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ΙΙ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

          Η συγκεκριµένη εργασία έχει ως αντικείµενό της, την αντίστροφη 

εφοδιαστική αλυσίδα (reverse logistics). Το εν λόγω θέµα είναι ιδιαίτερα νέο 

ως πεδίο έρευνας αλλά και ως εφαρµογή. Η εργασία αυτή αναφέρει και 

περιορίζεται σε θέµατα όπως: εισαγωγή στην εφοδιαστική αλυσίδα, 

επιστροφές προϊόντων, κανάλια διανοµής, αντίστροφη εφοδιαστική και 

περιβάλλον, δυσκολίες στην αντίστροφη εφοδιαστική βασικοί παράγοντες για 

µια επιτυχηµένη αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ τέλος περιλαµβάνει µια 

µελέτη περίπτωσης, η οποία εξετάζει την ελληνική πραγµατικότητα. 

 

          Σκοπός του εν λόγω συγγράµµατος, είναι να δώσει στον αναγνώστη µια 

γενική εικόνα για την έννοια της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, την 

χρησιµότητα και σηµασία της για µια επιχείρηση και πώς αυτή µπορεί να 

εφαρµοστεί. Στοχεύει επιπλέον στον προβληµατισµό του, για τα µέτρα που 

πρέπει να λαµβάνονται από κράτος και επιχειρήσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος, µέσα από κάθε κανάλι αντίστροφης εφοδιαστικής και στην 

γνωστοποίηση των ελληνικών δεδοµένων που ισχύουν στον εν λόγω τοµέα. 

 

          Συµπερασµατικά  µε βάση τη βιβλιογραφική έρευνα και την µελέτη 

περίπτωσης που εξετάστηκε, µπορεί να ειπωθεί ότι η αντίστροφη εφοδιαστική 

αλυσίδα είναι χρήσιµη και ίσως απαραίτητη σε µια επιχείρηση, καθώς βοηθά 

µεταξύ άλλων στην εξοικονόµηση κόστους και επανάκτηση µέρους της αξίας 

του επιστρεφόµενου  προϊόντος .  
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                                          ΙΙΙ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

    Η ολοκλήρωση της εν λόγω εργασίας δεν θα ήταν εφικτή δίχως την 

υποστήριξη του κ. Φάµελλου Σωκράτη, ∆ιευθυντή Προγραµµάτων Τοπικής 

Ανάπτυξης της εταιρίας «Ανατολική ΑΕ » και του κ.  Κουτσουράκη Γιάννη , 

Εκπροσώπου της  «ΕΕΑΑ Α.Ε» στη Θεσσαλονίκη και Υπεύθυνο του Έργου 

Ανακύκλωσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ιδιαιτέρως σηµαντική υπήρξε η 

βοήθειά τους στην συλλογή πολύτιµων πληροφοριών , στην επίλυση κρίσιµων 

αποριών και στην διευκόλυνση διεπαφών. Επίσης σηµαντική υπήρξε και η 

βοήθεια των Υπευθύνων όλων των εταιριών, που µε ποικίλους τρόπους 

συµµετέχουν και συνεισφέρουν στην εφαρµογή του Έργου Ανακύκλωσης στην 

Ανατολική Θεσσαλονίκη και οι οποίοι αναφέρονται στα  αντίστοιχα εδάφια  του 

κειµένου. 
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                                                ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

          Όπως αναφέρθηκε, σκοπός της εν λόγω εργασίας είναι η εξοικείωση 

αρχικά και έπειτα η πληροφόρηση  του αναγνώστη για τον όρο της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 

     Η αντίστροφη εφοδιαστική αποτελεί ένα συνεχώς αναπτυσσόµενο πεδίο, 

το οποίο κερδίζει διαρκώς έδαφος ανάµεσα στις σηµαντικότερες 

δραστηριότητες µιας επιχείρησης. Η παγκόσµια ανησυχία για το περιβάλλον και 

η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών  απέναντι σε αυτό, συντέλεσαν  

αποφασιστικά στην ραγδαία αναγνώριση του εν λόγω πεδίου.  

 

          Στην συγκεκριµένη εργασία γίνεται αναφορά και ανάλυση των παραπάνω 

ζητηµάτων. Ειδικότερα η εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη. Το 1ο  µέρος αποτελεί 

το θεωρητικό κοµµάτι και αναλύονται: οι διαφορές της εφοδιαστικής µε την 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, η πράσινη εφοδιαστική, λόγοι εξέλιξης της 

αντίστροφης εφοδιαστικής και η στρατηγική της σηµασία, δραστηριότητες 

αντίστροφης εφοδιαστικής, λόγοι επιστροφής προϊόντων, κανάλια διανοµής, 

αντίστροφη εφοδιαστική και περιβάλλον, προβλήµατα της αντίστροφης 

εφοδιαστικής, προτάσεις σωστής διαχείρισης της αντίστροφης εφοδιαστικής. 

Στο 2ο µέρος γίνεται µελέτη του τρόπου εφαρµογής της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας και των βηµάτων που γίνονται στον ελληνικό χώρο, 

εξετάζοντας µία περίπτωση οργανωµένου  προγράµµατος  ανακύκλωσης. Για 

την καλύτερη κατανόηση του κειµένου, στο τέλος της εργασίας παρατίθενται 

Παραρτήµατα, µε την ανάλυση ορολογιών και την λεπτοµερέστερη ανάπτυξη 

σηµαντικών πληροφοριών. 

 

    Συνεπώς, µέσω της εν λόγω εργασίας  γίνεται αντιληπτή η σπουδαιότητα 

της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας για την επιχείρηση και το περιβάλλον.  

 

    Τέλος αξίζει να αναφερθεί, ότι µία από τις βασικότερες δυσκολίες που 

προέκυψαν κατά την συγγραφή της, αποτέλεσε η εύρεση υλικού που αφορά 
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στην µελέτη περίπτωσης και συνεπώς στην εφαρµογή της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας στον ελληνικό χώρο, καθώς πρόκειται για ένα νέο πεδίο 

για την χώρα µας. 
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                      ΜΕΡΟΣ  10 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

1.1  ΓΕΝΙΚΑ 

 

    Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον στον τοµέα της  αντίστροφης  

εφοδιαστικής αλυσίδας αυξάνεται γρήγορα, καθώς πολλοί τύποι επιχειρήσεων 

το αναγνωρίζουν ως ένα κοµµάτι ζωτικής σηµασίας της γενικής εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Παραδοσιακά, η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, είχε προσελκύσει 

ελάχιστη προσοχή, καθώς οι επιχειρήσεις έδιναν σηµασία σε διαδικασίες όπως 

το  µάρκετινγκ, πωλήσεις, προµήθεια, κατασκευή και διανοµή. Ο καταλύτης που 

προκάλεσε το ενδιαφέρον για την αντίστροφη εφοδιαστική ήταν το περιβάλλον, 

ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερµανία, όπου οι περιβαλλοντικοί 

κανονισµοί είναι πιο αυστηροί απ' ό,τι στις ΗΠΑ. 

 

     Εντούτοις, πολλές οργανώσεις ανακάλυψαν ότι  βελτιώνοντας την  

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα τους, κερδίζουν σε προστιθέµενη αξία, η 

οποία   µπορεί να έχει ή να µην έχει  σχέση µε  περιβαλλοντικές ανησυχίες. Π.χ 

η  προστιθέµενη  αξία θα µπορούσε να αποδοθεί στη βελτιωµένη εξυπηρέτηση  

πελατών, υπηρεσία που οδηγεί στην αυξανόµενη διατήρηση πελατών και 

πωλήσεων. Έτσι ενώ η περιβαλλοντική ανησυχία  είναι και θα συνεχίσει να είναι 

βασική κινητήριος δύναµη για την αντίστροφη εφοδιαστική, δεν είναι η µοναδική.  

 

1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ  ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ  ΑΛΥΣΙ∆Α 

 

          Η εφοδιαστική αλυσίδα καθορίζεται από το Συµβούλιο ∆ιαχείρισης  

Εφοδιαστικής Αλυσίδας (The Council of Logistics Management) ως: 

 

          Η ολοκλήρωση δύο ή και περισσότερων δραστηριοτήτων µε σκοπό τον 

σχεδιασµό, την εφαρµογή και τον έλεγχο της αποδοτικής ροής των πρώτων 

υλών, προϊόντων υπό κατασκευή και τελικών προϊόντων από το σηµείο 

προέλευσης στο σηµείο κατανάλωσης, µε σκοπό την πλήρη συµµόρφωση προς 

τις απαιτήσεις του πελάτη.  
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          Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα περιλαµβάνει επίσης όλες τις 

δραστηριότητες που αναφέρθηκαν στον παραπάνω ορισµό. Η διαφορά έγκειται  

στο ότι  η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα καλύπτει όλες αυτές τις 

δραστηριότητες στην αντίστροφη λειτουργία τους. Εποµένως: 

 

          Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα αφορά την ολοκλήρωση δύο ή και 

περισσότερων δραστηριοτήτων µε σκοπό τον σχεδιασµό, την εφαρµογή και τον 

έλεγχο της αποδοτικής ροής των πρώτων υλών, προϊόντων υπό κατασκευή και 

τελικών προϊόντων, από τον καταναλωτή (µετά τη χρήση του προϊόντος) προς 

τον κατασκευαστή ή γενικότερα προς κάποια µονάδα ανάκτησης χρήσιµων 

υλικών και εξαρτηµάτων, µε σκοπό την επανάκτηση της αξίας ή την κατάλληλη 

διάθεση.  

 

          Ακριβέστερα, αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα είναι η διαδικασία 

µετακίνησης αγαθών από τον τυπικό τελικό τους προορισµό, µε σκοπό την 

επανάκτηση της αξίας ή την κατάλληλη διάθεση (Rogers και Tibben-Lembke 

1998). 

 

          Ωστόσο πολλοί ακόµα οργανισµοί αλλά και άτοµα προσπάθησαν να 

ορίσουν την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα. Καθώς ο όρος «αντίστροφη 

εφοδιαστική αλυσίδα» είναι αρκετά καινούργιος, αναφερόµαστε γενικότερα σε 

αυτόν µε όλες τις δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται µε ένα προϊόν/υπηρεσία, 

µετά το σηµείο της πώλησης , µε απώτερο σκοπό την βελτιστοποίηση ή 

αύξηση της απόδοσης της µετά-αγοραστικής δραστηριότητας και κατά συνέπεια 

την εξοικονόµηση χρηµάτων. 

 

1.3 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ 

 

          Μια σηµαντική διάκριση που πρέπει να αναφερθεί, είναι µεταξύ της 

αντιστροφής εφοδιαστικής και της πράσινης εφοδιαστικής. Η αντίστροφη 

εφοδιαστική, όπως αναφέρθηκε, περιλαµβάνει όλες τις προσπάθειες για την 

κίνηση των αγαθών από τη τυπική τους θέση διάθεσης προς τον κατασκευαστή, 
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προκειµένου να γίνει επανάκτηση της αξίας. Η πράσινη ή οικολογική  

εφοδιαστική αναφέρεται στην κατανόηση και την ελαχιστοποίηση των 

οικολογικών αντίκτυπων της εφοδιαστικής. Περιλαµβάνει τη µέτρηση της 

περιβαλλοντικής επίδρασης του τρόπου µεταφοράς, την πιστοποίηση του ISO 

14000, τη µείωση ενεργειακής χρήσης των δραστηριοτήτων εφοδιαστικής και τη 

µείωση χρήσης υλικών.  

 

          Μερικές δραστηριότητες πράσινης εφοδιαστικής µπορούν να 

ταξινοµηθούν ως µέρος της αντιστροφής εφοδιαστικής. Π.χ η χρήση των 

επαναχρησιµοποιήσιµων υλικών συσκευασίας και η ανακατασκευή, είναι και τα 

δύο ζητήµατα πράσινης και αντίστροφης εφοδιαστικής. Ωστόσο, υπάρχουν 

πολλές δραστηριότητες πράσινης εφοδιαστικής στις οποίες δεν ισχύει το ίδιο. 

Παραδείγµατος χάριν, η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή ο σχεδιασµός 

µιας συσκευασίας που απαιτεί λιγότερο αµπαλάρισµα, δεν είναι δραστηριότητες 

αντίστροφης εφοδιαστικής. Ο  σχεδιασµός ενός προϊόντος  ώστε να 

περιλαµβάνει λιγότερο πλαστικό επίσης δεν είναι δραστηριότητα αντίστροφης 

εφοδιαστικής, όµως ο σχεδιασµός ενός προϊόντος ώστε να χρησιµοποιηθούν 

επαναχρησιµοποιήσιµα υλικά συσκευασίας, περιλαµβάνει την  αντίστροφη 

εφοδιαστική. 

 

1.4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ 

 

          Παραδοσιακά ένα προϊόν σχεδιαζόταν ώστε αφού κατασκευαστεί, µέσω 

της  εφοδιαστικής αλυσίδας (κατασκευαστής –χονδρέµπορος- λιανέµπορος) να 

πωληθεί στον πελάτη. Ωστόσο η εφοδιαστική αλυσίδα συνεχώς ολοκληρώνει 

όλο και περισσότερες δραστηριότητες οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στην 

προµήθεια, όπως το  service και την επιδιόρθωση προϊόντων. 

 

          Η παραδοσιακή προσέγγιση πολλών κατασκευαστών προς τα 

χρησιµοποιηµένα προϊόντα ή τα αποκαλούµενα τέλος-ζωής (end-of-life,EOL) 

προϊόντα (Παράρτηµα 1), ήταν η αγνόησή τους (Thierry 1995). Οι 

κατασκευαστές τυπικά  δεν αισθάνονταν αρµόδιοι  για την τύχη  των προϊόντων 
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τους µετά από τη χρήση των πελατών. Στο παρελθόν η πλειοψηφία των 

χρησιµοποιηµένων προϊόντων κατέληγε στις χωµατερές ή αποτεφρωνόταν, 

προκαλώντας ιδιαίτερη ζηµία στο περιβάλλον. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια οι 

δαπάνες επιχωµάτωσης έχουν αυξηθεί σταθερά , ενώ αναµένεται να συνεχιστεί 

η  αύξησή τους (Atling 1993). Επιπλέον πολλά προϊόντα δεν µπορούν πλέον να 

επιχωµατωθούν λόγω περιβαλλοντικών κανονισµών. Π.χ στη Γερµανία, οι νέοι 

νόµοι υπαγορεύουν ότι οι παραγωγοί ορισµένων προϊόντων, όπως τα οχήµατα, 

πρέπει να φέρουν την ευθύνη για την τελική τους διάθεση (Rogers και Tibben-

Lembke 1998). Αυτές οι εξελίξεις είχαν υποκινήσει διάφορες κατασκευαστικές 

οργανώσεις  να ερευνήσουν τις επιλογές για την ανάκληση και την 

αποκατάσταση των προϊόντων τους. Αυτές οι επιλογές δίνουν αφορµή για νέα 

ροή υλικών από τον τελικό χρήστη, πίσω στους παραγωγούς (Fleischmann 

1997). Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα  ενδιαφέρεται για τη διαχείριση αυτής 

της ροής υλικών και  τη σχετική µε αυτή ροή πληροφοριών.  

     

          Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα έχει 

κερδίσει αναγνώριση ως πεδίο έρευνας αλλά και ως πρακτική εφαρµογή. Ως 

συνέπεια, έχει αποτελέσει και αντικείµενο  βιβλιογραφικής έρευνας και 

ενδιαφέροντος. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 το Συµβούλιο ∆ιαχείρισης  

Εφοδιαστικής Αλυσίδας (The Council of Logistics Management) δηµοσίευσε 

δύο µελέτες πάνω στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα. Η πρώτη του 

Stock(1992) αναγνώριζε την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα ως ένα πεδίο 

σχετικό µε τις επιχειρήσεις και την κοινωνία γενικότερα. Ένα χρόνο αργότερα ο 

Kopicki( 1993) εστίασε στην αρχή και πρακτική της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας, αναφέροντας δραστηριότητες όπως η επαναχρησιµοποίηση και η 

ανακύκλωση. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 πολλές άλλες µελέτες πάνω στην 

αντίστροφη εφοδιαστική εµφανίστηκαν. Ο Kostecki(1998) συζήτησε την 

προοπτική του marketing στην επαναχρησιµοποίηση και την εκτεταµένη ζωή 

του προϊόντος. Ο Stock(1998) αναφέρει λεπτοµερώς το στήσιµο και την 

εκτέλεση προγράµµατος αντίστροφης εφοδιαστικής. Οι Rogers και Tibben-

Lembke (1998) παρουσίασαν µία ευρεία συλλογή από επιχειρηµατικές 

πρακτικές αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην 
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εµπειρία των ΗΠΑ, όπου οι συγγραφείς δηµιούργησαν και εκτέλεσαν ένα 

περιεκτικό ερωτηµατολόγιο. Τα τελευταία χρόνια εµφανίστηκαν πολλά άρθρα 

αφιερωµένα στην βελτιστοποίηση και διαχείριση της αντίστροφης εφοδιαστικής, 

όπως του Guide (2000) ο οποίος αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά της 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας για ανακατασκευαστικά συστήµατα (De 

Brito Marisa, P., Flapper, S.D.P. και Dekker, R. , 2002). 

 

1.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΑΛΥΣΙ∆ΩΝ 

 

    Αυτό που διαφοροποιεί την αντίστροφη αλυσίδα από την αλυσίδα 

παραγωγής-διανοµής νέων προϊόντων, είναι κάποιες ιδιοµορφίες που 

χαρακτηρίζουν την πρώτη, όπως η αυξηµένη αβεβαιότητα και οι οποίες 

καθιστούν πιο περίπλοκη την οργάνωση και εκτέλεσή της. Παραδείγµατα 

τέτοιων ιδιοµορφιών είναι µεταξύ άλλων (www.plant-

management.gr/development/article.asp): 

 

          Η αβεβαιότητα για το χρόνο και την ποσότητα των επιστρεφόµενων 

προϊόντων : Κανείς δεν µπορεί να είναι απολύτως σίγουρος για το πότε ο 

χρήστης θα αποφασίσει να «ξεφορτωθεί» ένα προϊόν, θεωρώντας ότι έχει 

ολοκληρώσει τον κύκλο του λόγω φθοράς ή παλαίωσης. Επιπλέον δεν είναι 

βέβαιο για το πόσοι από τους καταναλωτές θα επιλέξουν να θέσουν ένα προϊόν 

στο σύστηµα αντίστροφης εφοδιαστικής και δεν θα το πετάξουν ή 

τοποθετήσουν σε κάποια αποθήκη του σπιτιού τους. 

 

          Η ανάγκη εξισορρόπησης των επιστροφών µε τη ζήτηση : Ο 

κατασκευαστής πρέπει να προβλέψει ώστε να µην έχει πλεόνασµα ή έλλειµµα 

προϊόντος στην αγορά, συνδυάζοντας την παραγωγή νέων προϊόντων µε την 

επαναχρησιµοποίηση επιστρεφόµενων.  

  

          Η ανάγκη αποσυναρµολόγησης, επιθεώρησης και διαλογής των 

επιστρεφόµενων προϊόντων: Οι διαδικασίες αυτές χρίζονται αναγκαίες, 
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προκειµένου να αποφασιστεί η καταλληλότερη διάθεση για κάθε στοιχείο και 

συνεπώς η µέγιστη εξοικονόµηση της αξίας του.  

 

          Η αβεβαιότητα όσον αφορά την ποιότητα των υλικών που ανακτώνται : Η 

ποιότητα των ανακτώµενων  υλικών εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο και την 

ποσότητα χρήσης από τον καταναλωτή. 

 

          Η απαίτηση για οργάνωση ενός αντίστροφου εφοδιαστικού δικτύου (όχι 

κατ' ανάγκην ανεξάρτητου από το κανονικό δίκτυο διανοµής των προϊόντων) : Η 

ανάγκη αυτή αποτελεί ίσως από τις σηµαντικότερες δυσκολίες στην αντίστροφη 

εφοδιαστική. Κατά συνέπεια, πολλές επιχειρήσεις συνεργάζονται στενά µε 

εταιρίες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (third-party logistics, 3PL), 

ενώ άλλοι εξετάζουν ακόµα τον καλύτερο τρόπο αντιµετώπισης των 

δραστηριοτήτων αντίστροφης εφοδιαστικής. Ένας αρχικός λόγος για αυτό είναι  

η ογκώδης µετατόπιση στην ευκαιρία απόκτησης κέρδους, που ακολουθεί την 

πώληση κάθε προϊόντος. Οι πελάτες θα ξοδέψουν 5 έως 20 φορές πιο πάνω 

από την αρχική τιµή πωλήσεων σε παρεπόµενες  υπηρεσίες και αναλώσιµα. 

 

          Το πρόβληµα των ποικίλων απαιτούµενων δροµολογήσεων στην 

παραγωγή (π.χ. στην ανακατασκευή) και των αντίστοιχων παραγωγικών 

χρόνων : Ανάλογα µε την κατάσταση του προϊόντος και την απόφαση για την 

τελική του διάθεση, γίνονται µία σειρά ενεργειών που κατά περίπτωση 

διαφέρουν σε  χρόνους και διαδικασίες. 

 

1.6 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 

 

          Όταν οι επιχειρήσεις αναζητούν στρατηγικές µεταβλητές, επιδιώκουν  

επιχειρησιακά στοιχεία τα οποία θα έχουν ένα µακροπρόθεσµο αντίκτυπο. Οι 

στρατηγικές µεταβλητές πρέπει να ρυθµιστούν ώστε να επιδιώκουν την 

βιωσιµότητα της εταιρίας. Πρέπει συνεπώς να είναι κάτι παραπάνω από 

τακτικές ή λειτουργικές απαντήσεις σε ένα πρόβληµα ή µια κατάσταση.  
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          Πριν από µερικά χρόνια, οι µόνες στρατηγικές µεταβλητές σε µια εταιρία 

ήταν επιχειρησιακές λειτουργίες, όπως η χρηµατοδότηση και το µάρκετινγκ. 

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών  του '70 και του '80, µερικές προνοητικές 

επιχειρήσεις άρχισαν να αντιλαµβάνονται την στρατηγική σηµασία  της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

          Αν και όλο και περισσότερο οι εταιρίες έχουν αρχίσει να βλέπουν  την 

δυνατότητα ανάκλησης υλικών  µέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας ως σηµαντική 

ικανότητα, η πλειοψηφία αυτών των εταιριών δεν έχει ακόµα αποφασίσει  να 

δώσει έµφαση στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα ως στρατηγική µεταβλητή. 

 

          Ωστόσο µια σωστά οργανωµένη διαδικασία αντίστροφης εφοδιαστικής, 

επιτρέπει στους κατασκευαστές να προσφέρουν στους πελάτες µειωµένο ρίσκο 

κατά την αγορά ενός προϊόντος, αυξάνοντας µε αυτόν τον τρόπο  την αξιοπιστία 

των εµπορικών σηµάτων και την ικανοποίηση του πελάτη. Παρόλα αυτά 

απαιτείται προσοχή, καθώς µία κακώς διοικούµενη αντίστροφη εφοδιαστική 

οδηγεί  σε υπερβολικά κόστη εφοδιαστικής αλυσίδας και χαµένη αξία 

προϊόντων, τα οποία µε την σειρά τους διαβρώνουν τα ρεύµατα εισοδήµατος 

και τους αγωγούς κερδών των aftermarkets (Προστασία Aftermarkets, σελ. 18). 

