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Εισαγωγή 

 
Στις μέρες μας, οι εταιρείες εργάζονται συνεχώς για την βελτίωση των 

επιχειρησιακών τους διαδικασιών. Η παγκοσμιοποίηση ωθεί τις επιχειρήσεις να 

λάβουν υπ’ όψη διάφορα θέματα τα οποία δεν τις απασχολούσαν στο 

παρελθόν: ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, ποιότητα, δικαιοσύνη και 

ικανότητα υποστήριξης είναι πλέον γνωστοί όροι στον λόγο των επιχειρήσεων. 

Αλλά κάτι παραπάνω απ’ αυτό, οι εταιρίες εφαρμόζουν συνεχώς νέες 

στρατηγικές για να επιζήσουν σε  μια διαρκώς αυξανόμενη ανταγωνιστική 

αγορά. 

Η διαχείριση των RL (Reverse Logistics) είναι 

ένα από τα θέματα που ανέκυψαν ως συνέπεια της 

αυξανόμενης πίεσης που προέκυψε εξαιτίας των 

ανταγωνιστικών δυνάμεων και ειδικότερα, των 

κυβερνήσεων, που εμπλέκονται στην διατήρηση 

και προστασία του περιβάλλοντος. Ένα καλό 

παράδειγμα είναι οι ηγέτες των χωρών της Ε.Ε., οι 

οποίοι εργάζονται εντατικά σε διάφορα 

προγράμματα για να διασφαλίσουν την διατήρηση 

των φυσικών πόρων. 

Λίγα χρόνια πριν, τα RL ήταν πρακτικά 

άγνωστη από τους ακαδημαϊκούς και τις εταιρίες. Σήμερα είναι μια λειτουργία 

η οποία γίνεται όλο και πιο σημαντική, όσο οι εταιρίες συνηδειτοποιούν το 

επικείμενο κέρδος που απορρέει από τις δραστηριότητες των RL αλλά και την 

σημασία της προσοχής σχετικά με τη μόλυνση που προέρχεται από τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεδομένης της επιρροής των RL σε διάφορες 

εταιρίες και χώρες στον κόσμο, είναι ένα σημαντικό πεδίο έρευνας. Ήδη, τα RL 

είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τον ορισμό του τρόπου με τον οποίο θα 

σχεδιάζονται τα προϊόντα, και πολλές επιχειρήσεις τα λαμβάνουν υπ’ όψη για 

να εκτελούν τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες. 

Οι Rogers και Tibben-Lembke ανακάλυψαν ότι το κόστος των logistics 

υπολογίζεται γύρω στο 10,7% της οικονομίας των Η.Π.Α. Ωστόσο, το ακριβές 

χρηματικό ποσό των δραστηριοτήτων των RL είναι δύσκολο να υπολογιστεί 

από τη στιγμή που οι περισσότερες εταιρείες δεν γνωρίζουν το ύψος του 

κόστους των επιστροφών τους.  
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Το μέγεθος και η επιρροή των RL ποικίλλει από τη θέση της βιομηχανίας 

και των καναλιών. Ποικίλλει επίσης και από την επιλογή του καναλιού της 

εταιρίας. Ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων RL στην 

οικονομία είναι αρκετά ευρύ και ότι βρίσκεται συνεχώς σε μεγέθυνση. 

Οι στόχοι της εργασίας είναι: καταρχήν, να περιγράψω τα κύρια σημεία 

της σημερινής βιβλιογραφίας σχετικά με τον ορισμό των RL, να τονίσω τις 

διαφορές των RL με την ΕΑ (Εφοδιαστική Αλυσίδα) και στη συνέχεια, να 

προβάλλω την σημαντικότητα τους στο σημερινό κόσμο των επιχειρήσεων. 

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο των e-business 

μοντέλων και κυρίως πως μπορούν αυτά να εφαρμοστούν στις διαδικασίες 

Reverse Logistics. Κατόπιν, θα ακολουθήσει μια ανάλυση της προσφοράς και 

του τρόπου λειτουργίας των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Τέλος, θα 

παραθέσουμε δυο παραδείγματα μελετών περιπτώσεων από την Ασία και τις 

Η.Π.Α. σχετικά  με το πεδίο των εκδόσεων και των συσκευασιών αντίστοιχα.  
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1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ REVERSE LOGISTICS 

 

Υπάρχουν διάφοροι συγγραφείς που πρότειναν ορισμούς για τα RL. Η 

πρόθεσή μου σε αυτό το τμήμα δεν είναι να αναπτύξω νέες έννοιες ή θεωρίες 

σχετικά με τα RL, αλλά να παραθέσω μια σύντομη αναφορά των κύριων 

δηλώσεων και ορισμών που υπάρχουν στη σημερινή βιβλιογραφία. 

Η σημερινή ταχύτητα στον κόσμο των επιχειρήσεων ώθησε τις εταιρίες να 

αναπτύξουν διάφορες στρατηγικές για να βελτιώσουν το ανταγωνιστικό τους 

πλεονέκτημα στην αγορά. Η συνεχής έρευνα για εναλλακτικές βελτίωσης, 

έκανε κάποια πεδία τα οποία είχαν αμεληθεί στο παρελθόν, τώρα να 

αναδεικνύονται ως σημαντικές πηγές πόρων αποδοτικότητας. Η 

επαναχρησιμοποίηση των υλικών, οι διαδικασίες 

ανακατασκευής, οι πολιτικές όπως Σχέδιο για 

Αποσύνθεση (σχεδιασμός ενός προϊόντος με 

τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί πιο εύκολα να 

αποσυντεθεί στο τέλος του κύκλου ζωής του - 

DFD: Design for Disassembly), τα αποδοτικά 

συστήματα επιστροφής προϊόντων, ανάμεσα σε 

άλλα ανήκουν σε εκείνα τα είδη πεδίων που 

αντιμετωπίζονται σήμερα σαν μια πραγματική 

πηγή κερδών για τις εταιρίες. 

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί των RL στην βιβλιογραφία: 

Ο Krikke (1998) είπε ότι (RL …) «είναι η συλλογή, μεταφορά, 

αποθήκευση κι επεξεργασία των απορριμένων προϊόντων» 

Ο Fleischmann et al. (1997) ορίζει τα RL ως: «μια διαδικασία η οποία 

καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις δραστηριότητες logistics από τα μεταχειρισμένα 

προϊόντα που δεν είναι πλέον αναγκαία για τον χρήστη στα προϊόντα που είναι 

και πάλι προς χρήση σε μια αγορά». 

Ο Dowlatshahi (2000) λέει ότι είναι: «μια διαδικασία στην οποία ο 

παραγωγός δέχεται συστηματικά αρχικώς απεσταλμένα προϊόντα ή μέρη αυτών 

από το σημείο της κατανάλωσης για πιθανή ανακύκλωση, ανακατασκευή, ή 

διάθεση». 

Ο Guide et al.(2000) ορίζει τα RL ως «ο στόχος αποκατάστασης των 

απορριμένων προϊόντων (πυρήνες1). Μπορεί να περιλαμβάνει συσκευασία και 

                                                 
1  Ένα πολύτιμο κι επαναχρησιμοποιήσιμο μέρος ή υποτμήμα το οποίο μπορεί να ανακατασκευαστεί και 
να πουληθεί ως ανταλλακτικό, το βρίσκουμε συχνά στην αυτοκινητοβιομηχανία 
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αποστολή προϊόντων πίσω σε ένα σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή 

ανακατασκευή». 

Ο Kroon (1995), θεωρεί ότι τα RL «είναι οι ικανότητες και 

δραστηριότητες διοικητικής διαχείρισης που εμπλέκονται στη μείωση, 

διαχείριση και διάθεση των βλαβερών και μη αποβλήτων από τη συσκευασία 

και τα προϊόντα. Περιλαμβάνει την αντίστροφη διανομή, η οποία δημιουργεί 

αγαθά και υπηρεσίες που ρέουν στην αντίθετη κατεύθυνση απ’ ότι οι κανονικές 

δραστηριότητες logistics». 

Για τον Stock (1998) ως RL ορίζεται «ο ρόλος της ΕΑ στην επιστροφή 

των προϊόντων, τη μείωση των πηγών, την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, 

την αλλαγή των υλικών, την διάθεση των αποβλήτων, την ανανέωση, την 

επισκευή, και την ανακατασκευή». 

Τέλος, οι Rogers και Tibben-Lembke (1998) λένε ότι RL είναι «η 

διαδικασία προγραμματισμού, υλοποίησης κι ελέγχου της αποδοτικής και 

οικονομικής ροής των πρώτων υλών, των απαιτούμενων κατά τη διαδικασία 

υλικών, των έτοιμων προϊόντων από το σημείο της κατανάλωσης έως το 

σημείο παραγωγής με σκοπό την ανάκτηση της αξίας τους ή την ορθή 

διάθεσή2 τους».  

Εάν αναλύσουμε προσεκτικά αυτούς τους ορισμούς, υπάρχουν έξι 

στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη: 

  Το πρώτο, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι συγγραφείς ορίζουν τι 

είναι τα RL. Κάποιοι απ’ αυτούς ορίζουν τα RL ως έναν πεδίο ή ένα σύνολο 

ικανοτήτων και δραστηριοτήτων διοικητικής διαχείρισης, αλλά οι περισσότεροι 

απ’ αυτούς το ορίζουν σαν μια 

διαδικασία. Η έννοια της διαδικασίας 

είναι γενικότερη και ενσωματώνει 

τα πεδία και τις δραστηριότητες για 

να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος 

σκοπός. Είναι σωστό, να θεωρήσουμε ότι τα RL δεν είναι ένα σύνολο 

ικανοτήτων, αλλά χρησιμοποιούν διάφορες ικανότητες για να εκτελέσουν 

συγκεκριμένες δραστηριότητες. Για αυτούς τους λόγους τα RL ορίζονται 

καλύτερα ως μια διαδικασία από τη στιγμή που αυτός ο όρος προσαρμόζεται 

καλύτερα στους στόχους των RL. 

                                                 
2 Με τον όρο διάθεση εννοούμε την ενέργεια απόρριψης των προϊόντων που βρίσκονται εκτός κύκλου 
ζωής και δε μας είναι πλέον χρήσιμα 
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  Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη στον 

ορισμό είναι οι εισροές που η διαδικασία των RL χρησιμοποιεί για να εκτελέσει 

τις δραστηριότητές της. Οι περισσότεροι από τους συγγραφείς θεωρούν ότι οι 

εισροές αποτελούνται βασικά από απορριμένα ή μεταχειρισμένα προϊόντα, 

προϊόντα ή μέρη αυτών που αποστάλθηκαν προγενέστερα, βλαβερά και μη 

απόβλητα συσκευασιών, πληροφορίες, πρώτες ύλες, απαιτούμενα κατά τη 

διαδικασία υλικά, και τελικά προϊόντα. Αυτές οι εισροές προσδιορίζουν το πεδίο 

της διαδικασίας των RL. Κάποιοι από τους ορισμούς περιορίζουν την εισροή 

μόνο στα απόβλητα ή τα ανακυκλωμένα προϊόντα, αλλά άλλοι διαθέτουν μια 

ευρύτερη αντίληψη όπου οι πληροφορίες, οι πρώτες ύλες, τα αποθέματα και τα 

αγαθά διαχειρίζονται μέσα από το σύστημα των RL. Πιστεύω ότι αυτή η 

τελευταία έννοια προσαρμόζεται καλύτερα στην αντίληψη των RL, από τη 

στιγμή που περιλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου «την αντίστροφη ροή» αντικειμένων 

μέσα από την εφοδιαστική αλυσίδα, και δεν περιορίζει τα RL στη διαχείριση 

είτε αποβλήτων είτε χρησιμοποιημένων προϊόντων, η οποία θεωρείται ότι είναι 

μια παραπλανητική και στενή οπτική της αντίληψης των RL, αλλά όπως 

βλέπουμε είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη. 

  Το τρίτο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη, είναι οι 

στόχοι ή δραστηριότητες που εμπλέκονται στην δραστηριότητα των RL, ή με 

άλλα λόγια, από τη στιγμή που οι εισροές εισάγονται στη διαδικασία, τι 

απογίνονται στη συνέχεια; Όπως θα δούμε, αυτές οι δραστηριότητες είναι 

παρόμοιες με αυτές που εκτελούνται στην κανονική εφοδιαστική αλυσίδα, 

αλλά τα RL περιλαμβάνουν επίσης κι άλλους στόχους. Είναι επίσης σημαντικό 

να σημειώσουμε ότι οι δραστηριότητες των RL συνήθως εισάγουν περισσότερα 

στοιχεία αβεβαιότητας σε όρους συχνότητας με την οποία αυτές εκτελούνται 

και την ποσότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούν. Συνοψίζοντας, οι 

δραστηριότητες αυτές είναι: 

- Προγραμματισμός, εφαρμογή κι έλεγχος μιας αποδοτικά 

συμφέρουσας ροής προϊόντων. 

- Συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση, 

αποθήκευση, επεξεργασία, αποδοχή, μείωση, 

διαχείριση, διάθεση και αποστολή προϊόντων. 

Οι προαναφερθείσες είναι οι ίδιες 

δραστηριότητες με αυτές που εκτελούνται στην 

Εφοδιαστική Αλυσίδα, κάτι το οποίο είναι 

προφανές, από τη στιγμή που προέρχονται από 
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τον ίδιο ορισμό της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ωστόσο τα συστήματα που 

εμπλέκονται στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα RL είναι αρκετά διαφορετικά. 

Αυτό εξηγεί και την ανάπτυξη νέων θεωριών κι έρευνας στο πεδίο των RL. 

  Το τέταρτο στοιχείο που εντοπίζεται αφορά τις εξαγωγές ή 

συνέπειες της διαδικασίας RL. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι οι στόχοι των RL 

είναι η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, η ανακατασκευή, η διάθεση, η 

μείωση και η ανάκτηση αξίας από τις «εκροές». Κανείς όμως από τους 

συγγραφείς δεν εισάγει ταυτόχρονα όλες τις παραπάνω έννοιες στον ορισμό 

του. 

  Τα δυο τελευταία θέματα ή στοιχεία που εξετάζονται είναι το 

αρχικό και τελικό σημείο της διαδικασίας RL. Όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν 

ότι η διαδικασία αρχίζει στο σημείο κατανάλωσης. Παρόλο αυτά είναι 

σημαντικό να θεωρήσουμε το γεγονός ότι, όταν αναφέρονται στο σημείο 

κατανάλωσης, εισάγουν τους διανομείς, τους λιανοπωλητές και τους 

καταναλωτές. Με άλλα λόγια, αν το προϊόν είναι, για παράδειγμα, η επιστροφή 

ενός απούλητου προϊόντος, μπορεί να πάει από το λιανοπωλητή ή το διανομέα 

στον παραγωγό, και θεωρείται επίσης ως μέρος της διαδικασίας RL. Η ακρίβεια 

είναι σημαντική με σκοπό να εξακριβώσει κανείς ποιες είναι οι διαδικασίες των 

RL, από τη στιγμή που το πρόβλημα γίνεται πιο σύνθετο επειδή τα προϊόντα 

μπορούν να αποσταλούν απευθείας από τους πελάτες, λιανοπωλητές ή 

διανομείς στον παραγωγό. 

  Τέλος, στους παραπάνω ορισμούς ως προορισμός 

χαρακτηρίζεται: ο παραγωγός, ένα κεντρικό σημείο συλλογής ή, το σημείο 

προέλευσης. Ο παράγοντας-κλειδί για να αναγνωρίσει κανείς αν μια διαδικασία 

είναι διαδικασία των RL είναι να ελέγξει αν τα προϊόντα που αποστάληκαν 

προηγουμένως επιστρέφουν πίσω από τον δέκτη. 

Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τα στοιχεία που αναφέραμε στους προηγούμενους 

ορισμούς. 

Ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται συχνά στον λόγο των ειδικών 

logistics είναι η σύγχυση μεταξύ των RL και των Πράσινων Logistics. Η απειλή 

που υπάρχει εξαιτίας της σπανιότητας και της επιδείνωσης των φυσικών πόρων 

έκανε τις εταιρίες πιο ευσυνείδητες σχετικά με την αναγκαιότητα (υποχρέωση, 

σε μερικές χώρες) να αναπτύξουν «πράσινες» εναλλακτικές ή οικολογικούς 

τρόπους για τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες. 

Σίγουρα, τα RL και τα Πράσινα Logistics μοιράζονται κάποιες 

δραστηριότητες και, αυτό το γεγονός παράγει μια γενική παραπλάνηση 
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ανάμεσα και στις δυο έννοιες. Ωστόσο, τα RL είναι κάτι παραπάνω από την 

επαναχρησιμοποίηση των εμπορευματοκιβωτίων ή την ανακύκλωση των 

υλικών συσκευασίας. Ο επανασχεδιασμός της συσκευασίας για την 

χρησιμοποίηση λιγότερων υλικών, ή η μείωση της ενέργειας και της μόλυνσης 

από τη μεταφορά είναι σημαντικές δραστηριότητες, αλλά ταιριάζουν καλύτερα 

στην ορολογία «Πράσινα» Logistics. Εάν αγαθά ή προϊόντα δεν στέλνονται 

«προς τα πίσω», η δραστηριότητα πιθανόν να μη συγκαταλέγεται στις 

δραστηριότητες RL. Ωστόσο, πολλές δραστηριότητες των Πράσινων Logistics 

βρίσκονται στο πεδίο των RL. 

 
Τι είναι Εισροές Δραστηριότητες Εκροές Από Σε 

 Διαδικασία 
 Πεδίο 
 Ικανότητες 
και 
Δραστηριότ
ητες 

 Απορριμένα 
προϊόντα 

 Μεταχειρισμέ
να προϊόντα 

 Συσκευασίες 
από βλαβερά 
ή μη 
προϊόντα 

 Πληροφορίες 
 Πρώτες ύλες 
 Εντός 
διαδικασίας 
αποθέματα 

 Έτοιμα αγαθά 
 Σχετικές 
πληροφορίες 

 Προγραμματισμ
ός, εφαρμογή 
κι έλεγχος μιας 
αποδοτικά 
συμφέρουσας 
ροής 
προϊόντων 

 Συλλογή 
 Μεταφορά 
 Αποθήκευση 
 Επεξεργασία 
 Αποδοχή 
 Ανάκτηση 
 Συσκευασία 
 Αποστολή 
 Μείωση 
 Διαχείριση 
 Διάθεση 
 Αποσύνθεση 
 Κατάλογοι 
 Παραγωγή 

 Προϊόντα 
προς 
επαναχρησι
μοποίηση 

 Ανακύκλωσ
η 

 Ανακατασκε
υή 

 Διάθεση 
 Μείωση  
 Διαχείριση 
 Ανάκτηση 
αξίας 

 Σημείο 
κατανάλ
ωσης 

 Παραγωγό 
 Τόπος 
συλλογής 

 Σημείο 
προέλευσης 

Πίνακας 1. Σύγκριση μεταξύ των ορισμών RL 
 

 

Τέλος, θεωρώ ότι ο ορισμός των Rogers και Tibben-Lembke (1998) 

ενσωματώνει τα κύρια στοιχεία της διαδικασίας RL. Εξηγείται πολύ καλά η 

πραγματική έννοια της ορθής διαχείρισης προϊόντων που έχουν τελειώσει τον 

κύκλο ζωής τους και της ανάκτησης αξίας σαν μια καλή επέκταση του ορισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, «RL είναι η διαδικασία της κίνησης των προϊόντων από τον 

τυπικά τελικό προορισμό με σκοπό την ανάκτηση αξίας ή την ορθή διαχείριση 

προϊόντων που έχουν τελειώσει τον κύκλο ζωής τους. Αναπαραγωγή και 

δραστηριότητες ανανέωσης μπορούν να συμπεριληφθούν στον ορισμό των 

RL» (Karen Hawks, αντιπρόεδρος της εταιρίας Navesink Logistics) 
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1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ RL 

 
Οι οικονομικοί παράγοντες, η νομοθεσία, η εταιρική υπηκοότητα και τα 

θέματα περιβάλλοντος μπορούν άμεσα κι έμμεσα να επηρεάσουν καθοριστικά 

τις διαδικασίες των RL.  

 

1.2.1 Οικονομικοί παράγοντες  

Τα οικονομικά χαρακτηρίζονται ως η κινητήρια δύναμη στα RL που 

σχετίζονται με όλες τις επιλογές αποκατάστασης, όπου η εταιρία λαμβάνει 

άμεσα αλλά και έμμεσα οικονομικά οφέλη. Είναι εμφανές ότι οι εταιρίες 

προσπαθούν συνεχώς ώστε να πετύχουν μείωση του κόστους στις 

παραγωγικές τους διαδικασίες. Αν μια εταιρία αξιοποιεί σωστά τα RL θα 

κερδίσει χρήματα (Stock 1998). Η αποκατάσταση των προϊόντων για 

αναπαραγωγή, επιδιόρθωση, ανασχηματισμό και ανακύκλωση μπορεί να 

οδηγήσει σε κερδοφόρες επιχειρησιακές ευκαιρίες (Andel, 1997). Τα RL 

αντιμετωπίζονται πλέον από τις επιχειρήσεις έως μια «αποκατάσταση των 

επενδύσεων» σε αντιδιαστολή με την απλή ελαχιστοποίηση του κόστος της 

διαχείρισης των αποβλήτων (Saccomano, 1997). Ένα πρόγραμμα RL μπορεί να 

επιφέρει κέρδη στο  κόστος των εταιριών δίνοντας έμφαση στη μείωση των 

πόρων, προσθέτοντας αξία από την αποκατάσταση των προϊόντων ή από τη 

μείωση των δαπανών διάθεσης. Οι Guide και Wassenhove (2003) δίνουν ένα 

παράδειγμα της αμερικάνικης επιχείρησης ReCellular η οποία με την ανανέωση 

των κινητών τηλεφώνων απέκτησε οικονομικό πλεονέκτημα. Κατά συνέπεια, οι 

οικονομικοί οδηγοί των RL οδηγούν σε απευθείας κέρδη: στα υλικά εισροών, 

στη μείωση του κόστους, στην αποκατάσταση προστιθέμενης αξίας κι επίσης σε 

έμμεσα κέρδη μέσω παρακώλυσης της νομοθεσίας, προστασίας της αγοράς από 

τις εταιρίες, οικολογική εικόνα για τις εταιρίες και τέλος βελτίωση των σχέσεων 

πελάτη-προμηθευτή. 

 

1.2.2 Νομοθεσία 

Ένας άλλος σημαντικός οδηγός για τα RL είναι η νομοθεσία. Η νομοθεσία 

αναφέρεται σε κάθε αρμοδιότητα που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να 

ανακτήσουν τα προϊόντα τους ή να τα δεχτούν πίσω μετά το τέλος του κύκλου 

ζωής τους. Στις αρμοδιότητες συμπεριλαμβάνονται η συλλογή κι 

επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, η 

επιβάρυνση του κόστους διαχείρισης αποθεμάτων στους παραγωγούς, η 

μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων και η χρήση των 
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αυξανόμενων ανακυκλωμένων υλικών. Για παράδειγμα, υπάρχει μια 

απαγόρευση των επιβλαβών ουσιών στις διαδικασίες παραγωγής, η οποία 

διευκολύνει την αποσυναρμολόγηση, και ανακύκλωση των ηλεκτρονικών 

αποβλήτων. Έτσι μια απόφαση RL για οποιαδήποτε εταιρία ηλεκτρονικών 

διασφαλίζει ότι τα προϊόντα που βρίσκονται εκτός κύκλου ζωής ότι θα 

αποσυρθούν κατά έναν τρόπο ο οποίος είναι συμβατός με την υπάρχουσα 

νομοθεσία. 

 

1.2.3 Εταιρική υπηκοότητα 

Ένας άλλος οδηγός για τα RL είναι η εταιρική υπηκοότητα που αφορά ένα 

σύνολο αξιών ή αρχών που ωθεί μια εταιρία ή έναν οργανισμό να δεσμευτεί 

υπεύθυνα με τις δραστηριότητες RL. Οι δραστηριότητες RL μπορούν να 

οδηγήσουν στη βελτίωση της εταιρικής εικόνας (Carter & Ellram, 1998). Ένα 

καλό παράδειγμα είναι του Paul Farrow, ιδρυτή της Walden Paddlers, Inc., του 

οποίου το μέλημα για την ταχύτητα με την οποία τα καταναλωτικά προϊόντα 

ταξιδεύουν μέσω της αγοράς στη χωματερή τον ώθησε σε ένα καινοτόμο 

σχέδιο για ένα 100% ανακυκλώσιμο προϊόν (V. Ravi, 2005). 

Το 1996, το Hanna Andersson, άμεσος λιανοπωλητής ενός εκατομμυρίου 

ενδυμάτων νηπίων και μικρών παιδιών, ανέπτυξε το πρόγραμμα Hannadowns 

στο οποίο διανείμαν τα φορεμένα επιστρεφόμενα ενδύματα των παιδιών μέσω 

των σχολείων, στα καταφύγια για άστεγους, αλλά κι άλλες φιλανθρωπίες 

(Spence, 1998). Η Nike, ενθαρρύνει τους καταναλωτές να επιστρέφουν τα 

μεταχειρισμένα παπούτσια στο κατάστημα από το οποίο τα είχαν αγοράσει. Στη 

συνέχεια αυτά αποστέλλονται πίσω στα εργοστάσια όπου θρυμματίζονται και 

χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την κατασκευή γηπέδων καλαθοσφαίρισης 

ή αγωνιστικών διαδρόμων στον στίβο. Συν τοις άλλοις, τα υλικά αυτά γίνονται 

δωρεά προς βελτίωση της φήμης της Nike. Φαίνεται από τα τελευταία δυο 

παραδείγματα ότι λίγες εταιρίες ενεργούν σαν καλοί εταιρικοί υπήκοοι 

συνεισφέροντας στην κοινωνία και βοηθώντας ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν 

την ίδια τύχη με τους τυπικούς καταναλωτές τους. 

 

1.2.4 Περιβαλλοντικά και οικολογικά θέματα 

Η έννοια για τα περιβαλλοντικά και οικολογικά θέματα είναι επίσης ένας 

από τους οδηγούς για τα RL. Τα RL οδηγούν σε οφέλη για το περιβάλλον. Ο 

Hart (1997) προτείνει ότι το δόγμα για το οικολογικό ίχνος υποδεικνύει τη 

σχετικότητα των οικολογικών πρωτοβουλιών για τις χώρες. Τα RL οδήγησαν σε 
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ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τις εταιρίες οι οποίες προληπτικά ενσωμάτωσαν 

τους περιβαλλοντικούς τους στόχους στις επιχειρησιακές πρακτικές και τα 

στρατηγικά τους σχέδια (Newman & Hanna, 1996). Οι μάνατζερς δίνουν 

αυξημένη βαρύτητα στα περιβαλλοντικά 

θέματα. Η περιβαλλοντική διαχείριση 

κερδίζει συνεχώς ενδιαφέρον στο πεδίο 

της διαχείρισης της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας. Οι Murphy, Poist, και 

Braunschweig (2002) κατόπιν 

δημοσκοπήσεως ανακάλυψαν ότι το 60% 

σε μια ομάδα 133 μάνατζερ θεωρεί το 

θέμα του περιβάλλοντος πολύ σημαντικό και ότι το 82% αυτών αναμένει ότι 

θα αυξηθεί η σημαντικότητα τα επόμενα χρόνια. Η «οικολογική» εικόνα της 

περιβαλλοντικά φιλικής παραγωγής προϊόντων έγινε ένα σημαντικό στοιχείο 

μάρκετινγκ, το οποίο υποκίνησε ένα σύνολο εταιριών να ανακαλύψουν 

επιλογές προκειμένου να ανακτήσουν και να αποκαταστήσουν τα προϊόντα 

τους (Thierry, 2007).  
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1.3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑ ΚΑΙ RL 

 

Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ της ΕΑ και των RL που δικαιολογούν 

την ανάπτυξη θεωριών για καθένα από τα δυο πεδία. Παρακάτω θα 

επικεντρώσω την ανάλυση σε θέματα επιχειρησιακών διαδικασιών των RL, 

παρόλο που όλα τα οργανωτικά πεδία μπορούν να επηρεαστούν από την 

εισαγωγή ενός συστήματος RL μέσα σε μια εταιρία. 

Κάποιοι συγγραφείς παρέχουν διάφορα παραδείγματα για την επιρροή 

των RL σε άλλα οργανωτικά πεδία στις εταιρίες. Για παράδειγμα, το Σχέδιο για 

Αποσύνθεση (DFD) είναι μια νέα τάση όπου η διαδικασία σχεδιασμού ενός 

καθορισμένου προϊόντος αφορά επίσης την διαδικασία αποσύνθεσης. Από 

αυτήν την άποψη, το προϊόν πρέπει να είναι εύκολο να αποσυντεθεί σε 

επιμέρους τμήματα που πιθανώς  θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

συμβατικά προϊόντα, κτλ. Ένα άλλο ζήτημα είναι η τεχνολογία ανάκτησης 

όπου μέχρι τώρα δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως. Είναι απαραίτητο να 

αναπτυχθεί αυτού του είδους η τεχνολογία για οικονομική αλλά και οικολογική 

ζωτική ανάκτηση των ροών επιστροφής. Η εμφάνιση των δευτερογενών 

αγορών είναι μια νέα πρόκληση για το πεδίο του  μάρκετινγκ, είναι μια νέα 

αγορά που αναπτύσσεται, αλλά χωρίς επιρροή της αρχικής αγοράς για το 

προϊόν. 

Για να αναλύσουμε τις διαφορές μεταξύ ΕΑ και RL προτείνω τα ακόλουθα 

πεδία εργασίας: 

 Θεωρία θέσης και σχεδιασμός δικτύου logistics 

 Πρόβλεψη 

 Έλεγχος αποθεμάτων 

 Παραγωγή / Ανακατασκευή 

 Διαδικασίες αποσύνθεσης 

 Αντίστροφη διανομή 

Επάνω στα παραπάνω πεδία θα αναλύσω στην συνέχεια τις διαφορές 

μεταξύ της ΕΑ και των RL. 

 

1.3.1 Θεωρία θέσης και σχεδιασμός δικτύου logistics 

Αυτό το πεδίο περιλαμβάνει όλα τα σχέδια του αντίστροφου δικτύου. 

Ενδιαφέρεται για τη βελτιστοποίηση της θέσης και της δυνατότητας των 

εγκαταστάσεων όπως και για τη ροή των αγαθών ανάμεσα σε αυτές. Σε 

παραδοσιακά μοντέλα θέσης, οι απαιτήσεις και οι λειτουργικές δαπάνες 
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θεωρούνται εισροές. Οι απαιτήσεις στην ΑΕΑ τοποθετούνται όχι μόνο στη μια 

πλευρά της αλυσίδας αλλά και στις δυο, ενώ οι δευτερογενείς3 αγορές, οι 

εγκαταστάσεις διάθεσης, κτλ επίσης δέχονται το προϊόν της εταιρίας. 

Ο Krikkle (1998) θεωρεί κάποια στοιχεία που διαφοροποιούν το σχέδιο 

του δικτύου των RL από το σχέδιο δικτύου για ΕΑ: 

«Τα συστήματα ΕΑ είναι συστήματα έλξης, ενώ στα RL υπάρχει ο 

συνδυασμός ώθησης κι έλξης, που οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν 

πελάτες και στις δυο πλευρές της αλυσίδας, δηλαδή ο διαθέτης4 και ο νέος 

χρήστης. Στην ΕΑ, μόνο οι αγορές πελατών έχουν την ανάγκη να 

εξυπηρετηθούν και ολόκληρη η αλυσίδα logistics, συμπεριλαμβανομένων και 

των προμηθευτών (το ‘αντίστοιχο’ των διαθετών), προσαρμόζεται σε αυτό. Ως 

αποτέλεσμα της εκτεταμένης ευθύνης των  παραγωγών, το σύνολο των 

αποβλήτων που παρέχεται στο σύστημα των RL (η ώθηση) δε μπορεί να 

επηρεαστεί μακροπρόθεσμα και πρέπει να αντιστοιχηθεί με την ζήτηση (η 

έλξη). Η διάθεση μπορεί να εξυπηρετήσει σαν ένας δρόμος διαφυγής για τα 

ανεπιθύμητα απόβλητα, αλλά το σύνολο της διάθεσης περιορίζεται από τη 

νομοθεσία».  

«Τα μοντέλα της ΕΑ συχνά συμφωνούν με αποκλίοντα δίκτυα, ενώ οι 

αντίστροφες ροές μπορεί να είναι έντονα αποκλίουσες αλλά και συγκλίνουσες 

ταυτόχρονα». 

