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Περίληψη 

Αυτή η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος (ΜΙΒ) Master In International Business του τμήματος Οργάνωσης & 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με επιβλέπουσα καθηγήτρια 

την κα. Γκοτζαμάνη Κατερίνα.  

Η διαχείριση της βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού (SSCM) και οι πρακτικές 

διαχείρισης αυτής, είναι σχετικά νέοι ερευνητικοί τομείς που εξετάζονται κυρίως στα 

δυναμικά μεταβαλλόμενα εταιρικά περιβάλλοντα και τις βιομηχανίες. Ένα πολύ 

δυναμικό περιβάλλον αποτελεί και η βιομηχανία τροφίμων. Οι πελάτες πλέον έχουν 

μεγάλες απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια των τροφίμων και την συνεχώς αυξανόμενη 

ζήτηση για τρόφιμα που παράγονται με βιώσιμες πρακτικές. Οι εταιρείες που πληρούν 

αυτές τις απαιτήσεις στοχεύουν σε ένα πελατολόγιο με μεγάλη επίγνωση των τριών 

διαστάσεων της βιωσιμότητας, δηλαδή των οικονομικών, περιβαλλοντικών-

οικολογικών και κοινωνικών συνθηκών που ακολουθούν οι επιχειρήσεις κατά  την 

παραγωγή και διακίνηση των τροφίμων. (Philip Beske, Anna Land and Stefan Seuring, 

2014) 

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρέχει μια συστηματική ανασκόπηση 

της εξέλιξης των βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

(SSCM) τα τελευταία 25 χρόνια, με στόχο τον εντοπισμό τάσεων, πιθανής συναίνεσης 

σε μελέτες και ερευνητικά πεδία και κενά, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην 

καθοδήγηση της μελλοντικής έρευνας και στη βελτίωση της διαχείρισης των βιώσιμων 

πρωτοβουλιών αλυσίδας εφοδιασμού. Επιπλέον, θα εκμεταλλευτούμε αυτήν την 

ευκαιρία για να μοιραστούμε τις δικές μας προοπτικές σχετικά με την τρέχουσα 

κατάσταση του πεδίου και όπου πιστεύουμε ότι η έρευνα πρέπει να κατευθύνεται. 

 Επίσης σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθούν και να 

παρουσιαστούν κάποιες από τις σημαντικότερες νέες βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης 

των αλυσίδων εφοδιασμού που εφαρμόζουν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι πρακτικές SSCM 

(Sustainable Supply Chain Management) που χρησιμοποιούν οι εταιρείες 

κατορθώνουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς την διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Εξίσου σημαντικό ήταν να αναλυθούν και να αποδοθούν οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τους οργανισμούς/επιχειρήσεις στην επίτευξη της βιώσιμης διοίκησης της 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925527313005859#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925527313005859#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925527313005859#!
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εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Οι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και οικονομικοί 

παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να προστίθενται σε όλες τις 

συνηθισμένες λειτουργίες του συνόλου των κριτηρίων απόδοσης. Επίσης αναλύθηκαν 

παράγοντες και περιβαλλοντικές επιδόσεις βιωσιμότητας στην ελληνική αλυσίδα 

εφοδιασμού τροφίμων. 

Για μια επιτυχημένη βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων η στρατηγική 

που ακολουθείται πρέπει να εξαρτάται από την στρατηγική προσέγγισης των 

διαχειριστών, των εργαζομένων και των περιβαλλοντικών συνθηκών. Παράλληλα οι 

παράγοντες – κίνητρα που αναλύονται στην διπλωματική, μας δείχνουν την ώθηση 

που δίνουν στους οργανισμούς προς υιοθέτηση βιώσιμων λύσεων και συνθηκών στη 

εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.  

Οι στόχοι αυτής της εργασίας είναι να παράξουν πρακτικές στις αλυσίδες 

εφοδιασμού τροφίμων με βάση την βιβλιογραφική επισκόπηση και την έρευνα 

ανάμεσα σε πολλές μελέτες και άρθρα και να δημιουργήσουν ιδέες για μελλοντική 

έρευνα και προβληματισμό, ως προς την βιωσιμότητα των αλυσίδων εφοδιασμού σε 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς αλλά και σε εθνικό επίπεδο.  

Επικεντρωνόμαστε κυρίως σε εκείνες τις πρακτικές που σχετίζονται με την 

αντίληψή μας στην βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και σε πρακτικές 

που π.χ. ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων, τη ροή αγαθών και πληροφοριών. 

Στην συνέχεια βασική ανάλυση αποτελούν, κάποιες βέλτιστες πρακτικές στη 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας που μας προσφέρουν μία άποψη του οδηγού 

που ακολουθούν μεγάλες εταιρείες για πιο αποτελεσματικές βιώσιμες εφοδιαστικές 

αλυσίδες. Αναλύονται συγκεκριμένοι παράγοντες που επηρεάζουν τις αλυσίδες 

εφοδιασμού τροφίμων. Στην διπλωματική δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στις πρακτικές 

που σχετίζονται με την κατανόηση της βιώσιμης διαχείρισης της αλυσίδας 

εφοδιασμού τροφίμων και επικεντρώνονται στις σχέσεις μεταξύ των εταίρων, καθώς 

και στην συνεργασία σε διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων όπως 

η καλλιέργεια, η μεταποίηση, η διανομή και η λιανική πώληση. Στην ανάλυση των 

πρακτικών παρατηρείται ότι σε κάθε στάδιο επιλέγονται διαφορετικά προγράμματα 

συνεργασίας για την εφαρμογή των πρακτικών βιωσιμότητας.  

Πρέπει να αναφερθεί ότι, παρά την εκτενή έρευνα γύρω από μεγάλο αριθμό 

άρθρων σύγχρονων αλλά και παλαιότερων, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν 

επιστημονικές μελέτες ή ελάχιστες που να καλύπτουν το θέμα της διαχείρισης της 
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εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων σε όλες τις διαστάσεις τις βιωσιμότητας. Παρόλα 

αυτά το θέμα της διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων εφοδιασμού και η βιωσιμότητα 

αυτών έχει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια και φαίνεται από την πληθώρα 

των άρθρων που υπάρχουν σε βιβλιοθήκες, επιστημονικά περιοδικά και 

επιστημονικούς ιστότοπους.  

Τα ευρήματα δείχνουν ότι για την εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας 

εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων κάθε στάδιο της αλυσίδας επιλέγει διαφορετικό 

σχήμα συνεργασίας με τους παραγωγούς ή κτηνοτρόφους, καθώς αυτοί είναι οι 

βασικοί παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ποιότητας και της 

ασφάλειας των προιόντων. Ο τύπος της συνεργατικής σχέσης είναι συναλλακτικός για 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές ειδικά για την επίλυση βραχυπρόθεσμων 

θεμάτων. Τέλος, αναλύονται  τομείς απόδοσης περιβαλλοντικής και κοινωνικής 

βιωσιμότητας, ανάντη και κατάντη, ως αποτέλεσμα συνεργατικών πρακτικών που 

εφαρμόζονται σε διάφορα στάδια της FSC (Food Sypply Chain), δείχνοντας τους 

διαφορετικούς βιώσιμους στόχους που επιδιώκονται κατά μήκος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας.  
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Κεφάλαιο Πρώτο 

1.1 Εισαγωγή 

Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ανταγωνίζονται οι 

εταιρείες τροφίμων και οι εφοδιαστικές αλυσίδες τους, είτε αφορούν την παραγωγή, 

είτε την αποθήκευση, είτε την μεταφορά, είτε την μεταποίηση τροφίμων, λόγω των 

γρήγορων αλλαγών ή των μεγάλων απαιτήσεων του καταναλωτικού κοινού 

δημιουργείται μια αστάθεια και δυσκολία κάλυψης των απαιτήσεων και των 

πολύπλοκων αναγκών του καταναλωτικού κοινού. Λόγω του αυξανόμενου 

ανταγωνισμού, οι εταιρείες εφαρμόζουν επίσης παγκόσμιες πρωτοβουλίες 

προμήθειας, πράγμα που αύξησε σημαντικά τον αριθμό των οργανισμών που 

εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού και συνεπώς την πολυπλοκότητα της 

διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας (Seuring S., Müller M, 2008). Όλο αυτό το 

ασταθές περιβάλλον γύρω από τα τρόφιμα δυσκολεύει πολύ την βιωσιμότητα των 

εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων των εταιρειών, εξαιτίας του γεγονότος ότι με την 

απελευθέρωση των συνόρων έχουν εισέλθει ανταγωνιστικά στην αγορά και 

επιχειρήσεις από λιγότερο αναπτυγμένες χώρες πολύ ικανές να εισάγουν προιοντα και 

τρόφιμα, πολύ γρήγορα και οικονομικά, δημιουργώντας ακόμα πιο δύσκολη την 

βιώσιμη διοίκηση των εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων.    

Αυτός ο ανταγωνισμός των εταιρειών πάνω στο κόστος, την ποιότητα, την 

ταχύτητα, την ευελιξία, την καινοτομία έχει οδηγήσει στην ανάγκη να αναπτυχθούν 

περισσότερα συστήματα βιωσιμότητας που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα και την 

διοίκησή της. Η παραγωγή για παράδειγμα είναι συχνά διασκορπισμένη παγκοσμίως. 

Οι προμηθευτές, οι εστιακές επιχειρήσεις και οι πελάτες συνδέονται άμεσα με τις 

πληροφορίες, τις καινοτομίες, τα υλικά ,και τις ροές κεφαλαίου. (Stefan Seuring and 

Martin Müller, 2008). 

Μεταξύ άλλων, η SSCM επιτρέπει στις εταιρείες να εφαρμόζουν πρακτικές 

εταιρικής υπευθυνότητας, για να επιτύχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα στις επιδόσεις 

τους στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη χρήση των πόρων (Gold et al., 2010, Carter 

and Easton, 2011), επιδιώκοντας παράλληλα τις τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας, 

δηλαδή των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005859#bib33
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005859#bib14
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005859#bib14
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Την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα πέρασε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με την 

κρίση στην εσωτερική της οικονομία. Οι επιχειρήσεις τροφίμων, παρόλη την 

οικονομική κρίση και τις δυσκολίες του αγοραστικού κοινού, έπρεπε να 

ανταπεξέλθουν απέναντι στο εθνικό αλλά και διεθνή καταναλωτικό κοινό, όπου είχε 

στραφεί εντονότερα λόγω της πτώσης τζίρου στο εσωτερικό της χώρας, το οποίο 

παράλληλα είχε γίνει ακόμα πιο απαιτητικό και δύσπιστο ως προς την ποιότητα, την 

προέλευση, τους τρόπους παραγωγής και τις επιπτώσεις προς το περιβάλλον και τον 

κοινωνικό αντίκτυπο, λόγω της κρίσης. 

 Επιπλέον, ανάγκη αποτελούσε η ικανοποίηση των συνεργατών και των  

προμηθευτών τους για να παραμείνουν βιώσιμοι αυτοί και οι εμπλεκόμενοι στην 

διεθνή εφοδιαστική τους αλυσίδα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου οι οργανισμοί 

και οι εταιρείες τροφίμων προσπάθησαν να βελτιώσουν την διοίκηση και τις 

λειτουργίες των εφοδιαστικών τους αλυσίδων, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και 

ποικίλες  βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού.  

Οι επιχειρήσεις τροφίμων αλλά γενικά και άλλων κλάδων αναφέρονται συχνά 

σε κώδικες δεοντολογίας για τον έλεγχο του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού 

αντίκτυπου των δραστηριοτήτων των προμηθευτών τους στις παγκόσμιες αλυσίδες 

εφοδιασμού τους. Οι κώδικες δεοντολογίας, οι κανόνες ή τα πρότυπα που θέτουν οι 

επιχειρήσεις στους προμηθευτές τους, αποτελούν χρήσιμα κριτήρια για 

την αξιολόγηση και την επιλογή προμηθευτών και παράλληλα καθορίζεται ένα 

ελάχιστο επίπεδο βελτίωσης προκειμένου να δημιουργηθούν πιο βιώσιμα προϊόντα. 

Εδώ αναφέρονται οι στρατηγικές αξίες της εταιρείας. Οι εταιρείες που 

ακολουθούν μια στρατηγική βιωσιμότητας καθοδηγούνται συνήθως από την τριπλή 

προσέγγιση (Triple Bottom Line).  

1.2 Δομή διπλωματικής εργασίας 

Η διάρθρωση της διπλωματικής εργασίας οργανώνεται σε έξι κεφάλαια που 

παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 

Πριν του πρώτου κεφαλαίου, αναπτύσσεται η περίληψη της εργασίας καθώς 

και ο σκοπός της εργασίας και οι στόχοι της έρευνας παρέχοντας κάποιες ιδέες για το 

μέλλον της βιβλιογραφίας, γύρω από τις βιώσιμες πρακτικές και τους οδηγούς 

διοίκησης εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων. 
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Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια εισαγωγή στο κυρίως θέμα της εργασίας. 

Δηλαδή, τι θα ακολουθήσει στην διπλωματική εργασία, όπου αναφέρεται η σημασία 

και το ενδιαφέρον που υπάρχει τα τελευταία χρόνια για βιώσιμες εφοδιαστικές 

αλυσίδες ως απάντηση του έντονου ανταγωνισμού. Επιπλέον αναφέρεται η δομή της 

διπλωματικής εργασίας και η μεθοδολογία της βιβλιογραφικής έρευνας που 

ακολουθήθηκε. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια επισκόπηση ορισμών και θεωριών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της 

βιωσιμότητας της αλυσίδας εφοδιασμού από διάφορους συγγραφείς, μελετητές, 

ερευνητές και ακολουθείται μια κριτική ανάλυση. 

Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται και αναλύονται κάποιες πληροφορίες 

σχετικά με την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων και αγροδιατροφικού τομέα και το πόσο 

σημαντικός τομέας είναι για την εσωτερική οικονομία της Ελλάδας αλλά και ότι 

αποτελεί κυρίαρχο τομέα των ελληνικών εξαγωγών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κρίσιμοι παράγοντες για την βιώσιμη 

διοίκηση εφοδιαστικών αλυσίδων. Αναλύονται οι κατηγορίες που οι ερευνητές και 

συγγραφείς διαχωρίζουν τους παράγοντες σε διαφορετικές κατηγορίες. Επίσης, ποιο 

μοντέλο αλληλεπίδρασης παραγόντων είναι κατάλληλο για μια βιώσιμη αλυσίδα 

εφοδιασμού και πόσο σημαντική είναι η επίδραση των παραγόντων αυτών στο 

προτεινόμενο κατάλληλο μοντέλο. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την προσαρμογή των αλυσίδων εφοδιασμού ελληνικών ΜΜΕ 

επιχειρήσεων και όχι μόνο στη βιωσιμότητα. Κίνητρα και οδηγοί προς την επίτευξη 

των βιώσιμων πρακτικών εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας και της ερευνητικής ανάπτυξης εισάγονται 

οι κατηγορίες που μπορούν να δομήσουν τις πρακτικές για την βιώσιμη διοίκηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και οι πρακτικές αυτών. Επικεντρωνόμαστε κυρίως σε 

εκείνες τις πρακτικές που σχετίζονται με την αντίληψή μας στην βιώσιμη διοίκηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και επικεντρώνονται σε πρακτικές που π.χ. ενισχύουν τις 

σχέσεις μεταξύ των εταίρων, τη ροή αγαθών και των πληροφοριών. Επίσης, 

αναλύονται οι βιώσιμες στρατηγικές διοίκησης εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δίνεται σε πρακτικές συνεργασίας σε διαφορετικές λειτουργίες 

ή στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. 
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Τέλος, το έκτο κεφάλαιο της εργασίας κλείνει με κάποια συμπεράσματα που 

διεξήχθησαν από την έρευνα μας στην παρούσα διπλωματική εργασία, κάποιες 

προτάσεις για την μελλοντική εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, αναπτύσοντας ένα 

θεωρητικό πλαίσιο. Αποκαλύπτονται πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές 

πρακτικές SSCM (Sustainable Supply Chain Management) που εφαρμόζονται στη 

βιομηχανία βιώσιμων τροφίμων. 

 

1.3  Μεθοδολογία διπλωματικής εργασίας 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιείται σ’ αυτήν την εργασία 

ακολούθησε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, της βιβλιογραφικής έρευνας. Πριν από 

αυτήν την προσέγγιση, στο πρώτο στάδιο της μεθοδολογίας ήταν απαραίτητο να 

βρεθούν οι πηγές που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη του απαραίτητου υλικού 

για την διπλωματική εργασία. Αυτές οι πηγές βρέθηκαν μέσω πλοήγησης σε 

δικτυακούς τόπους π.χ. (Google Scholar & και των συγγραμμάτων από την βιβλιοθήκη 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας). 

Συγκεκριμένα στο δεύτερο στάδιο, διενεργήθηκε ανάλυση μεγάλου αριθμού 

δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλίων που βρέθηκαν, 

βασιζόμενος σε λέξεις κλειδιά όπως: supply chain management, logistics, 

sustainability, sustainable supply chain management practices, supply chain 

management in food. Μέσα από κάποιες επιστημονικές βιβλιογραφικές βάσεις 

δεδομένων όπως: Wiley Online Library, Emerald, Elsevier (ScienceDirect), Semantic 

Scholar, Springer, Taylor & Francis, Tandfonline, IntechOpen κ.α. του διαδικτύου 

βρέθηκαν πολλά επιστημονικά άρθρα και επιστημονικές δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά όπως: Supply Chain Management Review , Supplychain247,  

Supply Chain Management: An International Journal, the supply chain initiative, 

supplychaindigital, Supply Chain & Logistics magazine, International Journal of 

Production Research, International Journal of Production Economics, International 

Journal of Physical Distribution & Logistics Management, International Journal of 

Logistics Management που συνδέονται με την αλυσίδα εφοδιασμού και την 

βιωσιμότητα.  

Αυτή η βιβλιογραφική έρευνα με την βοήθεια των λέξεων κλειδιά, οδήγησε 

στον εντοπισμό (αριθμό) άρθρων για αρχική καταχώρηση στην βάση δεδομένων 
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αναζήτησης. Μια ανασκόπηση των λέξεων-κλειδιών και τίτλων από αυτά τα (αριθμό) 

άρθρα συνέβαλε στην περαιτέρω διερεύνηση νέων διαδοχικών όρων και λέξεων για το 

τρίτο μέρος της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας που ήταν ο περιορισμός των άρθρων 

σε αυτά που επικεντρώνονται άμεσα τους στόχους της εργασίας και να είναι ένας 

διαχειρίσιμος αριθμός που να πληρούν τους στόχους της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης.  

Αυτή η έρευνα και ανάλυση των εγγράφων είχε στόχο μόνο την εύρεση άρθρων 

σε επιστημονικά περιοδικά, δημοσιεύσεις και βιβλία με Ελληνική και Αγγλική γλώσσα 

με έμφαση στην διοίκηση εφοδιαστικών αλυσίδων και κυρίως των τροφίμων. Μετά 

από έναν πρώτο γρήγορο έλεγχο περιεχομένου, κάποια άρθρα χρησιμοποιήθηκαν ή 

εξαιρέθηκαν από την ανάλυση. Αποκλείστηκαν άρθρα που παρόλο τις αναφορές σε 

εφοδιαστικές αλυσίδες, περιείχαν μαθηματικές μεθόδους και πολλά στατιστικά 

στοιχεία, που ήταν δύσκολα διαχειρίσιμα ως προς την αποτύπωση προς τον αναγνώστη 

και την ανάλυσή τους. Αποτελούνταν κυρίως από ποσοτικά δεδομένα και λιγότερα 

από ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

Η ανάλυση των εγγράφων και οι κριτικές της βιβλιογραφίας επιδίωκαν την 

δημιουργία ενός υπόβαθρου για μεταγενέστερη θεωρητική ανάλυση γύρω από την 

εφοδιαστική αλυσίδα και τις βιώσιμες πρακτικές διοίκησης διεθνών εφοδιαστικών 

αλυσίδων.    

Κεφάλαιο Δεύτερο  

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Βιωσιμότητα Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας -  (Supply chain management – Sustainability SCM) 

2.1  Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο 2 επιχειρείται μια ανασκόπηση ορισμών και θεωριών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της 

βιωσιμότητας της αλυσίδας εφοδιασμού και έπειτα ακολουθεί μια κριτική ανάλυση. 

 Πρώτα αναλύονται οι διάφοροι ορισμοί της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως 

αποτυπώθηκαν από ορισμένους διακεκριμένους μελετητές και συγγραφείς και έπειτα 

παρουσιάζεται η ανάλυση των εννοιών της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

(SCM) και της βιωσιμότητας αλυσίδας εφοδιασμού (SSC). Δεύτερον αναφέρονται οι 
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λόγοι που αυτές οι έννοιες είναι πολύ σημαντικές και επίκαιρες στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον και στο μέλλον των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια. Μέσω της κριτικής 

ανασκόπησης της βιβλιογραφίας αποκαλύπτεται ότι υπάρχει σημαντική ώθηση στην 

έρευνα, στην πράξη και στην θεωρία της αλυσίδας εφοδιασμού, της διοίκησης της 

αλυσίδας εφοδιασμού και της βιωσιμότητας της αλυσίδας εφοδιασμού κυρίως την 

τελευταία δεκαετία. Πολλοί ερευνητές και συγγραφείς έχουν διαφορετική αντίληψη 

αυτών των επιστημονικών κλάδων και με την ανάπτυξη και εξέλιξη των αλυσίδων 

εφοδιασμού έχουν δημιουργηθεί πολλοί ορισμοί και θεωρίες.  

2.2  Επισκόπηση βιβλιογραφίας  

2.2.1 Η έννοια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SC)  

Τις τελευταίες δεκαετίες ο όρος της εφοδιαστικής αλυσίδας χρησιμοποιείται 

πολύ έντονα παγκοσμίως, τόσο στο συγγραφικό επιστημονικό περιβάλλον όσο και στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, γεγονός που μας δείχνει την σημασία και τον 

προβληματισμό γύρω από την έννοια και την ανάλυσή της. Προφανώς υπάρχει μεγάλο 

ενδιαφέρον και από πληθώρα επιχειρήσεων λόγω των πολλών αναφορών από 

συγγραφείς και πολλών επιστημονικών περιοδικών και άρθρων.  

Οι αναφορές των ορισμών αποτελούν κυρίως υλικό των πιο πρόσφατων 

δεκαετιών που αποτελούν και την αρχή και συνέχιση της παγκοσμιοποίησης και της 

εξέλιξης των επιχειρήσεων σε ένα διαφορετικό και πιο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον.  

Ο όρος αλυσίδα εφοδιασμού (SC) δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 1982 από 

τους Oliver και Webber, δύο επαγγελματίες συμβούλους, οι οποίοι τον περιέγραψαν 

ως ένα δίκτυο οργανισμών που εμπλέκονται μεταξύ τους, μέσω των upstream και 

downstream συνδέσεων, στις διάφορες διαδικασίες και δραστηριότητες που παράγουν, 

Christopher (2005, p17), Stadtler & Kilger (2011). 

Αρχικά, σύμφωνα με την άποψη της Lisa Ellram (1991) που γράφτηκε στις 

αρχές της δεκαετίας του 90’, η εφοδιαστική αλυσίδα αντιπροσωπεύει ένα δίκτυο 

επιχειρήσεων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να μεταφέρουν ένα προϊόν ή μία 

υπηρεσία στον τελικό πελάτη συνδέοντας ροές από την προμήθεια πρώτων υλών μέχρι 

την τελική παράδοση η οποία απεικονίζεται παρακάτω σχηματικά. 
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Εικόνα 1. 

Πρόσφατα, ο τομέας των υπηρεσιών έχει γίνει η κινητήριος δύναμη της 

παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Όλο και περισσότερες εταιρείες κατασκευών  

πραγματοποίησαν περισσότερα έσοδα από τις μονάδες υπηρεσιών τους και επιπλέον, 

η αυξανόμενη υψηλή ποιότητα και εξατομικευμένες απαιτήσεις των πελατών ώθησαν 

τους προμηθευτές να παρέχουν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες. Έτσι, η 

αλυσίδα εφοδιασμού υπηρεσιών έχει γίνει ένα νέο ερευνητικό πεδίο στον ακαδημαϊκό 

κόσμο. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας 

ανοίχτηκε από τον Ellram ο οποίος ορίζει την SC υπηρεσιών ως την ολοκληρωμένη 

διοίκηση των υπηρεσιών, των διαδικασιών εξυπηρέτησης, της χωρητικότητας των 

υπηρεσιών, των επιδόσεων των υπηρεσιών και των κεφαλαίων παροχής υπηρεσιών 

από τους πρώτους προμηθευτές στους τελικούς πελάτες. 

Σύμφωνα με την άποψη του Martin Cristopher (1992) που αποτυπώθηκε πριν 

πολλά χρόνια, θεωρεί ότι η εφοδιαστική αλυσίδα είναι το δίκτυο οργανισμών που 

εμπλέκονται, μέσω των upstream και downstream συνδέσεων, στις διάφορες 

διαδικασίες και δραστηριότητες που παράγουν αξία υπό μορφή προϊόντων και 

υπηρεσιών στα χέρια του τελικού καταναλωτή.  

Στην συνέχεια θα αναφέρουμε τον ορισμό του Beamon Benita (1998), 

σύμφωνα με την οποία μία αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να οριστεί ως ολοκληρωμένη 

διαδικασία στην οποία διάφοροι επιχειρηματικοί φορείς (δηλ. προμηθευτές, 

κατασκευαστές, διανομείς και λιανοπωλητές) συνεργάζονται για να: (1) αποκτήσουν 

πρώτες ύλες, (2) να μετατρέψουν αυτές τις πρώτες ύλες σε συγκεκριμένα τελικά 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527398000796#FIG1
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προϊόντα και (3) παραδώσουν αυτά τα τελικά προϊόντα στους λιανοπωλητές. Αυτή η 

αλυσίδα χαρακτηρίζεται παραδοσιακή από μια ροή προς τα εμπρός από υλικά και μια 

προς τα πίσω από ροή πληροφοριών. Δηλαδή στο μέγιστο επίπεδό της, μια αλυσίδα 

εφοδιασμού αποτελείται από δύο βασικές ολοκληρωμένες διαδικασίες: (1) τη 

διαδικασία προγραμματισμού παραγωγής και απογραφής και (2) τη διαδικασία 

διανομής και εφοδιασμού. Αυτές οι διεργασίες, που απεικονίζονται παρακάτω στην 

εικόνα 2, παρέχουν το βασικό πλαίσιο για τη μετατροπή και την κυκλοφορία των 

πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα.  

 

Εικόνα 2. 

Τυπικά, μια αλυσίδα εφοδιασμού αποτελείται από δύο κύριες επιχειρηματικές 

διαδικασίες: (D.M.Lambert, M.C. Cooper και J. D.Pagh, 1997) 

α) διαχείριση υλικών (εισερχόμενη υλικοτεχνική υποστήριξη)  

β) φυσική κατανομή (εξερχόμενη εφοδιαστική) 

Μια πιο πρόσφατη άποψη για την εφοδιαστική αλυσίδα από τον Tony Hines 

(2004) περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ροή και την  

μεταποίησης αγαθών (προϊόντων και υπηρεσιών) από το αρχικό στάδιο του 

σχεδιασμού μέσω της πρώτης φάσης των πρώτων υλών, μέχρι  τον τελικό χρήστη. Η 

ενσωμάτωση της αλυσίδας εφοδιασμού απαιτεί μια οργάνωση που να συγχρονίζει όχι 

μόνο της δικές της δραστηριότητες αλλά και τις δραστηριότητες των εξωτερικών 

οργανώσεων, που είτε παρέχουν εισροές είτε λαμβάνουν εκροές από τον οργανισμό. 

Επίσης η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς (από 

προμηθευτές πρώτων υλών έως παραγωγούς, διανομείς και πωλητές) που εμπλέκονται 

στη διάθεση προϊόντων ή υπηρεσιών στους πελάτες. Εκτός από τους οργανισμούς, η 

SC περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ροή και το 

μετασχηματισμό αγαθών, από το στάδιο των πρώτων υλών μέχρι τον τελικό χρήστη, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527398000796#FIG1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835202000669#BIB39
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καθώς και τη ροή πληροφοριών που αναφέρονται σ’ αυτές τις δραστηριότητες 

(Παππής Κ.Π.2006). 

Σύμφωνα με τους  Sunil Chopra & Peter Meindl, (2012), η εφοδιαστική 

αλυσίδα είναι όλα εκείνα τα στάδια που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην εκπλήρωση 

της απαίτησης του πελάτη. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα δεν περιλαμβάνει μόνο τους 

παραγωγούς και τους μεταφορείς – logistics αλλά ακόμα και τους ίδιους τους πελάτες. 

Μέσα σε κάθε επιχείρηση η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες 

που εμπλέκονται στην παραλαβή και στην εκπλήρωση των απαιτήσεων ενός πελάτη. 

Οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων, την εμπορία, τις δραστηριότητες, τη διανομή, τη χρηματοδότηση και την 

εξυπηρέτηση των πελατών. 

Ακολουθώντας επίσης την άποψη του Investopedia Academy, μια αλυσίδα 

εφοδιασμού είναι ένα δίκτυο μεταξύ μιας εταιρείας και των προμηθευτών της για την 

παραγωγή και τη διανομή ενός συγκεκριμένου προϊόντος και η αλυσίδα εφοδιασμού 

αντιπροσωπεύει τα βήματα που απαιτούνται για την απόκτηση του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας στον πελάτη.  

Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθούν ορισμένες βασικές αιτίες 

που οδήγησαν στην υιοθέτηση και στην εφαρμογή της εφοδιαστικής αλυσίδας:  

1. Η μεγάλη προσοχή που εστίαζε στην κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών 

2. Η τεράστια εξέλιξη του παγκόσμιου εμπορίου 

3. Η αξιολόγηση πως τα μέτρα λήψης αποφάσεων στα πλαίσια των καναλιών 

διανομής είναι άξια σημασίας προς την εκάστοτε επιχείρηση 

4. Η μεγιστοποίηση του κυκλοφοριακού προβλήματος 

5. Η αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιών και των πληροφοριακών συστημάτων 

6. Οι διαρκώς μεγιστοποιημένες επιθυμίες και απαιτήσεις των καταναλωτών  

7. Τα υπέρογκα προϊόντα που φέρουν χαμηλό δείκτη ζωής 

8. Η ολοκληρωμένη τακτική που αφορούσε στην επίτευξη των επιχειρησιακών 

διαδικασιών και των στρατηγικών συμμαχιών (Chua et al, 2003) 

Καθώς η παγκοσμιοποίηση συνεχίζεται, η αποτελεσματικότητα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας γίνεται όλο και περισσότερο βελτιστοποιημένη, γεγονός που 

θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις και στις τιμές των εισροών της αλυσίδας εφοδιασμού. 

(Will Kenton, Somer Anderson, 2020). 
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Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο κύριος στόχος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας σύμφωνα με την άποψη του (Chopra & Meindl, 2001) «θα πρέπει να είναι η 

μεγιστοποίηση της συνολικής αξίας που παράγεται. Η αξία γνωστή και ως (πλεόνασμα 

εφοδιαστικής αλυσίδας) είναι ουσιαστικά η διαφορά μεταξύ της αξίας του τελικού 

προϊόντος στον πελάτη και του κόστους της ΕΑ που προκύπτει κατά την εκπλήρωση 

της απαίτησης του πελάτη». 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι ένα κοινό χαρακτηριστικό των ορισμών που 

αποτύπωσαν πολλοί γνωστοί συγγραφείς είναι ότι η εκτέλεση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας στοχεύει και ρυθμίζει την διαχείρηση και τον συντονισμό της μεταφοράς των 

υλικών, των πληροφοριών και των κεφαλαίων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. 

Πολλοί συμφωνούν ότι η ροή είναι διπλής κατεύθυνσης που αποτελείται από ένα 

δίκτυο οργανισμών που εμπλέκονται μεταξύ τους από τα στάδια των πρώτων υλών 

μέχρι τον τελικό χρήστη ή πελάτη.  

Σημαντική διαφορά αποτελεί το γεγονός ότι, τα πρώτα χρόνια οι ορισμοί της 

εφοδιαστικής αλυσίδας αποτυπώνονταν για οργανισμούς παραγωγικούς και 

κατασκευαστικούς, ενώ στο πιο πρόσφατο παρελθόν αφορούν τις υπηρεσίες των 

οργανισμών που αποτελούν πλέον την κινητήρια δύναμη της οικονομίας και 

διαπιστώνουν ότι οι επιχειρήσεις με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των 

πληροφοριακών συστημάτων έχουν εξελίξει τις υπηρεσίες των διαφορών σταδίων της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και των προμηθευτών προς μεγαλύτερο όφελος της ίδιας και 

τελικά της καλύτερης εξυπηρέτησης του πελάτη.  

Τέλος, αυτό που προκύπτει ότι όλοι οι ορισμοί άμεσα ή έμμεσα αναφέρουν ότι 

ο σκοπός της εφοδιαστικής αλυσίδας σε έναν οργανισμό είναι να προκύψει 

μεγιστοποίηση της αξίας που παράγεται. Δηλαδή το βέλτιστο αποτέλεσμα 

εξυπηρέτησης πελάτη και μειωμένου κόστους εκπλήρωσης των απαιτήσεων του 

πελάτη.  

2.2.2  Η έννοια της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM) 

Ο ορισμός της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας αναπτύχθηκε για πρώτη 

φορά από τους Oliver and Webber (1982), οι οποίοι στηρίχθηκαν στην εξέλιξη και την 

ανάλυση του όρου εφοδιαστική αλυσίδα όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ενότητα 

(2.2), ως προς τους τρόπους καλύτερης διαχείρισης των πόρων και των περιουσιακών 

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJLM-10-2016-0232
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στοιχείων. Το ενδιαφέρον για την διοίκηση της αλυσίδας εφοδιασμού προέκυψε όταν 

οι εταιρείες παρατήρησαν τα οφέλη και πλεονεκτήματα από τις συνεργασίες που 

υπήρχαν μεταξύ των διαφόρων τμημάτων εντός των οργανισμών αλλά και μεταξύ των 

συνεργασιών εξωτερικών οργανισμών προς την επίτευξη του κέρδους και της 

αντιμετώπισης του έντονου πλέον παγκόσμιου ανταγωνισμού.  

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει στην ακαδημαϊκή κοινωνία για την 

SCM δεν υπάρχει ένας μόνο αποδεκτός ορισμός. Έχουν προταθεί ορισμένοι ορισμοί, 

σχετικά με την έννοια της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας που παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

Σύμφωνα με το λεξικό της APICS (American Production and Inventory Control 

Society), σκοπός της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η δημιουργία 

καθαρής αξίας, η δόμηση μιας ανταγωνιστικής υποδομής, η ολοκληρωμένη διαχείριση 

των διεθνών μεταφορών, ο συγχρονισμός της παροχής με τη ζήτηση και η μέτρηση 

της απόδοσης παγκοσμίως (Rhonda R. Lummus, Robert J. Vokurka, 1999).  

Το Council of logistics Management ορίζει ως διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας 

την διαδικασία προγραμματισμού, υλοποίησης και ελέγχου για εφικτή και 

αποτελεσματική ροή και αποθήκευση αγαθών, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών 

από την πηγή στο σημείο κατανάλωσης με σκοπό την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

των πελατών.  

Συγκεκριμένα, ένας από τους σημαντικούς και αναγνωρίσιμους ορισμούς είναι 

ότι, η διοίκηση της αλυσίδας εφοδιασμού ορίζεται ως «η ενοποίηση βασικών 

επιχειρηματικών διαδικασιών από τους τελικούς χρήστες μέσω πρωτοτύπων 

προμηθευτών που παρέχουν προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες και προσθέτουν 

αξία στους πελάτες και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους» Cooper, Lambert, & Pagh, 

(1997b) . 

Επίσης σύμφωνα με τους Monczka και Morgan (1997), η ολοκληρωμένη 

διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι να ξεκινάει από την ζήτηση του εξωτερικού 

πελάτη και στη συνέχεια να διαχειρίζεται όλες τις διαδικασίες με «οριζόντιο τρόπο» 

που απαιτούνται για την παροχή στον πελάτη της προστιθέμενης αξίας. Πιστεύουν ότι 

οι αλυσίδες εφοδιασμού και όχι οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται και ότι εκείνοι που θα 

είναι οι ισχυρότεροι ανταγωνιστές είναι εκείνοι που «μπορούν να προσφέρουν 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835202000669#BIB21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835202000669#BIB21
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διοίκηση και ηγετική θέση στην πλήρως ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού, 

συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών πελατών καθώς και των πρώτων 

προμηθευτών, των προμηθευτών τους και των προμηθευτών από τους προμηθευτές. 

Η διοίκηση της αλυσίδας εφοδιασμού (SCM) σύμφωνα με τον  Ellram είναι ο όρος 

που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της διαχείρισης υλικών, χρήματος και πληροφοριών 

σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, από προμηθευτές σε παραγωγούς εξαρτημάτων έως 

τελικούς κατασκευαστές σε διανομείς (αποθήκες και λιανοπωλητές) και τελικά στον 

καταναλωτή. Όπως ορίζεται από τους Ellram και Cooper (1993), η διοίκηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι "μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία για τη διαχείριση της 

συνολικής ροής ενός διαύλου διανομής από τον προμηθευτή στον τελικό πελάτη" . 

Σύμφωνα με μια άλλη πηγή, η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

περιλαμβάνει προκλήσεις όπως η ανάπτυξη εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ 

των εταίρων της αλυσίδας εφοδιασμού, ο εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών που 

μπορούν να διευκολύνουν την ευθυγράμμιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας 

εφοδιαστικής αλυσίδας και την επιτυχή εφαρμογή των συστημάτων πληροφορικής και 

τεχνολογιών διαδικτύου που οδηγούν στην αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (Carol J. Robinson, Manoj K. Malhotra, 2005).  

Εξίσου σημαντικός και κατατοπιστικός ορισμός για την διοίκηση εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι ο παρακάτω που αναλύει ότι, η SCM είναι ένας συνδυασμός τέχνης και 

επιστήμης που έχει στόχο να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο μία επιχείρηση 

ανακαλύπτει και προμηθεύεται τις πρώτες ύλες που χρειάζεται για να παράγει το 

προϊόν ή μία υπηρεσία, που κατασκευάζει το προϊόν ή την υπηρεσία και που τα 

παραδίδει στους πελάτες. 

 Τα πέντε βασικά συστατικά για τη διοίκηση εφοδιαστικών αλυσίδων είναι τα 

εξής (Christopher Koch):  

1. Σχεδιασμός μιας στρατηγικής για τη διαχείριση όλων των πόρων που 

χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση της ζήτησης των πελατών. Ένα σύνολο μέτρων 

για τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε με μικρότερο κόστος να παραδίδεται 

αξίας στους πελάτες. 

2.  Πηγή, δηλαδή την επιλογή των προμηθευτών που θα παραδώσουν τις πρώτες ύλες 

και τις υπηρεσίες που χρειάζονται για τη δημιουργία του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

3.  Παραγωγή, τον προγραμματισμό των απαραίτητων δραστηριοτήτων για την 

παραγωγή και γενικά την προετοιμασία του προϊόντος 
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4. Παράδοση είναι το  κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας το οποίο πολλοί 

αποκαλούν logistics και περιλαμβάνει την λήψη των παραγγελιών από τους πελάτες, 

την ανάπτυξη ενός δικτύου αποθηκών εμπορευμάτων, την επιλογή των διανομέων για 

να φτάσουν τα προϊόντα στους πελάτες και την οργάνωση της τιμολόγησης για τις 

πληρωμές. 

5.  Επιστροφή αποτελεί το κυριότερο πρόβλημα της εφοδιαστικής αλυσίδα, δηλαδή 

την δημιουργία ενός δικτύου για την επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων από 

τους πελάτες και την υποστήριξη των πελατών με τα παραδοθέντα προϊόντα. 

 

2.2.3 Η έννοια της Βιωσιμότητας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (SSC) 

 

Η έννοια της βιωσιμότητας εμφανίστηκε σύμφωνα με την έρευνα περίπου μετά 

το 1987, όπου εισάγεται ως μία από τις βασικές έννοιες στη διαχείριση της 

παραγωγικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την WCED (World Commission on 

Environment and Development), η βιωσιμότητα συνεπάγεται την προστασία του 

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, καθώς και την εξασφάλιση της κοινωνικής 

και της οικονομικής πρόνοιας για την παρούσα και τις επόμενες γενιές. (WCED, 1987).  

Οι ανάγκες της κοινωνίας σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό 

επίπεδο ανάγκασε τους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν στην στρατηγική τους την 

έννοια αλλά και να εφαρμόσουν μια βιώσιμη ανάπτυξη προς την κοινωνία για την 

επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην παγκόσμια αγορά. Επομένως, 

προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να 

επανεξετάσουν τις εταιρικές, επιχειρηματικές και λειτουργικές στρατηγικές τους, 

εκτός από την παραγωγή, την εστίαση στην εξωτερική ανάθεση, την εικονική διοίκηση 

επιχειρήσεων και την εφοδιαστική αλυσίδα. Η βιωσιμότητα στη διοίκηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι κρίσιμη για την επιτυχία της διοίκησης ολόκληρης της 

αλυσίδας εφοδιασμού.  

Η έννοια της βιωσιμότητας έχει εισαχθεί σε πολλούς τομείς, 

συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης, της τεχνολογίας και της αλυσίδας 

εφοδιασμού. Κάθε εταιρεία καθιερώνει και προγραμματίζει διαφορετικές 

περιβαλλοντικές στρατηγικές για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. 
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Μια περιβαλλοντική στρατηγική που εφαρμόστηκε σε πολλούς οργανισμούς 

αφορά και  τις δραστηριότητες διοίκησης της αλυσίδας εφοδιασμού (SCM). Η βιώσιμη 

διοίκηση της αλυσίδας εφοδιασμού (SSCM) είναι μια σημαντική στρατηγική που 

ακολουθούν οι οργανισμοί για τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης του οργανισμού 

όχι μόνο στον οικονομικό τομέα αλλά και στην περιβαλλοντική και κοινωνική τους 

πτυχή, σ’αυτό τον έντονο παγκοσμιοποιημένο σύστημα οργανισμών που έχει 

αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες.  

Η βιωσιμότητα έχει πυροδοτήσει πολλές διαφωνίες σχετικά με την έννοια και 

τον σκοπό της, αλλά όλοι συμφωνούν ότι αποτελεί πλέον μεγάλο ενδιαφέρον των 

κυβερνήσεων, των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και γενικά μεγάλων επιχειρήσεων 

και οργανισμών. Ένας από τους σημαντικότερους ορισμός της βιωσιμότητας 

εκφράστηκε το 1992 από το ινστιτούτο IISD και αναφέρει ότι για την επιχείρηση, η 

βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει υιοθέτηση επιχειρηματικών στρατηγικών και 

δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης και των 

ενδιαφερομένων μερών της, προστατεύοντας ταυτόχρονα, διατηρώντας και 

ενισχύοντας τους ανθρώπινους και φυσικούς πόρους που θα χρειαστούν στο μέλλον. 

(IISD 1992) 

Αργότερα ένας εξίσου σημαντικός και περισσότερο αναλυτικός ορισμός ήταν 

ότι η εταιρική βιωσιμότητα συνεπάγεται την ενσωμάτωση κριτηρίων οικονομικής, 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης (αναφερόμενη στην τριπλή κατεύθυνση: 

άνθρωποι, πλανήτη, κέρδος) στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της εταιρείας. Στις 

παραπάνω πτυχές προσθέτουμε μια τέταρτη διάσταση, αυτή των αρχών: κάθε 

επιχείρηση εξ ορισμού καθοδηγείται από ένα σύστημα αξιών, το οποίο καθορίζει το 

πλαίσιο και τον προσανατολισμό της. (Caldelli Andrea και Parmigiani Marisa Luisa, 

2004) 

Όπως προαναφέρθηκε πολλοί οργανισμοί κυρίως τον 21ο αιώνα έχουν στραφεί 

και έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, κατανοώντας το 

οικονομικό όφελος από μία στρατηγικά σωστά οργανωμένη εφοδιαστική αλυσίδα. 

Φυσικά εκτός από το οικονομικό όφελος του οργανισμού μεγάλο ρόλο παίζει και ο 

αντίκτυπος του οργανισμού στο περιβάλλον και την κοινωνία. Πριν προχωρήσουμε 

στην βιβλιογραφική ανασκόπηση του επόμενου κεφαλαίου μπορούν να αναφερθούν 

κάποιοι εξίσου σημαντικοί ορισμοί που αναφέρονται σε πολλά άρθρα και μελέτες όσον 

αφορά την βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261300067X#bbib9
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261300067X#bbib9
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Κατά τον συνδυασμό των στόχων της βιωσιμότητας και της διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ορίστηκε η βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, ως η 

διοίκηση των υλικών, των πληροφοριών και των ροών κεφαλαίων, καθώς και η 

συνεργασία μεταξύ των εταιρειών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, 

λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους στόχους και των τριών διαστάσεων της 

αειφόρου ανάπτυξης, δηλαδή της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής, που 

απορρέουν από τις απαιτήσεις των πελατών και των ενδιαφερομένων (Seuring & 

Muller, 2008). 

Επίσης μια άλλη θεωρία που αναπτύσσει ο Haake, ορίζει ότι η βιωσιμότητα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι το σύνολο των πολιτικών διοίκησης της αλυσίδας 

εφοδιασμού που ακολουθούνται, οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί και οι σχέσεις που 

δημιουργούνται σε σχέση με τις ανησυχίες που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον 

και τα κοινωνικά ζητήματα όσον αφορά το σχεδιασμό, την απόκτηση, την παραγωγή, 

τη διανομή, τη χρήση, την επαναχρησιμοποίηση και διάθεση των αγαθών της 

επιχείρησης (Haake and Seuring, 2009). 

Βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί επίσης το γεγονός ότι  

προσθέτοντας την αειφορία ή βιωσιμότητα στις υφιστάμενες διαδικασίες διοίκησης 

της αλυσίδας εφοδιασμού, εξετάζονται ταυτόχρονα και οι περιβαλλοντικές, 

κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Font 

et. al. 2008).  

Η βιβλιογραφία μας δείχνει ότι η οργανωτική βιωσιμότητα, σε ευρύτερο επίπεδο, 

αποτελείται από τρία στοιχεία: το φυσικό περιβάλλον, την κοινωνία και τις 

οικονομικές επιδόσεις.  

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται μια οπτική αναπαράσταση αυτών των 

τριών στοιχείων. Αυτή η προοπτική αντιστοιχεί στην ιδέα της τριπλής προσεγγισης 

(Triple Bottom Line), μια έννοια που αναπτύχθηκε από τον Elkington (1998),  η οποία 

ταυτόχρονα εξετάζει και ισορροπεί οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 

στόχους. Έτσι, η τριπλή κατώτατη γραμμή υποδηλώνει ότι στη διασταύρωση των 

κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων υπάρχουν δραστηριότητες 

στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οργανώσεις, οι οποίες όχι μόνο επηρεάζουν 

θετικά το φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία αλλά και έχουν μακροπρόθεσμα 

οικονομικά οφέλη και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση.  

Η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης στους οργανισμούς πραγματοποιείται  

μέσα από την ενσωμάτωση στις επιχειρηματικές διαδικασίες, στρατηγικών, που 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261300067X#bib57
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261300067X#bib57
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/09600030810882816
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διαμορφώνονται μεταξύ περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών στόχων και 

οδηγούν σε μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη και τη θέσπιση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος για την επιχείρηση (Carter & Rogers, 2008).  

 

Η παρακάνω σύνθεση αναφέρεται ως «triple bottom line» και περιγράφεται 

επαρκώς από το παρακάτω σχήμα: 

 

Εικόνα 3. Βασικές συνιστώσες βιώσιμης ανάπτυξης οργανισμού  

Πηγή: Προσαρμοσμένη από την EPA (2015) 

 

Οι Hart και Milstein (2003) υπογράμμισαν ότι μια εταιρεία βιώσιμης 

ανάπτυξης, είναι αυτή που ταυτόχρονα επιτυγχάνει κοινωνικούς, οικονομικούς και 

περιβαλλοντικούς πυλώνες, γνωστούς και ως τριπλό αποτέλεσμα. Με βάση την triple 

bottom line, υπάρχουντις πτυχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν σχετικά με την 

κοινωνική περιοχή, η οποία ασχολείται με θέματα όπως η περιβαλλοντική δικαιοσύνη, 

η ανθρώπινη υγεία, η συμμετοχή, η εκπαίδευση, η ασφάλεια των πόρων και οι 

βιώσιμες κοινότητες.  

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής το (2005) για την Κοινωνική 

Ανάπτυξη, εντοπίστηκαν τρεις βασικοί τομείς που συμβάλλουν στη φιλοσοφία και την 

κοινωνική επιστήμη της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτοί οι "πυλώνες" σε πολλά εθνικά 

πρότυπα και συστήματα πιστοποίησης αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αντιμετώπισης 

των βασικών τομέων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος. Η Επιτροπή του Brundtland 

την περιέγραψε ως "ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος χωρίς 
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να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους 

ανάγκες. Πρέπει να εξετάσουμε το μέλλον στη λήψη αποφάσεων για το παρόν. 

(Adams, W. M. 2006). 

Οικονομική ανάπτυξη 

Αυτό είναι το ζήτημα που αποδεικνύει το πιο προβληματικό, καθώς οι 

περισσότεροι άνθρωποι διαφωνούν σχετικά με την πολιτική ιδεολογία τι είναι και τι 

δεν είναι οικονομικά υγιής και πώς θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις και κατ 'επέκταση 

τις θέσεις εργασίας και την απασχόληση. Paul James (2015) (p.4)  

Πρόκειται επίσης, για την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις και σε άλλους 

οργανισμούς να τηρούν κατευθυντήριες γραμμές βιωσιμότητας πέρα από τις συνήθεις 

νομοθετικές τους απαιτήσεις. Επίσης, να ενθαρρύνουν με κίνητρα  τον μέσο άνθρωπο 

να ακολουθεί γραμμές βιωσιμότητας και αειφορίας στην ζωή του και τη εργασία του. 

Η αγορά προσφοράς και ζήτησης είναι καταναλωτική και η σύγχρονη ζωή απαιτεί 

πολλούς πόρους κάθε μέρα για το περιβάλλον, οπότε το να πάρουμε αυτό που 

καταναλώνουμε υπό έλεγχο, είναι το πρωταρχικό ζήτημα. Η οικονομική ανάπτυξη 

είναι να δώσουμε στους ανθρώπους ό, τι θέλουν, χωρίς να υπονομεύεται η ποιότητα 

ζωής, ειδικά στον αναπτυσσόμενο κόσμο, και να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση 

και η "γραφειοκρατία". (Adams, W. M. 2006). 

Κοινωνική ανάπτυξη 

Υπάρχουν πολλές πτυχές σε αυτόν τον πυλώνα. Το πιο σημαντικό είναι η 

ευαισθητοποίηση και η νομοθεσία για την προστασία της υγείας των ανθρώπων από 

τη ρύπανση και άλλες επιβλαβείς δραστηριότητες των επιχειρήσεων και άλλων 

οργανισμών (Adams, W. M. 2006).  

 Στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο, 

υπάρχουν ισχυροί έλεγχοι και προγράμματα νομοθεσίας που διασφαλίζουν την ισχυρή 

προστασία της υγείας και ευεξίας των ανθρώπων. Πρόκειται επίσης για τη διατήρηση 

της πρόσβασης σε βασικούς πόρους χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα ζωής. Το 

μεγαλύτερο καυτό θέμα για πολλούς ανθρώπους αυτή τη στιγμή είναι η βιώσιμη 

στέγαση και πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε καλύτερα τα σπίτια στα οποία ζούμε 

από βιώσιμα υλικά. Το τελικό στάδιο είναι η εκπαίδευση - ενθάρρυνση των ανθρώπων 

να συμμετέχουν στην περιβαλλοντική αειφορία και διδασκαλία σχετικά με τις 
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επιπτώσεις της μη προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και προειδοποίηση για τους 

κινδύνους που θα παραχθούν. (https://www.sustainabilityconsortium.org, 2017) 

Προστασία του περιβάλλοντος 

Όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για να προστατέψουμε το περιβάλλον, 

είτε πρόκειται για ανακύκλωση, είτε για τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος με την 

απενεργοποίηση των ηλεκτρονικών συσκευών αντί για την κατάσταση αναμονής, είτε 

περπατώντας σε μικρές διαδρομές αντί για την χρήση του λεωφορείου. Οι επιχειρήσεις 

ρυθμίζονται για την πρόληψη της ρύπανσης και για τη διατήρηση των εκπομπών τους 

σε χαμηλά επίπεδα. Υπάρχουν κίνητρα για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ο 

τρίτος πυλώνας και για πολλούς ο πρωταρχικός προβληματισμός για το μέλλον της 

ανθρωπότητας. Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μελετήσουμε και να 

προστατέψουμε τα οικοσυστήματα, την ποιότητα του αέρα , την ακεραιότητα και τη 

βιωσιμότητα των πόρων μας και να επικεντρωθούμε στα στοιχεία που δίνουν έμφαση 

στο περιβάλλον. (Adams, W. M. 2006). 

 Αφορά επίσης πώς η τεχνολογία θα οδηγήσει το πράσινο μας μέλλον. Η ΕΡΑ 

αναγνώρισε ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της βιοτεχνολογίας είναι 

καθοριστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος από 

μελλοντικές ζημίες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επιφέρουν οι τεχνολογικές 

εξελίξεις . (EPA, 2015) 

Πολύ αργότερα το 2013, οι Ahi & Searcy (2013) διετύπωσαν τον ακόλουθο 

ορισμό: «Η διοίκηση βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού αφορά τη 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 διοίκηση των ροών υλικών, πληροφοριών, και κεφαλαίων που 

σχετίζονται με την προμήθεια, την παραγωγή και τη διανομή προϊόντων 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». 

 Από την άλλη πλευρά, οι ποικίλες απαιτήσεις των πελατών και η 

πολυπλοκότητα των συνιστωσών της παραγωγής οδήγησαν στον αυξημένο εσωτερικό 

https://www.sustainabilityconsortium.org/
https://www.environmentalscience.org/ambient-air-quality-and-environmental-health
https://www.environmentalscience.org/degree/environmental-biotechnology


[27] 
 

ανταγωνισμό μεταξύ των οργανισμών (Karthik, 2015). Εν τω μεταξύ, η SSCM παρέχει 

ευκαιρίες στις οργανώσεις να διακρίνονται από τους ανταγωνιστές τους και δημιουργεί 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. (Khodakarami, Shabani, Saen, & 

Azadi, 2015 ).  

Στον σημερινό ανταγωνιστικό κόσμο, η SSCM δεν είναι απλώς μια απλή ιδέα, 

αλλά έχει γίνει ένα στρατηγικό εργαλείο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

των περιβαλλοντικών και κοινωνικών μέτρων και έχει αυξήσει την παραγωγικότητα 

των οργανισμών. (Seuring & Müller, 2008 , Tseng, Lim & Wong, 2015).  

2.2.4  Βιώσιμη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

          (Sustainable  Supply  Chain  Management – SSCM) 

Στην σύγχρονη εποχή υπάρχει η άποψη για τις βιώσιμες εφοδιαστικές ότι 

αποτελούν επέκταση των πράσινων εφοδιαστικών αλυσίδων. Ο Ahi και ο Searcy το 

2013, αποτύπωσαν τον ακόλουθο ορισμό που σύμφωνα με αυτόν, η βιώσιμη διοίκηση  

εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να οριστεί ως «η δημιουργία συντονισμένων αλυσίδων 

εφοδιασμού μέσω της εθελοντικής ενσωμάτωσης οικονομικών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών παραμέτρων με βασικά επιχειρηματικά συστήματα μεταξύ των 

οργανώσεων που αποσκοπούν στην αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των 

ροών υλικών, πληροφοριών και κεφαλαίων που συνδέονται με την προμήθεια, 

παραγωγή και διανομή προϊόντα ή υπηρεσίες προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις των ενδιαφερομένων και να βελτιωθεί η κερδοφορία, η ανταγωνιστικότητα 

και η ανθεκτικότητα του οργανισμού βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ». 

(Payman Ahi & Cory Searcy, 2013) 

Εξίσου μεγάλης σημασίας αποτελεί ο ορισμός της διοίκησης της βιωσιμότητας 

της αλυσίδας εφοδιασμού (SSCM), ως ένα σύνολο διαχειριστικών πρακτικών που 

περιλαμβάνουν όλα τα παρακάτω: 

● Επιπτώσεις στο περιβάλλον ως επιτακτική ανάγκη. 

● Εξέταση όλων των σταδίων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας για κάθε προϊόν. και 

● Μια διεπιστημονική προοπτική, η οποία καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του 

προϊόντος. 

Αυτός ο ορισμός εμπεριέχει μερικά σημαντικά θέματα όσον αφορά την 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Πρώτον, οι επιχειρήσεις πρέπει να ενδιαφέρονται και να 

καταγράφουν τις συνέπειες των δραστηριοτήτων τους ως προς το περιβάλλον, ως 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/csr.1671#csr1671-bib-0036
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/csr.1671#csr1671-bib-0037
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/csr.1671#csr1671-bib-0067
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/csr.1671#csr1671-bib-0070
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261300067X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261300067X#!
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αναπόσπαστο μέρος της λήψης των αποφάσεων τους  και όχι ως περιορισμοί που 

επιβάλλονται από κυβερνήσεις και κοινωνικά ευαίσθητες ΜΚΟ. Δεύτερον, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν προσοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε 

ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των 

προμηθευτών, των διανομέων, των εταίρων και των πελατών. Τρίτον, η άποψη της 

επιχείρησης για βιωσιμότητα πρέπει να ξεπεράσει μια στενή λειτουργική προοπτική 

και να περιλαμβάνει μια ευρύτερη άποψη που ενσωματώνει ζητήματα, προβλήματα 

και λύσεις σε όλα τα λειτουργικά όρια. 

Η SSCM μπορεί να θεωρηθεί επίσης, ως η σωστή διαχείριση των συναφών 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στην κατασκευή και 

διατήρηση αποτελεσματικών και αποδοτικών παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού . Η 

SSCM ενθαρρύνει πρακτικές διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα κύκλων ζωής αγαθών 

και υπηρεσιών που μειώνουν τα απόβλητα, διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη 

διατήρηση και την οικονομική αξία της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευημερίας 

όλων των ενδιαφερομένων μερών στη δημιουργία και την παράδοση προϊόντων και 

υπηρεσιών. Αν και είναι πολύ δύσκολο να εισαχθούν στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων τα δικαιώματα και οι ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών στην 

αγορά, είναι προς το μακροπρόθεσμο όφελος της σωστά διαχειριζόμενης αλυσίδας 

εφοδιασμού, οι σχέσεις και οι πρωτοβουλίες εταιρικής βιωσιμότητας που τελικά 

προωθούν ευρείς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για το καλό των ανθρώπων, των φυτών  

και των κερδών (δηλαδή, τριπλή προσέγγιση). (Madjid Tavana & Kartikeya Puranam, 

2014). 

Ο ορισμός της διοίκησης της βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού (SSCM) που 

αναφέρεται από πολλούς συγγραφείς, εφαρμόζει πρακτικές εταιρικής ευθύνης και 

επιτυγχάνει υψηλότερη αποδοτικότητα στις επιδόσεις της εφοδιαστικής και στη χρήση 

πόρων κατά την επιδίωξη των τριών διαστάσεων της βιωσιμότητας, δηλαδή των 

οικονομικών στόχων, των κοινωνικών στόχων και των περιβαλλοντικών στόχων. Μια 

επιχείρηση πρέπει να εξετάσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την 

αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής των προμηθευτών, των 

διανομέων και των εταίρων και της ευαισθητοποίησης των πελατών. (Seuring and 

Muller, 2008, Seuring and Gold, 2013, Tseng and Hung, 2014) ή (Chun-MeiSu et.al. 

