και όχι στην ενοποίηση των διαδικασιών στα διάφορα στάδια 

της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα κυριότερα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή 

της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας είναι:  

• Βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης  

• Μείωση του κόστους  

• Καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων  

• Χρονοδιάγραμμα παραγωγής και διανομής  

• Δημιουργία αξίας για τον πελάτη (Φωλίνας, Μάνθου, Βλαχοπούλου, 2007) 

 

 

1.1.3 Εξέλιξη Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Η διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας δεν αποτελεί κάτι νέο. Σε όλη την ιστορία 

της ανθρωπότητας, πόλεμοι κερδήθηκαν χάρη στη δύναμη και τις δυνατότητες της 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας ή χάθηκαν λόγω του ότι αυτή δεν υπήρχε. Από 

τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεµο, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 η εφοδιαστική 

αλυσίδα επικεντρώνονταν στην παροχή βασικών μεταφορικών υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση της μεγάλης ζήτησης, για όλα σχεδόν τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Η μάχη 

του ανταγωνισµού συνιστά την κάλυψη της ζήτησης στην απόκτηση των πρώτων υλών 

και στην κατάληψη νέων αγορών. 
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Στην αρχή της δεκαετίας του 1990 οι επιχειρήσεις δείχνουν ακόµη μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον στο χώρο της εφοδιαστικής. Ως κύριες αιτίες αναφέρονται οι παρακάτω:   

 Η έμφαση που δινόταν στην ικανοποίηση των πελατών   

 Η σηµαντική ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου   

 Η εκτίµηση ότι οι αποφάσεις για το δίκτυο διανοµής είναι στρατηγικής 

σηµασίας για τον οργανισµό   

 Η αλλαγή συμπεριφοράς όσον αφορά τις μεταφορές (π.χ. η αύξηση της 

κυκλοφοριακής συµφόρησης) 

 Η βελτίωση των τηλεπικοινωνιών και των συστηµάτων, κυρίως η ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδοµένων καθώς και η κωδικοποίηση των αντικειμένων και τα 

ηλεκτρονικά καταστήματα   

 Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών   

 Τα πολλά προϊόντα µε μικρό κύκλο ζωής   

 Η γενική τάση που επικρατούσε στην ολοκλήρωση των λειτουργιών όπως 

στρατηγικής συμμαχίας συνεταιρισμοί, συνεργασίες κ.α.  

 

Από τη δεκαετία του 1990 μέχρι και σήμερα όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 

παραχωρούν εργολαβικά σε τρίτες εταιρείες Third – Party (3PL) βασικές υπηρεσίες 

όπως αποθήκευση, μεταφορές, διανομές κλπ. Η αύξηση των πελατών οδηγούσε σε 

αύξηση της προστιθέμενης αξίας (χαμηλό κόστος, µικρός χρόνος παράδοσης, 

αξιόπιστες υπηρεσίες). Σήμερα πλέον εµφανίζονται εταιρείες που προσφέρουν 

ολοκληρωµένες υπηρεσίες Logistics εξυπηρετώντας επιπρόσθετα τις απαιτήσεις 

πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και διαχείρισης δεδομένων των διαφόρων 

επιχειρήσεων.  

Σύγχρονες παρεχόμενες υπηρεσίες είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης των 

παραγγελιών µέσω του διαδικτύου, ο ηλεκτρονικός έλεγχος παραλαβής ή µη των 

προϊόντων, τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών (call centres) τηλεφωνικά ή µέσω 

διαδικτύου και προσωποποιημένες υπηρεσίες σχεδιασμένες για την ικανοποίηση των 

ιδιαιτέρων αναγκών κάθε επιχείρησης / οργανισμού.  

Στην σύγχρονη παγκοσµιοποιηµένη αγορά, οι εταιρείες ανταγωνίζονται σε 

κόστος, ποιότητα, ταχύτητα, ευελιξία και καινοτομία των υπηρεσιών που παρέχουν µε 

αποτέλεσµα να ενισχύεται η τάση για ανάπτυξη 16 σύγχρονων συστημάτων Logistics. 

Πλέον παρατηρείται ότι τα Logistics και η διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, που 

µέχρι τώρα αντιμετωπιζόταν ως απλές λειτουργικές διαδικασίες, αποτελούν βασικά 
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τµήµατα µέσα στις επιχειρήσεις. Αυτό συνάδει µε την διακήρυξη σηµαντικών 

ακαδηµαϊκών προσωπικοτήτων στον τοµέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας που 

υποστηρίζουν ότι ο ανταγωνισµός των εταιρειών δεν είναι πλέον σε επίπεδο εταιρειών 

αλλά µέσω των εφοδιαστικών αλυσίδων. 

 

 

1.1.4 Χρήση της τεχνολογίας στην εφοδιαστική αλυσίδα 

Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον σαν και αυτό λοιπόν, η επιχείρηση είναι 

αναγκασμένη να προσαρµόσει το δικό της εσωτερικό περιβάλλον στις εξελίξεις, 

πράγμα το οποίο κρίνει ως ένα βαθμό και την επιβίωση της. Παρακολουθώντας και 

υιοθετώντας όλες τις απαραίτητες τεχνολογικές εξελίξεις και λειτουργίες, τίθεται να 

εφαρµόσει όλες τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να αποκτήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Το ταχέως µεταβαλλόµενο περιβάλλον στο οποίο ο κύκλος των 

προϊόντων είναι µικρός και ο παγκόσμιος ανταγωνισµός είναι έντονος, αναγκάζει τους 

περισσότερους οργανισµούς να αναπτύξουν πολιτικές, τακτικές και πληροφοριακά 

συστήµατα ώστε να διαχειριστούν τον µεγάλο όγκο των επιχειρησιακών τους 

δεδοµένων και να τον µετατρέψουν σε πολύτιµο παράγοντα. Ορισμένες από τις 

σημαντικότερες τεχνολογίες για την υλοποίηση των παραπάνω είναι οι ακόλουθες: 

 

Συστήματα πληροφορικής 

Είναι εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού, που αναλαμβάνουν να 

εξυπηρετήσουν το σύνολο των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι πιο γνωστές 

είναι τα συστήματα Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain 

Management - SCM) και τα συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer 

Relationship Management - CRM). Χρησιμοποιούνται επίσης συστήματα Διαχείρισης 

Αποθηκών (Warehouse Management System - WMS), συστήματα Διαχείρισης 

Παραγωγής (Manufacturing Execution Systems - MES) καθώς επίσης και συστήματα 

Διαχείρισης Μεταφορών (Transportation Management Systems - TMS). Τέλος, 

χρησιμοποιούνται και συστήματα Διαχείρισης και Αξιοποίησης Επιχειρηματικών 

Πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP) που ενοποιούν τα παραπάνω συστήματα 

προς όφελος της επιχείρησης. 
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Τεχνολογίες αναγνώρισης και κτήσης δεδομένων 

Είναι τεχνολογικές υποδομές, που συλλέγουν την πληροφορία τη στιγμή της 

δημιουργίας της και σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη μεταβιβάζουν 

στο εκάστοτε πρόγραμμα για επεξεργασία. Οι τεχνολογικές λύσεις που βοηθούν στην 

αυτόματη αναγνώριση και κτήση δεδομένων (Automatic Identification and Data 

Capture) είναι ο γραμμωτός κώδικας (Barcode) και οι εφαρμογές ασύρματης 

αναγνώρισης RFID (Radio Frequency Identification). 

 

Συστήματα Τηλεματικής 

Είναι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές και αποτελούνται από 

πολλά μέρη hardware (πομποδέκτες, κεραίες, μικροϋπολογιστές, τηλεπικοινωνιακά 

δίκτυα, δορυφόροι) και software (συστήματα GIS, πρωτόκολλα επικοινωνίας), με 

βασική λειτουργία την καταγραφή της γεωγραφικής θέσης του οχήματος σε πραγματικό 

χρόνο και την απεικόνιση της σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Χάρη στη χρήση 

συστημάτων όπως τα Geo-coded Tracking Systems, οι επιχειρήσεις έχουν τη 

δυνατότητα εξακρίβωσης της θέσης των μεταφορέων και έτσι την καλύτερη παροχή 

πληροφοριών στα προαναφερθέντα συστήματα.  

 

Δίκτυα 

Είναι τα Internet, Intranet και Extranet και αποτελούν τις πιο δημοφιλείς 

πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Το διαδίκτυο είναι η πιο κοινή πλατφόρμα για 

Business-to-Consumer ηλεκτρονικό εμπόριο, το Intranet είναι η πιο κοινή πλατφόρμα 

για την εσωτερική διαχείριση μιας εταιρίας και το Extranet είναι η πιο κοινή 

πλατφόρμα για Business-to-Business ηλεκτρονικό εμπόριο.  

 

Επιπλέον, πολλές από τις καινοτομίες στο χώρο της τεχνολογίας βρίσκουν 

άμεση εφαρμογή και εμπλουτίζουν τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

περιλαμβάνοντας μεθοδολογίες όπως Just In Time, Quick Response, Efficient 

Consumer Response, Continuous Replenishment. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις οι οποίες 

βασίζονται στην τεχνολογία, αποτελούν προσπάθειες από τις επιχειρήσεις να 

διαχειριστούν δραστηριότητες με τρόπο συντονισμένο και ολοκληρωμένο. 
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1.2 Μέτρηση Επίδοσης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 

1.2.1 Εισαγωγή 

Η μέτρηση της επίδοσης (performance measurement) ορίζεται ως η διαδικασία 

ποσοτικοποίησης της λειτουργικότητας (efficiency) και της αποτελεσματικότητας 

(effectiveness) των ενεργειών μιας επιχείρησης (Neely A., 1998). Σε αυτήν, 

συμπεριλαμβάνεται η πληροφόρηση για τις δραστηριότητες που εκτελούνται στα 

πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης 

των προσδοκιών των πελατών αλλά και των στρατηγικών στόχων.  

Η μέτρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί σημαντικό κομμάτι στη 

διαχείριση της αλυσίδας, καθώς τα αποτελέσματα των μετρήσεων συμβάλλουν 

καθοριστικά στη λήψη αποφάσεων και στον προσδιορισμό στρατηγικών επιλογών. Η 

εφοδιαστική αλυσίδα σήμερα είναι σημείο ανταγωνισμού για τις σύγχρονες 

επιχειρήσεις σε όλο το μήκος της και η βελτίωση της επίδοσης της αποτελεί τη 

μεγαλύτερη πρόκληση των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Τα συστήματα μέτρησης της επίδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να 

περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες δεικτών: 

 Ποιοτικοί δείκτες: δεν μπορούν να μετρηθούν αποκλειστικά με ποσοτικά 

κριτήρια, όπως ικανοποίηση πελατών, ροή πληροφοριών και υλικών, 

αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και επίδοση προμηθευτών. 

 Ποσοτικοί δείκτες: κυρίως χρηματοοικονομικοί, βασισμένοι στη μέτρηση 

στοιχείων κόστους και κέρδους. 

 

«Εάν δεν μπορείτε να το μετρήσετε δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε». 

(Kapplan & Norton, 1996). Σύμφωνα με τον H. James Harrington, η μέτρηση είναι το 

πρώτο βήμα που οδηγεί στον έλεγχο και τελικά στη βελτίωση. Εάν δεν μπορείτε να 

μετρήσετε κάτι δεν μπορείτε να το καταλάβετε, δεν μπορείτε να το ελέγξετε. Εάν δεν 

μπορείτε να το ελέγξετε δεν μπορείτε να το βελτιώσετε. (James Harrington, 1999). 

 

 

1.2.2 Τεχνικές μέτρησης επίδοσης στην εφοδιαστική αλυσίδα  

Πολυάριθμες είναι οι προτάσεις που έχουν γίνει από τους ερευνητές σχετικά με 

τα διάφορα μοντέλα μέτρησης επίδοσης στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο Beamon (1999) 

προτείνει κάποια χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε αποτελεσματικά συστήματα 

μέτρησης επίδοσης και είναι τα παρακάτω: 
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 Συμμετοχή όλων (μέτρηση όλων των σχετικών μερών) 

 Καθολικότητα (δυνατή η σύγκριση σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας) 

 Μετρησιμότητα (δεδομένα που απαιτούνται να είναι μετρήσιμα) 

 Συνοχή (οι μετρήσεις να συνάδουν με τους επιχειρησιακούς στόχους) 

 

Σύμφωνα με τους Gunasekaran et al. (2001), για την αποτελεσματική διαχείριση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι στόχοι στα διάφορα 

στάδια της εφοδιαστικής. Οι συνολικές μετρήσεις θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν μια 

ισορροπημένη προσέγγιση, να κατατάσσονται σε στρατηγικό, τακτικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο και να είναι οικονομικές και μη οικονομικές. Ακολουθεί μια 

λίστα με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός συστήματος μέτρησης επίδοσης, όπως 

προκύπτουν από τη βιβλιογραφία (Beamon, 1999; Gunasekaran et al., 2001; Gomes et 

al., 2004; Tangen, 2005, Thakkar et al., 2009, Kazemkhanlou et al., 2014): 

 Απλό και εύκολο στη χρήση 

 Σαφής σκοπός 

 Παροχή γρήγορης ανατροφοδότησης 

 Ενίσχυση της στρατηγικής της επιχείρησης 

 Να λαμβάνει υπόψη τόσο τους βραχυπρόθεσμους όσο και τους 

μακροχρόνιους στόχους 

 Να ταιριάζει με την οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης 

 Να μην έρχεται σε σύγκρουση το ένα με το άλλο 

 Να ενσωματώνεται τόσο οριζόντια όσο και κάθετα στην εταιρική δομή 

 Να είναι συνεπές στο υφιστάμενο σύστημα αναγνώρισης και επιβράβευσης 

της επιχείρησης 

 Εστίαση στο τι είναι σημαντικό για τους πελάτες 

 Εστίαση στον ανταγωνισμό 

 Αξιολόγηση ομάδων για την επίδοση 

 Καθιέρωση αριθμητικών προτύπων 

 Συστήματα επιβράβευσης 

 Ελάχιστες αποκλίσεις από τους στόχους και τις μετρήσεις 
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Παρακάτω αναλύονται κάποια από τα πιο γνωστά χρησιμοποιούμενα μοντέλα: 

Μοντέλο SCOR: Το Συμβούλιο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Council, 

2006) σε μια προσπάθεια να καθορίσει ένα γενικό πλαίσιο μέτρησης των διαδικασιών 

που απαρτίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα, δημιούργησε το μοντέλο SCOR (Supply 

Chain Operations Reference). Αναπτύχθηκε το 1996 και αποτελεί ένα μοντέλο 

αναφοράς στις διαδικασίες, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αποτελεσματική 

επικοινωνία μεταξύ των κρίκων αλυσίδας εφοδιασμού καθιερώνοντας μία κοινή 

γλώσσα επικοινωνίας.  Η δομή του περιλαμβάνει πέντε βασικές διαδικασίες: 

Προγραμματισμό (Plan), Προμήθεια (Source), Παραγωγή (Make), Διανομή (Delivery) 

και Επιστροφή (Return). Σκοπός του μοντέλου είναι να αναλύσει τέσσερις διαστάσεις: 

την αξιοπιστία της εμπορικής επίδοσης, την ευελιξία - απόκριση, το κόστος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και του κύκλου εργασιών των δεσμευμένων κεφαλαίων. 

Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) και μπορεί 

να εφαρμοστεί τόσο σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, όσο και σε εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο για την εφαρμογή των αποφάσεων 

που σχετίζονται με το στρατηγικό σχεδιασμό τους. Το μοντέλο SCOR είναι το μόνο 

πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας που συνδέει τις μετρήσεις επίδοσης, τις βέλτιστες 

πρακτικές και την τεχνολογία σε ένα λεπτομερές, ενιαίο μοντέλο επιχειρηματικών 

διαδικασιών (Ramaa et al. 2009). 

Πιο αναλυτικά, οι πέντε βασικές διαδικασίες: 

Προγραμματισμός (Plan): Η επιχείρηση ασχολείται και με τις τέσσερις διαδικασίες, 

προκειμένου να διαμορφώσει τα κατάλληλα σχέδια, που θα εξυπηρετούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τις διάφορες λειτουργίες των διαδικασιών αλλά και θα 

ικανοποιούν τη συνολική ζήτηση και τους στόχους της επιχείρησης. 

Προμήθεια (Source): Η διαδικασία της προμήθειας ασχολείται με τις πηγές, απ' όπου θα 

εφοδιαστεί η εταιρία με τα κατάλληλα αγαθά και υπηρεσίες, προκειμένου να 

κατασκευάσει ένα, όσο το δυνατό, καλύτερο προϊόν, που θα διοχετεύσει στην αγορά. 

Επίσης, ασχολείται και με το δίκτυο των προμηθευτών, τις μεταξύ τους σχέσεις καθώς 

και τις αμοιβές τους. 

Παραγωγή (Make): Η διαδικασία της παραγωγής ασχολείται εξ ολοκλήρου με την 

παρασκευή του τελικού αγαθού. Αναλαμβάνει όλα τα στάδια παραγωγής του 

προϊόντος. Ακόμα, συσκευάζει και ελέγχει το νέο προϊόν και αξιολογεί την όλη 

διαδικασία και κατά πόσο αυτή ανταποκρίθηκε στους στόχους της επιχείρησης. 
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Διανομή (Deliver): Το στάδιο της διανομής αφορά τη διαχείριση των παραγγελιών, την 

αποθήκευση, τη μεταφορά ετοίμων ή σχεδόν ετοίμων προϊόντων που παράγονται ή 

σχεδιάζονται προς αποθεματοποίηση καθώς και για ικανοποίηση απαιτήσεων. 

Επιστροφή (Return): Η διαδικασία της επιστροφής αφορά όλες τις επιστροφές 

προϊόντων ή πρώτων υλών που έχουν καταστραφεί ή είναι ελαττωματικά και μη 

εμπορεύσιμα. Επίσης τα πλεονάσματα που προέκυψαν από αστοχίες στο σχεδιασμό ή 

από λάθη στην εκτέλεση των παραγγελιών. 

Τα επίπεδα διαχείρισης των διαδικασιών ορίζονται ως εξής: 

Level 1: Στο επίπεδο αυτό ορίζεται ο σκοπός και το περιεχόμενο του μοντέλου 

αναφοράς στις διαδικασίες της αλυσίδας εφοδιασμού. Παράλληλα τοποθετούνται οι 

στόχοι για την επιχείρηση ή τον οργανισμό. 

Level 2: Στο δεύτερο επίπεδο διαμορφώνεται, κατά παραγγελία, η αλυσίδα εφοδιασμού 

της επιχείρησης από τις βασικές κατηγορίες διαδικασιών. 

Level 3: Στο τρίτο επίπεδο καθορίζεται η ικανότητα της επιχείρησης να ανταγωνίζεται 

επιτυχώς στην αγορά. 

Level 4: Στο τέταρτο επίπεδο υλοποιούνται από τις επιχειρήσεις συγκεκριμένες 

πρακτικές διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού. 

Μοντέλο SCOR 11.0: Το Συμβούλιο Εφοδιαστικής Αλυσίδας προχώρησε το 2013 στην 

κυκλοφορία της έκδοσης 11. Η ανανεωμένη έκδοση αφορά τρία τμήματα του μοντέλου, 

τις μετρήσεις (metrics), τις διαδικασίες (processes) και τις πρακτικές (practices). 

 

Balanced Score Card (BSC): Ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας, γνωστός ως 

Balanced Score Card, προτάθηκε από τους Kaplan και Norton (1992) και μελετά την 

εταιρική επίδοση μέσα από τέσσερις διαστάσεις, που είναι:  

 τα οικονομικά μεγέθη (financial) 

 ο πελάτης (customer) 

 οι εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες (internal business processes) και  

 η μάθηση και η ανάπτυξη (learning & growth) 

Η χρηματοοικονομική διάσταση ασχολείται με θέματα που αφορούν τις 

οικονομικές προσδοκίες, το σχεδιασμό που έχει γίνει με στόχο την επίτευξη των 

στόχων, την επίδοση των επενδυμένων κεφαλαίων  κλπ. Η πελατειακή διάσταση 
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εξετάζει την εικόνα που έχουν οι πελάτες για την επιχείρηση, τον τρόπο με τον οποίο η 

εταιρία ικανοποιεί τις ανάγκες τους, την αντίληψη της αγοράς για την ποιότητα των 

προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Σύμφωνα με τους Kaplan και Norton, οι 

παράγοντες οι οποίοι είναι σημαντικοί για τους πελάτες είναι ο χρόνος, η ποιότητα, η 

επίδοση και το κόστος. Οι εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες εξετάζουν πώς και με 

ποιες βελτιώσεις των εσωτερικών διαδικασιών θα γίνουν αποδοτικότερες οι σχέσεις με 

τους προμηθευτές (π.χ. μείωση κόστους προμηθειών, γρηγορότερη τροφοδοσία, κλπ.) 

αλλά και πώς μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερης ικανοποίηση προς τους πελάτες (π.χ. 

καλύτερη ποιότητα, γρηγορότερη εξυπηρέτηση, κλπ.). Στο σημείο αυτό, οι εταιρίες θα 

πρέπει να εντοπίσουν και να μετρήσουν τις πιο ισχυρές ικανότητες τους , που σε 

συνδυασμό με την τεχνολογία θα αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα για την εξασφάλιση 

ηγετικής θέσης στην αγορά (Kaplan and Norton, 1992). Η διάσταση της μάθησης και της 

ανάπτυξης δίνει έμφαση στην κουλτούρα της εταιρίας, η οποία σχετίζεται με την 

επιθυμία να ικανοποιηθεί ο πελάτης και να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι της. 

Επιπλέον, ασχολείται με θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων πόρων όπως η 

ικανοποίηση, η διατήρηση και η παραγωγικότητα των εργαζομένων (Kaplan and 

Norton, 2000). 

Η τεχνική της Balanced Score Card μας επιτρέπει να έχουμε μια συνοπτική και 

πλήρη αντίληψη των κρίσιμων στρατηγικών ενεργειών για κάθε μία από τις τέσσερεις 

διαστάσεις. Έτσι, για κάθε στρατηγικό στόχο αναπτύσσονται δείκτες επίδοσης 

(Key Performance Indicators), οι οποίοι καθοδηγούν όλους τους ενδιαφερόμενους σε 

σχέση με το τι πρέπει να κάνουν σήμερα για να δημιουργήσουν αξία για το μέλλον. 

 

 

1.2.3 Πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα 

Η βιωσιμότητα ή αειφορία είναι μια πολυδιάστατη και ευρεία έννοια, η οποία 

για να προσδιοριστεί απαιτεί έναν αριθμό δεικτών που περιγράφουν την κατάσταση του 

περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας και γενικότερα όλων των παραγόντων 

που μπορεί να επηρεάσουν το αντικείμενο μελέτης. 

Ο πρώτος διεθνώς αναγνωρισμένος ορισμός για τη βιώσιμη ανάπτυξη ορίστηκε 

το 1987 στην Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (World 

Commission on Environment and Development, WCED) ως εξής: 
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"Η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να δεσμεύει τη 

δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες." 

 

Ο ορισμός της βιωσιμότητας, όπως προαναφέρθηκε, περιλαμβάνει τρεις κύριες 

διαστάσεις, όπως φαίνεται στο σχήμα παρακάτω (Holmberg et al., 1992): 

 Οικονομική: Ένα οικονομικά βιώσιμο σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να 

παράγει αγαθά και υπηρεσίες, σε συνεχή βάση, για να διατηρήσει διαχειρίσιμα 

τα επίπεδα του χρέους, για την αποφυγή ακραίων οικονομικών καταστάσεων, οι 

οποίες βλάπτουν την παραγωγή. 

 Περιβαλλοντική: Ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο σύστημα πρέπει να διατηρεί μια 

σταθερή κατάσταση των πόρων, αποφεύγοντας την υπερεκμετάλλευση των 

ανανεώσιμων πηγών ή τις λειτουργίες του περιβάλλοντος, και την 

χρησιμοποίηση των μη ανανεώσιμων πηγών μόνο στο βαθμό που γίνονται 

επενδύσεις για την αποκατάστασή τους. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η 

διατήρηση της βιοποικιλότητας και η ατμοσφαιρική σταθερότητα. 

 Κοινωνική: Ένα κοινωνικά βιώσιμο σύστημα πρέπει να επιτύχει δικαιοσύνη σε 

όλα τα επίπεδα, επαρκή παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 

της υγείας, της εκπαίδευσης, της ισότητας των φύλων και της μη 

εκμετάλλευσης. 

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι 

απαραίτητο να κατανοήσουμε πώς οι αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν να θεωρηθούν 

βιώσιμες. Η βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα (SSCM) αποσκοπεί να εναρμονίσει 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

(SCM) προκειμένου να αυξηθεί η περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση της εταιρίας, 

καθώς και η επίδοση των προμηθευτών και των πελατών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την 

οικονομική επίδοση (Gimenez et al., 2012). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση σε όλα τα μέλη που απαρτίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα.  

Σχετικά με τις βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες οι Ahi & Searcy (2013) 

διατύπωσαν τον ακόλουθο ορισμό: «Η διαχείριση βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού 

αφορά στη δημιουργία συντονισμένων αλυσίδων εφοδιασμού μέσω της εθελοντικής 

ένταξης οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων μέσω κύριων 

διεπιχειρησιακών επιχειρηματικών συστημάτων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την 

αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των ροών υλικών, πληροφοριών, και 

κεφαλαίων που σχετίζονται με την προμήθεια, την παραγωγή και τη διανομή προϊόντων 
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ή υπηρεσιών, προκειμένου να υπάρχει ανταπόκριση στις απαιτήσεις των εταίρων και 

βελτίωση της κερδοφορίας, της ανταγωνιστικότητας και της συνεκτικότητας του 

οργανισμού σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα». 

Οι Seuring & Müller (2008) όρισαν τους στόχους της βιωσιμότητας και της 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας ως εξής: «Βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (SSCM) είναι η διαχείριση του υλικού, των πληροφοριών και των ροών 

κεφαλαίων, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων κατά μήκος της 

αλυσίδας εφοδιασμού, λαμβάνοντας παράλληλα τους στόχους από όλες τις διαστάσεις 

της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή, την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική, τα 

οποία προέρχονται από τις απαιτήσεις των πελατών και των ενδιαφερομένων μερών». 

Η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, όπως η ανάπτυξη ακριβέστερων 

συστημάτων πρόγνωσης και προγραμματισμού, η στενή συνεργασία με τους 

προμηθευτές και τους πελάτες, η παρακολούθηση της αλυσίδας σε πραγματικό χρόνο 

και η εξασφάλιση μεγάλου βαθμού ευελιξίας, διευκολύνουν στον εντοπισμό των 

προβλημάτων έγκαιρα και κατευθύνουν στις διορθωτικές κινήσεις που θα πρέπει να 

υλοποιηθούν. Γενικότερα, οι πολύπλοκες προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν 

μπορούν να λυθούν με μεμονωμένες προσπάθειες και οι συνεργασίες είναι απαραίτητες 

(Wollmuth & Ivanova, 2014). 

Η παγκοσμιοποίηση έχει ως αποτέλεσμα να ασκεί πιέσεις και να δίνει κίνητρα 

σε επιχειρήσεις αναπτυσσόμενων χωρών για να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους 

επίδοση. Οι χώρες θα πρέπει να εξισορροπήσουν την οικονομική με την 

περιβαλλοντική επίδοση. Η πράσινη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (GSCM) 

αποτελεί μια σημαντική προσέγγιση για τις επιχειρήσεις ώστε να βελτιώσουν την 

επίδοση και στις δυο αυτές διαστάσεις. Η έννοια της πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας 

είναι σχετικά νέα και γι' αυτό δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός. 