Ο Fleischmann et al. (1997) συν τοις άλλοις δηλώνει την ακόλουθη 

διαφορά: 

«Μια ιδιαιτερότητα στα δίκτυα αντίστροφης διανομής, είναι ο υψηλός 

βαθμός αβεβαιότητας στην προμήθεια, σε όρους 

ποσότητας αλλά και ποιότητας των χρησιμοποιημένων 

προϊόντων που επιστράφηκαν από τους καταναλωτές. 

Η ποιότητα και η ποσότητα είναι καθοριστικοί 

παράγοντες για μια κατάλληλη δομή δικτύου από τη 

στιγμή που, για παράδειγμα τα προϊόντα υψηλής 

ποιότητας μπορεί να δικαιολογούν μεγαλύτερα κόστη 

μεταφοράς (κι έπειτα μια πιο συγκεντρωμένη δομή 

δικτύων), όπου η εκτεταμένη μεταφορά προϊόντων 

μικρής αξίας δεν είναι συμφέρουσα. Επιπλέον, οι τελικές αγορές για 

                                                 
3 Ως δευτερογενή αγορά θεωρούμε ένα σύνολο εταιριών που πωλούν επισκευασμένα προϊόντα ή 
απορριμένα αγαθά 
4 Ως διαθέτη ορίζουμε τον χρήστη ενός προϊόντος που πλέον δεν το χρειάζεται και απαλλάσσεται από 
αυτό. 
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ανακτημένα προϊόντα μπορεί να μην είναι καλά γνωστές, εκθέτοντας τον 

προγραμματισμό δικτύων σε αυτό το πλαίσιο σε ακόμη μεγαλύτερη 

αβεβαιότητα».  

Η αβεβαιότητα στον αριθμό των προϊόντων που επιστρέφονται, υπονοεί 

ότι μέχρι τη στιγμή που γίνονται δεκτές οι επιστροφές είναι δύσκολο να 

εκτιμηθεί ο αριθμός και η ποιότητα των επιστρεφόμενων προϊόντων. Αυτή η 

κατάσταση περιπλέκει το σχέδιο του δικτύου logistics, από τη στιγμή που οι 

απαιτήσεις δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων και, παρόλο που η εκτίμηση σε 

ποσότητα μπορεί να υπολογιστεί, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η ποιότητα των 

προϊόντων. Αυτό επηρεάζει την απόφαση της τοποθεσίας, δεδομένου ότι η αξία 

του προϊόντος εξαρτάται άμεσα της ποιότητας και της ποσότητας των 

επιστροφών. 

Μια από τις κύριες αποφάσεις που αντιμετωπίζει μια εταιρία στην 

τακτοποίηση του αντίστροφου δικτύου, είναι να αποφασίσει αν οι επιστροφές 

της γίνουν μέσω μιας κεντρικής εγκατάστασης κοντά στα καταστήματα των 

πελατών. Από την άλλη, ένα άλλο κλασσικό ζήτημα είναι να λάβει υπ’ όψη  αν 

οι δραστηριότητες RL θα διευθετηθούν με τις ίδιες ή διαφορετικές 

εγκαταστάσεις με αυτές στις οποίες διεκπεραιώνονται οι διαδικασίες της ΕΑ. 

 

1.3.2 Πρόβλεψη 

Το ζήτημα της πρόβλεψης είναι ένα δύσκολο θέμα στα RL. Αυτή η 

δραστηριότητα συνίσταται στην εκτίμηση του μεγέθους, του συγχρονισμού, 

της θέσης, και της ποιότητας των δεχόμενων επιστροφών. Τις περισσότερες 

φορές, οι επιστροφές ανακύπτουν από λάθη στην πρόβλεψη ζήτησης. Και 

πάλι, εάν η πρόβλεψη δεν είναι ακριβής, μπορεί να ανακύψουν διάφορα 

προβλήματα στις δραστηριότητες RL. 

Από την άλλη, η έλλειψη ενημέρωσης κάποιων δευτερογενών αγορών, 

κάνει δύσκολη την εκτίμηση του αριθμού των αγοραστών σε αυτές τις αγορές. 

Σε μερικά πεδία όπως η επιστροφή δευτεροβάθμιας5 συσκευασίας, η 

πρόβλεψη απευθύνεται θεωρώντας το σύστημα ως κλειστό βρόχο, όπου τα ίδια 

στοιχεία είναι παρόντα στο σύστημα και υπάρχουν κάποιες απώλειες σε κάθε 

κύκλο. Αυτή η προσέγγιση βοηθάει την πρόβλεψη από τη στιγμή που το 

πρόβλημα μειώνεται στην εκτίμηση του αριθμού των μονάδων που χάνονται σε 

κάθε κύκλο του προϊόντος. Για τη δευτερογενή συσκευασία είναι ένας καλός 

                                                 
5 Με τον όρο δευτεροβάθμια συσκευασία εννοούμε το δεύτερο επίπεδο συσκευασίας του προϊόντος, 
π.χ. το κουτί που περιέχει ένα σωληνάριο οδοντόκρεμας ή το χαρτόνι που συγκρατεί έξι φιάλες 
αναψυκτικών. 
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τρόπος πρόβλεψης, από τη στιγμή που η ιδέα είναι να καλύψει όλη την 

απεσταλμένη συσκευασία. 

 

1.3.3 Έλεγχος αποθεμάτων 

Οι εταιρίες χρειάζεται επίσης να διαχειριστούν αποδοτικά τα αποθέματα 

των επιστροφών τους. Υπάρχουν μερικά διαφορετικά χαρακτηριστικά που 

κάνουν πιο δύσκολη τη διαχείριση των αποθεμάτων όταν ενσωματώνονται οι 

επιστροφές. 

• Αβεβαιότητα στην ποσότητα των λαμβανόμενων προϊόντων (ίσως να 

οδηγήσει σε υπέρβαση της δυνατότητας αποθήκευσης) 

• Η δυσκολία του προσδιορισμού μερικών προϊόντων από τη στιγμή που ο  

κώδικας ασφαλείας (bar code) αλλοιώνεται συχνά. 

• Σε μερικούς τομείς είναι συχνό να βρεθούν περιπτώσεις όπως η 

ακόλουθη: κάποια προϊόντα να στέλνονται με ενσωματωμένα κάποια δείγματα 

δωρεάν (για λόγους προώθησης) δημιουργώντας έτσι ένα νέο προϊόν με 

καινούργιο κωδικό ασφαλείας, αλλά στη συνέχεια αυτά τα προϊόντα να 

επιστρέφονται χωρίς το δείγμα δωρεάν. Σε αυτές τις περιπτώσεις το προϊόν 

επιστρέφει στο απόθεμα με τον κωδικό του προϊόντος που είχε πριν την 

ενσωμάτωση του δείγματος δωρεάν. Αυτή η περιπλοκή δημιουργεί πρόβλημα 

στην ισορροπία του αποθέματος. 

Ο Fleischmann et al. (1997) υποστηρίζει ότι υπάρχουν τρεις διαφορές 

στον έλεγχο αποθεμάτων μεταξύ της ΕΑ και των RL: 

o «Στα RL ως αποτέλεσμα της ροής επιστροφών, το επίπεδο 

αποθεμάτων ανάμεσα στις ανανεώσεις προϊόντων δεν είναι απαραίτητο να 

μειώνεται αλλά μπορεί πλέον και να αυξάνεται. Αυτή η έλλειψη 

μονοτονικότητας περιπλέκει σημαντικά τα βασικά μαθηματικά πρότυπα. Ένα 

πιθανό σημείο εκκίνησης για μια πιο στενή ανάλυση αυτής της άποψης, είναι 

τα μοντέλα ισορροπίας μετρητών συμπεριλαμβάνοντας τις εισερχόμενες κι 

εξερχόμενες ροές.» 

o «Υπάρχουν δυο εναλλακτικές για την εκπλήρωση της ζήτησης6 που 

επιβάλλουν ένα πρόσθετο σύνολο αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν. Πρέπει 

να συντονιστούν οι εξωτερικές παραγγελίες και η αποκατάσταση των 

προϊόντων. Αυτό μπορεί να συγκριθεί με το δυο-επιπέδων σύστημα 

                                                 
6 Η εταιρία είτε παραγγέλνει από προμηθευτές τις πρώτες ύλες και παράγει νέα προϊόντα ή εξετάζει 
παλιά προϊόντα και τα φέρνει πίσω ως νέα 
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αποθεμάτων με την ιδιότητα ότι ο εφοδιασμός από ένα μόνο επίπεδο δε μπορεί 

να ελεγχθεί.» 

o «Διακρίνοντας ανάμεσα στα προϊόντα που πρέπει να εξεταστούν και 

τα έτοιμα, η κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω οδηγεί σε ένα δυο-

επιπέδων σύστημα αποθεμάτων. Κατά συνέπεια, οι έρευνες για τις επαρκείς 

στρατηγικές ελέγχου αποθεμάτων, όπως οι πολιτικές ώθησης κι έλξης είναι 

σχετικές σε αυτό το πλαίσιο.»  

 

1.3.4 Ανακατασκευή 

Το ανακτήσιμο σύστημα κατασκευής έχει τρία διακριτά υποσυστήματα: 

αποσύνθεση, ανακατασκευή κι επανασυναρμολόγηση. Αυτή η ενότητα εξετάζει 

την ανακατασκευή και την επανασυναρμολόγηση, ενώ στην επόμενη ενότητα 

θα εξεταστούν οι διαδικασίες αποσύνθεσης. 

Εγείρουν προβλήματα σε αυτό το πεδίο επειδή στην ανακατασκευή, νέα 

προϊόντα παράγονται χρησιμοποιώντας τρία είδη συστατικών: 

- Συστατικά που ανακτώνται από επιστρεφόμενα προϊόντα (άγνωστης 

ποιότητας) 

- Συστατικά που αγοράζονται καινούργια 

- Συστατικά που είτε αγοράζονται νέα, είτε ανακτώνται από 

επιστρεφόμενα προϊόντα εξετάζοντας τη διαθεσιμότητα και τα κόστη. 

Ο Krikke (1998) εκθέτει μερικούς λόγους για τους οποίους τα 

παραδοσιακά ERP συστήματα δεν είναι χρήσιμα για καταστάσεις ανάκτησης: 

Πρώτο πρόβλημα είναι η έλλειψη ταιριάσματος ανάμεσα στην προσφορά και 

στη ζήτηση, εξαιτίας της ταυτόχρονης αποδέσμευσης των ‘επιθυμητών’ και 

‘ανεπιθύμητων’ συστατικών στην αποσύνθεση των επιστρεφόμενων 

προϊόντων. Ένα δεύτερο σημαντικό πρόβλημα αφορά την ανταλλαγή μεταξύ 

επαναχρησιμοποιημένων επιστρεφόμενων συστατικών ή την εξωτερική 

προμήθεια. 

Ο Fleischmann et al. (1997) υποστηρίζει τα ακόλουθα επιχειρήματα: 

«Οι διαδικασίες επισκευής που χρειάζονται ώστε να μετατραπεί ένα 

επιστρεφόμενο προϊόν σε ‘νέο’ εξαρτώνται από την παρούσα κατάσταση του 

προϊόντος.» Πράγματι, η εταιρία δε γνωρίζει τι πρέπει να κάνει με το προϊόν 

μέχρι αυτό να φτάσει στις εγκαταστάσεις κι εξεταστεί η ποιότητά του. 

Επιπλέον, σε ακραία περίπτωση αυτό μπορεί να διαφέρει από περίσταση σε 

περίσταση και η εταιρία να μπορεί γενικά μόνο να αποφασίσει τη διαδικασία 

επιδιόρθωσης μετά από μια σειρά εξετάσεων και διαδικασιών αποσύνθεσης. 
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Επομένως, σε αντίθεση με την παραδοσιακή κατασκευή, στην ανακατασκευή 

συναντάται μια όχι καλά καθορισμένη ακολουθία βημάτων παραγωγής. Αυτό 

απαιτεί προγραμματισμό στο περιβάλλον της ανακατασκευής με μεγαλύτερη 

αβεβαιότητα. 

 «Απαιτείται ένα υψηλότερο επίπεδο συντονισμού στην ανακατασκευή 

εξαιτίας της ανεξαρτησίας ανάμεσα στα διαφορετικά μέρη και τα υποτμήματα». 

Η αποσύνθεση ενός επιστρεφόμενου προϊόντος δεν είναι μια πηγή προμήθειας 

για ένα μόνο μέρος αλλά για διάφορα μέρη ταυτόχρονα. Επιπλέον, μπορούν 

να προκύψουν προβλήματα αποδοτικότητας εάν διάφορα μέρη απαιτούν τις 

ίδιες εγκαταστάσεις επιδιόρθωσης. Ανάλογα προβλήματα συντρέχουν για τον 

κοινό εξοπλισμό στην παραγωγή και την επισκευή. 

 «Η εξάρτηση ανάμεσα σε στοιχεία που αποκτώνται ταυτόχρονα από την 

αποσύνθεση και την επιλογή ανάμεσα σε πολλαπλές πηγές προσφοράς (π.χ. 

διάφορα επιστρεφόμενα προϊόντα) δε μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς από 

μια απλή από πάνω-προς-τα-κάτω προσέγγιση όπως κάνει ένα παραδοσιακό 

ERP.» 

 «Πριν την πραγματική επεξεργασία επιστρεφόμενων προϊόντων οι 

ειδικές μορφές επαναχρησιμοποίησης πρέπει να αποφασιστούν προγενέστερα.» 

Σε προϊόντα με σύνθετες δομές είναι απαραίτητο να αποφασιστεί το επίπεδο 

αποσύνθεσης, εξαρτώμενο από το αναμενόμενο κέρδος της αποσύνθεσης σε 

αυτό το επίπεδο σε σχέση με την αναμενόμενη πιθανότητα να λάβουμε ένα 

καλό προϊόν από το επόμενο επίπεδο αποσύνθεσης. 

Ο Guide et al (2000), καθορίζει εφτά χαρακτηριστικά από τα ανακτήσιμα 

συστήματα κατασκευής που περιπλέκουν τη διαχείριση, τον προγραμματισμό 

και τον έλεγχο των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτά είναι: 

- Η αβεβαιότητα στον συγχρονισμό και την ποσότητα των επιστροφών 

- Η ανάγκη για ισορροπία μεταξύ της ζήτησης και των επιστροφών 

- Η ανάγκη να αποσυντεθούν τα επιστρεφόμενα προϊόντα 

- Η αβεβαιότητα σε υλικά που ανακτώνται από τα επιστρεφόμενα 

αντικείμενα 

- Η απαίτηση για ένα δίκτυο RL 

- Η πολυπλοκότητα των περιορισμών ταιριάσματος των υλικών 

Όλες οι διαδικασίες που χρειάζονται για να ενσωματωθεί εκ νέου το 

επιστρεφόμενο προϊόν στην παραγωγή των νέων συμπεριλαμβάνεται σε αυτό 

το πεδίο. Οι διαδικασίες επιδιόρθωσης μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως 

μέρος αυτού του υποσυστήματος. Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα που προκύπτει 
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από ένα περιβάλλον ανακατασκευής είναι ότι για να παραχθεί ένα προϊόν, η 

διαδρομή παραγωγής είναι αβέβαιη, αφού εξαρτάται από τα επιστρεφόμενα 

υλικά και μέρη. 

 

1.3.5 Διαδικασίες Αποσύνθεσης 

Η αποσύνθεση είναι μια νέα δραστηριότητα η οποία δεν συγκαταλέγεται 

σε αυτές των logistics. Αυτή η δραστηριότητα αποτελεί την αντίστροφη 

διαδικασία της κατασκευής. Μερικοί συγγραφείς την αποκαλούν επίσης 

‘αποσυναρμολόγηση’ (demanufacturing). 

Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη σε αυτό 

το πεδίο, η πρώτη απόφαση αφορά την αποσύνθεση ή όχι ενός προϊόντος, από 

την στιγμή που η ποιότητα των μερών είναι άγνωστη. Υπάρχει μια πιθανότητα 

που εξαρτάται στην αιτία 

επιστροφής του προϊόντος 

παίρνοντας ένα μέρος καλής 

ποιότητας για ανακατασκευή. 

Η δεύτερη κοινή 

απόφαση ε αυτό το πεδίο είνα

εταιρία αποφασίσει να αποσυνθέσει το προϊόν σε διάφορα μέρη, και μερικά από 

τα μέρη αυτά δεν λειτουργούν, τότε η εταιρία αποφασίζει εάν η αποσύνθεση 

θα προχωρήσει σε μεγαλύτερο βαθμό ή όχι. Η απόφαση εξαρτάται από το 

επίπεδο της αποσύνθ σης το οποίο κρίνεται συμφέρον για την εταιρία. 

Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα ανακύπτει από τη

σ ι σχετική με το επίπεδο αποσύνθεσης. Εάν η 

ε

ν αναβάθμιση ή 

υποβ η   

1.3.6 τροφη Διανομή

άθμισ  στη δομή του προϊόντος κατά τη διάρκεια χρήσης του από τον 

πελάτη. Αυτές οι αλλαγές στο προϊόν που οφείλονται στην επισκευή, στην 

αναβάθμιση ή υποβάθμιση, αυξάνει την αβεβαιότητα της κατάστασης 

ποιότητας των επιμέρους τμημάτων όταν το προϊόν αποσυντίθεται. Υπάρχει 

επίσης ένα κίνδυνος ζημίας στη διαδικασία αποσύνθεσης όσο τα προϊόντα δεν 

σχεδιάστηκαν ώστε να υποστηρίζουν τη διαδικασία αποσύνθεσης. Για να 

ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα, οι εταιρίες δουλεύουν στις διαδικασίες 

Σχεδίου για Αποσύνθεση (DFD) ώστε να ελαχιστοποιήσουν την επιρροή στις 

διαδικασίες αποσύνθεσης στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος. 

 

 Αντίσ  

 αντίστροφης διανομής είναι επίσης ένα πρόβλημα 

που χρειάζεται ειδικές λύσεις. Οι όροι των επιστρεφόμενων προϊόντων είναι 

Το σχέδιο του δικτύου
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πραγ

ί π

ι

σε όρους ποιότητας αλλά και 

ποσό

 

υ χρησιμοποιούνται, εφόσον οι πολιτικές 

υπηρ

ματικά διαφορετικοί από αυτούς των νέων. Για παράδειγμα, τα νέα 

προϊόντα μπορούν εύκολα να συσκευαστούν, δίνοντας τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να προγραμματίσουν καλύτερα τη μεταφορική δυνατότητα των 

οχημάτων τους. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα μπορούσαν να αντιστοιχίζονται 

σε λίγα ή μόνο ένα προϊόν και, πολλές φορές δεν είναι πολύ καλά 

συσκευασμένα, έπειτα ο προγραμματισμός και η εγκατάσταση των 

αντ στροφων δικτύων διανομής είναι πιο περίπλοκος σε αυτήν την ερίπτωση. 

Ο Fleischmann et al. (1997) υποστηρίζει ότ  υπάρχουν κάποιες διαφορές 

μεταξύ της κανονικής κι αντίστροφης διανομής: 

«Μια ιδιαιτερότητα στα δίκτυα αντίστροφης διανομής, είναι ο υψηλός 

τους βαθμός αβεβαιότητας στον ανεφοδιασμό, 

τητας των μεταχειρισμένων προϊόντων που επιστράφηκαν από τους 

καταναλωτές. Και τα δυο (ποιότητα και ποσότητα) είναι καθοριστικοί 

παράγοντες για την κατάλληλη δομή δικτύων από τη στιγμή που, π.χ. υψηλής 

ποιότητας προϊόντα μπορούν να δικαιολογήσουν υψηλά κόστη μεταφοράς (κι 

έπειτα μια περισσότερο συγκεντρωμένη δομή δικτύου), εκτιμώντας ότι η 

εκτενής μεταφορά των προϊόντων χαμηλής αξίας είναι αντιοικονομική. 

Επιπλέον, οι τελικές αγορές των ανακτημένων προϊόντων δε μπορεί να είναι 

γνωστή, εκθέτοντας το προγραμματισμό του δικτύου σε αυτό το πλαίσιο σε 

ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα.» 

Η αβεβαιότητα σε πολλά επιστρεφόμενα προϊόντα περιπλέκεται με τις 

χρονικές ανοχές (lead time) πο

εσιών απαιτούν οι εταιρίες να συλλέγουν τις επιστροφές σε ένα πλαίσιο 

μειωμένου χρόνου. Από την άλλη, τα προϊόντα επιστρέφονται συχνά χωρίς 

προηγούμενη έγκριση από τους κατασκευαστές και, σε ακραίες περιπτώσεις, 

χωρίς επικοινωνία για τις επιστροφές από τη πλευρά του λιανοπωλητή. 
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1.4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ RL ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

1.4.1 Σημαντικότητα των RL 

Η διαχείριση της αντίστροφης ροής ενός προϊόντος είναι μια σημαντική 

δυνατότητα για μια εταιρία, όπως αποδεικνύουν και οι πρόσφατες εμπειρίες 

πολλών λιανοπωλητών. Τα RL είναι ένα αναπτυσσόμενο και σημαντικό πεδίο 

απόκτησης στρατηγικού πλεονεκτήματος για πολλές εταιρίες. 

Όπως η σχετική νεότητα αυτού του τομέα της έρευνας αποδεικνύει, 

πολλές επιχειρήσεις αρχίζουν ακριβώς να καταλαβαίνουν τη σημασία των RL 

και ασχολούνται πλέον με τον τρόπο που θα την διαχειριστούν. 

Τα RL είναι σημαντικά για: 

1) Χρησιμοποίηση των αξιόλογων τμημάτων (μπορούμε αλλιώς να την 

ονομάσουμε ως επαναχρησιμοποίηση). 

2) Αποκατάσταση πλεονασμάτων7 (για να δεσμεύσουμε την αξία που 

διαφορετικά θα χαθεί). 

3) Μεγιστοποίηση του κέρδους: μείωση του κόστους μέσω της 

ανακύκλωσης. 

4) Προς εκπλήρωση των Περιβαλλοντικών υποχρεώσεων. Π.χ. 

ανακύκλωση αποβλήτων, διαχείριση βλαβερών αποβλήτων όπως 

διάθεση συσσωρευτών αυτοκινήτων. 

5) Διαχείριση πελατειακών σχέσεων, π.χ. παροχή κατόπιν αγοράς 

υπηρεσιών, εγγύηση. 

 

1.4.2 Πεδία εφαρμογής 

Παραθέτω μια σειρά τύπων βιομηχανιών όπου τα RL παίζουν σημαντικό 

ρόλο: 

1. Εκδοτικοί οίκοι (40-50% του συνόλου): για να λάβουν πίσω τα 

απούλητα προϊόντα προς επαναχρησιμοποίηση. 

2. Βιομηχανίες ποτών: προς συλλογή κι επαναχρησιμοποίηση των κενών 

φιαλών. 

3. Βαριές βιομηχανίες: προς συλλογή κι επαναχρησιμοποίηση των 

αποβλήτων. 

                                                 
7 Ως αποκατάσταση πλεονασμάτων ορίζουμε την ταξινόμηση και διάθεση των πλεονασμάτων, 
απαρχαιωμένων αντικειμένων, απορριμμάτων, αποβλήτων και υπερβαλλόντων υλικών προϊόντων, με 
τρόπο ώστε να μεγιστοποιούνται οι επιστροφές στον ιδιοκτήτη, ενώ ελαχιστοποιούνται τα κόστη και τα 
στοιχεία του παθητικού. 
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4. Βιομηχανία καταναλωτικών αγαθών: προς εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων των μετά πώλησης υπηρεσιών μέχρι να λήξει η εγγύησή 

τους. 

5. Φαρμακοβιομηχανίες: προς συλλογή των φαρμάκων που βρίσκονται 

εκτός ημερομηνίας λήξης για φιλική προς το περιβάλλον διάθεση. 

6. Αυτοκινητοβιομηχανίες: προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μετά 

πώλησης υπηρεσιών μέχρι να λήξει η εγγύησή τους. 
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1.5 TA RL ΩΣ ΟΠΛΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 

Όταν οι εταιρίες σκέφτονται τις στρατηγικές τους μεταβλητές, 

ασχολούνται με τα επιχειρησιακά στοιχεία που ασκούν μακροπρόθεσμη 

επίδραση στα κατώτερα στρώματα διαδικασιών. Οι στρατηγικές μεταβλητές 

πρέπει να διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να επεκτείνεται η βιωσιμότητα 

της εταιρίας. Είναι κάτι περισσότερο από επιχειρησιακές λύσεις ή λύσεις 

τακτικής σε ένα πρόβλημα ή μια κατάσταση. Πριν από λίγο καιρό, οι μόνες 

στρατηγικές μεταβλητές που μια εταιρία ήθελε να δώσει έμφαση ήταν οι 

επιχειρησιακές λειτουργίες, όπως η χρηματοδότηση ή το μάρκετινγκ. Στα τέλη 

των δεκαετιών 70’ και 80’ κάποιες εταιρίες με προηγμένες για την εποχή τους 

σκέψεις ξεκίνησαν να βλέπουν στρατηγικά τις δυνατότητες της εφοδιαστικής 

τους αλυσίδας. 

Παρόλο που όλο και πιο πολλές εταιρίες ξεκίνησαν να βλέπουν τη 

δυνατότητα τους να λαμβάνουν τα υλικά τους πίσω μέσω της ΕΑ ως μια 

σημαντική ικανότητα, η πλειοψηφία αυτών των εταιριών δεν αποφάσισε ακόμα 

να δώσει έμφαση στην ΑΕΑ ως μια στρατηγική μεταβλητή. 

Δεν υπάρχει θέμα ότι ο χειρισμός των προκλήσεων των RL είναι μια 

σημαντική στρατηγική ικανότητα. Αρκετά χρόνια πριν, το τμήμα των McNeil 

Laboratories της Johnson & Johnson είχε την εμπειρία ενός πολύ σημαντικού 

κινδύνου όταν κάποιος δηλητηρίασε κάποιους ανθρώπους τοποθετώντας 

κυάνιο μέσα σε σφραγισμένες φιάλες  Tylenol, ένα προϊόν – σημαία για την 

Johnson & Johnson. Αυτή η φρικτή πράξη επαναλήφθηκε σε διάστημα λίγων 

ετών. Τη δεύτερη φορά, η Johnson & Johnson ήταν έτοιμη με ένα ακριβές 

σύστημα RL κι αμέσως καθάρισε το κανάλι από κάθε πιθανό μολυσμένο 

προϊόν. Επειδή η Johnson & Johnson έδρασε τόσο γρήγορα και 

αποτελεσματικά, μόνο τρεις ημέρες μετά από την κρίση, τα McNeil 

Laboratories έκαναν ρεκόρ πωλήσεων ημέρας. Αναμφισβήτητα, το κοινό δεν 

θα είχε ανταποκριθεί τόσο θετικά εάν η Johnson & Johnson δεν ήταν σε θέση 

να χειριστεί τόσο γρήγορα και αποδοτικά το ανακλημένο προϊόν μέσω του 

υπάρχοντος συστήματος RL. Το γεγονός του Tylenol είναι ένα ακραίο 

παράδειγμα αλλά μας δείχνει πως οι ικανότητες διαχείρισης των RL μπορούν 

να είναι στρατηγικές, και πως μπορούν να επηρεάσουν ολοκληρωτικά την 

εταιρία. 

Ένα άλλο παράδειγμα όπου τα RL μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 

λιανοπωλητές ως μια στρατηγική μεταβλητή είναι διατηρώντας το προϊόν 
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φρέσκο και ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τον Dan Eisenhuth, εκτελεστικό 

αντιπρόεδρο του τμήματος Αποκατάστασης Πλεονασμάτων της GENCO 

Distribution System, «οι λιανοπωλητές συνήθιζαν να ρευστοποιούν για να 

αποζημιωθούν για τις επενδύσεις τους. Σήμερα το κάνουν για να διατηρήσουν 

το προϊόν τους φρέσκο.» 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που έχει ένα κατάστημα λιανικής 

πώλησης είναι ο χώρος του. Για να μεγιστοποιήσει το κέρδος ανά τετραγωνικό 

μέτρο χώρου, τα καταστήματα πρέπει να διατηρήσουν τα φρέσκα τους 

προϊόντα ορατά. Τα παντοπωλεία που έχουν προϊόντα με πολύ μικρό 

περιθώριο κέρδους (1 – 2%), αντιληφθήκαν εδώ και καιρό ότι είναι σημαντικό 

να διατηρούν προϊόντα τα οποία θα πωληθούν στα ράφια τους. Τα 

σουπερμάρκετ πρέπει να ανανεώνουν τα αποθέματά τους συχνά για να 

αποτρέψουν απώλειες λόγω του χρόνου, και να μεγιστοποιήσει την επιστροφή 

στον χώρο τους. Πλέον, τα παντοπωλεία έχουν αρχίσει να υιοθετούν τις ιδέες 

των σουπερμάρκετ στις δικές τους επιχειρηματικές διαδικασίες. 

Οι παντοπώλες ξεκίνησαν να δημιουργούν κέντρα αποκατάστασης τη 

δεκαετία του 70’. Αυτά τα κέντρα ήταν χώροι όπου εκεί αποστέλλονταν παλιά 

και απούλητα προϊόντα. Σε πολλές περιπτώσεις, τα κέντρα αποκατάστασης θα 

μπορούσαν να συνδεθούν με ένα κατάστημα.  

Αργότερα, οι αλυσίδες σουπερμάρκετ ξεκίνησαν να στέλνουν 

ξεπερασμένα ή κακά προϊόντα για επεξεργασία σε ένα κύριο κέντρο 

αποκατάστασης. Από αυτά τα κέντρα γεννήθηκε η ιδέα των συγκεντρωμένων 

κέντρων επιστροφών. Τα RL χρησιμοποιούνται στρατηγικά για να επιτρέψουν 

τους επόμενους συμμετέχοντες του καναλιού εφοδιαστικής αλυσίδας – όπως 

λιανοπωλητές και χονδρέμποροι – να μειώσουν τον κίνδυνο αγοράζοντας 

προϊόντα τα οποία μπορεί να μην έχουν μεγάλη ζήτηση. Για παράδειγμα, μια 

επιχείρηση εγγραφής δίσκων ανέπτυξε ένα πρόγραμμα για να ρυθμίσει τα 

ποσοστά επιστροφών για διάφορα προϊόντα, εξαρτώμενο από μεταβλητές όπως 

αναγνώριση ονόματος του ανεξάρτητου εγγεγραμμένου καλλιτέχνη. Αυτό το 

πρόγραμμα παράγει ένα περιβάλλον για τον παραγωγό και τον λιανοπωλητή, 

για να μην αναφέρουμε και για τον καταναλωτή, που λαμβάνει μια πιο ευρεία 

επιλογή. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότατα στην εταιρία να αναπτύξει νέα 

προνόμια για τους καλλιτέχνες. Αν η εταιρία εγγραφής δεν είχε αναπτύξει αυτό 

το πρόγραμμα, οι λιανοπωλητές της θα ήθελαν μόνο να μεταφέρουν τα 

«σίγουρα προς πώληση» προϊόντα. 
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Ένα άλλο παράδειγμα της στρατηγικής χρήσης των επιστροφών είναι ο 

ηλεκτρονικός διανομέας, ο οποίος κατά τη διάρκεια μιας περιόδου όπου οι 

τιμές πώλησης των ηλεκτρονικών συσκευών αποθήκευσης είναι πολύ υψηλές, 

δημιούργησε ένα πρόγραμμα για να βοηθήσει τους μεταπωλητές να ελέγξουν 

καλύτερα τα αποθέματά τους. Επιτρέποντας τους μεταπωλητές να επιστρέψουν 

οτιδήποτε μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο χρόνου, οι πελάτες ενθαρρύνθηκαν να 

διατηρήσουν χαμηλά αποθέματα και να κάνουν ακριβείς αγορές (just-in-time 

purchases). Οι στρατηγικές χρήσεις των δυνατοτήτων των RL αυξάνουν τα 

κόστη αλλαγής προμηθευτών. Ο στόχος σχεδόν όλων των εταιριών είναι να 

κλειδώσουν τους πελάτες έτσι ώστε να μη μπορούν αυτοί να προσφύγουν σε 

άλλον προμηθευτή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ώστε να αναπτύσσονται 

δεσμεύσεις που κάνουν δύσκολη και ασύμφορη την απόφαση για τους πελάτες 

να αλλάξουν προμηθευτή. Μια σημαντική υπηρεσία που μπορεί ένας 

προμηθευτής να προσφέρει στους πελάτες του είναι η δυνατότητα να πάρει 

πίσω γρήγορα τα απούλητα ή ελαττωματικά εμπορεύματα, και να πιστώσει 

τους πελάτες με έγκαιρο τρόπο. 