2016). 

Οι Carter και Rogers πιστεύουν ότι η Βιώσιμη Διοίκηση Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας μπορεί να οριστεί ως η στρατηγική, διαφανή ενσωμάτωση και επίτευξη των 

https://www.igi-global.com/affiliate/madjid-tavana/1649/
https://www.igi-global.com/affiliate/kartikeya-puranam/270995/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615006472#bib40
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615006472#bib40
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615006472#bib39
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615006472#bib56
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615006472#!
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περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών στόχων μιας επιχείρησης στον 

συντονισμό των βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών για τη βελτίωση των 

μακροπρόθεσμων οικονομικών επιδόσεων της μεμονωμένης επιχείρησης και των 

εφοδιαστικών αλυσίδων της. (Xuemei Fan & Shujun Zhang, 2016).  

Αυτοί οι ορισμοί που προαναφέρθηκαν διδάσκουν μια αντίληψη  ότι οι 

αποφάσεις διοίκησης και συμπεριφοράς των οργανισμών θα πρέπει να έχουν στόχο 

την εξασφάλιση ότι τόσο οι μεμονωμένες εταιρείες όσο και οι αλυσίδες εφοδιασμού 

τους στο σύνολό τους να εκτελούν οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, μια 

στρατηγική ολοκλήρωσης επιχειρηματικών διαδικασιών στη διαχείριση πόρων και 

στην παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών. Για την επίτευξη βιώσιμων πρακτικών, οι 

εταιρείες πρέπει να ξεπεράσουν την μοναδική τους  ανησυχία του κέρδους, και να 

λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και των 

συμφερόντων των ενδιαφερομένων.  (Markley & Davis 2007).  

 Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν μελέτες που τονίζουν την σημασία γύρω από 

την βιώσιμη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, κυρίως διότι πολλές επιχειρήσεις αλλά 

και συγγραφείς ασχολήθηκαν περισσότερο με αυτό το κομμάτι του οργανισμού, 

διαπιστώνοντας την σημασία και την σπουδαιότητα της έννοιας και της λειτουργίας.  

Ένα από τα επιστημονικά άρθρα γύρω από την SSCM είναι των (Touboulic, 

Chicksand & Walker, 2014) που ισχυρίζονται ότι η διαχείριση των σχέσεων της 

βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού δημιουργεί μοναδικές προκλήσεις. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού μετατοπίστηκαν από τη διοίκηση της 

αλυσίδας εφοδιασμού (SCM) στη διοίκηση της αειφόρου αλυσίδας εφοδιασμού 

(SSCM), ελπίζοντας να βελτιώσει την εικόνα του κοινού και να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις των ενδιαφερομένων. Ορισμένες σχετικές δυνάμεις που ώθησαν αυτή την 

εξέλιξη της SCM σε SSCM, ήταν η αυξημένη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, 

των επιχειρήσεων και των κυβερνητικών οργανώσεων όσον αφορά την αυξανόμενη 

επιδείνωση του περιβάλλοντος που προκαλούν οι δραστηριότητες των ανθρώπων. 

Λέγοντας ότι σημαντικός οδηγός προς την ενίσχυση της βιωσιμότητας της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η διαχείριση των σχέσεων, εννοούμε σύμφωνα με την 

ανάλυση των (Touboulic, Chicksand & Walker, 2014) την σχέση ανάμεσα στον 

αγοραστή και στον προμηθευτή, τις σχέσεις και τις συνεργασίες μεταξύ των εταίρων 

που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα και διευκολύνουν την χάραξη του δρόμου 
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προς την δημιουργία βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού. Επίσης οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων με τις μικρομεσαίες 

που δύσκολα εφαρμόζουν πρότυπα διοίκησης βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω 

κόστους, γνώσεων, εκπαίδευσης κ.α. Επίσης λέγοντας σχέσεις εννοούμε τις σχέσεις 

μεταξύ οργανισμών και προμηθευτών που αποτελούν και τον σημαντικότερο μοχλό 

απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασμού, μέσω της επικοινωνίας και της ανταλλαγής 

γνώσεων. 

Στο πιο πρόσφατο παρελθόν, σύμφωνα με τους (A. Rajeev et. al 2017) η SSCM 

ορίζεται ως ‘Η δημιουργία συντονισμένων αλυσίδων εφοδιασμού μέσω της 

εθελοντικής ενσωμάτωσης οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

παραμέτρων με βασικά επιχειρηματικά συστήματα μεταξύ οργανισμών που έχουν 

σχεδιαστεί αποτελεσματικά και για αποτελεσματική διαχείριση των ροών υλικού, 

πληροφοριών και κεφαλαίων που συνδέονται με την προμήθεια, την παραγωγή και την 

διανομή προϊόντων ή υπηρεσιών, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των 

ενδιαφερόμενων και να βελτιωθεί η κερδοφορία, η ανταγωνιστικότητα και η 

ανθεκτικότητα του οργανισμού βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.  

 

Κεφάλαιο Τρίτο  

3.1 Βιομηχανία Τροφίμων  &  Βιωσιμότητα  Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των τροφίμων και 

της μείωσης των απορριμμάτων από τα τρόφιμα που αποτελεί αναγκαία απαίτηση για 

την προστασία του περιβάλλοντος, οδήγησε σε μια παγκόσμια αυξημένη προσοχή για 

την ανάπτυξη της διοίκησης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, η οποία λαμβάνει 

υπόψη τα φυσικά χαρακτηριστικά των τροφίμων, εκτός από τους παραδοσιακούς 

στόχους διοίκησης της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως είναι το κόστος και η 

ανταποκρισιμότητα. 

Η αυξανόμενη συνειδητοποίηση της κοινωνίας ως προς την αειφόρο ανάπτυξη 

επιφέρει πρόσθετους στόχους στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και η ταχεία 

εξέλιξη της βιώσιμης ανάπτυξης οδηγούν στην εξέλιξη της βιωσιμότητας στην 

διοίκησης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Οι ερευνητές και συγγραφείς 

ερευνώντας όλα αυτά έχουν αναπτύξει διάφορα εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων 

που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, και που μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν για την διοίκησή της, αυξάνοντας προοδευτικά την πολυπλοκότητα 

κατά τη διαδικασία αλλαγής από τη διοίκηση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην 

διοίκηση της βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.  

Η διοίκηση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων περιλαμβάνει διάφορες 

οργανώσεις ή επιχειρήσεις παραγωγής, που παράγουν και διανέμουν γεωργικά 

προϊόντα προς τους καταναλωτές. Εξαιτίας των διαφορετικών ειδών ασθενειών 

παγκοσμίως και της παγκοσμιοποιημένης παραγωγής τροφίμων, οι καταναλωτές 

έχουν την ανάγκη να ενημερώνονται και να συνειδητοποιούν περισσότερο την 

προέλευση των τροφίμων που καταναλώνουν, γεγονός που οδηγεί σε αυξανόμενο 

ενδιαφέρον της ιχνηλασιμότητας, της φρεσκάδας και της ποιότητας αυτού που 

αγόρασαν και θα καταναλώσουν.  

Εκτός όλων αυτών, οι ποικιλίες των προϊόντων διευρύνονται από τους 

παραγωγούς για την ικανοποίηση των ευρύτερων αναγκών του καταναλωτή, με 

αποτέλεσμα να αναπτύσσονται περισσότερες πολύπλοκες αποφάσεις με βάση το 

μέγεθος και την αύξηση του κόστους μεταφοράς. Επιπλέον, τρέχουσες έρευνες 

δείχνουν μια συνεχή αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και λόγω αυτών των 

εξελίξεων, η διοίκηση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων έχει γίνει ένα σημαντικό 

ζήτημα τόσο σε κοινωνικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Απαιτεί μια 

διαφορετική προσέγγιση διοίκησης που να λαμβάνει υπόψη τα φυσικά χαρακτηριστικά 

των τροφίμων και διεργασιών παραγωγής τους, πέραν των παραδοσιακών στόχων της 

SCM, όπως είναι  το κόστος και η ανταποκρισιμότητα. 

 

3.2 Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και βιωσιμότητα 

Όσον αφορά την χώρα μας η βιομηχανία τροφίμων αποτελεί σταθερά έναν από 

τους πιο σημαντικούς τομείς του δευτερογενή τομέα της εγχώριας οικονομίας και μία 

από τις κινητήριες δυνάμεις της ελληνικής μεταποίησης, με τις εξελίξεις γύρω από 

αυτή να επηρεάζουν σημαντικά και το σύνολο της ελληνικής παραγωγής. Η ελληνική 

βιομηχανία τροφίμων αποτελεί έναν δυναμικό, ανταγωνιστικό και εξωστρεφή τομέα, 

με σημαντικές επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, τα 

Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη. Η βιομηχανία τροφίμων διατηρεί όλα αυτά τα 

χρόνια, ακόμη και στην περίοδο της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, το 
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πρωταγωνιστικό ρόλο της οικονομίας, έχοντας αποδείξει ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις 

για να παραμείνει βασικός μοχλός ανάπτυξης.  

Ο αποτελεσματικότερος συντονισμός και η στενότερη συνεργασία των 

εκπροσώπων του κλάδου μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας 

και αποτελεσματικότητας της προσπάθειας προβολής των ελληνικών προϊόντων, στη 

διασφάλιση επιλογής της σωστής στρατηγικής και στη σταθερότητα υλοποίησης του 

μακροχρόνιου σχεδιασμού της. Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και η ενίσχυση της 

εξωστρέφειας του κλάδου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην προβολή του 

ελληνικού προϊόντος, μέσα από τα κατάλληλα σχεδιασμένα κανάλια διανομής, στην 

ποιότητα και διαφοροποίηση και στην ενίσχυση του προτύπου της ελληνικής / 

μεσογειακής κουζίνας. Η σύνδεση της μεταποίησης τροφίμων με τον πρωτογενή τομέα 

της αγροτικής παραγωγής, αλλά και με τον τριτογενή τομέα υπηρεσιών, όπως 

εστιατόρια, ξενοδοχεία και εν γένει τον τουρισμό, σε συνδυασμό με τις συνέργειες που 

αναπτύσσονται στο χώρο των τροφίμων, αποτελούν βασικό μέσο για την ανάδειξη των 

ελληνικών προϊόντων, προσθέτοντας σε αυτά αξία και εξαγωγική δυναμική. (ΙΟΒΕ, 

2015). 

Η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων καλύπτει το 1/4 (25%) του συνόλου των 

επιχειρήσεων της ελληνικής μεταποίησης, γεγονός που την κατατάσσει πρώτη 

ανάμεσα στους κλάδους της μεταποίησης. Ταυτόχρονα, συνιστά και το μεγαλύτερο 

εργοδότη της εγχώριας μεταποίησης, αφού σε αυτήν απασχολείται επίσης πάνω από 

το 1/4 (28%) του συνόλου των απασχολουμένων. Η παρουσία του τομέα είναι επίσης 

θεμελιώδους σημασίας υπό καθαρά οικονομικούς όρους, αφού βρίσκεται ανάμεσα 

στους πρώτους κλάδους της μεταποίησης, με την αξία παραγωγής να αγγίζει το 20%, 

την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία να ξεπερνά το 26%, ενώ καταλαμβάνει τη δεύτερη 

θέση και σε όρους κύκλου εργασιών. (Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat) 

Η βιομηχανία τροφίμων αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τομείς της 

μεταποιητικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αναδεικνύεται σταθερά 

ανάμεσα στους πρώτους κλάδους σε σχέση με τους άλλους σημαντικούς τομείς της 

ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα χημικά, τα βιομηχανικά 

μηχανήματα και τα μεταλλικά προϊόντα. Σε όρους αξίας παραγωγής, και αριθμού 

εργαζομένων, τα Τρόφιμα κατατάσσονται πρώτα στους ευρωπαϊκούς κλάδους της 
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μεταποίησης και δεύτερα σε όρους αριθμού επιχειρήσεων, και κύκλο εργασιών, 

συγκεντρώνοντας αντίστοιχα το 12,5% και το 13,3% του συνόλου της μεταποίησης.  

Σε σύγκριση με την ΕΕ-28 κατά μέσο όρο, ο τομέας των τροφίμων στην 

Ελλάδα έχει μεγαλύτερη συμβολή στον τομέα της μεταποίησης, όσον αφορά τον 

αριθμό των επιχειρήσεων, τον κύκλο εργασιών, την αξία παραγωγής, την ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία και τον αριθμό των απασχολούμενων, παρά το γεγονός ότι είναι ο 

πρώτος τομέας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες, εκτός 

από τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των επιχειρήσεων και την ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία. Το μεγαλύτερο μερίδιο του ελληνικού κλάδου τροφίμων στην 

μεταποίηση αντανακλά αφενός την εγχώρια δυναμική του, αφετέρου όμως και την 

μικρότερη ανάπτυξη άλλων κλάδων του εγχώριου τομέα της μεταποίησης.  (ΙΟΒΕ, 

Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών, Facts & Figures 2017) 

Εκτός της μεγάλης και πρωταρχικής θέσης στην ελληνική οικονομία που έχει 

η βιομηχανία τροφίμων, η ίδια και οι αλυσίδες εφοδιασμού έχουν και σημαντικές 

επιπτώσεις στη βιωσιμότητα. Η αποτελεσματική διοίκηση της αλυσίδας εφοδιασμού 

απαιτεί προσεκτική εξέταση των πολλαπλών επιπέδων των εταίρων, ιδίως όσον αφορά 

τα ζητήματα βιωσιμότητας. Σε σύγκριση με άλλες βιομηχανίες, οι αλυσίδες 

εφοδιασμού τροφίμων έχουν ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά. Οι αλυσίδες 

εφοδιασμού τροφίμων μπορούν να διακριθούν σε φρέσκα προϊόντα όπως φρούτα και 

λαχανικά και σε επεξεργασμένα ή σε μεταποιημένα τρόφιμα (Apaiaha et al., 2006 ).  

Τα ζητήματα που προκύπτουν και σχετίζονται με το προϊόν δεν περιορίζονται 

μόνο στα γνωστά θέματα όπως τους περιορισμούς της διάρκειας ζωής, της 

μεταβλητότητας της ποιότητας και της ποσότητας της προσφοράς εισροών με βάση τη 

γεωργική εκμετάλλευση, τη μεταβλητή απόδοση της παραγωγής σε ποσότητα και 

ποιότητα λόγω βιολογικών μεταβολών, εποχικότητα, τυχαίων παραγόντων που 

σχετίζονται με καιρικές συνθήκες και παράσιτα και άλλους βιολογικούς κινδύνους 

(Van der Vorst et al., 2002). Όλα αυτά τα ζητήματα που εμπλέκονται στην εφοδιαστική 

αλυσίδα ενός προϊόντος και οι ανησυχίες των καταναλωτών έχουν επίσης αυξήσει την 

προσοχή τους στην ασφάλεια των τροφίμων στην αλυσίδα εφοδιασμού (των 

τροφίμων) καθώς και σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν 

κατά την διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. (Jörg H.Grimm, Joerg S. Hofstetter,  

Joseph Sarkis, 2014) . 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005707#bib3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005707#bib110
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005707#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005707#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005707#!
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Η σχέση μεταξύ τροφίμων και βιωσιμότητας χρονολογείται από τη δεκαετία 

του 1980, όταν η αειφόρος ανάπτυξη έγινε ένας πρωταρχικός στόχος πολιτικής για όλα 

τα έθνη. Μετά από 20 χρόνια συζήτησης σχετικά με τον τρόπο διοίκηση των πόρων 

της γης, η Παγκόσμια Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης (WCED) μπόρεσε να 

καθιερώσει σαφείς δεσμούς μεταξύ της παγκόσμιας περιβαλλοντικής υποβάθμισης, 

της φτώχειας και της ταχείας αύξησης του πληθυσμού (Brundtland, 1987). Ενόψει 

αυτής της εξαιρετικά αρνητικής προοπτικής, το WCED δήλωσε ότι «η ανθρωπότητα 

έχει τη δυνατότητα να καταστήσει την ανάπτυξη βιώσιμη - να διασφαλίσει ότι 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των 

μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες». 

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αειφορία έχει γίνει μέρος της αποστολής και της 

στρατηγικής πολλών εταιρειών τροφίμων, ξεκινώντας από μεγάλες διεθνείς 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ανεπτυγμένες χώρες. Η τάση καθοδηγείται 

από τους καταναλωτές και τους λιανοπωλητές που ζητούν βιώσιμα και ασφαλή 

τρόφιμα. Η νομοθεσία για θέματα περιβάλλοντος και κοινωνικής ευθύνης πιέζει 

περεταίρω την βιομηχανία τροφίμων. Αυτές οι ανησυχίες μεταπηδούν σε όλη την 

αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων. Αυτό που είναι σημαντικό για τους προμηθευτές 

επίσης είναι να κατανοήσουν πώς να μεταφράσουν τη βιωσιμότητα στη δική τους 

οργανωτική δομή. Αυτό θα απαιτήσει μια προσαρμοσμένη προσέγγιση, ανάλογα με το 

είδος των προϊόντων, τις διαδικασίες και τις πρώτες ύλες, καθώς και τις απαιτήσεις και 

τις ανάγκες των πωλητών και των αγορών.  Η βιομηχανία τροφίμων πρέπει να 

αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα στους στόχους της για την αειφορία. 

Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων είναι ένας από τους πιο πολύπλοκους και 

μεγαλύτερους βιομηχανικούς κλάδους στον κόσμο. Η διασφάλιση  της ποιότητας και 

της ασφάλειας των τροφίμων ήταν πάντα προτεραιότητα για πολλές βιομηχανίες 

τροφίμων, χωρίς να αποσκοπούν μόνο στο κέρδος. Τα τελευταία 20 χρόνια πολλές 

εταιρείες παραγωγής τροφίμων όπως και θα αναλυθεί σε ένα από τα επόμενα κεφάλαια 

στρέφονται σε μεγάλο βαθμό σε στρατηγικές ποιότητας , ασφάλειας και κόστους 

πετυχαίνοντας βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες με θετικό αντίκτυπό στην κοινωνία και 

στο περιβάλλον.  

Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των εταιρειών που παράγουν αγαθά για τις 

τοπικές αγορές και εκείνων που παράγουν αγαθά για τις διεθνείς αγορές. Κατά την 

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/00070700410531589
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παραγωγή για τη διεθνή αγορά, στις εταιρείες ασκούνται μεγαλύτερες πίεσης από τους 

πελάτες τους για να πληρούν τις απαιτήσεις βιωσιμότητας. Το θετικό αποτέλεσμα είναι 

ότι οι εταιρείες μπορούν να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν για να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών. Ο αρνητικός αντίκτυπος μπορεί να είναι η 

δυσκολία των εφοδιαστικών αλυσίδων των εταιρειών να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις αυτές και να αποκτήσουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Στις 

αναπτυσσόμενες χώρες κυρίως, είναι λίγες οι  εταιρείες που επιτυγχάνουν το υψηλό 

επίπεδο των απαιτήσεων των πελατών λόγω των υψηλών επενδύσεων που χρειάζονται 

για τις εφοδιαστικές αλυσίδες και την βιώσιμη διοίησής τους (David P. Green, 2010). 

Η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή αφορά την προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων και της ενέργειας, τη βιώσιμη υποδομή και την παροχή 

πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, πράσινες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και 

καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Η εφαρμογή του συμβάλλει στην επίτευξη 

συνολικών αναπτυξιακών σχεδίων, στη μείωση του μελλοντικού οικονομικού, 

περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους, στην ενίσχυση της οικονομικής 

ανταγωνιστικότητας και στη μείωση της φτώχειας. 

Δεδομένου ότι η βιώσιμη κατανάλωση και η παραγωγή στοχεύει στο να «κάνει 

όλο και καλύτερα με λιγότερα», τα καθαρά κέρδη από τις οικονομικές δραστηριότητες 

μπορούν να αυξηθούν με τη μείωση της χρήσης των πόρων, της υποβάθμισης και της 

ρύπανσης καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος, αυξάνοντας 

ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής. Πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 

εκμετάλλευση της αλυσίδας εφοδιασμού, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, 

από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή. Αυτό περιλαμβάνει την εκπαίδευση των 

καταναλωτών σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση και τον τρόπο ζωής, παρέχοντάς 

τους κατάλληλη πληροφόρηση μέσω προτύπων και ετικετών και με τη συμμετοχή σε 

βιώσιμες δράσεις.  

Ο Bourlakis (2014) πραγματοποίησε την έρευνά του με βάση τους στόχους των 

ΜΜΕ στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και τις επιδόσεις της αλυσίδας εφοδιασμού 

των ελληνικών ΜΜΕ προσπαθώντας να αντιδράσει με ποιο τρόπο οι καλλιεργητές, οι 

κατασκευαστές, οι λιανοπωλητές και οι χονδρέμποροι της ελληνικής τροφικής 

αλυσίδας εκτελούν βασικά μέτρα βιωσιμότητας και εάν υπάρχει διαφορά στις 

βιώσιμες επιδόσεις της ελληνικής τροφικής αλυσίδας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος 
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των επιχειρήσεων των ΜΜΕ. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μικροεπιχειρήσεις 

υπερέχουν της αντίληψης της αγοράς για την απόδοση μιας αλυσίδας εφοδιασμού σε 

σύγκριση με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Οι εταιρείες τροφίμων αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο εσωτερικές και 

εξωτερικές προκλήσεις για να διαχειριστούν τις επιδόσεις βιωσιμότητας ως μέρος της 

επιχειρηματικής τους στρατηγικής και κυρίως της αλυσίδας εφοδιασμού.  

Στη συνέχεια της μελέτης μας θα καταγράψουμε μια γενική ανασκόπηση στην 

βιβλιογραφία για τους παράγοντες που επηρεάζουν την προσπάθεια των επιχειρήσεων 

προς την βιωσιμότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων καθώς επίσης για τους οδηγούς 

και τις πρακτικές προς την επίτευξη της βιώσιμης διοίκησης της SC.  

 

Κεφάλαιο Τέταρτο 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

4.1 Κρίσιμοι παράγοντες για τη βιώσιμη διοίκηση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας   

Σύμφωνα με την επισκόπηση της βιβλιογραφίας μέχρι σήμερα, την ανάλυση 

των επιστημονικών εγγράφων γύρω από το θέμα της βιώσιμης διοίκησης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (SSCM) και τον εντοπισμό των κενών γύρω από την 

βιβλιογραφία, παρουσιάζεται το συμπέρασμα ότι πρέπει να ενσωματωθεί ένα ευρύ 

φάσμα θεμάτων που δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα (όπως για παράδειγμα η διαχείριση 

κινδύνου) και ένα μεγαλύτερο τμήμα της αλυσίδας εφοδιασμού (διαχείριση 

προμηθευτών προϊόντος). 

 Αυτό σημαίνει ότι η SSCM απαιτεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των  

εταίρων, προκειμένου να καταστεί λειτουργική η αλυσίδα εφοδιασμού και να 

επιτευχθεί βιώσιμη απόδοση. Στο νέο αυτό πλαίσιο, τα περιβαλλοντικά και τα 

κοινωνικά κριτήρια πρέπει να ενσωματωθούν στους στόχους απόδοσης για τις 

μεμονωμένες επιχειρήσεις αλλά και για τη διοίκηση ολόκληρης της αλυσίδας 

εφοδιασμού ( Bai and Sarkis, 2010). Οι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και οικονομικοί 

παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να προστίθενται σε όλες τις 

συνηθισμένες λειτουργίες, σύνολο κριτηρίων απόδοσης (ποιότητα, κόστος, 

ευελιξία). Παρόλο που τα συστήματα και η τεχνολογία πληροφοριών, οι μεταφορές, η 

αποθήκευση, τα δίκτυα εφοδιαστικής αποτελούν αναπόσπαστα συστατικά στοιχεία 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092552731100171X?via%3Dihub#bib4


[37] 
 

της SCM, παράγοντες όπως η περιβαλλοντική αγορά, η κατασκευή, η έρευνα και 

ανάπτυξη και η διανομή εμφανίζονται ως κοινά θέματα στο SCM. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ανησυχία των κυβερνητικών θεσμών και 

των κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών οργανώσεων για την υπερθέρμανση του 

πλανήτη και την εξάντληση των φυσικών, μη ανανεώσιμων πόρων και την αύξηση των 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων από αναπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες, 

ανάγκασε διάφορους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες να επικεντρωθούν στην 

ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρική, κοινωνική και 

περιβαλλοντική ευθύνη φαίνεται να έχει γίνει μέρος των στρατηγικών στόχων τόσο 

των οργανισμών παραγωγής όσο και των οργανισμών παροχής.  

Υπάρχουν επίσης παράγοντες που επηρεάζουν τις εταιρείες για να επιδιώξουν 

τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ιδίως όσον αφορά την αντίστροφη 

πλευρά της αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να ταξινομηθούν είτε 

ως εξωτερικοί είτε ως εσωτερικοί. Οι εξωτερικοί παράγοντες περιλαμβάνουν 

ρυθμιστικές απαιτήσεις, τη φύση των επιχειρήσεων, των ανταγωνιστών και των 

ενεργειών των ενδιαφερομένων (όπως οι ΜΚΟ) και οι εσωτερικοί παράγοντες 

περιλαμβάνουν το όραμα της ανώτατης διοίκησης, τη ζήτηση των πελατών και τις 

βιώσιμες πρωτοβουλίες των προμηθευτών (Katarzyna Grzybowska,2012) 

Συνήθως οι κρίσιμοι παράγοντες για τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας που αναφέρονται κυρίως στην βιβλιογραφία διαχωρίζονται και 

διατυπώνονται ως εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες. Αποτελούν τις 

προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί η βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα. 

Στη βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα τα μέλη λειτουργούν ως ένα σύνολο το όποιο 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών χωρίς εμπόδια. Οπότε μια προϋπόθεση 

είναι “ο παράγοντας εσωτερικός ή εξωτερικός που επιτρέπει σε κάποιον άλλον 

επόμενο ή προηγούμενο παράγοντα να επιτύχουν ένα τέλος”. (Blandine Aegon, 

Angappa Gunasekaran, Alain Spalanzani, 2011) 

Προσπαθώντας να προσδιορίσουμε και να μοντελοποιήσουμε τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την SSCM στον βιομηχανικό τομέα θα βασιστούμε στις 

προηγούμενες μελέτες και τις γνώμες των εμπειρογνωμόνων. Μέσα από τις 

προηγούμενες μελέτες δημιουργούνται 3 βασικές ερωτήσεις : 
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1. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το μοντέλο της 

βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού; 

2. Ποιο μοντέλο μπορεί να προταθεί όσον αφορά την αλληλεπίδραση των 

παραγόντων που επηρεάζουν το μοντέλο της βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού; 

3. Πόσο σημαντική είναι η επίδραση των παραγόντων που επηρεάζουν το 

μοντέλο της βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού στο προτεινόμενο μοντέλο; 

(Davood Andalib Ardakan, Asieh Soltanmohammadi , 2018) 

Επίσης, οι Peenstra και Silvius (2017) ανακάλυψαν παράγοντες που 

ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες: καθοδηγούμενα οφέλη, ζήτηση και εσωτερική 

κινητοποίηση και ζήτηση και στρατηγική. Σε μια άλλη μελέτη οι Bhanot, Rao και 

Deshmukh (2017),  πρότειναν ένα πλαίσιο για τη μεταποιητική βιομηχανία και την 

ενίσχυση των επιπτώσεων των παραγόντων και για τη μείωση των επιπτώσεων των 

φραγμών στην πορεία προς μια βιώσιμη βιομηχανία. Στην συνέχεια οι Dou, Zhu και 

Sarkis, (2017) εντόπισαν ορισμένους παράγοντες επιτυχίας για τη βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων των υποπρομηθευτών. Το αποτέλεσμά τους κατέδειξε ότι 

η υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης και η στενή εγγύτητα της αλυσίδας εφοδιασμού 

είναι οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα.  

Σε μια άλλη μελέτη οι George, Siti‐Nabiha, Jalaludin, and Abdalla (2016),  

απέδειξαν ότι η ενσωμάτωση του συστήματος διαχείρισης απόδοσης με τη βιωσιμότητα, 

οδήγησε σε αποτελεσματικότερη διοίκηση και έλεγχο των οργανισμών.  

Επιπροσθέτως, η ερευνά του Das (2017) , για τον σχεδιασμό, την επέκταση και 

την επικύρωση των μετρήσεων της SSCM οδήγησε στην εισαγωγή πέντε νέων 

δομικών στοιχείων: της περιβαλλοντικής απόδοσης, των επιδόσεων των επιχειρήσεων, 

της ανταγωνιστικότητας, την κοινωνική απόδοση με επίκεντρο τον εργαζόμενο και την 

κοινωνική απόδοση σε κοινοτικό επίπεδο. Επιπλέον, οι Mathivathanan et al. (2018), 

με βάση τους μηχανισμούς και τους προσανατολισμούς, έχουν συγκεντρώσει 

παράγοντες επιτυχίας σε έξι ομάδες: την διαχείριση, την παροχή, την συνεργασία, τον 

σχεδιασμό, την εσωτερική διάσταση, και την κοινωνία στην αυτοκινητοβιομηχανία 

στην Ινδία. Εξάλλου, ο Dou et al. ( 2017) έχουν διαιρέσει τους συντελεστές ή 

ενεργοποιητές σε δύο ομάδες εσωτερικών και εξωτερικών με βάση τη θεωρία των 

ενδιαφερομένων και την άποψη που βασίζεται σε πόρους. Ενώ στην εξωτερική ομάδα 

εξετάστηκαν διαστάσεις σχετικές με ομάδες και προμηθευτές, οι εσωτερικές ομάδες 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1671#csr1671-bib-0019
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ανησυχούσαν για τις  σχετικές με τους πόρους και τις άυλες διαστάσεις. Περαιτέρω, οι 

Hussain et αϊ. ( 2016 ), οι οποίοι επανεξέτασαν τις επιπτώσεις των παραγόντων στην 

SSCM, έθεσε τους μηχανισμούς σε τρία τμήματα οικονομικών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών παραγόντων. 

Παρακάτω απεικονίζεται ένας πίνακας (1) όπου είναι συγκεντρωμένοι 

παράγοντες και οδηγοί που επηρεάζουν την υλοποίηση και την ανάπτυξη της βιώσιμης 

εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και την εξέλιξη της και αντιστοιχίζονται ανά 

συγγραφέα. 