Η πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα είναι μια έννοια που σχετίζεται με τη μείωση 

της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την κατανάλωση πόρων. Για να μπορέσει να 

συγκριθεί με την παραδοσιακή εφοδιαστική αλυσίδα, η πράσινη εφοδιαστική 

αναφέρεται στις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας που έχουν ως στόχο τη 

μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την κατανάλωση πόρων. Έχει αλλάξει η 

μονόδρομη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής. Καθ' όλη τη 

διαδικασία της πράσινης εφοδιαστικής, θα πρέπει να περιορίζεται η καταστροφή στο 

περιβάλλον όσο το δυνατόν περισσότερο, και να γίνεται ευσυνείδητη χρήση των πόρων 

(Sbihi & Eglese, 2007). 
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Η πράσινη εφοδιαστική είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της βιώσιμης 

ανάπτυξης (Chunguang et al., 2008). Οι Chunguang et al. (2008) κατέληξαν στο 

συμπέρασμα, ότι προκειμένου να αναπτύξει κανείς την πράσινη εφοδιαστική, θα πρέπει 

να εφαρμόσει "πράσινες" πρακτικές στο σύνολο της εφοδιαστικής και να  κάνει πλήρη 

χρήση των πόρων στην αλυσίδα. Για να επιτευχθεί αυτό, μπορούν να εφαρμοστούν 

στρατηγικές όπως οι πράσινες μεταφορές, η πράσινη συσκευασία και η χρήση 

πράσινων μηχανισμών. Η αποτελεσματική χρήση των μέσων μεταφοράς, ο σχεδιασμός 

των κέντρων διανομής και η μείωση της εκπομπής ρύπων είναι ορισμένες από τις 

πρακτικές που μπορούν να φέρουν τις επιχειρήσεις πιο κοντά στις πράσινες μεταφορές 

(Markley & Davis, 2007). Είναι κρίσιμο για τις επιχειρήσεις να συνεργαστούν με όλους 

τους stakeholders στην εφοδιαστική αλυσίδα και να χτίσουν μαζί ένα υποστηρικτικό 

σύστημα που θα περιλαμβάνει τους κατασκευαστές, τους χονδρεμπόρους, τους 

διανομείς και τους πωλητές λιανικής (Byrne & Deeb, 1993). 

Οι βασικοί τομείς που αφορούν την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα και στους 

οποίους επικεντρώνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση, είναι οι παρακάτω: 

 Πράσινες Προμήθειες: Ο όρος πράσινες προμήθειες συνδέεται με την 

περιβαλλοντική συνείδηση, βάσει της οποίας προσπαθεί να εξασφαλιστεί ότι όλα τα 

προϊόντα ή τα υλικά που αγοράζονται από την εταιρία καθορίζονται με 

περιβαλλοντικούς στόχους, όπως είναι η μείωση σπατάλης, η ανακύκλωση, η 

επαναχρησιμοποίηση, η μείωση πόρων και η υποκατάσταση των υλικών (Min and 

Galle, 2001). Οι πράσινες προμήθειες διασφαλίζουν ότι εκτός από τα παραδοσιακά 

κριτήρια αγοράς που έχουν να κάνουμε με το κόστος, την ποιότητα και την 

παράδοση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η βιωσιμότητα στην αγορά εισροών 

(Kannan et al., 2008). 

 Πράσινος Σχεδιασμός: Σχετίζεται με το σχεδιασμό ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας που ενθαρρύνουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Οι σχεδιαστές 

θα πρέπει, πέρα από την επίδοση ενός προϊόντος, να λάβουν υπόψη τους την 

επίδραση που έχουν οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες στις ενεργειακές απαιτήσεις, τα 

υλικά για την κατασκευή,  την επαναχρησιμοποίηση (επιδιόρθωση, ανακατασκευή 

και ανακύκλωση). Επεκτείνοντας τον ωφέλιμο χρόνο ζωής των υλικών, δεν 

απαιτούνται επιπλέον πρώτες ύλες για την παραγωγή νέων ειδών. Σε ότι αφορά το 

σχεδιασμό προϊόντος, μια αρχή η οποία θα βοηθούσε ως προς τη βιωσιμότητα είναι 

ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ανακτήσιμων προϊόντων τα οποία έχουν μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, δεν βλάπτουν και είναι 

συμβατά με το περιβάλλον (Gotzel C, Weidling J, Heisig G, Inderfurth K. 1999). 



18 
 

Θα πρέπει να προτιμώνται υλικά με υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης και τα οποία 

έχουν τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Όπου είναι εφικτό, θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται ασφαλέστερα για το περιβάλλον υποκατάστατα και θα 

πρέπει να προλαμβάνεται η κατάχρηση των προϊόντων. 

 Αντίστροφη Εφοδιαστική: Οι δραστηριότητες της αντίστροφης εφοδιαστικής 

διαφέρουν από αυτές της παραδοσιακής εφοδιαστικής (Carter and Ellram, 1998). Η 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα καλύπτει τις δραστηριότητες και πρακτικές που 

αφορούν την ανάκτηση και την αξιοποίηση χρησιμοποιούμενων προϊόντων, 

εξαρτημάτων και υλικών (Rogers et al., 1999). Ουσιαστικά, επικεντρώνεται στη 

ροή των υλικών προς τα πίσω, από τον πελάτη στον προμηθευτή, και έχει στόχο να 

μεγιστοποιήσει την αξία του επιστρεφόμενου προϊόντος ή να εξασφαλίσει την 

κατάλληλη διάθεσή του. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει επιστροφές προϊόντων, 

ανακύκλωση, υποκατάσταση υλικών, επαναχρησιμοποίηση υλικών, διάθεση 

αποβλήτων, αποσυναρμολόγηση, ανακατασκευή και επισκευή. Οι Pohlen και Farris 

(1992) σε μια μελέτη της διαδικασίας της αντίστροφης εφοδιαστικής στα πλαστικά 

έχουν προσδιορίσει τα διάφορα στάδια μέσα σε ένα κανάλι αντίστροφης 

εφοδιαστικής ως εξής: συλλογή, διαχωρισμός, συμπύκνωση, μεταβατική 

επεξεργασία, παράδοση και ολοκλήρωση. Κατά συνέπεια, για καθένα από τα 

παραπάνω στάδια ενδεχομένως να υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες.  

Τα κίνητρα που ωθούν τις εταιρίες στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα μπορούν 

να είναι είτε οικονομικά ή περιβαλλοντικά. Στην πρώτη περίπτωση, η εταιρία 

αποκομίζει οφέλη από την ανάκτηση των προϊόντων, όταν π.χ. ανακτά και 

επαναχρησιμοποιεί υλικά που βρίσκονται σε καλή κατάσταση ή χρησιμοποιεί μέρη 

του προϊόντος ως ανταλλακτικά. Επίσης, η επαναχρησιμοποίηση των υλικών έχει 

ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποθεμάτων μιας επιχείρησης. Τα επιστρεφόμενα 

προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά στην παραγωγική διαδικασία, αυτή τη 

φορά ως πρώτη ύλη. Στη δεύτερη περίπτωση, τα οφέλη έχουν να κάνουν με το 

φυσικό περιβάλλον. Η οικολογική εικόνα της περιβαλλοντικά φιλικής παραγωγής 

προϊόντων έγινε ένα σημαντικό στοιχείο marketing το οποίο υποκίνησε ένα σύνολο 

εταιριών να ανακαλύψουν επιλογές προκειμένου να ανακτήσουν και να 

αποκαταστήσουν τα προϊόντα τους.  

Επιπροσθέτως, πολλοί παραγωγοί υποχρεούνται από το νόμο για ανάκληση των 

προϊόντων τους στο τέλος της χρήσιμης διάρκειας ζωής τους. Σε όλη την Ευρώπη 

και τις ΗΠΑ, η νομοθεσία έχει θεσπίσει όρους για τη διάθεση των προϊόντων που 

έχουν φτάσει στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους. Πιο συγκριμένα στη Γερμανία, οι 
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νέοι νόμοι υπαγορεύουν ότι ο παραγωγός ενός αγαθού πρέπει να έχει την ευθύνη 

για την τελική διάθεση του προϊόντος ενώ οι λιανοπωλητές των μπαταριών 

οχημάτων στις ΗΠΑ υποχρεούνται για ανάκληση των χρησιμοποιημένων 

μπαταριών (Blumberg, 2005). 

 Πράσινη Παραγωγή: Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των πράσινων 

λειτουργιών. Οι τεχνικές για την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και πόρων στα 

συστήματα, προκειμένου να μειωθεί η χρήση πρωτογενών υλικών, βασίζονται σε 

τρία σημεία: ανάλυση διαδικασιών - κατανάλωση ενέργειας (Linnhoff, 1993), 

βιομηχανική ενέργεια (Boustead, 1979) και ανάλυση του κύκλου ζωής (Lee et al., 

1995). Η σπατάλη υλικών και ενέργειας, είτε λόγω ακατάλληλου σχεδιασμού ή 

λόγω μεγάλου αριθμού ελαττωματικών, θα πρέπει να αποφεύγεται. Η πράσινη 

παραγωγή δίνει έμφαση στις διαδικασίες παραγωγής που δεν ρυπαίνουν το 

περιβάλλον και δε βλάπτουν τους καταναλωτές ή τους εργαζόμενους (Rehman et 

al., 2013). Επιπλέον, σχετίζεται με τη βιωσιμότητα όσον αφορά το περιβάλλον, την 

οικονομία και την κοινωνία. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Οργανισμό 

Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA), κατά μια πιο τεχνική προσέγγιση η βιώσιμη 

παραγωγή είναι μια συστημική προσέγγιση για τη δημιουργία και τη διανομή 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών η οποία ελαχιστοποιεί την κατανάλωση 

πόρων (υλικά, ενέργεια, νερό και γη), εξαλείφει τις τοξικές ουσίες και παράγει 

μηδενικά απόβλητα μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 

 Πράσινη Συσκευασία: Ο σχεδιασμός της συσκευασίας είναι πολύ σημαντικός για 

την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων μιας εταιρίας. Οι Brody et al. (2008), 

ορίζουν τη φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία ως τη βιώσιμη συσκευασία που 

θα πρέπει να είναι επωφελής, ασφαλής και σύμφωνη με τους κανόνες υγιεινής για 

τα άτομα που τη χρησιμοποιούν, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της, και θα 

πρέπει να πληροί τα κριτήρια για την επίδοση, το κόστος, τη χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, ανανεώσιμων πρώτων υλών και έχει σχεδιαστεί για τη 

βελτιστοποίηση υλικών και ενέργειας. Ο σχεδιασμός της πράσινης συσκευασίας 

επικεντρώνεται στις παρακάτω τέσσερις βασικές προοπτικές: μείωση, 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και αποδόμηση των υλικών (Wang & Yang, 

2008). 

o Μείωση: στόχος είναι η όσο το δυνατόν μικρότερη συσκευασία, με την 

προϋπόθεση πάντα ότι είναι ασφαλές το προϊόν κατά τη διάρκεια της 

μεταφοράς του. Ορισμένες ανεπτυγμένες χώρες έχουν επιτύχει τη μείωση 
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της συσκευασίας, χρησιμοποιώντας μέτρα που έχουν ως βάση τα ελάχιστα 

δυνατά υλικά (Rokka & Uusitalo, 2008). 

o Επαναχρησιμοποίηση: σχετίζεται με τη χρήση της συσκευασίας πολλαπλές 

φορές. Μέσα από τεχνικά συστήματα, μπορούν τα απορρίμματα των 

συσκευασιών να χρησιμοποιηθούν αρκετές φορές, ενώ οι συσκευασίες που 

δεν μπορούν να ανακτηθούν, μπορούν να φανούν χρήσιμες με άλλους 

τρόπους, όπως η παραγωγή ενέργειας, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση 

(Ahmed & Varshney, 2011). 

o Ανακύκλωση: πολλά από τα υλικά που χρησιμοποιούμε καθημερινά 

προέρχονται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Τα ανακυκλώσιμα 

προϊόντα προκύπτουν από διαδικασία η οποία επιτρέπει τη δημιουργία νέων 

προϊόντων από τα παλιά. Ουσιαστικά, με τον όρο ανακύκλωση εννοούμε, 

οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται 

εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να 

εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. 

Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την 

ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε άλλες εργασίες. 

 

 

1.2.4 Διαστάσεις επίδοσης εφοδιαστικής αλυσίδας  

Εκτός από τα γνωστά κριτήρια του κόστους και της ποιότητας που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, επισημαίνεται και η ανάγκη μέτρησης κι άλλων δεικτών, που 

επηρεάζουν την επίδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλα της τα επίπεδα. Υπάρχουν 

διάφοροι προτεινόμενοι δείκτες στη βιβλιογραφία (Folan & Browne, 2005), ωστόσο 

λίγες προσπάθειες έχουν γίνει για να καθοριστούν οι λιγότεροι δυνατοί δείκτες που 

απαιτούνται για τη μέτρηση της επίδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας και οι οποίοι να 

επιφέρουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και το ελάχιστο λειτουργικό κόστος 

(Gunasekaran & Kobu, 2007). Σύμφωνα με τους Aramyan et al. (2007), οι μελέτες 

έχουν δείξει ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες δεν έχουν ακριβείς δείκτες επίδοσης για τη 

σύγκριση, τη συγκριτική αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων. 

Αρκετοί ερευνητές έχουν προτείνει μέτρα για τη μέτρηση της επίδοσης της 

εφοδιαστικής, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι 

Hervani et al. (2005) τονίζουν ότι τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια συνεχίζουν να 
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υφίστανται για τη μέτρηση επίδοσης, παρόλαυτά η ποικιλία των διαστάσεων επίδοσης 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.  