Εάν οι λιανοπωλητές δεν 

έχουν κάποιο στρατηγικό όραμα 

των RL σήμερα, είναι πιθανότερο 

να βρεθούν αντιμέτωποι με 

προβλήματα αύριο. Οι 

λιανοπωλητές των κατηγοριών 

υψηλής επιστροφής - όπως τα 

παιχνίδια και τα ηλεκτρονικά – 

μπορούν εύκολα να αποτύχουν 

στις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες αν δεν έχουν 

ισχυρό πρόγραμμα RL. 

Δεδομένης της ανταγωνιστικής πίεσης στους λιανοπωλητές, βασικού σταδίου 

συνεισφορές πλαισιωμένες με ένα καλό πρόγραμμα RL είναι σημαντικές στη 

συνολική αποδοτικότητα της εταιρίας. 

Προ μιας πενταετίας η ομάδα των Rogers και Tibben-Lembke έκανε μια 

δημοσκόπηση στη Βόρεια Αμερική και πήρε συνέντευξη από 150 μάνατζερς 

που είχαν την ευθύνη των RL στις εταιρίες τις οποίες δούλευαν δημιουργώντας 

έτσι ένα ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια το απέστειλαν σε 1.200 μάνατζερς και 

1.053 έστειλαν πίσω την απάντηση τους. Οι εταιρίες που συμμετείχαν στην 
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έρευνα ήταν παραγωγοί, χονδρέμποροι, λιανέμποροι κι εταιρίες υπηρεσιών. 

Βέβαια υπάρχει η πιθανότητα μια επιχείρηση να κατέχει πάνω από μια θέση 

μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Των 64% των απαντήσεων προήλθαν από 

παραγωγούς, το 29,9% από χονδρέμπορους, το 28,9% από λιανέμπορους και 

το 9% από παροχείς υπηρεσιών. 

Για περισσότερους από έναν μαζικούς εμπόρους που συμμετείχαν σε αυτή 

την έρευνα, η βασική γραμμή επίδρασης καλών RL ήταν ευρεία. Σε έναν άλλο 

λιανοπωλητή βρέθηκε ότι το 25% του κέρδους όλης της εταιρίας προερχόταν 

από τις βελτιώσεις των RL κατά τη διάρκεια της αρχικής της φάσης. Μέσω 

αυτής της έρευνας η ομάδα εξέτασε διάφορους τρόπους με τους οποίους τα RL 

μπορούν να είναι χρήσιμα με στρατηγικό τρόπο. Αυτές οι στρατηγικές χρήσεις 

παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 2. 

 
Ρόλος Ποσοσστό 

Λόγοι ανταγωνισμού 65,2% 
Καθαρό κανάλι 33,4% 
Θέματα νόμιμης διάθεσης 28,9% 
Ανάκτηση αξίας 27,5% 
Αποκατάσταση πλεονασμάτων 26,5% 
Προστασία περιθωρίου 18,4% 

Πίνακας 2. Στρατηγικές χρήσεις των RL 
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1.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ RL 

 
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων RL. Παρακάτω θα 

εξετάσουμε την περίπτωση διαχείρισης της ροής επιστροφής ενός προϊόντος 

από έναν λιανοπωλητή πίσω στην εφοδιαστική αλυσίδα και προς την αρχική 

πηγή, ή σε κάποιο άλλο μέρος διάθεσης. Όπως θα γίνει κατανοητό στη 

συνέχεια, οι διαφορετικές μορφές διαχείρισης των επιστροφών που 

χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή 

αρνητικά το καθαρό εισόδημά τους. Ακολουθεί μια λεπτομερής εξέταση των 

παραγόντων που θεωρούνται στοιχεία κλειδιά της διαχείρισης των RL κι ένας 

συγκεντρωτικός πίνακας αυτών. 

 
 Gatekeeping8 
 Συμπίεση Κύκλου Ζωής Διάθεσης 
 Πληροφοριακά Συστήματα RL 
 Συγκεντρωμένα Κέντρα Επιστροφών 
 Μηδενικές Επιστροφές 
 Αναπαραγωγή και Αποκατάσταση 
 Ανάκτηση πόρων  
 Διαπραγμάτευση 
 Χρηματοοικονομική Διαχείριση 
 Διάθεση σε τρίτους 

Πίνακας 3. Στοιχεία κλειδιά της διαχείρισης των RL 
 
 
 
1.6.1 Βελτίωση του “Gatekeeping” 

Για πολλά χρόνια, οι λιανοπωλητές και οι παραγωγοί είχαν εστιάσει 

μόνο στην ανάπτυξη της κερδοφορίας μέσα κι έξω από τις διαδικασίες 

διαχείρισης αποθεμάτων – αλλά μόνο από μια προοπτική διανομής προς τα 

εμπρός. Πλέον όμως, δίνουν την ίδια σημασία στην διαχείριση RL – και κάθε 

εταιρία έχει ένα σύστημα διαχείρισης RL. Το σημείο εισαγωγής στη γραμμή RL 

– ή “Gatekeeping” όπως αποκαλείται – θέλει πολλή περισσότερη προσοχή. Το 

gatekeeping είναι η προβολή των ελαττωματικών ή εκτός εγγύησης 

επιστρεφόμενων εμπορευμάτων στο σημείο εισαγωγής της διαδικασίας RL. Το 

καλό gatekeeping είναι ο πρώτος σημαντικός παράγοντας για να γίνει 

ολόκληρη η αντίστροφη ροή διαχειρίσιμη κι επικερδής. 

Οι εταιρίες που πέτυχαν σε αυτόν τον τομέα ευχαρίστησαν τους πελάτες 

τους. Επιτυχημένα καταστήματα λιανικής πώλησης όπως αυτά της φίρμας L.L. 

Bean μπορούν σε μεγάλο βαθμό να αποδώσουν την επιτυχία τους σε 

                                                 
8 Gatekeeping είναι η προβολή σε οθόνη των προϊόντων που μπαίνουνε στην διαδικασία RL. 
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εξαιρετικές υπηρεσίες πελατών μέσω μάρκετινγκ που προσανατολίζεται στους 

πελάτες, το οποίο συχνά περιέχει μια φιλελεύθερη πολιτική επιστροφής. Η L.L. 

Bean είναι γνωστή για την πίστωση που δίνει στους πελάτες της κι αποδέχεται 

όλο τον κίνδυνο που έχει να κάνει με την αγορά ενός από τα προϊόντα της. 

Αυτή η πολιτική είναι ένα σημαντικό κίνητρο μάρκετινγκ. Κατά τη διάρκεια των 

δεκαετιών 80’ και αρχές 90’, πολλές επιχειρήσεις μελέτησαν τη L.L. Bean σαν 

ένα παράδειγμα εξαιρετικών υπηρεσιών προς τον πελάτη. Η αντίληψη της 

απορρόφησης ενός κινδύνου όπου ένα προϊόν μπορεί να είναι ελαττωματικό, ή 

απλά ανεπιθύμητο, προσελκύει πελάτες, αυξάνει τις πωλήσεις, και ταυτόχρονα 

προκαλεί σημαντικά προβλήματα για τους λιανοπωλητές. 

Ενώ οι φιλελεύθερες πολιτικές προσελκύουν πελάτες μπορούν ωστόσο 

να ενθαρρύνουν καταναλωτική κατάχρηση. Για παράδειγμα, σε ένα κέντρο 

επιστροφών της GENCO, μερικά από τα αντικείμενα δεν είχαν ακόμη πουληθεί 

από το λιανοπωλητή που τα είχε επιστρέψει. Το προσωπικό του καταστήματος 

δεν έπρεπε να δεχθεί αυτά τα προϊόντα σαν επιστροφές. Ωστόσο, χωρίς την 

τοποθέτηση καλών συστημάτων και εκπαιδευμένου προσωπικού σε επίπεδο 

καταστήματος αυτό το είδος κατάχρησης συμβαίνει πιο συχνά απ’ ότι οι 

λιανοπωλητές θα ήθελαν να το δεχθούν. 

Στη βιομηχανία βιβλίων, οι εκδότες επιτρέπουν στα καταστήματα 

πώλησης βιβλίων να επιστρέψουν οποιοδήποτε προϊόν προς πίστωση. Συχνά, 

οι αναλογίες επιστροφών σε ένα συγκεκριμένο βιβλίο καθορίζει την 

αποδοτικότητά του. Αντιθέτως, οι διανομείς βιβλίων, που είναι οι μεγαλύτεροι 

πελάτες των εκδοτών, μπορούν να πάρουν πίσω μόνο κάποιο ποσοστό των 

βιβλίων που πωλούν στα καταστήματα. Οι λιανοπωλητές βιβλίων είναι γνώστες 

της αταίριαστης πολιτικής μεταξύ των εκδοτών και των διανομέων. Μόλις 

επιστρέψουν τα καταστήματα την ποσόστωση επιτρεπόμενων επιστροφών τους 

στους διανομείς τους, ξεκινούν να στέλνουν το υπόλοιπο των επιστροφών 

τους πίσω στον εκδότη – ακόμη κι αν αγόρασαν τα βιβλία από τον διανομέα 

και όχι κατευθείαν από τον εκδότη. Σε μερικές περιπτώσεις, οι λιανοπωλητές 

βιβλίων δεν προσπαθούν καν να στείλουν πίσω στους διανομείς τους λόγω των 

πιο περιοριστικών πολιτικών των διανομέων. 

Χρησιμοποιώντας αυτή τη στρατηγική αναγκάζεται ο εκδότης να 

αναλάβει τη μερίδα του λέοντος του κόστους για τις επιστροφές βιβλίων. Από 

τη στιγμή που πιθανόν ο εκδότης να πούλησε τα βιβλία στον διανομέα σε 

χαμηλότερη τιμή από την τιμή του λιανοπωλητή, τα κέρδη του εκδότη είναι 
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μειωμένα, ενώ ο διανομέας αποφεύγει τα έξοδα επιστροφής. Αυτό το σύστημα 

δύσκολα αποδεικνύεται αποδοτικό ή δίκαιο. 

Είναι γεγονός ότι συνήθως οι λιανοπωλητές δηλώνουν ανησυχία και 

δυσκολία στην προβολή ελαττωματικών κι εκτός εγγύησης επιστρεφόμενων 

εμπορευμάτων σε επίπεδο καταστήματος. Οι υπάλληλοι σε επίπεδο 

καταστήματος και το προσωπικό εξυπηρέτησης είναι συνήθως απρόθυμο ή 

ανίκανο να προβεί στις ενέργειες gatekeeping για τις διαδικασίες επιστροφών. 

Δηλαδή, οι λιανοπωλητές χρειάζονται κατάρτιση σε μεγαλύτερο βαθμό. 

Η Nintendo, ο ηλεκτρονικός παραγωγός παιχνιδιών, ανέπτυξε ένα 

ιδιαίτερα καινοτόμο σύστημα gatekeeping. Επιστρέφει στους λιανοπωλητές 

μισό δολάριο εάν εγγράψουν στο σημείο της πώλησης την κονσόλα παιχνιδιών 

που πωλείται στον καταναλωτή. Η Nintendo και ο λιανοπωλητής μπορούν έτσι 

να καθορίσουν αν το προϊόν είναι σε εγγύηση, κι επίσης αν επιστράφηκε το 

προϊόν σε επιτρεπόμενο χρονικό πλαίσιο. Ανέπτυξαν ειδική συσκευασία με ένα 

πλαίσιο που περιέχει τον σειριακό αριθμό (serial number) ο οποίος θα σαρωθεί 

από τον σαρωτή στο σημείο πώλησης του λιανοπωλητή. Αυτή η πληροφορία 

ανανεώνει μια βάση δεδομένων στην οποία ο λιανοπωλητής μπορεί να έχει 

πρόσβαση όταν ο πελάτης επιστρέφει τη παιχνιδομηχανή Nintendo. 

Ο αντίκτυπος αυτού του νέου συστήματος ήταν ουσιώδης. Μετά την 

εφαρμογή του συστήματος, η Nintendo κατέγραψε πάνω από 80% μείωση στα 

ποσοστά επιστροφών – σε λιγότερο από 2% των πωλήσεων. Ωστόσο, για τους 

περισσότερους παραγωγούς και λιανοπωλητές, στοιχίζει ακριβά να εγγράφουν 

στο σημείο πώλησης αντικείμενα αξίας 20 δολαρίων. Στα περισσότερα 

συστήματα, μόλις ο συνέταιρος πωλήσεων λάβει μια απόφαση σχετικά με την 

επιστροφή, αυτή η απόφαση συνήθως δεν ανατρέπεται. Προβλήματα στο 

σύστημα ανακύπτουν επειδή οι συνέταιροι πωλήσεων δεν εκπαιδεύονται 

επαρκώς σε αυτό το πεδίο. 

Η αποτυχία στο gatekeeping των επιστροφών μπορεί επίσης να 

δημιουργήσει σημαντική τριβή μεταξύ των εταιριών προμηθευτών και 

πελατών, για να μην αναφέρουμε και χαμένο εισόδημα. Για παράδειγμα, στο 

τέλος του 1996, η τιμή αποθεμάτων ενός κατασκευαστή εξειδικευμένης 

ενδυμασίας έπεσε απότομα. Αυτή η πτώση οφείλεται, σε μεγάλο μέρος, στην 

ανικανότητα του ειδικευμένου λιανοπωλητή που πούλησε το προϊόν να 

διαχειριστεί κατάλληλα τις επιστροφές στον παραγωγό. Ο λιανοπωλητής ο 

οποίος είναι ένα κατάστημα που βρίσκεται στα προαστιακά εμπορικά κέντρα, 
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είναι υπεύθυνος περίπου για το 1/3 των εσόδων του παραγωγού και αυτό ίσως 

δημιούργησε το πρόβλημα. 

Αντί της χρησιμοποίησης ενός συγκεντρωμένου κέντρου επιστροφής 

επεξεργασίας, το οποίο επισπεύδει σημαντικά τη δημιουργία γραμμής RL, ο 

λιανοπωλητής συσσώρευε τις επιστροφές του καταστήματος και τις έστελνε 

πίσω στον παραγωγό σε μεγάλες συσκευασίες. Αυτή η πρακτική, συνδεόταν με 

μια διακοπή στα κανάλια επικοινωνίας κατασκευαστή-λιανοπωλητή, και 

δημιουργούσε σωρούς επιστρεφόμενων προϊόντων για τα οποία ο 

λιανοπωλητής δεχόταν έναν λογαριασμό του αρχικού κόστους. Στη συνέχεια, 

τα 3/4 των κερδών μειώνονταν με αποτέλεσμα να μειώνονται και οι αγορές 

από τον κατασκευαστή. Ως αποτέλεσμα σε αυτό στην αμερικάνικη αγορά, ήταν 

η αρνητική αντίδραση της Wall Street. Τα αποθέματα των κατασκευαστών 

μειώθηκαν κατά 1/3 σε σχέση με το υψηλότερο σημείο κι αυτό ζημίωσε 

σοβαρά τους 

λιανοπωλητές 

και τους 

κατασκευαστές. 

Αυτές οι ζημιές 

θα μπορούσαν 

να είχαν 

αποφευχθεί εάν 

η λειτουργία του gatekeeping στις διαδικασίες των επιστροφών ήταν 

προτεραιότητα και όχι ενέργεια εξαναγκασμού. 

 

1.6.2 Συμπαγής Κύκλος Ζωής Διάθεσης (Compact Disposition Cycle Time) 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για επιτυχημένη διαχείριση RL είναι η 

επίτευξη χαμηλού κύκλου ζωής διάθεσης. 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι οι καλύτερες στη διαχείριση των 

διαδικασιών RL είναι έμπειρες στο gatekeeping όπως περιγράψαμε παραπάνω. 

Αυτές οι επιχειρήσεις είναι επίσης ικανές να μειώσουν τους κύκλους ζωής που 

σχετίζονται με τις αποφάσεις επιστροφής προϊόντων, διακίνησης κι 

επεξεργασίας.  

Ενώ τα περισσότερα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν έχουν «ωριμάσει» 

στην αγορά, είναι ξεκάθαρο ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ανακαλύψει 

πώς να αποτρέψουν μια μακρά διαδικασία γήρανσης στις επιστροφές τους. 

Συνήθως, όταν προϊόντα επιστρέφουν συχνά πίσω σε ένα κέντρο διανομής, 
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δεν είναι προφανές αν αυτά είναι: ελαττωματικά, μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανανεωθούν, ή να σταλούν σε μια χωματερή. Η 

πρόκληση της λειτουργίας ενός συστήματος διανομής είναι δύσκολη, πόσο 

μάλλον ακόμα πιο δύσκολο είναι για τις επιχειρήσεις να διαθέσουν πόρους για 

να διαχειριστούν το σύστημα αντίστροφα. 

Μέρος της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη συμπίεση 

του κύκλου ζωής διάθεσης είναι ότι φαίνεται να μην αξίζει η λήψη ευθύνης κι 

έγκαιρης απόφασης ως προς τον τρόπο με τον οποίο το προϊόν πρέπει να 

διατίθεται. Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολία στη λήψη αποφάσεων 

όταν οι κανόνες αποφάσεων δεν είναι ξεκάθαροι και γίνονται συχνά εξαιρέσεις. 

Είναι πιο εύκολο να περάσει το προϊόν πίσω στο προηγούμενο κανάλι, επειδή 

αυτό μειώνει τον εταιρικό αλλά και προσωπικό κίνδυνο. 

 

1.6.3 Πληροφοριακά Συστήματα RL 

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις στην εκτέλεση των ενεργειών RL είναι η έλλειψη καλών 

πληροφοριακών συστημάτων. Πολύ λίγες επιχειρήσεις έχουν αυτοματοποιήσει 

την πληροφορία που περιβάλλει τις διαδικασίες επιστροφής. Πολλοί υπεύθυνοι 

RL φαίνεται να αισθάνονται ότι κανένα καλό σύστημα διαχείρισης της 

πληροφορίας δεν είναι εμπορικά διαθέσιμο. Κι αυτό επειδή οι πόροι 

πληροφοριακών συστημάτων δεν είναι διαθέσιμοι για τις διαδικασίες RL. Μια 

σειρά αναμονής τμημάτων συστημάτων πληροφοριών για τη δόμηση των 

εφαρμογών που δεν καθορίζονται να είναι βασικές διαδικασίες είναι συχνά 

μεγαλύτερη του ενός έτους. Μερικά τμήματα συστημάτων πληροφοριών έχουν 

τις σειρές αναμονής που εκτείνονται πέρα των δύο ετών. Δεδομένης της 

δυσκολίας, οι εφαρμογές RL δεν αποτελούν χαρακτηριστική προτεραιότητα για 

τα τμήματα συστημάτων πληροφοριών. 

Για να δουλέψει καλά ένα σύστημα πληροφοριών πρέπει να είναι 

ευέλικτο. Εκτός από τα προβλήματα που περιγράφονται ανωτέρω, η 

αυτοματοποίηση εκείνων των διαδικασιών είναι δύσκολη επειδή οι διαδικασίες 

RL έχουν τόσες πολλές εξαιρέσεις. Τα RL είναι μια τυπική στα όρια διαδικασία 

μεταξύ των επιχειρήσεων ή των επιχειρηματικών μονάδων της ίδιας εταιρίας. 

Αναπτύσσοντας συστήματα που πρέπει να δουλεύουν στα όρια προσθέτει 

επιπλέον πολυπλοκότητα στο πρόβλημα. 

Για το λιανοπωλητή, είναι επιθυμητό ένα σύστημα το οποίο 

κατηγοριοποιεί τις επιστροφές σε επίπεδο καταστήματος. Το σύστημα θα 
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δημιουργεί μια βάση δεδομένων σε επίπεδο καταστήματος κι έτσι ο 

λιανοπωλητής θα μπορεί να κατηγοριοποιεί το επιστρεφόμενο προϊόν και να το 

ακολουθεί σε όλο τον δρόμο της διάρκειας ζωής του. 

Μέσω της έρευνας που αναφέραμε προηγουμένως, οι ερευνητές 

ανακάλυψαν μια επιχείρηση που ανέπτυξε ένα πολύ απλό σύστημα το οποίο 

βοηθά στη συμπίεση των κύκλων ζωής διάθεσης. Εκτός από την επένδυση σε 

συστήματα υπολογιστών, σχεδίασαν χειρωνακτικά συστήματα ώστε να 

βελτιώσουν τη διαδικασία των επιστροφών. Χρησιμοποιούν ένα σύστημα τριών 

χρωμάτων. Ένας υπάλληλος του καταστήματος λαμβάνει οδηγίες σχετικά με το 

επιστρεφόμενο αγαθό μέσω ενός συστήματος λήψης αποφάσεων που 

λειτουργεί στο τερματικό του γραφείου εξυπηρέτησης του σημείου πώλησης. 

Το τερματικό του σημείου πώλησης ανακτά την πολιτική επιστροφής για αυτό 

το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο υπάλληλος του 

καταστήματος τοποθετεί μια κίτρινη αυτοκόλλητη ετικέτα 

στο αντικείμενο εάν αυτό πρέπει να επιστραφεί στον 

πωλητή. Μια πράσινη αυτοκόλλητη ετικέτα σημαίνει ότι 

το αντικείμενο πρέπει να τοποθετηθεί στην παλέτα για 

μεταπώληση. Εάν το σύστημα υποδεικνύει «κόκκινο», το αντικείμενο αποτελεί 

εξαίρεση και πρέπει να  ερευνηθεί. Η συγκεκριμένη επιχείρηση προσπαθεί να 

συγκρατεί τον αριθμό των κόκκινων ετικετών στο ελάχιστο. Επειδή για τις 

περισσότερες επιστροφές η απόφαση διάθεσης γίνεται από το σύστημα και δεν 

στηρίζεται σε μεμονωμένες κρίσεις, ο κύκλος ζωής διάθεσης μειώνεται 

δραματικά. 

Επιπρόσθετα, εξαιτίας των συστημάτων της, αυτή η εταιρία έχει το 

όφελος της κατηγοριοποίησης επιστροφών και μέτρησης του κύκλου ζωής και 

της απόδοσης του πωλητή. Οι αγοραστές της επιχείρησης έχουν πολύ 

καλύτερη πληροφορία στα χέρια τους όταν συνομιλούν και διαπραγματεύονται 

με τους προμηθευτές. Επίσης, τα καταστήματα μπορούν να δουν αν οι 

καταναλωτές διαπράττουν «κατάχρηση επιστροφών», και προσπαθούν να 

εκμεταλλευτούν το κατάστημα. Αυτά τα οφέλη πραγματοποιήθηκαν επειδή η 

επιχείρηση αναγνώρισε την καθοριστική επίδραση των RL και όρισε τους 

πόρους της στην εργασία προς επίλυση των προβλημάτων RL. 

 

Επεξεργασία συναλλαγής επιστροφών 

Σε μια ενσωματωμένη εφοδιαστική αλυσίδα, ο καθένας μπορεί να 

κατηγοριοποιήσει το προϊόν όσο κινούμαστε εμπρός μέσα στο κανάλι. Ενώ 
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υπάρχουν πολύ λίγες εφοδιαστικές αλυσίδες που λειτουργούν καλά σε αυτόν 

τον τομέα, ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία που να λειτουργεί εξίσου καλά 

αντιστρόφως. Οι περισσότερες επιχειρήσεις δε μπορούν να κατηγοριοποιήσουν 

τις επιστροφές τους μέσα στον ίδιο τον οργανισμό, πόσο μάλλον κάπου εκτός 

οργανισμού. 

 

Λιανοπωλητής 

Σε ένα σύστημα διαδικασίας επιστροφών το οποίο μπορεί να εδρεύει σε 

ένα συγκεντρωτικό κέντρο επιστροφών, μπορούν να συμβούν πολλές 

συναλλαγές. Ένα καλό σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα. 

Η πρώτη συναλλαγή θα είναι πιθανώς οικονομική, όπου θα ανανεωθεί μια 

κατηγορία αποθεμάτων. Ένας λιανοπωλητής μπορεί να θέλει να 

ξαναπαραγγείλει προϊόντα καλής ποιότητας άμεσα από τον προμηθευτή του. 

Κατόπιν, δρομολόγηση για την επεξεργασία ή μια θέση αποθήκευσης θα 

οριστεί μέσα στο κέντρο επεξεργασίας. Ένα αντίστροφο σύστημα διαχείρισης 

αποθεμάτων μπορεί να χρειαστεί για αυτό το βήμα. 

 

Κατασκευαστής 

Ο κατασκευαστής θα εκδώσει μια έγκριση επιστροφής. Αυτή είναι συχνά 

μια χειρωνακτική διαδικασία. Οι εγκρίσεις επιστροφής θα μπορούσαν να 

εκδοθούν ηλεκτρονικά, εισάγοντας έναν αυτόματο έλεγχο για να φανεί αν η 

επιστροφή θα εγκριθεί. Στη συνέχεια, θα μπορούσε να παραχθεί το πιθανό 

οικονομικό αποτέλεσμα. Αυτές οι δυνατότητες θα μπορούσαν να είναι πολύ 

βοηθητικές στην καλύτερη διαχείριση των επιστροφών. Το επόμενο βήμα είναι 

η αυτόματη συλλογή του προϊόντος και η έκδοση μιας προηγμένης 

ανακοίνωσης αποστολής (Advanced Shipping Notification – ASN). 

Σήμερα, οι περισσότεροι κατασκευαστές λαμβάνουν χειρωνακτικά τις 

επιστροφές. Από τη στιγμή που λαμβάνεται το υλικό, δημιουργείται μια βάση 

δεδομένων προς διευθέτηση. Επειδή οι περισσότεροι κατασκευαστές 

λαμβάνουν χειρωνακτικά τα υλικά, αυτή η βάση δεδομένων δημιουργείται 

αργά – και μερικές φορές δεν ολοκληρώνεται καν. Αυτή η κατάσταση 

αργοπορεί τα αποτελέσματα στην διευθέτηση και διάθεση των επιστροφών. 

 

Πρότυπα EDI 

Τα πρότυπα ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων (Electronic Data 

Interchange – EDI) αναπτύχθηκαν για να χειρίζονται τις επιστροφές. Το 
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σύνολο των 1809 συναλλαγών αναπτύχθηκε για να διαχειριστεί τη ροή  

πληροφοριών γύρω από τη διαδικασία επιστροφών. Ωστόσο, λίγες επιχειρήσεις 

σήμερα χρησιμοποιούν το προαναφερθέν σύνολο. Η πλειονότητα των 

επιχειρήσεων όμως έχουν εφαρμόσει κάποια λειτουργικότητα EDI. Απλά δεν 

έβαλαν πολλούς πόρους στην ανάπτυξη των συνδέσμων EDI για τη ροή 

επιστροφής των αγαθών. Κάποιο ανώτερο στέλεχος μεγάλης αμερικανικής 

επιχείρησης ανέφερε: «Μπορώ να πω τους προμηθευτές να μου στέλνουν ASN 

όλη την ημέρα. Απλά δε μπορώ να απαιτώ από τον καθένα να μου λέει αν το 

προϊόν είναι πίσω στην αποθήκη.» 

Κάποια διοικητικά στελέχη εξέφρασαν τη γνώμη ότι πιθανώς το 

διαδίκτυο να αντικαταστήσει την εφαρμογή των EDI συναλλαγών. Σε μια 

εφαρμογή όπως τα RL, όπου οι πόροι είναι πάντα δύσκολο να συλλεχθούν, 

φθηνά λειτουργικά που βασίζονται σε φυλλομετρητές (browser-based return 

interfaces) μπορεί να είναι μια λύση στο πρόβλημα του συστήματος. Εκτός από 

την ύπαρξη φθηνότερης λύσης, τα λειτουργικά που χρησιμοποιούνται στο 

διαδίκτυο μπορούν συνήθως να αναπτυχθούν γρηγορότερα από τις ακριβές 

εφαρμογές κεντρικών υπολογιστών. Συν τοις 

άλλοις, οι GENCO, IBM, ΗΡ και  άλλες επιχειρήσεις 

εξετάζουν ετικέτες κυκλοφορίας και δυσδιάστατες 

γραμμές κώδικα για να καλύψουν τα κενά ανάμεσα 

στα συστήματα. Οι επιχειρήσεις παραγωγής υλικού 

(hardware) όπως οι Symbol και Telxon 

αναπτύσσουν λύσεις για εφαρμογές RL. 

Ένα καλό σύστημα RL μπορεί να μειώσει τη λειτουργικότητα στο βάθος 

του λιανικού καταστήματος. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό σε ένα κατάστημα, ότι 

με την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος να μειωθεί το προσωπικό του. 

Ένα καλό σύστημα επιτρέπει την επιχείρηση να αποκτήσει γρήγορα 

πίστωση για το επιστρεφόμενο προϊόν, η οποία βελτιώνει την διαχείριση ροής 

χρημάτων μέσω της γραμμής RL. Μια εταιρία μπορεί να αλλάξει προμηθευτές, 

να ρευστοποιήσει το προϊόν του παλιού προμηθευτή, και στην συγκεκριμένη 

περίπτωση να περάσει στην τελική ανάλυση πολύ πιο γρήγορα από τη 

περίπτωση που η ροή πληροφοριών RL δεν είναι αυτοματοποιημένη. 

 

 

 

                                                 
9 180 EDI Transaction Set 
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1.6.4 Κεντρικά Σημεία Επιστροφής 

Τα Κεντρικά Σημεία Επιστροφής (Centralized return centers - CRCs) 

επεξεργάζονται τις επιστροφές με ταχύτητα και αποδοτικότητα με τη βοήθεια 

των εγκαταστάσεων που είναι επικεντρωμένες στη διαχείριση των επιστροφών. 

Τα συγκεκριμένα κέντρα χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια αλλά τα 

τελευταία χρόνια έγιναν πολύ πιο δημοφιλή επειδή περισσότεροι λιανοπωλητές 

και κατασκευαστές αποφάσισαν να αφιερώσουν ειδικευμένα κτίρια και 

εργατικό δυναμικό για τη διαχείριση κι επεξεργασία των επιστροφών. 

Σε ένα συγκεντρωμένο σύστημα, όλα τα προϊόντα για τη γραμμή RL 

μεταφέρονται σε μια κεντρική εγκατάσταση, όπου εκεί ταξινομούνται, 

επεξεργάζονται και μετά αποστέλλονται στους επόμενους τους προορισμούς. 

Αυτό το σύστημα έχει το όφελος δημιουργίας όσο το δυνατόν μεγαλύτερων 

όγκων για καθέναν από τους πελάτες ροής των RL, κάτι το οποίο συχνά οδηγεί 

σε υψηλότερα έσοδα για τα επιστρεφόμενα αντικείμενα. Επιτρέπει επίσης στην 

εταιρία να μεγιστοποιήσει την επιστροφή της στα αντικείμενα, εξαιτίας εν μέρει 

των ειδικευμένων ταξινόμησης που αποκτούν πείρα σε συγκεκριμένα πεδία  και 

μπορούν με συνέπεια να βρουν τον καλύτερο προορισμό για κάθε προϊόν. 

Γενικά, τα Κεντρικά Σημεία Επιστροφής λειτουργούν με τον ακόλουθο 

τρόπο. Τα λιανικά καταστήματα στέλνουν πίσω τα προϊόντα σε ένα ή 

περισσότερα Κεντρικά Σημεία Επιστροφής. Αν ο λιανοπωλητής είναι μεγάλος, 

επιχείρηση εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας, είναι πιθανό να έχει περισσότερα από 

ένα Κέντρα. Για παράδειγμα, η Kmart Corporation έχει τέσσερα στο σύστημά 

της και οι Sears, Roebuck and Company έχουν τρία. Το Κέντρο στη συνέχεια 

συσσωρεύει τα επιστρεφόμενα προϊόντα για επεξεργασία. Γενικά, το κέντρο 

επιστροφής θα πάρει μια απόφαση για την κατάλληλη διάθεση του προϊόντος η 

οποία θα βασιστεί στις οδηγίες που έχουν οριστεί από το λιανοπωλητή και τους 

κατασκευαστές. 

Μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες είναι το βήμα της 

τακτοποίησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του μέρους της επεξεργασίας, οι 

εργαζόμενοι αποφασίζουν εάν το προϊόν μπορεί να πουληθεί εκ νέου ή να 

απορριφθεί. Προφανώς, ο καθορισμός του καλύτερου καναλιού για διάθεση 

του προϊόντος είναι ιδιαίτερης σημασίας στη μεγιστοποίηση των εσόδων από τα 

προϊόντα που βρίσκονται στη γραμμή RL.  

Τα κέντρα επιστροφής είναι ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής 

διαχείρισης των RL. Αυτά τα κέντρα επιβάλλουν μια τάξη στην αντίστροφη 

ροή. Γενικά, είναι συνδεδεμένα με τη βελτίωση των πληροφοριακών 
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συστημάτων. Για να λειτουργήσει ένα Κεντρικό Σημείο Επιστροφών, πρέπει η 

επιχείρηση να έχει τοποθετήσει ένα σύστημα RL.  