Πίνακας 1. Παράγοντες-Οδηγοί 

Συγγραφέας Παράγοντες / Οδηγοί 

Peenstra & Silvius, 2017 Διαρθρωτικές διαστάσεις, Πολιτική διάσταση, Ανθρώπινη 

διάσταση, κουλτούρα, κανονισμός λειτουργίας, αγοράστικη 

δύναμη, τεχνολογία και αξία διαδικτύου   

Bhanot et al, 2017 Πίεση από την αγορά , κυβερνητικές προωθήσεις και 

κανονισμούς, οικονομικά οφέλη, επενδύσεις στην καινοτομία 

και την τεχνολογία  μειώνοντας το κόστος κατασκευής, 

βελτιώνοντας το σύστημα ποιότητας. εκπαίδευση και 

κατάρτιση, προσελκύοντας άμεσες ξένες επενδύσεις, 

υποδομές και ανάπτυξη στην ηλεκτρονική οικονομία 

Dou et al, 2017 Μεγάλη υποστήριξη διαχείρισης, στενή γεωγραφική 

εγγύτητα, αγοραστική δύναμη, εμπιστοσύνη μεταξύ των 

μελών της αλυσίδας εφοδιασμού και εξισορρόπηση των 

μελών της αλυσίδας εφοδιασμού 

Rajeev et al, 2017 Διανομή, μάρκετινγκ, σχεδιασμός, παραγωγή, αγορά, 

στρατηγική, αντίστροφη εφοδιαστική, οικολογικό 

αποτύπωμα, εμπορία εκπομπών, περιβαλλοντικά βιώσιμες 

πρακτικές, διαχείριση ρύπανσης, πράσινη συμπεριφορά 

καταναλωτών, περιβαλλοντική στρατηγική, πράσινο 

μάρκετινγκ, πράσινη χρηματοδότηση, πράσινο σχεδιασμό, 

πράσινη παραγωγή, πράσινη αγορά, πράσινη στρατηγική, 

αλυσίδα εφοδιασμού κλειστού βρόχου, πράσινη μέτρηση 

απόδοσης και πράσινη πληροφορική 

Ferreira et al, 2017 Μεγάλη υποστήριξη διοίκησης, οργανωτική διάρθρωση, 

διασύνδεση με άλλους τομείς, περιβαλλοντικοί στόχοι, 

στρατηγικές περιβαλλοντικής διοίκησης, περιβαλλοντική 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1671#csr1671-bib-0034
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εστίαση και επίπεδο ωριμότητας της περιβαλλοντικής 

διοίκησης 

George et al, 2016 Οι διαδικασίες υποβολής εκθέσεων περιλαμβάνουν 

πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα, οργάνωση ομάδων 

εργασίας, δημιουργία μονάδας βιωσιμότητας, βιωσιμότητα 

θυγατρικών, αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 

θέματα βιωσιμότητας. 

Dubey & Gunasekaran,2015 Γνώση σχετικά με τα αποτυπώματα άνθρακα, την πράσινη 

παραγωγή, την πράσινη εφοδιαστική, την κατανόηση της 

πράσινης προμήθειας, την πράσινη συσκευασία, την πράσινη 

λογιστική, την ευαισθησία στο εξωτερικό και το εσωτερικό 

περιβάλλον, την πολυπολιτισμική επικοινωνία, την ηγεσία και 

την ομαδική εργασία 

Luthra, Garg & 

Haleem,2015 

Διεθνείς συμφωνίες περιβάλλοντος, νομοθεσία της κεντρικής 

κυβέρνησης, νομοθεσία κρατικών κυβερνήσεων, εμπλοκή 

προμηθευτών και πωλητών σε πράσινες πρακτικές, δέσμευση 

κορυφαίας διαχείρισης, υποστηρικτικές πολιτικές της 

εταιρείας έναντι της GSCM, ευαισθητοποίηση των μελών της 

αλυσίδας εφοδιασμού, ρόλος των εργαζομένων στην 

υιοθέτηση της GSCM, οικονομικά συμφέροντα, υψηλό 

κόστος διάθεσης επικίνδυνων υλικών, ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης, επίπεδο ευαισθητοποίησης των πελατών, 

υποστήριξη και ενθάρρυνση από τους πελάτες και έλλειψη 

φυσικών πόρων 

Chkanikova & Mont, 2015 Νομοθεσία σχετικά με τα απόβλητα, την ενεργειακή 

νομοθεσία, την ασφάλεια των τροφίμων και τις απαιτήσεις 

επισήμανσης, την επισήμανση των εκπομπών άνθρακα, τον 

οικολογικό σχεδιασμό, τη διαχείριση της προσφοράς 

προϊόντων υψηλού κινδύνου, τη μάρκα και τη φήμη, τις τιμές 

βιωσιμότητας των προμηθευτών, τις βιομηχανικές 

προδιαγραφές, τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των 

πελατών, στρατηγικές ανταγωνισμού 

Jabbour et al, 2014 Εσωτερική περιβαλλοντική διαχείριση, πράσινες αγορές, 

συνεργασία με τους πελάτες, οικολογικός σχεδιασμός και 

ανάκτηση επενδύσεων 

BüYüKöZkan & ÇIfçI, 2013 Πράσινη καινοτομία, σχεδιασμός περιβαλλοντικών 

προϊόντων, ικανότητα περιβαλλοντικής δραστηριότητας, 

φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, αποδοτικός χειρισμός 

και αποθήκευση, αντίστροφη υλικοτεχνική υποστήριξη, 

συσκευασία πράσινης και οπίσθιας όψης, συνεργασία με 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1671#csr1671-bib-0010
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εταίρους, πρακτικές εργαζομένων, εξωτερική ανάθεση, 

δικαιώματα μετόχων 

  

Συντομογραφία:  

CFS critical success factor (κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας) 

GSCM green supply chain management (πράσινη διαχείριση της 

αλυσίδας εφοδιασμού) 

SSCM sustainable supply chain management (βιώσιμη διοίκηση 

εφοδιαστικής αλυσίδας) 

 

Οι Bourlakis και Weightman (2004), παρουσιάζουν τους έξι βασικούς 

παράγοντες - οδηγοί που επηρεάζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων. Αυτοί είναι  

η ποιότητα, η τεχνολογία, η εφοδιαστική, η τεχνολογία των πληροφοριών, οι 

κανονισμοί και οι καταναλωτές.  

Η ποιότητα στον κλάδο των τροφίμων γίνεται ολοένα και περισσότερο η 

πρωταρχική κινητήρια δύναμη που τροφοδοτεί την ζήτηση για τρόφιμα. Οι 

περισσότεροι καταναλωτές σε σχέση με το παρελθόν ανησυχούν καθημερινά για την 

ποιότητα την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνουν. Οι βιομηχανίες τροφίμων 

δαπανούν τεράστια ποσά για συστήματα διασφάλισης ποιότητας, αλλά και για το 

μάρκετινγκ και την διαφήμιση, προκειμένου να εξομαλύνουν το σήμα τους με την 

ποιότητα στο μυαλό των καταναλωτών. Για αυτό τον λόγο υπάρχουν πολλές εταιρείες 

τεχνολογίας που βοηθάνε με συστήματα παρακολούθησης τροφίμων τους παραγωγούς 

να εξασφαλίζουν την ποιότητα των τροφίμων τους, με διαφανή και επαληθεύσιμο 

τρόπο.  

Η τεχνολογία συνδέεται άμεσα με την διασφάλιση ποιότητας των τροφίμων. Η 

χρήση ψυγείων με συστήματα καταγραφής GPS, μηχανών επεξεργασίας, συσκευασίας,  

γεωργικών εργαλείων και αισθητήρων, παρέχουν διασφάλιση κυρίως της 

παραγωγικότητας και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών, παράλληλα με την 

διασφάλιση της ποιότητας παρέχοντας τη σωστή βαθμονόμηση όλων των μηχανισμών 

των αλυσίδων εφοδιασμού. Παράδειγμα η χρήση αισθητήρων και ψυγείων μπορούν να 

ενημερώσουν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη για τις συμβάσεις – πρωτόκολλα τροφίμων 

σχετικά με την λειτουργία τους και τους όρους που τα τρόφιμα πρέπει να 

ακολουθήσουν βάση αυτών που ενημερώνουν τα αυτά τα συστήματα.  
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Η εφοδιαστική ή logistics περιλαμβάνει την προμήθεια και την αποστολή των 

προϊόντων ανά παρτίδες ανά παραγγελία. Αυτό το τμήμα διαχείρισης περιέχει πολλά 

κρυφά και επικίνδυνα σημεία, για την ποιότητα και κατ’επέκταση την υγεία των 

καταναλωτών. Δηλαδή οι μεσάζοντες παραλαμβάνουν προϊόντα που δεν γνωρίζουν εάν 

έχουν καταψυχθεί σωστά ή ήταν εκτεθειμένα στον ήλιο και την ζέστη ή την υγρασία 

αγνοώντας την πιθανή αλλοίωση αυτών που μπορούν να έχουν άμεσες συνέπειες. Και 

εδώ η τεχνολογία συνδέεται με τα logistics μέσω της χρήσης ειδικών συσκευών και 

αισθητήρων που καταγράφουν τις συνθήκες αποθήκευσης του προϊόντος κατά την 

προμήθεια και την αποστολή προς τους μεσάζοντες πωλητές ή καταναλωτές προς την 

σωστή ενημέρωση της κατάστασης και της ποιότητας του προϊόντος αποφεύγοντας την 

κακή διαχείριση των πληροφοριών.   

Η τεχνολογία της πληροφορικής σύμφωνα με τον Bourlaki (2004), είναι ένα 

«στρώμα» που περικλείει και συνδέει άλλα μεμονωμένα μέρη, διευκολύνοντας την 

λειτουργία ολόκληρων συστημάτων. Στις περισσότερες βιομηχανίες στις αλυσίδες 

εφοδιασμού των τροφίμων αυτά είναι συστήματα παλαιού τύπου που λειτουργούν για 

τον εντοπισμό παρτίδων τροφίμων και τον προσδιορισμό θέσεων. Στις μέρες μας 

υπάρχουν συστήματα πληροφορικής που δημιουργούν εξατομικευμένες έξυπνες 

συμβάσεις που εξαρτώνται από την εκπλήρωση ορισμένων παραμέτρων ποιότητας , 

βιωσιμότητας και ασφάλεια της παραγωγής τροφίμων. Έτσι δεν είναι αναγκαία 

δαπανηρές και μακρές έρευνες και δικαστικές διαδικασίες ή να έχετε δεσμευμένα 

κεφάλαια. Εξάλλου, οι βελτιωμένες γνώσεις σχετικά με την ποιότητα των τροφίμων 

μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία αγορών για συμβάσεις τροφίμων.  

Οι κανονισμοί υπάρχουν για την προστασία των καταναλωτών , την εγγύηση 

της ασφάλειας και την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή η διαδικασία για τις επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερη 

δαπανηρή, χρονοβόρα και αναποτελεσματική πολλές φορές. Έτσι για να έχουν 

αποτέλεσμα οι κανονισμοί θα πρέπει να ελέγχονται οι επιχειρήσεις παραγωγής 

τροφίμων από τις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους οργανισμούς δαπανώντας 

σημαντικούς πόρους για να διενεργήσουν δειγματοληπτικούς ελέγχους και 

επιθεωρήσεις. Στις μέρες μας με την χρήση της τεχνολογίας και αισθητήρων μπορούν 

να ελέγχονται οι αλυσίδες εφοδιασμού με διαφάνεια, απλοποιώντας έτσι τις διαδικασίες 

συμμόρφωσης, καθώς οι μετρήσεων των αισθητήρων θα αντικατοπτρίζονται σε κάποιο 

αρχείο που θα μπορεί να ελέγχεται και να επαληθεύεται ανά πάσα στιγμή από 

οποιοδήποτε και από οποιοδήποτε μέρος, επιτρέποντας στις κυβερνήσεις να 
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παρακολουθούν αποτελεσματικά τις βιομηχανίες τροφίμων με ελάχιστους πόρους, εάν 

εφαρμόζουν σωστά τους κανονισμούς και τα πρότυπα. 

Τέλος, σύμφωνα με τους Bourlakis και Weightman (2004), ένας πολύ 

σημαντικός παράγοντας που ωθεί τις επιχειρήσεις σε στρατηγικό προσανατολισμό 

βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων είναι οι καταναλωτές που θέλουν όλο και 

περισσότερο τρόφιμα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους για ποιότητα και ασφάλεια 

καθώς και προϊόντα που παράγονται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, 

τις συνθήκες εργασίες, τις εργασιακές πρακτικές και την κοινωνική συνείδηση.  

Ο καταναλωτής πλέον είναι πολύ ενημερωμένος μέσω της τεχνολογίας και της 

πληροφορίας και θέλουν να μαθαίνουν για τις αλυσίδες εφοδιασμού και για τις 

βιώσιμες πρακτικές που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες προϊόντων. Επίσης θέλουν  να 

μάθουν πώς καλλιεργείται το τρόφιμο, ποια ήταν η επεξεργασία, εάν αποθηκεύτηκε και 

χειρίστηκε σωστά ή εάν υπάρχουν προβλήματα ηθικής στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η 

αδυναμία αντιμετώπισης ακόμη και μιας από τις πτυχές αυτές μπορεί να επηρεάσει 

σημαντικά τα έσοδα των εμπόρων λιανικής πώλησης και των παραγωγών τροφίμων.   

 

4.2 Παράγοντες και περιβαλλοντικές επιδόσεις βιωσιμότητας στην 

ελληνική αλυσίδα εφοδιασμού  

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαφόρων δραστηριοτήτων της αλυσίδας 

εφοδιασμού (SC) και των logistics επηρεάζουν σημαντικά την ανταγωνιστική θέση 

μιας επιχείρησης και την ικανοποίηση του πελάτη. Οι μειωμένοι πόροι και η 

αυξανόμενη ποσότητα αποβλήτων προσθέτουν στην υφιστάμενη επιβάρυνση για το 

περιβάλλον (Srivastava, 2017). Αυτές οι εξωτερικές πιέσεις, σε συνδυασμό με την 

ευαισθητοποίηση του πελάτη και της κυβέρνησης, καθιστούν την περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα βασικό τομέα εστίασης στις πρόσφατες επιχειρηματικές ατζέντες. 

(Linton et al., 2007, Peterson, 2009 , Rauter et al., 2017). 

Σε όλες τις χώρες των 28 χωρών της ΕΕ, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών 

κυριαρχείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), αντιπροσωπεύοντας κατά 

μέσο όρο 51,6% κύκλο εργασιών και 64,3% απασχόληση (Eurostat, 2014). Η 

πλειοψηφία της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων αποτελείται από πολλές ΜΜΕ με 

μερικούς μεγάλους κατασκευαστές. Παρά το γεγονός ότι έχουν σημαντική οικονομική 

αξία, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν πολλές περιβαλλοντικές προκλήσεις για να 

διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref044
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref045
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref022
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επιχειρήσεις. Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων συμβάλλει στο 25% του συνολικού 

ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) και το καθιστά πρωτοπόρο σε όλους τους 

βιομηχανικούς κλάδους (Notta et al, 2010) . Επιπλέον, ο ελληνικός τομέας τροφίμων 

αποτελείται από αρκετές ΜΜΕ που αποτελούνται από ορισμένους παραγωγούς και 

μεταποιητές τροφίμων. Οι ελληνικές ΜΜΕ αποτελούν το 90% των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων παραγωγής και μεταποίησης στον τομέα των τροφίμων 

( Lamprinopoulou and Tregear, 2011).  

Ο ελληνικός τομέας τροφίμων συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα 

ποιότητας και απαρτίζεται από κορυφαίους πολυεθνικούς παραγωγούς τροφίμων όπως 

η Nestlé, η Coca-Cola, η Vivartia, η Pepsi Co και η Cadbury εδώ και δεκαετίες. Αυτές 

οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν ήδη πολύ ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά. Η 

ελληνική αγορά αποτελείται από σχεδόν 16.000 ΜΜΕ που παράγουν 15 τοις εκατό 

της συνολικής παραγωγής, ενώ το υπόλοιπο παράγεται από μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

στον τομέα των τροφίμων ( Kaditi, 2011 ). Παρά την είσοδο πολυεθνικών εταιρειών 

μεγάλου μεγέθους στην ελληνική αγορά τροφίμων, εξακολουθεί να διευθύνεται από 

τις ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον γαλακτοκομικό τομέα. Ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν 

να αντέξουν οικονομικά την ανάπτυξη και την εφαρμογή των εξελιγμένων μέτρων 

απόδοσης, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις υιοθετώντας πράσινες 

πρακτικές στο δίκτυό τους. 

(Boyrlakis, Maglaras, Aktas, Gallear και Fotopoulos 2014, Diabat et al 2014, 

Mathiyazhagan et al., 2014). 

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο εσωτερικές και 

εξωτερικές προκλήσεις για να διαχειριστούν τις επιδόσεις περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας ως μέρος της επιχειρηματικής τους 

στρατηγικής (Ageron et al. , 2012 , Walker and Jones, 2012 , Seuring and Gold, 

2013 , Zhu et al. ,2013). Η αυξανόμενη συνειδητοποίηση της προστασίας του 

περιβάλλοντος, η αύξηση των κυβερνητικών κανονισμών και η συνειδητοποίηση των 

πελατών προς τα ηθικά ζητήματα ανάγκασαν τις επιχειρήσεις να είναι περισσότερο 

περιβαλλοντικά υπεύθυνες (Agan et al, 2013 , Huang et al. , 2016).  

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις ΜΜΕ επισκιάζονται από μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρείες, καθώς οι ΜΜΕ δεν αναγνωρίζουν τον αντίκτυπο στην αειφορία 

( Sen και Cowley, 2013 ). Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις από τους 

πελάτες για να ενσωματώσουν περιβαλλοντικά ζητήματα στο δίκτυό τους, 

προκειμένου να δημιουργήσουν βιώσιμη και υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα.  

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref029
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref027
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref011
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref019
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref036
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref036
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref003
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref084
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref051
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref051
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref065
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref002
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref025
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref050
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Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την προσαρμογή 

των αλυσίδων εφοδιασμού ελληνικών ΜΜΕ επιχειρήσεων και όχι μόνο στη 

βιωσιμότητα προσδιορίζονται παρακάτω. 

Εσωτερικοί παράγοντες 

Αναλύοντας την μελέτη των (Wu και Pagell, 2011), οι εσωτερικοί παράγοντες 

του οργανισμού σχετίζονται κυρίως με τις εσωτερικές λειτουργίες ενός οργανισμού. 

Τέτοιοι παράγοντες είναι: η δυσκολία στην πρόβλεψη πέρα από τον τυπικό επενδυτικό 

ορίζοντα, η υψηλή αβεβαιότητα και η πολυπλοκότητα είναι μερικοί από τους 

περιορισμούς στην επιδίωξη των περιβαλλοντικών στόχων. Το υψηλό κόστος 

επένδυσης επισημαίνεται στη βιβλιογραφία ως το πιο σημαντικό εμπόδιο για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη (Abbasi και Nilsson,2012, Μπουρλάκης, Μαγκλάρας, Aktas, 

Gallear, και Φωτόπουλος, 2014). Περιέχει το αρχικό κόστος εφαρμογής των 

πρακτικών βιωσιμότητας και τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία που 

επεκτείνεται σε όλο το δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας (SC). Το κόστος της 

επένδυσης αποτελεί άλλο εμπόδιο για τις ΜΜΕ λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας 

πόρων, περιορίζοντας τις επιλογές τους, καθιστώντας τους πιο ευάλωτους (Walker et 

al. , 2008).   

Οι Min και Galle (2001), ισχυρίζονται ότι το μέγεθος μιας επιχείρησης είναι 

μία από τις σημαντικότερες εσωτερικές κινητήριες δυνάμεις στην εφαρμογή των 

επιδόσεων βιωσιμότητας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν σημαντικά υψηλότερο 

ποσοστό οικονομικών αποδόσεων από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ένα άλλο 

βασικό ζήτημα σχετικά με τις ικανότητες και τους πόρους συνδέεται με ορισμένες 

διαδικασίες που σχετίζονται με την κατάρτιση και την ανάπτυξη του προσωπικού 

( Roehrich et al. , 2014 ). Σύμφωνα με τους Mathiyazhagan et al. (2013), οι μεγάλες 

επιχειρήσεις είναι πιο πρόθυμες να συμμετάσχουν στις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας 

λόγω του επιπλέον ποσού των πόρων που διαθέτουν σε σύγκριση με τις ΜΜΕ. 

 Ένας εξίσου σημαντικός οικονομικός παράγοντας είναι η δημιουργία του 

συστήματος ανάκτησης των επιστρεφόμενων προϊόντων και τα σημαντικά οικονομικά 

και περιβαλλοντικά οφέλη από την μείωση των αποβλήτων ( Sharma et al. , 2011 ). Η 

διαχείριση των επιστροφών προϊόντων παραβλέπεται παραδοσιακά λόγω της 

μοναδικής έμφασης που δίνει η επιχείρηση στην ελαχιστοποίηση του λειτουργικού 

κόστους ( Mollenkopf et al,2011 ). Παρόλα αυτά, η ανοργάνωτη διαχείριση της 

επιστροφής δεν αποτελεί μόνο μια μεγάλη πρόκληση για την εφαρμογή βιώσιμων 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref062
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref001
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref011
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref011
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref061
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref061
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref039
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https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref037
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref053
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref040
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πρακτικών ( Shaharudin et al., 2015 ), αλλά αντιπροσωπεύει επίσης μια χαμένη 

ευκαιρία για τη δημιουργία αξίας των πελατών που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα 

της επιχείρησης (Mollenkopf et al.,2011). Είναι προφανές ότι η πολυπλοκότητα 

συνδέεται έντονα με τη θεωρία της βιωσιμότητας. Προέρχεται από τη σχέση μεταξύ 

των πυλώνων της βιωσιμότητας και καλύπτει όλες τις πτυχές της διαχείρισης και των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης ( Abbasi and Nilsson, 2012 ). Ως εκ τούτου, η 

πολυπλοκότητα είναι μια άλλη πρόκληση για την ανάπτυξη κατάλληλων διαδικασιών 

ικανών να μετρήσουν και να αξιολογήσουν τις βιώσιμες επιδόσεις. 

 

Εξωτερικοί παράγοντες 

Οι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζονται από τους φορείς του οργανισμού, 

όπως οι προμηθευτές, οι ανταγωνιστές της αγοράς και η κυβέρνηση. Η συνεργασία 

μεταξύ των εστιακών επιχειρήσεων και των εταίρων της SC είναι ένας κρίσιμος 

παράγοντας που επηρεάζει την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών (Grimm et al., 

2016). Η σημασία της δέσμευσης των προμηθευτών για την υποστήριξη 

περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών δικαιολογείται από τη θέση τους στην Επιτροπή 

Εποπτείας, καθώς είναι οι πρώτοι που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή πριν από τους 

ενδιαφερόμενους και τους πελάτες (Ageron et al., 2012). 

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις για την υιοθέτηση πρακτικών 

βιωσιμότητας, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μια σειρά υποστηρικτικών ενεργειών 

μέσω εκπαιδευτικών και διαδικασιών αξιολόγησης που αποσκοπούν στη διαφύλαξη 

της διαφάνειας και στην ανάπτυξη προσδιορισμένων ικανοτήτων (Grimm et al., 2016). 

Το πιο κοινό εμπόδιο στη συνεργασία είναι η απροθυμία των προμηθευτών να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες (Govindan et al., 2014). Σύμφωνα με τους Walker et αϊ. 

(2008), αυτή η απροθυμία οφείλεται κυρίως στο φόβο των προμηθευτών να εκτεθούν 

σε συνθήκες κακής βιωσιμότητας και να χάσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην 

αγορά.  

Ο Mathiyazhagan et al., (2013) αναφέρει ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι 

υπεύθυνη όχι μόνο για τη δημιουργία αναποτελεσματικών συνεργασιών αλλά και για 

τη διακοπή της συμμετοχής των προμηθευτών στις δραστηριότητες των κεντρικών 

εταιρειών. Σύμφωνα με τον Ramirez et al., (2014), προκειμένου να αποφευχθούν τα 

προαναφερθέντα προβλήματα, οι επιχειρήσεις τείνουν να σχηματίζουν μια εταιρική 

σχέση με προμηθευτές που έχουν κοινές αντιλήψεις σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη.  
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Όσον αφορά τη βιώσιμη απόδοση, οι οικονομικές δυνατότητες και το μέγεθος 

των επιχειρήσεων έχουν μεγάλη σημασία. Συγκεκριμένα, οι προμηθευτές που 

απολαμβάνουν την άνεση των άφθονων πόρων και του μεγαλύτερου μεγέθους, είναι 

περισσότερο διατεθειμένοι να συμμετάσχουν στις βιώσιμες πρακτικές από άλλους 

όπως αναφέρουν στις μελέτες τους οι (Ageron et al., 2012, Mathiyazhagan κ.ά., 2013, 

Bourlakis, Maglaras, Aktas, Gallear και Fotopoulos , 2014). 

Σύμφωνα με τους Schrettle et al., (2014) επίσης σημαντικός παράγοντας για τις 

πρωτοβουλίες μιας επιχείρησης για πλάνο βιωσιμότητας είναι και η δομή της αγοράς. 

Παρόλο που αποτελεί περισσότερο οικονομικό παράγοντα, η μεταβλητότητα της 

κυβέρνησης, η τιμολόγηση και η ανταγωνιστικότητα οδηγούν την τους οργανισμούς 

σε στρατηγικές που απαιτούν υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας. Από την άποψη 

του ανταγωνισμού, ο κατακερματισμός της αγοράς θα μπορούσε να αποτελέσει μια 

κρίσιμη πρόκληση περιορίζοντας τον αριθμό των διαθέσιμων προμηθευτών και ως εκ 

τούτου την ικανότητα ανάπτυξης μιας συνεργασίας (Walker et al., 2008). Επιπλέον, 

θα μπορούσε να αποθαρρύνει την είσοδο νέων επιχειρήσεων διατηρώντας το 

παραδοσιακό πλαίσιο, παρακωλύοντας παράλληλα τη βιώσιμη καινοτομία.  

Ειδικότερα ο Reutet et al., (2012) τονίζει ότι σε περιόδους που υπάρχει ύφεση 

ή γενικά προβλήματα πίστωσης, οι επιχειρήσεις δίνουν προτεραιότητα στον 

οικονομικό τομέα της βιωσιμότητας σε αντίθεση με τις κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές πτυχές, παραμελώντας τα πιθανά οφέλη από βιώσιμές πρακτικές, 

καθώς θεωρούν ότι αποτελούν μεγάλη επιβάρυνση κόστους. 

Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας που πολλές εταιρείες δεν δίνουν σημασία 

ή λόγω αύξησης του κόστους λειτουργίας είναι η ενημέρωση της αγοράς και του 

καταναλωτή για την βιωσιμότητα και την αειφορία, δημιουργώντας ανεπαρκή ζήτηση 

για πράσινα προϊόντα που αποθαρρύνουν στην συνέχεια τις επιχειρήσεις την μόνιμη 

ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών (Giunipero et al., 2012, Govindan et al., 2014) . 

Η ποιότητα της υποδομής της εφοδιαστικής είναι ένας ακόμη σημαντικός 

παράγοντας για την βιώσιμη ανάπτυξη. Η κακή υποδομή εμποδίζει την ενσωμάτωση 

του περιβάλλοντος, καθώς στρεβλώνει την ανεμπόδιστη ροή υλικών που διατηρούν 

υψηλότερο κόστος (Silvestre, 2015). 
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Τέλος μπορούμε να συγκεντρώσουμε τους σημαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν την βιωσιμότητα των αλυσίδων εφοδιασμού στις βιομηχανίες γενικά αλλά 

κυρίως των τροφίμων και να αναφέρουμε κάποιους άλλους που θεωρήθηκαν κρίσιμοι 

σε κάποιες μελέτες του παρελθόντος. 

 Η αυξανόμενη συνειδητοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος, η αύξηση 

των κυβερνητικών κανονισμών και η συνειδητοποίηση των πελατών προς τα 

ηθικά ζητήματα ανάγκασαν τις επιχειρήσεις να είναι περισσότερο περιβαλλοντικά 

υπεύθυνες (Agan et al., 2013 , Huang et al., 2016). 

  Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις ΜΜΕ τροφίμων επισκιάζονται από μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρείες, καθώς οι ΜΜΕ δεν αναγνωρίζουν τον αντίκτυπο στην 

αειφορία (Sen & Cowley, 2013).  

 Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις από τους πελάτες για να 

ενσωματώσουν περιβαλλοντικά ζητήματα στο δίκτυό τους, προκειμένου να 

δημιουργήσουν βιώσιμη και υπεύθυνη αλυσίδα εφοδιασμού.  

 Λόγω της δυσκολίας κατανόησης της φύσης της βιωσιμότητας, η αδράνεια είναι 

μια πρόσθετη πρόκληση, την οποία πρέπει να ξεπεράσουν οι οργανώσεις 

(Govindan et al., 2014). Η αδράνεια καθοδηγείται από την επικεντρωμένη 

εστίαση της ανώτερης διοίκησης στην υψηλή αβεβαιότητα που συνεπάγεται αυτές 

οι επενδύσεις, καθώς και τη δυσκολία προσαρμογής των τρεχουσών διαδικασιών 

σύμφωνα με τους στόχους (Abbasi & Nilsson, 2012). 

  Προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή των βιώσιμων πρακτικών είναι η 

ευθυγράμμιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων 

(Giunipero et al. , 2012). Ωστόσο, παράγοντες όπως η δυσκολία στην πρόβλεψη 

πέρα από τον τυπικό επενδυτικό ορίζοντα, η υψηλή αβεβαιότητα και η 

πολυπλοκότητα είναι μερικοί από τους περιορισμούς στην επιδίωξη των 

περιβαλλοντικών στόχων (Wu & Pagell, 2011). 