Ο Stewart (1995) ισχυρίζεται ότι οι εταιρίες που μετρήθηκαν να έχουν καλύτερη 

επίδοση από αυτή των ανταγωνιστών τους, έχουν βρεθεί να είναι καλύτερες σε 

τέσσερις βασικούς επιχειρησιακούς τομείς: (1) επίδοση παράδοσης, (2) ευελιξία και 

ανταπόκριση, (3) κόστος μεταφορών και (4) διαχείριση assets.  

Σύμφωνα με τους Fitzgerald et al. (1991), υπάρχουν δυο τύποι μετρήσεων σε 

μια επιχείρηση και αυτοί έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα και με την 

οικονομική επίδοση, η οποία επικεντρώνεται στο τι καθορίζει τα αποτελέσματα 

(ποιότητα, ευελιξία, χρήση πόρων, καινοτομία). Οι Van Landeghem και Persoons 

(2001) έχουν χτίσει ένα μοντέλο που συσχετίζει την επίδοση που έχουν οι επιχειρήσεις 

μετά τη χρήση βέλτιστων πρακτικών, ομαδοποιώντας το σε τέσσερις κατηγορίες: 

ευελιξία, χρόνος αντίδρασης, ποιότητα και κόστος.  

Οι Gunesekaran and Kobu (2007) υποστήριξαν ότι η επίδοση μπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί αντίστοιχα σε σχέση με την ποιότητα, το χρόνο, το κόστος, την 

ευελιξία και την καινοτομία. Όπως υποδεικνύει ο Sezen (2008), η αξιολόγηση της 

επίδοσης μιας εφοδιαστικής αλυσίδας θα πρέπει να βασίζεται στην ικανότητα της να 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές των προϊόντων, στους χρόνους παράδοσης, στον όγκο και 

τη σύνθεση, ως εκ τούτου την ευελιξία. Σύμφωνα με τον Petterson (2009), υπάρχουν 

τρεις τύποι μέτρησης της επίδοσης οι οποίοι προσδιορίζονται ως απαραίτητοι για τη 

μέτρηση της επίδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, κι αυτοί είναι η ευελιξία, οι πόροι 

και το παραγόμενο προϊόν. Παρακάτω ακολουθεί πίνακας συνοψίζοντας όλους τους 

πιθανούς δείκτες, όπως αυτοί έχουν προκύψει από τη βιβλιογραφία, που θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της επίδοσης της εφοδιαστικής. 
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Δείκτης Ορισμός Συγγραφείς 

Περιβάλλον 

Επικίνδυνα / επιβλαβή 

/ τοξικά υλικά 

Υλικά που περιέχουν ουσίες που 

χαρακτηρίζονται ως τοξικές, 

εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, 

ραδιενεργές, ερεθιστικές και 

μεταλλαξιογόνες, καθώς και κάθε 

ουσία που μπορεί να προκαλέσει 

αλλοιώσεις στα νερά (επιφανειακά ή 

υπόγεια), τον αέρα ή το έδαφος.  

Ahi and Searecy (2014), 

Blome et al. (2014), 

Govindan et al. (2013), 

Gualandris and 

Kalchschmidt (2015), 

Santiteerakul et al.(2015), 

Tajbakhsh and Hassini 

(2015b), Zailani et al. 

(2012), Zhu and Sarkis 

(2004) 

Κατανάλωση νερού Η δαπάνη του νερού για την 

ικανοποίηση  των αναγκών του 

πληθυσμού και της βιομηχανίας, η 

οποία χάνεται στην ατμόσφαιρα ή 

ενσωματώνεται σε ένα προϊόν ή φυτό 

και δεν είναι πλέον διαθέσιμη για 

επαναχρησιμοποίηση.  

Ahi and Searcy (2014), Erol 

et al. (2011), Govindan et al. 

(2013), Hervani et al. (2005), 

Hospido et al. (2009), Reefke 

and Trocchi(2013),  

Sarkis (2006), Tajbakhsh and 

Hassini(2015b) 

Κατανάλωση 

ενέργειας 

Η ποσότητα της ενέργειας που 

καταναλώνεται από ένα άτομο ή 

σύστημα ή οργανισμό. 

Ahi and Searcy (2014), 

Govindan et al. (2013), 

Hervani et al. (2005), 

Morana and Feliu (2014), 

Reefke and Trocchi (2013), 

Sarkis (2006), Tajbakhsh and  

Hassini (2015b) 

Ανακυκλωμένα υλικά Τα υλικά ενός προϊόντος που 

ανακτώνται από τα απορρίμματα πριν 

ή μετά την κατανάλωση. 

Bai et al. (2012), Bai and 

Sarkis (2014), Chiarini 

(2012), Erol et al. (2011), 

Reefke and Trocchi (2013), 

Schaltegger and Burritt 

(2014), Tajbakhsh and 

Hassini (2015b) 

Ανάλυση κύκλου ζωής Τεχνική για την εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

σχετίζονται με όλα τα στάδια της 

ζωής ενός προϊόντος, από τις πρώτες 

ύλες μέχρι την τελική διάθεση του 

προϊόντος. 

Ahi and Searcy (2014), 

Fleury and Davies(2012), 

Gualandris et al.(2014), 

Gualandris and 

Kalchschmidt(2015), Hanson 

and Holt (2014), Hospido et 

al. (2009), Schaltegger and 

Burritt(2014) 

Περιβαλλοντικές 

ποινές 

Κυρώσεις που καταβάλλονται (κυρίως 

χρηματικά ποσά) για περιβαλλοντικές 

ζημιές που προκαλούνται από τη 

ρύπανση. 

Ahi and Searcy (2014), Bai 

et al. (2012), Bai and Sarkis 

(2014), Bastian and 

Zentes(2013), Chiarini 

(2012), Hervani et al. (2005), 

Tajbakhsh and Hassini 

(2015b) 

Ενεργειακή επίδοση Χρήση λιγότερης ενέργειας για την 

παροχή της ίδιας υπηρεσίας. Ποσοστό 

των συνολικών εισροών ενέργειας σε 

ένα μηχάνημα ή εξοπλισμό που 

καταναλώνεται σε χρήσιμο έργο και 

Bai et al. (2012), Bai and 

Sarkis (2014), Blome et al. 

(2014), Gualandris and 

Kalchschmidt (2015), 

Tajbakhsh and Hassini 
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δεν σπαταλάται ως άχρηστη 

θερμότητα (π.χ. μια αποτελεσματική 

λάμπα φθορίου χρησιμοποιεί 85% 

λιγότερη ενέργεια από ένα συμβατικό 

λαμπτήρα πυρακτώσεως). 

(2015b), Vachon and Mao 

(2008) 

Εκπομπές στον αέρα Η απελευθέρωση ρύπων στην 

ατμόσφαιρα από σταθερές πηγές (π.χ. 

καμινάδες εργοστασίων, οχήματα). 

Ahi and Searcy (2014), 

Blome et al. (2014), 

Gualandris and 

Kalchschmidt (2015), 

Nepstad et al.(2013), Zhu 

and Sarkis (2004)  

 

 

Εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου 

Η εκπομπή στην ατμόσφαιρα της γης 

οποιασδήποτε μορφής αερίων, κυρίως 

διοξειδίου του άνθρακα, που 

συμβάλλουν στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου. 

Ahi and Searcy (2014), 

Bastian and Zentes (2013), 

Morana and Feliu (2014), 

Tajbakhsh and Hassini 

(2015b), Vachon and Mao 

(2008), Varsei et al. (2014)  

Ποιότητα 

Συμμόρφωση με τα 

ποιοτικά πρότυπα 

Εφαρμογή προτύπου ποιότητας, το 

οποίο πιστοποιεί ότι η παραγωγή ενός 

προϊόντος ή η παροχή μιας υπηρεσίας 

ικανοποιεί τις τεθείσες προδιαγραφές 

(π.χ. ISO, BRC, IFS, 

GLOBALG.A.P., κλπ.) 

Hugo et al. (2004), Jacobs et 

al. (2009), Fitzgerald et al. 

(1991), 

Gunasekaran and Kobu 

(2007) 

Ανίχνευση 

ελαττωματικών 

Εφαρμογή προδιαγραφών για τον 

εντοπισμό προϊόντων που 

παρεκκλίνουν από αυτές (σφάλμα 

κατά τον έλεγχο). 

Hugo et al. (2004), Jacobs et 

al. (2009), Fitzgerald et al. 

(1991), 

Gunasekaran and Kobu 

(2007) 

Επίσημο σύστημα 

διασφάλισης της 

ποιότητας 

Ένα σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

περιέχει κανόνες, κατευθυντήριες 

οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές, οι 

οποίες εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα 

ανταποκρίνονται στον σκοπό για τον 

οποίο προορίζονται. Τα συστήματα 

ποιότητας δεν εφαρμόζονται μόνο σε 

σημεία της παραγωγικής διαδικασίας 

αλλά ελέγχουν και προσφερόμενες 

υπηρεσίες της επιχείρησης.  

Hugo et al. (2004), Jacobs et 

al. (2009), Fitzgerald et al. 

(1991), 

Gunasekaran and Kobu 

(2007) 

Κατάλληλο προς 

χρήση 

Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός για 

την παροχή ενός αγαθού ή μιας 

υπηρεσίας έτσι ώστε να 

ανταποκρίνεται στον καθορισμένο 

σκοπό του πελάτη. 

Hugo et al. (2004), Jacobs et 

al. (2009), Fitzgerald et al. 

(1991), 

Gunasekaran and Kobu 

(2007) 

Αξιοπιστία προμηθευτή 

Αποτελεσματικότητα 

προμηθευτών 

Αξιολόγηση επίδοσης προμηθευτών, 

για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι 

προδιαγραφές τηρούνται βάσει 

σύμβασης. 

Wisner et al. (2012) 

Επικοινωνία με 

προμηθευτές 

Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 

επιχείρησης και προμηθευτών, που 

Wisner et al. (2012) 
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μπορεί να χρησιμοποιούν 

διαφορετικές πρακτικές και ορολογία. 

Η καλή επικοινωνία συνεπάγεται πιο 

στενές σχέσεις συνεργασίας με τους 

προμηθευτές προκειμένου να 

αποκτηθεί νέα αξία και να μειωθεί ο 

κίνδυνος της αποτυχίας. 

Διαχείριση κινδύνου 

προμηθευτή 

Διαδικασία αναγνώρισης, 

αξιολόγησης και ελέγχου των απειλών 

για το κεφάλαιο και τα κέρδη ενός 

οργανισμού ή μιας επιχείρησης που 

προκαλούνται από την αλυσίδα 

εφοδιασμού του. 

Wisner et al. (2012) 

Πίνακας 1: Λίστα δεικτών επίδοσης εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

 

1.3 Εφοδιαστική Αλυσίδα Ευπαθών Προϊόντων 

1.3.1 Εισαγωγή 

Η εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων διαφοροποιείται από την παραδοσιακή 

εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας μιας επιπλέον διάστασης της πέρα από την ποιότητα, την 

ασφάλεια. Οι αποτυχίες όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων οδήγησαν στην 

ανάπτυξη προτύπων όπως το HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), 

GAP (Good Agricultural Practice), GMP (Good Manufacturing Practice) και άλλα 

πρωτόκολλα που έχουν εισαχθεί από το Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης (ISO). 

Η μεταφορά τροφίμων κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη και χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής όταν πρόκειται για ευπαθή προϊόντα. Με τον όρο ευπαθή προϊόντα 

αναφερόμαστε στα τρόφιμα που ενδέχεται να αλλοιωθούν, να φθαρούν ή να μην είναι 

Καινοτομία 

Ετήσιες επενδύσεις 

στην έρευνα και την 

ανάπτυξη 

Ετήσιες ερευνητικές δραστηριότητες 

που διεξάγει μια επιχείρηση για τη 

βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων 

και διαδικασιών της ή για να οδηγήσει 

στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

διαδικασιών. 

Wisner et al. (2012) 

Ριζοσπαστικές και 

σταδιακές αλλαγές 

Οι ριζοσπαστικές αλλαγές αφορούν 

καινοτομίες που να έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο στην αγορά και στην 

οικονομική δραστηριότητα της 

επιχείρησης, ενώ οι σταδιακές 

καινοτομίες αφορούν ένα ήδη υπάρχον 

προϊόν, μια διαδικασία ή μια υπηρεσία 

των οποίων η επίδοση έχει ενισχυθεί ή 

αναβαθμιστεί. 

Wisner et al. (2012) 
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ασφαλή προς κατανάλωση, αν δεν διατηρούνται στο ψυγείο στους 4,4° C και κάτω ή 

κατεψυγμένα στους -17,8° C ή χαμηλότερα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το κρέας, τα 

πουλερικά, τα ψάρια, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς επίσης και τα φρούτα και τα 

λαχανικά. Η ψύξη επιβραδύνει την ανάπτυξη των βακτηρίων και η κατάψυξη τη 

δεσμεύει να σταματήσει. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλα τα 

ευπαθή τρόφιμα παραμένουν σε σωστή θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια μεταφοράς 

τους. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των 

εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων και των υπολοίπων εφοδιαστικών, είναι ότι στην 

εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων υπάρχει συνεχόμενη και σημαντική αλλαγή στην 

ποιότητα των προϊόντων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού μέχρι και την τελική 

κατανάλωση (Van der Vorst, 2000). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την εφοδιαστική αλυσίδα 

νωπών προϊόντων με μεγαλύτερη έμφαση στη φρεσκάδα και την ασφάλεια. Είναι 

γενικώς αποδεκτό ότι, πολλοί καταναλωτές προτιμούν τα πιο φρέσκα προϊόντα σε 

λογική τιμή (Wilcock et al., 2004). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά περιθώρια κέρδους στη βιομηχανία τροφίμων, οι 

εταιρείες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο στρατηγικές διαφοροποίησης των 

προϊόντων, με τη φρεσκάδα να αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης 

(Ahumada and Villalobos, 2009). Είναι εμφανές, ότι η φρεσκάδα των προϊόντων μπορεί 

να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις και βρίσκεται ξεκάθαρα 

στην ατζέντα των κορυφαίων λιανοπωλητών. Για παράδειγμα, το 2013 η Wal-Mart 

ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για να διαβεβαιώσει τους πελάτης της για τη φρεσκάδα και 

την ποιότητα των φρούτων και των λαχανικών της, υποστηρίζοντας το με την 100% 

επιστροφή χρημάτων. 