 

Συνέπεια 

Η αποστολή των προϊόντων πίσω στα κέντρα επιστροφής καταλήγει στη 

λήψη συνεπέστερων αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση του προϊόντος. Επειδή 

οι διαδικασίες είναι τυποποιημένες, τα λάθη αναγνωρίζονται εύκολα και 

αποφεύγονται. Η ποιότητα της επεξεργασίας των επιστροφών γενικά 

βελτιώνεται όταν η επιχείρηση κινείται σε ένα πιο συγκεντρωμένο μοντέλο 

επεξεργασίας. 

 

Χρήση χώρου 

Τα λιανικά καταστήματα συνήθως έχουν πολύ λίγο χώρο για να το 

αφιερώσουν στις επιστροφές. Συνήθως, προσπαθεί να διαθέσει όσο 

περισσότερο χώρο γίνεται για τις πωλήσεις. Ένας λιανοπωλητής δεν επιθυμεί 

να διαθέσει πολύ χώρο διατηρώντας επιστροφές που δεν είναι προς πώληση. 

 

Αποταμίευση εργασίας 

Συγκεντρώνοντας τις διαδικασίες επεξεργασίας, ένας λιανοπωλητής 

μειώνει την εργασία που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των 

επιστροφών. Ένας καλά εκπαιδευμένος υπάλληλος στα κέντρα επιστροφής, 

μπορεί γενικά να κάνει περισσότερα σε λιγότερο χρόνο απ’ ότι η συνδυασμένη 

προσπάθεια διαφόρων εργαζομένων στην εξυπηρέτηση πελατών. 

 

Κόστη μεταφοράς 

Πολλές επιχειρήσεις ισχυρίζονται ότι κόστη μεταφοράς που σχετίζονται 

με τα RL μειώνονται χάρη στην σταθεροποίηση. Με ένα μοντέλο Κεντρικού 

Σημείου 

Επιστροφής, ο 

λιανοπωλητής ή 

ο κατασκευαστής

μπορεί να

χρησιμο ι 

τον εξής τρόπο

για να συλλέξει 

τα επιστρεφόμενα αγαθά: χρησιμοποιεί περισσότερες παλέτες και λιγότερα 

 

 

ποιήσε

 

Σελίδα 40 



Χατζηδαμιανός Χαράλαμπος  Τι είναι Reverse Logistics 
 

κιβώτια, αυξάνοντας έτσι τη σταθεροποίηση και μετέπειτα μειώνοντας τις 

δαπάνες φορτίου. 

Το αρνητικό σε ένα απολύτως συγκεντρωμένο σύστημα είναι ότι τα 

έξοδα χειρισμού και μεταφοράς μπορούν να αυξηθούν επειδή όλα τα προϊόντα 

πρέπει να μεταφερθούν από τα καταστήματα λιανικής πώλησης στις κεντρικές 

εγκαταστάσεις. Αν ένα προϊόν απορριφθεί όταν έχει ήδη μεταφερθεί στο 

κέντρο, τότε αυξάνεται το κόστος αλλά όχι τα έσοδα επειδή το προϊόν στη 

συνέχεια μένει ανεκμετάλλευτο. 

Ωστόσο, οι αποταμιεύσεις κόστους, ο μειωμένος χρόνος διάθεσης, και 

τα αυξημένα έσοδα που σχετίζονται με την εφαρμογή Κεντρικών Σημείων 

Επιστροφής αποζημιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα κόστη μεταφοράς που 

αναλαμβάνονται εάν το προϊόν είναι να απορριφθεί. Σε πολλές περιπτώσεις, τα 

προϊόντα που πρόκειται ν’ απορριφθούν δεν θα μετεβιβασθούν στο κατάστημα 

λιανικής. 

 

Βελτιωμένες Υπηρεσίες Πελατών 

Από την άποψη του κατασκευαστή, το συγκεντρωτικό μοντέλο μπορεί 

να βελτιώσει τις υπηρεσίες πελατών. Μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία 

διευθέτησης, να βελτιώσει την επαλήθευση έγκρισης της επιστροφής υλικών, 

και να είναι μέρος της ανάπτυξης σημαντικών πληροφοριών διαχείρισης. 

Εξαιτίας της σταθεροποίησης των επιστροφών, ένας κατασκευαστής μπορεί πιο 

εύκολα να είναι ενήμερος για τις τάσεις στις επιστροφές. Επίσης, καλή 

διαχείριση RL μπορεί να είναι μια στρατηγική μάρκετινγκ για να διατηρήσει 

πιστούς πελάτες. Με τη γρήγορη επεξεργασία στην συναλλαγή και δίνοντας 

πίστωση στους πελάτες ενισχύεται η οικοδόμηση πελατειακής πίστεως. Μερικές 

επιχειρήσεις πιστεύουν ότι οι διαδικασίες διαχείρισης των επιστροφών τους 

δίνει μια σημαντική ευκαιρία να ευχαριστήσουν τον πελάτη.  

Η εγκατάσταση Κεντρικών Σημείων Επιστροφής είναι ένα σημάδι 

δέσμευσης από την επιχείρηση να ενσωματώσει τη διαχείριση των επιστροφών 

στο γενικό εταιρικό στρατηγικό πλάνο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος όπως ο 

γενικός διευθυντής του κέντρου είναι υπεύθυνος του σωστού χειρισμού των 

επιστροφών. 

 

Συμπιέζοντας το διαθέσιμο χρόνο 

Είναι γεγονός σήμερα ότι πολλές επιχειρήσεις που εγκατέστησαν ένα 

Κεντρικό Σημείο Επιστροφής διαπίστωσαν μείωση  στον κύκλο ζωής διάθεσης. 
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Τα Κεντρικά Σημεία Επιστροφής τείνουν να επισπεύσουν τη γραμμή RL. 

Πριν την εφαρμογή ενός κέντρου επιστροφής, οι λιανοπωλητές συσσώρευαν 

τις επιστροφές του καταστήματος και τις έστελναν πίσω στον κατασκευαστή σε 

μη τακτικές, ανοργάνωτες, μεγάλες στοίβες. Επειδή οι επιστροφές δεν ήταν 

κανονικά η πρώτη προτεραιότητα του καταστήματος ή του κέντρου διανομής 

είχε ως αποτέλεσμα τα επιστρεφόμενα αγαθά να μαζεύονται σε μεγάλους 

σωρούς. Αυτός ο αναποτελεσματικός χειρισμός  θα κατέληγε σε απώλεια αξίας 

όσο το επιστρεφόμενο προϊόν παρέμενε εκεί για μακρά περίοδο, και συχνά 

καταστρεφόταν. Οι λιανοπωλητές θα δέχονταν λιγότερη πίστωση από τους 

κατασκευαστές ή τους διανομείς απ’ ότι η αρχική τιμή αγοράς. Για προϊόντα 

όπως οι προσωπικοί υπολογιστές, η κατάσταση είναι καταστροφική, επειδή το 

προϊόν χάνει αξία κάθε μέρα που μένει ανεκμετάλλευτο. 

 

Αντίκτυπος Κέρδους 

Οι επιστροφές έχουν λιγότερη επίδραση στην κερδοφορία στις 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν με ανάθεση σε τρίτους τα κεντρικά σημεία 

επιστροφής απ’ ότι αυτές που δεν χρησιμοποιούν τη παραπάνω ανάθεση. 

Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 4, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν ένα εντός 

επιχείρησης κέντρο επιστροφής βρέθηκε ότι τα έξοδα RL μείωσαν την 

κερδοφορία κατά 4,8%, ενώ αυτές οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν 

ανάθεση σε τρίτους βρέθηκε ότι είχαν μειωμένη κερδοφορία κατά 3,7%. 

 

Δραστηριότητα Εντός επιχείρησης Διάθεση σε τρίτους 
Κεντρικό Σημείο 
Επιστροφής 

4,8% 3,7% 

Πίνακας 4. Επίδραση στην κερδοφορία 
 

Διαφάνεια των Προβλημάτων Ποιότητας 

Ένα από τα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός 

Κεντρικού Σημείου Επιστροφής είναι ότι γίνεται ευκολότερο να διακρίνουμε τα 

προβλήματα ποιότητας όσο το προϊόν ρέει μέσα από διάφορα καταστήματα 

λιανικής. Κάποιες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κέντρα επιστροφής 

ισχυρίζονται ότι αν η επιχείρηση εργάζεται καλά σε θέμα gatekeeping, κι έχει 

ένα σύστημα σε λειτουργία που επιτρέπει το ταίριασμα του επιστρεφόμενου 

εμπορεύματος με το αρχείο του πωλητή, τότε η επιχείρηση μπορεί πιο γρήγορα 

να δει τα προβληματικά προϊόντα και προμηθευτές. Έτσι μπορούν στη 

συνέχεια να βελτιώσουν την ποιότητα του προϊόντος και να μειώσουν τις 

επιστροφές.  
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Ένα παράδειγμα της παραπάνω περίπτωσης είναι η εμπειρία που είχε 

ένας μεγάλος λιανοπωλητής με κάτι αποξηραντές που άρχισαν ανεξήγητα να 

φτάνουν στα Κεντρικά Σημεία Επιστροφής σε μεγάλες ποσότητες. Το κέντρο 

κάλεσε τον αγοραστή ο οποίος στη συνέχεια κάλεσε τον κατασκευαστή. Ο 

κατασκευαστής έστειλε ένα μηχανικό να εξετάσει το πρόβλημα. Ο μηχανικός 

έβαλε τους αποξηραντές έξω σε έναν πάγκο εργασίας και βρήκε ένα πλαστικό 

το οποίο έλιωνε. Το πλαστικό που έλιωνε ήταν ένα ελαττωματικό προϊόν. 

Επειδή το κέντρο επιστροφής διαχειρίστηκε με αποδοτικό τρόπο την 

πληροφορία, λύθηκε ένα πρόβλημα το οποίο διαφορετικά, μπορεί να είχε 

καταλήξει σε πολύ μεγαλύτερα έξοδα για όλα τα μέλη της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

Κατηγοριοποιώντας εκατοντάδες εγκρίσεις επιστροφών, μια επιχείρηση 

μπορεί να χτίσει μια αποθήκη δεδομένων που θα περιέχει λόγους επιστροφής. 

Αν υπάρχει ένα πρόβλημα ποιότητας με ένα προϊόν, η σταθεροποίηση των 

επιστροφών θα διαφωτίσει αυτές τις δυσκολίες της ποιότητας πιο γρήγορα απ’ 

ότι εάν οι επιστροφές εξελίσσονται αργά από τα γραφεία εξυπηρέτησης 

πελατών. Μια επιχείρηση ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

συνάντησε υψηλά ποσοστά επιστροφών σε συσκευές ανάγνωσης cd. Το 

ελαφρύ τρέξιμο του αθλητή φέροντας μια τέτοια συσκευή την έκανε να χάνει 

επαφή με τον δίσκο cd που διάβαζε εκείνη τη στιγμή. Οι επιστροφές 

εστάλησαν σε ένα κέντρο επιστροφής όπου κι επεξεργάστηκαν. Αναπτύχθηκε η 

διαχείριση πληροφορίας για ένα μεγάλο αριθμό αυτών των μηχανών 

ανάγνωσης cd, η οποία έδωσε στην εταιρία σημαντική ανατροφοδότηση και τη 

δυνατότητα να επιλύσει το πρόβλημα. 

Σ’ ένα άλλο παράδειγμα, μια επιχείρηση η οποία κατασκευάζει μηχανές 

επεξεργασίας ψωμιού αντιμετώπισε ένα υψηλό ποσοστό επιστροφής σε 

φαινομενικά λειτουργικές μηχανές. Το πρόβλημα ήταν η εικόνα στο κουτί 

παρουσίαζε μια τέλεια διαμορφωμένη φρατζόλα ψωμιού. Η μηχανή ψωμιού 

ωστόσο, παρήγαγε μια φρατζόλα η οποία έμοιαζε με μπάλα. Μέχρι ο 

κατασκευαστής να μπορέσει να δει τις πληροφορίες διαχείρισης, από διάφορες 

επιστροφές είχαν αντιληφθεί το τρέχον πρόβλημα. 

Στη βιομηχανία ηλεκτρονικών, ή σε άλλες βιομηχανίες που παράγουν 

και πουλάνε «προϊόντα υψηλής εκμάθησης», ένας μεγάλος αριθμός 

επιστροφών δεν είναι ελαττωματικός. Ένα προϊόν υψηλής εκμάθησης είναι ένα 

προϊόν το οποίο απαιτεί από τους χρήστες να κάνουν κάτι παραπάνω από το 

απλό ξετύλιγμα και την τοποθέτηση στο στόμα τους ή απλά να παίξουν με 
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αυτό. Τα προϊόντα που απαιτούν ιδιαίτερη γνώση από τον χρήστη για τη 

σωστή τους χρήση συχνά επιστρέφουν σε μεγάλες ποσότητες. Τα μόνα τα 

οποία λειτουργούν είναι «τα μη ελαττωματικά - ελαττωματικά» προϊόντα. Δεν 

υπάρχει κάποιο ελάττωμα σε αυτά, απλά ο καταναλωτής δεν κατάλαβε πώς να 

κάνει ορθή χρήση αυτών. Χρησιμοποιώντας ένα Κεντρικό Σημείο Επιστροφής 

και βλέποντας τους λόγους της επιστροφής, ο κατασκευαστής με τον 

λιανοπωλητή μπορούνε να δουλέψουνε μαζί προς βελτίωση του εγχειριδίου, 

ανάπτυξης ενός οδηγού γρήγορης έναρξης χρήσης, έναρξης λειτουργίας ενός 

τηλεφωνικού αριθμού παροχής βοήθειας, ή εξεύρεσης κάποιας άλλης λύσης 

για να μειωθούν τα μη ελαττωματικά – ελαττωματικά. Για κάποια προϊόντα, το 

υψηλότερο ποσοστό επιστροφών σήμερα είναι μη ελαττωματικά – 

ελαττωματικά. 

 

Μπρος και Πίσω 

Πολλές επιχειρήσεις πιστεύουν ότι τα κέντρα διανομής δεν λειτουργούν 

ικανοποιητικά στις κανονικές διαδικασίες logistics και ταυτόχρονα στις 

αντίστροφες. Ενώ αρχικά αυτό δεν φαίνεται λογικό, παρατηρήθηκε ότι πολλά 

κέντρα διανομής που προσπαθούν αποδοτικά να καλύψουν και τα δυο είδη 

διαδικασιών έχουν φανερές δυσκολίες. Το πρόβλημα μπορεί να σχετίζεται 

περισσότερο στην εστίαση παρά στην παρούσα δυνατότητα. Αν ο διευθυντής 

του κέντρου διανομής έχει να επιλέξει ανάμεσα στα αποδοτικά logistics και τα 

RL, θα εστιάσει στη διανομή προς τα εμπρός. Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση 

της προς τα εμπρός διανομής είναι η κορυφαία προτεραιότητα ενός κέντρου 

διανομής που έχει νέα ροή προϊόντων ως μια από τις αρμοδιότητές του. Σε 

κέντρα διανομής που έχουν έναν περιορισμένο αριθμό αποβάθρων και 

περιορισμένο χώρο σε κάθε αποβάθρα, το προϊόν που επιστρέφει τείνει να 

κακομεταχειρισθεί και αναβάλλεται συχνά η επεξεργασία αυτού του υλικού. 

Αυτό το πρόβλημα της χρήσης ενός κέντρου διανομής για τις κανονικές 

διαδικασίες logistics και ταυτόχρονα για τις αντίστροφες είναι ένας από τους 

λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις ψάχνουν ειδικούς. Είναι δύσκολο για 

τους διευθυντές να δικαιολογήσουν τα έξοδα κατασκευής κι στελέχωσης ενός 

μεγάλου κτιρίου αφιερωμένο στις «αποτυχίες» - το οποίο περιγράφει ακριβώς 

την αντίληψη για το επιστρεφόμενο προϊόν μέσα στην εταιρία. 

Μερικές επιχειρήσεις είναι ικανές να εκτελέσουν και τα δυο είδη 

διαδικασιών στην ίδια εγκατάσταση διαχωρίζοντας προσεκτικά τη ροή 

προϊόντων και τους εργαζόμενους. Αυτός ο διαχωρισμός επιτρέπει στους 
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εργαζόμενους στα RL να εστιάσουν στη ροή επιστροφών και να μην 

αποσπώνται από δραστηριότητες logistics. 

 

Οικονομικά θέματα 

Σε ένα καλό Κεντρικό Σημείο Επιστροφής, τα πληροφοριακά συστήματα 

αλληλεπιδρούν με τα οικονομικά και άλλα συστήματα. Στη θεωρία, τα 

καταστήματα θα ήταν ικανά να το πράξουν αυτό σωστά , αλλά δυστυχώς, τα 

περισσότερα δε μπορούν. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι λιανοπωλητές 

θέλουν να εκτελούν ένα μέρος των καθηκόντων τους στην διαδικασία λιανικής 

πώλησης. Ένα Κεντρικό Σημείο Επιστροφής βοηθά το λιανοπωλητή και του 

δίνει τη δυνατότητα να πάρει γρηγορότερα αποφάσεις διάθεσης σχετικά με το 

επιστρεφόμενο προϊόν. 

Για να συνοψίσουμε, η κατάληξη των οφελών ενός Κεντρικού Σημείου 

Επιστροφής παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. 

 

1) Απλοποιημένες διαδικασίες καταστήματος 
2) Βελτιωμένες σχέσεις προμηθευτών 
3) Καλύτερος έλεγχος αποθέματος επιστροφών 
4) Μείωση διοικητικών εξόδων 
5) Μείωση εξόδων σε επίπεδο καταστήματος 
6) Εστίαση εκ νέου στις βασικές ικανότητες του λιανοπωλητή 
7) Μείωση χώρου χωματερής 
8) Βελτιωμένη διαχείριση πληροφοριών 

Πίνακας 5. Βασικά οφέλη ενός Κεντρικού Σημείου Επιστροφής 
 

1.6.5 Μηδενικές Επιστροφές 

Στα προγράμματα μηδενικών επιστροφών, ο κατασκευαστής ή ο 

διανομέας δεν επιτρέπουν να γυρίσουν προϊόντα μέσω του καναλιού 

επιστροφής. Αντ’ αυτού, δίνουν στο λιανοπωλητή ή σε άλλη προς τα κάτω 

οντότητα ένα επίδομα επιστροφής, και αναπτύσσουν κανόνες κι οδηγίες για 

αποδεκτή διάθεση του προϊόντος. Το κλασσικό επίδομα επιστροφής σε πολλές 

βιομηχανίες ανέρχεται περίπου στο 3,5 – 4% του ποσοστού πωλήσεων του 

λιανοπωλητή. 

Μια πολιτική μηδενικών επιστροφών, ορθά εκτελεσμένη, μπορεί να 

οδηγήσει ουσιαστικά σε χαμηλότερα κόστη. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 

τις μηδενικές επιστροφές μπορούν να μειώσουν τη μεταβλητότητα των 

επιστρεφόμενων εξόδων, με προκαθορισμό της χρηματικής αξίας των 

επιστρεφόμενων προϊόντων. Η σταθεροποίηση των ποσοστών επιστροφής 
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χρησιμοποιώντας τις μηδενικές επιστροφές προάγει τον προγραμματισμό και 

την οικονομική υγεία. 

Οι μηδενικές επιστροφές επιτρέπουν στην επιχείρηση να αποφύγει τις 

φυσιολογικά αποδεχόμενες επιστροφές, μια στρατηγική η οποία υιοθετείται 

από κάποιες εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων και μερικές εταιρίες 

ηλεκτρονικών. 

Κατά έναν ενδιαφέρον τρόπο, οι περισσότεροι λιανοπωλητές δεν 

κατηγοριοποιούν το κόστος των επιστροφών. Αντ’ αυτού, οι αγοραστές των 

εμπορευμάτων εισάγουν το επίδομα επιστροφής στην τιμολόγησή τους, το 

οποίο αγνοεί το κόστος των επιστροφών. 

Ενώ το κόστος των επιστροφών απελευθερώνει τους προς τα επάνω 

συμμετέχοντες του καναλιού από την εξέταση της φυσικής μερίδας της 

διαχείρισης RL, δε μειώνει ωστόσο ένα μεγάλο μέρος του φυσικού φορτίου που 

τοποθετείται στους προς τα κάτω συμμετέχοντες του καναλιού. 

Ως εδώ, τα προγράμματα μηδενικών επιστροφών είχανε ανάμικτα 

αποτελέσματα. Σε μια μεγάλη επιχείρηση καταναλωτικών προϊόντων, οι 

μηδενικές επιστροφές φαίνεται να μείωσαν τα κόστη χειρισμού που σχετίζονται 

με τις επιστροφές. Ωστόσο, πολλά από τα προϊόντα που αυτή η επιχείρηση 

χαρακτηρίζει ως απορρίμματα, αντιθέτως παρουσιάζονται σε εναλλακτικά 

κανάλια όπως λαϊκές αγορές, παζάρια κτλ. Επαναχρησιμοποίηση 

ανταλλακτικών ή του αρχικού καναλιού είναι πάντα μια ανησυχία όταν 

λαμβάνουμε υπ’ όψη ένα πρόγραμμα μηδενικών επιστροφών. 

 

Πως λειτουργούν οι μηδενικές επιστροφές 

Σε ένα κλασσικό πρόγραμμα μηδενικών επιστροφών, ο λιανοπωλητής 

λέει στους πελάτες του ότι κανένα προϊόν προς επιστροφή δεν γίνεται 

αποδεκτό από τη στιγμή που έχει γίνει η παραγγελία του. Αντιθέτως, ο 

λιανοπωλητής θα δώσει στον πελάτη μια έκπτωση στο τιμολογούμενο ποσό. 

Ανάλογα με τον προμηθευτή, ο λιανοπωλητής είτε καταστρέφει το προϊόν, είτε 

το διαθέτει με κάποιον άλλον τρόπο. 

Σε ένα άλλο μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται στη βιομηχανία 

υπολογιστών, ο λιανοπωλητής επιστρέφει όλα τα προϊόντα σε ένα κεντρικό 

σημείο με την έγκριση επιστροφής υλικού. Το χρησιμοποιήσιμο προϊόν 

πληρώνεται και αποστέλλεται σε ένα τρίτο μέρος για αποκατάσταση και 

διάθεση. Το ακατάλληλο προς χρήση προϊόν ξεφορτώνεται και ακολουθεί ένα 

προκαθορισμένο σύνολο κανόνων. Σε αυτό το μοντέλο, ο στόχος για το 
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λιανοπωλητή είναι να κατηγοριοποιήσει όσο περισσότερους κατασκευαστές 

είναι δυνατόν να συμμετέχουν, για να ενεργοποιήσει τη συγκεντρωμένη λήψη, 

την εξέταση, κι επεξεργασία πληρωμής. Από την πλευρά του υπολογιστή του 

κατασκευαστή, κάθε προϊόν του καναλιού επιστρέφει στο τρίτο μέρος της 

αποκατάστασης. Τα προϊόν εξετάζεται από μια ανεξάρτητη οντότητα ώστε να 

καθοριστεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης του και η εξουσιοδότηση πίστεως 

του λιανοπωλητή. Κάθε πτυχή της διαδικασίας έγκρισης επιστροφής υλικού και 

η διάθεση του επιστρεφόμενου προϊόντος αντιμετωπίζονται από τον τρίτο. 

Σε αυτό το μοντέλο, το ακατάλληλο προϊόν γίνεται θέμα επειδή ο τρίτος 

επιτυγχάνει διακανονισμό των αξιώσεων μεταξύ των λιανοπωλητών και των 

κατασκευαστών. Το αποτέλεσμα για το λιανοπωλητή μπορεί να είναι 

γρηγορότερη διευθέτηση και πληρωμή, δηλαδή ευκολότερη επεξεργασία 

επιστροφών και φθηνότερα, μειωμένα αποθέματα που αναμένουν επιστροφή 

στον προμηθευτή. Για τους κατασκευαστές, αυτό το μοντέλο μπορεί να 

καταλήξει σε μια διαδικασία γρηγορότερης αποκατάστασης, καλύτερη διοίκηση 

της έγκρισης επιστροφής υλικού, και μια ανανεωμένη εστίαση στην πώληση 

νέων προϊόντων, η οποία είναι και ο πρωταρχικός τους στόχος. 

 

Πρόβλημα 2% / 6% 

Ένα αξιοσημείωτο πρόβλημα με τις πολιτικές επιστροφής είναι αυτό που 

μπορεί να αναφερθεί ως το «2% / 6%» πρόβλημα. Εξαιτίας της σημαντικής 

δύναμης που οι μεγάλοι λιανοπωλητές έχουν στο κανάλι, είναι δύσκολο για 

τους κατασκευαστές να θεσπίσουν ένα κατάλληλο επίδομα επιστροφής και να 

παραμείνουν σε αυτό. Για παράδειγμα, αν ένας κατασκευαστής πωλεί προϊόντα 

στην Kmart, και ορίζει ένα καπέλο 6% επί των επιστροφών, η Kmart θα 

συμφωνούσε σε αυτό το καπέλο αν οι επιστροφές του προϊόντος του 

κατασκευαστή δεν υπερβαίνουν το 6%. Πράγματι, η Kmart θα ήταν πολύ 

ευχαριστημένη εάν το τρέχον ποσοστό των επιστροφών ήταν 2% ενώ θα 

δεχόταν πίστωση για επιστροφές 6%. Η Kmart θα ήταν ικανή να 

χρησιμοποιήσει τα επιπρόσθετα χρήματα του καπέλου σαν μια έκπτωση. 

Ωστόσο, εάν ο κατασκευαστής ορίζει ένα καπέλο επιστροφής 2% και το 

τρέχον ποσοστό επιστροφής είναι 6%, η Kmart είναι πιθανό να μην 

συμφωνήσει με το ποσοστό του καπέλου επιστροφής του κατασκευαστή. Ο 

λιανοπωλητής πρέπει τότε αντί για αυτό να επιμείνει και ο κατασκευαστής να 

καλύψει τις επιστροφές ολόκληρου του 6%. Εξαιτίας της δύναμης των 

μεγάλων λιανοπωλητών, οι περισσότεροι κατασκευαστές δεν είναι σε θέση να 
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υποστηρίξουν το ποσοστό του καπέλου επιστροφής. Αυτό, μαζί με την 

ανικανότητα του κατασκευαστή να ελέγξει πραγματικά την διάθεση του 

προϊόντος, σημαίνει ότι ο λιανοπωλητής έχει λιγότερο κίνδυνο απ’ ότι ο 

κατασκευαστής από ένα πρόγραμμα μηδενικών επιστροφών. Ένα αποδοτικό 

πρόγραμμα μηδενικών επιστροφών απαιτεί από τον αγοραστή και τον πωλητή 

να καταλάβουν πραγματικά ποια είναι τα τρέχοντά τους κόστη. 

 

1.6.6 Ανακατασκευή και Αποκατάσταση 

Ο Thierry (1995) όρισε πέντε κατηγορίες ανακατασκευής και 

αποκατάστασης. Αυτές οι πέντε κατηγορίες όπως φαίνονται και στον πίνακα 6 

είναι η επισκευή, η αποκατάσταση, η ανακατασκευή, η επαναχρησιμοποίηση 

ανταλλακτικών και η ανακύκλωση. Οι πρώτες τρεις κατηγορίες: η επισκευή, η 

ανακατασκευή και η επαναχρησιμοποίηση, περιλαμβάνουν επισκευή και 

αναβάθμιση του προϊόντος. Αυτές οι επιλογές διαφέρουν όσον αφορά το 

βαθμό βελτίωσης. Η επισκευή απαιτεί το μικρότερο σύνολο προσπαθειών για 

να αναβαθμιστεί το προϊόν ενώ η ανακατασκευή απαιτεί το μεγαλύτερο. 

Η επαναχρησιμοποίηση ανταλλακτικών είναι απλά η αποκατάσταση ενός 

περιορισμένου συνόλου επαναχρησιμοποιήσιμων μερών από τα 

χρησιμοποιημένα προϊόντα. Ανακύκλωση είναι η επαναχρησιμοποίηση υλικών 

που ήταν συστατικά ενός άλλου προϊόντος ή μονάδος. 

 

1) Επισκευή 
2) Αποκατάσταση 
3) Ανακατασκευή 
4) Επαναχρησιμοποίηση ανταλλακτικών 
5) Ανακύκλωση 

Πίνακας 6. Κατηγορίες Ανακατασκευής και Αποκατάστασης 
 

Η ανακατασκευή και αποκατάσταση των μεταχειρισμένων προϊόντων 

βρίσκεται σε άνοδο. Ακόμη και σκάφη της NASA κατασκευάστηκαν με εργαλεία 

τα οποία μπορούν να ανακατασκευαστούν. Ο πρώτος υπεργολάβος για τη 

NASA χρησιμοποιεί ανακατασκευασμένα εργαλεία μηχανής για να παράγει 

σφαιρικά σύνθετα συστατικά του διαστημικού σκάφους. Η ανακατασκευή 

προτιμάται της αγοράς νέου εξοπλισμού για να υπάρξει μείωση κόστους. Η 

προσαρμογή των μηχανών ήταν αναπόφευκτο να τους προσαρμόσει στον 

επιθυμητό αριθμητικό υπολογιστικό έλεγχο και στα πρότυπα συνδυασμού 

αξόνων. Σε αυτήν την ιδιαίτερη περίπτωση, οι παλαιότερες μηχανές 

κατασκευάστηκαν με βαρύτερα καλούπια. Επειδή η μάζα αυτών των παλαιών 
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μηχανών είναι μεγαλύτερη από αυτή των νεότερων μοντέλων, μπορούν να 

απορροφήσουν δονήσεις πιο αποτελεσματικά και να βελτιώσουν την ποιότητα 

των κομματιών που βρίσκονται προς επεξεργασία. Η ανακατασκευή προσφέρει 

πολλά πλεονεκτήματα απ΄ ότι η αγορά νέων μηχανημάτων. Σε αυτό το 

ιδιαίτερο παράδειγμα, η μείωση κόστους μειώνεται από 40% έως 60%. 

Η Sun Microsystems ανακατασκευάζει και αποκαταστεί περίσσεια 

ανταλλακτικά διεθνώς. Η Sun φέρνει πίσω ανταλλακτικά τα οποία ορίζονται ως 

Ανανεωμένες μέσω Εργοστασίου Μονάδες (Factory Renewed Unit - FRU10) ή 

μετακινούμενες μονάδες. Αυτές οι μονάδες επιδιορθώνονται είτε στις Η.Π.Α. 

είτε τοπικά, στη Λατινική Αμερική και την Ασία, σε σχέση με την αξία του 

μέρους ή την δυσκολία ανανέωσης του υλικού. Αυτά τα μέρη στη συνέχεια 

προωθούνται εκ νέου για επαναχρησιμοποίηση σε ένα κεντρικό σημείο 

διανομής ή σε μια Απομακρυσμένη Τοποθεσία Εμπορευμάτων (Remote 

Stocking Location – RSL). Τα ανταλλακτικά μπορεί να βρίσκονται στο Μαϊάμι, 

στην Φλόριντα για τη Λατινική Αμερική, ή στη Σιγκαπούρη και άλλα RSL για 

την Ασία. Τα κομμάτια στη συνέχεια επαναχρησιμοποιούνται για επισκευές. Τη 

στιγμή της επισκευής αγοράζονται στην τρέχουσα κατάσταση και 

ανανεώνονται σε καινούργια. 

Η Hewlett-Packard επίσης χρησιμοποιεί ανακατασκευασμένα κομμάτια 

για να προσφέρει υπηρεσίες. Είναι ικανοί να λάβουν ελαττωματικά κομμάτια, 

να τα ανακατασκευάσουν και να τα ανανεώσουν, και κατόπιν να τα 

χρησιμοποιήσουν ως πρωταρχικά υλικά μέσω του δικτύου τους υπηρεσιών. 

Μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν ένα αξιόλογο πλεόνασμα και να 

μειώσουν τα κόστη που συνδέονται με τη συντήρηση υπολογιστών και άλλων 

σύνθετων μηχανημάτων. 

 

1.6.7 Ανάκτηση Πόρων 

Η ανάκτηση πόρων είναι η ταξινόμηση και απόρριψη πλεονασματικών, 

απαρχαιωμένων, σκάρτων και άχρηστων υλικών προϊόντων καθώς και άλλων 

πόρων με τρόπο που να μεγιστοποιεί τα οφέλη στον κάτοχο, ελαχιστοποιώντας 

το κόστος και την ευθύνη για τις σχετικές με την απόρριψη υποχρεώσεις στις 

οποίες υπόκειται. Αυτός ο ορισμός είναι όμοιος με αυτόν που χρησιμοποιεί η 

Ένωση Αποκατάστασης Επενδύσεων (Investment Recovery Association) για να 

ορίζει την αποκατάσταση επενδύσεων. Ο στόχος της ανάκτησης πόρων είναι 

                                                 
10 Ως Factory Renewed Unit – FRU ορίζεται ένα προϊόν που έχει ανανεωθεί από τον κατασκευαστή και 
τυπικά φέρει την εγγύηση ενός απολύτως νέου προϊόντος. 
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να ανακτηθεί όσο το δυνατόν περισσότερη αξία γίνεται, μειώνοντας με αυτόν 

τον τρόπο τις τελευταίες ποσότητες αποβλήτων. 