 Το υψηλό κόστος επένδυσης επισημαίνεται στη βιβλιογραφία ως το πιο σημαντικό 

εμπόδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Abbasi & Nilsson, 2012), (Μπουρλάκης, 

Μαγκλάρας, Aktas, Gallear, και Φωτόπουλος, 2014). Αφορά το αρχικό κόστος 

εφαρμογής των πρακτικών βιωσιμότητας και τη συμμόρφωση με την 

περιβαλλοντική νομοθεσία που επεκτείνεται σε όλο το δίκτυο SC. Το κόστος 

επένδυσης αποτελεί άλλο εμπόδιο για τις ΜΜΕ λόγω της περιορισμένης 

διαθεσιμότητας πόρων, η οποία περιορίζει τις επιλογές τους, καθιστώντας τους 
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πιο ευάλωτους. Οι αρχικές επενδύσεις για την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών 

είναι ασαφείς, καθιστώντας δύσκολη την πραγματοποίηση των οικονομικών 

αποδόσεων στις περισσότερες περιπτώσεις. (Giunipero et al., 2012, Roehrich et 

al. , 2014) 

 Tο μέγεθος μιας επιχείρησης είναι μία από τις σημαντικότερες εσωτερικές 

κινητήριες δυνάμεις στην εφαρμογή των επιδόσεων βιωσιμότητας. Οι μεγάλες 

επιχειρήσεις έχουν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό οικονομικών αποδόσεων από 

τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (Wu and Pagell, 2011 , Giunipero et al. , 2012) 

 Oι μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο πρόθυμες να συμμετάσχουν στις πρωτοβουλίες 

βιωσιμότητας λόγω του επιπλέον ποσού των πόρων που διαθέτουν σε σύγκριση 

με τις ΜΜΕ. 

 Υπάρχουν σημαντικά οικονομικά οφέλη από την ανάκτηση των επιστρεφόμενων 

προϊόντων Το αποτελεσματικό RL έχει επίσης αναγνωριστεί ως κρίσιμος 

παράγοντας για τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Η 

διαχείριση των επιστροφών προϊόντων παραβλέπεται παραδοσιακά λόγω της 

μοναδικής έμφασης που δίνει η επιχείρηση στην ελαχιστοποίηση του 

λειτουργικού κόστους (Mollenkopf et al. 2011 , Sharma et al., 2011).  

 H ανοργάνωτη διαχείριση της επιστροφής δεν αποτελεί μόνο μια μεγάλη 

πρόκληση για την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών ), αλλά αντιπροσωπεύει επίσης 

μια χαμένη ευκαιρία για τη δημιουργία αξίας πελάτη που ενισχύει την 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.(Mollenkopf et al., 2011) 

 H πολυπλοκότητα συνδέεται έντονα με τη θεωρία της βιωσιμότητας. Προέρχεται 

από τη σχέση μεταξύ των πυλώνων της βιωσιμότητας και καλύπτει όλες τις πτυχές 

της διαχείρισης και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (Abbasi & Nilsson, 

2012). Ως εκ τούτου, η πολυπλοκότητα είναι μια άλλη πρόκληση για την 

ανάπτυξη κατάλληλων διαδικασιών ικανών να μετρήσουν και να αξιολογήσουν 

τις βιώσιμες επιδόσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Η συνεργασία μεταξύ των εστιακών επιχειρήσεων και των εταίρων της SC είναι 

ένας κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών. 

Η σημασία της δέσμευσης των προμηθευτών για την υποστήριξη των 

περιβαλλοντικών πρακτικών βιωσιμότητας εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων 

είναι πολύ σημαντική γιατί είναι οι πρώτοι που εμπλέκονται πριν τους 

ενδιάμεσους ενδιαφερόμενους και τους πελάτες. (Grimm et al., 2016) 
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 Oι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μια σειρά υποστηρικτικών ενεργειών μέσω 

εκπαιδευτικών και διαδικασιών αξιολόγησης που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της 

διαφάνειας και στην ανάπτυξη προσδιορισμένων ικανοτήτων προκειμένου να 

υιοθετήσουν πρακτικές βιωσιμότητας. (Grimm et al., 2016) 

 Το πιο κοινό εμπόδιο στη συνεργασία είναι η απροθυμία των προμηθευτών να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες (Govindan et al. ,2014). Αυτή η απροθυμία οφείλεται 

κυρίως στο φόβο των προμηθευτών να εκτεθούν σε συνθήκες χαμηλής 

βιωσιμότητας και να χάσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά. Η έλλειψη 

εμπιστοσύνης είναι υπεύθυνη όχι μόνο για την αναποτελεσματικότητα της 

συνεργασίας, αλλά και για τη διακοπή της συμμετοχής των προμηθευτών στις 

δραστηριότητες βιωσιμότητας των κεντρικών εταιρειών. (Mathiyazhagan et al., 

2013). Προκειμένου να αποφευχθούν τα προαναφερθέντα ζητήματα, οι 

επιχειρήσεις τείνουν να σχηματίζουν μια εταιρική σχέση με προμηθευτές που 

έχουν κοινές αντιλήψεις σχετικά με την ανάπτυξη βιωσιμότητας SC. 

 Όσον αφορά τη βιώσιμη απόδοση, οι οικονομικές δυνατότητες και το μέγεθος της 

επιχείρησης έχουν μεγάλη σημασία. Συγκεκριμένα, οι προμηθευτές, οι οποίοι 

απολαμβάνουν την άνεση των άφθονων πόρων και μεγαλύτερο μέγεθος είναι 

περισσότερο διατεθειμένοι προς τη συμμετοχή στις βιώσιμες πρακτικές από 

άλλους (Abbasi & Nilsson, 2012), Bourlakis M., Maglaras G., Aktas E., Gallear 

D., Fotopoulos G. (2014). 

 H έλλειψη διεθνών περιβαλλοντικών κανονισμών και προτύπων αυξάνει την 

πολυπλοκότητα εφαρμογής των βιώσιμων πολιτικών σε πολυεπίπεδα παγκόσμια 

δίκτυα SC (Giunipero et al., 2012). Η έλλειψη κατάλληλης περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο και έτσι οι επιχειρήσεις δεν έχουν 

επαρκή κίνητρα να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές (Lau and Wang, 2009) 

 Η οικονομική στήριξη από την κυβέρνηση μπορεί να διευκολύνει την εφαρμογή 

της βιωσιμότητας με τη μορφή επιδοτήσεων ή ευνοϊκότερων φορολογικών 

πολιτικών (Aksen et al. , 2009) 

 Παρόλο που αποτελεί παράγοντα οικονομικής δραστηριότητας, η δομή της 

αγοράς μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για τις πρωτοβουλίες 

μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. Η διακυβέρνηση, η τιμολόγηση και η 

ανταγωνιστική ένταση οδηγούν στην εταιρική στρατηγική και απαιτούν υψηλό 

επίπεδο προσαρμοστικότητας (Schrettle et al. , 2014). 
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  Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, o κατακερματισμός της αγοράς θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα κρίσιμο ζήτημα περιορίζοντας τον αριθμό των 

διαθέσιμων προμηθευτών και ως εκ τούτου την ικανότητα ανάπτυξης 

συνεργασίας (Walker et al.,2008). Επιπλέον, θα μπορούσε να αποτρέψει την 

είσοδο νέων επιχειρήσεων διατηρώντας το παραδοσιακό πλαίσιο παρακωλύοντας 

παράλληλα τη βιώσιμη καινοτομία.  

 Στο πλαίσιο της αγοράς, ο οικολογικός γραμματισμός των καταναλωτών αποτελεί 

κρίσιμο παράγοντα για την απόδοση της βιωσιμότητας. Η έλλειψη ενημέρωσης 

για την ευαισθητοποίηση των πελατών δημιουργεί ανεπαρκή ζήτηση για 

«πράσινα» προϊόντα που αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις από την ενσωμάτωση 

πρακτικών βιώσιμης.(Giunipero et al. , 2012 , Govindan et al. , 2014 ).  

 Ειδικά σε περιόδους ύφεσης ή χρηματοπιστωτικής αναταραχής, οι επιχειρήσεις 

τείνουν να παραμελούν τα πιθανά οφέλη από βιώσιμες πρακτικές, καθώς 

θεωρούνται ως πρόσθετο κόστος. Οι επιχειρήσεις δίνουν προτεραιότητα στην 

οικονομική πτυχή της βιωσιμότητας σε αντίθεση με τις κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές πτυχές (Reuter et al., 2012). 

 Η ποιότητα της υποδομής εφοδιαστικής είναι ένα ακόμη σημαντικό εμπόδιο για 

την αειφόρο ανάπτυξη. Η κακή υποδομή εμποδίζει την ενσωμάτωση του 

περιβάλλοντος, καθώς στρεβλώνει την ανεμπόδιστη ροή υλικών που διατηρούν 

υψηλότερο κόστος (Silvestre, 2015). 

Μετά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, συγκεντρώθηκαν οι σημαντικότεροι 

παράγοντες που επηρεάζουν την προσαρμογή στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 

Συνοψίζοντας οι εσωτερικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την παρερμηνεία της 

βιωσιμότητας, την αδράνεια των ενδιαφερομένων, την επικέντρωση σε 

βραχυπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους, το αρχικό επενδυτικό κόστος, τις 

δυνατότητες και τους πόρους μιας επιχείρησης, το μέγεθος της επιχείρησης, την 

ανοργάνωτη διαχείριση των επιστροφών και την πολυπλοκότητα. Οι εξωτερικοί 

παράγοντες είναι οργανωμένοι σε απροθυμία για ανταλλαγή πληροφοριών, αυστηρούς 

περιβαλλοντικούς κανονισμούς, ανεπαρκής υποστήριξη από τις ρυθμιστικές αρχές, 

περιορισμένες δυνατότητες και πόρους προμηθευτών, κακή δομή της αγοράς, 

οικολογική παιδεία των καταναλωτών και τιμές προϊόντων. 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σε όλα τα άρθρα και έρευνες γύρω από τους 

καθοριστικούς παράγοντες για την περιβαλλοντική βιώσιμη διοίκηση των ελληνικών 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref023
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref072
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref080
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-07-2016-0270/full/html#ref054
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εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων , αναφέρετε ότι παίζει σημαντικό ρόλο το μέγεθος 

ενός οργανισμού ως προς την επίτευξη των βιώσιμων στόχων SC, δηλαδή ότι οι 

μεγάλες επιχειρήσεις πιο εύκολα εντάσουν και διατηρούν την βιώσιμη στρατηγική 

διοίκησης εφοδιαστικών αλυσίδων. Φυσικά τονίζεται από πολλούς συγγραφείς ότι 

αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο αυξημένο κόστος που απαιτείται για την 

εφορμογή της βιώσιμης προσαρμογής, το οποίο δύσκολα μπορούν να καλύψουν οι 

μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης οφείλεται στην ενημέρωση του 

προσωπικού, των προμηθευτών και καταναλωτών , που για να γίνει από τις μικρές 

επιχειρήσεις θα πρέπει να δαπανηθούν αρκετοί οικονομικοί πόροι καθώς και επιπλέον 

προσωπικό εξιδεικευμένο. Γενικά απαιτείται υψηλότερο κόστος επένδυσης από τους 

οργανισμούς για την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης δομής βιώσιμης διοίκησης 

εφοδιστικής αλυσίδας τροφίμων. 

4.3  Κίνητρα Βιωσιμότητας Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Οι Eltayeb και Zailani (2009) αναζητούσαν τα βασικά κλειδιά – κίνητρα που 

συμβάλουν στην βιωσιμότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού και διαπίστωσαν ότι υπάρχει 

μια σχέση μεταξύ της τάσης της πράσινης και της αλυσίδας εφοδιασμού.  

 Οι S.Vachon and R. D. Klassen (2006), ερευνούν αυτήν την υιοθέτηση που  

οδήγησε στα τέσσερα αποτελέσματα: του περιβάλλοντος, της μείωσης του κόστους, 

τα οικονομικά και τα άυλα αποτελέσματα. Οι οδηγοί, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως 

κίνητρα που οδηγούν στην συμβολή της βιωσιμότητας μέσα από πρακτικές της 

αλυσίδας εφοδιασμού, προέρχονται από εξωτερικές και εσωτερικές πιέσεις.  

Οι πελάτες, η κυβέρνηση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι επενδυτές και οι 

προμηθευτές είναι εκείνοι που το δημιουργούν πίεση προς τους οργανισμούς και την 

έμμεση επιβολή τους για να προσθέσουν βιώσιμες διαδικασίες αλυσίδας εφοδιασμού 

στα συστήματά τους. Είναι σαφές ότι η δημιουργία ενός  βιώσιμου περιβάλλοντος δεν 

είναι ο μοναδικός παράγοντας που οδηγεί τη νέα τάση της βιώσιμης αλυσίδας 

εφοδιασμού. Υπάρχουν πολλοί κρυμμένοι δείκτες που εξετάζουν οι οργανισμοί 

προκειμένου να μην χάσουν την κοινωνική τους ευημερία . 

Οι Chopra και Meindl (2016), ισχυρίστηκαν ότι υπάρχουν έξι οδηγοί - κίνητρα 

που μετρούν την απόδοση της αλυσίδας εφοδιασμού. Πρόκειται για τις εγκαταστάσεις, 

τα αποθέματα, τις μεταφορές, τις πληροφορίες, την πηγή εφοδιασμού και την 

τιμολόγηση. Επίσης, υποστήριξαν ότι η απόδοση της αλυσίδας εφοδιασμού σε πτυχές 

αποδοτικότητας και ανταπόκρισης στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, βελτιώνοντας το 
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πλεόνασμα της εφοδιαστικής αλυσίδας και γενικά την απόδοση μιας εταιρείας 

βασίζεται στους παραπάνω οδηγούς. 

Αναλυτικότερα για τους οδηγούς σύμφωνα με τους Chopra και Meindl (2016): 

Εγκαταστάσεις: Οι εγκαταστάσεις είναι οι φυσικές τοποθεσίες στο δίκτυο της 

αλυσίδας εφοδιασμού, όπου τα προϊόντα αποθηκεύονται, συναρμολογούνται ή  

επεξεργάζονται. Υπάρχουν δύο σημαντικοί τύποι εγκαταστάσεων, οι εγκαταστάσεις 

παραγωγής και αποθήκευσης, όπου οι αποφάσεις που δίδονται ως προς την 

χωρητικότητα, τη θέση και την ευελιξία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Τα αποθέματα: Αποτελούν περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης όπου 

καταγράφονται στο κυκλοφοριακό ενεργητικό της απόθεμα όπου περιέχει τις πρώτες 

ύλες, τις εργασίες, τα ημιέτοιμα και  τελικά προϊόντα της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι 

μεταβαλλόμενες πολιτικές αποθεμάτων μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την 

απόδοση και την ανταπόκριση της αλυσίδας εφοδιασμού., 

Οι μεταφορές: Οι μεταφορές σε μια αλυσίδα εφοδιασμού συνεπάγεται τη 

μετακίνηση του αποθέματος από σημείο σε άλλα σημεία και συνίσταται σε 

συνδυασμούς τρόπων και διαδρομών που επηρεάζουν την αποδοτικότητα και την 

ανταπόκριση σε μια αλυσίδα εφοδιασμού παρέχοντας υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης 

με χαμηλό κόστος. Υπάρχουν δύο είδη μεταφορικών εξόδων, το κόστος εξερχόμενων 

μεταφορικών προϊόντων προς την αποστολή των αγαθών προς τους καταναλωτές τα 

οποία εφαρμόζονται σε διοικητικά λειτουργικά έξοδα, γενικά στα έξοδα πώλησης και 

το εισερχόμενο κόστος μεταφοράς προϊόντων που εφαρμόζεται στο κόστος των 

πωληθέντων προϊόντων. 

Πληροφορίες:  Οι πληροφορίες σύμφωνα με τις αναφορές του Chopra και 

Meindl, είναι δεδομένα που προκύπτουν από τις εγκαταστάσεις, τα αποθέματα, τις 

δαπάνες, τις μεταφορές, τις τιμές και τους πελάτες σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Αποτελεί την κινητήρια δύναμη διότι επηρεάζει άμεσα όλους τους άλλους 

οδηγούς δίνοντας την ευκαιρία στην διοίκηση προς αποδοτικότερες και πιο 

ανταποκρίσιμες ΕΑ. Παράδειγμα οι πληροφορίες δίνουν στοιχεία στην διοίκηση για 

την προσφορά και την ζήτηση, έτσι ώστε μια επιχείρηση να δημιουργήσει υψηλή 

ανταπόκριση στην ζήτηση των πελατών προσπαθώντας να μειώσει τις δαπάνες 

παραγωγής και ανεφοδιασμού.  

Πηγή Εφοδιασμού: Σύμφωνα με τους Chopra & Meindl, η πηγή εφοδιασμού 

θεωρείται η επιλογή στις λειτουργίες της παραγωγής, της αποθήκευσης, της 
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μεταφοράς και της διαχείρισης του ποιος θα εκτελέσει μια από αυτές τις λειτουργίες. 

Περιλαμβάνει σημαντικές λήψεις αποφάσεων για το ποιες λειτουργίες θα εκτελεστούν 

από την ίδια την εταιρεία και ποιες θα ανατεθούν σε τρίτους εξωτερικούς προς 

επίτευξη καλύτερης απόδοσης. 

Η τιμολόγηση: Η τιμολόγηση καθορίζει τη χρέωση προϊόντων και υπηρεσιών 

σε μια αλυσίδα εφοδιασμού και επηρεάζει την συμπεριφορά του αγοραστή των 

προϊόντων και των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η απόδοση της ζήτησης 

και της αλυσίδας εφοδιασμού. Η διαφορετική τιμολόγηση δίνει την δυνατότητα σε 

κάποιους πελάτες να έχουν υψηλή ανταπόκριση και σε άλλη ομάδα πελατών 

χαμηλότερο κόστος που δεν επιθυμούν την γρήγορη ανταπόκριση της παραγγελίας 

τόσο πολύ.  

Σύμφωνα με μια μελέτη των (Liu, Ke, Wei, Gu, & Chen, 2010) οι οδηγοί που 

διατυπώνονται στην βιβλιογραφία ως εναλλακτικός ορισμός των παραγόντων και  

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού 

και στην τάση προς αυτήν.  

Από την ανάλυση της (May Alzawawi,2014) οι οδηγοί, οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται ως κίνητρα που οδηγούν στην συμβολή της βιωσιμότητας στις 

πρακτικές της αλυσίδας εφοδιασμού, προέρχονται από εξωτερικές και εσωτερικές 

πιέσεις. Οι πελάτες, η κυβέρνηση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι επενδυτές και οι 

προμηθευτές είναι εκείνοι που δημιουργούν την πίεση προς τους οργανισμούς και την 

έμμεση επιβολή τους για να προσθέσουν πράσινες ή αειφόρες διαδικασίες αλυσίδας 

εφοδιασμού στα συστήματά τους. 

Ο Alzawawi (2014) ανέφερε ότι οι οδηγοί χαρακτηρίζονται ως κίνητρα που 

οδηγούν σε βιώσιμες πρακτικές αλυσίδας εφοδιασμού και προέρχονται από πιέσεις 

των πελατών, της κυβέρνησης, των μέσων ενημέρωσης, των επενδυτών και των 

προμηθευτών. Υπάρχουν γενικά δύο τύποι οδηγών, εσωτερικοί που περιλαμβάνουν 

οργανωτικούς παράγοντες και εξωτερικούς παράγοντες που περιλαμβάνουν 

παράγοντες εκτός του οργανισμού.  

Οι εξωτερικοί οδηγοί περιλαμβάνουν κανονιστικούς , μιμητικούς και 

καταναγκαστικούς οδηγούς: (Liu, Ke, Wei, Gu, & Chen, 2010) 

 Οι κανονιστικοί κρίσιμοι παράγοντες ή αλλιώς οδηγοί, όπως είναι οι νόμοι 

και οι κανονισμοί δημιουργούνται από τις κυβερνήσεις ή τους οργανισμούς που 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2017.1345296?src=recsys
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2017.1345296?src=recsys
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δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιωσιμότητας και αναγκάζουν τις επιχειρήσεις ή 

τους οργανισμούς να στρέφονται προς πιο βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης.  

Οι μιμητικοί οδηγοί παρουσιάζονται όταν οι ανταγωνιστές συμφωνούν με τις 

συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις πρέπει να 

κινούνται και συμπεριφέρονται μιμητικά, ανάλογα με την απόδοση των ανταγωνιστών 

τους. Επιπλέον οι κανονιστικοί οδηγοί προέρχονται από τις προσδοκίες που επιβάλλει 

η κοινωνία και οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αειφορίας και 

βιωσιμότητας όπως είναι οι ΜΚΟ και ενώσεις καταναλωτών.  

Οι καταναγκαστικοί οδηγοί στη βιωσιμότητα περιλαμβάνουν: τις απαιτήσεις, 

τις πολιτικές και τις νομικές κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται από την 

κυβέρνηση σχετικά με τα κοινωνικά ζητήματα και το περιβάλλον. Στην περίπτωση 

αυτή, οι οργανισμοί πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τους νόμους 

της βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να αποφευχθεί το αυξημένο κόστος λόγω 

παράνομων ενεργειών που προκαλούνται από παράνομες δραστηριότητες και 

καταβολής πιθανών προστίμων. (Teo,Wei & Benbasat, 2003). 

 Επιπλέον, σε προηγούμενες μελέτες οι οδηγοί, όπως οι στάσεις των 

διευθυντικών στελεχών, η στήριξη των ανώτερων στελεχών, τα κίνητρα των 

εργαζομένων παρουσιάζονται ως εσωτερικοί οδηγοί της τάσης για βιωσιμότητα στην 

αλυσίδα εφοδιασμού. (Signori, Flint, 2015, Tachizawa, Gimenez & Sierra, 2015). 

Επίσης, σύμφωνα με τον Daily και τον Huang (2001) οι οποίοι ανέλυσαν και 

εξέτασαν τους εσωτερικούς παράγοντες ή οδηγούς για την επίτευξη της 

βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, όσον αφορά  την διαχείριση του 

ανθρώπινου προσωπικού που αποτελεί έναν εσωτερικό παράγοντα ισχυρίζονται ότι οι 

διορθωτικές ενέργειες του προσωπικού και των διευθυντικών στελεχών, η εποπτεία 

των στελεχών και η αξιολόγησή τους, η οργανωτική κατάρτιση και η υποστήριξη των 

διαχειριστών ήταν αποτελεσματικοί οδηγοί στην επίτευξη μιας βιώσιμης εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Εκτός από τους διαχειριστές, το προσωπικό θα πρέπει επίσης να έχει 

κίνητρο να εφαρμόσει στρατηγικές βιωσιμότητας και αυτό μπορεί να σχετίζεται με τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες μέσα στην οργάνωση και τη στάση των διαχειριστών.  

Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματική η συμμετοχή του εργαζόμενου, είναι 

απαραίτητο να υποστηρίζονται και να ενθαρρύνονται από την ανώτατη διοίκηση. Αν 

όμως οι εργαζόμενοι δεν ενθαρρυνθούν να τιμήσουν τη δέσμευσή τους για 

βιωσιμότητα, θα είναι αδύνατο να εφαρμοστούν αποτελεσματικά μέτρα 

βιωσιμότητας. Οι εργαζόμενοι που είναι πολύ πεπεισμένοι να ακολουθήσουν αυτά τα 
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μέτρα έχουν πιο κίνητρο να τους πάρουν και ως εκ τούτου έχουν ασφαλώς σημαντικό 

ρόλο στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. (Daily & Huang,2001, Reed 2002)  

Για μια επιτυχημένη βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα η στρατηγική που πρέπει 

να υπάρχει εξαρτάται από την στρατηγική προσέγγιση των διαχειριστών, των 

εργαζομένων και των περιβαλλοντικών συνθηκών. Πρέπει να δοθεί κυρίως προσοχή 

στους περιβαλλοντικούς παράγοντες , τους κυβερνητικούς κανονισμούς και τους 

κοινωνικούς κανόνες σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού από τον παραγωγό ή 

λιανοπωλητή στον πελάτη.  

Ειδικότερα στην περίπτωση της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας στην 

βιομηχανία των τροφίμων και στην βιώσιμη ανάπτυξη αυτής, είναι πολύ σημαντική 

λόγω των επιπτώσεών της στην σύγχρονη διατροφική ζωή και το περιβάλλον. 

Οι Baldwin, Wilberforce και Kapur, (2011) ανέλυσαν τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις του κλάδου τροφίμων με βάση την αξιολόγηση του κύκλου ζωής του 

προϊόντος - τροφίμου, δηλαδή από την παροχή τροφίμων, αποθήκευση, παραγωγή, 

μέχρι την παράδοση και ανέδειξαν τις επιπτώσεις κάθε φάσης. Εξάλλου, στη 

βιομηχανία τροφίμων, η χρήση των διαθέσιμων πόρων του περιβάλλοντος πρέπει να 

γίνεται σύμφωνα με τη βιώσιμη στάση των κοινωνικών και οικονομικών 

προοπτικών. Τα τρόφιμα είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα προϊόντα 

στην κοινωνία, και τα τελευταία χρόνια οι μελέτες βιωσιμότητας στον τομέα της 

βιομηχανίας τροφίμων έχουν γίνει από πολλούς ερευνητές. Έχουν γίνει πολλές 

έρευνες για την αειφορία στη βιομηχανία τροφίμων, αλλά για τις στρατηγικές 

βιωσιμότητας και για τους οδηγούς που  έχουν λάβει λιγότερη προσοχή σύμφωνα με 

τα όσα αναλύουν οι (Kim, Yoon , & Choi,2016). 

Τέλος, σύμφωνα με τους Mee Yean Tay, Azmawani Abd Rahman, Yuhanis 

Abdul Aziz, and Shafie Sidek, (2015) απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα 2. οι 

εσωτερικοί και εξωτερικοί οδηγοί προς τις πρακτικές βιωσιμότητας των εφοδιαστικών 

αλυσίδων. Ουσιαστικά αναφέρονται συγκεντρωτικά όλοι οι οδηγοί που αναλύθηκαν 

παραπάνω από διάφορους συγγραφείς ερευνητές της SSCM. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΔΗΓΟΙ – ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Εσωτερικοί οδηγοί  

1. Θέματα ανθρώπων 

Δέσμευση ανώτατης διαχείρισης  

ii. Συμμετοχή των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένης της μεσαίας διοίκησης 
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iii. Πολιτισμός – Κουλτούρα 

2. Στρατηγικά ζητήματα 

Ευθυγράμμιση της στρατηγικής της εταιρείας με την στρατηγική της  

αγοράς / προμήθειας 

ii. Βιώσιμη εταιρική στρατηγική SCM  

iii. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα / ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης  

iv. Διαχείριση κινδύνου: 

Ο κίνδυνος για τη φήμη και το περιβάλλον  

Διαχείριση της απόδοσης: 

Εφαρμογές του EMS  

            Οργανωτικό μέγεθος  

3. Λειτουργικά ζητήματα 

Λειτουργία αγοράς και προμήθειας: 

Οι δυνατότητες στο πλαίσιο της λειτουργίας αγοράς και προμήθειας 

 

Εξωτερικοί οδηγοί  

1. Κυβέρνηση 

Κυβερνητική πολιτική  

Οι κανονισμοί 

2. Οι ανταγωνιστές 

3. Πελάτες 

4. Προμηθευτές 

Συνεργασία με προμηθευτές  

5. Επενδυτές 

Οι πιέσεις από τους επενδυτές  

6. ΜΚΟ 

Επίδραση των ΜΚΟ   

 

Από την παραπάνω επισκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι κάθε 

συγγραφέας τονίζει ότι, η συμμετοχή του εργαζόμενου, είναι απαραίτητο να 

υποστηρίζεται και να ενθαρρύνεται από την ανώτατη διοίκηση  του οργανισμού για 

την επίτευξη βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας , παρέχοντάς του εκπαίδευση, κίνητρα 

και χαραγμένη συγκεκριμένη στρατηγική βιωσιμότητας. Για μια επιτυχημένη βιώσιμη 

εφοδιαστική αλυσίδα η στρατηγική που πρέπει να υπάρχει εξαρτάται από την 
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στρατηγική προσέγγιση των διαχειριστών, των εργαζομένων και των περιβαλλοντικών 

συνθηκών. 

 Γενικά οι κατευθεντήριες γραμμές προς όλους τους εμπλεκόμενους μιας 

εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων από την ανώτατη διοίκηση εσωτερική ή εξωτερική, 

αποτελούν το κυρίαρχο κριτήριο βιώσιμης διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας. 

4.4  Στρατηγικός προσανατολισμός βιωσιμότητας 

Ο στρατηγικός προσανατολισμός της βιωσιμότητας ορίζεται από τους Pagell 

& Wu (2009), ως ενεργός και δεσμευμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός 

οργανισμού και ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού σχετικά με οικονομικά , 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Συγκεκριμένα αφορά την α) επίτευξη 

οικονομικών, κοινωνικών & περιβαλλοντικών στόχων, β) την βιώσιμη στάση απέναντι 

στους πόρους, η οποία να είναι συμβατοί με κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 

στόχους, γ) η έννοια της βιωσιμότητας θα πρέπει να υπάρχει σε όλες τις πρακτικές και 

οργανωτικές αποφάσεις, δ) κοινή ανταπόκριση των οργανισμών στο περιβάλλον σε 

όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή το ζήτημα της βιωσιμότητας έχει σημασία για 

όλα τα μέλη του οργανισμού και όχι μέρους του οργανισμού ή μέρος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

 Οι Baumgartner & Rauter (2017) ισχυρίζονται ότι ο στρατηγικός 

προσανατολισμός βιωσιμότητας εξηγεί ουσιαστικά, πώς πρέπει να διαχειρίζονται και 

να λειτουργούν τα θέματα της βιωσιμότητας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 

εφοδιασμού.  

Ο Baumgartner (2010) αναλύει ότι ο οικονομικός στρατηγικός 

προσανατολισμός της βιωσιμότητας είναι μια προσπάθεια προώθησης της καινοτομίας 

και της τεχνολογίας στον οργανισμό, έτσι ώστε να παράγονται καθαρά προιοντα 

συμβατά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Παράλληλα εξετάζουν  παράγοντες όπως 

η διαχείριση της γνώσης, η συνεργασία στη διαδικασία της αειφορίας, η συμμετοχή 

στη δημοσίευση εκθέσεων βιωσιμότητας ως μέρος των οικονομικών στρατηγικών της 

βιωσιμότητας. 