 

          Η σπουδαιότητα χρήσης της αντίστροφης εφοδιαστικής ως 

«επιχειρηµατικό όπλο»,  ενισχύεται και µε το ακόλουθο παράδειγµα. Πριν από 

µερικά χρόνια, τα εργαστήρια McNeil του τµήµατος Johnson & Johnson βίωσαν  

µια πολύ σοβαρή απειλή, όταν κάποιος δηλητηρίασε διάφορους ανθρώπους 

τοποθετώντας υδροκυάνιο  µέσα σε κλειστά µπουκάλια  προϊόντων της 

εταιρίας. Η συγκεκριµένη ενέργεια  συνέβη δύο φορές σε διάστηµα µερικών 

ετών. Τη δεύτερη φορά, η Johnson & Johnson ήταν προετοιµασµένη και µε ένα 

απόλυτα ακριβές σύστηµα αντίστροφης εφοδιαστικής, καθάρισε αµέσως το 

κανάλι  από οποιοδήποτε ενδεχόµενα  µολυσµένο προϊόν. Λόγω της άµεσης 

αντίδρασης της εταιρίας, τρεις µόνο  ηµέρες µετά από την κρίση, τα εργαστήρια 

McNeil δοκίµασαν ένα ηµερήσιο ρεκόρ πωλήσεων όλων των εποχών. 

Αναµφισβήτητα, το κοινό δεν θα είχε ανταποκριθεί τόσο θετικά εάν η Johnson & 
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Johnson δεν είχε χειριστεί το ζήτηµα τόσο γρήγορα και αποτελεσµατικά. Το 

συγκεκριµένο  γεγονός αποτελεί  ένα ακραίο παράδειγµα, ωστόσο επεξηγεί 

πώς οι διοικητικές ικανότητες της αντίστροφης εφοδιαστικής µπορούν να έχουν 

σηµαντικό ρόλο και αντίκτυπο στην επιχείρηση (Rogers και Tibben-Lembke 

1998). 

 

1.7 ΛΟΓΟΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ 

 

          Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα έχει αναγνωριστεί από πολλούς 

οργανισµούς ως µία ευκαιρία επανάκτησης της αξίας. Ενώ η παγκόσµια 

ανησυχία για το περιβάλλον υπήρξε το κίνητρο για την µύηση στο πεδίο της 

αντίστροφης εφοδιαστικής, οι επιχειρήσεις ανακάλυψαν ότι πολύτιµες εµπορικές 

ευκαιρίες ενέχονται σε αυτή. 

 

          Πολλές επιχειρήσεις αναγνώρισαν την ανάγκη στροφής στην αντίστροφη 

εφοδιαστική, λίγες όµως έχουν αναπτύξει στρατηγικές ή σαφείς διαδικασίες. Με 

τις σωστές στρατηγικές η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, µπορεί να 

αποτελέσει την  βάση για την εγκαθίδρυση της αφοσίωσης του πελάτη και της 

αύξησης του µεριδίου αγοράς. 

 

          Ορισµένες επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να στραφούν στην αντίστροφη 

εφοδιαστική λόγω περιβαλλοντικών κανονισµών. Π.χ από το 2003 ισχύει 

κανονισµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο οποίος υποχρεώνει τους κατασκευαστές 

λάστιχων(tires manufacturers) να φροντίζουν για την ανακύκλωση των 

χρησιµοποιηµένων προϊόντων τους(Rogers and Tibben-Lembke 1998). 

 

          Γενικότερα οι επιχειρήσεις στρέφονται στην αντίστροφη εφοδιαστική είτε 

επειδή µπορούν να αυξήσουν το κέρδος τους µέσω αυτής και να παρέχουν 

στους πελάτες τους έγκαιρη και έγκυρη εξυπηρέτηση, ή/και  επειδή 

αναγκάζονται ή/και  επειδή νιώθουν κοινωνικά υπόχρεοι να το κάνουν. 
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         Ειδικότερα τα κίνητρα για την στροφή στην αντίστροφη εφοδιαστική είναι 

(Carlton, D. W. και Waltman, M., 2000 ,  Rogers and Tibben-Lembke 1998): 

 

Μείωση κόστους παραγωγής 

    Πολλές επιχειρήσεις βγάζουν κέρδος από τα συστατικά και τα υλικά των 

προϊόντων τέλους ζωής -end-of-life products (Παράρτηµα 1)- αναβαθµίζοντάς 

τα και χρησιµοποιώντας τα ως ανταλλακτικά. Π.χ η Xerox εξοικονοµεί  

εκατοµµύρια δολάρια από την αποσύνθεση των φωτοτυπικών µηχανηµάτων  

που είναι πλέον εκτός λειτουργίας, προχωρώντας  έπειτα στον καθαρισµό, 

ταξινόµηση και επισκευή κάποιων  συστατικών και ανακύκλωση των 

υπόλοιπων υλικών. 

 

Προώθηση µιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης  εικόνας  

    Μια άλλη τάση για τις επιχειρήσεις, είναι να θεσπίζουν τα προγράµµατα 

αντίστροφης εφοδιαστικής για να ενισχύσουν την περιβαλλοντική εικόνα του 

εµπορικού σήµατός τους. Η αύξηση της χρήσης ανακυκλώσιµων υλικών και η 

συµµετοχή τους στις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, φάνηκε σε πολλές 

περιπτώσεις να έχει τεράστια θετική επιρροή στην αγορά. 

 

Συµµόρφωση µε  τις απαιτήσεις των  πελατών 

    Οι προσδοκίες των πελατών οδηγούν µερικές επιχειρήσεις να αναµιχθούν 

όλο και περισσότερο στην αποκατάσταση προϊόντων. Π.χ η Dell, στη 

βιοµηχανία υπολογιστών, συλλέγει τα PCs από τους εµπορικούς πελάτες της 

στις ΗΠΑ, ως υπηρεσία σχετιζόµενη µε την πώληση του εξοπλισµού. Επιπλέον, 

µερικές επιχειρήσεις ανακτούν τα προϊόντα τους για να ικανοποιήσουν την 

αυξανόµενη ζήτηση των πελατών για προϊόντα που  υποστηρίζουν την 

ανακύκλωση. 

 

Προστασία των Aftermarkets  

    Ο όρος aftermarkets αναφέρεται στις αγορές για συµπληρωµατικά αγαθά 

και υπηρεσίες, όπως η συντήρηση, οι βελτιώσεις και τα συµπληρωµατικά 

κοµµάτια που µπορεί να χρειαστούν µετά την αγορά ενός ανθεκτικού αγαθού 
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από τον καταναλωτή. Ένας χαρακτηριστικός ισχυρισµός είναι ότι ο παραγωγός 

ανθεκτικών αγαθών συµπεριφέρεται µε τρόπο που σταµατά τους εναλλακτικούς 

παραγωγούς από την προσφορά του συµπληρωµατικού αγαθού ή της 

υπηρεσίας, µε αποτέλεσµα ο αρχικός παραγωγός ανθεκτικών αγαθών να 

µονοπωλεί στις aftermarkets. Παραδείγµατος χάριν, στη διάσηµη υπόθεση 

ανώτατου δικαστηρίου το 1992, η Kodak αρνήθηκε να πωλήσει 

συµπληρωµατικά κοµµάτια σε εναλλακτικούς προµηθευτές, µε αποτέλεσµα οι 

καταναλωτές των προϊόντων να µην έχουν άλλη επιλογή από το να αγοράσουν 

πάλι από τη  Kodak (Carlton, D. W. and  Waltman, M., 2000).  

 

    Εποµένως οι aftermarkets είναι αγορές οι οποίες βοηθούν στην διατήρηση 

ή την ενίσχυση µιας προηγούµενης αγοράς και είναι συχνά αρκετά 

προσοδοφόρες για µερικές επιχειρήσεις (Benjamin Klein, 1996). Π.χ η Lexmark 

προσφέρει έκπτωση στους πελάτες που συµφωνούν να επιστρέψουν τα 

Lexmark δοχεία εκτυπωτών στη εταιρία για ανακατασκευή  (Rogers and Tibben-

Lembke 1998). 

 

Συµµόρφωση µε την νοµοθεσία 

    Μερικές εταιρίες προσπαθούν να αντιµετωπίσουν την πίεση από τη νέα 

νοµοθεσία βελτιώνοντας την απόδοσή τους ή εφαρµόζοντας φιλικές προς το 

περιβάλλον πρακτικές στις διαδικασίες τους. Τα χαρακτηριστικότερα 

παραδείγµατα είναι στη Γερµανία όπου επιχειρήσεις  διαφορετικών τοµέων, 

συµφώνησαν για την ανάκληση των προϊόντων τους όταν αυτά δεν µπορούν 

πλέον να χρησιµοποιηθούν, χωρίς οποιαδήποτε δαπάνη.  

 

1.8 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ- 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 

          Ο όρος "Αντίστροφη Εφοδιαστική"  µπορεί να µην είναι ευρέως γνωστός, 

όµως οι δραστηριότητες στις οποίες αναφέρεται είναι γνωστές, δοκιµασµένες 

και δηµιουργούν εισόδηµα, θέσεις απασχόλησης και φυσικά κέρδος. Επιπλέον, 

είναι δραστηριότητες µε ευεργετικές συνέπειες για το περιβάλλον. 



                                                                                                                
  

Μαρχαβήλα Βασιλική 20 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα: δοµή καναλιών, τύποι καναλιών, σχέσεις που 
αναπτύσσονται σε αυτά 

          Πρόκειται για τις δραστηριότητες και πρακτικές που στοχεύουν στην 

ανάκτηση και αξιοποίηση χρησιµοποιηµένων προϊόντων, εξαρτηµάτων και 

υλικών. Τέτοιες δραστηριότητες είναι µεταξύ άλλων, οι εξής: συλλογής, 

διαλογής, αποθήκευσης, µεταφοράς, µείωσης όγκου (τεµαχισµού ή 

συµπύκνωσης), επικοινωνίας µε προµηθευτές και αγοραστές , επεξεργασίας, 

ανακατασκευής κ.λπ.  

 

          Ειδικότερα, οι χαρακτηριστικές δραστηριότητες της αντίστροφης 

εφοδιαστικής είναι οι διαδικασίες τις οποίες χρησιµοποιεί µια επιχείρηση για να 

συλλέξει χρησιµοποιηµένα, χαλασµένα, ανεπιθύµητα (απόθεµα εξισορρόπησης 

επιστροφών) και ξεπερασµένα προϊόντα ή συσκευασίες, καθώς και υλικά 

φόρτωσης, από τον τελικό χρήστη ή µεταπωλητή.  

 

           Μόλις επιστραφεί ένα προϊόν σε µια επιχείρηση, η εταιρία έχει πολλές 

επιλογές διάθεσης αυτού, από τις οποίες µπορεί να επιλέξει. Μερικές από αυτές 

τις δραστηριότητες συνοψίζονται στον πίνακα 1.1. Εάν το προϊόν µπορεί να 

επιστραφεί στον προµηθευτή, η εταιρία πιθανόν να επιλέξει αυτήν την επιλογή 

πρώτα. Εάν το προϊόν δεν είναι χρησιµοποιηµένο, µπορεί να µεταπωληθεί σε 

έναν διαφορετικό πελάτη, ή µπορεί να πωληθεί µέσω ενός καταστήµατος 

πώλησης στοκ εµπορευµάτων (outlet stores). Εάν δεν είναι ικανοποιητικής 

ποιότητας για να πωληθεί µέσω των παραπάνω επιλογών, µπορεί να πωληθεί 

σε µια επιχείρηση που αναλαµβάνει στοιχεία διάσωσης(Τύποι Επιστρεφόµενων 

Προϊόντων σελ 28), η οποία θα εξαγάγει το προϊόν σε µία ξένη αγορά. 

 

          Εάν το προϊόν δεν µπορεί να πωληθεί «όπως είναι» ή εάν η εταιρία 

µπορεί να αυξήσει σηµαντικά την τιµή πώλησης µε την επισκευή, ανανέωση ή 

ανακατασκευή του προϊόντος, η εταιρία µπορεί να εκτελέσει αυτές τις 

δραστηριότητες πριν πωλήσει το προϊόν. Εάν η εταιρία δεν εκτελεί αυτές τις 

δραστηριότητες στο εσωτερικό της, µια τρίτη εταιρία µπορεί να συµβληθεί ή το 

προϊόν µπορεί να πωληθεί εντελώς σε µια επισκευαστική, ανανεωτική ή 

ανακατασκευαστική εταιρία.  
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          Αφού εκτελεστούν οι παραπάνω δραστηριότητες, το προϊόν µπορεί να 

πωληθεί ως επισκευασµένο ή ανακατασκευασµένο αλλά όχι ως νέο. Εάν το 

προϊόν δεν µπορεί να επισκευαστεί µε κανένα τρόπο λόγω της κακής 

κατάστασής του, νοµικών επιπτώσεων ή περιβαλλοντικών περιορισµών, η 

εταιρία θα προσπαθήσει να ξεφορτωθεί το προϊόν µε το λιγότερο κόστος. Κάθε 

πολύτιµο υλικό µαζί µε οποιαδήποτε άλλο ανακυκλώσιµο υλικό αφαιρείται, πριν 

το υπόλοιπο σταλεί τελικά στη χωµατερή. 

 

          Γενικά, τα υλικά συσκευασίας που επιστρέφονται σε µια εταιρία θα 

ξαναχρησιµοποιηθούν. Σαφώς, τα επαναχρησιµοποιήσιµα υλικά συσκευασίας 

και οι παλέτες θα χρησιµοποιηθούν πολλές φορές πριν να πεταχτούν. Συχνά, 

χαλασµένα υλικά συσκευασίας και  παλέτες µπορούν να ανανεωθούν και να 

επιστραφούν στη χρήση. Αυτή η εργασία µπορεί να γίνει εσωτερικώς ή 

χρησιµοποιώντας επιχειρήσεις των οποίων σκοπός είναι να επισκευάζουν 

σπασµένες παλέτες και να ανανεώνουν τη συσκευασία. Όταν δεν µπορούν 

πλέον να γίνουν άλλες επισκευές, πρέπει να ξεφορτωθούν τη συσκευασία 

µεταφοράς, αφού πρώτα αφαιρεθούν όλα τα ικανά να διασωθούν υλικά. 

 

         Οι ευρωπαϊκές εταιρίες απαιτείται από το νόµο να ανακαλούν τη  

συσκευασία µεταφοράς που χρησιµοποιούν για τα προϊόντα τους. Για να 

µειώσουν τις δαπάνες, οι εταιρίες προσπαθούν να επαναχρησιµοποιούν όσο το 

δυνατόν περισσότερο αυτά τα υλικά και να συλλέγουν τα υλικά όταν δεν 

µπορούν πλέον να επαναχρησιµοποιηθούν. 

 

Υλικά ∆ραστηριότητες Αντίστροφης Εφοδιαστικής 

Προϊόντα Επιστροφή στον προµηθευτή  

Μεταπώληση 

Πώληση µέσω καταστηµάτων στοκ εµπορευµάτων (outlet 

stores) 

∆ιάσωση 

Επισκευή 

Ανανέωση  
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Ανακατασκευή  

Ανάκτηση Υλικών (Reclaim Materials) 

Ανακύκλωση 

Επιχωµάτωση σκουπιδιών (Landfill)  

Συσκευασία Επαναχρησιµοποίηση  

Ανανέωση  

Ανάκτηση Υλικών (Reclaim Materials) 

Ανακύκλωση 

∆ιάσωση 

Πίνακας 1.1   ∆ραστηριότητες Αντίστροφης Εφοδιαστικής (Πηγή: Rogers και 

Tibben Lembke  1998) 

 

          Ωστόσο καθώς η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί ένα ευρύτατο 

σύστηµα, στις δραστηριότητες αυτής, εκτός από αυτές που παρουσιάζονται 

στον παραπάνω πίνακα, συγκαταλέγονται  και ποικίλες  άλλες. Π.χ η 

Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Service) αφορά την λήψη των 

εισερχόµενων κλήσεων πελατών και εξασφάλιση συµµόρφωσης µε τις 

υποχρεώσεις συµβάσεων υπηρεσιών, όπως π.χ την επιδιόρθωση προϊόντων. 

Η Άµεση Επαναχρησιµοποίηση (Direct Re-use), αποτελεί κι αυτή 

δραστηριότητα της αντίστροφης εφοδιαστικής και τρόπο ανάκτησης. Σ' αυτή την 

κατηγορία ανήκει η ανάκτηση µέσων συσκευασίας (π.χ. µπουκάλια, παλέτες). Η 

∆ιαχείριση Ανταλλακτικών (Spare Parts Management) αναφέρεται στις 

απαιτήσεις µερών για την διατήρηση του  κύριου εξοπλισµού σε υγιής όρους 

λειτουργιών, µέσω  των αναγκών επισκευής και αντικατάστασης που 

επιβάλλονται σε περιπτώσεις βλάβης ή προληπτικής και προφητικής 

συντήρησης. Η διαχείριση ανταλλακτικών είναι κρίσιµη ειδικά σε βιοµηχανίες  

όπως οι εγκαταστάσεις καθαρισµού, χηµικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.  Η 

Κατασκευή τέλους-ζωής (End-of-life Manufacturing),  αφορά την υποστήριξη 

προϊόντων που θα φτάσουν σύντοµα ή έχουν ήδη φτάσει στο «τέλος-ζωής» 

τους. Αυτό µπορεί να περιλάβει την επισκευή προϊόντων End-of-life ή την 

κατασκευή µικρών όγκων προϊόντων. Η Εγγύηση (Warranty Support) που 
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αφορά κυρίως την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση προϊόντων (Kumar, S - 

Παππής, Κ.,2000). 

 

1.9 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ  (REMANUFACTURE AND 

REFURBISHMENT) 

 

          Ο Thierry και άλλοι (1995) καθόρισαν  πέντε κατηγορίες ανακατασκευής  

και αναβάθµισης. Αυτές οι πέντε κατηγορίες είναι: η επισκευή, ανανέωση, 

ανακατασκευή, διάλυση και ανακύκλωση. Οι τρεις πρώτες κατηγορίες 

περιλαµβάνουν αποκατάσταση προϊόντων και αναβάθµιση. Αυτές οι επιλογές 

διαφέρουν αρκετά στο βαθµό βελτίωσης.  Η επισκευή περιλαµβάνει τη λιγότερη 

προσπάθεια να αναβαθµιστεί το προϊόν και η ανακατασκευή περιλαµβάνει τη 

µέγιστη. 

 

          Η διάλυση είναι απλά αποσυναρµολόγηση του χρησιµοποιηµένου 

προϊόντος και η διαλογή εκείνων που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν. Η 

ανακύκλωση είναι η ανάκτηση και η επαναχρησιµοποίηση υλικών. 

 

          Η ανακατασκευή και η ανανέωση των χρησιµοποιηµένων προϊόντων 

βρίσκεται σε άνοδο. Ακόµη και τα  διαστηµικά σκάφη  της NASA φτιάχνονται  µε 

ανακατασκευασµένα και ανανεωµένα εργαλεία. Ο κύριος υπεργολάβος της 

NASA χρησιµοποιεί ανακατασκευασµένα εργαλεία µηχανών για να παράγει τα 

σύνθετα συστατικά για το διαστηµικό σκάφος. Η ανακατασκευή επιλέχτηκε αντί 

της αγοράς νέου εξοπλισµού για να παράγει οικονοµίες κόστους. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, καθώς η µάζα των παλαιότερων µηχανών είναι 

µεγαλύτερη από τα νεότερα πρότυπα, µπορούν να απορροφήσουν τις δονήσεις 

αποτελεσµατικότερα και βελτιώνουν την ποιότητα των κοµµατιών προς 

κατεργασία. Ως αποτέλεσµα οι οικονοµίες κόστους κυµάνθηκαν από 40 έως 

60% (Rogers and Tibben Lembke  1998). 

 

          Η Sun Microsystems ανακατασκευάζει και ανανεώνει τα ανταλλακτικά της 

διεθνώς. Η Hewlett Packard χρησιµοποιεί επίσης ανακατασκευασµένα 
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ανταλλακτικά  για το service. Είναι σε θέση να λάβει τα αποτυχηµένα 

ανταλλακτικά, να τα ανακατασκευάσει, να τα ανανεώσει και να τα 

χρησιµοποιήσει  έπειτα σαν  αρχικά υλικά,  σε όλο το δίκτυο service της. Με 

αυτό τον τρόπο µειώνει τις σχετικές δαπάνες µε τη συντήρηση των 

υπολογιστών και άλλων µηχανηµάτων της (Rogers and Tibben Lembke  1998).  

 

    Ακολουθεί η ακριβής επεξήγηση των παραπάνω όρων, µέσω της οποίας 

γίνεται αντιληπτή και η εννοιολογική τους διαφοροποίηση  : 

 

Επισκευή (Repair): Έχει σκοπό την επαναφορά ενός προϊόντος που έχει 

υποστεί βλάβη, π.χ. µιας συσκευής τηλεόρασης ή ενός ψυγείου, σε κατάσταση 

ώστε να µπορεί να λειτουργεί κανονικά (αντί να καταλήξει σε κάποια χωµατερή). 

 

Ανανέωση-Αναβάθµιση(Refurbishing): Αποσκοπεί στην επίτευξη ποιότητας 

του χρησιµοποιηµένου προϊόντος καλύτερη από την υφιστάµενη, χαµηλότερη 

όµως από εκείνη του καινούργιου προϊόντος (π.χ. φωτοαντιγραφικά 

µηχανήµατα). 

 

Ανακατασκευή (Remanufacturing): Αποτελεί τρόπο ανάκτησης πιο 

προωθηµένο σε σχέση µε την αναβάθµιση, αφού διατηρείται η ταυτότητα του 

προϊόντος, ενώ επιδιώκεται µε κατάλληλες επεµβάσεις η επαναφορά του στην 

αρχική του κατάσταση, σαν να είναι καινούργιο (π.χ. ανακατασκευή κινητήρων). 

 

 ∆ιάλυση (Cannibalization): Πρόκειται για την αποσυναρµολόγηση του 

χρησιµοποιηµένου προϊόντος, τον έλεγχο των µερών και εξαρτηµάτων του και 

τη διαλογή εκείνων που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα είναι η διάλυση οχηµάτων ή πλοίων. 

 

 Ανακύκλωση (Recycling): Αποτελεί τον παλαιότερο τρόπο ανάκτησης αξίας. 

Με την ανακύκλωση έχουµε ανάκτηση υλικού χωρίς διατήρηση της ταυτότητας 

του προϊόντος, δηλαδή της αρχικής δοµής και των χαρακτηριστικών λειτουργίας 

του, όπως συµβαίνει µε την ανακύκλωση µετάλλων, χαρτιού, γυαλιού κλπ. 
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          Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω µπορεί να προκύψει το ακόλουθο σχήµα, 

στο απεικονίζεται η διαδικασία της εφοδιαστικής σε σχέση µε την αντίστροφη 

εφοδιαστική αλυσίδα. 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.1 Εφοδιαστική και Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 

          Όπως αναφέρθηκε, στην εφοδιαστική αλυσίδα τα αγαθά µετακινούνται 

από το σηµείο προέλευσης (κατασκευαστή), στο σηµείο κατανάλωσης 

(καταναλωτή-πελάτη) συχνά µε την βοήθεια ενδιαµέσων (π.χ λιανοπωλητής). 

Αντίθετα στην περίπτωση της αντίστροφης εφοδιαστικής, τα αγαθά κινούνται 

από τον πελάτη στον κατασκευαστή, ο οποίος στην συνέχεια µετά από 

ορισµένες ενέργειες (συλλογή, διαχωρισµός) παίρνει αποφάσεις για την 

επεξεργασία των αγαθών (π.χ ανακύκλωση, ανακατασκευή) και την τελική τους 

διάθεση ( π.χ επαναχρησιµοποίηση υλικών, δευτερεύουσα αγορά)  ή 

απαλλάσσεται από αυτά,  σε περίπτωση που κρίνονται ακατάλληλα 

(παράγραφος 3.2, σελ. 40). 