Η ανάκτηση πόρων έγινε μια σημαντική επιχειρησιακή διαδικασία για 

πολλές επιχειρήσεις. Η σημαντικότητα της ανάκτησης πόρων στην κερδοφορία 

της επιχείρησης εξαρτάται από την ικανότητα της επιχείρησης να ανακτήσει 

όσο περισσότερη οικονομική αξία είναι δυνατόν από τα μεταχειρισμένα 

προϊόντα, ενώ να μειώνει ταυτόχρονα τις αρνητικές επιδράσεις όπως τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Η τοποθέτηση πολλών επιχειρήσεων σχετικά με τα μεταχειρισμένα 

προϊόντα ήταν η αγνόηση τους και η αποφυγή ενασχόλησης με αυτά μετά την 

αρχική τους πώληση. Οι κατασκευαστές στις Η.Π.Α., χαρακτηριστικά, δεν είναι 

υπεύθυνοι για τα προϊόντα μετά τη χρήση τους από τον πελάτη. Τα 

περισσότερα προϊόντα σχεδιάζονται έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η χρήση 

υλικών και το κόστος διανομής, να αγνοηθεί η επισκευή, η 

επαναχρησιμοποίηση και οι απαιτήσεις διάθεσης. Οι κατασκευαστές γενικά 

έχουν θεωρήσει ότι οι δαπάνες ενσωμάτωσης αυτών των απαιτήσεων ότι θα 

αντιστάθμιζαν τα οφέλη. 

Σήμερα, οι δευτερογενείς αγορές, εγχώριες και διεθνείς, αναπτύσσονται 

με ταχείς ρυθμούς. Η διαδικασία ανάκτησης πόρων μπορεί να περιλαμβάνει 

παραμόρφωση των επιστρεφόμενων προϊόντων. Πολλοί λιανοπωλητές και 

κατασκευαστές θέλουν να κάνουν την επωνυμία τους αναγνωρίσιμη όταν 

μπαίνουν στη δευτερογενή αγορά. Η παραμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει 

αλλαγή του ονόματος του κατασκευαστή ή αφαίρεση των αυτοκόλλητων 

ετικετών με τις τιμές.  

 

Ανεφοδιασμός Ανάκτησης Πόρων 

Οι επιχειρήσεις που ειδικεύονται στη λήψη αξίας από τα μεταχειρισμένα 

προϊόντα απολαμβάνουν έναν ευρύ εφοδιασμό προϊόντων από πολλές 

διαφορετικές πιθανές πηγές. Τα υλικά τοποθετούνται στο αντίστροφο ρεύμα 

για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας κοινός τύπος αντίστροφης ροής στην 

Ευρώπη είναι το αποτέλεσμα των νόμων που απαιτούν από τους 

κατασκευαστές να δέχονται πίσω τα μεταχειρισμένα προϊόντα. Τα προϊόντα 

που έρχονται από μια συμφωνία μισθώσεων ή ενοικίου αποτελούν μια άλλη 

πηγή ανεφοδιασμού. Τα προϊόντα που αποτυγχάνουν ή έχουν ποιοτικά 

προβλήματα είναι μια άλλη πηγή επιστρεφόμενου προϊόντος. Οι ποσότητες 

αυτού του είδους της επιστροφής μπορεί να εξαρτώνται από τις εγγυήσεις του 
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προϊόντος και τα συμβόλαια υπηρεσιών. Η πρόβλεψη των επιστροφών ροής 

των ελαττωματικών προϊόντων είναι συχνά δύσκολη. Αποτυχία ή ποσοστά 

ποιοτικής ατέλειας μπορεί να εξαρτώνται από τον τύπο του προϊόντος. Για 

παράδειγμα, τα ηλεκτρονικά προϊόντα τείνουν να αποτυγχάνουν νωρίς στην 

ζωή τους, εκτιμώντας ότι τα μηχανικά συστατικά αποτυγχάνουν καθώς 

γερνούν. 

 

1.6.8 Διαπραγμάτευση 

Η επίτευξη διαπραγματεύσεων είναι ένα σημείο κλειδί στη διαδικασία 

RL. Στην κανονική ροή αγαθών, οι τιμές συχνά ορίζονται από τους διευθυντές 

των εταιριών και τους ειδικούς μάρκετινγκ. Τα RL συχνά περιλαμβάνουν μια 

φάση διαπραγμάτευσης, όπου η αξία 

του επιστρεφόμενου υλικού είναι 

διαπραγματεύσιμη χωρίς οδηγίες 

τιμολόγησης. Αυτές οι 

διαπραγματεύσεις μπορεί να 

αντιμετωπιστούν με χαλαρότητα. 

Επιπροσθέτως, ένας ή περισσότεροι 

από τους διαπραγματευτές δεν 

καταλαβαίνει απολύτως την 

πραγματική αξία των 

επιστρεφόμενων υλικών, 

δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες για 

τρίτους να δράσουν στο περιθώριο. 

Αυτοί οι τρίτοι συχνά απασχολούν 

τους καλύτερους ειδικούς logistics. 

Εξάλλου στη γλώσσα τους υπάρχει το 

εξής ρητό: «αν θέλεις να βρεις έναν 

τέλειο διαπραγματευτή, πήγαινε να 

μιλήσεις με κάποιον που χειρίζεται τα 

απορρίμματα χαρτιών». 

Μερικές φορές οι διαπραγματεύσεις γίνονται με ανάθεση σε τρίτους 

(ειδικευμένους συμβούλους). Αυτοί οι τρίτοι δρουν με μια συμβουλευτική 

ιδιότητα στους αρχικούς συμμετέχοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα που 

εργάζονται για να μεταφέρουν την ιδιοκτησία του υλικού πίσω στην αρχική 

πηγή. 
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Επίσης, οι τρίτοι μπορούν να διαχειριστούν την φυσική επεξεργασία των 

υλικών. Επιχειρήσεις, όπως η GENCO Distribution System ή η DamageTrak, 

είναι παραδείγματα τέτοιου είδους επιχειρήσεων. Γενικά, ο ίδιος τρίτος δεν 

χειρίζεται τη διαπραγματευτική αξία και την φυσική επεξεργασία του προϊόντος 

και για τους δυο, το λιανοπωλητή και τον προς τα επάνω στο κανάλι 

κατασκευαστή. Υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, αλλά συνήθως οι 

λιανοπωλητές και οι κατασκευαστές θέλουν διαφορετικούς τρίτους να 

ενεργήσουν εξ ονόματός τους για να αποβάλουν την πιθανή σύγκρουση 

συμφερόντων. 

 

1.6.9 Διαχείριση Οικονομικών 

Η διαχείριση οικονομικών ζητημάτων είναι οι πρώτοι καθοριστικοί 

παράγοντες στη δομή ενός συστήματος RL, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο 

διατίθεται το προϊόν. Οι περισσότερες εταιρίες χρειάζεται να βελτιώσουν τις 

εσωτερικές οικονομικές διαδικασίες. Τα οικονομικά προβλήματα οδηγούν τις 

δράσεις των διευθυντών. Σε λίγες επιχειρήσεις τα οικονομικά ζητήματα 

οδήγησαν τους διευθυντές των καταστημάτων να παραβλέψουν τα κανονικά 

συστήματα επιστροφής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εσωτερικές πολιτικές κι 

έλεγχοι οδήγησαν τους διευθυντές σε ανεπαρκείς, λανθασμένες συμπεριφορές. 

Στη συνέχεια παραθέτω ένα πρόβλημα δημιουργίας πολιτικής. 

Εμπόρευμα το οποίο υποδείχθηκε να γυρίσει πίσω στον προμηθευτή εξαιτίας 

υπερβολικών αποθεμάτων, ή επειδή δεν πωλείται, ορίστηκε να επεξεργαστεί 

μέσω ενός κεντρικού σημείου διανομής. Ωστόσο, το τμήμα οικονομικής 

διαχείρισης μειώνει τις τιμές σε αυτά τα αντικείμενα που κινούνται μέσω των 

κεντρικών σημείων διανομής, και τα καταστήματα ξοδεύουν αυτά τα 

αντικείμενα. Όταν το κεντρικό σημείο διανομής επεξεργάζεται το υλικό, το 

πιστώνονται εξ’ ολοκλήρου, και επιβαρύνονται τα καταστήματα. Τα 

καταστήματα δε θέλουν να επιβαρυνθούν γι’ αυτό καθυστερούν τη ροή πίσω 

στον προμηθευτή ώστε να καθυστερήσουν την αρνητική οικονομική επίδραση 

όσο περισσότερο γίνεται. Αυτή η καθυστέρηση αιτιολογεί την ύπαρξη 

εφεδρικών υλικών στο κατάστημα τα οποία θα έπρεπε να διατίθενται προς 

πώληση. Επιπροσθέτως, η απώλεια ευκαιριών σταθεροποίησης αυξάνει τις 

δαπάνες μεταφορών. 

Συχνά τα κόστη των επιστροφών φορτώνονται στο τμήμα πωλήσεων. 

Ενώ η πολιτική γενικά μπορεί να είναι λογική, μπορεί να περιπλέκει διαδικασίες 

RL. Αν το προσωπικό των πωλήσεων τιμωρείται για τις επιστροφές, θα βγουν 
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εκτός στόχου για να επιβραδύνουν ή να ακυρώσουν τη γρήγορη αναγνώριση 

των επιστροφών και την ταχεία διάθεση του επιστρεφόμενου υλικού. Τα 

ζητήματα που αφορούν τα φορτία που επιστρέφουν πρέπει να είναι σημαντικό 

κλειδί στην ανάπτυξη ενός καλού συστήματος διαχείρισης RL. Όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως, τα μεγάλα εμπόδια σε επιτυχημένα RL είναι οι 

πολιτικές των επιχειρήσεων. Γενικά, οι πολιτικές των εταιριών που θέτουν 

δυσκολίες σχετίζονται με οικονομικά θέματα. 

Ταξινομώντας τι πρέπει να πληρωθεί ένας προμηθευτής, 

συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων και των προωθήσεων, είναι μια 

πρόκληση. Ωστόσο, οι επιστροφές είναι συνήθως το νούμερο ένα θέμα στη 

διευθέτηση των εισπρακτέων λογαριασμών. Επειδή αυτά τα ζητήματα είναι 

συχνά τόσο δύσκολο να τα διαχειριστεί κάποιος, οι τρίτοι (ειδικοί σύμβουλοι) 

ξεκίνησαν να ειδικεύονται στη διαχείριση οικονομικών ζητημάτων και 

ζητημάτων διευθέτησης. 

 

1.6.10 Αναθέτοντας την διαχείριση RL σε τρίτους 

Πολλές επιχειρήσεις αναθέτουν σε τρίτους τις περισσότερες ή όλες τις 

δραστηριότητές τους logistics. Μερικές από αυτές τις επιχειρήσεις εκτείνουν 

την ανάθεση και στην αντίστροφη ροή προϊόντος. Αυτές οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν τους με ανάθεση προμηθευτές RL σαν έναν συγκριτικό μετρητή 

επιδόσεων για να βοηθηθούν να καθοριστεί πως και ποιες δραστηριότητες RL 

πρέπει να εκτελεστούν, και πόσο θα κόστιζαν αυτές οι δραστηριότητες. Συχνά, 

αυτοί οι με ανάθεση προμηθευτές εκτελούν καλυτέρα τις δραστηριότητες RL, 

και οι πελάτες τους θεωρούν ότι χρησιμοποιώντας αυτές τις εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών, μειώνουν το βάρος εργασίας σε διοικητικό επίπεδο. Αυτοί, οι με 

ανάθεση προμηθευτές έγιναν ειδικοί στη διαχείριση της αντίστροφης ροής, και 

την εκτέλεση υπηρεσιών-κλειδιά προστιθέμενης αξίας, όπως η ανακατασκευή 

και η αποκατάσταση. 
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2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 

 
Στις μέρες μας είναι αξιοσημείωτο να παρατηρήσει κανείς πως η 

υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) παρέχει νέες 

δυνατότητες στα ήδη υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και ποια είναι 

τα νέα μοντέλα που αναδύθηκαν στα RL. 

Αρχικά, θα προβάλλουμε στον Πίνακα 7 την ενσωμάτωση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου στις διαδικασίες RL. 

 
Εφαρμογές Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου 
Διαδικασίες RL 

- Διαφήμιση των διαθέσιμων 
μεταχειρισμένων προϊόντων, μερών ή 
υλικών 

 
 
 

Μάρκετινγκ - Ανακοίνωση των διαθέσιμων 
μεταχειρισμένων προϊόντων, μερών 
αυτών ή υλικών 
- Αναζήτηση για προμηθευτές / 
πελάτες 
- Ανάληψη των υποχρεώσεων αγοράς 
- Λήψη πληροφοριών της 
αναμενόμενης παράδοσης 

 
 
 
 

Αγορά 
- Ανταπόκριση στο αίτημα για 
μεταχειρισμένα προϊόντα, μέρη αυτών 
ή υλικά 
- Καθορισμός τιμής (π.χ. 
καθορισμένη, διαπραγματεύσιμη, 
δημοπρασία) 
- Επεξεργασία εντολής 
- Κατηγοριοποίηση κι εντολές 
κατηγοριοποίησης 

 
 

 
 

Πωλήσεις 

- Τιμολόγηση, συλλογή και πληρωμή 
πελατών 
- Κατηγοριοποίηση προϊόντος 
- Υποστήριξη πελατών 

 
 

Υπηρεσίες κατόπιν αγορών - Προβολή πελατών / προϊόντων 
(monitoring) 

Πίνακας 7. Reverse Logistics και Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
 
 

 Στη συνέχεια θα παραθέσουμε την σύγκριση τριών επιχειρηματικών 

μοντέλων, ονομαστικά, το Ηλεκτρονικό γενικό εμπόριο χρησιμοποιημένων 

ειδών (Returns Aggregators), το Ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών 

χρησιμοποιημένων ειδών (Specialty Locators) και τους ενσωματωμένους 

πάροχους λύσεων (Integrated Solution Providers) σε διάφορα χαρακτηριστικά, 

αλλά και τα αναγνωριστικά τους κλειδιά για τα ανταγωνιστικά τους 

πλεονεκτήματα. 
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Οι ηλεκτρονικές επιστροφές (e-returns) αναφέρονται σε μια νέα ροή 

επιστροφών που γεννήθηκε μέσω της επέκτασης του ηλεκτρονικού εμπορίου 

B2C (Business to Commerce). Οι ηλεκτρονικές επιστροφές αφορούν προϊόντα 

που αγοράστηκαν αρχικά μέσω του καναλιού B2C εμπορίου και δεν υπήρξαν 

ικανοποιητικά. Απεικονίζονται στο Σχήμα 1 όπως οι ροές που ξεκινούν από τον 

αγοραστή κατευθύνονται προς τον e-tailor (ο χρήστης που αγοράζει το προϊόν 

μέσω διαδικτύου από τον αρχικό αγοραστή) ή μια ιστοσελίδα προμηθειών. Οι 

ηλεκτρονικές επιστροφές μπορεί να έχουν ομοιότητες με τις επιστροφές μέσω 

ταχυδρομείου, που είναι, οι επιστροφές προϊόντων που αγοράστηκαν αρχικά 

από κατάλογο κατόπιν παραγγελίας μέσω ταχυδρομείου. Ο λόγος επιστροφής 

ενός προϊόντος μπορεί να ποικίλλει, π.χ. το προϊόν που έφθασε δεν ήταν το 

σωστό ή δεν ήταν στην σωστή ποσότητα ή δεν έφθασε στην ώρα του ή δεν 

αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του 

αγοραστή. Οι ηλεκτρονικές 

επιστροφές μπορούν επίσης να 

αποδοθούν στην απόσταση από 

την οποία γίνεται η αγορά, 

επειδή αυτή περιορίζει την 

αξιολόγηση του προϊόντος μέσω 

μόνο των οπτικό-ακουστικών 

μέσων. 

Πολλά άρθρα [Brockmann99, Gurin99 Meyer99, Nelson00, Olsen00] 

αναφέρονται στον όγκο των ηλεκτρονικών επιστροφών. Ωστόσο, υπάρχουν 

μόνο εκτιμήσεις για τον όγκο, την αξία και το κόστος διαχείρισης των 

ηλεκτρονικών επιστροφών. Σύμφωνα με το ΜΜΗ 2000, ιστοσελίδες στις 

Η.Π.Α. εκτιμούν ότι οι επιστροφές τους είναι κατά μέσο όρο το 30% όλων των 

αγορών και ότι υπολογίζονται στα 11 δις δολάρια από τα οποία τα 1,8 με 2,5 

δις αποτελούν τις ζημίες. Επομένως, ο αποδοτικός και αποτελεσματικός 

χειρισμός των ηλεκτρονικών επιστροφών αναπαριστά ξεκάθαρα ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των e-tailors απέναντι στην ανταγωνιστική 

ισότητα. Ως εδώ, έχουμε προσδιορίσει τις ακόλουθες προσεγγίσεις στον 

χειρισμό των ηλεκτρονικών επιστροφών. 

Δυναμική ελαχιστοποίηση των ηλεκτρονικών επιστροφών: Ένας 

e-tailor μπορεί να αναπτύξει μια στρατηγική και πιθανόν να χρησιμοποιήσει τα 

εργαλεία των τεχνολογιών πληροφορίας για να περιορίσει τις ηλεκτρονικές 

επιστροφές. Η σημαντικότερη πτυχή για να περιοριστούν οι ηλεκτρονικές 
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επιστροφές είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των logistics, επειδή 

παρατηρήθηκε ότι όσο αυξάνεται ο χρόνος που παρήλθε μεταξύ της διαταγής 

και της παράδοσης των προϊόντων τόσες είναι και οι ευκαιρίες να υπάρξει μια 

ηλεκτρονική επιστροφή. Οι e-tailors μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιούν τα 

εργαλεία των τεχνολογιών πληροφορίας για να εξάγουν τα δικά τους ή τα 

εθνικά δεδομένα για τους πελάτες, τα προϊόντα και τις επιστροφές και να 

πάρουν καλύτερες αποφάσεις ώστε να περιορίσουν μελλοντικές επιστροφές11. 

Επίσης, τα προϊόντα λογισμικού εξετάζουν σταυρωτά κάθε παραγγελία για 

ασυμβατότητες ανάμεσα στα αντικείμενα που έχουν παραγγελθεί και 

ειδοποιούν τον πελάτη αναλόγως. Για παράδειγμα, όταν κάποιος παραγγέλνει 

έναν έγχρωμο εκτυπωτή και ανεφοδιάζεται με μελάνια τα οποία δεν ταιριάζουν 

στον συγκεκριμένο εκτυπωτή, τότε το λογισμικό περιβάλλον του χρήστη θα 

επισημάνει την ασυμβατότητα και θα ζητήσει επιβεβαίωση από τον πελάτη. 

Τελικά, όταν οι πελάτες δηλώνουν την πρόθεσή τους να επιστρέψουν κάποια 

προϊόντα, κατευθύνονται σε ένα περιβάλλον www το οποίο ελαχιστοποιεί την 

πιθανότητα ο πελάτης να επιστρέφει το προϊόν εξαιτίας κακής κατανόησης της 

λειτουργικότητάς του. 

Ελαχιστοποίηση των ηλεκτρονικών επιστροφών για παράγοντες 

αβεβαιότητας: Η αβεβαιότητα σχετικά με τις ηλεκτρονικές επιστροφές κάνει 

τον προγραμματισμό και τη διαχείριση μια πολύ δύσκολη λειτουργία. Όταν ο 

πελάτης δηλώνει μια ηλεκτρονική επιστροφή, αυτή κατευθύνεται σε ένα 

περιβάλλον www που συλλέγει δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του 

προϊόντος, την προτιθέμενη μέθοδο συλλογής, το χρόνο και το μέρος της 

επιστροφής. Αυτά τα συλλεγμένα δεδομένα υποστηρίζουν την πρωταρχική 

διαχείριση των επιστροφών. Πέρα από μια παθητική συλλογή δεδομένων, 

εντούτοις, το περιβάλλον μπορεί να είναι σχεδιασμένο με τέτοιον τρόπο που 

θα έδινε οικονομικά κίνητρα στους πελάτες να ακολουθήσουν τη βέλτιστη 

εναλλακτική λύση επιστροφής για κάθε περίπτωση (www.return.com). 

 

 

                                                 
11 Ένα παράδειγμα για αυτή την περίπτωση βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
www.thereturnexchange.com/services/verify.htm  
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Πλεόνασμα, Υπερβολικά αποθέματα επιστροφών 

 
 

E-tailing 

Επιστροφές λόγω  
                                                                                   τέλους χρήσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Δίκτυο Reverse 
Logistics 

Ιστοχώρος 
Προμηθειών 

E-outlets 

Αρχική 
χρήση 

Νέα 
χρήση 

Εμπορικός 
Μηχανισμός 

Αγοραστές 

Σχήμα 1. Ροές επιστροφών που μεταβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου 
 
 

Σχέδιο του δικτύου RL για τις ηλεκτρονικές επιστροφές: Για έναν e-

tailor η απόφαση ανάμεσα στην ανάπτυξη ενός δικτύου RL από μόνο του ή την 

χρήση υπηρεσιών logistics με ανάθεση σε τρίτους είναι πολύ σημαντική. Στις 

διαδικασίες RL που γίνονται εντός επιχείρησης φαίνεται κατάλληλο για αυτούς 

τους e-tailors οι οποίοι εξελίχθηκαν από εταιρίες που λειτουργούν με 

παραγγελίες μέσω ταχυδρομείου, επειδή μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν στην 

προηγούμενή τους εμπειρία στη διαχείριση επιστροφών. Γενικά, ωστόσο, οι 

αναθέσεις σε τρίτους γίνονται από τους e-tailors για να αναλάβουν οι πρώτοι 

τη διαχείριση των διαδικασιών από την αρχή ως το τέλος. Μερικά 

παραδείγματα τέτοιων εταιριών είναι η Genko, η Return.com και η Return 

Exchange. Το δυναμικό σε αυτή την αγορά παραμένει πολλά υποσχόμενο. 

Θέματα τα οποία στο μέλλον θα γίνουν στοιχεία μελέτης είναι: πως οι 

επιστροφές επηρεάζονται από το εύρος της χρονικής περιόδου μέσα στο οποίο 

πρέπει να παραδοθούν και το σχέδιο των δικτύων RL. 
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Τα e-outlets12 προωθούν τις επιστροφές που προήλθαν από τους e-

tailors στην αγορά όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.  Τα e-outlets μπορούν να 

λειτουργήσουν ως ανεξάρτητες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις 

(www.fairmarket.com) ή ως επιχειρησιακή μονάδα μέσα σε μια γονική 

οργάνωση (www.dell.com). Η βασική τους αποστολή είναι να αναπτύξουν μια 

αγορά με την ελάχιστη συναλλαγή κοστών για εμπορικές επιστροφές, 

ανανεωμένα προϊόντα, ή υπερβάλλοντα αποθέματα. Τα e-outlets δεν 

αναπτύσσουν υποστηρικτικό σύστημα δομημένων αποφάσεων για να 

χειριστούν τις επιστροφές. Υποστηρίζουν μόνο ένα μηχανισμό ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας (e-auction) μέσω του οποίου, ένας τμηματοποιημένος 

ανεφοδιασμός συναντά μια επίσης τμηματοποιημένη ζήτηση και η τιμή 

ανακαλύπτεται δυναμικά βασιζόμενη σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών των 

δημοσιευμένων προϊόντων. Αυτήν την περίοδο, μόνο ένα μέρος των 

επιστροφών κατευθύνεται προς τα e-outlets και μόνο σε κάποια είδη 

βιομηχανιών. 

                                                 
12 Τα e-outlets είναι οι ηλεκτρονικοί ιστοχώροι στους οποίους καταλήγουν για επαναδιαπραγμάτευση 

τα ελαττωματικά, απούλητα κι εκτός εποχής προϊόντα. 
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2.2 ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ E-BUSINESS ΣΤΑ RL 

 

Η προδιαγραφή των e-business μοντέλων που σχετίζονται με τα RL 

βασίζεται σε γενικά μοντέλα e-business, όπως προτείνουν οι Kaplan2000, 

Tapscott2000, Wise2000. Τα μοντέλα e-business, όπως φαίνονται στο Σχήμα 

2, βασίζονται στη διαφοροποίηση στο βαθμό που εισάγουν τις δραστηριότητες 

RL, το επίπεδο ελέγχου που ασκείται στους εμπορικούς συνεργάτες και το 

είδος της προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν. Στη συνέχεια θα αναλύσω 

ποιοι είναι οι τομείς (αν υπάρχουν) που θεωρούνται καταλληλότεροι για την 

εφαρμογή του κάθε μοντέλου, ποια είναι τα ανταγωνιστικά τους 

πλεονεκτήματα και πως θα μπορούσαν να εξελιχθούν. 

 

 

2.2.1 Ηλεκτρονικό γενικό εμπόριο χρησιμοποιημένων ειδών (Returns 

Aggregators) 

Το επιχειρησιακό μοντέλο του ηλεκτρονικού γενικού εμπορίου 

χρησιμοποιημένων ειδών φέρνει μαζί τους προμηθευτές και τους πελάτες, 

αυτοματοποιεί την προμήθεια των επιστροφών και δημιουργεί αξία μέσω της 

υψηλής ρυθμο-απόδοσης και των ελάχιστων δαπανών συναλλαγής. Είναι 

ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι υπάρχουν on-line αγορές που αναπαριστούν 

διάφορες ροές επιστροφών, όπως παραγωγή αποβλήτων 

(www.metalsite.com), εμπορικές επιστροφές (www.qxl.com), και τέλους 

χρήσης προϊόντων (www.ebay.com), ή ακόμη και τον συνδυασμό όλων των 

τύπων επιστροφών (www.180commerce.com). 

Ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων και οι αποδοτικοί μηχανισμοί ρύθμισης 

τιμών είναι σημαντικά εργαλεία για το ηλεκτρονικό γενικό εμπόριο 

χρησιμοποιημένων ειδών. Μέσω του φιλικού στον χρήστη και έξυπνου 

σχεδιασμού ιστοσελίδων, το ηλεκτρονικό γενικό εμπόριο χρησιμοποιημένων 

ειδών βοηθάει να αυξηθεί η διαφάνεια του και να επεκτείνει τον πληθυσμό των 

συμμετεχόντων εμπόρων. Επιπλέον, ένας δυναμικός προκαθορισμένος 

μηχανισμός (συχνά μια ηλεκτρονική δημοπρασία) επιτρέπει την υψηλή ρυθμο-

απόδοση των συναλλαγών και την από-τμηματοποίηση μιας υψηλά 

τεμαχισμένης αγοράς. 

Παρά την δυναμική τους να γίνουν πραγματικά καθολικές αγορές, το 

ηλεκτρονικό γενικό εμπόριο χρησιμοποιημένων ειδών που εδρεύει στις Η.Π.Α. 

(όπως το www.ebay.com και το www.onsale.com) συγκεντρώνεται στη 
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Βορειοαμερικανική αγορά, εξαιτίας της δημογραφίας της περιοχής ή μιας 

επιχειρηματικής απόφασης να απλοποιηθούν οι λειτουργίες των logistics. Στην 

Ε.Ε. το ηλεκτρονικό γενικό εμπόριο χρησιμοποιημένων ειδών περιορίζεται 

εντός της χώρας (www.viavia.nl), όσο τείνουν σε πολιτισμικές, γλωσσικές και 

χρηματικές ποικιλομορφίες μεταξύ διαφόρων κρατών – μελών. Για παράδειγμα 

η  www.qxl.com προσφέρει διαφορετικό περιεχόμενο στις σελίδες της στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην Ολλανδία στη Γερμανία και την Ιταλία. Οι 

κατευθυντήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη του γενικού εμπορίου 

χρησιμοποιημένων ειδών είναι η δυνατότητα για τμηματοποίηση της αγοράς 

και η καταλληλότητά του να διευθύνει τα τυπικά ζητήματα των επιστροφών, 

πιο συγκεκριμένα, την αβεβαιότητα του σχετικά με το συγχρονισμό, την 

ποιότητα και την παρούσα αξία. 

Με την υιοθέτηση των δημοπρασιών για να ταξινομηθεί η ζήτηση και να 

οριστεί η τιμή, το ηλεκτρονικό γενικό εμπόριο χρησιμοποιημένων ειδών μπορεί 

να υπερκαλύψει τις δυσκολίες που σχετίζονται με συμβατικά μέσα για τη 

διαχείριση των επιστροφών. Πιο συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό γενικό εμπόριο 

χρησιμοποιημένων ειδών προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία στις αγορές, οι 

οποίες έχουν έναν μεγάλο αριθμό συναλλαγών με χαμηλή μεμονωμένη αξία 

συναλλαγής. Και τελικά, η προστιθέμενη αξία του ηλεκτρονικού γενικού 

εμπορίου χρησιμοποιημένων ειδών αυξάνεται με τον αριθμό των διαφορετικών 

αποθηκευμένων μονάδων που αυτό χειρίζεται, επειδή αυτό αυξάνει την 

κρίσιμη μάζα της πιθανής του  πελατείας. 
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Σχήμα 2. Νέα μοντέλα e-business στα δίκτυα RL 
 

 

Υπάρχουν κάποιες εμπορικές κοινότητες ανοιχτές μόνο σε συνεργάτες 

που έχουν δημιουργήσει σχέσεις μέσω συμβατικής αλληλεπίδρασης ή όπου νέα 

μέλη εισάγονται κατόπιν σύστασης κάποιων μελών όπως η AUCNET [Lee 1997] 

για την προμήθεια μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ιαπωνία. Ωστόσο, για 

τα περισσότερα παρόμοια είδη εμπορίου, υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση σε όλους 

τους αγοραστές, εκτιμώντας ότι οι πωλητές πρέπει να εγγραφούν και να 

πληρώσουν συνδρομή. Ένας μηχανισμός ορισμού τιμής μπορεί να είναι 

διαθέσιμος on-line όπως στις περιπτώσεις των ηλεκτρονικών δημοπρασιών 

(www.onsale.com, www.qxl.com) ή να είναι θέμα της διαπροσωπικής 

επικοινωνίας μέσω συμβατικών μέσων (www.viavia.nl, 

www.classifieds2000.com). 

Πέρα από την περιγραμμένη λειτουργία, κάποιοι ιστοχώροι όπως ο 

Aucnet ή ο Autodag, ο αντίστοιχος τους στις Η.Π.Α., προώθησαν τον 

ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών στην βιομηχανία τους. Μέσα σε 

αυτά τα νέα μοντέλα e-business, έχουν επινοηθεί νέες διαδικασίες για να 
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ολοκληρώσουν την επικυρωμένη επιθεώρηση, περιγραφή και αναπαράσταση 

πολυμέσων των αυτοκινήτων που πρόκειται να πωληθούν. Τα συμμετέχοντα 

μέρη κάνουν προσφορές μέσω του υπολογιστή τους και η μεταφορά 

διευθετείται μεταξύ των εμπόρων. Γενικά, ωστόσο, οι πτυχές logistics των 

ηλεκτρονικών αγορών καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών 

συμπεριλαμβανομένων τη διαχείριση αποθέματος, την εικονική αποθήκευση, 

τη μεταφορά, τον σχεδιασμό και δρομολόγηση, την αναγνώριση τοποθεσίας, 

την εγκατάσταση και άλλες λειτουργικές προδιαγραφές. Για να απλοποιηθούν 

οι λειτουργίες logistics, πολλοί ιστοχώροι ακολουθούν την υπεργολαβία με 

ανάθεση σε τρίτους για να εκτελέσουν κάποιες ή όλες τις περιγραμμένες 

λειτουργίες logistics. 

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού γενικού εμπορίου χρησιμοποιημένων 

ειδών έχει χαμηλά εμπόδια εισόδου, κατά συνέπεια, είναι πιθανό να 

παρατηρηθεί ένας αυξανόμενος αριθμός ανταγωνιστών μακροπρόθεσμα. 