Σύμφωνα με τους Kroes & Ghosh (2010), σε γενικές γραμμές, ο βιώσιμος 

οικονομικός προσανατολισμός περιλαμβάνει μια ενεργό δέσμευση μιας εταιρείας να 

εξετάζει θέματα βιωσιμότητας στις οικονομικές αποφάσεις και στην αγορά. Οι 
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αποφάσεις αυτές μπορούν να αφορούν την παραγωγή και τον τρόπο χρησιμοποίησης 

των πόρων για την παραγωγή των προϊόντων. 

Ο Baumgartner (2010) πιστεύει ότι ο βιώσιμος κοινωνικός προσανατολισμός 

αποτελείται από εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινωνικούς προσανατολισμούς.  

Ορίζει εσωτερικές στρατηγικές όπως την ασφάλεια του προσωπικού, τους κανόνες της 

οργάνωσης και τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, την 

οργανωτική δικαιοσύνη και την προστασία των πληροφοριών των πελατών. Οι 

εξωτερικές στρατηγικές περιλαμβάνουν τη συμμετοχή οργανισμών σε κοινωνικά και 

πολιτιστικά προγράμματα, την ανταπόκριση στα δικαιώματα των πελατών και της 

κοινωνίας, την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών στους πελάτες και την κάλυψη 

των αναγκών της κοινωνίας. 

Οι Baumgartner & Rauter (2017) εισάγουν έναν βιώσιμο περιβαλλοντικό 

προσανατολισμό ως μια διαδικασία που οι εισροές του είναι πρώτες ύλες που πρέπει 

να είναι επιστρεφόμενες στο περιβάλλον. Εκτός αυτού, τα αποτελέσματα αυτής της 

διαδικασίας είναι προϊόντα και υπηρεσίες που δεν βλάπτουν το περιβάλλον ή απειλούν 

τον κύκλο ζωής των φυτών και των ζώων. Αυτό πρέπει να τηρείται σε ολόκληρη την 

αλυσίδα εφοδιασμού ως βιώσιμη στρατηγική. 

Οι οδηγοί, εσωτερικοί και εξωτερικοί που αναλύσαμε στην προηγούμενη 

παράγραφο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του στρατηγικού 

προσανατολισμού της βιωσιμότητας. Η σχέση μεταξύ αυτών φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα. 

 

Εικόνα 4. 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2017.1345296?src=recsys
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Οι εσωτερικοί οδηγοί μας δείχνουν πώς οι επιχειρήσεις κινούνται προς την 

βιωσιμότητα και τις στρατηγικές της. Η στάση των διαχειριστών στην βιωσιμότητα 

παίζει σημαντικό ρόλο ώστε να είναι αποτελεσματική η επιτυχής εφαρμογή των 

στρατηγικών βιωσιμότητας. Η εφαρμογή των στρατηγικών βιωσιμότητας θα βοηθήσει 

επίσης στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην ελεύθερη παγκόσμια αγορά των 

επιχειρήσεων και στην ανάδειξη των κατάλληλων επιχειρηματικών ευκαιριών. Signori 

et al. (2015). Ακολουθώντας την άποψη των Cagliano, Caniato & Worley (2016) ισχύει 

ότι για να γίνει ένας οργανισμός βιώσιμος πρέπει να υπάρχει ένας βιώσιμος 

στρατηγικός σχεδιασμός και μία στρατηγική βιωσιμότητας που πρέπει να αναπτυχθεί 

στηριζόμενη στην καινοτομία και στην δημιουργία της κατάλληλης εκπαίδευσης και 

σκέψης του προσωπικού και των διαχειριστών. Δηλαδή, η κινητοποίηση του 

προσωπικού μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των στρατηγικών 

βιωσιμότητας. 

Επίσης οι Chan, He, Chan και Wang (2012) πιστεύουν ότι οι εσωτερικοί οδηγοί 

περιλαμβάνουν την αντίληψη του προσωπικού για τη σημασία της βιωσιμότητας, του 

κινήτρου των εργαζομένων και της υποστήριξης της ανώτατης διοίκησης. Πιστεύουν 

ότι αυτοί οι εσωτερικοί οδηγοί είναι αποτελεσματικοί στη βελτίωση των βιώσιμων 

επιδόσεων του οργανισμού.  

 

Δηλαδή τα κυριότερα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής αναφοράς επικεντρώνονται 

στο ότι: 

1) Οι εσωτερικοί οδηγοί επηρεάζουν θετικά τον στρατηγικό προσανατολισμό της 

βιωσιμότητας 

2) Η στάση της διοίκησης έχει θετική επίδραση στον στρατηγικό προσανατολισμό της 

βιωσιμότητας 

3) Η στήριξη της ανώτερης διοίκησης έχει θετική επίδραση στον στρατηγικό 

προσανατολισμό της βιωσιμότητας 

4) Το κίνητρο των εργαζομένων επηρεάζει θετικά τον στρατηγικό προσανατολισμό 

της βιωσιμότητας 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2017.1345296?scroll=top&needAccess=true
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Φυσικά και οι εξωτερικοί οδηγοί διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 

διαμόρφωση του στρατηγικού προσανατολισμού της βιωσιμότητας. Συγκεκριμένα οι 

Roehrich, Hoejmose και Overland (2017) υποστηρίζουν ότι οι εξωτερικοί οδηγοί, 

όπως οι ανταγωνιστές, οι πωλητές, οι πελάτες και οι υπάρχοντες κανόνες και 

κατευθυντήριες γραμμές, είναι αποτελεσματικοί στη λειτουργία στρατηγικών 

βιωσιμότητας. Έδειξαν ότι η αύξηση του μεριδίου αγοράς και η μείωση του 

οργανωτικού κόστους είναι μία από τις συνέπειες των στρατηγικών βιωσιμότητας. 

Επίσης, οι Liu et al. (2010) υποστηρίζουν ότι οι εξωτερικοί οδηγοί όπως οι 

κανονιστικοί, μιμητικοί και καταναγκαστικοί οδηγοί είναι αποτελεσματικοί στο 

σχηματισμό του προσανατολισμού προς τη βιώσιμη διαχείριση της αλυσίδας 

εφοδιασμού σε οργανισμούς. Έτσι, σύμφωνα με το υλικό που παρουσιάστηκε από 

διάφορους ειδικούς του αντικειμένου μελετητές:  

1) Οι εξωτερικοί οδηγοί έχουν θετικό αντίκτυπο στον στρατηγικό προσανατολισμό της 

βιωσιμότητας. 

2) Οι μιμητικές πιέσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στον στρατηγικό προσανατολισμό της 

αειφορίας. 

3) Οι καταναγκαστικές πιέσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στον στρατηγικό 

προσανατολισμό της βιωσιμότητας 

4) Οι κανονιστικές πιέσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στον στρατηγικό προσανατολισμό 

αειφορίας. 

Τέλος πολύ σημαντικό συμπέρασμα που αναλύθηκε από τους Hanim Mohamad 

Zailani, Eltayeb, Hsu και Choon Tan (2012), έδειξε ότι οι εξωτερικοί οδηγοί της 

εταιρείας επηρεάζουν τις εσωτερικές στρατηγικές για το περιβάλλον που εφαρμόζει ο 

οργανισμός. Αυτό σημαίνει ότι οι νόμοι, ως εξωτερικοί οδηγοί, επηρεάζουν τις 

αποφάσεις των διαχειριστών και την εσωτερική απόδοση του οργανισμού και αυτό το 

ζήτημα είναι αποτελεσματικό στις περιβαλλοντικές επιδόσεις ενός 

οργανισμού. Επιπλέον, οι Sheng και Chen (2010), έδειξαν ότι το εξωτερικό 

περιβάλλον ενός οργανισμού επηρεάζει τις αποφάσεις των διαχειριστών και του 

εσωτερικού περιβάλλοντος, όσον αφορά την τήρηση των κοινωνικών ευθυνών και την 

προσοχή στα περιβαλλοντικά ζητήματα.  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2017.1345296?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2017.1345296?scroll=top&needAccess=true
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Οπότε, η στήριξη και η συμμετοχή των κορυφαίων στελεχών στις στρατηγικές 

βιωσιμότητας μπορεί να εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς οι 

αλλαγές και οι περιβαλλοντικοί οδηγοί είναι η αιτία αλλαγών στη στάση των 

εργαζομένων και των διευθυντικών στελεχών και αυτό επηρεάζει το σχηματισμό 

βιώσιμης σκέψης μεταξύ των διευθυντών και των εργαζομένων σύμφωνα με τους 

Cagliano et al. (2016).  

Κεφάλαιο 5ο  

Βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (SSCM) 

5.1 Εισαγωγή  

Σ’αυτό το στάδιο της εργασίας και της ερευνητικής ανάπτυξης εισάγονται οι 

κατηγορίες που μπορούν να δομήσουν τις πρακτικές για την βιώσιμη διοίκηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και οι πρακτικές αυτών. Επικεντρωνόμαστε κυρίως σε 

εκείνες τις πρακτικές που σχετίζονται με την αντίληψή μας στην βιώσιμη διαχείριση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας και επικεντρώνονται σε πρακτικές που π.χ. ενισχύουν τις 

σχέσεις μεταξύ των εταίρων, τη ροή αγαθών και πληροφοριών ή ζητήματα 

βιωσιμότητας, που λαμβάνονται από τους προαναφερθέντες ορισμούς ή των SCM και  

SSCM εννοιολογικών, (Katarzyna Grzybowska 2012). 

Η έρευνα αυτή είναι πιο πολύπλοκη και πολύπλευρη λόγω της δυσκολίας 

διάδοσης των προτύπων εταιρικής βιωσιμότητας που πρέπει να προωθήσει η κεντρική 

επιχείρηση σε όλη την εφοδιαστική της αλυσίδα. Διότι αυτοί που εμπλέκονται κατά 

μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να συμμορφώνονται για την ανάπτυξη και 

την καλή λειτουργία της εταιρείας, καθώς επίσης και για την φήμη και την 

εμπιστοσύνη των πελατών της. (Barnett and King, 2008 , Choi and Linton, 

2011 , Wagner et al., 2009). Παρόλο που η έρευνα αυτή δίνει έμφαση στις προσπάθειες 

στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, η μελέτη αυτή καθορίζει το στάδιο διερεύνησης 

της γενικής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας των εμπλεκομένων.  

Καταρχάς πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ηγέτες των αλυσίδων εφοδιασμού σε 

όλο τον κόσμο δομούν όλο και περισσότερες βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες. Η 

επίτευξη αυτού του σκοπού  παρακινείται από την προσπάθεια εξοικονόμησης 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005707#bib9
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005707#bib22
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005707#bib22
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005707#bib111
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κόστους από την προσπάθεια εξολόθρευσης των αποβλήτων και από πρακτικές ηθικής 

και επιχειρηματικές που εφαρμόζουν τα ηγετικά σύνολα.  

Παγκοσμίως, τα στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας κατανοούν ότι η 

βιωσιμότητα φέρνει προκλήσεις, όπως είναι: η ανάγκη να γίνουν γρήγορες αλλαγές 

στο σύστημα εφοδιασμού που να το κάνουν πιο βιώσιμο ως απάντηση στα 

ενδιαφερόμενα μέρη, των ρυθμιστικών πιέσεων και των επιχειρηματικών απαιτήσεων, 

η ανάγκη για παροχή περισσότερων πληροφοριών για τα υλικά, τις πρώτες ύλες, τα 

προϊόντα, διαδικασίες αποθήκευσης και διανομής ως απάντηση της διαφάνειας που 

απαιτούν οι καταναλωτές ή την δημιουργία ασφαλέστερων και πιο βιώσιμων 

προϊόντων ως απάντηση τους κανονισμούς και περιορισμούς της κυβέρνησης. 

Αποτυπώνοντας τα παραπάνω κατανοούμε ότι η διαφάνεια και η επικοινωνία 

αποτελούν τα σημαντικότερα στοιχεία για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων 

για πιο βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες. 

Λόγω της αυξημένης παγκοσμιοποίησης και τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες 

των πελατών, η σημερινή αλυσίδα εφοδιασμού φαίνεται να διαφέρει σημαντικά από 

εκείνη του υπερβολικά παρελθόντος. Οι κύριες τάσεις στην επιχείρηση αυτή τη στιγμή  

όπως η προμήθεια χαμηλού κόστους χώρας, η εξωτερική ανάθεση, η 

παραμετροποίηση, η παγκοσμιοποίηση, όλα αυτά δημιουργούν τεράστια 

πολυπλοκότητα μιας αλυσίδας εφοδιασμού. Προκειμένου τα στελέχη των εταιρειών 

να έχουν πρόσβαση στην ανάπτυξη και τα πρόσθετα έσοδα μιας αποτελεσματικής 

αλυσίδας εφοδιασμού, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα στελέχη της αλυσίδας 

εφοδιασμού πρέπει να εφαρμόσουν ορισμένες αποδεδειγμένες αλλαγές. Παράλληλα 

τα στελέχη των εφοδιαστικών αλυσίδων στις επιχειρήσεις απασχολούνται με την 

εύρεση λύσεων σε ζητήματα βιωσιμότητας όπως είναι: 

 Τα σχέδια βιωσιμότητας εφοδιαστικών αλυσίδων που οδηγούν στην βελτίωση 

του συνολικού κόστους 

 Πώς να δίνουν προτεραιότητα στα έργα βιωσιμότητας ή αειφορίας. 

 Με ποια στρατηγική θα διασφαλίσουν ότι τα βιώσιμα συστήματα 

τροφοδοσίας πρέπει να κατασκευάζονται αποτελεσματικά από την αρχή της 

φάσης σχεδιασμού του προϊόντος 
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 Με ποιο τρόπο νέες συνεργασίες και σχέσεις με προμηθευτές και τρίτους 

προμηθευτές (3PL) για να διαμορφωθεί βιώσιμο σύστημα τροφοδοσίας από 

άκρο σε άκρο 

 Με ποιο τρόπο να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν βιώσιμα συστήματα 

παραγωγής με λιγοστά ή μηδενικά απόβλητα 

 Με ποιο τρόπο να επιλεχτούν  οργανισμοί υψηλής ποιότητας και 

επιστημονικής βάσης για εγκρίσεις και δυνατότητες ελέγχου 

 Με ποιο τρόπο να οδηγήσει την εργασία σε βιώσιμες, δεοντολογικές 

εργασιακές πρακτικές και περιβαλλοντικά μηδενικά συστήματα αποβλήτων 

(John Bell, Diane Mollrnkopf, J. Scott Meline, Mike Burnette, 2016) 

 

5.2  Βέλτιστη βιώσιμη διοίκηση αλυσίδας εφοδιασμού 

 

Αναλύοντας μια βέλτιστη SSCM πρέπει πρώτα να αναφέρουμε ότι  "η 

σημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα είναι σε παγκόσμιο περιβάλλον και οι 

επιχειρήσεις πρόκειται πραγματικά να λειτουργούν παγκόσμια με την Supply Chain 

Management (SCM).  

Οι εταιρείες έχουν αλλάξει τους τρόπους με τους οποίους διαχειρίζονται τις 

δραστηριότητές τους και τις δραστηριότητες της  εφοδιαστικής. Οι αλλαγές στο 

διεθνές εμπόριο, η εξάπλωση και ο εκσυγχρονισμός των μεταφορικών υποδομών και 

η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού έχουν αυξήσει τη σημασία της διαχείρισης των 

ροών σε νέα επίπεδα " σύμφωνα με το Indian Institute of Materials Management.  

Τα περισσότερα στελέχη των επιχειρήσεων που θέλουν να βελτιώσουν την 

διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας επικεντρώνονται στην προμήθεια και στην 

παραγωγή και σε κάποιους παράγοντες που βοηθάνε την βελτίωση και την  

βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως είναι το κόστος της αλυσίδας 

εφοδιασμού, η ανταπόκριση προς τις ανάγκες των πελατών, η βελτίωση των 

επιδόσεων παράδοσης, η μείωση της πολυπλοκότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, η 

ευελιξία του όγκου των προιοντων, η ενίσχυση των πρακτικών βιωσιμότητας 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Προκειμένου τα στελέχη να υλοποιήσουν αυτές τις 

στρατηγικές με επιτυχία και ορατότητα από άκρο σε άκρο στην εφοδιαστική αλυσίδα 
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θα πρέπει να δημιουργήσουν συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής των διαδικασιών. Οι 

παρακάτω βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μας 

προσφέρουν μία άποψη του οδηγού που ακολουθούν μεγάλες εταιρείες για πιο 

αποτελεσματικές βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες. 

1. Αναγκαία ομάδα ηγετών της αλυσίδας εφοδιασμού με σαφή 

προσανατολισμό προς την βιωσιμότητα της SC και ευθυγράμμιση με την συνολική 

στρατηγική της εταιρείας. Υποστηρίζοντας την αλυσίδα εφοδιασμού σας με μία ομάδα 

εκτελεστικής ηγεσίας, μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργική επικοινωνία και να 

αποδειχθεί η αξία μιας οργανωμένης αλυσίδας εφοδιασμού. 

2.  Η  αλυσίδα εφοδιασμού να στελεχωθεί και να δομηθεί κατά τρόπο που θα 

μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα, ώστε να αποφέρει το μεγαλύτερο όφελος μέσα 

στον οργανισμό. Οι ηγέτες πρέπει να επεκτείνουν τη στρατηγική σκέψη στη 

δημιουργία αξίας χρησιμοποιώντας ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες (όπως η 

επικοινωνία και η διαχείριση σχέσεων) τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. 

3. Πρέπει να διευκρινίζονται οι τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας στους 

οποίους η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στη βιωσιμότητα και την βελτίωση των 

διαδικασιών. Οι περισσότερες εταιρείες στηρίζονται σε χειροκίνητη διαχείριση των 

σφαλμάτων παγκοσμίως λόγω της έλλειψης ορατότητας, γεγονός που μπορεί να 

αντικατασταθεί με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Κατά μέσο όρο, οι μεγάλες 

εταιρείες αναφέρουν ότι οι διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού τους είναι μόλις 50% 

αυτοματοποιημένες με τις εγχώριες αλυσίδες εφοδιασμού τους και μόνο το 6% των 

εταιρειών αναφέρουν ότι έχουν πολύ αυτοματοποιημένες διεργασίες από άκρο σε 

άκρο και διαλειτουργικές διαδικασίες. Με την κατάλληλη τεχνολογία και λύσεις 

λογισμικών, τα λεπτομερή δεδομένα αναφοράς θα είναι πιο προσιτά και ακριβή ώστε 

να ενημερώσουν καλύτερα τους ηγέτες της εφοδιαστικής αλυσίδας για μέτρα 

επιδόσεων καθώς και για μελλοντικό στρατηγικό σχεδιασμό βιωσιμότητας. 

4. Μία σημαντική πρακτική επιτυχίας και βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας 

πρέπει να στηρίζεται στις υγιείς σχέσεις με τους προμηθευτές. Οι συνδέσεις θα πρέπει 

να διατηρούνται και να καλλιεργούνται συνεχώς, πέραν της οριστικοποίησης της 

συμφωνίας. Οι καλύτερες σχέσεις προμηθευτών είναι εκείνες με αμφίδρομη 

επικοινωνία μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Πρέπει να περιλαμβάνουν μηχανισμούς 
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για τη διατήρηση των υγιών σχέσεων, στόχους για βελτίωση και αξία και μέτρηση 

επιδόσεων με κάποια πλατφόρμα επίλυσης διαφωνιών. 

5.  Οι καλύτερες εταιρείες παγκοσμίως ακολουθούν πρακτικές για τις 

προμήθειες τέτοιες που αφορούν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας των προιοντων και 

όχι πρακτικές παλαιού τύπου συμβάσεως ενός προμηθευτή με βάση μόνο την τιμή. 

Πρέπει η ομάδα των προμηθειών να αποκτούν μεγαλύτερη συνεργασία με τους 

προμηθευτές για να προσδιορίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια το συνολικό κόστος 

ιδιοκτησίας/κατανάλωσης ενός προιοντος/υπηρεσίας. 

6.  Η στρατηγική επιλογή προμηθευτών βρίσκεται στο επίκεντρο της 

επιτυχημένης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και η προσθήκη 

ενός συνεργατικού στοιχείου στη στρατηγική προμήθεια παράγει ακόμα καλύτερα 

αποτελέσματα. (Paul Dittman, 2009). Επίσης σημείωσε ότι οι επιτυχημένες αλυσίδες 

εφοδιασμού βασίζονται σε πέντε βασικούς πυλώνες αριστείας: ταλέντο, τεχνολογία, 

εσωτερική συνεργασία, εξωτερική συνεργασία και διαχείριση αλλαγών. Η 

συνεργασία αποτελεί την καρδιά της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και όχι μόνο 

αυτής της κατηγορίας. Η προμήθεια πρέπει να εμπλέκεται πέρα από το τμήμα αγοράς 

και να εντάσσονται οι προμηθευτές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των εταιρειών. 

Τα σχόλια τους και οι παρατηρήσεις τους παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε όλους  

τους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας ή της λειτουργίας της εταιρείας, που μπορεί 

να επηρεάσει την επιτυχία των πρωτοβουλιών ή των διαδικασιών της . Με 

συνεργατική στρατηγική προμήθεια, θα δημιουργηθούν προοπτικές για βελτιωμένες 

λειτουργίες, μειωμένο κόστος και βελτιωμένη απόκριση και βιώσιμη εφοδιαστική 

αλυσίδα. 

7. Σε περιόδους κρίσης και οικονομικής ύφεσης, όπως αυτήν της δεκαετίας 

που πέρασε η χώρα μας πρόσφατα, τα στελέχη των εφοδιαστικών αλυσίδων 

προσπαθούσαν να μειώσουν το κόστος δίνοντας μεγαλύτερη ακρίβεια στην συνεπή 

και βελτιστοποιημένη ποσότητα των αποθεμάτων. Υπάρχει ένα πραγματικό κόστος 

φύλαξης και αποθήκευσης του αποθέματος που είναι σχεδόν πάντοτε υψηλότερο από 

το γενικά υποτιθέμενο 20 με 25%. Στην πραγματικότητα, όπως αναφέρει η Supply 

Chain Quarterly αποκαλύπτει ότι το κόστος διατήρησης αποθεμάτων μπορεί να 

αντιπροσωπεύει έως και το 60% του κόστους ενός υλικού ή προιοντος που διατηρείται 

σε απογραφή για 12 μήνες. Για την βελτίωση της απογραφής της αλυσίδας 

εφοδιασμού απαιτείται ο προγραμματισμός πρόβλεψης και ζήτησης. Κατά συνέπεια, 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-493X.2002.tb00117.x/abstract
https://www.supplychainquarterly.com/topics/Strategy/20120622-six-steps-to-successful-supply-chain-collaboration/
https://www.supplychainquarterly.com/topics/Procurement/scq201101bestpractices/
https://www.supplychainquarterly.com/topics/Procurement/scq201101bestpractices/
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οι καλύτερες εταιρείες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στον προγραμματισμό και την 

πρόβλεψη της ζήτησης ως πρόσθετο μέσο για τη διασφάλιση των βέλτιστων επιπέδων 

απογραφής. 

8.  Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλος έλεγχος και ελαχιστοποίηση του 

κινδύνου, μέσω πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Να ακολουθείται μια δομή που θα ελέγχεται και θα ενημερώνετε συχνά. Η τήρηση 

της δομής αυτής θα συμβάλει στην διασφάλιση της συμμόρφωσης του προσωπικού, 

των διαδικασιών και γενικά της αποφυγής κινδύνων που θα επιπλήξουν την βιώσιμη 

πορεία μιας αλυσίδας εφοδιασμού είτε από εσωτερικούς είτε από εξωτερικούς 

κινδύνους-παράγοντες. 

9. Πρέπει να δίνεται σημασία και σοβαρότητα σε πράσινες πρωτοβουλίες ή 

αειφόρες πρωτοβουλίες και στην κοινωνική ευθύνη από άκρη σε άκρη της αλυσίδας 

και κυρίως όταν αφορούν εταιρείες που δραστηριοποιούνται διεθνώς και αυτό θα 

επηρεάσει και την θέση του μάρκετινγκ που παρουσιάζεται προς τα έξω. Οι 

οργανώσεις εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να γίνουν βιώσιμες και κοινωνικά 

υπεύθυνες ένα θέλουν να ευδοκιμήσουν διεθνώς ή και να επιβιώσουν. Η κοινωνική 

ευθύνη γίνεται ολοένα και πιο σημαντική στην εκτίμηση των αγοραστών κατά τη 

λήψη αποφάσεων αγοράς, οπότε η καλύτερη οργάνωση της αλυσίδας εφοδιασμού 

πρέπει να διαθέτει ένα μετρήσιμο πλαίσιο πολιτικών και διαδικασιών που να έχουν 

στόχο στη βελτίωση του χώρου και των συνθηκών εργασίας για την καλύτερη 

απόδοση των εργαζομένων και της οργάνωσης. (Robert Victor, 2017) 

5.3 Βιώσιμες στρατηγικές διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας 

τροφίμων 

Επιχειρήσεις και οργανισμοί που διαχειρίζονται παγκόσμιες ή διεθνές 

αλυσίδες εφοδιασμού αντιμετωπίζουν υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας με μεγάλο 

αριθμό προμηθευτών σε ποικίλα κοινωνικά και οικονομικά πλαίσια και με μεγάλες 

προσδοκίες των πελατών δυσκολεύοντας πολύ το έργο τυποποίησης του ελέγχου των 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών. Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, η 

αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους προμηθευτές προσδίδει ιδιαίτερη 

προσοχή στη διοίκηση της βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας (SSCM) (Erik G. Hansen, 

Stefan Schaltegger, 2012). 
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Είναι γνωστό ότι πολλές εταιρείες για να μειώσουν το κόστος λειτουργίας 

μεταφέρουν μεγάλα τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας και όχι μόνο σε χώρες με 

χαμηλότερα επίπεδα κόστους. Αυτό είναι πολύ συχνό φαινόμενο με υψηλό κίνδυνο 

απόκτησης κακής φήμης της επιχείρησης λόγω άσχημων εργασιακών και 

περιβαλλοντικών συνθηκών στα εργοστάσια παραγωγής των προμηθευτών (Reuter et 

al.,2010). Η προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τα μποϊκοτάζ των 

καταναλωτών, για παράδειγμα στη βιομηχανία τροφίμων, απεικονίζουν αυτόν τον 

κίνδυνο φήμης (Locke, 2003 , Teuscher et al ., 2006).  

Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι πελάτες, τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και οι ρυθμιστικές αρχές ζητούν απόδειξη ότι οι πτυχές της βιωσιμότητας 

έχουν εξεταστεί καλά σε όλα τα στάδια της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού 

(Beske et al ., 2008 , Leire and Mont, 2010). 

Επίσης, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν είναι μόνο δύσκολη λόγω 

των σύνθετων διεθνών διαύλων διανομής των τροφίμων ή μεγάλων αποστάσεων 

μεταξύ των προμηθευτών, αλλά και λόγω των ποικίλων και ασταθών πολλές φορές 

πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, ιδιαίτερα όσον αφορά τους 

προμηθευτές από αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες (Teuscher et al ., 2006 , 

Beske et al ., 2008 ).  

Εκτός όμως από κινδύνους, η βιωσιμότητα εφοδιαστικών αλυσίδων μπορεί να 

αποτελέσει πηγή επιχειρηματικών ευκαιριών και καινοτομιών. Πρώτα απ’ όλα, η 

ζήτηση φιλικών προς το περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνων προϊόντων και 

υπηρεσιών έχει αυξηθεί σε πολλές χώρες παγκοσμίως (Geffen και Rothenberg, 2000, 

Carter και Jennings, 2004, Guoyou et al ., 2012) και δεύτερον, οι καινοτομίες 

προσανατολισμένες στη βιωσιμότητα έχουν γίνει σημαντικός ανταγωνιστικός οδηγός 

μεταξύ εταιρειών (Hansen et al ., 2009).  

Δεδομένου ότι οι καινοτομίες με γνώμονα τη βιωσιμότητα στοχεύουν στην 

ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με χαμηλότερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής (πρωτογενείς πόροι, προμήθειες 

εξαρτημάτων και μονάδων, παραγωγή, κατανάλωση, τέλος ζωής και 

απόρριψη/ανακύκλωση)  (Schumpeter,2007 ,Geffen & Rothenberg, 2000 , Hansen et 

al ., 2009).  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1293#csr1293-bib-0027
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1293#csr1293-bib-0047
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1293#csr1293-bib-0002
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1293#csr1293-bib-0026
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1293#csr1293-bib-0047
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1293#csr1293-bib-0002
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1293#csr1293-bib-0011
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1293#csr1293-bib-0006
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1293#csr1293-bib-0014
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1293#csr1293-bib-0017
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1293#csr1293-bib-0041
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1293#csr1293-bib-0011
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1293#csr1293-bib-0017
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Τέτοιες καινοτομίες απαιτούν συνεργασία μεταξύ των συνεργαζόμενων 

εταιρειών και σχετίζονται με την ανάπτυξη προμηθευτών, καθώς η συνεργασία με 

τους προμηθευτές συνεπάγεται τη μεταφορά γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με 

οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα μεταξύ των εταίρων της 

αλυσίδας εφοδιασμού (Seuring and Müller, 2008), (Pagell και Wu, 2009).  

Για αυτούς τους λόγους πολλοί ερευνητές άρχισαν να αναλύουν και να 

συζητάνε διάφορα θέμα βιωσιμότητας στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 

διαχείριση της βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού (SSCM) στοχεύει στην ενσωμάτωση 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων στη διαχείριση της αλυσίδας 

εφοδιασμού. (Seuring and Müller, 2008a , Bai and Sarkis, 2010).  