 

Κατασκευαστής Λιανοπωλητής Πελάτης 

Συλλογή ∆ιαχωρισµός 

Ανακύκλωση 

Ανακατασκευή 

  
Επαναχρησιµοποίηση 

υλικών 

∆ευτερεύουσα 
αγορά 

Απαλλαγή 

Αναδιανοµή 

Ροή εφοδιαστικής αλυσίδας 
 
Ροή αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 



                                                                                                                
  

Μαρχαβήλα Βασιλική 26 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα: δοµή καναλιών, τύποι καναλιών, σχέσεις που 
αναπτύσσονται σε αυτά 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1 ΛΟΓΟΙ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

          Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένα προϊόν µπορεί να µπει 

στην Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα, µερικοί από τους οποίους φαίνονται 

στον Πίνακα 2.1. Ωστόσο οι προγραµµατισµένες επιστροφές περιλαµβάνουν 

µια ευρύτερη ποικιλία όπως: 

 

Επιστροφή επαναχρησιµοποιήσιµης συσκευασίας: µπορεί να είναι 

περιβαλλοντικά ή/και οικονοµικά παρακινηµένη. 

Προγράµµατα Ανταλλαγών: όπου ένας πελάτης ανταλλάσσει ένα παλαιό προϊόν 

για τη µερική πίστωση επάνω νέος.  

Ανακλήσεις Επιχείρησης: όπου ένας πελάτης επιστρέφει ένα παλαιό προϊόν 

στον κατασκευαστή του, στο τέλος της χρήσιµης ζωής του προϊόντος. Το 

κίνητρο µπορεί να είναι οικονοµικό, περιβαλλοντικό ή και τα δύο.  

Μισθωµένα ή Νοικιασµένα προϊόντα: όπου ο πελάτης επιστρέφει το προϊόν στο 

τέλος της µίσθωσης. 

Service : όπου το προϊόν στέλνεται για service  και έπειτα πίσω  στον πελάτη.  

 

          Συχνά, δύο ίδια προϊόντα θα ακολουθήσουν διαφορετικές διαδροµές για 

διαφορετικούς προορισµούς, ανάλογα µε το σηµείο µέσα στο κανάλι διανοµής, 

από το οποίο θα ενταχθούν στην ροή της Αντίστροφης Εφοδιαστικής. 

Παραδείγµατος χάριν, ένα βιβλίο το οποίο  επιστρέφεται σε ένα κατάστηµα από 

έναν πελάτη, µπορεί να µην καταλήξει στην ίδια θέση µε ένα βιβλίο που 

επιστρέφεται από το κατάστηµα στον προµηθευτή του λόγω συγκέντρωσης 

υπερβολικού αποθέµατος. Πιθανόν κανένα από αυτά τα βιβλία να µην καταλήξει 

στο ίδιο µέρος µε τα επιστρεφόµενα από το διανοµέα βιβλία. 

 

          Όταν ένα προϊόν αντικατασταθεί από µια νέα έκδοση, ο λιανοπωλητής 

µπορεί να συνεχίσει να πωλεί την παλαιά έκδοση, πιθανόν µε µια έκπτωση, έως 

ότου αυτή πάψει να έχει ζήτηση. Το προϊόν ίσως να µην εισαχθεί ποτέ στην  
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δευτεροβάθµια αγορά (secondary market). Εάν το προϊόν προωθηθεί στην 

αντίστροφη εφοδιαστική, η εταιρία µπορεί να το πωλήσει σε έναν εκκαθαριστή 

για µία  σχετικά υψηλή τιµή. Αυτό µπορεί ιδιαίτερα να ισχύσει όταν το νέο 

προϊόν αντιπροσωπεύει µόνο µία ελάχιστη βελτίωση από ένα ήδη δηµοφιλές  

προϊόν. Εάν η αλλαγή του προϊόντος  είναι σηµαντικότερη, ο κατασκευαστής 

µπορεί να προσφέρει στο λιανοπωλητή πιο φιλελεύθερα κίνητρα για την 

εκποίηση  του παλαιού προϊόντος. Όταν γίνουν σηµαντικότερες τροποποιήσεις 

στο προϊόν , είναι πιθανότερο ο λιανοπωλητής να αποσύρει το παλαιό προϊόν 

από τα ράφια του και να το στείλει στη δευτεροβάθµια αγορά. 

 

          Όταν ένα προϊόν διακοπεί λόγω  απογοητευτικών πωλήσεων, είναι 

πιθανότερο οι εταιρίες να  αντιµετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση ενός 

αγοραστή για το προϊόν, ακόµη και σε πολύ µειωµένη τιµή. Οι λιανοπωλητές 

µπορεί να προσπαθήσουν να ξεφορτωθούν τα αποθέµατα, αλλά µπορεί να 

είναι δύσκολο µέσω των χαρακτηριστικών λιανικών καναλιών. Η τιµή των 

προϊόντων σε µια δευτεροβάθµια αγορά είναι πιθανό να είναι πολύ µειωµένη. 

 

Πηγή     Αιτία 

 

 

 

 

Πελάτης 

Νέα Προϊόντα 

Το προϊόν δεν ικανοποίησε τις ανάγκες του πελάτη 

Ο πελάτης δεν κατάλαβε πώς να χρησιµοποιήσει   

κατάλληλα το προϊόν 

Το προϊόν ήταν ελαττωµατικό 

Η κατάχρηση από τον πελάτη της φιλελεύθερης πολιτικής 

επιστροφών 

Ο πελάτης άλλαξε γνώµη   

Το προϊόν βλάφτηκε κατά τη µεταφορά 

Χρησιµοποιηµένα Προϊόντα 

Επιστροφές εγγύησης  

Ανάκληση Προϊόντων 
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Λιανοπωλητής 

Η συσκευασία των προϊόντων είναι ξεπερασµένη 

Εποχιακό προϊόν 

Προϊόν που αντικαθίσταται από νέα έκδοση 

Προϊόν που διακόπτεται 

Πολύ υψηλή απογραφή των λιανοπωλητών (απόθεµα, 

επιστροφές Μάρκετινγκ) 

∆ιακοπή εργασίας του λιανοπωλητή (going out of business) 

Ένα λάθος προµηθευτών (όπως το λανθασµένο στοιχείο ή 

ποσότητα που στέλνεται) 

Πίνακας 2.1   Λόγοι Επιστροφών (Πηγή: Rogers και Tibben Lembke  1998) 

     

2.2 ΤΥΠΟΙ  ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

          Τα λιανικά προϊόντα σε µια ροή Αντίστροφης Εφοδιαστικής µπορούν να 

χωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

Close-Outs  

    Προϊόντα υψηλής ποιότητας που ο λιανοπωλητής έχει αποφασίσει να µην 

τα εµπορεύεται άλλο.  ∆ηλαδή, σε µια ροή Αντίστροφης Εφοδιαστικής , τα 

Close-Outs είναι προϊόντα πρώτης ποιότητας, τα οποία ο λιανοπωλητής έχει 

διακόψει από το σύνολο των προϊόντων του. Σε αυτή την περίπτωση, ο 

λιανοπωλητής µπορεί να έχει αποφασίσει να σταµατήσει να φέρνει προϊόντα 

που πωλούνται από έναν ορισµένο προµηθευτή, σε µια συγκεκριµένη σειρά 

προϊόντος. Όταν µια εταιρία αποφασίσει ότι δεν πρόκειται πλέον να φέρνει ένα 

ιδιαίτερο προϊόν ή  σειρά προϊόντων, µπορεί να έρθει σε επαφή µε έναν αριθµό 

εξωτερικών εταιριών και να ρωτήσει για προσφορές  για την αφαίρεση όλων 

των  εν λόγω  προϊόντων  από τα καταστήµατά της. 

 

Buy-Outs  or “lifts”  

    Τα Buy-Outs ισχύουν όταν ένας κατασκευαστής εξαγοράζει ενός 

λιανοπωλητή ολόκληρο το εµπόρευµα ή το προϊόν ενός ανταγωνιστή. Αυτή η 

αγορά ελευθερώνει χώρο ραφιών έτσι ώστε ο κατασκευαστής να µπορεί να 
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βάλει το προϊόν του εκεί όπου το προϊόν του ανταγωνιστή ήταν προηγουµένως. 

Αυτό επίσης µειώνει τον κίνδυνο του λιανοπωλητή. Ο λιανοπωλητής µπορεί να 

ξεφορτωθεί εµπορεύµατα που δεν πωλούνται εύκολα και να τα αντικαταστήσει 

µε προϊόντα τα οποία ενδεχοµένως θα πουληθούν ευκολότερα, χωρίς ανάληψη 

οποιουδήποτε κόστους µετάβασης. 

 

Job-Outs 

          Πρόκειται για πρώτης ποιότητας εποχιακά εµπορεύµατα. Είναι στοιχεία 

τα οποία έχουν έρθει στο τέλος των κανονικών ζωών πωλήσεων (περιόδου 

πωλήσεων). Μερικά προϊόντα, όπως µαγιό και φτυάρια χιονιού, είναι  δηµοφιλή 

µόνο κατά τη διάρκεια ορισµένης περιόδου του έτους. Όταν ένα κατάστηµα 

φθάνει στο τέλος της περιόδου πωλήσεων ενός προϊόντος, η εταιρία πρέπει είτε 

να το πωλήσει µε µια έκπτωση, είτε να προσπαθήσει να ανακτήσει µερική από 

την αξία του µέσω του συστήµατος αντίστροφης εφοδιαστικής του. Αντίθετα µε 

τα Close-Outs , ο λιανοπωλητής είναι πιθανότερο να έχει µία τρέχουσα σχέση 

µε µια Job-Out εταιρία. Καθώς  διαφορετικά προϊόντα φτάνουν στο τέλος των 

εποχών πώλησής τους, ο λιανοπωλητής µπορεί να στείλει τα προϊόντα στις 

ίδιες Job-Outs επιχειρήσεις. 

 

Πλεόνασµα (Surplus) 

       Πρόκειται για αποθέµατα πρώτης ποιότητας, επιστροφές µάρκετινγκ, 

«αργά» εµπορεύµατα. Είναι πρώτης ποιότητας στοιχεία τα οποία η επιχείρηση 

έχει σε υπερβολικό αριθµό, αλλά θα συνεχίσει να τα πωλεί. Η εταιρία µπορεί να 

είχε υπερεκτιµήσει την ζήτηση και να παρήγγειλε πάρα πολλά. 

 

    Τα πλεονασµατικά στοιχεία προκύπτουν επίσης από έναν υπερβολικά 

ενθουσιώδη κατασκευαστή. Αυτό µπορεί να οφείλεται σε ανακριβείς προβλέψεις 

ή λόγω του ότι οι περιορισµοί παραγωγής απαιτούν µια ελάχιστη ποσότητα 

παραγωγής, η οποία όµως είναι µεγαλύτερη από την ζήτηση.  

 

    Οι επιστροφές µάρκετινγκ µπορούν επίσης να είναι µια µεγάλη πηγή 

υπερβολικής συγκέντρωσης προϊόντος  για το διανοµέα. Ο διανοµέας ή ο 
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προµηθευτής µπορεί να προσφέρει µια πρόσθετη προώθηση (promotion), η 

οποία παρέχει στο λιανοπωλητή ένα κίνητρο για να αγοράσει µεγαλύτερη 

ποσότητα από τη συνηθισµένη παραγγελία. Εάν ο λιανοπωλητής είναι ανίκανος 

να πωλήσει το προϊόν, ο διανοµέας µπορεί να έχει  µια σηµαντική αύξηση στις 

επιστροφές.  

 

Ελαττωµατικά 

    Είναι προϊόντα τα οποία έχουν ανακαλυφθεί από το λιανοπωλητή ή τον 

πελάτη να έχουν κάποιο  ελάττωµα. Σε πολλές περιπτώσεις, µια εταιρία θα 

ενηµερώσει τον κατασκευαστή για την ατέλεια και ο κατασκευαστής θα 

αποζηµιώσει το λιανοπωλητή µε ένα νέο προϊόν ή πληρωµή, υπό µορφή 

επιταγής ή πίστωσης. 

 

Μη-ελαττωµατικά ελαττωµατικά (Non-Defective Defectives) 

    Είναι προϊόντα τα οποία  θεωρούνται  λανθασµένα ως ελαττωµατικά. 

Συχνά, ένας πελάτης θα υποστηρίξει ότι ένα προϊόν είναι ελαττωµατικό χωρίς 

στην πραγµατικότητα να είναι, για να το επιστρέψει. Ωστόσο είναι συνήθως 

µέχρι το προϊόν να  φθάσει σε ένα κέντρο επεξεργασίας επιστροφών, όπου  

ανακαλύπτεται ότι δεν είναι  ελαττωµατικό. 

 

    Τα µη-ελαττωµατικά ελαττωµατικά στοιχεία προκύπτουν συχνά επειδή 

ένας πελάτης έχει αγοράσει ένα προϊόν και προσπάθησε να το χρησιµοποιήσει 

ανεπιτυχώς, διαβάζοντας το βιβλίο οδηγιών. Ο πελάτης κατόπιν καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι το προϊόν είναι ελαττωµατικό, ενώ στην πραγµατικότητα αυτό 

θα είχε λειτουργήσει κατάλληλα αν ο ίδιος είχε ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες.  

 

∆ιάσωση (Salvage) 

    Χαλασµένα στοιχεία. Τα προϊόντα διάσωσης έχουν χρησιµοποιηθεί ή 

καταστραφεί και δεν µπορούν πλέον να πωληθούν ως καινούργια. Τα προϊόντα 

αυτά χάνουν αξία ανάλογα µε το ποσοστό χρήσης ή της ζηµίας που έχουν 

υποστεί. Ο καθορισµός της αξίας τους είναι και το δυσκολότερο  µέρος  της 

διαχείριση αυτών των προϊόντων. 
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Επιστροφές (Returns) 

    Πρόκειται για προϊόντα που επιστρέφονται από τους πελάτες. Οι 

επιστροφές είναι προϊόντα που και έχουν ανοιχτεί και χρησιµοποιηθεί από τον 

πελάτη. Οι επιστροφές πελατών αντιµετωπίζονται γενικά οµοίως µε τα στοιχεία 

διάσωσης ή πλεονάσµατος. Ακόµα κι αν µια επιστροφή δεν είναι ελαττωµατική, 

δεν µπορεί συνήθως να πωληθεί ως πρώτης ποιότητας. 

 

2.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 

 

          Τα συγκεντρωµένα κέντρα επιστροφών (Centralized Return Centers-

CRCs) είναι εγκαταστάσεις αφιερωµένες στο να χειρίζονται τις επιστροφές 

γρήγορα και αποτελεσµατικά. Τα CRCs έχουν χρησιµοποιηθεί για πολλά έτη, 

αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει δηµοφιλέστερα καθώς περισσότεροι 

λιανοπωλητές και κατασκευαστές έχουν αποφασίσει να αφιερώσουν  

εξειδικευµένα κτήρια και δυνάµεις εργασίας στη διαχείριση και την επεξεργασία 

επιστροφών.  

 

          Σε ένα συγκεντρωµένο σύστηµα, όλα τα προϊόντα προοριζόµενα για τον 

αγωγό της αντίστροφης εφοδιαστικής συγκεντρώνονται σε µια κεντρική 

εγκατάσταση, όπου ταξινοµούνται, επεξεργάζονται και έπειτα στέλνονται στον 

επόµενο προορισµό τους.  

 

          Γενικά, τα CRCs  δουλεύουν µε  τον ακόλουθο τρόπο. Τα λιανικά 

καταστήµατα στέλνουν το προϊόν πίσω σε ένα ή περισσότερα συγκεντρωµένα 

κέντρα επιστροφών. Εάν ο λιανοπωλητής είναι µία µεγάλη, εθνική ή  διεθνής 

επιχείρηση, είναι πιθανό να έχει περισσότερα από ένα CRCs. Παραδείγµατος 

χάριν, η εταιρία Kmart έχει τέσσερα CRCs στο σύστηµά της και οι Sears, 

Roebuck και Company έχουν τρία. Το CRC συσσωρεύει έπειτα το 

επιστρεφόµενα προϊόντα για επεξεργασία. Γενικά, το CRC θα λάβει την 

απόφαση για την κατάλληλη διάθεση του προϊόντος, βασισµένο σε οδηγίες που 

τίθενται από το λιανοπωλητή και τους κατασκευαστές. 
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           Μια από τις σηµαντικότερες δραστηριότητες είναι το βήµα ταξινόµησης-

διαλογής. Κατά τη διάρκεια αυτού του µέρους της διαδικασίας, οι υπάλληλοι 

λαµβάνουν τις αποφάσεις για το εάν το προϊόν µπορεί να µεταπωληθεί ή εάν 

είναι άχρηστο. Προφανώς, ο καθορισµός του καλύτερου καναλιού για την 

διάθεση του προϊόντος είναι κρίσιµης σπουδαιότητας, για την µεγιστοποίηση 

του εισοδήµατος από τα προϊόντα  µέσα στον αγωγό αντίστροφης 

εφοδιαστικής. 

 

          Βάση ερευνών, τα CRCs είναι ένα σηµαντικό µέρος της στρατηγικής 

διαχείρισης της αντίστροφης εφοδιαστικής . Γενικότερα, συνδέονται µε τη 

βελτίωση του συστήµατος πληροφοριών. Για να τρέξει ένα κέντρο CRC, µια 

εταιρία πρέπει να έχει κάποιο είδος αντίστροφης εφοδιαστικής σε ισχύ.  

 

          Το µέγεθος  προϊόντων το οποίο ένα δίκτυο  CRCs επεξεργάζεται για 

τους µεγάλους λιανοπωλητές µπορεί να είναι τεράστιο. Π.χ ένας λιανοπωλητής 

διακίνησε πάνω από 800 εκατοµµύρια δολάρια προϊόντος, µέσω του δικτύου 

των CRCs  κατά τη διάρκεια του  1997 (Rogers και Tibben Lembke  1998).  

 

          Τα συγκεντρωµένα κέντρα επιστροφών απλοποιούν επίσης τις 

διαδικασίες των καταστηµάτων. Συχνά είναι δύσκολο να πάρεις µια οµοιόµορφη 

απόφαση διάθεσης σε µια αλυσίδα καταστηµάτων, για διάφορους λόγους. Οι 

υπάλληλοι που απασχολούνται µε την εξυπηρέτηση πελατών µπορεί να µην 

έχουν εκπαιδευθεί  κατάλληλα, να είναι νέοι ή να µην  ενδιαφέρονται ιδιαίτερα  

για τις επιστροφές.  

 

          Στην πραγµατικότητα προσφέρουν την δυνατότητα πλήρους εικόνας των 

επιστροφών, που οδηγεί σε οικονοµίες κλίµακας στη µεταφορά, καλύτερη 

χρησιµοποίηση του χώρου, συνεπέστερες διαδικασίες, οικονοµίες κόστους 

εργασίας, συµπιεσµένο χρόνος διάθεσης, βελτιωµένη εξυπηρέτηση πελατών 

και καλύτερο έλεγχο. Ειδικότερα προσφέρουν: 
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           Συνέπεια. Η αποστολή των επιστρεφόµενων προϊόντων σε ένα κέντρο 

επιστροφών, συνεπάγεται συνεπέστερες αποφάσεις που λαµβάνονται για τη 

διάθεση των προϊόντων. Καθώς οι διαδικασίες είναι τυποποιηµένες, τα λάθη 

προσδιορίζονται ευκολότερα και αποφεύγονται. Γενικότερα η ποιότητα των  

διαδικασιών επιστροφών  βελτιώνεται σε ένα τέτοιο κέντρο . 

 

    Αξιοποίηση του χώρου. Τα λιανικά καταστήµατα έχουν γενικά  πολύ 

περιορισµένο χώρο να διαθέσουν στα προϊόντα που προορίζονται για 

επιστροφή. Συνήθως, τα λιανικά καταστήµατα θέλουν να αφιερώσουν το χώρο 

τους για την τοποθέτηση των προς πώληση προϊόντων. Ο λιανοπωλητής δεν 

επιθυµεί να διαθέτει χώρο για να στοιβάζει προϊόντα που δεν είναι προς 

πώληση.  

 

     Εξοικονόµηση Εργασίας. Συγκεντρώνοντας τις διαδικασίες επιστροφών, ο 

λιανοπωλητής ελαχιστοποιεί την εργασία που απαιτείται για την ολοκλήρωσή 

τους. Ένας  κατάλληλα εκπαιδευµένος υπάλληλος των κέντρων επιστροφών, 

µπορεί να κάνει σε λιγότερο χρόνο περισσότερα απ’ ότι πολλοί µη 

εξειδικευµένοι  υπάλληλοι µαζί. 

 

          Κόστη Μεταφοράς. Επίσης η σταθεροποίηση των διαδικασιών που 

προσφέρει ένα κέντρο επιστροφών, οδηγεί και σε µείωση του κόστους 

µεταφοράς. Μια επιχείρηση µπορεί να κινήσει περισσότερες παλέτες και 

λιγότερα κιβώτια, αυξανόµενης της σταθεροποίησης και µε αυτόν τον τρόπο να 

µειώσει τις  δαπάνες φορτίου. 

 

          Το µειονέκτηµα σε ένα εντελώς συγκεντρωτικό σύστηµα είναι ότι οι 

δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφορών µπορούν σε ορισµένες περιπτώσεις 

να αυξηθούν, καθώς όλα τα προϊόντα πρέπει να µεταφερθούν από τα λιανικά  

καταστήµατα στη συγκεκριµένη εγκατάσταση. Εάν ένα προϊόν πρόκειται να 

πεταχτεί, µεταφέροντας το σε ένα κέντρο επιστροφών, αυξάνονται οι δαπάνες 

χωρίς παράλληλα  να αυξάνεται το εισόδηµα από την διάθεσή του. 
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    Ωστόσο τα οφέλη που προσφέρουν τα εν λόγω κέντρα, είναι πολύ 

µεγαλύτερα από τις περιπτώσεις αύξησης του κόστους µεταφοράς.  Επιπλέον 

σε πολλές περιπτώσεις, προϊόντα που  πρόκειται να πεταχτούν, δεν 

ενσωµατώνονται  στην διαδικασία επιστροφών , από το ίδιο το κατάστηµα 

λιανικής. 

 

    Βελτίωση Εξυπηρέτησης Πελατών. Σύµφωνα µε τους κατασκευαστές, τα 

συγκεντρωµένα κέντρα επιστροφών µπορούν να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση 

πελατών. Μπορούν να αποτελέσουν σηµαντική πηγή διοικητικών πληροφοριών 

και έτσι ο κατασκευαστής µπορεί ευκολότερα γίνει ενήµερος για τις τάσεις των 

επιστροφών. Επίσης, η καλή αντιστροφή εφοδιαστική αλυσίδα µπορεί να είναι 

µια εµπορική στρατηγική που κρατά τους πελάτες πιστούς. Η γρήγορη 

επεξεργασία της συναλλαγής  και η πίστωσης στους πελάτες, βοηθά στην 

ικανοποίηση και συνεπώς στο χτίσιµο της αφοσίωσης των  πελατών.  

 

          Επιπλέον η καθιέρωση των εν λόγω κέντρων , δείχνει την δέσµευση της 

εταιρίας  για την ενσωµάτωση της διαχείρισης  των επιστροφών στο γενικό 

στρατηγικό σχέδιο της εταιρίας.  