Έπειτα, η εφαρμογή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για το ηλεκτρονικό γενικό 

εμπόριο χρησιμοποιημένων ειδών θα συνέβαλλε στο ανταγωνιστικό του 

πλεονέκτημα. Από μια προοπτική τεχνολογιών πληροφορίας, τα βασικά θέματα 

περικλείουν την κωδικοποίηση και αναπαράσταση των μεταχειρισμένων 

προϊόντων, την επέκταση της ενιαίας ιδιότητας (που είναι μόνο η τιμή) σε μια 

ηλεκτρονική δημοπρασία σε μια ηλεκτρονική δημοπρασία με πολλές ιδιότητες 

(υπηρεσία επιδιόρθωσης, εγγυήσεις κτλ) και το δυναμικό ταίριασμα των 

αλγορίθμων ώστε να ομαλοποιηθούν οι κορυφές και οι κοιλότητες της 

προσφοράς και της ζήτησης. Επιπροσθέτως των τεχνικών χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων, για να εξετάσει την ικανοποίηση των πελατών, μπορεί να 

ισχύσει μια ρυθμιστική υποδομή ή μια νομοθεσία. Για παράδειγμα το σύστημα 

της AucNet παρέχει ένα τυποποιημένο σύστημα εκτίμησης για την ποιότητα 

των αντικειμένων σε αυτήν την αγορά. Νέοι ενδιάμεσοι, μπορεί να συνδεθούν 

με το μοντέλο των απαιτήσεων ταιριάσματος των επιστροφών για να 

εξεταστούν οι συγκρούσεις μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή (π.χ. αν τα 

αγαθά που διανεμήθηκαν δεν πληρούν τις προδιαγραφές). Τελικά, νέες 

πολιτικές για την ικανοποίηση του πελάτη θα πρέπει να επεξεργαστούν για να 

γίνει η διαχείριση της επιστροφής των επιστροφών σε περίπτωση ανεπαρκών 

συναλλαγών 

 

Σελίδα 65 



Χατζηδαμιανός Χαράλαμπος  Reverse Logistics και E-Business Models 

2.2.2 Ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών χρησιμοποιημένων ειδών (Specialty 

Locators) 

Εκτιμώντας ότι οι γεννήτριες επιστροφών αναδύθηκαν σε αγορές με 

επιστροφές που έμοιαζαν με προϊόντα , το ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών 

χρησιμοποιημένων ειδών εστιάζει στις αγορές νίτσε. Το ηλεκτρονικό εμπόριο 

ειδικών χρησιμοποιημένων ειδών είναι κάθετες πύλες (vertical portals) για 

υψηλά εξειδικευμένα μεταχειρισμένα μέρη ή προϊόντα. Τέτοιες ηλεκτρονικές 

αγορές μπορούν να εξυπηρετήσουν την ανάγκη για αυθεντικές αντίκες, ακριβή 

μέρη ρεπλίκων ή εξοπλισμό στα ιστορικά προγράμματα αποκατάστασης ή στη 

διαδικασία διατήρησης των κλασσικών οχημάτων και πλοίων. Βασισμένα σε 

αυτή την αρχή, δυο κύρια χαρακτηριστικά αναδύονται για αυτό το μοντέλο. 

Πρώτον, το ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών χρησιμοποιημένων ειδών είναι 

περιορισμένο σε περιοχές και κάθετα δομημένο, εστιάζοντας σε μια 

περιορισμένη σειρά των μεταχειρισμένων μερών ή εξοπλισμού σε μια 

γεωγραφική περιοχή. Αντιθέτως  στο προηγούμενο μοντέλο, αυτές οι 

ηλεκτρονικές αγορές δεν θεωρούν σαν μεγαλύτερο τους προτέρημα τον 

αριθμό των επισκεπτών που δέχονται, αλλά περισσότερο την ικανότητα να 

παρέχουν ειδικευμένες (και κατά συνέπεια ακριβές) υπηρεσίες. Η συμμετοχή 

των προμηθευτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών χρησιμοποιημένων ειδών 

υπόκειται συνήθως στην οικονομική συμβολή. Εκτός από τις αμοιβές 

συμμετοχής, αξία παράγεται από τις αμοιβές αναφοράς, τις διαφημιστικές 

αμοιβές και από ανακαλυμμένα προφίλ αγοραστών. Αυτό το επιχειρηματικό 

μοντέλο έχει υψηλά εμπόδια εισόδου. Για να εισχωρήσει κάποιος, αυτό το 

μοντέλο απαιτεί από αυτόν να σχεδιάσει και να επιβάλει νέα πρότυπα σε ένα 

ειδικευμένο θέμα, δομή της πληροφορίας και ρευστότητα αγοράς. 

Ο προσδιορισμός του μέρους ή του προϊόντος στο αίτημα είναι ένα 

κεντρικό ζήτημα στην επιτυχία αυτής της επιχειρησιακής διαδικασίας και 

υπονοεί τη χρήση ενός κοινού, μοναδικού και σαφούς πλαισίου εργασίας για 

να περιγράψει τα ζητούμενα προϊόντα ή τα μέρη. Τα πρότυπα και η δομή 

ποικίλλουν ανάμεσα στις εφαρμογές (www.finda-part.com, 

www.bigmachines.com, www.autobytel.com). Ο προσδιορισμός ενός μέρους 

μπορεί να εμπλουτιστεί μέσω της προφορικής επικοινωνίας ή μέσω της χρήσης 

μηχανών αναζήτησης που είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου που βασίζονται 

σε κάποια κυρίαρχα τεχνικά χαρακτηριστικά του μέρους (επωνυμία, 

περιγραφή, κωδικός κτλ). Τέλος, το ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών 

χρησιμοποιημένων ειδών χρησιμοποιείται περισσότερο για διάκριση 
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πληροφοριών και σε αυτήν αντίστοιχα μόνο απευθύνουν τη διαφημιστική 

πτυχή του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Είναι επίσης ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι η βασισμένη στη ζήτηση 

αποσύνθεση μπορεί να είναι δυνατή, αν ένα ζητούμενο μέρος δεν είναι άμεσα 

διαθέσιμο, αλλά ενσωματώνεται σε μια μονάδα. Η βασισμένη στη ζήτηση 

αποσύνθεση απαιτεί ένα αρκετά ευρύ απόθεμα μεταχειρισμένων προϊόντων για 

να ικανοποιήσει τη ζήτηση και αυτό συχνά γίνεται αντιληπτό ως δαπανηρό. 

Μερικές φορές το ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών χρησιμοποιημένων 

ειδών απευθύνει το θέμα της προληπτικής ή αντιδραστικής διατήρησης για 

βαρύ βιομηχανικό εξοπλισμό, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει σε 

απομακρυσμένες τοποθεσίες και υπό αγχώδεις συνθήκες. Η ανακατασκευή του 

βιομηχανικού εξοπλισμού είναι συχνά μια διαδικασία κλειστού βρόχου, με την 

έννοια ότι, οι χρήστες δίνουν ένα κομμάτι του εξοπλισμού τους και μετά από 

κάποιο χρόνο το παίρνουν πίσω ανακατασκευασμένο.  

Αυστηροί χρονικοί περιορισμοί και εγγυήσεις ποιότητας είναι σημαντικοί 

παράγοντες για την ανακατασκευή. Η εξέταση της επείγουσας ανάγκης είναι 

ένας καθοριστικός παράγοντας για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του 

ηλεκτρονικού εμπορίου ειδικών χρησιμοποιημένων ειδών. Στο μέλλον, υπάρχει 

η προσδοκία ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών χρησιμοποιημένων ειδών θα 

εξετάσει αυτό το σημείο και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του θα 

μετατοπιστεί πιθανώς για να παρέχει τη δυναμικά προσαρμοσμένη σε 

απευθείας σύνδεση πείρα. 

 

2.2.3 Ενσωματωμένοι Πάροχοι Λύσεων (Integrated Solution Providers) 

Οι ενσωματωμένοι πάροχοι λύσεων πηγαίνουν ένα βήμα πέρα από τη 

διευκόλυνση και το ταίριασμα της προσφοράς και της ζήτησης των 

επιστροφών. Κεφαλαιοποιούν στη διακριτική πείρα και προσφέρουν τις 

μοναδικές υπηρεσίες για το χειρισμό των επιστροφών. Επιπλέον, γίνονται 

πραγματικά οι ιδιοκτήτες των επιστροφών αντί της εφαρμογής ενός 

μηχανισμού μεσιτείας όπως τα προηγούμενα δύο πρότυπα. Κατά συνέπεια, 

μπορούν να αλλάξουν τις επιστροφές για να κονταίνουν τον κύκλο της ζωής 

της διαδικασίας επιστροφών, που μεγιστοποιεί την αξία που συλλαμβάνεται εκ 

νέου με τον χειρισμό των επιστροφών. Αυτό το μοντέλο στοχεύει να 

σφυρηλατήσει τις ισχυρές σχέσεις με τους μακράς διαρκείας πελάτες στις 

βιομηχανίες όπου το κόστος μιας επιστροφής από μόνη της μπορεί να μην είναι 
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υψηλό, αλλά ο ταχύς χειρισμός του είναι ουσιαστικός στη βασική επιχειρησιακή 

διαδικασία 

Εξ ορισμού, κάθε ενσωματωμένος πάροχος λύσεων εστιάζει στο δίκτυο 

των RL σε μια βιομηχανία/τομέα, πχ στα φαρμακευτικά είδη 

(www.returnlogistics.com), ή στους κατασκευαστές εργαλείων μηχανών 

(www.milpro.com). Για παράδειγμα, η Returnlogistics παρέχει μια 

ενσωματωμένη λύση για να εγκρίνει, να τεκμηριώσει, να συσκευάσει και να 

στείλει τις επιστροφές των φαρμακευτικών ειδών. Η Returnlogistics εισήγαγε 

στις βάσεις της που είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου 80.000 περιγραφές 

προϊόντων. Υποβοηθούμενοι από ένα μηχανισμό αναζήτησης, οι χρήστες 

διευκρινίζουν τις επιστροφές τους και επιλέγουν μια μέθοδο διάθεσης 

(επιστροφή στον αρχικό κατασκευαστή του εξοπλισμού, καταστροφή, πώληση, 

ανταλλαγή ή δωρεά). Η Returnlogistics ενεργοποιεί τους επεξεργαστές 

επιστροφών για να ακολουθήσει κατευθείαν και να τεκμηριώσει την έγκριση 

για τις επιστροφές και να πιστώσει τους διευθυντές για να αποβάλουν τα 

τιμολόγια της αφαίρεσης. Επιπλέον, βοηθά τους χρήστες με την κατάλληλη 

συσκευασία και απεσταλμένη τεκμηρίωση. Τέλος, παρέχει την πλήρη σειρά των 

υπηρεσιών logistics συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των ελεγχόμενων 

ουσιών, και του επιπρόσθετου πακεταρίσματος των προϊόντων. Στην ίδια 

γραμμή προστιθεμένης αξίας υπηρεσιών για τις επιστροφές, η Milpro παρέχει 

έναν οδηγό λογισμικού που οδηγεί τους πελάτες μέσω ερωτήσεων σχετικά με 

προβληματικές διαδικασίες (όπως τα σημάδια φλυαρίας) και κατόπιν 

παραγγέλνει ιδιαίτερα προϊόντα, σπάνια μέρη ή εξοπλισμό. 

Αυτό το μοντέλο είναι ακόμα στην παιδική του ηλικία, πιθανόν επειδή 

δεν βλέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο ως μετανάστευση των υπαρχουσών 

πρακτικών και των υπηρεσιών για μια νέα υποδομή, αλλά, μάλλον, ως νέο 

εργαλείο για να αναδομήσει μια επιχειρησιακή δραστηριότητα και να 

προσφέρει τις νέες υπηρεσίες. Αυτό το e-business μοντέλο δημιουργεί αξία 

μέσω μεταβίβασης και διαδικαστικών αμοιβών και κλειδώματος στον πελάτη 

για τις πρόσθετες υπηρεσίες ή τα προϊόντα. 

Ως νέα τάση, υπογραμμίζουμε ότι ένας ενσωματωμένος πάροχος 

λύσεων για τα RL θα μπορούσε να είναι μια αγορά νίτσε από μόνη της. Οι 

πρόσφατες εξελίξεις με την ΙΒΜ και τη Dell τεκμηριώνουν αυτό το σημείο. Η 

ΙΒΜ αυτήν την περίοδο προωθεί ενσωματωμένες λύσεις για τα RL σε 

οργανωσιακό επίπεδο, μόνο. Η ΙΒΜ σχεδιάζει να συγκεντρώσει όλα τα 

δευτεροβάθμια δίκτυα πωλήσεων σε μια περιορισμένη ανταλλαγή πρόσβασης 
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και να αναπτύξει μια Βάση Δεδομένων Αποθήκευσης Πληροφοριών για να 

συνδέσει τα συστατικά στα επιμέρους τμήματά της. Μια εφαρμογή Intranet θα 

επιτρέψει το προσωπικό της ΙΒΜ να χειριστεί οποιαδήποτε πτυχή των 

λειτουργιών RL. Η Dell επίσης σχεδιάζει να εγκαινιάσει ένα πειραματικό 

πρόγραμμα για να φέρει σε απευθείας σύνδεση το πρόγραμμα των RL και να 

το κάνει προσβάσιμο σε πελάτες για παραγγελίες νέων συστημάτων με ένα 

μόνο βήμα. 

Συνοψίζοντας, βλέπουμε ότι το περιγραφόμενο μοντέλο e-business 

ποικίλλει σημαντικά στην ενσωμάτωση τους των δραστηριοτήτων RL, του 

επιπέδου ελέγχου τους και των δημιουργών τους αξίας. Έχει προσδιοριστεί 

επίσης ποια πιστεύεται ότι θα είναι η εξέλιξη αυτών των προτύπων στα 

επόμενα μερικά έτη. Σημειώνεται ωστόσο, ότι δεν τοποθετούνται όλες οι 

επιστροφές στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Πολύ φθηνά υλικά 

συσκευασίας όπως και πολύ ακριβά και σύνθετα σπάνια κομμάτια θα 

συνεχίσουν να πηγαίνουν μέσω συμβατικών διαδικασιών στα δίκτυα RL. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά αυτών των τριών e-business μοντέλων συνοψίζονται 

στον Πίνακα 8. 
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Πίνακας 8. Κύρια χαρακτηριστικά των Ε-Business μοντέλων 
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2.3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΕΑ13  

 

Οι διευθυντές εφοδιαστικής αλυσίδας γνωρίζουν τη σημασία μιας 

βελτιωμένης και αποδοτικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Οργανισμοί όλων των 

τύπων και μεγεθών έχουν επενδύσει μαζικά σε τεχνολογία κι έχουν αναπτύξει 

εμπλουτισμένες επιχειρησιακές διαδικασίες οι οποίες προσφέρουν αγαθά 

γρήγορα και φθηνά στον τελικό χρήστη. Ωστόσο, ο ακριβέστερος 

προγραμματισμός και διαχείριση αποθεμάτων δε μπορούν να υπερκεράσουν 

την αναπόφευκτη ροή αγαθών που επιστρέφονται μέσω της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εισαγωγή νέων προϊόντων, οι φιλελεύθερες 

πολιτικές επιστροφών, οι ανεπάρκειες της εφοδιαστικής αλυσίδας, κι ακόμη και 

οι ρυθμιστικές πολιτικές συμβάλλουν στη μεγέθυνση της αγοράς RL, η οποία 

προβλέπεται να αγγίξει το ποσό των 63,1 δις ευρώ το 2008, σύμφωνα με 

πρόσφατη έρευνα της D.F. Blumberg Associates. 

Ενώ οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν να συνειδητοποιούν τη σημαντικότητα της 

λύσης ανάκτησης  πόρων, η αρνητική επίδραση του πλεονάσματος στο συνολικό 

ισοζύγιο θέτει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στους διευθυντές εφοδιαστικής αλυσίδας 

ώστε να μειωθεί η ζημία που σχετίζεται με την αποθήκευση των πλεονασμάτων. Η 

έρευνα της AMR ανακάλυψε ότι στις αρχές του 2006 τα RL αποτελούσαν πάνω από 

το 4,5% των συνολικών κοστών logistics για τις περισσότερες επιχειρήσεις – ένα 

νούμερο αρκετά μεγάλο για να έχει καταστρεπτική επίδραση στο περιθώριο 

κέρδους μιας εταιρίας. Προκειμένου να αποτραπεί η αρνητική επίδραση, οι 

οργανισμοί πρέπει τώρα να κάνουν το άλμα από την αποδοτικότερη απλή 

διαχείριση των επιστροφών στη βελτίωση της διαδικασίας RL ως η μεγαλύτερη 

προτεραιότητα στη στρατηγική εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

2.3.1 Μεγιστοποιώντας της ευκαιρία δευτερογενούς αγοράς 

Η διαχείριση των RL είναι απόσπαση της προσοχής από τους 

οργανισμούς που εστιάζουν σε μια λειτουργία και ένα δίκτυο πωλήσεων. Εκτός 

από τους πόρους, oι διαδικασίες κι εγκαταστάσεις που δεσμεύονται για τα 

logistics δεν βοηθούν στη διαχείριση ροής των αγαθών προς την αντίθετη 

κατεύθυνση. Περιορισμοί φυσικού χώρου, διαφορετικά μεγέθη συσκευασιών κι 

ακόμη και θέματα προϋποθέσεων δημιουργούν τεράστια πολυπλοκότητα. 

                                                 
13 Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα 
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Οι οργανισμοί έχουν παραδοσιακά στραφεί στα χειροκίνητα κανάλια 

πωλήσεων εκκαθάρισης τα οποία έχουν αποδείξει χαμηλότερη αξία ανάκτησης 

και ανεπαρκής ρευστότητα για την πώληση μεγάλων ποσοτήτων αγαθών. 

Μέχρι πρόσφατα, οι οργανισμοί δεν είχαν έναν εξελικτικό τρόπο οργάνωσης 

των πλεονασμάτων ώστε να προσελκύουν τους σωστούς αγοραστές και να 

προκαλέσουν ανταγωνισμό κατά την πώληση αυτών των αγαθών.  Η αρχή των 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών στη βιομηχανία προ δεκαετίας αποκάλυψε τη 

δύναμη του διαδικτύου να προσελκύει ένα μεγάλο ακροατήριο αγοραστών που 

είναι πρόθυμοι να ανταγωνιστούν για το δικαίωμα να αγοράς των αγαθών. Πιο 

πρόσφατα, οι τόποι ηλεκτρονικών δημοπρασιών απέδειξαν ότι είναι ένας 

πετυχημένος και αποδοτικός τρόπος να στοχεύσεις τα ακροατήρια των 

αγοραστών για την κίνηση των πλεονασμάτων μέσω της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Οι τόποι ηλεκτρονικών δημοπρασιών παρέχουν επαγγελματίες 

αγοραστές ανά τον κόσμο με διαφάνεια σε μια συνεχή ροή εμπορευμάτων από 

την ΑΕΑ, όπως επιστροφές πελατών, εναπομείναντα στα ράφια και 

κατεστραμμένα προϊόντα, μέχρι και απορρίμματα κυβερνητικών οργανισμών. 

Αυτή η παγκόσμια πρόσβαση είναι εξαιρετικά σημαντική σε οργανισμούς που 

θέλουν να διαθέσουν μεγάλες ποσότητες πλεονασματικών αγαθών – όσο 

περισσότεροι πλειοδότες συμμετέχουν, τόσο υψηλότερο το ποσοστό των 

επιστροφών. 

Ωστόσο, όταν επιλέγεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία για να πωληθούν 

αγαθά στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, οι διευθυντές πρέπει να λάβουν 

υπ’ όψη διάφορους παράγοντες εκτός από το μέγεθος απλά του ακροατηρίου 

αγοραστών. Κάποιες ηλεκτρονικές αγορές όπως το eBay, παρέχουν μια λύση 

στους πωλητές κατά την οποία οι παραπάνω ορίζουν τον τόπο συναντήσεως 

για να απαριθμήσουν τα αγαθά προς πώληση, τη φήμη μεταξύ των 

αγοραστών, και την αναφορά πλειοδοσίας σε πραγματικό χρόνο. Για τους 

περισσότερους οργανισμούς με μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων στην 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, το μοντέλο «κάν’ το μόνος σου» δεν 

ανακουφίζει τα σημεία στα οποία πονάνε τα RL ή παράγει αυξημένο ποσοστό 

αποκατάστασης. 

Οι ηλεκτρονικές αγορές που παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες είναι 

καλύτερα προετοιμασμένες ώστε να παράγουν θετικά αποτελέσματα ισοζυγίου. 

Αυτές οι ηλεκτρονικές αγορές παρέχουν λύσεις ολοκληρωμένες που μπορούν 

να διαχειριστούν οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διάθεσης, 

Σελίδα 72 



Χατζηδαμιανός Χαράλαμπος  Reverse Logistics και E-Business Models 

συμπεριλαμβανομένων του προγραμματισμού και της εκτέλεσης των 

πωλήσεων, της τακτοποίησης συναλλαγών μεταξύ των πελατών, και των 

υπηρεσιών μεταφοράς. Η σωστή ηλεκτρονική δημοπρασία θα συνδυάσει το 

σωστό σύνολο υπηρεσιών, τη σωστή εξειδίκευση, και το σωστό ακροατήριο 

αγοραστών σε μια μόνο προσφορά. 

Ειδικότερα, οι ηλεκτρονικές αγορές που παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες 

χαρακτηρίζονται από εξειδίκευση στην πώληση πλεονασματικών 

εμπορευμάτων και, βασιζόμενες στο σωστό marketing, μπορούν να 

οικειοποιηθούν από τους κανονικούς τύπους δημοπρασιών τη διάρκεια, και 

κατάλληλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις λίστες δημοπρασιών. 

Αυτές οι υπηρεσίες είναι σημαντικές στη διαδικασία παροχής σωστών 

πληροφοριών στους αγοραστές για να διασφαλιστούν οι αποφάσεις αγοράς και 

να αυξηθεί το σύνολο πλειοδοσίας, οπότε και να αυξηθεί και ποσοστό των 

επιστροφών. Οι σημαντικές υπηρεσίες logistics, όπως οι υπηρεσίες 

αποθήκευσης και αποστολής εμπορευμάτων, είναι σημαντικές στην αφαίρεση 

της τριβής της ροής προϊόντων στην ΑΕΑ μέσα σε μια επιχείρηση. Κάνοντας 

ανάθεση σε τρίτους αυτήν την αναλογία αντίστροφων διαδικασιών, οι 

μάνατζερ εφοδιαστικής αλυσίδας θα εξοικονομήσουν χρόνο, πόρους και 

πολύτιμο αποθηκευτικό χώρο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νέα αγαθά 

στο κανάλι πωλήσεων. Οι οργανισμοί θα μπορούσαν να ψάξουν για έναν 

πάροχο που θα προσφέρει όλες τις υπηρεσίες και θα παρέχει εκτεταμένη 

στήριξη πελατών. Αυτές οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την 

αξιολόγηση πελατών, τη συλλογή των κεφαλαίων των αγοραστών, και την 

ενδυνάμωση των μοναδικών όρων και προϋποθέσεων πώλησης, όπως έλεγχοι 

εξαγωγών, για να διασφαλιστεί ένα ασφαλές περιβάλλον εμπορίου. Άλλες 

υπηρεσίες περιλαμβάνουν την αφαίρεση ετικετών προς διασφάλιση των δια-

καναλικών σχέσεων, καθώς κι ένα σημείο επαφής ώστε να απαντώνται 

οποιεσδήποτε ερωτήσεις αγοραστών ή πωλητών που σχετίζονται με τις 

ανοιχτές και ολοκληρωμένες συναλλαγές. 

 

2.3.2 Οφέλη των ηλεκτρονικών δημοπρασιών 

Το ισοζύγιο για τους διευθυντές της εφοδιαστικής αλυσίδας όσον 

αναφορά την επιλογή της δυνατότητας διάθεσης των πλεονασμάτων πρέπει να 

παραδώσει σημαντική απόδοση επενδύσεων ενώ απευθύνεται σε όλα τα σημεία 

στα οποία πονάει η επιχείρηση. 
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Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες παράγουν υψηλά ποσοστά επιστροφών με 

παραδοσιακές μεθόδους διάθεσης παρέχοντας πρόσβαση σε μια ευρεία βάση 

αγοραστών η οποία ανταγωνίζεται για εμπορεύματα, και κατόπιν ορίζει τη 

μέγιστη τιμολόγηση για τα αγαθά. 

Αυτοί οι τύποι ηλεκτρονικών αγορών παρέχουν επίσης ανώτερα 

ποσοστά πωλήσεων ενός όγκου αγαθών με την εύρεση των αγοραστών που 

ενδιαφέρονται για μεγάλες ποσότητες αγαθών που ποικίλλουν από μια παλέτα 

έως ένα μεγάλο φορτίο εμπορευμάτων. Η μετακίνηση αγαθών σε μεγάλες 

ποσότητες αφαιρεί τους φυσικούς περιορισμούς logistics της ροής αγαθών 

στην ΑΕΑ, η οποία επιτρέπει γρηγορότερη και αποδοτικότερη διαδικασία. 

Η προστασία του καναλιού είναι αυξημένης σημασίας για τους 

κατασκευαστές, τους διανομείς και τους λιανοπωλητές. Οι ηλεκτρονικές αγορές 

παρέχουν ανωνυμία ενώ παράλληλα διασφαλίζουν ότι το τμήμα αγοραστών 

δεν παρεμποδίζει τα καθιερωμένα δίκτυα πώλησης. 

Η διαφάνεια είναι επίσης μια αρετή για τις ηλεκτρονικές αγορές. Δεν 

παρέχει μόνο μια κεντρική απευθείας ενημέρωση της κατάστασης των 

δημοπρασιών, αλλά επίσης διασφαλίζει ότι οι πωλητές έχουν καλύτερη 

διαχείριση της πληροφορίας που σχετίζεται με την κατάσταση και τη διαδικασία 

της πώλησης. Επιπρόσθετα, η διαφάνεια εγγυάται την ακεραιότητα της 

διαδικασίας διάθεσης μέσω της απευθείας ενημέρωσης από την προ - στη μετά 

πώλησης πληροφορία συναλλαγής. Οι διευθυντές της ΕΑ μπορούν επίσης να 

σιγουρευτούν ότι το μοντέλο τιμολόγησης της ηλεκτρονικής αγοράς ταιριάζει 

με τα ενδιαφέροντά τους. 

Συνολικά, οι μάνατζερ και διευθυντές της ΕΑ θα πρέπει να εστιάζουν 

στους παρόχους λύσεων ολοκληρωμένων υπηρεσιών οι οποίοι θα υπερέχουν 

σε τρία πεδία: σύλληψη και χειρισμός της ροής πληροφοριών, διαχείριση της 

φυσικής ροής των αγαθών, και διασφάλιση των κεφαλαίων για την 

εγκατάσταση συναλλαγών. 

Ο σωστός πάροχος υπηρεσιών θα αποδείξει ότι οι ανταμοιβές της 

βελτιστοποίησης του χειρισμού και πώλησης των αγαθών στην ΑΕΑ αξίζουν 

την προσπάθεια τόσο για τους διευθυντές όσο και για τους μετόχους. 

 

Σελίδα 74 



 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Twelve steps are required in reverse logistics management 
for every one step required in forward logistics” 

John Reece 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα Reverse Logistics 
στην πράξη  
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3.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ε-BUSINESS ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Μια έρευνα του χώρου του ηλεκτρονικού εμπορίου που ειδικεύεται σε 

υπηρεσίες αντίστροφης εφοδιαστικής στην Ελλάδα, που έγινε πρόσφατα από 

το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, έδειξε πως η δραστηριοποίηση στο χώρο αυτό στη 

χώρα μας δεν έχει πάρει ακόμη αξιόλογη έκταση. Ο λόγος είναι ότι η ελληνική 

πραγματικότητα στο διαδίκτυο παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά, τόσο από 

την πλευρά των επιχειρήσεων όσο και από την πλευρά των καταναλωτών, τα 

οποία εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των διαδικασιών της αντίστροφης 

αλυσίδας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα εμπόδια αυτά έχουν να κάνουν 

κυρίως με παράγοντες που εμποδίζουν γενικότερα την ομαλή και απρόσκοπτη 

ανάπτυξη επιχειρήσεων στο διαδίκτυο (μικρό ποσοστό χρηστών Internet, 

έλλειψη κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου, που δημιουργεί και πρόβλημα 

ασφάλειας συναλλαγών, δυσπιστία και φόβος του Έλληνα καταναλωτή για τις 

αγορές εξ αποστάσεως κλπ.). Οι παραπάνω παράγοντες έχουν οδηγήσει στη 

δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία αφενός δεν απαιτούν μεγάλα 

λειτουργικά έξοδα και κεφάλαια εκκίνησης και αφετέρου επιτρέπουν την 

εύκολη και αποτελεσματική διαχείριση της αντίστροφης αλυσίδας. Αυτές οι 

επιχειρηματικές κινήσεις είναι οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e-auctions). Οι 

κόμβοι των ηλεκτρονικών δημοπρασιών είναι από τους πλέον προσφιλείς 

στους Έλληνες χρήστες του διαδικτύου, αφού μέσα από αυτούς μπορεί κανείς 

να πλειοδοτήσει για κάθε είδους αντικείμενα ή να προωθήσει τα προϊόντα που 

διαθέτει. 

Ένας από τους πιο αξιόλογους κόμβους στο χώρο αυτό είναι ο κόμβος 

fleamarket.gr. Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2000, άρχισε οργανωμένα τη 

λειτουργία του τον Ιούνιο του ίδιου έτους, επικεντρώνεται σε απλές 

δημοπρασίες όχι μόνο μεταξύ ιδιωτών αλλά και μεταξύ μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και ήδη κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Άλλο 

παράδειγμα, αντίστοιχο σε επιτυχία, κόμβου ηλεκτρονικών δημοπρασιών είναι 

το 3nsold.gr, ενώ χαμηλότερα από άποψη επισκεψιμότητας και συμμετοχής 

υποψήφιων αγοραστών και πωλητών κατατάσσονται οι κόμβοι ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών ibid.gr, omni.gr, vatera.com, το portal eone.gr. που υποστηρίζει 

παράλληλα και ηλεκτρονικές δημοπρασίες (eauctions.eone.gr), ακολουθώντας 

το παράδειγμα του pan.gr και του e-go.gr, κ.λπ. Όλοι οι ελληνικοί κόμβοι 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών εξυπηρετούν τις διαδικασίες της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά από αυτές με τις 
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τυπικές δαπάνες της αντίστροφης αλυσίδας που ήδη αναφέρθηκαν.  

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να 

αποτελέσει και στην Ελλάδα ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό εργαλείο 

προώθησης των πωλήσεων μεταχειρισμένων προϊόντων. Ήδη από τα πρώτα 

βήματα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο αυτό φάνηκε η 

δυναμική του. Οι σχετικές εξελίξεις, άλλωστε, στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη όσον 

αφορά την ανάπτυξη και άλλων, πιο προωθημένων, μορφών ηλεκτρονικού 

εμπορίου με εφαρμογή στην αντίστροφη εφοδιαστική δείχνουν την 

κατεύθυνση των μελλοντικών εξελίξεων και στη χώρα μας. 
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3.2 ΤΑ RL ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: ΚΙΝΑ, ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ ΚΑΙ ΤΑΪΒΑΝ 

 

3.2.1 Εισαγωγή 

Είναι γεγονός ότι ο πληθυσμός στη γη που μιλάει την κινεζική γλώσσα 

συνεχώς αυξάνεται στην Ασία αλλά και παντού στον κόσμο. Η Ασία προσδοκά 

στο άμεσο μέλλον να ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια οικονομία, 

και η Κίνα είναι πιθανό να γίνει μια από τις οικονομικά ισχυρές χώρες μετά από 

την προσθήκη στην ΠΟΕ (Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου). Εκτός από τη 

«Μεγαλύτερη Κινεζική Οικονομική Ζώνη» (Κίνα, Χονγκ-Κονγκ, και Ταϊβάν), 

μεγάλος όγκος κινεζικού πληθυσμού εξαπλώνεται στη Σιγκαπούρη, στη Βόρεια 

Αμερική, στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Ο εκτιμώμενος πληθυσμός έχει 

ξεπεράσει τα δυο δισεκατομμύρια. Επομένως, αυτή η μεγάλη εκδοτική αγορά 

έχει κυρίαρχη επιρροή σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Μετά την είσοδο στην ΠΟΕ, στην Κίνα και στην Ταϊβάν έχει χορηγηθεί η 

πρόσβαση στους ξένους επενδυτές για να μπουν στην κινεζική αγορά 

εκδόσεων σε αυτές τις δύο περιοχές. Οι βιομηχανίες εκδόσεων της Κίνας και 

της Ταϊβάν  κινούνται πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο και πλέον είναι 

προβλέψιμες οι δραματικές αλλαγές στα μελλοντικά κανάλια της αγοράς τους. 

Ωστόσο, η μικρή απόδοση των συστημάτων logistics σε αυτούς τους τομείς 

αποτελεί τροχοπέδη για την εξέλιξη των βιομηχανιών εκδόσεων. 