Επιπλέον, η υψηλή ευπάθεια των νωπών προϊόντων οδηγεί πολλές φορές σε 

μεγάλες ποσότητες απαξιωμένων, καθώς πολλά από αυτά καταλήγουν στα 

απορρίμματα. Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων απαιτεί συχνά 

ειδικό χειρισμό, ως προς τη μεταφορά και την τεχνολογία που απαιτείται για την 

αποθήκευση (Rong et al., 2011). Γενικότερα ισχύει ότι, η ποιότητα των προϊόντων 

μειώνεται με το χρόνο, ακόμη και με την αξιοποίηση των πιο σύγχρονων συνθηκών και 

εγκαταστάσεων (Sloof et al., 1996).  
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1.3.2 Εφοδιαστική αλυσίδα γαλακτοκομικών προϊόντων  

Η εφοδιαστική αλυσίδα του γάλακτος είναι εξίσου περίπλοκη. Η διανομή και η 

συλλογή γάλακτος προκαλούν ανησυχία στις γαλακτοβιομηχανίες, λαμβάνοντας υπόψη 

τη μεταφορά. Το γάλα είναι ένα πολύ ευπαθές προϊόν που πρέπει να επεξεργασθεί 

μερικές μόλις  ώρες  μετά   την περισυλλογή του εκτός και  αν   φυλαχθεί   σε   χαμηλές 

θερμοκρασίες στις οποίες μπορεί και να διατηρηθεί αναλλοίωτο μέχρι και τρεις ημέρες 

πριν να κατεργασθεί  .  Το   κλειδί   στις   διαδικασίες   εφοδιαστικής,   στην   αλυσίδα  

του φρέσκου γάλακτος, βρίσκεται στη σωστή συγκομιδή και την αρχική του φύλαξη.  

Η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει τις εταιρείες μεταφοράς πρώτων υλών και 

τελικών   προϊόντων,   εταιρείες   που   προμηθεύουν   προϊόντα   για   τη   στήριξη   της 

παραγωγής   όπως   συσκευασίες   και   άλλες   πρώτες   ύλες   που   απαιτούνται   για   

την παραγωγή   γαλακτοκομικών   προϊόντων   και   φτάνοντας   στο   τελευταίο   

στάδιο   της αλυσίδας, τους καταναλωτές. 

 

 

1.3.3 Εφοδιαστική αλυσίδα νωπών κρεάτων   

Το κρέας και τα πουλερικά είναι ιδιαίτερα ευπαθή προϊόντα επίσης. Η υγρασία, 

η υγιεινή και η θερμοκρασία αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την ποιότητα. Εάν η ψυκτική αλυσίδα εφοδιασμού παραβιαστεί, τα 

προϊόντα νωπού κρέατος και πουλερικών θα πληγούν από προβλήματα ποιότητας, τα 

οποία αν επιδεινωθούν μπορεί να επιφέρουν σοβαρά προβλήματα για την υγεία από 

παθογόνα, όπως Salmonella, Ε-coli και Listeria. Μια αλυσίδα εφοδιασμού κρέατος 

αποτελείται από το αγρόκτημα, το σφαγείο, τα κέντρο διανομής και το σημείο 

πώλησης.  

Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού κρέατος έχει 

οδηγήσει τις εταιρίες σε βελτιστοποιημένες τεχνολογίες, περισσότερους παραγωγικούς 

πόρους και αποτελεσματικότερες διαδικασίες με σκοπό να παρέχουν προϊόντα που να 

ανταποκρίνονται στις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών. 

 

 

1.3.4 Εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων 

Η εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων είναι αναμφίβολα ένας ραγδαία 

αναπτυσσόμενος κλάδος για την Ελλάδα που στοχεύει στην ενίσχυση της γεωργικής 

οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης, στη βελτίωση του εισοδήματος του αγροτικού 
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πληθυσμού και στην ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω της προαγωγής και διασφάλισης της 

ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, της ανάδειξης και της κατοχύρωσης της 

ταυτότητας των τοπικών προϊόντων καθώς και της προώθησης συστημάτων προστασίας 

και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Μια εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών 

προϊόντων αποτελείται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει την 

καλλιέργεια, την παραγωγή, τον έλεγχο, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη 

μεταφορά, τη διανομή και την εμπορία (Iakovou et al., 2014). Από τη στιγμή που 

παραλαμβάνεται το αγροτικό προϊόν από το χωράφι μέχρι την ώρα που φτάνει στο 

τελικό καταναλωτή μεσολαβούν αρκετά στάδια, κάποια εκ των οποίων η αποθήκευση 

στους ψυκτικούς θαλάμους, ο ποιοτικός έλεγχος, η τυποποίηση και η διαχείριση 

περιπτώσεων αλλοίωσης. Το γεγονός ότι σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας 

υπάρχουν προϊόντα με κοντινή ημερομηνία πώλησης, κατά συνέπεια μικρό κύκλο ζωής, 

σε συνδυασμό με την ευπάθεια τους, καθιστά την αλυσίδα αγροτικών προϊόντων μια 

πραγματική πρόκληση. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εφοδιαστικές, εκτός από τις 

απαιτήσεις επίδοσης, θα πρέπει να εγγυάται και την ασφάλεια των μεταφερόμενων 

προϊόντων. 

Πρωτογενείς παραγωγοί είναι οι αγρότες οι οποίοι είτε καλλιεργούν είτε 

εκτρέφουν τις πρώτες ύλες, οι βιομηχανικοί παραγωγοί είναι οι κατασκευαστές που 

εκτελούν κάποιο είδος προστιθέμενης αξίας για την πρώτη ύλη, καθώς και συσκευασία 

του προϊόντος για τους καταναλωτές, οι χονδρέμποροι είναι οι διανομείς που 

αποθηκεύουν και μεταφέρουν προϊόντα μεταξύ των βιομηχανικών παραγωγών και οι 

λιανοπωλητές που πωλούν τα προϊόντα στους καταναλωτές (Fredriksson and 

Liljestrand, 2014). 

Κατά την πορεία της εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών προϊόντων, 

εφαρμόζονται στο εκάστοτε στάδιο της συγκεκριμένες τεχνικές, οι οποίες κρίνονται 

απαραίτητες. Αναλυτικότερα, στο αρχικό στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας κρίνεται 

απαραίτητο να ακολουθούνται όλες οι σωστά διαμορφωμένες γεωργικές τεχνικές GAP. 

Οι τεχνικές αυτές αφορούν στη χρησιμοποίηση των απαιτούμενων φυτοφαρμάκων και 

στη διατήρηση της υγιεινής στα πλαίσια της παραγωγικής διαδικασίας (Cadilhon et al, 

2005). Επιπροσθέτως, όσον αφορά την πώληση των συγκεκριμένων προϊόντων καλό 

είναι να εκτελούνται συγκεκριμένες πρακτικές μεταφοράς τους (GDP), οι οποίες 

προσδιορίζουν τον τόπο διανομής, την ποσότητα και την τιμολόγηση των προϊόντων 

που μεταφέρονται. Έπειτα, τα συγκεκριμένα προϊόντα οδηγούνται στο στάδιο της 

τυποποίησης μέσω των πρακτικών (GMP), που προσδιορίζουν το πώς θα 
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συσκευαστούν τα προϊόντα, έτσι ώστε να είναι ασφαλή και να διατηρείται η ποιότητα 

τους (Doris et al, 2007). Επίσης, πολύ σημαντικές είναι οι πρακτικές υγιεινής (GHP) 

που λαμβάνονται υπόψη κατά την πώληση τους, με σκοπό να μην κινδυνεύσει η υγεία 

των πελατών. Στο συγκεκριμένο στάδιο παρακολουθείται σχολαστικά η ποιότητα των 

προϊόντων που είναι έτοιμα προς πώληση. Κάθε μία από τις τεχνικές αυτές στηρίζεται 

σε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες (HACCP) και περνούν από συνεχή αξιολόγηση 

και εκτίμηση (Taylor, 2006). 

Όσον αφορά την επίδοση των υπηρεσιών που περικλείει η εφοδιαστική αλυσίδα 

στα πλαίσια των αγροτικών προϊόντων στηρίζεται κυρίως στα επίπεδα της ποιότητας, 

όπου προσδιορίζονται όλες οι πληροφορίες για κάθε προϊόν και δίνονται ακριβείς 

προδιαγραφές τηρήσεως των αποθεμάτων. Ουσιαστικά η επεξεργασία αλλά και η 

εμφάνιση των διαφόρων χαρακτηριστικών δύναται να συμβάλει στη δημιουργία 

δυνατών δεσμών σε όλα τα στάδια του συστήματος (Chua et al., 2003). 

Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις εφοδιαστικές αλυσίδες αγροτικών 

προϊόντων, είναι υπεύθυνες για ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης 

ενέργειας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν στον τομέα των 

γεωργικών ειδών διατροφής, όπως η συγκομιδή με διάφορα είδη εξοπλισμού που 

χρησιμοποιούν καύσιμα, η μεταφορά των προϊόντων σε μεγάλους μήκους διαδρομές, η 

αποθήκευση των εύκολα αλλοιώσιμων προϊόντων για μεγάλο χρονικό διάστημα και η 

τελική παραγωγή μέσω τεχνολογιών περισσότερο ή λιγότερο φιλικών προς το 

περιβάλλον (Tsolakis et al., 2014). 

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών 

προϊόντων και συγκεκριμένα στα φρούτα και τα λαχανικά. Τα περισσότερα από αυτά 

τα προϊόντα είναι ιδιαίτερα ευπαθή, έχουν μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές και ασταθή 

ζήτηση. Όσον αφορά την προσφορά των αγαθών, αυτή επηρεάζεται από την 

εποχικότητα, τον κύκλο ζωής και τις κλιματολογικές συνθήκες των διαφόρων 

γεωγραφικών περιοχών. Αρκετοί συγγραφείς (Van der Vorst, 2000; Van der Spiegel, 

2004) έχουν συνοψίσει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της αλυσίδας των 

αγροτικών προϊόντων στα παρακάτω σημεία: 

 Περιορισμένη διάρκεια ζωής, ευπάθεια ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, 

αλλαγές στην ποιότητα όσο διανύουν τα στάδια της εφοδιαστικής 

 Μακρύς χρόνος παραγωγής 

 Εποχικότητα στην παραγωγή 

 Απαίτηση για κλιματιζόμενη μεταφορά και αποθήκευση 
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 Μεταβλητή επίδοση σε ποσότητα και ποιότητα λόγω βιολογικών 

παραλλαγών, παραγόντων που συνδέονται με τον καιρό, τα παράσιτα και 

άλλους βιολογικούς κινδύνους 

 Περιορισμοί αποθήκευσης – χωρητικότητας 

 Κυβερνητικοί κανονισμοί σχετικά με το περιβάλλον 

 Φυσικά χαρακτηριστικά προϊόντων, π.χ. γεύση, οσμή, εμφάνιση, χρώμα, 

μέγεθος, εικόνα 

 Ασφάλεια προϊόντων, αυξημένη ανησυχία καταναλωτών όσον αφορά τόσο 

τα προϊόντα όσο και τη μέθοδο παραγωγής, δεν επιτρέπονται κίνδυνοι για 

την ασφάλεια τροφίμων 

 Αντιλαμβανόμενη ποιότητα  

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και δεδομένης της πολυπλοκότητας που 

διακρίνει ένα σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας ευπαθών προϊόντων και συγκεκριμένα 

των φρούτων και λαχανικών, προκύπτει το εξής ερευνητικό ερώτημα: 

Πώς μετριέται η επίδοση μιας πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών 

προϊόντων; Ποιο είναι το πλαίσιο που καθορίζει τους κρίσιμους δείκτες; 

Το ερώτημα αυτό θα επιχειρήσει να απαντήσει η παρούσα έρευνα, μέσα από τη 

μελέτη περίπτωσης που ακολουθεί παρακάτω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Μεθοδολογία 

 

2. Μεθοδολογία έρευνας 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

στα πλαίσια της παρούσας μελέτης. Αρχικά αναφέρονται οι στόχοι της έρευνας, στη 

συνέχεια περιγράφεται η μέθοδος συλλογής στοιχείων και η μέθοδος δόμησης του 

ερωτηματολογίου. Ακόμη, περιέχεται η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε, η οποία και 

ελέγχεται ως προς την αξιοπιστία της. Τέλος, παρατίθενται οι περιορισμοί και τα 

σφάλματα της έρευνας. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η μέτρηση της 

επίδοσης αποτελεί σημαντικό κομμάτι στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

καθώς επιτρέπει την παρακολούθηση και τον εντοπισμό αστοχιών και οδηγεί έτσι σε 

πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Η εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να αποτελέσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση και κατά συνέπεια η βελτίωση της 

επίδοσης της αποκτά όλο και μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Πολλά είναι τα 

άρθρα που έχουν γραφεί για την επίδοση στην εφοδιαστική αλυσίδα, ωστόσο η έρευνα 

πάνω σε εφοδιαστική αγροτικών προϊόντων είναι μάλλον περιορισμένη (Aramyan et al., 

2007). Ως εκ τούτου, η παρούσα μελέτη αποσκοπεί να αναπτύξει ένα νέο μοντέλο 

μέτρησης της επίδοσης της πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας για τα αγροτικά προϊόντα, 

ώστε να προκύψουν στοχευμένα οι πιο κρίσιμοι δείκτες. 