 

          Μείωση του χρόνου διάθεσης. Τα CRCs τείνουν να επισπεύδουν την 

αντιστροφή εφοδιαστική αλυσίδα. Χωρίς την δηµιουργία των CRCs οι 

λιανοπωλητές θα έστελναν τις επιστροφές πίσω στον κατασκευαστή σε µη 

τακτικές και  ανοργάνωτες παρτίδες. Καθώς οι επιστροφές δεν είναι κανονικά η 

πρώτη προτεραιότητα των καταστηµάτων ή των κέντρων διανοµής, τα 

επιστρεφόµενα αγαθά θα συσσωρεύονταν σε µεγάλες ποσότητες. Αυτό θα είχε 

ως αποτέλεσµα την απώλεια αξίας των  επιστρεφόµενων προϊόντων, από την 

συσσώρευσή τους για µεγάλο χρονικό διάστηµα και ίσως την καταστροφή τους. 

Οι λιανοπωλητές θα λάµβαναν λιγότερη πίστωση από τους κατασκευαστές ή 

τους διανοµείς από την αρχική τιµή αγοράς τους. Για  προϊόντα όπως οι 

προσωπικοί υπολογιστές, η συγκεκριµένη  κατάσταση είναι καταστροφική, 

καθώς το προϊόν χάνει αξία κάθε µέρα που µένει αχρησιµοποίητο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

          Συχνά µπορεί να υπάρξει µια αλυσίδα µεσαζόντων, στην καθοδική 

πορεία του προϊόντος στην εφοδιαστική αλυσίδα, προτού να φθάσει τελικά στον 

καταναλωτή ή τον τελικό χρήστη. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως «αλυσίδα 

διανοµής» ή «κανάλι διανοµής».  

 

          ∆ιάφορα εναλλακτικά κανάλια διανοµής µπορεί να είναι:  

  

Η Άµεση Πώληση: όπως µέσω ταχυδροµείου, διαδικτύου, αλλά και 

τηλεφωνικών πωλήσεων. 

Ο Πράκτορας: ο οποίος πωλεί το προϊόν εξ ονόµατος του παραγωγού. 

Ο ∆ιανοµέας (αποκαλούµενος και χονδρέµπορος): ο οποίος πωλεί στους 

λιανοπωλητές  

Ο Λιανοπωλητής (αποκαλούµενος και έµπορος): ο οποίος πωλεί στους τελικούς 

πελάτες.  

 

          Τα κανάλια  διανοµής δεν περιορίζονται στα φυσικά µόνο προϊόντα. 

Μπορούν να είναι εξίσου σηµαντικά σε ορισµένους τοµείς, για την κίνηση µιας 

υπηρεσίας από τον παραγωγό προς τον καταναλωτή, δεδοµένου ότι άµεσα και 

έµµεσα κανάλια µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Τα ξενοδοχεία, παραδείγµατος 

χάριν, µπορούν να πωλήσουν τις υπηρεσίες τους (δωµάτια) άµεσα ή µέσω των 

ταξιδιωτικών πρακτόρων, των αερογραµµών κ.λ.π.  

 

          Τα δίκτυα ή κανάλια διανοµής µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή µπορεί 

να αποτελούνται από πολλούς συνδυασµούς µεσαζόντων κατά την διανοµή του 

προϊόντος. Ο αριθµός των µεσαζόντων που παρεµβάλλονται µεταξύ του 

παραγωγού και του τελικού καταναλωτή είναι γνωστός σαν επίπεδο καναλιών 

(Channel Level). Ο Kotler καθόρισε το απλούστερο επίπεδο, αυτό της άµεσης 

επαφής του παραγωγού και του τελικού καταναλωτή, χωρίς τους σχετικούς 
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µεσάζοντες, ως κανάλι µηδενικού επιπέδου (zero-level  channel). Το επόµενο 

επίπεδο, το κανάλι ενός επιπέδου (one-level channel), περιλαµβάνει µόνο έναν 

µεσάζων, π.χ τον λιανοπωλητή στα καταναλωτικά αγαθά ή τον αντιπρόσωπο 

για τα βιοµηχανικά. Στις µικρές αγορές (όπως είναι οι µικρές χώρες) είναι 

πρακτικό να προσεγγιστεί  ολόκληρη η αγορά µέσω των «zero-level» και «one-

level» καναλιών. Στις µεγάλες αγορές (όπως οι µεγαλύτερες χώρες) ένα 

δεύτερο επίπεδο, κανάλι δύο επιπέδων (two-level channel), χρησιµοποιείται 

κυρίως για να επεκτείνει τη διανοµή στο µεγάλο αριθµό µικρών, λιανοπωλητών 

της γειτονιάς. Περιέχει 2 ενδιαµέσους: στις αγορές καταναλωτικών αγαθών είναι 

ο χονδρέµπορος & λιανοπωλητής, στις αγορές βιοµηχανικών αγαθών είναι ο 

αντιπρόσωπος & χονδρέµπορος. Σε ορισµένες περιπτώσεις ωστόσο , η 

αλυσίδα της διανοµής είναι πιο σύνθετη περιλαµβάνοντας κανάλια τριών ή 

περισσότερων επιπέδων, τα οποία  χρησιµοποιούνται ακόµη και για τον 

απλούστερο των καταναλωτικών αγαθών (Ferguson, N. and Browne, J., 2001). 

               

ΧονδρέµποροςΧονδρέµπορος ΠράκτοραςΠράκτορας ΛιανοπωλητήςΛιανοπωλητής ΚαταναλωτήςΚαταναλωτής→→→→ →→→→ →→→→ →→→→

ΚαταναλωτήςΚαταναλωτής

ΛιανοπωλητήςΛιανοπωλητής ΚαταναλωτήςΚαταναλωτής→→→→

ΚατασκευαστήςΚατασκευαστής

0-level κανάλι

ΧονδρέµποροςΧονδρέµπορος ΛιανοπωλητήςΛιανοπωλητής ΚαταναλωτήςΚαταναλωτής→→→→ →→→→
ΚατασκευαστήςΚατασκευαστής

2-level κανάλι

ΚατασκευαστήςΚατασκευαστής

3-level κανάλι

1-level κανάλι

ΚατασκευαστήςΚατασκευαστής

 

Σχήµα 3.1 Επίπεδα καναλιών ∆ιανοµής 

(Πηγή:www.users.auth.gr/~chbouts/Strategic%20Marketing/14.ppt) 
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          Στα διάφορα «επίπεδα» διανοµής, τα οποία αναφέρονται και ως «µήκος 

καναλιών», οι Lancaster και Massingham πρόσθεσαν επίσης ένα άλλο δοµικό 

στοιχείο, τη σχέση µεταξύ των µελών του, που οδηγεί στις ακόλουθες διακρίσεις 

(Ferguson, N. and  Browne, J., 2001): 

 

 Συµβατικό ή ελεύθερης ροής: είναι το συνηθισµένο, ευρέως αναγνωρισµένο 

κανάλι, όπου µε µια σειρά «µεσαζόντων» περνούν τα αγαθά προς τον τελικό 

χρήστη. 

 

Μοναδική συναλλαγή: όπου ένα προσωρινό «κανάλι» µπορεί να οργανωθεί για 

µια συναλλαγή, π,χ τη πώληση ιδιοκτησίας. Αυτό δεν έχει πολλά 

χαρακτηριστικά µε άλλες συναλλαγές καναλιών, καθώς καθεµία είναι µοναδική.  

 

Κάθετο σύστηµα µάρκετινγκ (Vertical marketing system, VMS): σε αυτήν την 

περίπτωση, τα στοιχεία της διανοµής είναι ενσωµατωµένα. Αυτή η σχετικά 

πρόσφατη ανάπτυξη ενσωµατώνει το κανάλι µε τον αρχικό προµηθευτή - 

παραγωγό, χονδρεµπόρους και λιανοπωλητές που εργάζονται σε ένα 

ενοποιηµένο σύστηµα. Αυτό µπορεί να προκύψει επειδή ένα µέλος της 

αλυσίδας είναι κύριο των άλλων στοιχείων (συχνά αποκαλούµενο «εταιρική 

ολοκλήρωση συστηµάτων»).Όταν ένας προµηθευτής είναι κύριος των λιανικών 

καταστηµάτων του, ονοµάζεται «προς τα εµπρός» ολοκλήρωση. Είναι ίσως 

πιθανότερο ωστόσο ένας λιανοπωλητής να είναι κύριος των προµηθευτών του. 

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει «οπίσθια» ολοκλήρωση. (Παραδείγµατος 

χάριν, η MFI, ως λιανοπωλητής επίπλων, κατέχει την Hygena που κάνει τις 

µονάδες των κουζινών και κρεβατοκάµαρων). Η ολοκλήρωση µπορεί επίσης να 

είναι µέσω franchise  (όπως είναι τα Mc Donald's και τα  Benetton) ή απλή 

συνεργασία (όπως η Marks & Spencer συνεργάζεται µε τους προµηθευτές της). 
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ΚάθετοΚάθετο

Κατασκευαστής

Λιανέµπορος

Καταναλωτής

Κατασκευαστής

Καταναλωτής

Λιανέµπορος

Χονδρέµπορος

Χ
ο
ν
δ
ρ
έµ
π
ο
ρ
ο
ς

Παραδοσιακό

 

Σχήµα 3.2  ∆οµές Καναλιών ∆ιανοµής 

(Πηγή: www.users.auth.gr/~chbouts/Strategic%20Marketing/14.ppt)          

 

          Ένα αντίστροφο κανάλι διανοµής είναι µια οµάδα επιχειρήσεων που 

αναλαµβάνει την ιδιοκτησία των προϊόντων ή διευκολύνει την ανταλλαγή, κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας ανάκαµψης από τον τελευταίο χρήστη προς τον 

τελικό αγοραστή, µέσα στη δευτεροβάθµια αγορά. Η αντίστροφη διανοµή 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω του αρχικού προωθητικού καναλιού, µέσω 

ενός χωριστού αντίστροφου καναλιού, ή µέσω συνδυασµού και των δύο 

(Fleischmann 1997). Οι Guiltinan και Nwokoye παρείχαν µια από τις πρώτες 

αναλύσεις  των αντίστροφων καναλιών διανοµής (Guiltinan και Nwokoye 1975). 

Η ανάλυσή τους αναγνωρίζει τέσσερις σηµαντικούς τύπους δραστών 

αντίστροφων αλυσίδων: 

 

Οι παραδοσιακοί µεσάζοντες: όπως οι λιανοπωλητές, συλλέγουν και 

επιστρέφουν  στοιχεία, όπως τα επαναχρησιµοποιήσιµα µπουκάλια µπύρας και 

µη αλκοολούχων ποτών, στις τοπικές εγκαταστάσεις εµφιαλώσεως. Επιπλέον οι 

λιανοπωλητές µπορεί να αποτελέσουν κανάλι επιστροφών προϊόντων προς 

τους προµηθευτές αυτών, για διάφορους λόγους π.χ επιστροφή ελαττωµατικών, 

αποθεµάτων κ.ά  (∆ιάθεση Προϊόντων, σελ 40). 
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Οι έµποροι δευτερευόντων προϊόντων: εστιάζουν στη συλλογή µετάλλων και 

χαρτιών για ανακύκλωση. Επίσης περιλαµβάνονται έµποροι προϊόντων, τα 

οποία δεν µπορούν να διοχετευτούν αλλού και προωθούνται στην 

δευτερεύουσα αγορά (∆ιάθεση Προϊόντων, σελ. 40). 

 

Τα ελεγχόµενα από τους κατασκευαστές κέντρα ανακύκλωσης: 

συγκεντρώνονται επάνω στην ανάκτηση των µεταλλικών δοχείων, των 

µπουκαλιών και των εµπορευµατοκιβωτίων γυαλιού, από τις καταναλωτικές 

οµάδες (Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών, σελ. 111) .  

 

Τα κέντρα αποκατάστασης των πόρων: επεξεργάζονται αζήτητα δηµοτικά 

απόβλητα σε ανακυκλώσιµα µέταλλα,  γυαλί  και  χαρτί (π.χ µηχανική , χηµική ή 

άλλου είδους  ανακύκλωση, ως επανεπεξεργασία των απορριπτόµενων υλικών 

σε µια παραγωγική διεργασία που οδηγεί στην παραγωγή προϊόντων για την 

ίδια ή διαφορετική χρήση-εφαρµογή).  

 

          Λόγω των δυνάµεων αγοράς και της ανάπτυξης εξειδικευµένων 

επιχειρήσεων ανακύκλωσης, αυτά τα ευδιάκριτα κανάλια προτεινόµενα από 

τους Guiltinan και Nwokoye δεν έχουν αναδειχθεί. Αντ' αυτών οι Pohlen και 

Farris (1992) ισχυρίζονται ότι το αντίστροφο κανάλι µπορεί να λάβει πολλές 

διαφορετικές µορφές, ανάλογα µε τις ατοµικές λειτουργίες των µελών του 

καναλιού ή την δυνατότητα να εκτελούν στόχους ανακύκλωσης. Στην ανάπτυξη 

των αντίστροφων καναλιών διανοµής, η ανάλυσή  τους εστιάζει  από τις 

ατοµικές δραστηριότητες στις δραστηριότητες ανακύκλωσης που απαιτούνται.  

 

          Ο Fleischmann (1997) προσδιόρισε την ολοκλήρωση των  προς τα 

εµπρός και των αντίστροφων καναλιών της εφοδιαστικής, ως σηµαντικό ζήτηµα 

στην διανοµή αντίστροφης εφοδιαστικής. Το επίπεδο ολοκλήρωσης µεταξύ της 

προωθητικής και αντίστροφης εφοδιαστικής εξαρτάται από τη διάθεση του 

προϊόντος. Ο όρος «διάθεση» χρησιµοποιείται για να περιγράψει τον τελικό 

προορισµό του επιστρεφόµενου προϊόντος (Rogers and Tibben-Lembke 1998). 
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Όταν η διάθεση ενός προϊόντος επιλέγεται, ένας κατάλογος απαραίτητων 

δραστηριοτήτων παράγεται.  

  

3.2 ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

          Στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα τα προϊόντα διατίθενται µέσω ενός 

εκ των ακόλουθων τρόπων, ενώ ανάλογα µε την κατάσταση του προϊόντος , τις 

συµβατικές υποχρεώσεις µε τον προµηθευτή και την ζήτηση, η εταιρία µπορεί 

να έχει µία ή περισσότερες από τις παρακάτω επιλογές για κάθε προϊόν. Η 

διάθεση των προϊόντων στον τελικό προορισµό τους, γίνεται µέσω ενός ή 

περισσοτέρων αντίστροφων καναλιών διανοµής. 

 

Επιστροφή στον προµηθευτή  

    Οι λιανοπωλητές επιστρέφουν τα προϊόντα στους προµηθευτές εξαιτίας 

ελαττωµάτων, επιστροφών Μάρκετινγκ (συµβαίνουν όταν ο προµηθευτής έχει 

δηµιουργήσει κίνητρο για τον λιανοπωλητή να παραγγείλει µεγαλύτερη 

ποσότητα απ’ ότι συνήθως και ο λιανοπωλητής έχει αποδειχθεί ανίκανος να 

πουλήσει τις επιπλέον µονάδες προϊόντος) , παλαίωσης ή αποθεµάτων. Σε 

κάθε περίπτωση ο λιανοπωλητής πρέπει να έχει την δυνατότητα επιστροφής 

των προϊόντων. 

 

    Οι προµηθευτές επιτρέπουν τις επιστροφές όταν έχουν ένα κίνητρο ώστε 

να βοηθήσουν τον λιανοπωλητή να  αποφύγει την συσσώρευση 

πεπαλαιωµένων. Στη βιοµηχανία αυτοκινήτων π.χ  οι µεγαλύτερες εταιρίες 

αυτοκινήτων επιτρέπουν  στους εµπόρους τους να επιστρέψουν ένα 

περιορισµένο αριθµό αυτοκινήτων κάθε χρόνο. Αυτό επιτρέπει στους εµπόρους 

να ξεφορτωθούν ξεπερασµένα µοντέλα , γεγονός το οποίο ελευθερώνει χώρο 

και κεφάλαιο να αγοραστούν πρόσθετα νέα προϊόντα και επιτρέπει στους 

εµπόρους να εξυπηρετήσουν καλύτερα τον πελάτη. 

 

    Οι επιστροφές στον προµηθευτή µπορεί επίσης να είναι αποτέλεσµα 

πώλησης του προϊόντος µέσω ενός ειδικού διακανονισµού. Στην περίπτωση 
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αυτή ο λιανοπωλητής δεν υποθέτει κατοχή του προϊόντος. Αν  το προϊόν δεν  

πουληθεί ο κατασκευαστής είναι συνήθως υπεύθυνος για την αφαίρεση του 

προϊόντος. Είναι απίθανο στην περίπτωση αυτή τα προϊόντα να µπουν στην 

ροή Αντίστροφης Εφοδιαστικής του λιανοπωλητή. Μια κάπως παρόµοια 

περίπτωση είναι όταν ένας κατασκευαστής στέλνει προϊόντα στο λιανοπωλητή 

µε την γνώση ότι οποιοδήποτε απούλητο προϊόν µπορεί να επιστραφεί µε 

πλήρη πίστωση, µόνο που στην περίπτωση αυτή, υπάρχει µια µεγαλύτερη 

πιθανότητα τα αγαθά να µπορούν να προωθηθούν µέσω του συστήµατος 

Αντίστροφης Εφοδιαστικής του λιανέµπορου. 

 

    Εάν ένας πελάτης επιστρέψει ένα προϊόν ως ελαττωµατικό και ο 

κατασκευαστής αποζηµιώνει τον λιανοπωλητή, ο κατασκευαστής µπορεί να 

διευκρινίσει ότι ο λιανοπωλητής πρέπει να επιστρέψει το προϊόν. Στην απαίτηση 

για την επιστροφή των προϊόντων ο κατασκευαστής µπορεί να έχει δύο κίνητρα. 

Κατ' αρχάς, ο κατασκευαστής µπορεί να θέλει να προσδιορίσει την φύση του 

ελαττώµατος για να καθορίσει την αιτία του και να το εξαλείψει στο µέλλον. Ο 

κατασκευαστής µπορεί επίσης να επιθυµεί να αξιολογήσει τον αριθµό των µη-

ελαττωµατικών ελαττωµατικών. Με την επιθεώρηση κάθε µονάδος ο 

προµηθευτής συλλέγει πληροφορίες management, που βοηθούν στον 

καθορισµό άλλων επιλογών διάθεσης του προϊόντος. Ανάλογα µε το προϊόν, ο 

προµηθευτής µπορεί να είναι σε θέση να µεταπωλήσει το προϊόν ως 

καινούργιο. 

 

    Ο δεύτερος λόγος που  οι προµηθευτές µπορεί να επιθυµούν την 

επιστροφή των προϊόντων, είναι να αποτρέψουν την είσοδό τους σε ένα άλλο 

κανάλι  διάθεσης. Για να προστατεύσει το εµπορικό του σήµα, ο κατασκευαστής 

µπορεί να θέλει να είναι σίγουρος ότι τα ελαττωµατικά προϊόντα δεν πωλούνται 

πάλι ως  καινούργια στους ανυποψίαστους πελάτες. Επίσης, για να 

προστατεύσει την εικόνα του εµπορικού του σήµατος, ο κατασκευαστής µπορεί 

να µην θέλει το προϊόν του να εµφανίζεται  σε λιανικά ξεπουλήµατα , όπως 

παζάρια ή καταστήµατα του ενός ευρώ. 

 



                                                                                                                
  

Μαρχαβήλα Βασιλική 42 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα: δοµή καναλιών, τύποι καναλιών, σχέσεις που 
αναπτύσσονται σε αυτά 

    Ένας άλλος λόγος για την απαίτηση επιστροφής του προϊόντος στον 

προµηθευτή, είναι η αποτροπή των επαν-επιστροφών. Οι επαν-επιστροφές 

αφορούν την πώληση προϊόντων σε µια µειωµένη τιµή σε ένα κατάστηµα στοκ 

εµπορευµάτων και έπειτα την επιστροφή του στο κανονικό κανάλι µε την πλήρη 

τιµή. 

 

     Σε µερικές περιπτώσεις, εντούτοις, ο προµηθευτής θα αποζηµιώσει τον 

λιανοπωλητή για το ελαττωµατικό προϊόν χωρίς να απαιτήσει την επιστροφή 

του προϊόντος. Ανάλογα µε τον προµηθευτή, ο λιανοπωλητής µπορεί να 

απαιτείται να καταστρέψει το προϊόν ή µπορεί να είναι ελεύθερος να το 

πουλήσει µέσω ενός καταστήµατος στοκ εµπορευµάτων ή άλλης 

δευτεροβάθµιας αγοράς. Εάν ο λιανοπωλητής προτιµήσει την δευτεροβάθµια 

αγορά, ο προµηθευτής µπορεί να απαιτήσει την παραµόρφωση του προϊόντος 

µε την αφαίρεση όλων των στοιχείων που προσδιορίζουν το εµπορικό του σήµα 

και των ετικετών. 

 

Πώληση ως καινούργιο 

          Αν το επιστρεφόµενο προϊόν είναι αχρησιµοποίητο και δεν έχει ανοιχτεί η 

συσκευασία του, ο λιανοπωλητής µπορεί να το επιστρέψει στο κατάστηµά του 

και να το ξαναπουλήσει ως καινούργιο. Το προϊόν ίσως χρειαστεί να 

επανασυσκευαστεί. Σε ορισµένες βιοµηχανίες, όπως στα εξαρτήµατα 

αυτοκινήτων, οι εταιρίες ξοδεύουν ένα τεράστιο ποσό ετησίως για να 

επανασυσκευάσουν τα προϊόντα, ώστε οι καταναλωτές να µην µπορούν να 

καταλάβουν ότι έχουν ξαναπουληθεί. 

 

          Σε ορισµένες βιοµηχανίες υπάρχουν περιορισµοί, νοµικοί ή άλλοι, που 

απαγορεύουν την ξαναπώληση των προϊόντων µετά την επιστροφή τους. Π.χ 

στην αγορά υλικών οικοδόµησης (building materials market), σε ορισµένα µέρη 

είναι παράνοµο να πωλείς ένα υλικό, το οποίο έχει ξαναχρησιµοποιηθεί.  

 

          Ακόµα και όταν δεν ισχύει νοµική παράβαση, οι εταιρίες προσπαθούν το 

γρηγορότερο να κατευνάσουν κάθε αρνητική δηµοσιότητα η οποία έχει 
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προκύψει από κατηγορίες πώλησης χρησιµοποιηµένων προϊόντων. Π.χ  το 

1997 ένας καταναλωτής κατηγόρησε ένα µεγάλο λιανοπωλητή για την πώληση 

µπαταριών αυτοκινήτου, οι οποίες έχουν επιστραφεί. Ο λιανοπωλητής έσπευσε 

αµέσως να αντικρούσει τις κατηγορίες, προκειµένου να διαφυλάξει την φήµη 

ενός εκ των γνωστότερων προϊόντων του (Rogers and Tibben-Lembke 1998). 

 

          Σε µία υπόθεση που έλαβε µεγάλη δηµοσιότητα το 1995, η Packard Bell 

κατηγορήθηκε από τους ανταγωνιστές της, επίσης για χρήση εξαρτηµάτων 

χρησιµοποιηµένων µηχανηµάτων σε καινούργιους υπολογιστές (Rogers and 

Tibben-Lembke 1998). 