Η κινεζική εκδοτική κίνηση επί του παρόντος εστιάζεται στην Κίνα, το 

Χονγκ-Κονγκ και την Ταϊβάν. Η Ταϊβάν κατά κάποια έννοια, είναι πιο έμπειρη 

στην έκδοση και προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών. Από την άλλη το Χονγκ-

Κονγκ, εστιάζει στο εμπόριο διέλευσης ενώ πολλοί διεθνείς εκδότες 

εκμεταλλεύονται το Χονγκ-Κονγκ ως πύλη για να μπουν στην κινεζική αγορά 

εκδόσεων. Η Κίνα είναι η τελευταία 

αγορά για κάθε εκδότη, αλλά τα 

κανάλια διαφήμισης και διανομής 

είναι μεγάλες προκλήσεις για όλους τους εκδοτικούς οίκους. Η ποσότητα των 

βιβλίων που εκδίδονται στην Κίνα απασχολούν το μεγαλύτερο μέρος όλων των 

κινεζικών εκδόσεων. Επομένως, η μελέτη της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας της κινεζικής βιομηχανίας εκδόσεων θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό 

στη λεπτομερή κατανόηση της κινεζικής αγοράς. Η υπάρχουσα εμπειρία και τα 

πλεονεκτήματα της Ταϊβάν και του Χονγκ-Κονγκ μπορούν να ενσωματωθούν 

για να δημιουργήσουν ένα κερδοφόρο αποτέλεσμα στις κινεζικές εκδόσεις. 
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Στη σχετική μελέτη των Rogers and Tibben-Lembke (1999) προτείνεται 

ότι η σχετική μη σημαντικότητα των θεμάτων RL είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο 

στην καλή διαχείριση των  RL. Πολλές επιχειρήσεις αφιέρωσαν πολύ λίγους 

πόρους και πολύ λίγη προσπάθεια ώστε να προβλέψουν και να διαχειριστούν 

αποτελεσματικά τα RL (Andel 1997). Οι επιστροφές των προϊόντων εξαρτώνται 

κυρίως από τους καταναλωτές και ποικίλλουν σε όγκο ανάλογα με τη 

βιομηχανία. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σοβαρό για τη βιομηχανία εκδόσεων με ένα 

υψηλό ποσοστό επιστροφών που κυμαίνεται από 20 έως 50% (Schwartz 

2000). 

Στη βιομηχανία των εκδόσεων, τα RL παραδοσιακά δεν αναγνωρίζονταν 

σαν ένας σημαντικός παράγοντας. Οι Rogers and Tibben-Lembke (1999) 

δείχνουν ότι η βιομηχανία εκδόσεων μάχεται σήμερα για να υπερκεράσει 

κάποια μακράς διάρκειας προβλήματα όπως οι χωρίς προηγούμενο επιστροφές 

απούλητων αντιγράφων, μια σταθερή πτώση στις εμπορικές πωλήσεις, και μια 

συμπιεσμένη ζωή στα ράφια για τα νέα έντυπα. Τα RL σήμερα στη βιομηχανία 

των εκδόσεων είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. 

 

Τα RL των εκδόσεων στην Κίνα, την Ταϊβάν και το Χονγκ-Κονγκ 

Παρά τις διαφορές στα επιχειρησιακά μοντέλα ανάμεσα στην Κίνα, την 

Ταϊβάν και το Χονγκ-Κονγκ, η θεμελιώδης δομή δικτύου των διαδικασιών 

logistics και RL σε αυτές τις τρεις περιοχές είναι σχεδόν όμοιες. 

Ο κύριος λόγος γιατί ένα βιβλίο ή ένα περιοδικό χρειάζεται να ταξιδέψει 

πίσω στο κέντρο έκδοσης είναι οικονομικός ακόμα κι αν είναι ελαττωματικό ή 

απούλητο. Υπάρχουν δυο λόγοι για να μην καταστραφούν τα ελαττωματικά ή 

απούλητα έν πα στο 

σημείο πώλησης. 

Πρώτον, θα 

δημιουργηθεί ένα 

σοβαρό πρόβλημα 

εάν αυτά τα 

ελαττωματικά βιβλία 

γίνουν αντικείμενα λαθραίου εμπορίου ή αγοραστούν σε πολύ χαμηλές τιμές 

από ανήθικους εργαζόμενους ή πωλητές βιβλίων και αργότερα ζητήσουν 

παράνομα μια άλλη κανονική επιστροφή, η οποία θα δημιουργήσει 

αναμφισβήτητα στον εκδότη ζημία στις πωλήσεις. Δεύτερον, οι ενέργειες 

καταστροφής απαιτούν επίσης οικονομικο-λογιστικές δραστηριότητες. Παρόλο 

τυ
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που αυτοί οι δυο λόγοι δεν σχετίζονται με logistics, είναι οι δυο κύριοι λόγοι 

για την εφαρμογή των RL στη βιομηχανία εκδόσεων. Συν τοις άλλοις, μετά την 

κατάλληλη διαδικασία, τα ελαττωματικά βιβλία μπορούν ακόμη να 

επιστραφούν σε καλή κατάσταση. Η ανακύκλωση και αυξανόμενη 

περιβαλλοντική συνείδηση μπορούν επίσης να δικαιολογήσουν την 

αναγκαιότητα των RL. 

Η εξέλιξη των logistics στη βιομηχανία εκδόσεων στην Ταϊβάν είναι 

σημαντική ανάμεσα σε τρεις περιοχές. Η προώθηση της αυτοματοποίησης 

εμπορίου από την κυβέρνηση από τη δεκαετία του '90 έχει καθιερώσει ένα 

σημαντικό ίδρυμα για τα logistics τα τελευταία χρόνια. Η εγκαθίδρυση των 

αλυσίδων καταστημάτων πώλησης βιβλίων, όπως το Kingstone, το Elite, το 

Hess, και το Senseio προώθησαν τα Logistics, και το ίδρυμα της 

αυτοματοποίησης που εγκαταστάθηκε προηγουμένως παρουσιάζεται για να 

αναπτύξει πλήρως το κέντρο logistics για αυτές τις αλυσίδες καταστημάτων 

πώλησης βιβλίων. Για παράδειγμα η Kingstone εγκατέστησε την Kingsmeng 

Logistics ενώ η Elite εγκατέστησε την Elite Logistics. 

Από την άλλη πλευρά, το Χονγκ-Κονγκ εστιάστηκε στην παραδοσιακή 

χειρωνακτική αποθήκευση, επιλογή προϊόντος, και μεταφορά, αντί ενός 

συστήματος logistics, εξαιτίας της έλλειψης χώρου. Εξαιτίας της μεγάλης 

ανάγκης της Κίνας για επαγγελματίες στο χώρο των logistics, πολλοί 

σπουδαστές στο Χονγκ-Κονγκ κατευθύνθηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Σήμερα το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το πρώτο σε βαθμό απορρόφησης 

των αποφοίτων του. Το μέσο μηνιαίο εισόδημα των συγκεκριμένων αποφοίτων 

είναι 1.795 $ ενώ για τους απόφοιτους άλλων σχολών είναι 1.154 - 1.539 $ 

μηνιαίως. 

Αν και, η δομική μεταρρύθμιση στην Κίνα εμφανίστηκε σχετικά αργά, η 

τεχνολογία των logistics είναι πίσω από αυτή άλλων χωρών, και περισσότερο 

υπάρχει στις θεωρίες. Εξαιτίας της έλλειψης εμπειρίας πρακτικά, παρόμοιες 

αναφορές που σχετίζονται με τα logistics είναι σπάνιες.  

 

Λόγοι Επιστροφής 

Όσον αναφορά τη βιομηχανία εκδόσεων, η επιστροφή του βιβλίου 

αναφέρεται στην επιστροφή των βιβλίων ή περιοδικών για διάφορους λόγους 

που έχουν γίνει αντικείμενα παραγγελιών από τους πωλητές βιβλίων προς τους 

εκδότες ή χονδρέμπορους. Τα RL της επιστροφής ενός βιβλίου αναφέρεται στη 

διαδικασία και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων RL που συμβαίνουν μετά την 
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πράξη της επιστροφής του βιβλίου. Η όλη διαδικασία εμπλέκει τόσο τους 

πωλητές βιβλίων και τους χονδρεμπόρους όσο και τους εκδοτικούς οίκους. 

Ο Cheng (2004) διηύθυνε μια ΑΗΡ ανάλυση (Analytic Hierarchy 

Process) στα RL της βιομηχανίας εκδόσεων στην Κίνα, το Χονγκ-Κονγκ και την 

Ταϊβάν και αναγνώρισε πολλούς λόγους επιστροφής οι οποίοι παρατίθενται 

παρακάτω. Τα ευρήματα της έρευνας του υποδεικνύουν ότι οι πιο σημαντικοί 

λόγοι επιστροφών είναι «η ασαφής τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά», 

«η ποιότητα», «το σχέδιο και τα προβλήματα σύνδεσης», «η ανακριβής 

πρόβλεψη», «η ελλιπής στήριξη logistics», «οι συχνές δραστηριότητες 

προώθησης» και «η ελλιπής υποστήριξη στις μεταφορές».  

 

Λόγοι επιστροφών: 

- ασαφής τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά 

- πρόβλημα ποιότητας 

- σχέδιο και προβλήματα σύνδεσης 

- ανακριβής πρόβλεψη 

- αδικαιολόγητη τιμολόγηση 

- χαμηλή ροή πληροφορίας 

- έλλειψη διαφημιστικής στήριξης 

- αδύναμη λειτουργία πωλήσεων 

- ακαλαίσθητη παρουσίαση καταστήματος 

- ελλιπής υποστήριξη logistics 

- ελλιπής υποστήριξη στις μεταφορές 

- έλλειψη ελέγχου της συχνότητας επιστροφών, της 

ποσότητας και των αντικειμένων 

- υψηλή απόρριψη παραγγελιών και αργοπορημένη 

διανομή που οφείλεται στο μικρό αριθμό παραγγελιών 

- μακρύς κύκλος διαδικασίας επιστροφής 

- επιστρεφόμενα προϊόντα μεγάλης ποικιλίας και σε μικρές ποσότητες 

- μεγάλη ποσότητα επιστρεφόμενων προϊόντων μόνο σε προκαθορισμένη 

περίοδο επιστροφών 

- σημαντική αύξηση των επιστροφών στο τέλος της περιόδου πωλήσεων 

για τα best-sellers 

- πρόβλημα ροής χρημάτων (μετρητών) 

- υπερβολική παροχή νέων βιβλίων στην παρούσα αγορά ζήτησης 

- ακατάλληλη επιλογή του μίγματος προϊόντος (product mix) 
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- απόκλιση μεταξύ της λίστας επιστροφών και των παρόντων 

αντικειμένων και ποσοτήτων 

- μακρύ κανάλι διανομής 

- τακτικές δραστηριότητες διαφήμισης που καταλήγουν σε πολλές 

επιστροφές στο τέλος της διαφημιστικής περιόδου 

- διαφορετικές καταναλωτικές προτιμήσεις ανάμεσα σε διαφορετικές 

γεωγραφικές περιοχές 

- υψηλά κόστη μεταφορών εξαιτίας της έλλειψης προληπτικής 

τακτοποίησης των μεταφορών 

- έλλειψη αυστηρής πειθαρχίας στις δραστηριότητες που σχετίζονται με 

τα stock αποθέματα και 

- εμπλοκή πολλών διανομέων 

 

Τα RL στην Κίνα 

Εξ αιτίας του απέραντου γεωγραφικού χώρου στην Κίνα, το 

επιχειρησιακό μοντέλο είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό άλλων περιοχών. Οι 

κρατικές επιχειρήσεις εκδόσεων βρίσκονται στο Πεκίνο, και εξαπλώνονται από 

το Πεκίνο σε άλλες περιοχές. Οι τοπικές εκδόσεις εξαπλώνονται από την 

περιοχή σε όλο το έθνος. Η εικόνα είναι αρκετά 

συγκεχυμένη. Η κυκλοφορία των εκδόσεων απαιτεί 

συνεργασία με τοπικούς διανομείς κι ενδιάμεσους. 

Ωστόσο, η διανομή περιλαμβάνει και τις ακόλουθες 

δομικές δυσκολίες: ο ανεφοδιασμός μεταξύ 

πελατών ή περιοχών εμποδίζει τους εκδότες από 

την απόκτηση πληροφοριών στη ροή των 

εμπορευμάτων. Οι εκδότες συχνά δεν έχουν ιδέα 

που πωλούνται τα εμπορεύματα και πως αυτά προωθούνται. Τέτοια φαινόμενα 

οδηγούν σε ακανόνιστες επιστροφές εμπορευμάτων, και εντατικοποίησαν την 

δυσκολία των RL. 

Από την άποψη της μεταφοράς, τα κοινά χρησιμοποιούμενα μέσα 

μεταφοράς είναι τα φορτηγά για τις μικρές αποστάσεις, και τα τραίνα για τις 

μακρινές αποστάσεις. Η υπηρεσία διανομής από πόρτα σε πόρτα δεν είναι 

δυνατόν να πραγματοποιηθεί εξαιτίας: 

- κάποιοι αυτοκινητόδρομοι δεν είναι ακόμη σε χρήση 

- τα διόδια είναι ακριβά 
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- είναι δύσκολος ο έλεγχος των οδηγών, των υπερωριών, των 

υπερφορτώσεων, και του χρόνου ταξιδιού 

- τα οχήματα στερούνται της μετακίνησης και επιτρέπονται μόνο για 

μεταφορές μέσα στην περιοχή εγγραφής πινακίδων κυκλοφορίας, και 

- οι συνθήκες καιρού ποικίλλουν μέσα στη χώρα 

 

Οι προαναφερθέντες λόγοι αποδίδονται σε δυσκολίες στα logistics και 

τα RL, και περιορίζουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης της διανομής μόνο 

από ειδικευμένα οχήματα. Οι περισσότερες εκδόσεις στην Κίνα έχουν 

υιοθετήσει το σύστημα κωδικών ISBM, όμως ο αριθμός βιβλιοπωλείων που 

χρησιμοποιούν τους υπολογιστές είναι μικρός. Τα τιμολόγια επιστροφής 

αγορών γράφονται συχνά με το χέρι, και καταλήγουν σε πολλά λάθη. Η 

αποδοτική διαχείριση των τιμολογίων επιστροφής δεν είναι εύκολη σε αυτό το 

επίπεδο. 

 

Τα RL στην Ταϊβάν 

Τα RL των εκδόσεων στην Ταϊβάν ξεκινούν από τα λιανικά 

καταστήματα, και πηγαίνουν μέσω των κέντρων logistics στις αποθήκες των 

εκδοτών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εταιρίες εκδόσεων καθορίζουν ένα 

ποσοστό επιστροφών από τον λιανοπωλητή. Κατά συνέπεια, ο λιανοπωλητής 

καθορίζει το μέγεθος της επιστροφής πολλαπλασιάζοντας το ποσό του 

αποθέματος του τρέχοντος μήνα με το ποσοστό επιστροφής. Τα περισσότερα 

επιστρεφόμενα προϊόντα είναι απούλητα ή ελαττωματικά προϊόντα, και βιβλία 

που υπήρξαν στο ράφι για μακρά περίοδο και σταδιακά έχαναν την αξία τους. 

Τέλος, οι λιανοπωλητές καθορίζουν την ποσότητα στην οποία βασίζεται το 

επιτρεπόμενο ποσοστό επιστροφών. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τη δημοτικότητα του βιβλίου και το θέμα των 

αποδοχών, το ποσοστό επιστροφών είναι συχνά διαπραγματεύσιμο ανάμεσα 

στους συμμετέχοντες κατά μήκος της εφοδιαστικές αλυσίδας. Αντί της 

προσφυγής σε μια γραπτή σύμβαση, το επιτρεπόμενο ποσοστό επιστροφών σε 

πολλές περιπτώσεις είναι απλά συμφωνημένο σε προφορική συμφωνία 

ανάμεσα στην εταιρία εκδόσεων και στον λιανοπωλητή πριν αρχίσουν οι 

συναλλαγές. Εντούτοις, στην πραγματικότητα, δεν είναι ασυνήθιστο ο 

λιανοπωλητής να μην τηρεί τέτοια άγραφη συμφωνία, με συνέπεια το ποσοστό 

επιστροφών να είναι ανεξέλεγκτο. 
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Ο υπουργός Παιδείας της Ταϊβάν πρόσφατα ανήγγειλε το σχέδιο του να 

εγκαταστήσει κέντρα logistics ανταλλαγής βιβλίων σε 25 νομούς και πόλεις 

έτσι ώστε να ανακυκλώσει τα μεταχειρισμένα και βοηθητικά βιβλία. Ως εκ 

τούτου, οι μαθητές που είναι γόνοι οικογενειών χαμηλού εισοδήματος δεν 

έχουν πλέον να ανησυχούν για τις αμοιβές για αγορές βιβλίων. Είναι φανερό 

ότι αυξανόμενες επιστροφές βιβλίων απαιτούν περισσότερα σύγχρονα και 

σύνθετα RL. 

Η περιοχή στην οποία εμπλέκονται τα RL είναι ευρεία και η εκτίμηση του 

χρόνου είναι συχνά δύσκολη. Η δουλειά των αντιπροσώπων πωλήσεων, των 

κέντρων logistics, και των τμημάτων διαχείρισης οικονομικών μπορεί να 

κυμαίνεται κατά τη διάρκεια της στιγμής κορύφωσης αλλά κι εκτός αυτής, και 

κατά συνέπεια αυτό επηρεάζει την αποδοτικότητα. Δεδομένου ότι, το μέγεθος 

εδάφους της Ταϊβάν είναι αρκετά μικρό, η μεταφορά των δημοσιεύσεων γίνεται 

συχνά οδικώς. Οι οδηγοί οφείλουν κυρίως να φέρουν πίσω τα επιστρεφόμενα 

εμπορεύματα με το ίδιο ταξίδι διανομής. Εξαιτίας της αστάθειας φόρτου 

εργασίας ανάλογα με τη στιγμή κορύφωσής της όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, η επιστροφή είναι ακανόνιστη και το ταξίδι επιστροφής συχνά 

δεν φορτώνεται. Κατά συνέπεια, η μεταφορά είναι έλλειψη αποδοτικότητας και 

το κόστος είναι αδύνατο να μειωθεί. 

 

Τα RL στο Χονγκ-Κονγκ 

Η κυκλοφορία των δημοσιεύσεων στο Χονγκ-Κονγκ γίνεται συνήθως 

μέσω των εμπόρων, χρησιμοποιώντας από κοινού μια αποθήκη με διάφορες 

άλλες εταιρίες δημοσιεύσεων. Η αιτία που βρίσκεται πίσω από αυτό το 

φαινόμενο είναι η μικρών διαστάσεων αγορά, κι έτσι τα μέσα κοινής 

εκμετάλλευσης των πόρων χρησιμοποιούνται για να μειώσουν το υψηλό 

κόστος των ανεξάρτητων πρωτοβουλιών. Συν τοις άλλοις, παρά την ύπαρξη 

ενός σημαντικού επιχειρησιακού κεντρικού σημείου στην Ασία, το Χονγκ-

Κονγκ επίσης περιορίζεται σοβαρά από τη χωρική διαθεσιμότητά. Εντούτοις, 

αντίθετα από στην Κίνα, στο Χονγκ-Κονγκ σπάνια υπάρχουν εμπόδια εισόδου 

στη βιομηχανία των εκδόσεων. Ωστόσο, με τη λογική του χαμηλού κόστους 

είναι κοινή πρακτική για διάφορους μικρούς εκδότες να μοιράζονται μια 

αποθήκη. Κάθε εκδότης λειτουργεί ανεξάρτητα από τον άλλον.  

Η επιστροφή των εμπορευμάτων ξεκινάει από τους λιανοπωλητές, στις 

αποθήκες από τους εμπόρους και κατόπιν διαλογής στέλνονται στις 

επιχειρήσεις εκδόσεων. Οι εκδότες συχνά προωθούν τα επιστρεφόμενα 
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εμπορεύματα μέσω απόρριψης. Η όλη διαδικασία απαιτεί χρόνο, γι’ αυτό στις 

περισσότερες περιπτώσεις, ενώ τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα είναι ακόμη 

σωρευμένα στις αποθήκες, οι εκδοτικοί οίκοι έχουν αρχίσει την επανεκτύπωση. 

Το κόστος που σπαταλάται είναι σημαντικό. Από την άλλη, η οργάνωση των 

επιστρεφόμενων εμπορευμάτων απαιτεί εργατικό δυναμικό κι έτσι η ταχύτητα 

εργασίας είναι μικρή και τα λάθη συμβαίνουν συχνά. Η όλη διαδικασία των RL 

δεν είναι ακόμα κατανοητή. 

 

3.2.2 Χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία 

Τα δείγματα της περίπτωσης σε αυτήν τη μελέτη είναι εταιρίες logistics 

της Κίνας, του Χονγκ-Κονγκ και της Ταϊβάν, κι επιλέχθηκαν βάση της σημασίας 

τους και της αντιπροσώπευσής τους. Ο αριθμός των εκδοτών είναι αρκετά 

μεγάλος, έτσι επιλέχθηκαν μόνο οι κατάλληλοι εκδότες κάθε περιοχής για να 

εξάγουμε καλύτερα αποτελέσματα. Οι τρεις περιοχές συγκρίνονται για 

ανάλυση με σκοπό να γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά των επιστροφών 

προϊόντων στις τρεις αυτές περιοχές. 

 

Ανάλυση EIQ 

Η ανάλυση EIQ αναπτύχθηκε από τον Shin Suzuki και υιοθετήθηκε από 

τους ερευνητές για περιπτώσεις συστημάτων logistics και προγραμματισμού 

διανομής (Usuki et al., 1999). Στην ανάλυση EIQ, εκτελείται η μεμονωμένη 

και σταυρωτή σύγκριση των Ε (είσοδο παραγγελίας), Ι (προϊόν), και Q 

(ποσότητα). 

Σύμφωνα με τον Suzuki  (2005), η τεχνολογία EIQ είναι μια νέα 

τεχνολογία για να σχεδιαστούν συστήματα logistics και αποθήκευσης που 

βασίζονται σε μια σύνθετη αντίληψη. Η τεχνολογία EIQ διαιρείται στην 

αντίληψη EIQ και στην ανάλυση EIQ. 

Ο Suzuki (2005) αναφέρει ότι οι τεχνικές EIQ είναι ένα αποδοτικό 

εργαλείο ανάλυσης για: 

- συστήματα logistics 

- σχεδιασμό συστημάτων αποθήκευσης 

- επιλογή του εξοπλισμού για διαχείριση των υλικών 

- έλεγχο αποθεμάτων, και 

- πρόβλεψη 

Η ανάλυση EIQ χρησιμοποιείται κοινώς για να αναλυθεί η διανομή εκτός 

ορίων της επιχείρησης. Στη συγκεκριμένη μελέτη, το Ε αναπαριστά τις 
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επιστροφές των προϊόντων, το Ι το αντικείμενο του επιστρεφόμενου 

εμπορεύματος, και το Q την ποσότητα του επιστρεφόμενου εμπορεύματος. Η 

ποσοτική ανάλυση μελετάται για να εξαχθούν συμπεράσματα και να 

βελτιωθούν τα RL. Τα μέσα της ανάλυσης περιέχουν συλλογή δεδομένων και 

δειγματοληψία, χαρτογράφηση των δεδομένων, γενίκευση και σύγκριση, 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων και συμπέρασμα. Ο στόχος της γενίκευσης και 

σύγκρισης είναι να βρεθεί εάν είναι παρόμοια τα χαρακτηριστικά των RL σε 

Κίνα, Χονγκ-Κονγκ και Ταϊβάν. 

 

Κίνα: Shanghai Century Publishing Corporation 

Η περιοχή Shanghai-Pudong υποδείχθηκαν από την κινεζική κυβέρνηση 

ως η περιοχή υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικής ανάπτυξης. Οι 

περισσότερες από τις μεγάλες ή υψηλής τεχνολογίας επενδύσεις στην Κίνα 

αντιμετωπίζονται άμεσα από την κυβέρνηση και τις τεράστιες πολυεθνικές 

επιχειρήσεις που εδρεύουν κυρίως στην περιοχή Shanghai-Pudong ή στα 

βόρεια προάστια (Yam and Tang, 1996). 

Η Shanghai Century Publishing Corp. ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 

1999. Είναι μια έμπειρη εταιρία για μεταρρυθμίσεις στη βιομηχανία των 

εκδόσεων στην Κίνα, κι έχει σημαντική επιρροή και συμβολικό σκοπό για την 

κυβέρνηση της Σανγκάϊ. Επιλέχθηκε αυτό το δείγμα περίπτωσης εξαιτίας των 

μοντέρνων επιχειρηματικών του αντιλήψεων και φήμης στην Κίνα. Η 

επιχειρηματική του αντίληψη είναι κοντά σε αυτήν της Ταϊβάν και του Χονγκ-

Κονγκ και τοποθετείται στην πιο προηγμένη πόλη της Κίνας – Σανγκάϊ. 

Έως το έτος 2003, η Shanghai Century Publishing ασχολούνταν με 

εκδόσεις βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, ήχου, εικόνας, και διαφημίσεων. 

Τα πεδία ενασχόλησης της εταιρίας ποικίλλουν από το εκπαιδευτικό πεδίο στη 

Σανγκάϊ, έως την έκδοση λεξικών αλλά και την έκδοση διαφόρων άλλων 

εντύπων. Ο αριθμός των προϊόντων που πωλούνται κάθε χρόνο αγγίζει τα 

3.000 και τα ετήσια έσοδα ανέρχονται περίπου στα 43,5 αμερικάνικα δολάρια.  

Το κέντρο logistics για τις εκδόσεις σχεδιάστηκε το 2001 και είναι 

επισήμως σε χρήση από το Νοέμβριο του ίδιου έτους. Θεωρείται πλέον ως 

επιχείρηση στα logistics των εκδόσεων στην Κίνα, και αύξησε σημαντικά την 

παραγωγικότητά και αποδοτικότητά του. Σήμερα απασχολεί 80 εργαζόμενους, 

και καλύπτει ολόκληρη τη χώρα. Με άλλα λόγια, δέχεται επιστροφές από όλη 

την κινεζική επικράτεια. Ο αριθμός των βιβλίων στις διαδικασίες των logistics 
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είναι περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια ενώ ο αριθμός διαφορετικών βιβλίων που 

εμπλέκονται στις διαδικασίες των RL είναι 0,3 εκατομμύρια. 

 

Ταϊβάν: Choice Logistics Corporation 

Οι εταιρίες logistics στην Ταϊβάν μπορούν να ομαδοποιηθούν σε: 

- ιδιόκτητα κέντρα logistics εγκατεστημένα από τις αλυσίδες 

καταστημάτων 

- κέντρα logistics εγκατεστημένα από τους εμπόρους, και 

- ανεξάρτητους πάροχους 3PL. 

Η Choice Logistics Corporation ιδρύθηκε το 1997. Το κέντρο logistics 

χρησιμοποιείται επίσημα από τον Ιούνιο 1999. Η μητρική εταιρία της Choice 

Logistics είναι η Choice Printing Corp. Η Choice Logistics ιδρύθηκε για να 

εντάξει την έκδοση, την εκτύπωση και τις διαδικασίες logistics, κι έτσι η 

διεπαφή μέσων μπορεί να παρέχει μια πλήρη εφοδιαστική αλυσίδα. Οι 

επιχειρησιακές πτυχές της Choice Logistics εμπεριέχουν διανομή των 

περιοδικών σε κατάλληλα καταστήματα, καθώς και διαδικασίες logistics  για 

άλλους εκδότες. 

Το δείγμα περίπτωσης που επιλέχθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα είναι 

εκδότες. Οι επιχειρησιακές πτυχές περιλαμβάνουν αποθήκευση εμπορευμάτων, 

διαλογή εμπορευμάτων, τοποθέτηση, διανομή, RL, επαλήθευση, ταξινόμηση, 

ανεφοδιασμό, διάθεση, και επανακυκλοφορία. Με άλλα λόγια, οι εκδότες 

έχουν μόνο να επικεντρωθούν στην επεξεργασία, τη παραγωγή και το 

μάρκετινγκ. Τα κανάλια της αγοράς έχουν μόνο να επικεντρωθούν στη 

διάθεση καταστήματος και στην εξυπηρέτηση πελατών. Το υπόλοιπο 

αναλαμβάνεται από τον ανεξάρτητο πάροχο logistics. 

Η Choice Logistics απασχολεί αυτήν τη στιγμή 70 εργαζόμενους. 

Χωρίζονται σε δύο βάρδιες και κάθε βάρδια διαχειρίζεται τις επιστροφές για 12 

συνεχόμενες ώρες, αποκλείοντας το χρόνο γεύματος και το χρόνο 

διαλειμμάτων κατά τη διάρκεια 6 ημερών την εβδομάδα. Περίπου 20 με 30 

χιλιάδες επιστρεφόμενα εμπορεύματα επεξεργάζονται κάθε μέρα. Η διαδικασία 

RL από το κανάλι της αγοράς στην Choice Logistics και στη συνέχεια στους 

εκδότες εκτελείται με ανάθεση σε τρίτο από μια μεταφορική εταιρία. 

 

Η περίπτωση του Χονγκ-Κονγκ 

Το Χονγκ-Κονγκ είναι στρατηγικά σημαντικό σαν μια αποθήκη για την 

Κίνα και σαν λιμένας μεταφόρτωσης για το δια-ασιατικό και παγκόσμιο 
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εμπόριο. Οι πολυεθνικές αλλά και τοπικές εταιρίες ωφελούνται από το ρόλο 

της αποθήκης του Χονγκ-Κονγκ, ωστόσο αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα 

εξαιτίας των ανεπαρκειών του συστήματος μεταφορών στην περιοχή (Yam and 

Tang, 1996).  

Στην έρευνα επιλέχθηκε και η εταιρία Κ αλλά για λόγους απορρήτου 

στην έρευνα δεν θα αποκαλύφθηκε η ταυτότητά της. Η εταιρία Κ υπάρχει στη 

βιομηχανία των εκδόσεων εδώ και 45 χρόνια. Η κύρια επιχειρησιακή πτυχή της 

Κ είναι τα βιβλία δημοτικού, καθώς και άλλα δημοφιλή βιβλία. Η αναλογία των 

σχολικών προς τα δημοφιλή βιβλία είναι δυο προς ένα. Ο συνολικός αριθμός 

των διανομέων είναι 1000. Η διανομή κι επιστροφή των σχολικών βιβλίων 

γίνεται πριν και μετά τις χειμερινές και καλοκαιρινές διακοπές, ενώ αυτή των 

δημοφιλών γίνεται κανονικά. Αυτό το δείγμα περίπτωσης επιλέχθηκε επειδή η 

εταιρία έχει μακρά εμπειρία στη βιομηχανία, και μπορεί να παρέχει πιο ακριβή 

δεδομένα για αναφορά. 

 

3.2.3 Αποτελέσματα έρευνας 

Αυτή η ενότητα εξετάζει τις ομοιότητες και διαφορές που βρέθηκαν 

στην διαδικασία RL των τριών δειγμάτων της περίπτωσης χρησιμοποιώντας την 

προσέγγιση EIQ. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 9, τουλάχιστον ένα αντικείμενο 

επιστράφηκε από 

το κανάλι 

διανομής κάθε 

μέρα. Αλλά η  

ομοιότητα είναι 

ότι η συχνότητα 

επιστροφών είναι 

απρόβλεπτη και κυμαίνεται συχνά. Αυτό το φαινόμενο υποδηλώνει ότι η 

επιστροφή στα λιανικά καταστήματα είναι ακανόνιστη, και πολλοί 

υποκειμενικοί ή αντικειμενικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη 

συγκατάθεση του διευθυντή στην επιστροφή. Είναι προβλέψιμο ότι η ποσότητα 

επιστροφών δεν είναι σταθερή και η μεταφορά δε μπορεί να ολοκληρωθεί σε 

τακτική βάση, και το εργατικό δυναμικό μια αποθήκης εμπορευμάτων ή ενός 

κέντρου logistics δε μπορεί να προγραμματισθεί αποτελεσματικά. Αυτά τα 

προβλήματα μπορούν να καταλήξουν σε επιπλέον κόστη. 