Με βάση την βιβλιογραφική ανασκόπηση που έγινε παραπάνω σχετικά με την 

βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, υπάρχουν παρακάτω κάποιες 

προτάσεις ή αλλιώς πρακτικές ή και στρατηγικές που ωθούν τις επιχειρήσεις σε πιο 

βιώσιμους προσανατολισμούς της SCM. Κάποιες από τις πρακτικές αφορούν την 

διαχείριση των προμηθευτών για κινδύνους και επιδόσεις και κάποιες πρακτικές 

προσανατολίζονται στις ευκαιρίες που σχετίζονται με τη SSCM και στην ανάπτυξη 

βιώσιμων προϊόντων καθώς και στην καινοτομία. Όπως θα αναλυθεί παρακάτω η 

στρατηγική προσανατολισμένη στον κίνδυνο αναφέρεται περισσότερο στις 

διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής προμηθευτών, ενώ η στρατηγική 

προσανατολισμένη στις ευκαιρίες δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και την κατάρτιση των 

προμηθευτών, με σκοπό και των δύο την ευθυγράμμιση των προμηθευτών όσον 

αφορά την βιωσιμότητα. (Seuring & Muller, 2008) 

5.3.1  Πρακτικές προσανατολισμένες σε κινδύνους και ευκαιρίες 

Οι επιχειρήσεις τροφίμων αλλά γενικά και άλλων κλάδων αναφέρονται συχνά 

σε κώδικες δεοντολογίας για τον έλεγχο του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού 

αντίκτυπου των δραστηριοτήτων των προμηθευτών τους στις παγκόσμιες αλυσίδες 

εφοδιασμού τους. Οι κώδικες δεοντολογίας καθώς και οι κανόνες και τα πρότυπα που 

θέτουν οι επιχειρήσεις στους προμηθευτές τους μπορούν να είναι χρήσιμα κριτήρια 

για την αξιολόγηση και την επιλογή προμηθευτών και παράλληλα να καθορίζεται ένα 

ελάχιστο επίπεδο βελτίωσης προκειμένου να δημιουργηθούν πιο βιώσιμα προϊόντα.  

Επίσης οι εταιρείες  μπορούν να υποχρεώσουν τους προμηθευτές τους για ετικέτες και 

πιστοποιητικά που πιστοποιούν την τήρηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1293#csr1293-bib-0032
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1293#csr1293-bib-0043
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1293#csr1293-bib-0001
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απαιτήσεων. Τέτοιες προδιαγραφές, πρότυπα και κωδικοί μπορούν να παράσχουν 

πολύτιμα κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων και ως εκ τούτου η απαίτηση 

συμμόρφωσης κρίνεται κατάλληλη τόσο για την αποφυγή κινδύνων όσο και για τη 

βελτίωση των επιδόσεων διαχείρισης κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. 

(Pedersen and Andersen, 2006 , Neilson and Pritchard, 2007) 

Δεδομένου ότι οι εταιρείες διέπουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, σύμφωνα 

με τους (Seuring and Müller, 2008a), αξιολογούν επίσης τους προμηθευτές τους μέσω 

καθορισμού κριτηρίων και ελάχιστων απαιτήσεων. Ως εκ τούτου, οι προμηθευτές 

μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένες αυτοαξιολογήσεις σχετικά με περιβαλλοντικές 

ή κοινωνικές απαιτήσεις. Η αξιολόγηση των προμηθευτών ως μέρος των διαδικασιών 

διαχείρισης προμηθευτών μπορούν να συνοδεύονται από κίνητρα ή κυρώσεις 

(Peters, 2010 ). Στην πιο ακραία περίπτωση, μια αρνητική αξιολόγηση μπορεί να 

οδηγήσει στον τερματισμό των επιχειρηματικών σχέσεων (Delmas & 

Montiel, 2009). Ωστόσο, ένας τερματισμός συνεπάγεται πάντα μια νέα αναζήτηση και 

επιλογή προμηθευτών - πράγμα που σημαίνει επιπλέον κόστος. Μια εναλλακτική 

λύση σε αυτόν τον τερματισμό είναι η ανάπτυξη προμηθευτών, η οποία αποτελεί 

σημαντική στρατηγική προσανατολισμένη στις ευκαιρίες. 

Κατά την διαδικασία διαχείρισης των προμηθευτών, οι πρακτικές αφορούν την 

ανάπτυξη προμηθευτών όπως είναι ο διάλογος που πρέπει να διεκπεραιώνεται μεταξύ 

εταιρειών και προμηθευτών, η κοινή ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών, η 

παρακίνηση και ευαισθητοποίηση για θέματα βιωσιμότητας και η διασφάλιση της 

συνέχειας των προμηθευτών (Mamic, 2005, Pagell και Wu, 2009).  

Παράλληλα η εταιρεία μπορεί να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει από κοινού 

προσωπικό και προμηθευτές, συστήνοντας συνεργασίες στον τομέα της έρευνας για 

νέες πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδων τροφίμων 

αναλαμβάνοντας και κοινές δράσης για την μείωση των εκπομπών CO2 κατά την 

προμήθεια, παραγωγή αλλά και την μεταφορά των προϊόντων ή γενικά κατά μήκος 

όλων των σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έτσι, η ανάπτυξη προμηθευτών μπορεί 

να οδηγήσει σε καινοτομίες προϊόντων και διαδικασιών τόσο για τον αγοραστή όσο 

και για τους προμηθευτές (Geffen και Rothenberg, 2000, Guoyou et al ., 2012).  
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5.3.2 Πρακτικές διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού για 

βιώσιμα προϊόντα 

Με τη δεύτερη στρατηγική προσέγγιση της "διοίκησης της αλυσίδας 

εφοδιασμού για βιώσιμα προϊόντα" της Seuring and Müller ( 2008a ), η εταιρεία 

στοχεύει στην ανάπτυξη και την προσφορά βιώσιμων προϊόντων. Για να αναπτυχθούν 

προϊόντα που ικανοποιούν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ενώ παράγονται υπό καλές 

κοινωνικές συνθήκες εργασίας και με λογικό κόστος, τα μέλη της αλυσίδας 

εφοδιασμού θα πρέπει να συνεργαστούν στενά. (Lamming and Hampson, 1996 , 

Bowen et al, 2001, Pagell and Wu, 2009). 

Στη σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων, οι διαδικασίες έχουν γίνει βιομηχανικές, 

χαρακτηριζόμενες από μαζική παραγωγή. Επιπλέον, η παραγωγή, η χρηματοδότηση 

και η εμπορία έχουν γίνει διεθνώς ολοκληρωμένες για να διαμορφώσουν παγκόσμιες 

αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων. Τέτοιες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων μπορούν να 

οριστούν ως "ένα σύνολο αλληλεξαρτώμενων εταιρειών που συνεργάζονται στενά για 

τη διαχείριση της ροής αγαθών και υπηρεσιών κατά μήκος της αλυσίδας 

προστιθέμενης αξίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, προκειμένου να επιτευχθεί 

ανώτερη αξία των πελατών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος (Folkerts & 

Koehorst,1998).Ταυτόχρονα, η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων αποτελούν 

υψίστης σημασίας στη βιομηχανία τροφίμων, η οποία ελέγχει ολόκληρη την αλυσίδα 

εφοδιασμού, τη διασφάλιση της ποιότητας ( Manning et al., 2006 , Brown et al., 

2002 ) , ενώ οι βελτιωμένες πρακτικές παρακολούθησης και ανίχνευσης αποτελούν 

ένα ιδιαίτερο ζήτημα σε αυτού του είδους επιχειρήσεις. Μια περαιτέρω πρακτική που 

συζητείται από αυτή την άποψη είναι η ανάγκη συνεργασίας σύμφωνα με 

τους Matopulos et al., (2007). 

Οι καταναλωτές πλέον ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο και ενημερώνονται 

για τα προϊόντα που καταναλώνουν, όπως επίσης από πού προέρχονται, τις πρώτες 

ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους, τους κανόνες εργασίας προς το 

προσωπικό που χρησιμοποιεί η εταιρεία παραγωγής τροφίμων, όπως για παράδειγμα 

η συμπεριφορά προς τους αγρότες, η επεξεργασία των ζώων και γενικά οι 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που ακολουθεί μια βιομηχανία τροφίμων. 

Η βιωσιμότητα και οι οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της 

βιομηχανίας τροφίμων παρακολουθείτε από το κοινό εδώ και πολλά χρόνια λόγω της 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1293#csr1293-bib-0043
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.1293#csr1293-bib-0025
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005859#bib29
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005859#bib29
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005859#bib52
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005859#bib12
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005859#bib12
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παγκοσμιοποίησης και διεθνοποίησης προϊόντων εισαγωγικών εταιρειών και ξένων 

brands που έχουν εγκατασταθεί κυρίως τις τελευταίες 2 δεκαετίες στην Ελλάδα. 

Παρακάτω επικεντρωνόμαστε σε εκείνες τις πρακτικές που σχετίζονται με την 

κατανόηση της βιώσιμης διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και επικεντρώνονται 

σε πρακτικές που ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων, τη ροή των αγαθών και 

των  πληροφοριών ή τα ζητήματα βιωσιμότητας. 

 Στρατηγικός Προσανατολισμός 

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τον στρατηγικό προσανατολισμό μιας 

επιχείρησης. Εδώ αναφέρονται οι στρατηγικές αξίες της εταιρείας. Οι εταιρείες που 

ακολουθούν μια στρατηγική βιωσιμότητας καθοδηγούνται συνήθως από το τριπλό 

αποτέλεσμα (triple bottom line). (Dyllick and Hockerts, 2002 , Nikolaou et al., 

2011 , Gimenez et al., 2012). 

 Πολλά από τα άρθρα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης  που μελετήθηκαν 

παρατηρήθηκε ότι ασχολούνται με την τριπλή προσέγγιση της βιωσιμότητας σε μια 

εφοδιαστική αλυσίδα και άλλα πάλι με δύο από τις τρείς διαστάσεις της βιωσιμότητας. 

Κυρίως περιβαλλοντική και οικονομική διάσταση σε σχέση με την κοινωνική 

διάσταση που παραμελείται και ασχολούνται λίγο παραπάνω τα τελευταία χρόνια οι 

μελετητές και οι μεγάλες και διεθνείς εταιρείες που εφαρμόζουν βιώσιμες πρακτικές 

στις εφοδιαστικές τους αλυσίδες. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εταιρείες 

βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις πρακτικές της SCM π.χ. για να εξασφαλίσουν την 

ασφάλεια των τροφίμων και την ανιχνευσιμότητα (π.χ. Fritz & Schiefer, 

2009, Doluschitz et al., 2010). Επιπλέον, ο μεγάλος αριθμός για τον προσανατολισμό 

του TBL (triple bottom line) δείχνει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση των ζητημάτων 

βιωσιμότητας στη βιομηχανία τροφίμων. 

 Συνέχεια της αλυσίδας εφοδιασμού 

Οι περισσότερες εταιρείες ενδιαφέρονται για σταθερές και ουσιαστικές 

σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμούς τους, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνέχεια και 

αρμονία στην βιώσιμη λειτουργία της. Μια από τις βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας που ακολουθούν πολλές επιχειρήσεις είναι ότι προσπαθούν να 

δημιουργήσουν μακροχρόνιες σχέσεις με τους συνεργάτες τους και τους 

προμηθευτές τους μέσω της εμπιστοσύνης και των δεσμεύσεων τους. Σε κάποια άρθρα 

αναφέρεται η ανάγκη των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων για την ανάπτυξη σχέσεων 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005859#bib1001
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005859#bib60
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005859#bib60
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005859#bib32
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005859#bib21
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εταίρων π.χ. με τους προμηθευτές τους. Παραδείγματα ανάπτυξης τέτοιων 

συνεργασιών, περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας και διδασκαλίας νέων μεθόδων 

καλλιέργειας για τους παραγωγούς ή τη χρηματοδότηση του κόστους που απαιτείται 

για τη μετατροπή σε πιο βιώσιμη γεωργία. Η οικονομική στήριξη των γεωργών, ακόμη 

και στις ανεπτυγμένες χώρες, μπορεί να είναι ένας κρίσιμος παράγοντας όχι μόνο για 

να καταστεί δυνατή η οικολογική επένδυση στην αλυσίδα εφοδιασμού, αλλά και για 

την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των παραγόντων, δεδομένου ότι οι γεωργοί είναι 

συχνά υπεύθυνοι για το κόστος της μετατροπής των γεωργικών πρακτικών και 

διανομή σε λιανοπωλητές (Ras et al., 2007). Επίσης εξίσου σημαντική πρακτική SCM 

που αφορά την συντονισμένη και συνέχεια της αλυσίδας εφοδιασμού είναι η σωστή 

επιλογή συνεργατών σύμφωνα με τις ικανότητές τους (Tate et al., 2010) και σύμφωνα 

με την προθυμία και στρατηγική αξίας να συμμετέχουν σε πρόγραμμα βιωσιμότητας 

ακολουθώντας κάποιες προγραμματισμένες πρακτικές προς όφελος της προστασίας 

του περιβάλλοντος ή κοινωνικής ηθικής.   

 

 

 Συνεργασία 

Επίσης σημαντική πρακτική είναι η συνεργασία ή αλλιώς ενισχυμένη 

επικοινωνία που παρουσιάζεται σε πολλά άρθρα και αποτελεί την σημαντικότερη 

πρακτική στις σχέσεις μεταξύ των εταίρων. Η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω 

αποτελεσμάτων, ερευνών, τεχνολογικής ενσωμάτωσης των εταίρων έχει πολλή 

μεγάλη σημασία κυρίως σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με πολλά στάδια και μεγάλη 

εφοδιαστική αλυσίδα ώστε να δημιουργηθεί μια βιώσιμης αλυσίδας με κύριο 

χαρακτηριστικό την διαφάνεια και ακολούθως την ποιότητα. Προκειμένου να 

διευκολυνθεί η μεταφορά και η ανταλλαγή γνώσεων, μπορούν να αναπτυχθούν κοινές 

διεπαφές πληροφορικής, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί σε αρκετές μελέτες και 

άρθρα.  Ουσιαστικά, αυτά τα συστήματα πληροφορικής ή συγκεκριμένα λογισμικά 

διαχείρισης πληροφοριών για εφοδιαστικές αλυσίδες τροφίμων μπορούν επίσης να 

οδηγήσουν σε χαμηλότερα αποθέματα, χαμηλότερο κόστος αποθεμάτων, χαμηλότερο 

κόστος συναλλαγών και γενικά καλύτερη υλικοτεχνική υποστήριξη (Marcus and 

Anderson, 2006). Η παροχή και δυνατότητα παρακολούθησης μέσω λογισμικού για 

όλα τα μέλη της αλυσίδας βοηθάει σίγουρα στην διαφάνεια αυτής και της βιώσιμης 

πορείας της. 
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 Στον τομέα των τροφίμων, η διαφάνεια στους καταναλωτές είναι κρίσιμη, 

ιδίως όσον αφορά την προέλευση των τροφίμων, τις μεθόδους παραγωγής και 

μεταποίησης, τα συστατικά ή τις εισροές που χρησιμοποιούνται (Paloviita,2010). Οι 

καταναλωτές ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις συνέπειες της βιωσιμότητας των 

εναλλακτικών τρόπων διατροφής και ζήτησης σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. 

Κυρίως σε αλυσίδες εφοδιασμού τοπικών παραγόμενων προϊόντων οι 

κοινωνικοπολιτισμικές πτυχές της βιωσιμότητας έχουν πιθανώς τη μεγαλύτερη 

επίδραση στην κατανάλωση τοπικά παραγόμενων τροφίμων, αν και οι 

περιβαλλοντικές και οικονομικές πτυχές επηρεάζουν επίσης τις αντιλήψεις των 

καταναλωτών.  

Οι άμεσες και έμμεσες σχέσεις μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών είναι 

κεντρικές στις αλυσίδες εφοδιασμού των τοπικά παραγόμενων τροφίμων. Η 

βιωσιμότητα στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων είναι ένας συνδυασμός 

περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής διάστασης. Η εμπιστοσύνη σε 

γεωγραφικά κοντινά αγρο-οικοσυστήματα, αγροκτήματα και κοινωνικο-πολιτιστικά 

και οικονομικά παρόμοιες ανταλλαγές έχει περιβαλλοντικές και 

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις δημοτικής και επαρχιακής κλίμακας. 

(Paloviita,2010). Πολύ συχνά για παράδειγμα επιχειρήσεις εστίασης ή τροφίμων 

πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις προς τους προμηθευτές τους για να 

μπορέσουν να παράγουν τις απαραίτητες πρώτες ύλες όπως (π.χ. βιολογικά προιοντα). 

 Διαχείριση Κινδύνου 

Ανάμεσα στις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων, η πιο σημαντική είναι η 

υιοθέτηση προτύπων και πιστοποιήσεων. Αυτά στις επιχειρήσεις αναφέρονται ως 

κώδικας δεοντολογίας και πιστοποιήσεων ISO ή SA. Κυρίως στις εφοδιαστικές 

αλυσίδες τροφίμων είναι αναγκαία η παρακολούθηση από τους υπευθύνους ποιότητας 

και πιστοποιήσεων γιατί αποτελεί μεγάλη σημασία για τη βιώσιμη παραγωγή 

τροφίμων (Fritz and Schiefer, 2009, Parmigiani et al., 2011).  

Οι πιστοποιήσεις και τα πρότυπα πολλές φορές προέρχονται από τις πιέσεις των 

καταναλωτών αλλά και από τα υψηλότερα πρότυπα που επιβάλουν οι κυβερνήσεις ή 

κάποιες οργανώσεις αναγκάζοντας τις εταιρείες για πιο βιώσιμους τρόπους παραγωγής. 

Για παράδειγμα, κυβερνητικές πρωτοβουλίες μπορούν να προωθήσουν τη βιώσιμη 

γεωργία (π.χ. βιολογική παραγωγή) και να βοηθήσουν στη μετατροπή παρέχοντας 

επιδοτήσεις ή επιτρέποντας μικρότερους χρόνους μετατροπής (Smit et al., 2008)  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005859#bib63
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005859#bib63
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005859#bib30
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005859#bib64
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313005859#bib82


[75] 
 

5.3.3 Πρακτικές συνεργασίας για την βιώσιμη διαχείριση στην 

αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων 

 

Εκτός από τις παραπάνω πρακτικές που σχετίζονται με την κατανόηση της 

βιώσιμης διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και επικεντρώνονται στις 

σχέσεις μεταξύ των εταίρων, τη ροή των αγαθών και των πληροφοριών ή τα ζητήματα 

βιωσιμότητας, υπάρχουν και άλλες που δίνουν βάση στην κάθετη συνεργασία, δηλαδή 

με άλλους παράγοντες ή σε στάδια upstream ή downstream στην αλυσίδα εφοδιασμού 

και με οριζόντια συνεργασία, δηλαδή με παράγοντες όπως παράδειγμα οι μη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις (ΜΚΟ).  

Πολλές πρακτικές επίσης, βασίζονται στην συνεργασία σε διάφορα στάδια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων όπως η καλλιέργεια, η μεταποίηση, η διανομή και η 

λιανική πώληση. Στην ανάλυση των πρακτικών παρατηρείται ότι σε κάθε στάδιο 

επιλέγονται διαφορετικά προγράμματα συνεργασίας για την εφαρμογή των πρακτικών 

βιωσιμότητας, δίνοντας προτεραιότητα στις σχέσεις με τους ανάντη φορείς, δηλαδή 

τον καλλιεργητή / κτηνοτρόφο, δεδομένου ότι αυτοί είναι κύριοι φορείς υπεύθυνοι για 

την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων. Επίσης, 

καταγράφονται από διάφορα άρθρα και μελέτες περιβαλλοντικής και κοινωνικής 

βιωσιμότητας, ανάντη και κατάντη, ως αποτέλεσμα συνεργατικών πρακτικών που 

εφαρμόζονται σε διαφορετικά στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων (FSC), 

επιδεικνύοντας τους διάφορους στόχους βιωσιμότητας που επιδιώκονται κατά μήκος 

της αλυσίδας. 

Στη βιομηχανία τροφίμων, η εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας έχει 

εξαπλωθεί και οι μελέτες έχουν αναλύσει τον αντίκτυπό τους στην απόδοση, δηλαδή 

την ποιότητα, την αποδοτικότητα, την ευελιξία και την ανταπόκριση. Παρ 'όλα αυτά, 

υπάρχει περιορισμένη μελέτη των πρακτικών βιωσιμότητας που στηρίζονται στην 

συνεργασία σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. Ιδιαίτερη σημασία 

δίνεται τόσο τις περιβαλλοντικές όσο και τις κοινωνικές επιδόσεις που προκύπτουν 

από τη συνεργασία σε διαφορετικά στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στηριζόμενοι 

στη θεωρία της εξάρτησης πόρων αναλύονται οι σχέσεις συνεργασίας στη FSC. 

 Εφόσον οι επιχειρήσεις δεν είναι αυτόνομες αναγκαστικά και επιθυμητά 

δημιουργούν σχέσεις που τους παρέχουν πρόσβαση στους πόρους που χρειάζονται για 

να παράγουν τα προιοντα τους με την ποιότητα που επιθυμούν. Η συνεργασία είναι 
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μία από τις στρατηγικές για τις επιχειρήσεις προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις 

περιβαλλοντικές εξάρσεις. Στην ίδια γραμμή, η συνεργασία για τη βιωσιμότητα θα 

μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης μεταξύ των παραγόντων της 

αλυσίδας εφοδιασμού, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αειφορίας. (Pfeffer, J., 

Salancik, G.R., 2003)  

Κάποιοι σημαντικοί προβληματισμοί των επιχειρήσεων για την αειφορία στην 

εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων (FSC) αφορούν τη χρήση των φυσικών πόρων, τις 

εκπομπές αερίων, την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των καταναλωτών, την 

ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων, τις ηθικές συνθήκες εργασίας και την 

οικονομική προσιτότητα των καταναλωτών.  

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας όπου κατηγοριοποιούνται οι πρακτικές 

βιωσιμότητας με βάση την τριπλή κατώτατη γραμμή (ΤΒL) που αναφέραμε και σε 

προηγούμενες παραγράφους. Δηλαδή, ο πίνακας 1 εξετάζει συγκεκριμένα τις 

πρακτικές βιωσιμότητας στη βιομηχανία τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη τους 

παράγοντες που θεωρούνται σχετικοί στην FSC που εφαρμόζονται σε διαφορετικά 

στάδια, από τους καλλιεργητές έως τους λιανοπωλητές.  

(Άρθρα 10,19,20,41,42,43,44,45,46)  

 

 

 

Πίνακας 3. Πρακτικές αειφορίας στη βιομηχανία τροφίμων 

Διαστάσεις βιώσιμης Διαχείρισης Παράδειγμα πρακτικών Συγγραφείς  

Περιβαλλοντικές Διατήρηση 

φυσικών 

πόρων  

Καλή μεταχείριση των ζώων: Εξάλειψη 

της σκληρότητας. ασφαλή χειρισμός, 

στέγαση, σφαγή και μεταφορά 

Μέσα προστασίας του εδάφους: δάση, 

είδη διατήρησης, (μείωση των 

λιπασμάτων και των παρασιτοκτόνων), 

την εξάλειψη των ρύπων και των ρύπων 

Διατήρηση του νερού: μείωση της 

κατανάλωσης νερού, αποδοτική χρήση 

νερού, επαναχρησιμοποίηση και 

ανάκτηση των λυμάτων 

1) Michael J 

Μaloni & 

Michael E. 
Brown (19) 

2) Madeleine E. 

Pullman, Michael 

J. Maloni, Craig 
R. Carter (10) 

3) Cereda E., 

Banterle A., Fritz 

M. (41) 

4) Beske P., Land 

A., Seuring S. 

(42) 

5) Scaling up 
Global Food 

Security and 

2006 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-2
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Sustainable 

Agriculture (43) 

6) Food Safety in 

the EU (44) 

7) Principles of 

Organic 

Agriculture (45) 

 

 

2016 

 

 

2015 

 

 

Πράσινη 

επεξεργασία, 

συσκευασία 

και 

μεταφορά  

Σχεδιασμός, υλικά και συσκευασία: 

αποτελεσματικός σχεδιασμός για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, 

χρήση σχεδιασμού για 

αποσυναρμολόγηση και 

επαναχρησιμοποίηση, 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 

υλικών, μείωση της συσκευασίας, χρήση 

επαναχρησιμοποιούμενων / 

ανακυκλώσιμων συσκευασιών 

Απόβλητα: μείωση απορριμμάτων και 

επικίνδυνων υλικών, λιπασματοποίηση 

οργανικών αποβλήτων, ζωοτροφές με 

απόβλητα, χαμηλότερο κόστος διάθεσης, 

αποζημίωση ζημιών, ανακύκλωση 

Μεταποίηση και μεταφορά: μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονόμηση 

ενέργειας, μείωση 

των εκπομπών CO 2 και των αερίων του 

θερμοκηπίου, μείωση της ρύπανσης, 

μείωση της κατανάλωσης καυσίμων 

1) fao.org/food-
loss & waste (20) 

2) Cereda E., 

Banterle A., Fritz 

M. (41) 

3) Scaling up 

Global Food 

Security and 

Sustainable 
Agriculture (43) 

4) Food Safety in 

the EU (44) 

 

2015 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

2016 

 

Κοινωνικές Υγεία και 

ασφάλεια  

Βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων, της ασφάλειας των τροφίμων, 

της επισιτιστικής ασφάλειας, της 

ιχνηλασιμότητας και της 

διαφάνειας. Προώθηση των υγιεινών 

τρόπων ζωής και των τοπικών πηγών 

τροφίμων. Ασφαλέστερη αποθήκευση και 

μεταφορά 

1) Michael J 

Μaloni & 
Michael E. 

Brown 

2) Madeleine E. 

Pullman, Michael 
J. Maloni, Craig 

R. Carter (10) 

3) Cereda E., 

Banterle A., Fritz 
M. (41) 

4) Beske P., Land 

A., Seuring S. 

(42) 

5) Scaling up 

Global Food 

Security and 

Sustainable 
Agriculture (43) 

6) Food Safety in 

the EU (44) 

2006 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

2016 

 

 

2015 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-2
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7) Principles of 

Organic 

Agriculture(45) 

8) Setting Social 
and 

Environmental 

Standards—

ISEAL Code of 

Good 

Practice(46) 

 

 

 

2015 

Εργασία και 

Ανθρώπινα 

Δικαιώματα  

Καλύτερες συνθήκες εργασίας που 

οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα κινήτρων 

και παραγωγικότητας και λιγότερη 

απουσία. Εκπαίδευση,προαγωγή. Τακτική 

απασχόληση, εξάλειψη της παράνομης 

και παιδικής εργασίας, σεβασμός των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων, ισότητα 

των φύλων, ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι, ασφαλείς συνθήκες 

εργασίας 

1) Michael J 

Μaloni & 
Michael E. 

Brown 

2) Madeleine E. 

Pullman, Michael 
J. Maloni, Craig 

R. Carter (10) 

3) Beske P., Land 

A., Seuring S. 
(42) 

4) Scaling up 

Global Food 

Security and 
Sustainable 

Agriculture (43) 

5) Setting Social 

and 
Environmental 

Standards—

ISEAL Code of 

Good 
Practice(46) 

2006 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

Κοινότητα 

 

 

Δωρεά, συνεργασία με ΜΚΟ, 

φιλανθρωπία, στήριξη της οικονομικής 

ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες, 

εκπαιδευτικές πρακτικές, υγειονομική 

περίθαλψη, επαγγελματική κατάρτιση, 

εθελοντισμός, φροντίδα παιδιών 

 

 

1) Michael J 
Μaloni & 

Michael E. 

Brown 

2) Beske P., Land 
A., Seuring S. 

(42) 

3) Scaling up 

Global Food 
Security and 

Sustainable 

Agriculture (43) 

4) Principles of 
Organic 

Agriculture(45) 

5) Setting Social 

and 

 

 
 

 

2006 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

2015 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-2
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Environmental 

Standards—

ISEAL Code of 

GoodPractice(46) 

Οικονομικές Αειφόρος 

προμήθεια 

της SC 

Αύξηση της ποικιλομορφίας των 

προμηθευτών, εμπιστευτικότητα, 

εξάλειψη της εξαπάτησης και της 

αντικανονικότητας, διαφάνεια, ορθές 

διαδικασίες αγοράς (αμοιβαιότητα, 

δίκαιη μεταχείριση, κακομεταχείριση 

εξουσιών ή ειδική μεταχείριση), 

προγράμματα εργασίας του προμηθευτή, 

τοπική προμήθεια που οδηγεί σε 

μικρότερες χρονικές 

περιόδους. Περιβαλλοντικές και 

κοινωνικές εκτιμήσεις κατά την επιλογή, 

την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 

προμηθευτών. 

1) Michael J 

Μaloni & 

Michael E. 

Brown 

2) fao.org/food-

loss & wasten 

(20) 

3) Beske P., Land 
A., Seuring S. 

(42) 

4) Scaling up 

Global Food 
Security and 

Sustainable 

Agriculture (43) 

5) Setting Social 
and 

Environmental 

Standards—

ISEAL Code of 
Good Practice 

(46) 

2006 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

2015 

Υποστήριξη 

συνεργατών 

της SC 

Κατανομή των κερδών με τους φορείς 

στην αλυσίδα εφοδιασμού, προμήθεια με 

ανώτερη τιμή, υποστήριξη και 

παρακολούθηση για την απόκτηση 

πιστοποίησης βιωσιμότητας. 

Διευκόλυνση της πρόσβασης των 

εταίρων στις αγορές, μεταφορά γνώσεων 

και τεχνολογίας, προώθηση ευκαιριών 

χρηματοδότησης, ανταλλαγή 

πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης. 

1) Madeleine E. 