 

Πώληση µέσω καταστήµατος στοκ εµπορευµάτων (outlet stores)  ή 

έκπτωσης 

          Ένα επιστρεφόµενο προϊόν µπορεί να πωληθεί µέσω ενός καταστήµατος 

στοκ εµπορευµάτων (outlet store). Στη βιοµηχανία ρουχισµού, όπου οι 

καταναλωτές δεν πρόκειται να δεχθούν ένα επιστρεφόµενο προϊόν ως 

καινούργιο, το κατάστηµα πώλησης στοκ εµπορευµάτων αποτελεί το µόνο 

κανάλι διεξόδου του λιανοπωλητή. Συνήθως οι εταιρίες έχουν ένα σηµαντικό 

αριθµό κοµµατιών τέλους-εποχής, τα οποία δεν µπορούν πλέον να βρίσκονται 

σ’ ένα κατάστηµα λιανικής. Ωστόσο σε ένα κατάστηµα στοκ εµπορευµάτων, οι 

καταναλωτές περιµένουν να βρουν ή ακόµα και ψάχνουν κοµµάτια εκτός 

εποχής. 

 

          Η πώληση µέσω καταστήµατος στοκ εµπορευµάτων προσφέρει πολλά 

πλεονεκτήµατα έναντι άλλων επιλογών διανοµής. Χρησιµοποιώντας το 

σύστηµα των καταστηµάτων τους αυτών, οι εταιρίες διατηρούν τον έλεγχο των 

προϊόντων τους ξέροντας που θα πουληθούν. Για πολλές εταιρίες η ικανότητα 

να προστατέψουν την φήµη τους και την τοποθέτηση στην αγορά, είναι 

σηµαντικό. Ωστόσο οι πωλήσεις µέσω στοκ καταστηµάτων απαιτούν 

περισσότερο ρίσκο και έξοδα. 
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          Ο αριθµός τέτοιου είδους  καταστηµάτων  και εµπορικών έχει 

τριπλασιαστεί στις ΗΠΑ από το 1988. Πέρυσι, κατ' εκτίµηση 55 εκατοµµύρια 

Αµερικανοί ταξίδεψαν τουλάχιστον 200 µίλια µετ' επιστροφής, προκειµένου να 

ψωνίσουν σε στοκ καταστήµατα (Rogers and Tibben-Lembke 1998). 

 

          Πολλοί κατασκευαστές άνοιξαν αρχικά τα καταστήµατα outlet, για να 

εκποιήσουν  κοµµάτια stock και επιστροφές. Αυτά τα καταστήµατα έχουν 

αποδειχθεί κερδοφόρα για την πώληση προϊόντων σε χαµηλότερη τιµή. Η 

επιτυχία τους οδήγησε τις εταιρίες να ανοίξουν τέτοιου είδους καταστήµατα σε 

ολόκληρες τις ΗΠΑ. Η Van Heusen έχει περισσότερα καταστήµατα από 

οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση αριθµώντας πάνω από 700 (Rogers and Tibben-

Lembke 1998).  

 

          Αυτή η αύξηση είχε µερικές απρόβλεπτες συνέπειες. Συχνά, αποθέµατα 

από το αρχικό κανάλι λιανικής και οποιοδήποτε διαθέσιµο αγαθό δεύτερης 

ποιότητας, δεν είναι επαρκή για να κρατήσουν αυτά τα καταστήµατα καλά 

εφοδιασµένα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά συνέπεια, πολλές εταιρίες 

παράγουν τώρα συγκεκριµένα προϊόντα για τα εν λόγω καταστήµατα. Αυτά τα 

προϊόντα προορίζονται για τις χαµηλότερες τιµές των στοκ καταστηµάτων και 

προσφέρουν λιγότερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, ή είναι µε κάποιο τρόπο 

διαφοροποιηµένα από τα αγαθά καναλιών «Α», ενώ ακόµα προσφέρεται το 

ποιοτικό προϊόν για το οποίο το εµπορικό σήµα είναι γνωστό. 

 

          Καταστήµατα στοκ εµπορευµάτων που χρησιµοποιούνται από τους 

κατασκευαστές και ιδιοκτήτες άλλων εµπορικών σηµάτων, παρέχουν συχνά  

καλύτερα περιθώρια από το εάν το προϊόν πωληθεί σε έναν λιανοπωλητή. Το 

κατάστηµα στοκ εµπορευµάτων έχει γίνει σηµαντική πηγή κέρδους.    

 

Πώληση στην δευτερεύουσα αγορά (secondary market) 

          Όταν µια εταιρία είναι ανίκανη να πουλήσει ένα προϊόν, δεν µπορεί να το 

επιστρέψει στον προµηθευτή και δεν µπορεί να το πωλήσει σε ένα κατάστηµα 

στοκ, µια από τις τελικές επιλογές της είναι να πουληθεί µέσω της 
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δευτεροβάθµιας αγοράς. Η δευτεροβάθµια αγορά αποτελείται από τις εταιρίες 

που ειδικεύονται στην αγορά close-outs, πλεονασµάτων (surplus) και 

διασωθέντων (salvage) στοιχείων, σε τιµές τόσο χαµηλές όπως π.χ  δέκα σεντς. 

Οι εταιρίες δευτεροβάθµιας αγοράς πωλούν έπειτα το προϊόν µέσω των 

καταστηµάτων τους ή σε άλλους λιανοπωλητές που πωλούν µε µεγάλο 

ποσοστό µείωσης τιµής (markdown retailers), όπως τα καταστήµατα του ενός 

ευρώ.  

 

          Η δευτεροβάθµια αγορά είναι ένας όρος για τη συλλογή των 

εκκαθαριστών, χονδρέµπορων, εξαγωγέων, µεσιτών και λιανοπωλητών οι 

οποίοι πωλούν το προϊόν που για διαφόρους λόγους δεν έχει πωληθεί µέσω 

των αρχικών δικτύων πώλησης. Οι επιχειρήσεις στη δευτεροβάθµια αγορά 

πωλούν και νέα και χρησιµοποιηµένα προϊόντα. 

 

          Η δευτεροβάθµια αγορά περιλαµβάνει συχνά µια µεταφορά των 

προϊόντων άµεσα από τον κατασκευαστή στην εταιρία δευτεροβάθµιας αγοράς. 

Εποµένως η κατανόηση  της δευτεροβάθµιας αγοράς απαιτεί εξέταση διάφορων 

περιοχών που δεν συµµετέχουν στο χαρακτηριστικό λιανικό σύστηµα 

Αντίστροφης Εφοδιαστικής. Εντούτοις, επειδή η δευτεροβάθµια αγορά 

διαδραµατίζει έναν µεγάλο ρόλο στις διαδικασίες πολλών συστηµάτων 

αντίστροφης αλυσίδας. 

 

          Το Σχήµα 3.3 παρουσιάζει διάφορες επιχειρήσεις στη δευτεροβάθµια 

αγορά. Για να βοηθήσει στη διευκρίνηση της διαφοράς µεταξύ των 

δραστηριοτήτων αντίστροφης εφοδιαστικής και δευτεροβάθµιας αγοράς, οι 

δραστηριότητες αντίστροφης εφοδιαστικής παρουσιάζονται µε µια φαρδιά  

γραµµή, ενώ οι δραστηριότητες δευτεροβάθµιας αγοράς µε µια στενότερη 

γραµµή. 

  

          Εάν ένα προϊόν µπει στη δευτεροβάθµια αγορά άµεσα από τον 

κατασκευαστή, ο κατασκευαστής πιθανώς δεν θέλησε το στοιχείο για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους: Αλλαγµένη συσκευασία προϊόντων, Προϊόν που 
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ξανασχεδιάζεται ,  Ακύρωση διαταγής, Προσδοκίες πωλήσεων που δεν 

ικανοποιούνται. 

 

                           

 

Σχήµα 3.3  ∆ευτερεύουσα Αγορά  (Πηγή: Rogers and Tibben Lembke  1998) 

 

Φιλανθρωπική ∆ωρεά 

          Εάν το προϊόν είναι ακόµα εξυπηρετικό(serviceable), αλλά ίσως µε 

µερικές ζηµιές, οι λιανοπωλητές ή οι προµηθευτές µπορεί να αποφασίσουν 

ώστε να δωρίσουν το προϊόν στις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Σε αυτήν την 

περίπτωση, ο λιανοπωλητής συνήθως δεν λαµβάνει καθόλου χρήµατα για το 

προϊόν. Μπορεί εντούτοις, να αποκοµίσει ένα φορολογικό πλεονέκτηµα για τη 

δωρεά και να λάβει έτσι κάποια αξία, όντας παράλληλα καλός εταιρικός πολίτης. 

Ωστόσο, οι φιλανθρωπίες έχουν αρχίσει να πληρώνονται για τα πρώτης 

ποιότητας προϊόντα.  

 

Ανακατασκευή / Αναβάθµιση 

          Πριν καθοριστεί ότι το προϊόν είναι µια πλήρης απώλεια και σταλεί για 

ανακύκλωση, πολλές εταιρίες θα προσπαθήσουν να το αναβαθµίσουν ή να το 

ανακατασκευάσουν. Η σειρά των διαθέσιµων επιλογών σε µια εταιρία σε αυτήν 

την περίπτωση ποικίλλει πολύ, ανάλογα µε τον τύπο του προϊόντος και τον 

λόγο που εισήχθη στην αντίστροφη εφοδιαστική της εταιρίας. Πολλά 

Κατασκευαστής Λιανοπωλητής Πελάτης 

Εταιρίες ∆ευτερεύουσας 
Αγοράς 

προϊόντα     έκπτωση 

   επιστροφές   επιστροφές 

  • Close- outs 
  • Πλεόνασµα 
  • Ανανέωση 

• Επιστροφές 
• Job-outs 
• Close- outs 
• Πλεόνασµα 
• Ανανέωση 
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καταναλωτικά προϊόντα δεν µπορούν να ανακατασκευαστούν. Μόλις 

χρησιµοποιηθούν τίποτα δεν µπορεί να γίνει για να τα ανανεώσει και να τα κάνει 

ελκυστικά ή χρήσιµά για έναν άλλο πελάτη. 

 

          Άλλα αγαθά µπορούν ωστόσο να αναβαθµιστούν, όπως π.χ τα 

ηλεκτρονικά προϊόντα. Εάν ένας πελάτης επιστρέψει ένα fax στον λιανοπωλητή 

επειδή δεν λειτουργεί, ο λιανοπωλητής θα το στείλει πίσω στον κατασκευαστή ή 

σε έναν τρίτο ο οποίος ειδικεύεται στην αναβάθµιση. Η αξία µεταπώλησης του 

µηχανήµατος σε αυτή την κατάσταση είναι πολύ χαµηλή. Αντί να προσπαθήσει 

ο κατασκευαστής να πουλήσει το µηχάνηµα σε αυτή την κατάσταση, θα 

εντοπίσει το πρόβληµα και θα το επισκευάσει. Σε αυτό το σηµείο, ο 

κατασκευαστής µπορεί να κάνει να ακολουθήσει έναν από τους δύο δρόµους 

για το µηχάνηµα: µπορεί να το στείλει σε µια εταιρία δευτεροβάθµιας αγοράς η 

οποία θα το πουλήσει ως «επισκευασµένο» ή «ανακατασκευασµένο» ή µπορεί 

να πωληθεί µέσω ενός καταστήµατος στοκ εµπορευµάτων.  

  

     Συνήθως, µια ελαττωµατική µηχανή στέλνεται στο δίκτυο service του 

κατασκευαστή. Εάν ένας πελάτης έχει ένα προϊόν που χρειάζεται service, το 

προϊόν µπορεί να σταλεί στον κατασκευαστή για επισκευή. Ο κατασκευαστής 

µπορεί να προσφέρει στον πελάτη δύο επιλογές: ο πελάτης µπορεί να περιµένει 

ενώ ο κατασκευαστής επισκευάζει το αρχικό προϊόν, ή ο κατασκευαστής να 

στείλει ένα διαφορετικό µηχάνηµα αµέσως. Στη δεύτερη περίπτωση, ο πελάτης 

δεν ξαναπαίρνει το αρχικό προϊόν. 

 

Ανάκτηση Υλικών (Materials Reclamation)  / Ανακύκλωση / Επιχωµάτωση 

Σκουπιδιών (Landfill) 

          Όταν, για κάποιους λόγους η εταιρία αποτρέπεται από την πώληση του 

προϊόντος στη δευτεροβάθµια αγορά και το προϊόν δεν µπορεί να πωληθεί , η 

τελική επιλογή είναι να το ξεφορτωθεί. Όπως πάντα, ο στόχος της εταιρίας είναι 

να λάβει την υψηλότερη αξία για το προϊόν ή να το ξεφορτωθεί µε το 

χαµηλότερο κόστος. Μερικά στοιχεία, όπως π.χ οι πίνακες κυκλωµάτων, 

περιέχουν µικρές ποσότητες πολύτιµων υλικών όπως ο χρυσός ή ο 
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λευκόχρυσος τα οποία µπορούν να αφαιρεθούν. Τέτοιες περιπτώσεις βοηθούν 

στην αντιστάθµιση του κόστους του στοιχείου. Άλλα προϊόντα µπορούν να 

συντεθούν από κάποια υλικά που είναι ασήµαντα για να προσελκύσουν τους 

εµπόρους, όπως ο χάλυβας και ο σίδηρος. Όταν τα υλικά δεν έχουν αξία για 

άλλες επιχειρήσεις, η εταιρία µπορεί να αναπτύξει τρόπους χρήσης του 

προϊόντος ώστε να αποφύγει την αποστολή του σε χωµατερή. Ένα παράδειγµα 

αυτού, είναι οι υπαίθριες διαδροµές τρεξίµατος φτιαγµένες από έδαφος 

βασισµένο στα αθλητικά παπούτσια. Ένα άλλο παράδειγµα είναι οι  χαλασµένες 

κρεµάστρες που τις λειώνουν και  από τις οποίες κάνουν νέες κρεµάστρες. 

 

    Όπως έχει ήδη αναφερθεί, µερικοί προµηθευτές απαιτούν από τους 

λιανοπωλητές να ξεφορτωθούν τα ελαττωµατικά προϊόντα. Σε αυτήν την 

περίπτωση, ο λιανοπωλητής δεν έχει καµία επιλογή παρά να ακολουθήσει τις 

οδηγίες των προµηθευτών και να στείλει το προϊόν στη χωµατερή ή τον 

αποτεφρωτήρα. Παραδείγµατος χάριν, µερικοί  κατασκευαστές αθλητικών 

καρτών συσσωρεύουν κάρτες ενός ή παλαιότερων ετών. Μεταξύ των 

συλλεκτών, οι παλαιότερες κάρτες είναι πολυτιµότερες και ανάλογα µε το είδος 

τους µία κάρτα ενός ή δύο ετών µπορεί να αξίζει χιλιάδες ευρώ. Εντούτοις, ο 

προµηθευτής µπορεί να καθοδηγήσει το διανοµέα  να καταστρέψει τις παλαιές 

κάρτες, οπότε σ' αυτή την περίπτωση ο διανοµέας, συνοδευόµενος από µια 

φρουρά ασφάλειας θα τοποθετήσει τις πολύτιµες κάρτες στη χωµατερή. 

 

            Γενικά οι επιστροφές προϊόντων µπορούν να αποδοθούν στο ακόλουθο 

σχήµα, όπου φαίνεται συνοπτικά η πορεία των προϊόντων µετά την διαδικασία 

διαλογής ως την τελική τους διάθεση. 
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Σχήµα 3.4 Επιστροφές προϊόντων 

(Πηγή:www.ebizq.net/.../features/2589.html?rss) 

 

3.3 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΟΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 

          Σε οποιαδήποτε ροή αντίστροφης εφοδιαστικής, ένας βασικός στόχος 

είναι να λαµβάνεται η υψηλότερη αξία των προϊόντων µέσα από τη 

συµµόρφωση µε νοµικούς περιορισµούς ή περιορισµούς από τον προµηθευτή. 

Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί αυτό,  όπως είδαµε, τα ακόλουθα βήµατα 

πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο µέρος κάθε συστήµατος αντίστροφης 

εφοδιαστικής: Gatekeeping(απόφαση για τα προϊόντα των οποίων η είσοδος 

επιτρέπεται στο σύστηµα αντίστροφης εφοδιαστικής), Συλλογή(συγκέντρωση 

των προϊόντων για το σύστηµα αντίστροφης εφοδιαστικής), ∆ιαλογή (απόφαση 

για το τι θα γίνει  µε κάθε ένα προϊόν), ∆ιάθεση(αποστολή των προϊόντων στον  

επιθυµητό τους  προορισµό). 

 

          Υπάρχουν ποικίλα παραδείγµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

το σύστηµα αντίστροφης εφοδιαστικής, όµως καλύτερα µπορεί να περιγραφεί 

µέσω του διαχωρισµού του στα  δύο ακόλουθα άκρα: συγκεντρωµένο και 

αποκεντρωµένο.  

 

          Σε ένα αποκεντρωµένο σύστηµα, όλες οι αποφάσεις σχετικά µε τη 

διάθεση των προϊόντων λαµβάνονται  στις τοποθεσίες λιανικών πωλήσεων. 

Επιστροφές 

Επισκευή 

Αναβάθµιση 

Ανανέωση 

Ανακατασκευή 

 

Ανακύκλωση 
 

Πελάτης 

∆ευτερεύουσα 
αγορά 

Επιχωµάτωση 
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Μερικά µεταφορικά κόστη αποφεύγονται, καθώς όλα τα προϊόντα δεν 

µεταφέρονται  σε ένα κεντρικό κέντρο επεξεργασίας πριν ληφθούν οι αποφάσεις 

για την διάθεσή τους. Εντούτοις ταυτόχρονα, ένα αποκεντρωµένο σύστηµα θα 

αυξήσει πιθανών τις συνολικές µεταφορικές δαπάνες διάθεσης, καθώς όλα τα 

προϊόντα προορισµένα για συγκεκριµένη  δευτεροβάθµια αγορά 

διασκορπίζονται µέσω του δικτύου καταστηµάτων της επιχείρησης και άµεσα ή 

έµµεσα ο λιανοπωλητής πρέπει να πληρώσει για να συλλέξει τα αγαθά. 

 

          Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα ενός αποκεντρωµένου συστήµατος είναι ότι η 

εταιρία θα λάβει πιθανώς το λιγότερο εισόδηµα από τις εταιρίες δευτεροβάθµιας 

αγοράς. Αυτό συµβαίνει για δύο λόγους: Κατ' αρχάς, κάθε τοποθεσία θα έχει 

πολύ µικρότερη ποσότητα ενός δεδοµένου στοιχείου και οι µικρότερες 

ποσότητες δεν φέρνουν τις υψηλότερες τιµές δευτεροβάθµιες αγορές. 

Αφετέρου, τα άτοµα υπεύθυνα για τη διαλογή  σε ένα συγκεκριµένο κατάστηµα 

µπορεί να µην έχουν επαρκή εµπειρία ώστε να γνωρίζουν την 

αποτελεσµατικότερη διάθεση ενός προϊόντος , δηλαδή τις λιγότερες  παραλαβές 

αντίστροφης εφοδιαστικής  για τον λιανοπωλητή. 

 

          Σε ένα συγκεντρωµένο σύστηµα, όλα τα προϊόντα για την αντίστροφη 

εφοδιαστική συγκεντρώνονται σε µία κεντρική µονάδα , όπου ταξινοµούνται-

διαλέγονται  και στέλνονται στον τελικό  τους προορισµό. Αυτή η µέθοδος 

δηµιουργεί το µεγαλύτερο όγκο για κάθε πελάτη, το οποίο οδηγεί σε υψηλότερα 

εισοδήµατα. Οι υπάλληλοι αναπτύσσουν πείρα σε ορισµένες περιοχές και 

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

 

          Μια από τις σηµαντικότερες δραστηριότητες µέσα σε ένα  σύστηµα 

αντίστροφης εφοδιαστικής είναι η διαλογή. Προφανώς, ο καθορισµός του 

καλύτερου καναλιού για τη διάθεση του προϊόντος είναι κρίσιµης σηµασία για τη 

µεγιστοποίηση των εισοδηµάτων από τα προϊόντα. Το Gatekeeping είναι επίσης 

σηµαντικό για τη µείωση των δαπανών του  συστήµατος. Γενικά, ένα µεγάλο 

κόστος αποτελεί η µεταφορά. Εάν το προϊόν πρόκειται να µεταφερθεί µακριά, 

είναι καλύτερο να ανακαλυφθεί αυτό όσο το δυνατόν νωρίτερα, για να 
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αποτρέψει την εκτέλεση πρόσθετων βηµάτων και την ανάληψη 

συµπληρωµατικών δαπανών. Παραδείγµατος χάριν, εάν µια ηλεκτρική σκούπα 

έχει καταστραφεί και δεν µπορεί να επισκευαστεί, η µεταφορά της 500 χλµ 

µακριά για να πεταχτεί είναι ασύµφορη οικονοµικώς. Το σωστό Gatekeeping 

αποτρέπει τέτοια στοιχεία από το να εισαχθούν στο κανάλι, µε αποτέλεσµα να 

αποτελεί µια πηγή σηµαντικών οικονοµιών. 

 

3.4 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

 

          Η ανάλυση των ευκαιριών διάθεσης προϊόντων είναι το πρώτο βήµα στην 

ανάπτυξη ενός καναλιού αντίστροφης διανοµής. Εντούτοις, πολλές επιχειρήσεις 

θεωρούν ότι η απόκτηση των στοιχείων που απαιτούνται για τις ακριβείς 

αποφάσεις ανακύκλωσης, είναι προβληµατική. Συχνά τα απαραίτητα στοιχεία 

για να υποστηρίξουν την ανακύκλωση είναι διεσπαρµένα στην επιχείρηση και 

στις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας (Thierry 1995). Είναι συνεπώς 

αναγκαία η ύπαρξη ενός συστήµατος που θα διευκολύνει την οµαλή  

αντίστροφη ροή των προϊόντων από το σηµείο  service στον τελικό τους 

προορισµό. Οι απαραίτητες πληροφορίες για την σωστή διάθεση του 

προϊόντος, µπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

Σχετικές µε το προϊόν πληροφορίες 

    Η πρώτη κατηγορία πληροφοριών είναι η σύνθεση των κατασκευασµένων  

προϊόντων. Παραδείγµατα τέτοιων πληροφοριών είναι η συστατική αναγνώριση 

και οι µέθοδοι αποσύνθεσης. Αυτού του είδους η  πληροφορία κερδίζεται από 

την εµπειρία ανακύκλωσης και τους κατασκευαστές/σχεδιαστές του προϊόντος. 

Οι σχετικές µε το προϊόν πληροφορίες δεν αλλάζουν κατά τον κύκλο ζωής του 

προϊόντος. Μερικοί κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως της Bmw, κωδικοποιούν 

κάθε ανακυκλώσιµο µέρος για να καταστήσουν την ανακύκλωση ευκολότερη 

όταν τελειώνει η ζωή  των οχηµάτων (Wu και Dunn 1995).  
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Σχετικές µε τη θέση πληροφορίες 

    Οι πληροφορίες σε αυτήν την κατηγορία αφορούν την ακριβή θέση του  

προϊόντος  και την διαθέσιµη ποσότητα αυτού. Αυτές οι πληροφορίες είναι 

σηµαντικές για τη δραστηριότητα συλλογής  και τον προγραµµατισµό και έλεγχο 

ολόκληρης της διαδικασίας ανακύκλωσης. Οι λιανοπωλητές και οι χρήστες είναι 

οι κύριοι προµηθευτές αυτού του τύπου πληροφοριών.   