Για το σκοπό αυτής της μελέτης εφαρμόστηκε μελέτη περίπτωσης και 

συγκεκριμένα η ποιοτική προσέγγιση με συγκρίσιμα ωστόσο δεδομένα. Η ποιοτική 

μεθοδολογία σε μια μελέτη περίπτωσης παρέχει εργαλεία στους ερευνητές για να 

μελετήσουν σύνθετα φαινόμενα εντός των πλαισίων τους. Όταν η προσέγγιση αυτή 

εφαρμόζεται σωστά, γίνεται μια πολύτιμη μέθοδος για την επιστήμη της έρευνας για 

την ανάπτυξη της θεωρίας, την αξιολόγηση προγραμμάτων και την ανάπτυξη 

παρεμβάσεων (Baxter & Jack, 2008). Τονίζεται από άλλους αναλυτές, ότι η μελέτη 

περίπτωσης επιτρέπει την αναλυτική και όχι τη στατιστική γενίκευση των ευρημάτων 

της (Yin, 2003), δεδομένου ότι περιλαμβάνει θεωρητικές προτάσεις που θα πρέπει να 

εξεταστούν περαιτέρω. Έχοντας αυτό κατά νου, η έρευνα αυτή σχεδιάστηκε και 

πραγματοποιήθηκε για να απαντήσει στο ερευνητικό ερώτημα "πώς μετριέται η 
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επίδοση σε μια πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων" και να προτείνει 

το δικό της μοντέλο με τους πιο κρίσιμους δείκτες. 

Η ανάλυση βασίστηκε σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από διάφορες πηγές για 

τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της έρευνας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 

συναντήσεις στις κεντρικές υπηρεσίας της εταιρίας λιανικού εμπορίου ειδών διατροφής 

Lidl Hellas, διεξήχθησαν ημιδομημένες συνεντεύξεις και μοιράστηκαν ερωτηματολόγια 

τα οποία απάντησαν στελέχη της εταιρίας. Για τις συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκε 

πρωτόκολλο ερωτήσεων, ώστε να διασφαλίζεται η επαναληψιμότητα της έρευνας και 

σε άλλες περιπτώσεις και να μπορεί να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο συζήτησης με όλους 

τους ερωτηθέντες.  

Σύμφωνα με τους Cohen και Manion (2007), η ημιδομημένη συνέντευξη 

χρησιμοποιεί τεχνικές τόσο από τη δομημένη, όσο και από την εστιασμένη συνέντευξη. 

Χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων, αλλά παρουσιάζει 

μεγαλύτερη ευελιξία και ακολουθεί τον ερωτώμενο. Γενικά, υπάρχει ένας κορμός 

ερωτήσεων σχετικά με το θέμα το οποίο διερευνάται, ανάλογα όμως με τις απαντήσεις 

του ερωτώμενου, ο ερευνητής μπορεί να αλλάξει την πορεία τους ή να θέσει επιπλέον 

διευκρινιστικές ερωτήσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη 

μεθοδολογία, καθώς επιτρέπει να ακολουθηθεί η πορεία της σκέψης του ερωτώμενου 

και να αναλυθούν επιπλέον ζητήματα που τυχόν ανακύπτουν. Δίνει τη δυνατότητα 

στους συνεντευξιαζόμενους να απαντούν με το δικό τους τρόπο, να αισθάνονται πιο 

ελεύθεροι να εκφράσουν και να εξηγήσουν τη σκέψη, τις στάσεις και την προοπτική 

τους, καθώς νιώθουν πως συζητούν με κάποιον άξιο εμπιστοσύνης. Παρ' όλα αυτά, 

αυτή η ελευθερία στον τρόπο απάντησης φέρνει στο προσκήνιο και μια επιπλέον 

δυσκολία. Ο ερευνητής πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός τόσο στην κωδικοποίηση, 

όσο και στην ανάλυση των πληροφοριών και των δεδομένων που αποσπά από τις 

απαντήσεις του ερωτώμενου.  

Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει έξι στελέχη της εταιρίας Lidl Hellas και 

πιο συγκεκριμένα: 

 το Διευθυντή Αποθήκης της Περιφέρειας Σίνδου 

 δυο Project Managers του τμήματος Logistics  

 τρεις Διευθυντές Καταστημάτων λιανικής πώλησης 

 

Όπως έχει αναφερθεί ήδη, η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται σε δυο επίπεδα 

της εφοδιαστικής αλυσίδας και πιο συγκεκριμένα στα Κέντρα Διανομής, δηλαδή τις 

Αποθήκες και στα σημεία πώλησης, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ. Τα στελέχη που 
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επελέγησαν για να λάβουν μέρος στην έρευνα διαθέτουν πολυετή πείρα και γνωρίζουν 

σε βάθος τις οργανωτικές οδηγίες, τις διαδικασίες και τις λειτουργίες που εφαρμόζονται 

στην εταιρεία Lidl Hellas.  

Η κατάρτιση του ερωτηματολογίου βασίστηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

που προηγήθηκε καθώς και σε αντίστοιχες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί. Η 

επιλογή των τελικών δεικτών μέτρησης έγινε με γνώμονα την επίτευξη ενός 

συνδυασμού πιθανών δεικτών για το περιβάλλον, την ποιότητα, την αξιοπιστία 

προμηθευτή και την καινοτομία, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε ένα 

μοντέλο μέτρησης επίδοσης. Στην αρχική σελίδα του ερωτηματολογίου παρατίθενται οι 

ορισμοί για κάθε δείκτη και στη συνέχεια ακολουθεί μια κλίμακα για τον καθένα από 

αυτούς. Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν κάθε δείκτη με βάση το βαθμό 

κρισιμότητας που θεωρούν οι ίδιοι ότι έχουν, δηλαδή το πόσο σημαντικούς τους 

θεωρούν, για τη μέτρηση της επίδοσης σε μια πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών 

προϊόντων, χρησιμοποιώντας το διάστημα κατάταξης (Churchill, 1999). 

Χρησιμοποιήθηκε η πενταβάθμια κλίμακα Likert με το 1 να είναι "καθόλου σημαντικό" 

για τη μέτρηση επίδοσης και το 5 να είναι "πάρα πολύ σημαντικό". Επιπλέον, οι 

ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν ως προς τη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, ποιες πρακτικές εφαρμόζει γενικά η εταιρία προς αυτή την κατεύθυνση, 

καθώς επίσης και να αναφέρουν προκλήσεις και δυσκολίες σε ότι αφορά τον τομέα τον 

αγροτικών προϊόντων και τα πρότυπα που πρέπει να εφαρμόζονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Μελέτη περίπτωσης Lidl Hellas 

 

3. Μελέτη περίπτωσης Lidl Hellas 

Η εταιρία Lidl ξεκίνησε τη δεκαετία του '30 με την ίδρυση της στο χώρο του 

Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου ειδών διατροφής στη Νότια Γερμανία. Αργότερα, οι 

δραστηριότητες χωρίστηκαν σε δυο τομείς, στον τομέα discount market, καταστημάτων 

εκπτωτικής πολιτικής ειδών διατροφής με την επωνυμία Lidl και στον τομέα 

πολυκαταστημάτων εκπτωτικής πολιτικής, όπως το Kaufland και Handelshof. Σήμερα η 

Lidl ανήκει στον όμιλο Schwarz και κατατάσσεται στις 10 πρώτες εταιρίες λιανικού 

εμπορίου ειδών διατροφής στη Γερμανία. Ως διεθνής όμιλος επιχειρήσεων 

δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη με αυτόνομες εταιρίες στις εκάστοτε χώρες. 

Από την έναρξη λειτουργίας του πρώτου καταστήματος Lidl στην περιοχή της 

Νότιας Γερμανίας τη δεκαετία του '70, την ανάπτυξη εντός των συνόρων της Γερμανίας 

έως τα τέλη της δεκαετίας του ΄80 και την επέκταση διεθνώς τη δεκαετία του ΄90, 

λειτουργούν σήμερα καταστήματα Lidl σχεδόν σε κάθε χώρα της Ευρώπης. Η Lidl 

Hellas ιδρύθηκε το 1996 αλλά δραστηριοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1999. Το 2001 η 

νομική μορφή της άλλαξε από ετερόρρυθμη σε ομόρρυθμη εταιρία. Εντάσσεται στην 

κατηγορία των discount σούπερ μάρκετ και αριθμεί μέχρι σήμερα 220 καταστήματα σε 

όλη την Ελλάδα, έχοντας στο δυναμικό της 5.300 εργαζόμενους. Ανήκει στο γερμανικό 

όμιλο Lidl & Schwarz. Αποτελεί μια επιτυχημένη επιχείρηση αλυσίδας καταστημάτων 

στο χώρο του λιανικού εμπορίου ειδών διατροφής, η οποία αναπτύσσεται και πέραν της 

Ευρώπης με ταχείς επεκτατικούς ρυθμούς, καθώς αναμένεται η έναρξη λειτουργίας 

της Lidl στην Αμερική το 2018, με ένα δίκτυο αποτελούμενο από διψήφιο αριθμό 

καταστημάτων. Στόχος της εταιρίας είναι να προσφέρει στους πελάτες προϊόντα 

καθημερινής χρήσης και μέγιστης ποιότητας σε χαμηλές τιμές. 

Στην εσωτερική αγορά, η Lidl "επενδύει" σημαντικά στα ελληνικά προϊόντα, 

επιδιώκοντας την αύξηση του χαρτοφυλακίου των συνεργασιών της με Έλληνες 

προμηθευτές. Σήμερα η εταιρεία, συνεργάζεται με 3.321 Έλληνες προμηθευτές και 

παρόχους υπηρεσιών, αλλά και με περισσότερους από 230  εγχώριους προμηθευτές 

σχετικά με την παροχή προϊόντων μόνιμης γκάμας. 
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Ταυτόχρονα, στην κατηγορία των νωπών οπωροκηπευτικών η αλυσίδα 

συνεργάζεται με 81 προμηθευτές, εκ των οποίων οι 17 είναι συνεταιρισμοί. Είναι 

ενδεικτικό ότι πάνω από το 80% του τζίρου των φρέσκων φρούτων και λαχανικών 

προέρχεται από Έλληνες προμηθευτές, με τους συνολικούς κωδικούς φρούτων και 

λαχανικών να υπερβαίνουν τους 100, σύμφωνα με στελέχη της Lidl Hellas. 

 Ιδιαίτερα σημαντικός τομέας δραστηριότητας αποτελεί για τη Lidl η Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πρόεδρος της εταιρίας, κ. 

Ιάκωβος Ανδρεανίδης, τα τελευταία χρόνια η Lidl έχει αναπτύξει ένα πολύπλευρο 

πρόγραμμα ΕΚΕ εστιάζοντας στους παρακάτω πυλώνες: Κοινωνία, Περιβάλλον, 

Συνεργάτες, Προϊόντα. Σκοπός του προγράμματος της εταιρίας είναι να συνδυάσει τους 

εταιρικούς στόχους της επιχείρησης με τα οφέλη, σε ανθρώπινο και σε κοινωνικό 

επίπεδο. 

Συνοπτικά, κάποιες από τις δράσεις ΕΚΕ της Lidl είναι το πρόγραμμα 

"Υποστηρίζουμε τη Ζωή" που αφορά την ενεργή συμμετοχή στην εκστρατεία παροχής 

δωρεάν ιατρικών εξετάσεων σε παιδιά αλλά και σε ενηλίκους απομακρυσμένων και 

ακριτικών περιοχών της χώρας. Εθελοντές γιατροί και νοσηλευτές της ΜΚΟ "Ανοικτή 

Αγκαλιά" πραγματοποιούν στο πλαίσιο αυτό προληπτικές ιατρικές εξετάσεις 

εξετάζοντας παιδικό πληθυσμό αλλά και ενηλίκους. Εκτός των προληπτικών 

εξετάσεων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά ενημερωτικών σεμιναρίων για 

γονείς, εκπαιδευτικούς και εφήβους, σε θέματα πρόληψης, καθώς και ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες για τα παιδιά. Αναφορικά, το έτος 2016 πραγματοποιήθηκαν 

περισσότερες από 4.000 ιατρικές πράξεις. 

Ακόμη, η Lidl χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου τη δημιουργία και τη λειτουργία του 

Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής δωρεάν παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 

φροντίδας υγείας στην Ορεστιάδα. Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής αποτελεί 

 πρωτοβουλία της ΜΚΟ "Αποστολή" της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του ΙΣΑ και 

της Ιεράς Μητρόπολης Διδυμοτείχου - Ορεστιάδας - Σουφλίου και λειτουργεί με τη 

συμβολή του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου. Είναι στελεχωμένο με 

παθολόγο, παιδίατρο, ουρολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο και δέχεται 

ανασφάλιστους πολίτες του ακριτικού Έβρου. Αξίζει να αναφερθεί τέλος, στο πλαίσιο 

της συνεχούς στήριξής στο Χαμόγελο του Παιδιού η Lidl μετέτρεψε ακίνητο της 

εταιρείας στη Νέα Μάκρη σε Κέντρο Στήριξης του Χαμόγελου του Παιδιού. 
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Ως προς το περιβάλλον, η Lidl εφαρμόζει φιλικές καινοτομίες, όπως η βέλτιστη 

ενεργειακή επίδοση των κτιριακών εγκαταστάσεων για την περιβαλλοντικά φιλικότερη 

λειτουργία. Η Lidl Hellas βραβεύτηκε στα πλαίσια των Environmental Awards 2014 για 

τις δράσεις της για το περιβάλλον, κατακτώντας δυο διακρίσεις στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

 Ozone Depleting Substances Minimization, με το βραβείο SILVER 

AWARD για την κατηγορία "Climate Protection" και 

 Fleet Management, με το βραβείο BRONZE AWARD για την κατηγορία 

"Supply Chain Sustainability" 

 

Αναφορικά με τη διάκριση στην κατηγορία μείωσης επιβλαβών ουσιών για τη 

στοιβάδα του όζοντος, η επιχείρηση αποτύπωσε, παρακολούθησε και διαχειρίστηκε τη 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν κυρίως από τη 

λειτουργία των ψυκτικών και των κλιματιστικών της εγκαταστάσεων. Στα πλαίσια 

αυτά, καθιερώθηκε η υποχρεωτική τήρηση αρχείου χρήσης για όλα τα φθοριούχα αέρια 

του θερμοκηπίου (HFCs) που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις κλιματισμού και 

ψυγείων, ενώ έγινε πλήρης εναρμόνιση με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου του 

Μόντρεαλ και τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς κοινοτικούς κανονισμούς. Επίσης, 

δρομολογήθηκε και είναι σε εξέλιξη η αλλαγή των υφιστάμενων καταψυκτών με νέας 

τεχνολογίας inverter με χρήση φυσικού ψυκτικού μέσου (προπάνιο). Όλα τα ποιοτικά 

και ποσοτικά οφέλη των ενεργειακών παρεμβάσεων αξιολογήθηκαν σε στάδιο μετά την 

εφαρμογή τους. Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε μεταφέρθηκε και στα υπόλοιπα 

καταστήματα και αποθήκες της εταιρείας. 