Pullman, Michael 
J. Maloni, Craig 

R. Carter (10) 

2) Cereda E., 

Banterle A., Fritz 
M. (41) 

 

3) Beske P., Land 

A., Seuring S. 
(42) 

4) Scaling up 

Global Food 

Security and 
Sustainable 

Agriculture (43) 

5) Principles of 

Organic 
Agriculture(45) 

2009 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

2015 

 

 
   

  

 

 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9038-0#auth-2
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5.3.4  Πρακτικές συνεργασίας στην Επεξεργασία – Διανομή - Λιανική 

Στην περίπτωση των πρακτικών συνεργασίας που έχουμε συγκεντρώσει στον 

παραπάνω πίνακα για την βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων 

από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, πρέπει να αναλύσουμε και τα στάδια που οι 

εταιρείες τροφίμων κυρίως επενδύουν για τις βιώσιμες πρακτικές. Τα στάδια αυτά 

είναι της Επεξεργασίας, της Διανομής και της Λιανικής. Η συνεργασία για την 

βιωσιμότητα σε αυτά τα στάδια που επιδιώκουν οι εταιρείες αφορούν την συνεργασία 

με τις πηγές των εξαρτώμενων πόρων του αντίστοιχου προμηθευτή έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των προιοντων ή των πρώτων υλών και για την 

διασφάλιση των απαιτούμενων χαρακτηριστικών του προιοντος. Οι συνεργασίες αυτές 

των διεθνών εταιρειών τροφίμων με εξωτερικούς προμηθευτές διασφαλίζουν την 

μείωση της αβεβαιότητας στην αλυσίδα.  

Παράδειγμα κάποιες εταιρείες δημιουργούν οριζόντιες συνεργασίες με 

εξωτερικές επιχειρήσεις προκειμένου να προστατεύσουν τα αποθέματα των πρώτων 

υλών και εκπαιδεύοντας τους προμηθευτές με ασφαλείς διαδικασίες ώστε να 

εξασφαλίσει την παροχή των πρώτων υλών μακροπρόθεσμα.  

Επίσης, κάποιες άλλες εταιρείες συνεργάστηκαν κάθετα προς τα πάνω, δηλαδή 

με παραγωγούς τροφίμων ή προμηθευτές τροφίμων προσπαθώντας να  μειώσουν την 

συσκευασία και να βελτιώσουν τις διαδικασίες και των δύο πλευρών εξασφαλίζοντας 

τις πρώτες ύλες μακροπρόθεσμα. Έτσι αυτή η πρακτική παραγγελιών με μικρότερη 

συχνότητα ανά έτος, αλλά μεγαλύτερων ποσοτήτων εξασφάλισαν μειωμένο κόστος 

αλλά και προστασία του περιβάλλοντος. Η πρόβλεψη και των δύο πλευρών με την 

βοήθεια τεχνολογικών εργαλείων ή αναλύσεων παραγγελιών  προηγούμενων ετών 

μπορούν να αποτελούν μια σημαντική πρακτική στην βιώσιμη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας στα τρόφιμα. 

Στο στάδιο κυρίως της επεξεργασίας πολλές μεγάλες εταιρείες μέσω της 

μεγάλης διαπραγματευτικής τους ισχύς επικεντρώνονται κυρίως στην μείωση της 

αβεβαιότητας και παίρνουν πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των προμηθευτών τους 

ή μέσω της διάθεσης πόρων π.χ. στον περιβαλλοντικό τομέα, με την μείωση της 

συσκευασίας ή στον οικονομικό τομέα με τις προπληρωμές των προμηθευτών και την 

υποστήριξη μέσω της τεχνολογίας.    

Παράδειγμα μία εταιρεία συνεργάζεται με συγκεκριμένες τράπεζες (οριζόντια 

εξωτερική συνεργασία) για την παροχή πληρωμών στους αγρότες που συνδέονται με 
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συνεταιρισμούς σύμφωνα με την προγραμματισμένη παραγωγή. Η πρωτοβουλία αυτή 

συνεπάγεται κόστος για την εταιρεία, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει καλύτερες 

μεθόδους παραγωγής και βοηθάει την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργών και κατ’ 

επέκταση και της εφοδιαστικής αλυσίδας της κύριας εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο, 

η εταιρεία αυξάνει τη σταθερότητα στην αγορά εφοδιασμού της, μειώνοντας την 

αβεβαιότητα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και αποκτώντας 

περισσότερο έλεγχο των εξαρτημένων πόρων.  

Επίσης, οι συνεργατικές πρακτικές στο στάδιο της επεξεργασίας για την 

διατήρηση των φυσικών πόρων, οι επεξεργαστές/μεταποιητές τροφίμων στοχεύουν να 

συμβάλουν στην περιβαλλοντική απόδοση μέσω της καλής διατήρησης του εδάφους 

και της καλής διαβίωσης των ζώων. Η απόφαση για συνεργασία των εμπλεκομένων 

υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας, προβλέπει επίσης τη βελτίωση των 

κοινωνικών συνθηκών για τους παραγωγούς πρώτων υλών (αναπαραγωγής / 

καλλιέργειας).  

Επιπλέον οι πρακτικές βελτιστοποίησης των συσκευασιών μεταφοράς κατά την 

εξερχόμενη διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας (outbound) προς τους 

μεταγενέστερους συνεργάτες (π.χ. Distributors), υλοποιούνται με την συνεργασία 

τους, αποσκοπώντας στην μείωση των αποστάσεων που διανύουν οι διανομείς, 

προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των παροχών υπηρεσιών της 

εφοδιαστικής λόγω της χαμηλής κατανάλωσης καυσίμων και των χαμηλών εκπομπών 

καυσαερίων.  

Στο στάδιο της διανομής και του λιανικού εμπορίου οι πρακτικές 

βιωσιμότητας που παρατηρούνται συχνά αφορούν συνεργασίες εσωτερικά των 

εφοδιαστικών αλυσίδων (κάθετα) για την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φορείς της 

ανερχόμενης ή αντίρροπης εφοδιαστικής αλυσίδας (upstream), δηλαδή τους 

προμηθευτές/παραγωγούς όπως στα θέματα μεταφοράς ή των logistics. Επίσης 

παρατηρούνται και συνεργασίες (κατακόρυφες) κυρίως για την ανταλλαγή δεδομένων. 

Δηλαδή διανομείς συνεργάζονται με εμπόρους λιανικής πώλησης σχετικά με τις 

πρακτικές που έχουν σχέση με την ανταλλαγή δεδομένων όπως τις εκπομπές αερίων, 

προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να γίνει γνωστό μέσω 

μάρκετινγκ ότι η εταιρεία παραγωγής τροφίμων έχει αναφορές και στοιχεία-δεδομένα 

για την βιώσιμη εφοδιαστική της αλυσίδα και την προστασία του περιβάλλοντος. 

(Vachon, S.; Klassen, R.D., 2008)   
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Στο στάδιο της διανομής η εφαρμογή συστημάτων ανιχνευσιμότητας και η 

υιοθέτηση πρωτοκόλλων HACCP (ανάλυση κινδύνου) από τους αγρότες με σκοπό να 

επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίμων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

βελτιώνοντας και την κοινωνική απόδοση των σταδίων μεταποίησης , διανομής και 

λιανικής πώλησης που μετασχηματίζουν τα τις πρώτες ύλες σε προιοντα που 

προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή με ασφαλή, διαφανή και βιώσιμο τρόπο. 

Ακόμα και στο στάδιο της διανομής που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα 

των τροφίμων , αυτές η συνεργασίες βοηθάνε στην διατήρηση της ποιότητας των 

τροφίμων, χάρη στην χρήση πληροφοριών και συστημάτων ανίχνευσης πρωτοκόλλων 

HACCP και ελέγχου θερμοκρασίας και ανάλογων παραγόντων. Παράλληλος στόχος 

αυτού είναι και να διασφαλιστεί ότι το τελικό προιον θα φτάσει στον καταναλωτή υπό 

τις καλύτερες συνθήκες ποιότητας, διατηρώντας και την καλή φήμη της εταιρείας 

αποφεύγοντας καταγγελίες των ενδιάμεσων μερών και των καταναλωτών. 

Επίσης ένα άλλο παράδειγμα της συνεργασίας και επικοινωνίας αφορά την 

διαδικασία κατά την οποία οι έμποροι λιανικής που εκπονούν εκθέσεις βιωσιμότητας 

χρειάζονται πληροφορίες από τους εταίρους της αλυσίδας εφοδιασμού προκειμένου 

να κοινοποιήσουν τις βέλτιστες πρακτικές στους καταναλωτές και τους 

ενδιαφερόμενους, π.χ. παρακολούθηση των χιλιομέτρων που διανύουν οι διανομείς για 

CO 2 εκπομπών.  

Επιπλέον, οι μεγάλοι επεξεργαστές/παραγωγοί και λιανοπωλητές υιοθετούν 

πρακτικές για την υποστήριξη της εκπαίδευσης των πολιτών και των καταναλωτών 

μέσω οριζόντιων εξωτερικών συνεργασιών με ΜΚΟ. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι 

μεγάλες εταιρείες είναι επιρρεπείς σε αυτό το είδος συνεργασίας καθώς αισθάνονται 

περισσότερο εκτεθειμένοι στη γνώμη των ενδιαφερομένων. Αισθάνονται μεγαλύτερη 

πίεση στην εξωτερική αγορά για δράση για βιωσιμότητα, καθώς είναι πιο κοντά στον 

τελικό καταναλωτή.  

Τέλος, οι λιανοπωλητές εκτελούν βιώσιμες πρακτικές σε συνεργασία που 

ξεπερνούν τις ανταλλαγές συναλλαγών, δίνοντας προτεραιότητα στις σχέσεις με 

συγκεκριμένους ανερχόμενους φορείς (συγκεκριμένα τους διανομείς, τους 

μεταποιητές ή τους κτηνοτρόφους), εστιάζοντας στους πόρους τους με στενές 

σχέσεις. Αυτή η προσέγγιση δηλώνει ότι οι εταιρείες δίνουν προτεραιότητα σε μικρό 

αριθμό στενών σχέσεων, καθώς χρειάζονται υψηλές επενδύσεις πόρων. Επίσης πολλές 

εταιρείες στο στάδιο της λιανικής πώλησης επιλέγουν τους προμηθευτές τους, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις βιωσιμότητας. 
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 Για παράδειγμα στην αγορά των βιολογικών προιοντων, οι έμποροι λιανικής 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη μεγαλύτερου ποσοστού καλλιεργούμενης γης σύμφωνα 

με κάποιες απαιτήσεις, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Πολλές 

φορές αυτές οι εταιρείες πετυχαίνουν αυτό τον σκοπό τους χρησιμοποιώντας βιώσιμες 

πρακτικές δεοντολογίας. Δηλαδή για να υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους σε διάφορα 

στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, ζητούν από τους προμηθευτές τους να υπογράψουν 

έναν κώδικα δεοντολογίας (συμβόλαιο ρήτρων) όπου δεσμεύονται να είναι υπεύθυνοι 

για τις συνθήκες των εργαζομένων τους, τα ωράρια εργασίας, τα εργαλεία κ.α. 

βελτιώνοντας την κοινωνική διαχείριση της FSC προς τα πάνω (καλλιέργειες, 

παραγωγή, μεταποίηση).    

  

5.4. Άλλες πρακτικές συνεργασιών  

Σύμφωνα με τον FAO (Food And Agriculture Organization), όσον αφορά την 

παραγωγή τροφίμων, "η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων πρέπει να αυξηθεί κατά 60% 

έως το 2050, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις του αυξανόμενου 

παγκόσμιου πληθυσμού", προκειμένου να μειωθεί η πείνα σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην χωρητικότητα των πόρων και να μειωθούν τα 

απόβλητα τροφίμων. Ωστόσο, περισσότερο από το ένα τρίτο των τροφίμων που 

παράγονται σήμερα χάνεται. Η απώλεια τροφής αναφέρεται στη μείωση της βρώσιμης 

μάζας τροφής στα στάδια της παραγωγής, μετά τη συγκομιδή και της επεξεργασίας 

της τροφικής αλυσίδας, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα απόβλητα τροφίμων 

αναφέρονται στην απόρριψη βρώσιμων τροφίμων σε επίπεδο λιανικής και 

καταναλωτή, κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες. Αυτή η σπατάλη τροφίμων 

αντιπροσωπεύει μια χαμένη ευκαιρία για βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και 

έρχεται σε μια απότομη περιβαλλοντική τιμή. Το οικονομικό κόστος της σπατάλης 

τροφίμων είναι σημαντικό και ανέρχεται περίπου σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ 

ετησίως. Ωστόσο, η σπατάλη τροφίμων προκαλεί επίσης σοβαρές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. 

Η αυξανόμενη ζήτηση για βελτιωμένα επίπεδα υπηρεσιών και αυξανόμενο 

κόστος για την προσφορά προϊόντων καλύτερης ποιότητας αναγνωρίζει τη συνεργασία 

στην αλυσίδα εφοδιασμού ως βασικό παράγοντα για την αύξηση των επιχειρηματικών 

επιδόσεων και της βιωσιμότητας.  
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Η συνεργασία στην αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να είναι διαφορετικών 

τύπων. Σύμφωνα με τον M. Barratt (2004), προσδιορίστηκαν δύο βασικοί τύποι 

συνεργασιών: κάθετες, δηλαδή με πελάτες και  με προμηθευτές και οριζόντια, δηλαδή 

με ανταγωνιστές και άλλους οργανισμούς. Προκειμένου μια πρωτοβουλία 

συνεργασίας να είναι επιτυχής, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πολιτιστικά και 

στρατηγικά στοιχεία, όπως η εμπιστοσύνη, η εταιρική εστίαση, η ενδο-οργανωτική 

υποστήριξη και η επικοινωνία. Επίσης ήταν πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι το ιδανικό 

ήταν η δημιουργία μικρού αριθμού στενών σχέσεων, αντί να προσπαθήσει μια 

επιχείρηση να συνεργαστεί με όλους, επειδή η συνεργασία συνεπάγεται και επένδυση 

σε πολλούς πόρους. Ωστόσο, οι συγγραφείς αναγνώρισαν ότι η συνεργασία για τη 

βιωσιμότητα θα βοηθούσε τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν πόρους και ικανότητες που 

διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτές, με τελικό στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. (Barratt M.,2004). 

Παρά τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η συνεργασία στην αλυσίδα 

εφοδιασμού, αντιμετωπίζει αρκετά εμπόδια στη βιομηχανία τροφίμων. Η δομή της 

FSC, όπου οι εταιρείες διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, το 

μέγεθος, την τοποθεσία και την πρόσβαση στις τελικές αγορές, επηρεάζει δυσμενώς 

τη συνεργασία που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν, εξαιτίας της διαφορετικής 

διαπραγματευτικής τους δύναμης. Ωστόσο, εξετάζοντας συγκεκριμένα τη συνεργασία 

για τη βιωσιμότητα, άλλοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η πολυπλοκότητα και η 

ανομοιογένεια στη βιομηχανία τροφίμων αποτελεί κίνητρο στις εταιρείες να 

συνεργαστούν σε διαφορετικά επίπεδα (Rota, C.; Reynolds, N.; Zanasi, C., 2013) . Ο 

Ramanathan (Ramanathan, U.; Bentley, Y.; Pang, G.,2014), πρότεινε τρία επίπεδα 

πράσινης συνεργασίας προκειμένου να βελτιωθεί η βιωσιμότητα της παραγωγής, του 

εφοδιασμού και της διανομής.  Επιπλέον, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει έναν βασικό 

παράγοντα για την επιτυχή πράσινη συνεργασία είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, 

συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σχετικά με τις στρατηγικές και τις απαιτήσεις 

μεταξύ όλων των εταίρων της αλυσίδας εφοδιασμού. Επιπλέον, οι εταιρείες 

ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε συνεργατικές πρωτοβουλίες, καθώς η συνεργασία 

στην αλυσίδα εφοδιασμού επηρεάζει τις επιδόσεις της επιχείρησης. 
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Κεφάλαιο 6ο  

6.1 Συμπεράσματα 

Στην παραπάνω διπλωματική εργασία διερευνήθηκαν και παρουσιάστηκαν 

κάποιες από τις σημαντικότερες βιώσιμες πρακτικές διοίκησης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας  τροφίμων, που εφαρμόζουν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο με στόχο τον εντοπισμό τάσεων, κενών και μελλοντικών προκλήσεων 

για διερεύνηση νέων διεθνών βιώσιμων μοντέλων διοίκησης εφοδιαστικών αλυσίδων 

τροφίμων. Παράλληλα αναλύθηκαν και οι κρίσιμοι παράγοντες (περιβαλλοντικοί, 

κοικωνικοί, οικονομικοί) που παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλες σχεδόν τις λειτουργίες 

μιας εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και επηρεάζουν τις επιχειρήσεις ως προς την 

επίτευξη της βιώσιμης διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Νωρίτερα, διαχωρίστηκαν και δόθηκαν από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, ορισμοί και θεωρίες για την εφοδιαστική αλυσίδα, την βιωσιμότητα 

και την βιώσιμη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης παρουσιάστηκαν οι 

βασικές αιτίες που οδήγησαν τις βιομηχανίες τροφίμων στο να υιοθετήσουν και να 

εφαρμόσουν τις κατάλληλες πρακτικές βιωσιμότητας εφοδιαστικών αλυσίδων. 

Αποδείχθηκε και τονίστηκε σε όλες σχεδόν τις βιβλιογραφικές αναφορές ότι η βιώσιμη 

διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων σε μια βιομηχανία, πραγματοποιείται 

για να μεγιστοποιηθεί η αξία των προιόντων που παράγονται. Δηλαδή το βέλτιστο 

αποτέλεσμα εξυπηρέτησης πελάτη και μειωμένου κόστους εκπλήρωσης των 

απαιτήσεων του πελάτη. 

Περιγράφηκε επίσης, ο τρόπος με τον οποίο οι πρακτικές SSCM (Sustainable 

Supply Chain Management) που χρησιμοποιούν οι εταιρείες κατορθώνουν ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς την διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Παρατηρήθηκε ότι τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη σημασία κυρίως από μεγάλες 

εταιρείες στην υιοθέτηση και εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας στην τροφική 

αλυσίδα. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες είναι πιο διεθνής από ποτέ και ξεκίνησε αυτό από 

τις αυξημένες εισαγωγές και εξαγωγές και παγκόσμια προμήθεια προϊόντων (Vorley 

and Fox, 2004). Το τοπικό μοντέλο παραγωγής τοπικής κατανάλωσης, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι πλέον ρεαλιστικό.  
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Η παγκοσμιοποίηση και η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας τροφίμων σε 

διεθνές επίπεδο ώθησε την ικανότητα των επιχειρήσεων να εφαρμόσουν βιώσιμες 

πρακτικές σε όλα τα στάδια της SC και να δημιουργήσουν στρατηγικές που να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αγοραστή αλλά και των προμηθευτών. Τα 

ευρήματα της έρευνας που έγινε σε μεγάλο αριθμό άρθρων, δείχνουν ότι για την 

εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων κάθε στάδιο 

της αλυσίδας επιλέγει διαφορετικό σχήμα συνεργασίας με τους παραγωγούς ή 

κτηνοτρόφους, καθώς αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τη 

διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προιόντων. 

Παγκοσμίως, τα στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας κατανοούν ότι η 

βιωσιμότητα φέρνει προκλήσεις, όπως είναι: η ανάγκη να γίνουν γρήγορες αλλαγές 

στο σύστημα εφοδιασμού που να το κάνουν πιο βιώσιμο ως απάντηση στα 

ενδιαφερόμενα μέρη, των ρυθμιστικών πιέσεων και των επιχειρηματικών απαιτήσεων, 

η ανάγκη για παροχή περισσότερων πληροφοριών για τα υλικά, τις πρώτες ύλες, τα 

προϊόντα, διαδικασίες αποθήκευσης και διανομής ως απάντηση της διαφάνειας που 

απαιτούν οι καταναλωτές ή την δημιουργία ασφαλέστερων και πιο βιώσιμων 

προϊόντων ως απάντηση τους κανονισμούς και περιορισμούς της κυβέρνησης. 

Αποτυπώνοντας τα παραπάνω κατανοούμε ότι η διαφάνεια και η επικοινωνία 

αποτελούν τα σημαντικότερα στοιχεία για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων 

για πιο βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες. 

Οι κύριες τάσεις στην επιχείρηση αυτή τη στιγμή  όπως η προμήθεια χαμηλού 

κόστους χώρας, η εξωτερική ανάθεση, η παραμετροποίηση, η παγκοσμιοποίηση, όλα 

αυτά δημιουργούν τεράστια πολυπλοκότητα μιας αλυσίδας εφοδιασμού. Προκειμένου 

τα στελέχη των εταιρειών να έχουν πρόσβαση στην ανάπτυξη και τα πρόσθετα έσοδα 

μιας αποτελεσματικής αλυσίδας εφοδιασμού, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα 

στελέχη της αλυσίδας εφοδιασμού πρέπει να εφαρμόσουν ορισμένες αποδεδειγμένες 

αλλαγές. 

Δεδομένου ότι η βιώσιμη κατανάλωση και η παραγωγή στοχεύει στο να «κάνει 

όλο και καλύτερα με λιγότερα», τα καθαρά κέρδη από τις οικονομικές δραστηριότητες 

μπορούν να αυξηθούν με τη μείωση της χρήσης των πόρων, της υποβάθμισης και της 

ρύπανσης καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος, αυξάνοντας 

ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής. Πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 
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εκμετάλλευση της αλυσίδας εφοδιασμού, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, 

από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή. Αυτό περιλαμβάνει την εκπαίδευση των 

καταναλωτών και των προμηθευτών σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση και τον τρόπο 

ζωής του τροφίμου, παρέχοντάς τους κατάλληλη πληροφόρηση μέσω προτύπων και 

ετικετών και με τη συμμετοχή σε βιώσιμες δράσεις.  

Από την άλλη πολλοί καταναλωτές πλέον είναι πολύ ενημερωμένοι μέσω της 

τεχνολογίας και της πληροφορίας και θέλουν να μαθαίνουν για τις αλυσίδες 

εφοδιασμού και για τις βιώσιμες πρακτικές που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες 

προϊόντων. Επίσης θέλουν να μάθουν πώς καλλιεργείται το τρόφιμο, ποια ήταν η 

επεξεργασία, εάν αποθηκεύτηκε και χειρίστηκε σωστά ή εάν υπάρχουν προβλήματα 

ηθικής στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η αδυναμία αντιμετώπισης ακόμη και μιας από τις 

πτυχές αυτές μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα έσοδα των εμπόρων λιανικής 

πώλησης και των παραγωγών τροφίμων. Δηλαδή ο καταναλωτής πλέον αποτελεί έναν 

από τους σημαντικότερους παράγοντες που ωθεί τις επιχειρήσεις σε στρατηγικό 

προσανατολισμό βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων. 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σε όλα τα άρθρα και έρευνες γύρω από τους 

καθοριστικούς παράγοντες εσωτερικούς και εξωτρικούς για την περιβαλλοντική 

βιώσιμη διοίκηση των ελληνικών εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων , αναφέρετε ότι 

παίζει σημαντικό ρόλο το μέγεθος ενός οργανισμού ως προς την επίτευξη των 

βιώσιμων στόχων SC, δηλαδή ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις πιο εύκολα εντάσουν και 

διατηρούν την βιώσιμη στρατηγική διοίκησης εφοδιαστικών αλυσίδων. Φυσικά 

τονίζεται από πολλούς συγγραφείς ότι αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο αυξημένο 

κόστος που απαιτείται για την εφορμογή της βιώσιμης προσαρμογής, το οποίο 

δύσκολα μπορούν να καλύψουν οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Για να γίνει ένας οργανισμός βιώσιμος πρέπει να υπάρχει ένας βιώσιμος 

στρατηγικός σχεδιασμός και μία στρατηγική βιωσιμότητας που πρέπει να αναπτυχθεί 

στηριζόμενη στην καινοτομία και στην δημιουργία της κατάλληλης εκπαίδευσης και 

σκέψης του προσωπικού και των διαχειριστών. Δηλαδή, η κινητοποίηση του 

προσωπικού μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των στρατηγικών 

βιωσιμότητας. Γενικά οι κατευθεντήριες γραμμές προς όλους τους εμπλεκόμενους 

μιας εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων από την ανώτατη διοίκηση εσωτερική ή 
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εξωτερική, αποτελούν το κυρίαρχο κριτήριο βιώσιμης διοίκησης εφοδιαστικής 

αλυσίδας.  

Παράλληλα αναφέρεται συχνά η σημασία την πολυπλοκότητας, της 

συνεργασίας μεταξύ των εταίρων της SC και των εστιακών επιχειρήσεων καθώς και 

της δέσμευσης των προμηθευτών, παράγοντες υψηλής σημασίας για την επιτυχία των 

βιώσιμων πρακτικών της διοίκησης των εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων.  

6.2 Μελλοντικές προτάσεις για βιώσιμες πρακτικές SCM 

Σε αυτήν την εποχή της αβεβαιότητας, κάθε προσπάθεια ανάπτυξης ενός 

σεναρίου του μέλλοντος είναι γεμάτη με δυσκολίες. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν ήδη 

κάποιες παρατηρήσιμες τάσεις και δείκτες είναι δυνατόν να αναμένουμε μια εικόνα 

της βιώσιμης διοίκησης της αλυσίδας εφοδιασμού και επίσης να προτείνουμε μερικούς 

πιθανούς τρόπους συνάντησης αυτών των προκλήσεων. 

Τα περισσότερα στελέχη των επιχειρήσεων που θέλουν να βελτιώσουν την 

διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας επικεντρώνονται κυρίως στην προμήθεια και 

στην παραγωγή και σε κάποιους παράγοντες που βοηθάνε την βελτίωση και την  

βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως είναι το κόστος της αλυσίδας 

εφοδιασμού, η ανταπόκριση προς τις ανάγκες των πελατών, η βελτίωση των επιδόσεων 

παράδοσης, η μείωση της πολυπλοκότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ευελιξία του 

όγκου των προιόντων, η ενίσχυση των πρακτικών βιωσιμότητας εφοδιαστικής 

αλυσίδας.  

Προκειμένου τα στελέχη να υλοποιήσουν αυτές τις στρατηγικές με επιτυχία και 

ορατότητα από άκρο σε άκρο στην εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει: 

• Να είναι επικεντρωμένοι στις πρακτικές που ενισχύουν τις σχέσεις των 

εταίρων, την ροή των αγαθών και των πληροφοριών. 

• Να δομήσουν τους οργανισμούς με στελέχη ισχυρών διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων, (όπως η επικοινωνία και η διαχείριση σχέσεων) τόσο εσωτερικά όσο και 

εξωτερικά.  

• Να χρησιμοποιούν κατάλληλη τεχνολογία και λύσεις λογισμικών, έτσι ώστε τα 

λεπτομερή δεδομένα αναφοράς να είναι πιο προσιτά και ακριβή ώστε να ενημερώσουν 
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καλύτερα τους ηγέτες της εφοδιαστικής αλυσίδας για μέτρα επιδόσεων καθώς και για 

μελλοντικό στρατηγικό σχεδιασμό βιωσιμότητας. 

• Να αναπτύσσουν ισχυρές και υγιείς σχέσεις με τους προμηθευτές. Οι 

καλύτερες σχέσεις προμηθευτών είναι εκείνες με αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ 

αγοραστή και πωλητή. Παράλληλη εκπαίδευση και κατάρτηση προμηθευτών για 

κοινές δράσης μείωσης του CO2 και παρόμοιες αειφόρες ενέργειες. 

• Να δημιουργούν στρατηγικές επιλογής προμηθευτών και η προσθήκη ενός 

συνεργατικού στοιχείου στη στρατηγική προμήθεια παράγει ακόμα καλύτερα 

αποτελέσματα. Ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ εταιρειών και προμηθευτών για κοινή 

ανάπτυξη βιώσιμων SC. 

• Να αναπτύσσεται και να διατηρείται από τα στελέχη απόθεμα για περιόδους 

κρίσης, ελέγχοντας το αυξημένο κόστος με σωστό προγραματισμό πρόβλεψης και 

ζήτησης για τη διασφάλιση των βέλτιστων επιπέδων απογραφής. 

• Να αναπτύσσεται μια δομή που να ελέγχεται και να ενημερώνεται προς 

διασφάλιση βιώσιμης πορείας της αλυσίδας εφοδιασμού. 

• Να δίνεται σημασία και σοβαρότητα σε πράσινες πρωτοβουλίες ή αειφόρες 

πρωτοβουλίες και στην κοινωνική ευθύνη από άκρη σε άκρη της αλυσίδας και κυρίως 

όταν αφορούν εταιρείες που δραστηριοποιούνται διεθνώς και αυτό θα επηρεάσει και 

την θέση του μάρκετινγκ που παρουσιάζεται προς τα έξω. 

Η αλυσίδα εφοδιασμού στη βιομηχανία τροφίμων πρέπει να είναι κερδοφόρα 

και βιώσιμη, προκειμένου να υπάρχει βιωσιμότητα. Η αειφόρος ανάπτυξη σε μια 

αλυσίδα εφοδιασμού έγινε απαίτηση των καταναλωτών καιη η πίεση στις επιχειρήσεις 

για να είναι πιο βιώσιμη ανάπτυξη αυξάνεται και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο 

στόχος αυτού του εγγράφου ήταν να εξετάσει τις πρακτικές βιώσιμης αλυσίδας 

εφοδιασμού στη βιομηχανία τροφίμων και λαμβάνοντας υπόψη διάφορους κρίσιμους 

παράγοντες που αναλύθηκαν εκτενέστερα.  

Προκειμένου μια επιχείρηση να γίνει ανταγωνιστική και βιώσιμη, θα πρέπει να 

εξετάσει πρακτικές αλυσίδας εφοδιασμού σε πτυχές λειτουργιών, διαδικασιών και 

σχεδιασμού. Επίσης, οι πρωτοβουλίες  συνεργασίας σε όλα τα μέρη μιας αλυσίδας 

εφοδιασμού διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο και καθιστούν δυνατή την ικανότητα 
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διαφοροποίησης και καινοτομίας προκειμένου να δημιουργηθεί αξία στην 

εφοδιαστική αλυσίδα και στο προιόν.  

Τέλος, το «να κάνεις περισσότερα με λιγότερα» θα γίνει όλο και περισσότερο 

ο σκοπός των οργανώσεων και των κλάδου των τροφίμων που επιδιώκουν να 

επιβιώσουν σε έναν κόσμο με περιορισμένους πόρους και συνεχής αύξηση του  

καταναλωτικού κοινού. Οι αλυσίδες εφοδιασμού «μικρού αποτυπώματος» που 

χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους είναι ακόμη πιο ευέλικτες και καλύτερα σε θέση να 

εξυπηρετήσουν τις τοπικές και διεθνής αγορές. 
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