 

Σχετικές µε τη χρήση πληροφορίες  

    Αυτή η κατηγορία πληροφοριών αφορά τη χρήση του προϊόντος κατά τη 

διάρκεια ολόκληρης της ζωής του. Παραδείγµατα τέτοιων πληροφοριών είναι το 

service, το ποσό χρήσης κ.λ.π. Αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται  για την  

αξιολόγηση της ποιότητας του προϊόντος και της πιθανής αξίας. Αυτές οι 

πληροφορίες, οι οποίες είναι δυναµικές µέσα στη φύση, µπορεί να είναι 

διαθέσιµες από τον χρήστη του προϊόντος και ίσως τον λιανοπωλητή του 

προϊόντος. Σχετικές µε τη χρήση πληροφορίες χρησιµοποιούνται στις 

δραστηριότητες ταξινόµησης και συλλογής Η αυτόµατη τεχνολογία 

ταυτοποίησης βοηθά τη συλλογή δεδοµένων , όπου η ταυτότητα του προϊόντος  

του προσδίδει ένα µοναδικό ίχνος. Το στοιχείο ανιχνεύεται για να καθοριστεί ο 

αρχικός κατασκευαστής και για να διατηρηθεί ένα ιστορικό  ιδιοκτησίας. Αυτό 

είναι ζωτικής σηµασίας, καθώς τα  προϊόντα περνούν µέσω διάφορων συνόλων 

χρηστών (Giuntini και Andel 1995a Wu και Dunn 1995). Σχετικές µε  την 

χρησιµοποίηση πληροφορίες θα µπορούσαν επίσης να χρησιµοποιηθούν από 

τους κατασκευαστές για να αναλύσουν τα προϊόντα τους και να αυξήσουν τη 

διάρκειά τους. 

 

Νοµοθετικές πληροφορίες  

    Τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει µια αύξηση των νοµοθεσιών της ΕΕ που 

εστιάζουν στην ανακύκλωση. Αυτοί οι  κανονισµοί της ΕΕ έχουν παρέµβει στις 

εθνικές νοµοθεσίες. Π.χ στην Ιρλανδία ο εθνικός νόµος αποβλήτων και ο νόµος 

αποβλήτων συσκευασίας προέρχονται από τις οδηγίες της ΕΕ. Τον Ιούλιο του 

1997 η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εξέδωσε προτεινόµενη Οδηγία για το τέλος 
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ζωής των οχηµάτων , που απαιτεί την υποχρεωτική ανακύκλωση ορισµένων 

υλικών . 

 

Πληροφορίες αγοράς  

    Η εύρεση  αγορών για τα χρησιµοποιηµένα προϊόντα µπορεί να είναι πολύ 

δύσκολη (Thierry 1995). Όπως έχει ξανααναφερθεί  σε οποιαδήποτε ροή 

αντίστροφης εφοδιαστικής, ένας κρίσιµος  στόχος είναι να παραληφθεί η 

υψηλότερη αξία για  τα προϊόντα.  Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ο 

ανακυκλωτής πρέπει να έχει έγκαιρη και ακριβή πρόσβαση στις πληροφορίες 

σχετικά µε την ζήτηση, την τιµή και τη διαθεσιµότητα των προϊόντων. Αυτές οι 

πληροφορίες πρέπει να δίνονται στον ανακυκλωτή πριν από την διαδικασία 

διαλογής. Τα τελευταία χρόνια η εισαγωγή του ∆ιαδικτυακού Μάρκετινγκ και η 

καθιέρωση των δικτύων  ανακύκλωσης, έχει βοηθήσει στην αύξηση πωλήσεων 

των επιµέρους συστατικών. Πριν πέντε χρόνια, η Αµερικανική Ένωση 

Ανακύκλωσης Αυτοκινήτων ( http://www.autorecyc.org/) καθιέρωσε ένα 

βασισµένο στο διαδίκτυο σύστηµα µάρκετινγκ αποκαλούµενο «Η ∆ιεθνής Βάση 

∆εδοµένων», που στοχεύει να αυξήσει τη διαθεσιµότητα και χρήση των 

ανακυκλωµένων µερών αυτοκίνητων. Σήµερα αυτή η βάση δεδοµένων είναι η 

µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών για ανακυκλωµένα µέρη αυτοκινήτων στη 

Βόρεια Αµερική (Lieberman 1999).   

 

Πληροφορίες διαδικασίας 

    Οι προηγούµενες κατηγορίες πληροφοριών παράγονται από παράγοντες 

έξω από την  διαδικασία αποσυναρµολόγησης του προϊόντος π.χ. 

κατασκευαστές, νοµοθέτες, χρήστες  κ.λπ. Οι πληροφορίες  διαδικασίας 

παράγονται µέσα στη δραστηριότητα αποσυναρµολόγησης. Οι δύο κύριες 

κατηγορίες πληροφοριών που παράγονται  εσωτερικά είναι : 

 

αποθήκευσης που αφορούν τη διαθεσιµότητα, ποιότητα και τιµή του 

αποθέµατος την περίοδο που το κατέχει ο ανακυκλωτής. 

πωλήσεων  που εστιάζουν στο ιστορικό πωλήσεων µερών  και υλικών. Το 

ιστορικό πωλήσεων περιέχει  πληροφορίες για την ποιότητα, την ποσότητα και 
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την τιµή των µερών που πωλούνται σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

Αυτές οι πληροφορίες είναι σηµαντικές για τον ανακυκλωτή στις διαδικασίες 

συλλογής και ταξινόµησης, καθώς ο  ανακυκλωτής πρέπει να αξιολογήσει  το 

πιθανό κόστος ζήτησης και ως εκ τούτου αγοράς υλικών/µερών. 

 

    Η απόκτηση και η επεξεργασία αυτών των πληροφοριών απαιτεί την 

ανάπτυξη ενός συστήµατος πληροφοριών (Thierry 1995, Fleischmann 1997). 

Αυτή η ανάγκη για το σύστηµα πληροφοριών τονίστηκε σε µια έρευνα 150 

διευθυντών  αντίστροφης εφοδιαστικής  που έγινε από τους  Rogers και Tibben-

Lembke (1999). Ο Gooley (1998) σηµειώνει επίσης ότι «το ∆ιαδίκτυο γίνεται ένα 

αποτελεσµατικό εργαλείο για την συγκέντρωση και διάδοση πληροφοριών σε 

ένα περιβάλλον  αντιστροφής εφοδιαστικής». Το ∆ιαδίκτυο έχει το πλεονέκτηµα  

ότι είναι απολύτως ανοικτό, παγκόσµιο σύστηµα επικοινωνίας , µε βαθιά 

διείσδυση στην αγορά (Davis and Ο’Sullivan 1999). 

 

3.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ 

           

          Ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εταιρίες 

στην εκτέλεση µιας αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι η έλλειψη καλών 

συστηµάτων πληροφοριών. Πολύ λίγες εταιρίες έχουν επιτυχώς 

αυτοµατοποιήσει τις πληροφορίες που περιβάλλουν την διαδικασία επιστροφής. 

Επειδή  οι πηγές των συστηµάτων  πληροφοριών χρησιµοποιούνται συνήθως 

στο έπακρο, αυτές οι πηγές δεν είναι συνήθως διαθέσιµες για την αντίστροφη 

εφοδιαστική.  

 

          Για να λειτουργήσει καλά, ένα σύστηµα πληροφοριών αντίστροφης 

εφοδιαστικής πρέπει να είναι εύκαµπτο. Εκτός των άλλων, η αυτοµατοποίηση 

των διαδικασιών αντίστροφης εφοδιαστικής είναι δύσκολη, καθώς ισχύουν σε 

αυτές πολλές εξαιρέσεις. Η αντιστροφή εφοδιαστική είναι µια διαδικασία που 

εκτείνεται µεταξύ εταιριών ή επιχειρησιακών µονάδων της ίδιας της επιχείρησης. 

Η ανάπτυξη  συστηµάτων που πρέπει να λειτουργήσουν µεταξύ αυτών των 

ορίων, προσθέτει πρόσθετη πολυπλοκότητα στο πρόβληµα. 



                                                                                                                
  

Μαρχαβήλα Βασιλική 55 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα: δοµή καναλιών, τύποι καναλιών, σχέσεις που 
αναπτύσσονται σε αυτά 

          Για το λιανοπωλητή, ένα σύστηµα που ακολουθεί τις επιστροφές σε 

επίπεδο καταστήµατος, είναι αρκετό. Το σύστηµα πρέπει να δηµιουργήσει µια 

βάση δεδοµένων σε επίπεδο καταστήµατος, έτσι ώστε ο λιανοπωλητής να 

µπορεί να εντοπίζει το επιστρεφόµενο προϊόν και να το ακολουθεί σε όλη την 

αντίστροφη διαδροµή του. Τα συστήµατα πληροφοριών πρέπει επίσης να 

περιλάβουν προγράµµατα αναλυτικών πληροφοριών για σηµαντικές µετρήσεις 

αντίστροφης εφοδιαστικής, όπως τα ποσοστά επιστροφών, τα ποσοστά 

αποκατάστασης επιστροφής καταλόγων κ.λ.π.  Για πολλές επιχειρήσεις, τα 

τρέχοντα συστήµατα πληροφοριών δεν τους επιτρέπουν να ελέγξουν το 

καθεστώς των επιστροφών τους. Ωστόσο  εργαλεία όπως η ραδιοσυχνότητα 

(Radio Frequency)ή οι γραµµωτοί κώδικες (bar codes) είναι ιδιαιτέρως χρήσιµα  

µπορούν σύντοµα να είναι σε λειτουργία εκτενώς. 

 

          Ο γραµµοκώδικας, είναι µια αναγνώσιµη από µηχανή (χρησιµοποιώντας 

µαύρο µελάνι στο άσπρο υπόστρωµα για να δηµιουργήσει τον υψηλό και 

χαµηλό συντελεστή ανάκλασης που µετατρέπεται 1s και 0s) αντιπροσώπευση 

πληροφοριών µέσω ενός οπτικού σχήµατος σε µια επιφάνεια. Αρχικά οι 

γραµµωτοί κώδικες αποθήκευαν τα στοιχεία στα πλάτη και τα διαστήµατα των 

τυπωµένων παράλληλων γραµµών, αλλά σήµερα αποθηκεύονται επίσης στα 

σχέδια των σηµείων, των οµόκεντρων κύκλων και των κωδικών κειµένων που 

κρύβονται µέσα στις εικόνες. Οι γραµµωτοί κώδικες µπορούν να διαβαστούν 

από οπτικούς ανιχνευτές αποκαλούµενους αναγνώστες γραµµωτών κωδικών ή 

σκανάρονται  ως εικόνα από ένα εξειδικευµένο λογισµικό. Επιπλέον 

χρησιµοποιούνται ευρέως στην εφαρµογή  των Αυτόµατων Συστηµάτων 

Συλλογής ∆εδοµένων Ταυτότητας (Auto ID Data Capture-AIDC), που 

βελτιώνουν την ταχύτητα και την ακρίβεια της εισαγωγής δεδοµένων στους  

υπολογιστές (πρόκειται για τις µεθόδους αυτόµατης αναγνώρισης αντικειµένων, 

την συλλογή στοιχείων σχετικών µε αυτά και την άµεση εισαγωγή των στοιχείων 

στους υπολογιστές, δίχως την ανθρώπινη παρέµβαση). Η τεχνολογία των bar 

codes είναι χρήσιµη για τον  εντοπισµό όλων των προϊόντων, τον έλεγχο της 

κατάστασης παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο και τον εντοπισµό λαθών, 

γεγονός το οποίο µπορεί να βοηθήσει τον υπεύθυνο να αντιληφθεί τις 
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απαιτήσεις του συστήµατος αντίστροφης εφοδιαστικής, σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγµή.  

                                                                                           

          Η ραδιοσυχνότητα (RF) είναι µια αυτόµατη µέθοδος προσδιορισµού, που 

στηρίζεται στην αποθήκευση και στην εξ αποστάσεως ανάκτηση  στοιχείων, µε 

την χρήση συσκευών  γνωστών ως  ετικέτες RFID (Radio Frequency 

Identification) ή αναµεταδότες. Μια ετικέτα RFID είναι ένα αντικείµενο που 

µπορεί να κολληθεί επάνω ή να ενσωµατωθεί σε ένα προϊόν ( ή ακόµη και ζώο 

ή πρόσωπο), µε σκοπό τον προσδιορισµό αυτού, µε την χρήση ραδιοκυµάτων. 

Μερικές ετικέτες µπορούν να διαβαστούν από διάφορους µετρητές αρκετά 

µέτρα µακριά από το οπτικό πεδίο του αναγνώστη. Οι περισσότερες ετικέτες 

RFID περιέχουν τουλάχιστον δύο µέρη. Το πρώτο είναι ένα ολοκληρωµένο 

κύκλωµα για την αποθήκευση και την επεξεργασία των πληροφοριών, τη 

διαµόρφωση και την αποδιαµόρφωση ενός σήµατος (RF) και ίσως άλλες 

εξειδικευµένες λειτουργίες. Το δεύτερο είναι µια κεραία για τη λήψη και τη 

διαβίβαση του σήµατος. 

  

 

 

          Οι επιχειρήσεις µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη διαχείριση των 

στοιχείων (data management) για να εντοπίσουν ροή πληροφοριών µεταξύ των 
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προϊόντων και των πελατών και να διακρίνουν  ταυτόχρονα, το ποσοστό 

αναλογίας επιστρεφόµενων αγαθών. Οι πληροφορίες χρησιµοποιούνται για να 

βελτιώσουν την αξιοπιστία των προϊόντων και να εντοπιστούν τα πρόσθετα 

προβλήµατα στο σύστηµα αντίστροφης εφοδιαστικής. Επιπλέον µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να βελτιωθεί η πρόβλεψη  για την ανάγκη επιπλέον  

προϊόντων. 

 

          Μια εταιρία, ανέπτυξε ένα πολύ απλό σύστηµα για να βοηθήσει στη 

συµπίεση του κύκλου ζωής της διάθεσης των προϊόντων. Εκτός από µια 

επένδυση σε συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, σχεδίασαν και   

χειρωνακτικά συστήµατα, προκειµένου να βελτιώσουν την διαδικασία 

επιστροφών. Χρησιµοποιούν ένα σύστηµα τριών-χρωµάτων. Ένας υπάλληλος 

του καταστήµατος λαµβάνει οδηγίες για το επιστρεφόµενο αγαθό, από κανόνες 

που ενσωµατώνονται στο τερµατικό του σηµείου πώλησης, στο γραφείο 

υπηρεσιών. Το  συγκεκριµένο τερµατικό ανακτά την πολιτική επιστροφής για 

εκείνο το συγκεκριµένο στοιχείο. Ο υπάλληλος του καταστήµατος τοποθετεί µια 

κίτρινη αυτοκόλλητη ετικέτα στο στοιχείο εάν πρόκειται να επιστραφεί στον 

προµηθευτή. Μια πράσινη αυτοκόλλητη ετικέτα αν  το στοιχείο πρόκειται να 

τοποθετηθεί στην παλέτα διάσωσης. Εάν το σύστηµα δείχνει το κόκκινο το 

στοιχείο είναι εξαίρεση και πρέπει να ερευνηθεί. Αυτή η συγκεκριµένη εταιρία 

προσπαθεί να κρατήσει τον αριθµό των κόκκινων ετικετών στο ελάχιστο. Επειδή 

η απόφαση διάθεσης λαµβάνεται από το σύστηµα και δεν στηρίζεται σε 

µεµονωµένες κρίσεις, για τις περισσότερες επιστροφές  ο  κύκλος ζωής της 

διάθεσης µειώνεται εντυπωσιακά (Rogers and Tibben-Lembke 1998). 

 

          Επιπλέον, λόγω των συστηµάτων τους, αυτή η εταιρία έχει το 

πλεονέκτηµα εντοπισµού των επιστροφών, της µέτρησης του κύκλου ζωής και 

της απόδοσης των προµηθευτών. Επίσης, τα καταστήµατα µπορούν να δουν 

εάν οι καταναλωτές διαπράττουν  «κατάχρηση επιστροφών» και προσπαθούν 

να εκµεταλλευτούν το κατάστηµα.  
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3.6 OUTSOURCING REVERSE LOGISTICS 

 

          Εκτός από τις ίδιες τις επιχειρήσεις που οργανώνουν µε δικά τους δίκτυα 

την ανάκτηση των προϊόντων ή των συσκευασιών τους (π.χ. περίπτωση 

µπουκαλιών για την εµφιάλωση µπύρας), ένας σηµαντικός αριθµός 

επιχειρήσεων δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε εργασίες που έχουν να 

κάνουν µε την ανάκτηση και αξιοποίηση της αποµένουσας αξίας 

χρησιµοποιηµένων προϊόντων ή συσκευασιών άλλων επιχειρήσεων. 

Παράλληλα, άλλες επιχειρήσεις αναλαµβάνουν µέρος από τις δραστηριότητες 

της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. µεταφορά και αποθήκευση). 

 

          Έτσι πολλές επιχειρήσεις µεταφέρουν σε εξωτερικούς συνεργάτες τις 

περισσότερες ή όλες τους τις δραστηριότητες της αντίστροφης εφοδιαστικής. 

Αυτές οι εταιρίες χρησιµοποιούν τον εξωτερικό τους προµηθευτή της 

αντίστροφης εφοδιαστικής ως συγκριτική µέτρηση επιδόσεων, που βοηθά να 

καθορίσουν ποιες και πώς οι δραστηριότητες της αντίστροφης εφοδιαστικής 

πρέπει να εκτελεσθούν, και πόσο αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να 

κοστίσουν. Συχνά, αυτοί οι εξωτερικοί προµηθευτές εκτελούν τις αντίστροφες 

δραστηριότητες καλύτερα και οι πελάτες  τους θεωρούν ότι όποιος χρησιµοποιεί 

αυτές τις εταιρίες υπηρεσιών, µειώνει το διοικητικό του κόστος (απ’ ότι στην 

περίπτωση εκτέλεσης των εργασιών από τον ίδιο τον  πελάτη). Αυτοί οι 

εξωτερικοί προµηθευτές έχουν γίνει ειδικοί στη διαχείριση της αντίστροφης ροής 

και εκτέλεσης των βασικών υπηρεσιών προστιθεµένης αξίας, όπως 

ανακατασκευής και ανανέωσης.  

 

          Ωστόσο οι περισσότεροι λιανοπωλητές και κατασκευαστές αγωνίζονται να 

χειριστούν και να επεξεργαστούν τις επιστροφές εσωτερικά. Έναν βασικό λόγο 

για αυτό, αποτελεί η ογκώδης µετατόπιση στην ευκαιρία εισοδήµατος που 

ακολουθεί την πώληση κάθε προϊόντος. Οι πελάτες θα ξοδέψουν 5 έως 20 

φορές από την αρχική τιµή πωλήσεως, λόγω πρόσθετων υπηρεσιών 

(McCluskey, Bijesse και Sodano, 2002). Πολλοί κατασκευαστές όµως 

αναγκάζονται να ψάξουν για έναν εξωτερικό προµηθευτή, όπως συµβαίνει 
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συχνά και µε την εφοδιαστική αλυσίδα, για διάφορους λόγους όπως: η 

επιστροφή προϊόντων αποτελεί ένα µικρό µέρος των επιχειρησιακών 

διαδικασιών τους, πρωταρχικός τους στόχος είναι η µεταφορά νέων προϊόντων 

στους πελάτες, έχουν δυσκολία στην κατανόηση και έλεγχο των δαπανών, 

υπάρχει φτωχό ή και κανένα σύστηµα για την διαχείριση των επιστροφών, η 

έλλειψη συστηµάτων οδηγεί στην αργή επεξεργασία των επιστροφών , λίγα 

καλά κανάλια υπάρχουν για να πάρουν την αξία από τις επιστρεφόµενες και 

επεξεργασµένες µονάδες τους, οι επιστροφές αποτελούν ένα σηµαντικό 

πρόβληµα εάν δεν διοικούνται σωστά. 

 

          Οι εξωτερικοί προµηθευτές αντίστροφης εφοδιαστικής ή 3PRLs (Third 

Party Logistics) µπορούν να βοηθήσουν στα προαναφερόµενα προβλήµατα 

των επιχειρήσεων, ενώ βασικοί στόχοι των εξωτερικών προµηθευτών 

αποτελούν οι παρακάτω: 

 

 

Πίνακας 3.1  Στόχοι των 3PLs  ( Πηγή: Guojun, J.) 

 

          Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις ζητούν από έναν εξωτερικό προµηθευτή 

αντίστροφης εφοδιαστικής: οικονοµίες κόστους, εύκολη διαχείριση , ποιοτική 

εξυπηρέτηση των πελατών τους(καθώς µπορεί να αποτελεί επέκταση της 

οµάδας εξυπηρέτησης πελατών του πελάτη και θα πρέπει να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες και τα αιτήµατα του τελικού πελάτη τους), γρήγορος κύκλος ζωών των 

προϊόντων( κατευθείαν δηµιουργήστε, λάβετε, στείλετε ή πιστώστε, 

επιθεωρήστε, επισκευάστε, ανακτήστε), ακρίβεια (σωστό χειρισµό των µονάδων 

µέσω κάθε βήµατος των απαραίτητων διαδικασιών) , σωστή τοποθέτηση και 

διαχείριση των µονάδων, διαφάνεια, έγκαιρες αναπροσαρµογές στοιχείων (για 

Στόχοι των 3PLs 

• Ικανοποίηση των πελατών τους 

• Μεγιστοποίηση Ταχύτητας ∆ιαδικασιών Επιστροφών 

• Ελαχιστοποίηση ∆απανών Επεξεργασίας 

• Έλεγχος ∆ραστηριοτήτων 

• Έλεγχος ∆απανών 
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να επεξεργαστούν τις πιστώσεις πελατών βασισµένες στις παραλαβές), 

εκθέσεις, λεπτοµερής τιµολόγηση. 

 

          Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν και οι προµηθευτές 4PLs (Fourth 

Party Logistics). Πρόκειται για ολοκληρωτές που συγκεντρώνουν τους πόρους, 

τις ικανότητες και την τεχνολογία της οργάνωσής τους και άλλων οργανώσεων 

προκειµένου να σχεδιάσουν, χτίσουν και τρέξουν τις λύσεις αλυσίδων 

αντίστροφης εφοδιαστικής (ή και εφοδιαστικής αλυσίδας). Μπορεί να ειπωθεί ότι 

ένας προµηθευτής 4PL είναι το ίδιο µε έναν  µη εξελιγµένο προµηθευτή  3PL. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Third-party_logistics_provider) 
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                                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ  ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

          Πολλές επιχειρήσεις εστίασαν αρχικά στα ζητήµατα Αντίστροφης 

Εφοδιαστικής λόγω των περιβαλλοντικών ανησυχιών. Σήµερα, µερικοί 

ενδιαφέρονται αποκλειστικά για το κοµµάτι της Αντίστροφης Εφοδιαστικής που 

αφορά την επιστροφή των προϊόντων στους προµηθευτές τους. Εντούτοις στο 

µέλλον, οι περιβαλλοντικές εκτιµήσεις θα ασκήσουν µεγαλύτερη επίδραση σε 

πολλές αποφάσεις εφοδιαστικής. Π.χ: 

 

1) Οι δαπάνες επιχωµάτωσης σκουπιδιών (landfill) έχουν αυξηθεί σταθερά τα 

τελευταία χρόνια και αναµένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται: Η διάθεση των 

ανεπιθύµητων προϊόντων γίνεται όλο και περισσότερο ελεγχόµενη 

δραστηριότητα. Στις ΗΠΑ η παραδοσιακή µέθοδος τοποθέτησης προϊόντων 

στις χωµατερές, δεν είναι ούτε τόσο απλή ούτε τόσο ανέξοδη όπως ήταν 

κάποτε. Καθώς ο αριθµός δηµοτικών χωµατερών στις Ηνωµένες Πολιτείες 

συνεχίζει να συρρικνώνεται και καθώς οι σχετικοί κανονισµοί γίνονται όλο και 

πιο αυστηροί, το κόστος τοποθέτησης προϊόντων στις χωµατερές έχει αυξηθεί 

σταθερά. Οι αυξανόµενοι περιορισµοί έχουν εστιάσει στην εφαρµογή  

µεγαλύτερων µέτρων, προκειµένου να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον. Αυτό έχει οδηγήσει στο κλείσιµο πολλών εγκαταστάσεων και στην 

αύξηση κόστους για άλλες. 