Αναφορικά με τη διαχείριση του στόλου των αυτοκινήτων, οι μεταφορικές 

εταιρίες που συνεργάζονται με τη Lidl Hellas πρέπει να τηρούν αυστηρές προδιαγραφές 

προστασίας του περιβάλλοντος. Έχοντας λοιπόν ως προτεραιότητα την προστασία του 

περιβάλλοντος, η εταιρία υιοθετεί σύγχρονα προγράμματα δρομολόγησης με στόχο τη 

βέλτιστη δρομολόγηση των οχημάτων και την ταυτόχρονη μείωση της επιβάρυνσης του 

περιβάλλοντος. Η τοποθέτηση συστήματος αυτόματου υπολογισμού παραγγελιών και 

πρότασης βέλτιστης δρομολόγησης υλοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Η 

εγκατάσταση του συστήματος συνοδεύτηκε με την εγκατάσταση και χρήση συστήματος 

υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων ειδικό για τη δρομολόγηση φορτηγών. Η 

δρομολόγηση βελτιστοποιείται επίσης με την επιλογή του καταλληλότερου τύπου 

φορτηγού και τη σταδιακή χρήση οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Όπως 
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αναφέρουν στελέχη του τμήματος Logistics της Lidl Hellas, το όφελος της επιχείρησης 

είναι αλληλένδετο με την προστασία του περιβάλλοντος, αφού βελτιστοποιώντας τη 

δρομολόγηση του στόλου των φορτηγών της μειώνει τις χιλιομετρικές αποστάσεις και 

την κατανάλωση καυσίμου. Επιπλέον, με τη σωστή επιλογή του τύπου οχήματος 

επιτυγχάνεται η μεταφορά του συνολικού φορτίου με μόνο ένα δρομολόγιο αντί 

πολλαπλών, συνεισφέροντας έτσι επιπλέον στην όσο το δυνατό μικρότερη επιβάρυνση 

των περιβαλλοντικών συνθηκών. Γενικότερα, η μεταφορά αποτελεί ιδιαίτερα 

σημαντικό συντελεστή της κλιματικής αλλαγής αλλά ταυτόχρονα και σημαντικό 

πυλώνα της ανάπτυξης της οικονομικής ζωής.  

Με αφορμή όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρθηκε 

στη βιβλιογραφία, οι τρεις πυλώνες που εστιάζουν στην κοινωνία, την οικονομία και το 

περιβάλλον είναι υπεύθυνοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη, κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθεί η 

εταιρία Lidl Hellas καθώς εμφανίζει έντονη κοινωνική δράση και δίνει μεγάλη έμφαση 

στην αειφόρο ανάπτυξη από την πλευρά του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζει τη 

σημαντικότητα των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, τη μείωση της 

διαθεσιμότητας των φυσικών πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και έχει 

εντάξει διαδικασίες και πρακτικές προς αυτή την κατεύθυνση στην επιχειρηματική της 

δραστηριότητα, με στόχο πάντα τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. 

Με γνώμονα την περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία της Lidl Hellas η παρούσα 

έρευνα εστιάζει στο κομμάτι αυτό της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταξύ του κέντρου 

διανομής και των σημείων πώλησης (καταστήματα λιανικής) και προσπαθεί να 

εντοπίσει τους κρίσιμους δείκτες όσον αφορά στη μέτρηση της επίδοσης της πράσινης 

εφοδιαστικής αλυσίδας για την κατηγορία των αγροτικών προϊόντων και πιο 

συγκεκριμένα για τα φρούτα και τα λαχανικά. Η συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, 

όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο στη βιβλιογραφία, ανήκει στην ομάδα των 

ευπαθών προϊόντων και χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης όσον αφορά κυρίως το θέμα της 

διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 

4.1 Αποτελέσματα έρευνας 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρακάτω συνοψίζει την αντιλαμβανόμενη 

σπουδαιότητα του κάθε δείκτη, για τα στελέχη της εταιρίας Lidl Hellas που ανήκουν 

στο επίπεδο του Κέντρου Διανομής και των σούπερ μάρκετ. Για λόγους ανωνυμίας, οι 

συνεντευξιαζόμενοι που ανήκουν στο επίπεδο του κέντρου διανομής αναφέρονται σε 

συντομογραφία ως "Ερωτώμενος 1-3" και αντίστοιχα στο επίπεδο των σημείων 

πώλησης ως "Ερωτώμενος 4-6". 

 

 
Ερωτ.1 Ερωτ.2 Ερωτ.3 Ερωτ.4 Ερωτ.5 Ερωτ.6 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Περιβάλλον 
        

Επικίνδυνα / επιβλαβή / 

τοξικά υλικά 
5 5 5 5 5 5 5,00 0,00 

Κατανάλωση νερού 5 4 5 4 3 2 3,83 1,17 

Κατανάλωση ενέργειας 3 5 4 4 4 2 3,67 1,03 

Ανακυκλωμένα υλικά 4 5 5 4 4 2 4,00 1,10 

Ανάλυση κύκλου ζωής 3 5 3 2 3 4 3,33 1,03 

Περιβαλλοντικές ποινές 5 5 3 3 2 2 3,33 1,37 

Ενεργειακή επίδοση 5 5 3 4 5 3 4,17 0,98 

Εκπομπές στον αέρα 1 4 3 2 2 2 2,33 1,03 

Εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου 
2 4 4 3 3 2 3,00 0,89 

Ποιότητα         

Συμμόρφωση με τα ποιοτικά 

πρότυπα 
5 5 4 5 5 5 4,83 0,41 

Ανίχνευση ελαττωματικών 5 5 4 5 5 5 4,83 0,41 

Επίσημο σύστημα 

διασφάλισης της ποιότητας 
5 5 4 5 5 5 4,83 0,41 

Κατάλληλο προς χρήση 5 5 4 5 5 5 4,83 0,41 

Αξιοπιστία προμηθευτή         

Αποτελεσματικότητα 

προμηθευτών 
5 5 3 3 5 5 4,33 1,03 

Επικοινωνία με προμηθευτές 5 5 4 3 5 5 4,50 0,84 

Διαχείριση κινδύνου 

προμηθευτή 
5 5 4 4 3 5 4,33 0,82 

Καινοτομία         

Ετήσιες επενδύσεις στην 

έρευνα και την ανάπτυξη 
4 4 3 4 4 1 3,33 1,21 

Ριζοσπαστικές και σταδιακές 

αλλαγές 
4 4 4 4 4 2 3,67 0,82 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα έρευνας 
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Αναλύοντας κάθε ομάδα δεικτών ξεχωριστά, με βάση το μέσο όρο του καθενός 

και θεωρώντας ότι για να είναι σημαντικός ένας δείκτης θα πρέπει ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που συγκέντρωσε με βάση την πενταβάθμια κλίμακα που ορίσαμε να είναι 

από 4 και πάνω, προκύπτουν τα εξής: το σύνολο των δεικτών που αφορούν την 

ποιότητα και την αξιοπιστία προμηθευτή θεωρούνται από τους ερωτώμενους ως πολύ 

σημαντικοί για την επίδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών προϊόντων. Στην 

κατηγορία του περιβάλλοντος εξαιρετικά σημαντικά για την επίδοση θεωρούνται τα 

επικίνδυνα υλικά (επιβλαβή ή τοξικά), τα υλικά που ανακυκλώνονται καθώς και η 

ενεργειακή επίδοση. Οι δείκτες που αφορούν την καινοτομία συγκεντρώνουν μια μέση 

βαθμολογία, που σημαίνει ότι οι ερωτώμενοι έχουν μια πιο ουδέτερη στάση ως προς 

την σημαντικότητα των επενδύσεων που γίνονται πάνω στο συγκεκριμένο τομέα και 

των ριζοσπαστικών αλλαγών. Τη μικρότερη βαθμολογία συγκεντρώνουν από την 

κατηγορία του περιβάλλοντος οι δείκτες που αφορούν τις εκπομπές στον αέρα και τις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ενδεχομένως γιατί η προκειμένη εφοδιαστική αλυσίδα 

δε διαθέτει βαριά βιομηχανία, η οποία είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την ατμοσφαιρική 

ρύπανση, κατά συνέπεια επικεντρώνονται σε άλλες παραμέτρους. 

Ως προς την τυπική απόκλιση, μεγαλύτερη μεταβολή στις απαντήσεις φαίνεται 

ότι παρουσιάζουν οι δείκτες του περιβάλλοντος (κατανάλωση νερού – 1,17, 

ανακυκλωμένα υλικά – 1,10, περιβαλλοντικές ποινές - 1,37, εκπομπές στον αέρα – 

1,03), με εξαίρεση τα επικίνδυνα ή επιβλαβή υλικά τα οποία φαίνεται με βάση τη 

βαθμολογία ότι είναι κοινώς αποδεκτά από όλους ως ο πιο σημαντικός δείκτης που θα 

πρέπει να μετράται για την επίδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας στα αγροτικά προϊόντα. 

Στην κατηγορία της αξιοπιστίας του προμηθευτή, μεγάλη τυπική απόκλιση εμφανίζει ο 

δείκτης της αποτελεσματικότητας των προμηθευτών (1,03) ενώ σημαντική διακύμανση 

στις απαντήσεις εμφανίζει από πλευράς καινοτομίας ο δείκτης που αφορά τις ετήσιες 

επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη (1,21). 

Για να εξετάσουμε τι θεωρείται πιο σημαντικό από πλευράς κέντρου διανομής 

και ξεχωριστά από πλευράς σούπερ μάρκετ, παρατίθενται οι παρακάτω πίνακες, με 

σκοπό να εντοπίσουμε τα σημεία στα οποία συγκλίνουν και τα σημεία στα οποία 

εντοπίζονται οι μεγαλύτερες διαφορές.  
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Ερωτ.1 Ερωτ.2 Ερωτ.3 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Περιβάλλον 
     

Επικίνδυνα / επιβλαβή / 

τοξικά υλικά 
5 5 5 5,00 0,00 

Κατανάλωση νερού 5 4 5 4,67 0,58 

Κατανάλωση ενέργειας 3 5 4 4,00 1,00 

Ανακυκλωμένα υλικά 4 5 5 4,67 0,58 

Ανάλυση κύκλου ζωής 3 5 3 3,67 1,15 

Περιβαλλοντικές ποινές 5 5 3 4,33 1,15 

Ενεργειακή επίδοση 5 5 3 4,33 1,15 

Εκπομπές στον αέρα 1 4 3 2,67 1,53 

Εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου 
2 4 4 3,33 1,15 

Ποιότητα      

Συμμόρφωση με τα ποιοτικά 

πρότυπα 
5 5 4 4,67 0,58 

Ανίχνευση ελαττωματικών 5 5 4 4,67 0,58 

Επίσημο σύστημα 

διασφάλισης της ποιότητας 
5 5 4 4,67 0,58 

Κατάλληλο προς χρήση 5 5 4 4,67 0,58 

Αξιοπιστία προμηθευτή      

Αποτελεσματικότητα 

προμηθευτών 
5 5 3 4,33 1,15 

Επικοινωνία με προμηθευτές 5 5 4 4,67 0,58 

Διαχείριση κινδύνου 

προμηθευτή 
5 5 4 4,67 0,58 

Καινοτομία      

Ετήσιες επενδύσεις στην 

έρευνα και την ανάπτυξη 
4 4 3 3,67 0,58 

Ριζοσπαστικές και σταδιακές 

αλλαγές 
4 4 4 4,00 0,00 

Πίνακας 3: Αποτελέσματα έρευνας σε επίπεδο Κέντρου Διανομής 

 

Σε επίπεδο κέντρου διανομής, φαίνεται ότι οι περισσότεροι δείκτες θεωρούνται 

σημαντικοί (14/18), με την ποιότητα και την αξιοπιστία του προμηθευτή να 

συμμετέχουν στο 100%. Λιγότερο σημαντικοί θεωρούνται οι δείκτες που σχετίζονται 

με τις εκπομπές στον αέρα και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

 

 
Ερωτ.4 Ερωτ.5 Ερωτ.6 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Περιβάλλον 
     

Επικίνδυνα / επιβλαβή / 

τοξικά υλικά 
5 5 5 5,00 0,00 

Κατανάλωση νερού 4 3 2 3,00 1,00 

Κατανάλωση ενέργειας 4 4 2 3,33 1,15 

Ανακυκλωμένα υλικά 4 4 2 3,33 1,15 

Ανάλυση κύκλου ζωής 2 3 4 3,00 1,00 

Περιβαλλοντικές ποινές 3 2 2 2,33 0,58 

Ενεργειακή επίδοση 4 5 3 4,00 1,00 

Εκπομπές στον αέρα 2 2 2 2,00 0,00 

Εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου 
3 3 2 2,67 0,58 
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Ποιότητα      

Συμμόρφωση με τα ποιοτικά 

πρότυπα 
5 5 5 5,00 0,00 

Ανίχνευση ελαττωματικών 5 5 5 5,00 0,00 

Επίσημο σύστημα 

διασφάλισης της ποιότητας 
5 5 5 5,00 0,00 

Κατάλληλο προς χρήση 5 5 5 5,00 0,00 

Αξιοπιστία προμηθευτή      

Αποτελεσματικότητα 

προμηθευτών 
3 5 5 4,33 1,15 

Επικοινωνία με προμηθευτές 3 5 5 4,33 1,15 

Διαχείριση κινδύνου 

προμηθευτή 
4 3 5 4,00 1,00 

Καινοτομία      

Ετήσιες επενδύσεις στην 

έρευνα και την ανάπτυξη 
4 4 1 3,00 1,73 

Ριζοσπαστικές και σταδιακές 

αλλαγές 
4 4 2 3,33 1,15 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα έρευνας σε επίπεδο Σούπερ Μάρκετ 

 

Σε επίπεδο σούπερ μάρκετ, εξακολουθεί το σύνολο των δεικτών που αφορούν 

την ποιότητα και την αξιοπιστία του προμηθευτή να αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες που θα πρέπει να συμμετέχουν στη μέτρηση της επίδοσης, ενώ από 

πλευράς περιβάλλοντος σημαντικά θεωρούνται τα επιβλαβή υλικά καθώς και η 

ενεργειακή επίδοση. Λιγότερο σημαντικοί θεωρούνται και πάλι οι δείκτες που 

σχετίζονται με τις εκπομπές στον αέρα και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

Από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις προέκυψαν επίσης τα παρακάτω ευρήματα: 

 

Δείκτες Απαντήσεις 

Περιβάλλον 
 

Επικίνδυνα / επιβλαβή 

/ τοξικά υλικά 

Τα περισσότερα υλικά κατασκευής είναι πιστοποιημένα και 

βαθμολογούνται από ανεξάρτητους οίκους πιστοποίησης. 