Ο Πίνακας 10 παρουσιάζει την ημερήσια ανάλυση επιστροφής 

αντικειμένων. Αυτή η ανάλυση δείχνει τη διαδικασία παραγωγικότητας της 
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αποθήκης εμπορευμάτων ή ενός κέντρου logistics επειδή μια μεγαλύτερη 

ποικιλία εκδόσεων μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες επιστροφές. Σύμφωνα 

με τα δεδομένα, ο μέγιστος αριθμός επιστροφών σε μια μέρα είναι 3.002 στην 

περίπτωση της Κίνας. Τα αντικείμενα έρχονται από διάφορες περιοχές της 

χώρας. Αν και ο φόρτος εργασίας από κάθε δίαυλο διανομής είναι ελάχιστος, 

το εργατικό δυναμικό, οι εγκαταστάσεις, οι ώρες εργασίας που ξοδεύονται από 

την αποθήκη εμπορευμάτων ή το κέντρο logistics για να αναγνωρίσουν, να 

διαλέξουν, να ανεφοδιάσουν, να μεταπωλήσουν ή να απορρίψουν τα 

εμπορεύματα μπορεί να συσσωρευθούν μαζί καταλήγοντας σε σημαντικό 

κόστος. Η σύγκριση ανάμεσα στις τρεις περιοχές υποδεικνύει ότι οι επιστροφές 

που συμβαίνουν στο Χονγκ-Κονγκ είναι πιο αυστηρές από τις αντίστοιχες των 

άλλων χωρών. Αυτό το εύρημα είναι ενδιαφέρον από τη στιγμή που πολλοί 

μπορεί να σκεφτούν ότι το Χονγκ-Κονγκ θα μπορούσε να έχει πιο αποδοτική 

απόδοση  logistics ανάμεσα στις τρεις αυτές περιοχές. Προφανώς, αυτό 

σίγουρα δεν είναι η κατάσταση στη βιομηχανία εκδόσεων. 

Ένα ποσοστό επιστροφής υψηλών πωλήσεων σημαίνει υψηλό ποσοστό 

άκυρης ή μη προστιθέμενης αξίας διανομής. Κατά συνέπεια, η κατάλληλη 

διανομή των εμπορευμάτων πρέπει να γίνει το κύριο μέλημα για τους 

εμπόρους. Οι αντιπρόσωποι πωλήσεων υπό την πίεση της ποσόστωσης 

πωλήσεων συχνά παραμελούν τους κατάλληλους κανόνες διανομής. Αυτή η 

κατάσταση στη συνέχεια γίνεται ο κύριος λόγος υψηλού ποσοστού 

επιστροφών. Συν τοις άλλοις, η προσεκτική παραγωγή κι επιλογή προϊόντος 

μπορεί να μειώσει επίσης το ποσοστό επιστροφών. Όπως βλέπουμε τον Πίνακα 

11, κατόπιν σύγκρισης των τριών περιοχών, η περίπτωση του δείγματος του 

Χονγκ-Κονγκ έχει τις υψηλότερες επιστροφές, και ακολουθεί η Ταϊβάν και 

τέλος η Κίνα. Το φαινόμενο αιτιολογείται από το γεγονός ότι η επιστροφή στο 

Χονγκ-Κονγκ και την Ταϊβάν είναι πράγματι απόδειξη της ελεύθερης αγοράς 

όσο τα εμπορεύματα που είναι απούλητα επιστρέφουν στον εκδότη. Ωστόσο, οι 

επιστροφές στην Κίνα γίνονται κατόπιν σχεδιασμού κι ελέγχονται, έτσι το 

ποσοστό επιστροφών μπορεί να αυξηθεί στο εγγύς μέλλον. 
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 Κίνα Χονγκ-
Κονγκ 

Ταϊβάν 

Αριθμός ημερών που 
εξετάστηκαν 

85 56 47 

Αριθμός παραγγελιών 
επιστροφών 

1.231 392 146 

Μέγιστος αριθμός ημερήσιων 
παραγγελιών επιστροφών 

99 31 9 

Ελάχιστος αριθμός ημερήσιων 
παραγγελιών επιστροφών 

1 1 1 

Μέσος όρος ημερήσιων 
παραγγελιών επιστροφών 

14 7 3 

Τυπική Απόκλιση 20 7 2 
Πίνακας 9. Ανάλυση ημερήσιων παραγγελιών επιστροφών 

 
 

 Κίνα Χονγκ-
Κονγκ 

Ταϊβάν 

Αριθμός επιστρεφόμενων 
προϊόντων 

1.231 392 648 

Μέγιστος αριθμός ημερήσιων 
επιστροφών προϊόντων 

3.002 921 504 

Ελάχιστος αριθμός ημερήσιων 
επιστροφών προϊόντων 

1 2 1 

Μέσος όρος ημερήσιων 
επιστροφών προϊόντων 

733 147 78 

Τυπική Απόκλιση 783 164 116 
Πίνακας 10. Ανάλυση ημερήσιων επιστροφών προϊόντων 

 

 Η είσοδος της παραγγελίας και η ποσότητα προβάλλονται στον Πίνακα 

12. Μπορεί να τύχει να κόβεται ένα τιμολόγιο επιστροφής για επιστροφή ενός 

μόνο βιβλίου αλλά το κόστος συσκευασίας, αποστολής, διαχείρισης και 

διαλογής να υπερβαίνει την τιμή του βιβλίου. Είναι απαραίτητο να βρούμε τους 

λόγους που κρύβονται πίσω από την επιστροφή και τη λύση για μείωση του 

κόστους, αλλά ταυτόχρονα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του 

καταναλωτή. Η μέση ποσότητα επιστροφών σε κάθε τιμολόγιο επιστροφής για 

το Χονγκ-Κονγκ είναι η υψηλότερη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες δυο 

περιοχές. Αυτό αποδεικνύει ότι το υψηλό ποσοστό επιστροφών σχετίζεται με το 

περιεχόμενο του προϊόντος. Ως αποτέλεσμα, είναι σημαντικό να λάβουμε υπ’ 

όψη τον παράγοντα περιεχομένου των εκδόσεων ώστε να ανταποκριθούμε στη 

ζήτηση της αγοράς. 

Ο Πίνακας 13 εξετάζει της είσοδο παραγγελίας και την ανάλυση 

προϊόντος. Το νούμερο του μέσου αριθμού συσσωρεμένων επιστρεφόμενων 

προϊόντων (Πίνακας 14) ξεπέρασε τον μέσο αριθμό των επιστρεφόμενων 

προϊόντων στην Κίνα και την Ταϊβάν (Πίνακας 13). Το ποσοστό διαφοράς είναι 
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ενδεικτικό στο δείγμα περίπτωσης της Ταϊβάν. Το φαινόμενο προτείνει ότι 

διάφορα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται σε ένα ενιαίο εμπόρευμα. Με άλλα 

λόγια, η επιστροφή είναι μικρότερης ποσότητας αλλά μεγαλύτερης ποικιλίας. Ο 

λόγος επιστροφής των λιανοπωλητών είναι τα εμπορεύματα τα οποία έμειναν 

στο ράφι για πολύ καιρό αλλά ο προγραμματισμένος χρόνος διάθεσης μπορεί 

να ρυθμίσει το ποσοστό επιστροφής και να μεταβάλλει τα RL σε 

προγραμματισμένη διαδικασία. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 14, είναι εμφανής η σχέση μεταξύ 

προϊόντος και ποσότητας. Μεγάλη ποσότητα προϊόντων σημαίνει υπερ-

εφοδιασμό του εμπορεύματος κι αυτός ο υπερ-εφοδιασμός μη ελκυστικών 

βιβλίων είναι ένας λόγος επιστροφής. Με βάση ένα μέσω σύνολο 

συσσωρεμένων επιστροφών, το μέσο σύνολο της περίπτωσης του Χονγκ-

Κονγκ είναι 372 το οποίο είναι υψηλότερο από αυτό της Κίνας και της Ταϊβάν. 

Μπορούμε έτσι να συμπεράνουμε ότι στην περίπτωση του Χονγκ-Κονγκ 

υπάρχει υπερπαραγωγή.  

 
 

 

 Κίνα Χονγκ-
Κονγκ 

Ταϊβάν 

Συνολικός αριθμός 
επιστρεφόμενης ποσότητας 

650.410 910.167 784.070 

Μέγιστος αριθμός ημερήσιας 
επιστρεφόμενης ποσότητας 

39.713 687.651 29.913 

Ελάχιστος αριθμός ημερήσιας 
επιστρεφόμενης ποσότητας 

3 
 

4 3 

Μέσος όρος επιστρεφόμενης 
ποσότητας 

7.652 16.253 1.668 

Τυπική Απόκλιση 8.689 90.846 4.732 

Πίνακας 11. Ανάλυση ημερήσιων ποσότητας επιστροφών 
 
 
 

Πίνακας 12. Ανάλυση εισόδου παραγγελιών και ποσότητας(EQ) 

 Κίνα Χονγκ-Κονγκ Ταϊβάν 
Αριθμός επιστρεφόμενης 

ποσότητας 
1231 392 146 

Μέγιστος αριθμός ανά 
παραγγελία  επιστροφών 

14.900 101776 9971 

Ελάχιστος  αριθμός ανά 
παραγγελία  επιστροφών 

0 
 

1 1 

Μέση ποσότητα ανά  
παραγγελία  επιστροφών 

528 2322 537 

Τυπική Απόκλιση 1073 9550 1715 
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 Κίνα Χονγκ-
Κονγκ 

Ταϊβάν 

Αριθμός παραγγελιών 
επιστροφών 

1231 392 146 

Μέγιστος αριθμός 
επιστρεφόμενων προϊόντων 

ανά παραγγελία   

1670 159 504 

Ελάχιστος αριθμός 
επιστρεφόμενων προϊόντων 

ανά παραγγελία   

1 1 1 

Μέσος αριθμός 
επιστρεφόμενων προϊόντων 

ανά παραγγελία   

62 29 37 

Τυπική Απόκλιση 127 34 94 

Πίνακας 13. Ανάλυση εισόδου παραγγελιών και προϊόντων (EΙ) 
 

 

Η συχνότητα των επιστροφών δείχνει είτε ότι η αγορά αποδέχεται το 

περιεχόμενο, είτε ότι τα βιβλία είναι ελαττωματικά, είτε ότι η επίδραση του 

σχεδίου στη διάθεση είναι αποδοτική. Γενικά, αυτοί οι παράγοντες μειώνονται 

αναλογικά κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου μετά από την 

πρώτη κυκλοφορία. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 13, η μέση συχνότητα 

επιστροφών κάθε φορά δεν έχει σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών 

περιοχών. Αυτό δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά των βιβλίων είναι σταθερά. 

 

3.2.4 Συμπεράσματα 

Η εγκατάσταση των logistics και των κέντρων εμπορικών συναλλαγών 

διανομής είναι ένα καυτό θέμα στην Ασία. Η Κίνα, το Χονγκ-Κονγκ και η 

Ταϊβάν ανταγωνίζονται στενά για να αναπτύξουν το δίκτυο εφοδιαστικής 

αλυσίδας που θα ελέγχει και θα διαμορφώσει την κίνηση των αγαθών εντός 

αλλά και εκτός Ασίας (Easton and Zhang, 2003). 

Η πλειονότητα των ερευνών logistics δίνουν μεγάλη έμφαση σε θέματα 

logistics παρά σε θέματα reverse logistics. Ωστόσο, τα reverse logistics σήμερα 

θεωρούνται σαν μια περιοχή που προσφέρει μεγάλες δυνατότητες μείωσης 

κόστους. Υψηλά εισοδήματα, και παράγει επιπλέον κερδοφορία για τις εταιρίες 

που τα διαχειρίζονται σωστά (Stock, 1998). Αυτό είναι πράγματι σημαντικό, 

ειδικά όσο τα reverse logistics μένουν ένα κρίσιμο θέμα για πολλές 

βιομηχανίες όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, και οι βιομηχανίες ηλεκτρονικών 

ειδών και εκδόσεων. 
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Τα συμπεράσματα της έρευνας παρέχουν την πρώτη εμπειρική μελέτη 

για να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις των reverse 

logistics στην Κίνα, την Ταϊβάν, και το Χονγκ-Κονγκ τα οποία συνοψίζονται 

παρακάτω: 

 Η τοποθεσία, ο χρόνος, και το μέγεθος των RL των κινεζικών εκδόσεων 

είναι απρόβλεπτα. Τα logistics από την άλλη είναι συγκεκριμένα σε 

μέγεθος και τοποθεσία διανομής. 

 Οι τοποθεσίες όπου εκτελούνται οι διαδικασίες RL στις κινεζικές 

εκδόσεις είναι διεσπαρμένες και ακανόνιστες, και δε μπορούν να 

συγκεντρωθούν για μεταφορά.    

   

Πίνακας 14. Ανάλυση προϊόντος και ποσότητας(ΙQ) 

 Κίνα Χονγκ-
Κονγκ 

Ταϊβάν 

Αριθμός επιστροφών 
προϊόντων 

9.637 2.445 648 

Μέγιστος αριθμός 
συσσωρεμένων  επιστροφών 

προϊόντων  

50.000 15.870 2.391 

Ελάχιστος αριθμός  
συσσωρεμένων  επιστροφών 

προϊόντων 

1 1 1 

Μέσος αριθμός  
συσσωρεμένων  επιστροφών 

προϊόντων 

67 372 121 

Τυπική Απόκλιση 542 918 270 

 
 

Πίνακας 15. Ανάλυση προϊόντων και συχνότητας επιστροφών (ΙΚ) 

 Κίνα Χονγκ-
Κονγκ 

Ταϊβάν 

Αριθμός παραγγελιών 
επιστροφών 

9.637 2.445 648 

Μέγιστη συχνότητα 
επιστροφών ανά προϊόν   

88 45 31 

Ελάχιστη συχνότητα 
επιστροφών ανά προϊόν   

1 1 1 

Μέση συχνότητα επιστροφών 
ανά προϊόν   

8 5 8 

Τυπική Απόκλιση 9 6 6 

 

 Οι λόγοι των RL των κινεζικών εκδόσεων οφείλονται στην ποιότητα των 

εμπορευμάτων και την ακανόνιστη ποσότητα διανομής. 
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 Το σύστημα και η διαδικασία των RL των κινεζικών εκδόσεων 

χαρακτηρίζονται πιο σύνθετες και ποικιλόμορφες διαδικασίες από αυτές 

των logistics. 

 Τα RL των κινεζικών εκδόσεων είναι αποτέλεσμα ατέλειας στην 

ποιότητα των logistics. 

 

Εξαιτίας των παραπάνω λόγων, το κόστος των RL σε αυτά τα πεδία είναι 

απίθανο να μειωθεί στο εγγύς μέλλον. Κατά συνέπεια, οι εκδότες πρέπει να 

λάβουν υπ’ όψη τους τις παραπάνω προτάσεις. Κατ’ αρχήν, αντί να κάνουν 

ενέργειες να επεξεργαστούν τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα, οι εταιρίες 

logistics ή οι εκδότες μπορούν να απορρίψουν απευθείας τα επιστρεφόμενα 

εμπορεύματα. Η ζημία σε υλικό κόστος είναι πολύ λιγότερη απ’ ότι το κόστος 

εργατικού δυναμικού που σπαταλάται στην επεξεργασία. Δεύτερον, οι εκδότες 

μπορούν να διαλέξουν τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα σε εποχή μειωμένης 

ζήτησης για να μειώσουν το κόστος των RL. Οι Krumwiede και Sheu (2002) 

προτείνουν ένα μοντέλο λήψης αποφάσεων το οποίο βοηθάει τις εταιρίες 3PL 

που επιθυμούν να ακολουθήσουν τα RL ως μια νέα δυνητική αγορά. Το 

μοντέλο παρέχει έξι βήματα που είναι απαραίτητα για να λάβει κανείς μέρος 

στις επιχειρησιακές διαδικασίες των RL. Πρώτον, μια εταιρία 3PL χρειάζεται να 

ανακαλύψει υπάρχοντα θέματα RL και να αναγνωρίσει πελάτες. Το δεύτερο 

βήμα είναι να ερευνηθεί η ύπαρξη επαναλαμβανόμενων αναγκών πελατών. 

Τρίτον, η εταιρία θα πρέπει να ερευνήσει τους ανταγωνιστές και τους πελάτες 

αυτών. Το επόμενο βήμα είναι να ακολουθήσει μια ανάλυση χάσματος (gap 

analysis). Πέμπτον, πρέπει να διεξαχθεί λεπτομερώς η μελέτη σκοπιμότητας. 

Τελικά, η εταιρία 3PL έχει ανάγκη να αναπτύξει μια στρατηγική τοποθέτησης 

(positioning strategy). 

Συνοψίζοντας, τα RL των κινεζικών εκδόσεων βρίσκονται ακόμα σε 

αρχικό στάδιο σε αυτές τις περιοχές, και δεν είναι αρκετά ώριμα για να 

διασυνδεθούν με αυτά της Ταϊβάν και του Χονγκ-Κονγκ. Βελτίωση των 

συστημάτων RL και ο σύνδεσμός τους με την εφοδιαστική αλυσίδα θα 

εμπλουτίσει αμέσως την αποδοτικότητα των logistics. 
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3.3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

 
Η μελέτη περίπτωσης που θα ακολουθήσει αφορά τη μείωση των 

αποβλήτων συσκευασίας στο κέντρο διανομής της Nike στο Wilsonville. 

Μια από τις προκλήσεις με την επαναχρησιμοποίηση των ζαρωμένων 

κιβωτίων είναι το πρόβλημα των σημαδιών και των ετικετών. Εάν τα 

χαρτοκιβώτια επαναχρησιμοποιούνται στα δέματα αποστολών μέσω μιας 

υπηρεσίας παράδοσης, είναι ουσιαστικό οποιεσδήποτε παλαιές ετικέτες 

διευθύνσεων να αφαιρούνται ή να καλύπτονται. 

Το κέντρο διανομής της Nike στο Oregon (Wilsonville) ανέπτυξε μια 

λύση χαμηλού κόστους σε αυτό το πρόβλημα. Μεγάλες, καφέ, αυτοκόλλητες 

ετικέτες χρησιμοποιούνται για να καλύψουν παλιές ετικέτες διευθύνσεων. Οι 

ετικέτες έχουν εκτυπωμένες τις λέξεις “Re-use it. We are.” 

Η Nike επαναχρησιμοποίησε τα χαρτοκιβώτια για κάποια χρόνια στις 

διαδικασίες της διαλογής 

όπου οι πελάτες (όπως οι 

λιανοπωλητές) 

παραγγέλνουν λιγότερο 

απ’ ότι στις περιπτώσεις 

πληρών παραγγελιών 

υποδημάτων. Οι ετικέτες 

“Re-Use It” κοστίζουν 0,07 

δολάρια η κάθε μια. Από τη 

στιγμή που μια έτοιμη 

προμήθεια κενών κιβωτίων 

είναι σε ετοιμότητα, δεν υπάρχουν κόστη για να αποκτηθούν ή να ετοιμαστούν 

τα επαναχρησιμοποιημένα κιβώτια. Αντιθέτως, ένα καινούργιο κιβώτιο κοστίζει 

περίπου 0,98 δολάρια (0,75 δολάρια για τη αγορά του κάθε κιβωτίου και 0,23 

δολάρια ανά κουτί για τη δημιουργία του). Έτσι οι καθαρές αποταμιεύσεις ανά 

επαναχρησιμοποιούμενο κουτί είναι 0,92 δολάρια. Αυτήν την περίοδο, ένας 

μέσος όρος 400 κιβωτίων επαναχρησιμοποιείται την εβδομάδα σε διαδικασίες 

διαλογής, για καθαρές ετήσιες αποταμιεύσεις περίπου 19.000 δολαρίων.  

Η Nike πρόσφατα επέκτεινε την επαναχρησιμοποίηση κιβωτίων στο 

πρόγραμμά της «Return to Stock», όπου τα εμπορεύματα τα οποία επέστρεφαν 

από τους λιανοπωλητές τοποθετούνται πίσω στην αποθήκη. Οι αποταμιεύσεις 

ανά επαναχρησιμοποιούμενο κιβώτιο είναι λιγότερες (περίπου 0,56 δολάρια 

ανά κιβώτιο), αλλά ο αριθμός των επαναχρησιμοποιούμενων κιβωτίων είναι 
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μεγαλύτερος – σήμερα περίπου 1.150 κιβώτια ανά εβδομάδα. Αυτό 

μεταφράζεται σε επιπλέον αποταμιεύσεις που υπερβαίνουν τα 33.000 δολάρια 

το χρόνο, ένας αριθμός ο οποίος μπορεί να μεγαλώσει εφόσον αυτή η 

προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης είναι ακόμη σχετικά νέα. 
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4.1 ΠΙΘΑΝΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Μέρος Πρώτο 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του πρώτου μέρους που 

προηγήθηκε προκύπτουν κάποια χρήσιμα πεδία τα οποία μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής εξέλιξης: 

 Υπάρχουν λίγα μοντέλα που χειρίζονται την κανονική και την 

αντίστροφη διανομή ταυτόχρονα. Αυτά τα μοντέλα εξετάζουν τη θέση 

των κοινών εγκαταστάσεων και για τα δύο δίκτυα. 

 Δεν υπάρχουν μοντέλα που να έχουν εφαρμογή στο συνδυασμό της 

αντίστροφης αλλά και κανονικής δρομολόγησης logistics. 

 Δεν υπάρχουν εμπειρικά στοιχεία για τις συγκρίσεις μεταξύ 

παραδοσιακού και ειδικά προσαρμοσμένων μεθόδων ελέγχου 

αποθεμάτων σε ένα περιβάλλον ροής επιστροφών 

 Συνήθως όλα τα μοντέλα είναι μοντέλα ενός προϊόντος ή ενός 

συστατικού. Είναι λίγα αυτά τα οποία ασχολούνται με πολλαπλά 

συστατικά αλλά κανένα από αυτά με πολλαπλά προϊόντα. 

 Παρόλο που πολλοί συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι τα παραδοσιακά 

συστήματα ERP δεν είναι χρήσιμα σε ένα περιβάλλον ροής επιστροφών, 

έχουν αναπτυχθεί κάποιες εναλλακτικές που λύνουν το συγκεκριμένο 

πρόβλημα. 

Ο Krikke (1998) επίσης προτείνει κάποια επιπρόσθετη έρευνα που είναι 

αναγκαία να αναπτυχθεί στον τομέα των RL. Πιο συγκεκριμένα: 

 Πρόβλεψη των ροών επιστροφής και των δευτερογενών αγορών 

 Επέκταση της μοντελοποίησης των στρατηγικών αποκατάστασης με 

ευέλικτες ακολουθίες αποσύνθεσης σχετικές με το σχέδιο ταξινόμησης, 

αποτελέσματα οικονομιών κλίμακας, ανταλλαγή μεταξύ παλιών ή νέων 

συστατικών και διάκριση γεωγραφικών διαφορών σε παραμέτρους. 

 Επέκταση των δικτύων μοντελοποίησης σχεδιασμού των RL με δείκτες 

απόδοσης logistics 

 Αποδοτικοί αλγόριθμοι για ολοκληρωμένα πρότυπα κι εγκατάσταση των 

συστημάτων συλλογής. 

 Τα αποτελέσματα των υπο - πτυχών της διαχείρισης αποκατάστασης 

προϊόντων (χρηματοδότηση ή στρατηγικές συμμαχίες) στην οργάνωση 

των συστημάτων RL. 

 Επαναλήψεις μεταξύ της στρατηγικής αποκατάστασης και της 

βελτιστοποίησης δικτύων βελτιστοποίησης logistics, λαμβάνοντας υπ’ 
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όψη τον αμοιβαίο αντίκτυπό τους στην οριζόμενη παράμετρο, 

εξετάζοντας κατά συνέπεια την ευρωστία των λύσεων. 

 Η λειτουργική εφαρμογή των στρατηγικών αποκατάστασης 

Σαφώς υπάρχουν πολλά πεδία τα οποία πρέπει να ερευνηθούν στον 

τομέα RL , τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο. Η νομοθεσία 

βοηθάει να αυξηθεί η σημαντικότητα αυτού του πεδίου, λαμβάνοντας υπ’ όψη 

ότι οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να επιληφθούν των συσκευασιών τους και το 

τέλος του κύκλου ζωής των πουλημένων προϊόντων. Στην Ευρώπη, η 

Γερμανία έχει το πιο προηγμένο νομοθετικό πλαίσιο αλλά αναμένεται σε λίγα 

χρόνια κι άλλες χώρες μέσα στην Ε.Ε. να αρχίσουν να αντιγράφουν τους 

παραπάνω νόμους.  

Τέλος, ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να ερευνηθεί είναι τα συστήματα 

RL σε κάποιες συγκεκριμένες αγορές, όπως οι αγορές ηλεκτρονικών, η 

βιομηχανία αυτοκινήτου, η αγορά μεγάλης κατανάλωσης ή η βιομηχανία των 

εκδόσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψη το επίπεδο των επιστροφών και τα 

χαρακτηριστικά αυτών των αγορών τα οποία τις κάνει πιο ευσυνείδητες 

σχετικά με τη δυναμική των RL και από την άλλη, είναι εξίσου ενδιαφέρον να 

αναλυθεί η επιλογή κάποιων πολιτικών μηδενικών πωλήσεων σε αγορές που 

δεν είναι βιώσιμη η άσκηση δραστηριοτήτων RL. 

Υπάρχει επίσης μια έλλειψη κατάλληλων μοντέλων για τις τρέχουσες 

λειτουργίες κατασκευής όπου διάφορα προϊόντα και υλικά εξετάζονται 

ταυτόχρονα. Επίσης άλλα στοιχεία όπως ο συνεργατικός προγραμματισμός δεν 

λαμβάνονται υπ’ όψη στο περιβάλλον ανακατασκευής. 

 
Μέρος Δεύτερο 

Σε αυτό το μέρος παρουσιάστηκαν νέα e-business μοντέλα για τα RL 

και αναγνωρίστηκαν τα κύρια ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και 

πως μπορούν να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο οι υπηρεσίες. Η μελέτη των 

ιδιοτήτων των ηλεκτρονικών αγορών επίσης συμβάλλει στην αναγνώριση των 

λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για τη στήριξη των συστημάτων 

τεχνολογίας πληροφοριών.  

Πρώτον, η τμηματοποίηση των επιστροφών έχει ως αποτέλεσμα οι 

διαδικασίες των ηλεκτρονικών αγορών να πραγματοποιούνται με έναν 

διανεμημένο τρόπο. Κατά συνέπεια, τα συστήματα πρέπει να επιτρέψουν στις 

αυτόνομες διαδικασίες για να λειτουργήσουν με αλληλεπίδραση. Δεύτερον, η 

υψηλά δυναμική συμπεριφορά των ηλεκτρονικών αγορών σημαίνει ότι τα 

συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών θα μπορούσαν να συμπεριφέρονται 
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αυτόνομα με έναν αντιδραστικό τρόπο και να δρουν φιλενεργά για να 

υποβάλουν τις προτάσεις, οι οποίες να μην έχουν επιδιωχθεί άμεσα από τους 

πιθανούς αγοραστές και πωλητές. Τρίτον, ο τομέας των επιστροφών είναι σε 

μεγάλο βαθμό τομέας έντασης γνώσης. Οι πιθανοί αγοραστές και πωλητές 

πρέπει να εκφραστούν με διαφορετικούς όρους (οντολογίες), όταν 

διατυπώνουν την περιγραφή των προσφορών ή των αιτημάτων τους. Κατά 

συνέπεια, η γνώση συγκεκριμένου τομέα που συ-σχετίζεται με διαφορετικές 

οντολογίες είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τα συστήματα τεχνολογίας 

πληροφοριών που υποστηρίζουν τις ηλεκτρονικές αγορές για επιστροφές. 

Τέλος, οι ηλεκτρονικές αγορές για επιστροφές θα πρέπει να είναι εύκολο να 

διατηρηθούν για να δεχθούν τόσο τους νέους αγοραστές ή πωλητές  αλλά και 

τους νέους τύπους επιστροφών που πρέπει να περιλαμβάνονται συχνά.  
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4.2 ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 

 

Είναι βέβαιο ότι, όσο βαθαίνει η κρίση του περιβάλλοντος, οι 

δραστηριότητες Αντίστροφης Εφοδιαστικής θα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία για τις κοινωνίες. Οι τελευταίες θα πιέζουν για τη λήψη μέτρων που 

θα θέτουν απαγορευτικά πλαίσια στις λειτουργίες των επιχειρήσεων ή θα 

δημιουργούν κίνητρα με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, και 

συγκεκριμένα την αποφυγή της αλόγιστης χρήσης των υλικών και της 

κατασπατάλησης των πηγών ενέργειας. Παράλληλα θα δημιουργούνται νέες 

ευκαιρίες για ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που θα στοχεύουν 

στην εξυπηρέτηση των νέων αναγκών που θα εμφανίζονται. Οι ελληνικές 

επιχειρήσεις δεν μπορούν να αγνοήσουν τα μηνύματα που έρχονται από χώρες 

με αυξημένη ευαισθησία στα ζητήματα του περιβάλλοντος, και ειδικότερα τα 

μηνύματα από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θεσμικό πλαίσιο 

που οικοδομείται στις χώρες αυτές φτάνει και στη χώρα μας και είναι βέβαιο 

ότι θα επηρεάσει πρακτικές και νοοτροπίες. Νέα κριτήρια θα πρέπει να 

υιοθετηθούν 

για την 

επιλογή 

προμηθευτών

και υλικών, 

που θα πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, τα προϊόντα πρέπει να 

σχεδιάζονται με τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση ή 

ανακύκλωσή τους, ολόκληρος ο κύκλος ζωής του προϊόντος πρέπει να 

επανεξετάζεται ώστε να εντοπίζονται δυνατότητες βελτίωσης του 

περιβαλλοντικού προφίλ του προϊόντος, η δυνατότητα χρησιμοποίησης 

ανακυκλωμένων αντί νέων υλικών για την παραγωγή προϊόντων πρέπει να 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, ενώ τα προβλήματα που σχετίζονται με τις 

ιδιομορφίες της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να μελετώνται 

επιστημονικά, ώστε οι σχετικές δραστηριότητες να οργανώνονται 

αποτελεσματικά. 
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4.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο για τα RL είναι ένα πεδίο web εφαρμογών που 

είναι δραστήριο και προχωρεί επιθετικά, ειδικά στις Η.Π.Α., αν και δεν έχει 

αναγνωριστεί ρητά μέχρι τώρα. Έδωσε στα RL γενικότερα αλλά και ειδικότερα 

στην ανακατασκευή μερών και επαναχρησιμοποίηση των πλεονασματικών 

αγαθών ένα σημαντικό ερέθισμα. Ωστόσο, τα υπάρχοντα ηλεκτρονικά μοντέλα 

είναι περισσότερο περιορισμένα και αναπαριστούν απλά τη μετανάστευση 

συμβατικών πρακτικών στο web. Τα νέα μοντέλα e-business που εξελίχθηκαν 

πρόσφατα υπογραμμίζουν το γεγονός ότι τα RL είναι ένα πεδίο που έχει 

ευεργετηθεί από τις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου και μπορεί να 

προχωρήσει ακόμα περισσότερο. 

Στο μέλλον, είναι προβλέψιμο ότι οι τεχνολογίες web μπορούν να 

αναπαράγουν εικονικά μερικές από τις φυσικές δραστηριότητες σε ένα δίκτυο 

RL και να μειώσουν την αβεβαιότητά τους. Επομένως, αναμένεται περεταίρω 

ανάπτυξη σε αυτό το πεδίο και πιστεύεται ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα 

ερευνητικά ζητήματα από αυτή την άποψη. 

Όσον αφορά τις πρακτικές των RL, αυτές μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα 

με τη θέση της βιομηχανίας και του καναλιού. Στις βιομηχανίες όπου οι 

επιστροφές είναι σε μεγάλη αναλογία του λειτουργικού κόστους τείνουν να 

έχουν εγκατεστημένα καλύτερα RL και πρακτικές. Στη βιομηχανία των 

εκδόσεων, όπου εκτυλίχθηκε μεγάλη αλλαγή στη δομή της βιομηχανίας τα 

τελευταία λίγα χρόνια, οι επιστροφές είναι ένας καθοριστικός παράγοντας 

κερδοφορίας. Στη βιομηχανία των υπολογιστών όπου οι κύκλοι ζωής είναι 

σχεδόν τόσο μικροί όσο και οι κύκλοι ζωής των προϊόντων παντοπωλείου, ο 

ταχύς χειρισμός και διάθεση των επιστροφών αναγνωρίζεται σαν μια σημαντική 

στρατηγική μεταβλητή. 

Οι πετυχημένοι λιανοπωλητές έχουν αναγνωρίσει ότι η αποδοτική 

διαχείριση των RL θα έχει μια θετική επίδραση στο καθαρό εισόδημα. Οι 

βιομηχανίες που δεν είχαν να ξοδέψουν πολύ χρόνο κι ενέργεια διευθύνοντας 

τα ζητήματα επιστροφών προσπαθούν πλέον να κάνουν μεγάλες βελτιώσεις.  

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, τα RL έχουν προαχθεί σε σημαντική 

πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
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