 

2) Πολλά προϊόντα δεν µπορούν πλέον να εναποτίθενται στις χωµατερές λόγω 

περιβαλλοντικών κανονισµών: Μια άλλη περιοχή αυξανόµενων κανονισµών, 

είναι ο προσδιορισµός των στοιχείων που µπορούν να τοποθετηθούν στις 

χωµατερές. Σε περιοχές όπου η νοµοθεσία δεν  αναγκάζει τον κατασκευαστή 

στην ανάκληση του προϊόντος, δεν επιτρέπεται η εναπόθεση των προϊόντων 

στις χωµατερές. Σε ορισµένες περιπτώσεις, αυτό µπορεί να οδηγήσει µία 

εταιρία στην  συλλογή  αυτών των προϊόντων. 
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3) Οικονοµικοί και περιβαλλοντικοί προβληµατισµοί αναγκάζουν τις εταιρίες να 

χρησιµοποιούν επαναχρησιµοποιήσιµα υλικά συσκευασίας και άλλα υλικά: Οι 

επιχειρήσεις οδηγούνται συχνά στην απόφαση αυτή, θέλοντας να δείξουν ένα 

περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένο προφίλ στους καταναλωτές, γεγονός που 

αποδεδειγµένα βοηθά στην αύξηση των πωλήσεων. 

 

4) Πολλοί παραγωγοί υποχρεούνται από το νόµο στην ανάκληση των προϊόντων 

τους στο τέλος της χρήσιµης διάρκειας ζωής τους: Σε όλη την Ευρώπη και τις 

Ηνωµένες Πολιτείες, η νοµοθεσία έχει θεσπίσει  όρους για την  διάθεση των 

προϊόντων που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους. Στη Γερµανία, οι νέοι 

νόµοι υπαγορεύουν ότι ο παραγωγός ενός αγαθού πρέπει να έχει την ευθύνη 

για την τελική διάθεση του προϊόντος. Σε µερικές πολιτείες των  ΗΠΑ, έχουν 

προταθεί παρόµοια µέτρα. Για παράδειγµα, πολλές πολιτείες υποχρεώνουν 

τους λιανοπωλητές των µπαταριών οχηµάτων στην  ανάκληση των 

χρησιµοποιηµένων µπαταριών.  

 

5) Οι περιβαλλοντικά παρακινούµενοι περιορισµοί αναγκάζουν εταιρίες στην 

ανάκληση των υλικών συσκευασίας τους:  Οµοίως µε τα προϊόντα, ισχύουν και 

ανάλογοι νόµοι για την ανάκληση των συσκευασιών.  

 

4.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001& EMAS  

 

          Τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης είναι µια µεθοδολογία 

συστηµατοποίησης των διεργασιών µιας επιχείρησης, µε σκοπό τη βελτίωση 

των περιβαλλοντικών και οικονοµικών της επιδόσεων. Τα δύο παγκοσµίως 

κυρίαρχα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης είναι το πρότυπο ISO 14001 

(International Organization of Standardization) και ο κανονισµός EMAS (Eco-

Management and Audit Scheme). 
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Α. ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001 

 

          Η σειρά προτύπων ISO 1400 εκδόθηκε το 1996 από τον ∆ιεθνή 

Οργανισµό Τυποποίησης, διαβλέποντας τις ανάγκες της αγοράς για θέµατα 

διασφάλισης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Από αυτά το πρότυπο ISO 

14001 αποτελεί µοντέλο για ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που 

µπορεί να αξιολογηθεί και να πιστοποιηθεί από διαπιστευµένους φορείς 

πιστοποίησης. 

 

          Σύµφωνα µε το πρότυπο εντοπίζονται οι διαδικασίες της εταιρείας που 

επιβαρύνουν το περιβάλλον, καθορίζονται οι στόχοι που οδηγούν στην µείωση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ποσοτικοποιούνται και ορίζονται οι 

απαραίτητες διαδικασίες των οποίων η διαρκής εφαρµογή εξασφαλίζει την 

επίτευξη τους. Ελέγχονται, ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποιητική εφαρµογή 

τους και αν χρειαστεί, γίνονται οι κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις. Παράλληλα 

καταγράφονται οι αρµοδιότητες του προσωπικού που εκτελεί αυτές τις 

διαδικασίες, το οποίο και εκπαιδεύεται κατάλληλα 

(www.ebeh.gr/images/news/14001_EMAS_1.pdf). 

 

 

Β. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS)            

 

          Το Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης & Ελέγχου (ο κανονισµός 

EMAS) έχει ως στόχο να προαγάγει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων σε 

θέµατα περιβάλλοντος. Είναι ένα σύστηµα που επιτρέπει σε επιχειρήσεις να 

αναλάβουν σε εθελοντική βάση τη δέσµευση να αξιολογηθούν και να 

βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε περιβαλλοντικά θέµατα. 
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          Το σύστηµα άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 1995 και 

αναθεωρήθηκε το 2001. Το EMAS είναι εφαρµόσιµο σε κάθε επιχείρηση του 

δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα, που αναλαµβάνει την τη δέσµευση να βελτιώσει 

την περιβαλλοντική της επίδοση. Οι βασικοί στόχοι του EMAS είναι η βελτίωση 

της περιβαλλοντικής επίδοσης, η επίδειξη συµµόρφωσης µε την περιβαλλοντική 

νοµοθεσία και η γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιτευγµάτων µιας 

επιχείρησης στο ευρύτερο κοινό. Το EMAS είναι εθελοντική διαδικασία και 

δικαίωµα συµµετοχής έχει οποιοσδήποτε οργανισµός θέλει να βελτιώσει την 

συνολική περιβαλλοντική του επίδοση. Στο Παράρτηµα 2 αναφέρονται 

λεπτοµερώς τα Βήµατα Εφαρµογής του EMAS 

(www.ebeh.gr/images/news/14001_EMAS_1.pdf).     

                                                                                                                 

          Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι διαφορές των δύο συστηµάτων.  

 

ISO 14001  EMAS 

Α) Παγκόσµια αναγνώριση. 

Β)∆εν απαιτεί την καταγραφή των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των 

σχετικών µε την επιχείρηση 

νοµοθετηµάτων. 

Γ) Ετήσιος έλεγχος συµµόρφωσης του 

Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης. 

∆)∆εν απαιτεί περιβαλλοντική δήλωση. 

Ε)Η περιβαλλοντική πολιτική του 

οργανισµού είναι ανακοινώσιµη στο 

κοινό. 

 

Α) Αναγνώριση µόνο στην Ε.Ε. 

Β)Απαιτεί την καταγραφή των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των 

σχετικών µε την επιχείρηση 

νοµοθετηµάτων. 

Γ)Καθορισµός της περιόδου 

επανελέγχου από τους επιθεωρητές 

περιβάλλοντος το ελάχιστο κάθε 3 

χρόνια. 

∆)∆εν απαιτεί περιβαλλοντική δήλωση. 

Ε)Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει 

να δηµοσιεύεται µεταξύ άλλων και στα 

πλαίσια της περιβαλλοντικής δήλωσης. 

Πίνακας 4.1 ∆ιαφορές ISO 14001 και EMAS 

(Πηγή:www.ebeh.gr/images/news/14001_EMAS_1.pdf) 
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4.3 ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

          Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει στραφεί µε ενδιαφέρον στην ανάπτυξη 

και τη θέσπιση των «πράσινων νόµων» για να µειώσει ή να αποβάλει την 

επίδραση στο περιβάλλον. Η αρχική εστίαση ήταν στη Γερµανία και στη βόρεια 

Ευρώπη (Νορβηγία, ∆ανία, και Φινλανδία) όπου η περιβαλλοντική επίδραση 

είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό ζήτηµα. Ένα µεγάλο µέρος αυτής της εστίασης 

ήταν στα απόβλητα και την ανακύκλωση. Τα τελευταία όµως χρόνια, οι 

Γερµανοί κυρίως, έχουν εγκρίνει  νέους πράσινους νόµους, που εστιάζουν στην 

διάθεση των προϊόντων και την τεχνολογία. Η ουσία αυτών των νέων νόµων 

ήταν ότι ο αρχικός κατασκευαστής εξοπλισµού ενός προϊόντος ή µιας 

τεχνολογίας, θα γινόταν  ο αρµόδιος και για την τελική διάθεση του εξοπλισµού 

ή της τεχνολογίας. Ο κατασκευαστής θα µπορούσε να θεωρηθεί άµεσα 

υπεύθυνος  εάν µια αποτυχία στη διάθεση της τεχνολογίας οδηγήσει σε 

οικονοµική ή φυσική ζηµία. Σε πραγµατικούς όρους, αυτό σηµαίνει, ότι ένας 

κατασκευαστής  ψυγείων θα µπορούσε να θεωρηθεί άµεσα αρµόδιος, εάν ο 

τελευταίος αγοραστής του ψυγείου το πετούσε σε χώρο απορριµµάτων χωρίς 

να βγάλει τις πόρτες, µε συνέπεια ένα παιδί να παγιδευτεί µέσα σε αυτό και να 

πεθάνει. 

 

          Ενώ η επιβολή αυτού του τύπου «πράσινου νόµου» έχει προκαλέσει και 

πολεµηθεί, η βασική ιδέα της επέκτασης των «πράσινων νόµων» και στα 

προϊόντα και την τεχνολογία, εκτός από τα στερεά -ρευστά απόβλητα και τα 

επικίνδυνα υλικά, ήταν βεβαίως στην ηµερήσια διάταξη πολλών κρατών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

          Τα τελευταία  χρόνια αυτή η τάση έχει αυξηθεί ουσιαστικά και µάλιστα η 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 2003 ανέπτυξε νέους κανονισµούς, υπό το γενικό τίτλο 

των «Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού» (Waste Electrical 

and Electronic Equipment-WEEE). Η εν λόγω οδηγία βάζει κάποιο όριο στο να 

θεωρείται ο κατασκευαστής απόλυτα υπεύθυνος για την διάθεση του ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 
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          Η οδηγία απαιτούσε από τους κατασκευαστές/προµηθευτές την 

ανάκληση ξεπερασµένου ή ανεπιθύµητου εξοπλισµού. Επιπλέον, εάν δεν 

γινόταν ανάκληση από τον προµηθευτή, ο τελικός χρήστης θα έπρεπε να το 

ξεφορτωθεί, σύµφωνα όµως µε τους κανονισµούς και όχι αφήνοντάς το απλά  

σε µία σωρό απορριµµάτων. Σπουδαιότερο όλων είναι ότι η οδηγία αυτή έχει 

πλέον εγκριθεί, όχι µόνο από ένα περιορισµένο σύνολο ευρωπαϊκών χωρών, 

αλλά από την ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπεριλαµβανοµένου 

συγκεκριµένα και του Ηνωµένου Βασιλείου. Στην πραγµατικότητα, η οδηγία 

WEEE  έγινε νόµος τον Αύγουστο του 2005.  

 

          Η οδηγία WEEE καθώς και άλλοι παρόµοιοι κανονισµοί, που βρίσκονται 

προς το παρόν σε στάδιο ανάπτυξης ΕΕ, θα ασκήσουν πολύ σηµαντική 

επίδραση στην Αντίστροφη Εφοδιαστική. Προφανώς οι επιχειρήσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εταιρίες στη βιοµηχανία ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού, καθώς επίσης και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων των καναδικών εταιριών και των ΗΠΑ που πωλούν στις 

ευρωπαϊκές αγορές, θα βρεθούν αντιµέτωπες µε το να προσαρµοστούν σε 

αυτές τις νέες προδιαγραφές και οδηγίες.     

 

          Γενικότερα, σε διαφορετικές χώρες µπορεί να υπάρχουν και  διαφορετικές 

πολιτικές, όµως οι σηµαντικότεροι τοµείς ανησυχίας  µπορούν να χωριστούν 

στις εξής κατηγορίες: 

 

          Άσπρα αγαθά (ψυγεία, ψυκτήρες, εξοπλισµός θέρµανσης, βραστήρες, 

πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων και εξοπλισµός κουζινών), Καφέ αγαθά 

(εξοπλισµός ήχου, τηλεοράσεις, φωτοτυπικά µηχανήµατα και µηχανές fax),  

Υπολογιστές,  Αυτοκίνητα,  Μπαταρίες.  

  

          Ακολουθεί ανάλυση ορισµένων εκ των παραπάνω κατηγοριών, σχετικά 

µε τον τρόπο αντιµετώπισής τους σε ορισµένες Ευρωπαϊκές χώρες. 
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Ηλεκτρονικά Απόβλητα (Άσπρα Αγαθά)  

    Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το ζήτηµα για το πώς τα ηλεκτρονικά προϊόντα 

πρέπει να αποσύρονται και πόση ανακύκλωση αυτών πρέπει να γίνεται,  είναι 

ένα ευρέως συζητηµένο θέµα και ειδικά στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι µια 

Βρετανική Μελέτη έδειξε ότι, τα  ηλεκτρονικά προϊόντα αποτελούν λιγότερο από 

το ένα τοις εκατό όλων των στερεών απόβλητων στη Μεγάλη Βρετανία 

(Recycling Laws International , Σεπτέµβριος 1997).   

 

    Ενώ η ΕΕ άρχιζε την εκτίµηση µιας πανευρωπαϊκής οδηγίας  για τα 

ηλεκτρονικά απόβλητα, πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξέταζαν τις εσωτερικές 

πολιτικές τους. Για παράδειγµα, η Νορβηγία ανήγγειλε σχέδια για να απαιτήσει 

από τους παραγωγούς και εισαγωγείς του ηλεκτρονικού εξοπλισµού (EE) την  

ανάκληση απορριφθέντων προϊόντων και αποβλήτων. Έξι εµπορικές 

οργανώσεις συµφώνησαν να συλλέξουν 80 τοις εκατό των Νορβηγικών 

Ηλεκτρονικών Αποβλήτων µέσα σε πέντε έτη. Η συµφωνία, η οποία είχε 

σχεδιαστεί για να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999, περιλάµβανε άσπρα αγαθά, 

προσωπικούς υπολογιστές, τηλέφωνα, καλώδια, ηλεκτρονικά και βιοµηχανικά 

ηλεκτρικά αγαθά. Ακολουθώντας την αρχή ότι όποιος µολύνει πληρώνει, το 

σύστηµα χρηµατοδοτήθηκε από τη δαπάνη ανακύκλωσης που επιβάλλεται στα 

νέα ηλεκτρονικά προϊόντα. Οµοίως η Ολλανδία και η Ελβετία διατύπωσαν  

παρόµοιες πολιτικές (Environment Daily , Μάρτιος 1998). 

 

    Μια µελέτη από ένα βρετανικό πρόγραµµα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών, 

βρήκε ότι οι  τηλεοράσεις είναι πάρα πολύ ακριβές για να ανακυκλωθούν. Η 

µελέτη κατέληξε στο συµπέρασµα ότι είναι  καλύτερα αυτές να αποθηκεύονται 

µέσα στις σοφίτες και τα γκαράζ των ανθρώπων, µέχρι η διαδικασία και η αγορά 

για τα ανακτηµένα υλικά να αναπτυχθεί πλήρως(Recycling Laws International 

,1997).   
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Ανακύκλωση  Αυτοκινήτων 

    Σύµφωνα µε µια µελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χρόνο πετώνται 9 

εκατοµµύρια οχήµατα στους κόλπους της, δηµιουργώντας απόβλητα 9 

εκατοµµυρίων τόνων (Environment Daily,7 Ιουλίου 1997). 

 

    Βάση νόµου έχει τεθεί στόχος ως το 2015, να έχει ανακτηθεί το 90 τοις 

εκατό όλων των οχηµάτων. Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου, ο τελευταίος 

ιδιοκτήτης θα λαµβάνει ένα πιστοποιητικό καταστροφής από εξουσιοδοτηµένο 

αποσυναρµολογητή (dismantler). Εάν το όχηµα έχει αρνητική αξία, ο 

κατασκευαστής θα πρέπει να επιστρέψει στον ιδιοκτήτη το ανάλογο κόστος. 

Αυτός ο  όρος αποτελεί µια ιδιαίτερη πηγή δυσαρέσκειας για τις 

αυτοκινητοβιοµηχανίες (Environment Daily, 21 Ιουλίου 1997). 

 

    Οι αυτοκινητοβιοµηχανίες είναι επίσης δυσαρεστηµένες για τους στόχους 

που η ΕΕ έχει θέσει για το µη-ανακυκλώσιµο περιεχόµενο αυτοκινήτων. Νόµος 

της ΕΕ έχει θέσει τους στόχους για τη µείωση του ποσοστού των αποβλήτων 

αυτοκινήτων που καταλήγουν σε χωµατερές, στο πέντε τοις εκατό µέχρι το έτος 

2015. Οι αυτοκινητοβιοµηχανίες υποστηρίζουν ότι µια τέτοια επιδίωξη θα 

βλάψει το περιβάλλον, καθώς θα τους αναγκάσει να χρησιµοποιούν 

περισσότερο µέταλλο, το οποίο είναι ευκολότερα ανακυκλώσιµο, αλλά 

βαρύτερο από άλλα διαθέσιµα υλικά.  

 

          Αντίθετα από τις αυτοκινητοβιοµηχανίες, οι αποσυναρµολογητές της 

Ευρώπης χαιρέτισαν τον εν λόγω νόµο. Θεωρούν ότι θα είναι µια βελτίωση σε 

θέµατα του συστήµατος των εθελοντικών συµφωνιών σε όλη την Ευρώπη, το 

οποίο διαφέρει  µεταξύ των χωρών (Environment Daily,21 Απριλίου 1997). 

 

          Στο Ηνωµένο Βασίλειο, ένα εθελοντικό σύστηµα ανακύκλωσης έχει 

οργανωθεί από αντιπροσώπους κατασκευαστών και αποσυναρµολογητών 

οχηµάτων, βιοµηχανίες µετάλλων, πλαστικών  και λαστιχένιων εξαρτηµάτων. 

Αντίθετα από τα σχέδια στην Γερµανία και την Ολλανδία, η ανάκτηση 
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καθορίζεται από τις δυνάµεις της αγοράς, ενώ δεν υπάρχει καµία επιβάρυνση 

στα νέα οχήµατα που πωλούνται (Environment Daily,15 Ιουλίου 1997). 

 

          Στην Ολλανδία, ένα εθνικό σύστηµα κυβερνητικών πιστοποιηµένων 

κέντρων ανακύκλωσης έχει εγκαθιδρυθεί. Τη στιγµή της αγορά, ο αγοραστής 

καταβάλλει µια αµοιβή 250 φιορινιών (περίπου 60 ευρώ). Μόλις 

αποσυναρµολογηθεί το αυτοκίνητο, ο αποσυναρµολογητής στέλνει µια επίσηµη 

ανακοίνωση στο οργανωτικό σώµα, το οποίο έπειτα καταβάλλει την αµοιβή. Η 

τρέχουσα λειτουργία του συστήµατος είναι επίσης χρηµατοδοτηµένη από έναν 

εθνικό φόρο ιδιοκτησίας αυτοκινήτων. Μόλις είναι ένα αυτοκίνητο εγγραφεί, ο 

ιδιοκτήτης καταβάλλει µια ετήσια αµοιβή µέχρι να υπάρξει επίσηµο έγγραφο 

που να αποδεικνύει  ότι το όχηµα έχει πωληθεί  ή αποσυναρµολογηθεί 

(Amsterdam: Auto Recycling Nederland BV, 1996). 

 

          Αν και διάφορες χώρες της ΕΕ έχουν δηµιουργήσει εθελοντικά 

προγράµµατα ανάκλησης για τις αυτοκινητοβιοµηχανίες, η Σουηδία ήταν η 

πρώτη που ανήγγειλε µια υποχρεωτική απαίτηση ανάκλησης. Οι 

αυτοκινητοβιοµηχανίες πρέπει να καθιερώσουν ένα δίκτυο 

αποσυναρµολογητών, λιανοπωλητών και χονδρεµπόρων για να εξασφαλίσουν 

ότι τα αυτοκίνητα που επιστρέφονται για ανακύκλωση αποσυναρµολογούνται 

κατάλληλα. Οι κατασκευαστές πρέπει να δεχτούν τα οχήµατα για ανακύκλωση 

χωρίς χρέωση, εκτός από την περίπτωση παλαιότερων οχηµάτων, όπου 

µπορεί να χρεωθεί µια αµοιβή, εάν το κόστος της ανακύκλωσης  υπερβαίνει την 

αξία των ανακτηµένων  υλικών (Environment Daily, 27 Οκτωβρίου 1997). 

 

Συλλογή µπαταριών  

          Τον Απρίλιο του 1997, η γερµανική κυβέρνηση υιοθέτησε κανονισµούς 

σχετικά µε την αποκατάσταση και τη διάθεση των χρησιµοποιηµένων 

µπαταριών. Οι κατασκευαστές υποχρεούνται να ανακαλούν, να ανακυκλώνουν 

και να διαθέτουν τις επιστρεφόµενες µολυσµατικού περιεχοµένου µπαταρίες, 

χωρίς χρέωση. Στους εν λόγω κανονισµούς περιλαµβάνονται και οι  µπαταρίες 

αυτοκινήτων. Αναµένεται ότι αυτή η νοµοθεσία θα δηµιουργήσει την ώθηση για 
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το ενοποιηµένο σύστηµα επιστροφής µπαταριών (Hannover, Germany: Varta 

AG, April 30,1997). 

 

          Στη Γερµανία επίσης έχει συνταχθεί νοµοθεσία η οποία  απαγορεύει την 

πώληση οποιωνδήποτε συσκευών, από τις οποίες οι επικίνδυνες µπαταρίες δεν 

µπορούν εύκολα να αφαιρεθούν (Recycling Laws International, September 

1997).  

 

      Στη Σουηδία, έγινε προσπάθεια συλλογής του 90 τοις εκατό των 

χρησιµοποιηµένων µπαταριών νικελίου-καδµίου  . Επειδή η βιοµηχανία δεν 

εκπλήρωσε αυτόν τον στόχο ως το 1995, το 1997 η σουηδική κυβέρνηση 

τοποθέτησε  υπεύθυνους για τη συλλογή των µπαταριών, τους ανώτερους 

τοπικούς υπαλλήλους (Recycling Laws International, September 1997).   

 

4.4 ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

  

          Το  2001 ίσχυσε ο νόµος 2939, που αφορούσε στις «Συσκευασίες και 

Εναλλακτική διαχείριση των Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων » . Η 

πραγµατοποίηση των στόχων του νόµου ανατέθηκε στον Εθνικό Οργανισµό 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.), 

ενώ οι ρυθµίσεις του εναρµονίζονται µε τις διατάξεις σχετικής οδηγίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1994,  

«για τις συσκευασίες και τα απόβλητα της συσκευασίας». Σκοπός του εν λόγω 

νόµου ήταν η θέσπιση µέτρων  για την διαχείριση των  συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων, µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση ή αξιοποίηση των αποβλήτων 

τους.  