Κατανάλωση νερού 

Ως κατηγορία κτιρίου δεν εμπίπτει η εταιρία σε ομάδες κτιριακές με 

μεγάλη κατανάλωση νερού (βιομηχανία ή μεταποίηση). Τα 

καταστήματα χρησιμοποιούν μικρές ποσότητες νερού για κάλυψη των 

αναγκών του προσωπικού, καθαρισμού του κτιρίου και για την 

έκπλυση των φούρνων έψησης. 
 

Κατανάλωση 

ενέργειας 

Τα καταστήματα νέου τύπου χρησιμοποιούν τελευταίας τεχνολογίας 

φωτιστικά LED με απομειωμένη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με 

την επίδοση τους. Το κτιριακό κέλυφος είναι ιδιαίτερα φροντισμένο σε 

σχέση με την θερμομονωτική του ικανότητα (ανταποκρίνεται στην 

δυσμενέστερη κλιματική ζώνη της Ελλάδας) με αποτέλεσμα 

απομειωμένες ανάγκες κατανάλωσης ρεύματος ανά τετραγωνικό 

κτιριακής επιφάνειας για λόγους κλιματισμού (τόσο σε δροσισμό κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες όσο και για θέρμανση τη χειμερινή 

περίοδο). 

Ανακυκλωμένα υλικά 
Σε ότι αφορά την κατασκευή και βάσει εθνικών κανονιστικών 

διατάξεων απαγορεύεται η χρήση επιβλαβών υλικών και μεγάλο 
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ποσοστό των υλικών που χρησιμοποιείται μπορούν είτε να 

ανακυκλωθούν με χημικές διεργασίες είτε με μηχανική επεξεργασία να 

επαναχρησιμοποιηθούν. 

Ενεργειακή επίδοση 

Εκτός από όσα περιγράφηκαν στην κατηγορία της κατανάλωσης 

ενέργειας υπάρχουν επιλογές που δίνονται με τα νέα καταστήματα για 

διαμόρφωση πράσινων στεγών, εξωτερικών σταθερών ή 

ηλεκτροκίνητων περσίδων με προηγμένο αυτοματισμό για αυξημένη 

ενεργειακή επίδοση. Αυτή τη στιγμή "τρέχει" πιλοτική εφαρμογή 

τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε επιλεγμένα 

καταστήματα Ελλάδας και Κύπρου. Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 

θα καλύπτουν τουλάχιστον το 30% της  ανάγκης του καταστήματος σε 

ρεύμα. 

Εκπομπές στον αέρα 
Απομειωμένες στο ελάχιστο και λόγω κατηγορίας κτιρίου και ως 

αποτύπωμα άνθρακα. 

Ποιότητα  

Επίσημο σύστημα 

διασφάλισης της 

ποιότητας 

Και ως απαίτηση της μητρικής και ως απαίτηση των προδιαγραφών 

κατασκευής ζητούνται πιστοποιήσεις υλικών κατά CE και εθνικών 

πιστοποιήσεων. 

Σε ότι αφορά την κατασκευή δίνονται κείμενα προδιαγραφής, οδηγίες 

κατασκευής με λεπτομερή σχέδια και προβλέπονται έλεγχοι 

επιβεβαίωσης των ζητούμενων ποιοτικών χαρακτηριστικών κατά τη 

διάρκεια κατασκευής. 

Κατάλληλο προς 

χρήση 

H νέα γενιά καταστημάτων είναι ανασχεδιασμένη τόσο ως προς την 

αύξηση της λειτουργικότητας των χώρων όσο και της αυξημένης 

αισθητικής. Όλα αυτά συντελούν στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό 

για την παροχή των υπηρεσιών των συνεργατών του καταστήματος 

όσο και της παροχής των προϊόντων προς τους πελάτες. 

Αξιοπιστία 

προμηθευτή 
 

Διαχείριση κινδύνου 

προμηθευτή 

Διασφάλιση της ψυκτικής αλυσίδας στα καταστήματα με πρόσβαση 

στους ψυκτικούς θαλάμους και θαλάμους συντήρησης και εκτός 

λειτουργίας καταστήματος (εντός νυχτερινής ζώνης) και καταγραφή 

θερμοκρασιών και ένδειξη σφάλματος κατά την απόκλιση από τις 

θερμοκρασίες στόχου. Και στην περιοχή των ξηρών τροφίμων 

διασφαλίζεται η θερμοκρασία στόχος με συστήματα επιβεβαίωσης της 

πραγματικής θερμοκρασίας χώρου πώλησης και αποθήκης. 

Καινοτομία  

Ριζοσπαστικές και 

σταδιακές αλλαγές 

Βάσει οδηγιών της μητρικής πρέπει να ελαχιστοποιηθεί μελλοντικά η 

χρήση επιβλαβών ψυκτικών μέσων και στην προοπτική των επόμενων 

ετών να χρησιμοποιούνται εντός του καταστήματος μόνο φυσικά 

ψυκτικά μέσα.   

Πίνακας 5: Αποτελέσματα συνεντεύξεων 

 

 

4.2 Συμπεράσματα και συζήτηση 

Αξιολογώντας τα ευρήματα της έρευνας, εμφανίζεται μια ξεκάθαρη τάση των 

ερωτηθέντων και στα δυο επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας προς τους δείκτες της 

ποιότητας και της αξιοπιστίας του προμηθευτή, καθώς το σύνολο των δεικτών στις δυο 

αυτές διαστάσεις απέσπασε υψηλή βαθμολογία σπουδαιότητας. Επιπλέον, στην 

κατηγορία του περιβάλλοντος, ναι μεν οι απαντήσεις διαφοροποιούνται ανά επίπεδο 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ωστόσο ο δείκτης που αφορά στα επικίνδυνα / επιβλαβή / 
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τοξικά υλικά καθώς επίσης και η ενεργειακή επίδοση βρίσκει σύμφωνες και τις δυο 

πλευρές ότι θα πρέπει να μετριούνται σε μια πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών 

προϊόντων. Πέραν των δυο αυτών, ο μέσος όρος της βαθμολογίας στο σύνολο των 

απαντήσεων έδειξε ότι και τα ανακυκλωμένα υλικά είναι σημαντικά ως προς τη 

μέτρηση. Στη διάσταση που σχετίζεται με την καινοτομία, δεν υπάρχει κάποιος δείκτης 

που να είναι κοινά αποδεκτός ως κρίσιμος, παρά το γεγονός ότι για τους ερωτηθέντες 

σε επίπεδο κέντρου διανομής θεωρήθηκε σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι 

ριζοσπαστικές και σταδιακές αλλαγές, εννοώντας οποιαδήποτε αλλαγή ή καινοτομία 

έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά και στην οικονομική δραστηριότητα της 

επιχείρησης.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 

έλαβαν χαμηλή βαθμολογία παρόλο που η εταιρεία παρακολουθεί και διαχειρίζεται τη 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη λειτουργία των 

ψυκτικών και των κλιματιστικών της εγκαταστάσεων. Αυτό ενδεχομένως να εξηγείται 

λόγω του ότι, όπως αναφέρθηκε, είναι σε εξέλιξη η αλλαγή των υφιστάμενων 

καταψυκτών με νέας τεχνολογίας inverter με χρήση φυσικού ψυκτικού μέσου, αλλά και 

από το γεγονός ότι η εταιρία δε διαθέτει βαριά βιομηχανία, κατά συνέπεια οι εκπομπές 

στον αέρα είναι απομειωμένες στο ελάχιστο. 

Όπως αναφέρουν οι Chunguang et al. (2008), προκειμένου να αναπτύξει κανείς 

την πράσινη εφοδιαστική θα πρέπει να εφαρμόσει "πράσινες" πρακτικές στο σύνολό 

της. Πράγματι, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι είναι απαραίτητες οι πράσινες 

πρακτικές και μάλιστα ότι θα πρέπει οι περιβαλλοντικοί δείκτες να συμμετέχουν στη 

μέτρηση της επίδοσης της εφοδιαστικής. Η μείωση των ρύπων σύμφωνα με τους 

ερωτώμενους και με βάση τους Markley & Davis (2007) είναι ακόμη μια πρακτική 

προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ότι αφορά την επικοινωνία μεταξύ των μελών της 

εφοδιαστικής, επιβεβαιώνεται η άποψη των Byrne & Deeb (1993), ότι είναι κρίσιμο για 

τις επιχειρήσεις να συνεργαστούν με όλους τους stakeholders, συμπεριλαμβανομένων 

των παραγωγών, των χονδρεμπόρων, των διανομέων και των πωλητών λιανικής, καθώς 

όπως φάνηκε από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, υπήρχαν διαφοροποιήσεις 

στην ανάλυση αποτελεσμάτων ως προς την εξαγωγή των κρίσιμων δεικτών μέτρησης, 

με βάση το επίπεδο της εφοδιαστικής. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο, μέσα από την αξιολόγηση όλων 

των δεικτών που ξεχώρισαν από τη βιβλιογραφία και από αντίστοιχες μελέτες να 

καταλήξει σε ένα προτεινόμενο μοντέλο για τη μέτρηση της επίδοσης σε μια πράσινη 
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εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων. Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα 

από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην εταιρία Lidl Hellas προτείνεται το 

παρακάτω μοντέλο με τους κρίσιμους δείκτες για τη μέτρηση επίδοσης της πράσινης 

εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών προϊόντων: 

 

Εικόνα 1: Μοντέλο μέτρησης επίδοσης της πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών 

προϊόντων – κατηγορίες και οι δείκτες τους 

 

Το μοντέλο μπορεί να προσαρμοστεί για κάθε μέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας 

που εξετάστηκε στην παρούσα μελέτη, με βάση τη σπουδαιότητα των δεδομένων 

δεικτών για το εκάστοτε μέλος της αλυσίδας και φυσικά να επεκταθεί σε κάποια 

επόμενη μελέτη και στο σύνολο της εφοδιαστικής για τον αγροδιατροφικό τομέα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μια μελέτη περίπτωσης, 

χρειάζεται προσοχή όσον αφορά τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Η συγκεκριμένη 

αλυσίδα αποτελείται από ευπαθή προϊόντα με μικρή διάρκεια ζωής και ταυτόχρονα 

πολλά κανάλια διανομής. Διαφοροποιήσεις στα παραπάνω χαρακτηριστικά ενδέχεται 

να επιφέρουν διαφορετικά αποτελέσματα. 
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4.3 Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Για να μπορεί να εφαρμοστεί το παραπάνω μοντέλο, θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν περισσότερες εμπειρικές μελέτες. Στην παρούσα μελέτη δεν έχει 

πραγματοποιηθεί επικοινωνία με προμηθευτές αγροτικών προϊόντων, καθώς η έρευνα 

περιορίζεται σε δυο στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μια πρόταση για μελλοντική  

έρευνα θα ήταν να  ερευνηθεί η συνολική εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων 

και να προταθεί ένα ενιαίο μοντέλο μέτρησης της επίδοσης που θα περιλαμβάνει όλα τα 

μέλη, από τον παραγωγό έως και τον τελικό καταναλωτή,  και κατ' επέκταση όλες τις 

πιθανές παραμέτρους που επηρεάζουν το κάθε στάδιο.  

Άλλος ένας περιορισμός της έρευνας είναι το μικρό δείγμα που συμμετείχε σε 

αυτήν, παρόλο που θεωρείται φυσιολογικό για μια μελέτη περίπτωσης. Μια πρόταση θα 

ήταν η ίδια έρευνα που πραγματοποιήθηκε με ποιοτικούς δείκτες μέτρησης να 

εφαρμοστεί σε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα ώστε να παρουσιαστεί και το αντίστοιχο 

ποσοτικό μοντέλο. Ενδιαφέρον θα είχε επίσης, η μελέτη της εφοδιαστικής αλυσίδας 

αγροτικών προϊόντων που θα συμπεριλαμβάνει στο μοντέλο μέτρησης επίδοσης και τη 

διάσταση κόστους με τους πιθανούς δείκτες της, καθώς επίσης και η μελέτη της 

επίδοσης με σκοπό την εξαγωγή βέλτιστων πρακτικών οι οποίες θα αποσκοπούν στην 

ελαχιστοποίηση των απαξιωμένων στην κατηγορία των φρούτων και λαχανικών. 
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