 

          Σύµφωνα µε αυτόν, οι επιχειρήσεις που εισάγουν, παράγουν και 

διαθέτουν στην Ελληνική αγορά συσκευασµένα προϊόντα καθώς και άλλα 

προϊόντα όπως µπαταρίες, συσσωρευτές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 

συσκευές, ελαστικά οχηµάτων κλπ. είναι υποχρεωµένες να µεριµνούν για τη 

συλλογή και την ανακύκλωση τους. 
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          Για κάθε διαχειριστή συσκευασίας και άλλου προϊόντος ο οποίος ασκεί 

δραστηριότητα ή διατηρεί επιχείρηση κατά παράβαση των διατάξεων του εν 

λόγω νόµου ισχύουν ποινικές κυρώσεις, όπως πρόστιµά ή ακόµα και ποινή 

φυλάκισης.  

 

    Ως εναλλακτική διαχείριση προσδιορίζονται οι εργασίες συλλογής, 

µεταφοράς, µεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιµοποίησης 

και αξιοποίησης των χρησιµοποιηµένων προϊόντων ώστε να επιστρέφουν στο 

ρεύµα της αγοράς. 

 

Οι βασικές αρχές που διέπουν την εναλλακτική διαχείριση περιλαµβάνουν: 

 

Την αρχή της πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων µε τη µείωση του συνολικού 

όγκου τους και των επικίνδυνων συστατικών τους καθώς και την 

επαναχρησιµοποίηση ή την ανάκτηση των υλικών που αποτελούνται. 

Την αρχή της ευθύνης του προσώπου που ρυπαίνει 

Την αρχή της ευθύνης όλων των εµπλεκοµένων οικονοµικών παραγόντων, 

δηµοσίων και  ιδιωτικών). 

Την αρχή της ενηµέρωσης του χρήστη και καταναλωτή και την συµβολή του στα 

προγράµµατα της εναλλακτικής διαχείρισης. 

 

Ειδικότερα σύµφωνα µε τον νόµο 2939/2001: 

 

Α) Η Ελλάδα όφειλε έως το τέλος του 2005 να αξιοποιεί το 50% των αποβλήτων 

συσκευασίας. 

Β) Προβλέπει ότι οι ΟΤΑ, ως αρµόδιοι κατά το νόµο φορείς διαχείρισης των 

απορριµµάτων, οφείλουν να οργανώσουν την αξιοποίηση των δηµοτικών 

αποβλήτων συσκευασίας, δηλαδή να υλοποιήσουν έργα ανακύκλωσης για τους 

κατοίκους τους, είτε ανεξάρτητα, είτε σε συνεργασία µε το Σύστηµα. 

Γ) Καθιστά, όπως αναφέρθηκε, τους διαχειριστές συσκευασίας, δηλαδή όλες τις 

επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν συσκευασµένα προϊόντα και τα 

διαθέτουν στην εγχώρια αγορά, υπεύθυνους για την ανακύκλωση των 
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συσκευασιών των προϊόντων τους (Παράγραφος 6.2, σελ.81). 

 

          Επίσης µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 117 το οποίο δηµοσιεύτηκε στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το 2004  ορίστηκαν µέτρα, όροι και προγράµµατα 

για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού,  σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών 

«σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και  «σχετικά µε τα απόβλητα ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού»  της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, το 2003. 

Συγκεκριµένα, το  πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ (Αποβλήτων 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού): 

 

Α) Αποσκοπεί στην πρόληψη ή τον περιορισµό των ζηµιογόνων για το 

περιβάλλον επιπτώσεων που προέρχονται από τις εργασίες διαχείρισής  τους 

και στην λήψη ενδεδειγµένων µέτρων. 

Β) Αναφέρεται στη θέσπιση ειδικών µέτρων και στον προσδιορισµό 

συγκεκριµένων δράσεων και διαδικασιών. 

 

          Ως αποτέλεσµα των παραπάνω νόµων και διατάξεων  οι υπόχρεοι 

διαχειριστές συσκευασίας ίδρυσαν την Ελληνική Εταιρεία  Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), ως το συλλογικό φορέα που σύµφωνα µε τις 

προβλέψεις του νόµου οργανώνει το Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης, µε σκοπό την αξιοποίηση των συσκευασιών. 

 

          H ΕΕΑΑ ιδρύθηκε από βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις που 

διαθέτουν συσκευασµένα προϊόντα στην ελληνική αγορά ή κατασκευάζουν 

συσκευασίες, ενώ αποτελεί διάδοχο φορέα της Ελληνικής Εταιρείας Ανάκτησης 

Ανακύκλωσης, που σε εθελοντική βάση είχε δραστηριοποιηθεί στην οργάνωση 

προγραµµάτων ανακύκλωσης από το 1992. Στο διάστηµα αυτό, εφαρµόστηκαν 

πιλοτικά προγράµµατα µε στόχο την ανακύκλωση των απορριπτόµενων 

συσκευασιών των διαφόρων προϊόντων και δαπανήθηκαν για το σκοπό αυτό 
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περίπου 4,5 εκ. Ευρώ, που προέρχονταν από τις εθελοντικές εισφορές των 

µελών της εταιρείας. 

 

    Επίσης, βάσει του Νόµου 2939 εκδόθηκαν πρόσφατα 5 προεδρικά 

διατάγµατα για ειδικά απόβλητα, τα οποία ορίζουν τους στόχους καθώς και τις 

προδιαγραφές για τη σύσταση και λειτουργία των αντίστοιχων φορέων 

εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Οι φορείς αυτοί, σύµφωνα µε τα 

προεδρικά διατάγµατα, είναι οι εξής 

 

    Για την Εναλλακτική ∆ιαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισµού έχει ήδη συσταθεί η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., η 

οποία έως αυτή τη στιγµή είναι ο µοναδικός εθνικός φορέας για την διαχείριση 

των ΑΗΗΕ (Π.∆. 117/04). 

 

    Για την Εναλλακτική ∆ιαχείριση Μεταχειρισµένων Ελαστικών έχει εγκριθεί 

και λειτουργεί το σύστηµα πανελλαδικής εµβέλειας ECO-ELASTICA  (Π.∆. 

109/04). 

 

    Στα πλαίσια της Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων 

έχει εγκριθεί το σύστηµα εθνικής εµβέλειας ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ., ενώ βρίσκεται υπό 

έγκριση το ΣΕ∆Ο (Π.∆. 82/04). 

 

    Για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όπου είναι υπό έγκριση 

το σύστηµα πανελλαδικής εµβέλειας Ε∆ΟΕ Α.Ε. -Εναλλακτική ∆ιαχείριση 

Οχηµάτων Ελλάδος (Π.∆. 116/04). 

 

    Για τους συσσωρευτές και ηλεκτρικές στήλες (µπαταρίες), στα πλαίσια του 

οποίου εγκρίθηκαν 2 συστήµατα: το ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ. και το Σύστηµα Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών- ΑΦΗΣ (Π.∆. 

115/04). 
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    Επιπλέον, έχει εγκριθεί και λειτουργεί σύστηµα για την εναλλακτική 

διαχείριση συσκευασιών ορυκτελαίων, ΚΕΠΕ∆.  

 

    Ορίστηκε τέλος, τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης να αδειοδοτούνται 

από την Πολιτεία για έξι χρόνια βάσει ενός φακέλου που έπρεπε να καταθέσουν 

στο ΥΠΕΧΩ∆Ε ως τον Απρίλιο 2001 και ο οποίος περιλαµβάνει: το 

προτεινόµενο επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης έργων αξιοποίησης των ΑΣ, το 

σχετικό προϋπολογισµό, τις συµβάσεις που θα έχουν τόσο µε τους διαχειριστές 

συσκευασίας όσο και µε τους δήµους κ.λπ 
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                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5.1 ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ 

 

          Πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν συνειδητοποιήσει  τις τρέχουσες δαπάνες 

που συνδέονται µε την  αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα. Αιτία του γεγονότος 

αυτού, µπορούν να θεωρηθούν οι κακώς καθορισµένες διαδικασίες και η 

έλλειψη συστηµάτων υποστήριξης. Λόγω της µεταβλητής φύσης των 

επιστροφών, οι διαδικασίες και τα συστήµατα πρέπει να διατηρούν ένα βαθµό 

ευελιξίας προκειµένου να ρυθµίζουν την διαδικασία επιστροφών. 

 

          Ελάχιστα  προϊόντα σχεδιάζονται  λαµβάνοντας υπόψη τα εµπόδια 

διάθεσης, τα οποία ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος πρέπει να περιλαµβάνει. Και 

ενώ οι επιχειρησιακοί συνεργάτες διαδραµατίζουν συχνά  βασικό ρόλο στη 

διάθεση ενός προϊόντος, όλα τα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να είναι καλά 

ενηµερωµένα για τις αληθινές δαπάνες και τις πιθανές ευκαιρίες εισοδήµατος, 

ώστε συµµετέχοντας σε µια συµφωνία οι οικονοµικοί στόχοι και οι στόχοι 

µάρκετινγκ να είναι πλήρως κατανοητοί. Στην περίπτωση της UPS και της 

Toshiba, η Toshiba αναγνώρισε ότι χρησιµοποιώντας το λιανικό δίκτυο 

καταστηµάτων UPS για τη συσκευασία και την επιστροφή των lap-top, η 

επιχείρηση θα µπορούσε να αποβάλει τα πολλαπλά βήµατα µεταφορών, να 

συγκεντρώσει τα µέρη και τις επισκευές και  να µειώσει τις δαπάνες. 

 

          Εάν δεν είναι εκπαιδευµένοι  ή δεν ενθαρρύνονται για να διαχειριστούν 

την αντίστροφη αλυσίδα από τους πελάτες τους, οι εταιρικοί αντιπρόσωποι, 

όπως οι πωλητές και το προσωπικό εξυπηρετήσεων πελατών µπορεί να γίνει 

εµπόδιο στη διαδικασία. Όµως, εάν παρακινούνται κατάλληλα, µπορούν να 

γίνουν βοηθοί στην διαδικασία αντίστροφης εφοδιαστικής. Παράδειγµα η Dell, 

όπου κανένας υπολογιστής δεν µπορεί να επιστραφεί, αν δεν προηγηθεί 

τηλεφώνηµα στον τεχνικό αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών. Οι πράκτορες 

µπορούν συχνά να µεταπείσουν τους καταναλωτές για την επιστροφή των 

µηχανηµάτων. Οι πολιτικές της επιχείρησης και τα κίνητρα των υπαλλήλων 
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πρέπει να αναθεωρηθούν, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν ενεργούν ως εµπόδια 

στα γενικώς πλεονεκτικά  προγράµµατα αντίστροφης εφοδιαστικής. 

 

          Τα προγράµµατα αντίστροφης εφοδιαστικής, περιπλέκονται από έναν 

αριθµό παραγόντων. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες εµποδίζουν την 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό επιδεινώνεται λόγω των πολλαπλών 

οντοτήτων π.χ πελάτης, κατασκευαστής, µεταπωλητής και υπεύθυνο διάθεσης, 

που πρέπει να συνεργαστούν, για να αναπτύξουν ένα οµαλό πρόγραµµα 

αντίστροφης εφοδιαστικής. 

 

          Σε µία έρευνα που έγινε το 1998 από τουςRogers και Tibben-Lembke , 

προέκυψε  ότι για πολλές επιχειρήσεις, είναι δύσκολο να εκτελέσουν επιτυχώς 

την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, λόγω εσωτερικών και εξωτερικών 

εµποδίων. 300 επιχειρήσεις ρωτήθηκαν για το ποια ζητήµατα τους προκαλούν 

δυσκολία στην ολοκλήρωση της αντίστροφης εφοδιαστικής. Οι απαντήσεις τους 

οµαδοποιήθηκαν στις εξής κατηγορίες: σπουδαιότητα αντίστροφης 

εφοδιαστικής σε σχέση µε άλλα ζητήµατα, πολιτικές της επιχείρησης, έλλειψη 

συστηµάτων, ζητήµατα ανταγωνισµού, διοικητική απροσεξία, οικονοµικοί πόροι,  

πόροι  προσωπικού και νοµικά ζητήµατα. Οι απαντήσεις παρατίθενται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

 

          Σύµφωνα µε τις ερωτηθέντες εταιρίες, η έλλειψη σηµασίας που δίνεται 

στην αντίστροφη εφοδιαστική σε σχέση µε άλλα ζητήµατα και η έλλειψη 

κατανόησης για τα οφέλη που αυτή προσφέρει, αποτελεί το µεγαλύτερο 

εµπόδιο (39.2 %) στην καλή διαχείριση αυτής. Οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις 

απάντησαν ότι η αντιστροφή εφοδιαστική, δεν αποτελεί προτεραιότητα τους. 

Ορισµένες µάλιστα ανέφεραν ότι έχουν πρόβληµα στην δικαιολόγηση του 

κόστους για ένα σύστηµα αντίστροφης εφοδιαστικής . Η εφαρµογή της 

αντίστροφης εφοδιαστικής µπορεί να κρύβει κινδύνους για την διεύθυνση, 

δεδοµένου ότι περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές πτυχές, οι 

οποίες µπορούν να αλλάξουν την απόδοση της επιχείρησης ή µπορούν να την 

οδηγήσουν µακριά από τους στόχους της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας 
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ανώτερος υπάλληλος «σε τελευταία ανάλυση, όλα είναι παλιοπράµατα. ∆εν 

µπορεί να περιµένετε η εταιρία να θέλει να επενδύσει στα παλιοπράµατα». 

Επίσης πολλές εταιρίες ενδιαφέρονται απλώς για γρήγορη επιτυχία και 

στιγµιαίο κέρδος. 

 

          Για πολλές από τις εταιρίες, αυτή η τοποθέτηση αλλάζει. Παραδείγµατος 

χάριν, στη βιοµηχανία βιβλίων, η αντίστροφη εφοδιαστική έχει παραδοσιακά 

µην αναγνωρισµένος ρόλο ως σηµαντικός παράγοντας. Οι  υψηλές επιστροφές 

όµως ώθησαν πολλούς εκδότες να αλλάξουν γνώµη, µε αποτέλεσµα οι 

επιστροφές να θεωρούνται σήµερα εξαιρετικά σηµαντικός παράγοντας στη 

βιοµηχανία βιβλίων. Επιπλέον σήµερα, πολλά καταναλωτικά προϊόντα έχουν  

πιο σύντοµο κύκλο ζωής, π.χ τα κινητά τηλέφωνα. Η αύξηση της ποικιλίας των 

προϊόντων, έχει οδηγήσει σε µια αύξηση των απούλητων προϊόντων, ποσοστό 

επιστροφών, υλικών συσκευασίας και επίσης των αποβλήτων. Αυτό έχει δώσει 

αφορµή για την αύξηση στον όγκο των επιστρεφόµενων προϊόντων υπό µορφή 

αντίστροφων εφοδιαστικής αλυσίδας. Εποµένως, η διαχείριση των µερών ή των 

προϊόντων που επιστρέφουν, είναι ένα θέµα ανησυχίας για πολλές βιοµηχανίες. 

Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα µπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόµηση αξίας 

από την ανάκαµψη των επιστρεφόµενων προϊόντων µέσω της 

επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης, ανακατασκευής ή το συνδυασµό αυτών 

των επιλογών. Η εφαρµογή της αντίστροφης εφοδιαστικής οδηγεί σε άµεσα 

οφέλη στο περιβάλλον και την κοινωνία, επίσης. Κατά συνέπεια, η έλλειψη της 

κατανόησης αυτών των αξιών, είναι ένα σηµαντικό εµπόδιο. 

 

          Το δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό των εταιριών, αναφέρθηκε στις 

περιοριστικές πολιτικές της επιχείρησης (35.0 %). Αυτός ο παράγοντας 

µπορεί να  συνδέεται  παράλληλα µε τη διοικητική απροσεξία, την έλλειψη 

σηµασίας που προσδίδεται στην αντίστροφη εφοδιαστική, καθώς και  µε την 

εταιρική στρατηγική για τις επιστροφές. Οι επιχειρήσεις είναι πρόθυµες να 

επενδύσουν µεγάλο κεφάλαιο για να «φτιάξουν» την εικόνα των εµπορικών 

τους σηµάτων και επειδή δεν θέλουν να δουν «τα παλιοπράµατα » να 

καλύπτουν τα  πρώτης  ποιότητας προϊόντα, συχνά αναπτύσσουν πολιτικές 
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που  καθιστούν πολύ δύσκολο τον αποτελεσµατικό χειρισµό των επιστροφών 

και ως αποτέλεσµα την ανάκτηση της αξίας αυτών των προϊόντων. Μια 

ενδιαφέρουσα τάση είναι εντούτοις, η µεταστροφή της γνώµης και η εξάλειψη 

των δύσκολων πολιτικών, ιδιαίτερα µετά την εµφάνιση νόµων που αυξάνουν 

την υπευθυνότητα του κατασκευαστή για την τύχη των προϊόντων του, 

προκειµένου να χειρίζονται οι επιστροφές αποτελεσµατικά, ώστε να ανακτηθεί η 

αξία από οποιοδήποτε  πολύτιµο πόρο. 

 

           Η έλλειψη συστηµάτων είναι ένα άλλο σοβαρό πρόβληµα  για 34 % 

από τις εταιρίες. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, βρέθηκαν ελάχιστα καλά 

συστήµατα διαχείρισης αντίστροφης εφοδιαστικής. Οι αποδοτικές ωστόσο 

πληροφορίες και το τεχνολογικό ένα σύστηµα, είναι πολύ απαραίτητα για την 

υποστήριξη της αντίστροφης εφοδιαστικής κατά τη διάρκεια των διάφορων 

σταδίων του κύκλου ζωής προϊόντων. Ο τύπος και η ποιότητα των υλικών και 

της τεχνολογίας που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους, καθορίζουν την 

έκταση της αποκατάστασης των προϊόντων, γεγονός που επηρεάζει το τέλος 

της ζωής αυτού. Τα άριστα συστήµατα  µπορούν να είναι πολύ χρήσιµα για 

προγράµµατα κατασκευής προϊόντων που καλύπτουν την ανάγκη για 

αποκατάσταση, επαναχρησιµοποίηση κτλ και σέβονται το περιβάλλον. Ο 

συσχετισµός της επιστροφής προϊόντων µε µια προηγούµενη πώληση µπορεί 

να υποστηρίξει την πρόβλεψη των επιστροφών προϊόντων και τη βοήθεια της 

διαχείρισης αυτών (De Brito Marisa, P., Flapper and S.D.P., Dekker, R. , 2002). 

Μπορεί να είναι πολύ χρήσιµο για τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο των 

δραστηριοτήτων αποκατάστασης προϊόντων(Daugherty, P.J. , Myers, M.B. and 

Richey, R.G.  2002).  Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα είναι ο αποδοτικός 

εντοπισµός και επισήµανση των επιστροφών του προϊόντος, µε τις ελάχιστες 

πρόσθετες δαπάνες, οι οποίες µπορούν να επιτευχθούν µόνο µε το κατάλληλο 

σύστηµα πληροφοριών για τις επιστροφές.  

 

          Τα ζητήµατα ανταγωνισµού (33.7 %) και η διοικητική απροσεξία (26.8 

%) επίσης εµποδίζουν τις προσπάθειες αντίστροφης εφοδιαστικής. Η ανώτερη 

διοίκηση πρέπει να αφιερώνει µιας οµάδα των ατόµων και  λογισµικού για να 
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εφαρµόσει επιτυχώς τις δραστηριότητες αντίστροφης εφοδιαστικής. Η 

αποδοτική ηγεσία απαιτείται επίσης για να προσδώσει αξία στα προγράµµατα 

αντίστροφης εφοδιαστικής. 

 

          Τα οικονοµικά ζητήµατα και ζητήµατα προσωπικού, αναφέρθηκαν ως 

εµπόδια από το 19% των ερωτηθέντων. Ο εν λόγω αριθµός ήταν χαµηλότερος 

από τον αναµενόµενο, χωρίς ωστόσο να είναι ασήµαντος. Οι εκτιµήσεις 

δαπανών είναι  πρωταρχική πρόκληση για κάθε νέα δραστηριότητα. Η 

χρηµατοδότηση είναι ουσιαστική προκειµένου να υποστηριχτούν  οι υποδοµές 

και οι ανάγκες σε εργατικό δυναµικό στην αντίστροφη εφοδιαστική.  Οι 

επιχειρήσεις απαιτούν την κατανοµή των κεφαλαίων και άλλων πόρων για την 

εφαρµογή αντίστροφης εφοδιαστικής. Τα αποδοτικά συστήµατα ΙΤ είναι 

σηµαντικός παράγων  για την εφαρµογή αυτής. Τα συστήµατα IT απαιτούν 

συχνά περισσότερα κεφάλαια καθώς µε την ανίχνευση και εντοπισµό των 

επιστρεφόµενων προϊόντων προσφέρουν πληροφορίες, που βοηθούν στην 

αποκατάσταση των προϊόντων µε διάφορες διαδικασίες όπως την 

επαναχρησιµοποίηση ή την ανακύκλωση . Η κατάρτιση του προσωπικού 

σχετικά µε τις λειτουργίες της  αντίστροφης εφοδιαστικής είναι επίσης πολύ 

σηµαντική, προκειµένου να την διαχειριστούν αποτελεσµατικά και να την 

καταστήσουν κερδοφόρα . Σαφώς, όλα αυτά απαιτούν την οικονοµική ενίσχυση. 

 

          Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι πρωταρχικές απαιτήσεις για την 

επιτυχία σε οποιοδήποτε τοµέα και πόσο µάλλον  όταν αναφερόµαστε στην 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία είναι µια αρκετά νέα πρακτική στον 

επιχειρησιακό κόσµο. Η σύγχρονη ή βελτιωµένη τεχνολογία απαιτεί αλλαγές και 

στο προσωπικό πρέπει να παρασχεθεί επαρκής κατάρτιση στη νέα τεχνολογία 

και τις διαδικασίες που θα εφαρµοστούν. Η κατάρτιση πρέπει να παρασχεθεί σε 

σηµαντικές επιχειρησιακές λειτουργίες, όπως την κατασκευή προϊόντων, την 

διοίκηση προσαρµοσµένη στις ανάγκες του πελάτη και τη διαχείριση των 

πόρων, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων 

και η εφαρµογή νέων αναπτυξιακών ευκαιριών. 
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          Το πρόβληµα που εµφανίζεται να ασκεί µικρότερη επίδραση  στην 

αντίστροφη εφοδιαστική, είναι  τα νοµικά ζητήµατα, αντίθετα µε ότι 

αναµενόταν. Υπήρχε η άποψη ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οι 

περισσότερες επιχειρήσεις άσκησαν δραστηριότητες αντίστροφης εφοδιαστικής 

λόγω των κυβερνητικών κανονισµών ή την πίεση περιβαλλοντικών 

οργανώσεων και όχι για οικονοµικό όφελος. Ενώ αυτό µπορεί να ισχύει, τα 

νοµικά ζητήµατα εµφανίζονται να µην  είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα για τις 

περισσότερες από τις εταιρίες της εν λόγω έρευνας. 

 

Εµπόδια Ποσοστό 

Σπουδαιότητα Αντίστροφης Εφοδιαστικής σε 

σχέση µε άλλα Ζητήµατα 

39.2% 

Εταιρικές Πολιτικές 35.0% 

Έλλειψη Συστηµάτων 34.3% 

Θέµατα Ανταγωνισµού 33.7% 

∆ιοικητική Απροσεξία 26.8% 

Οικονοµικοί Πόροι 19.0% 

Πόροι Προσωπικού 19.0% 

Νοµικά Ζητήµατα 14.1% 

 

Πίνακας 5.1 Εµπόδια Αντίστροφης Εφοδιαστικής (Πηγή: Rogers and Tibben 

Lembke  1998) 

 

5.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 

ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α 

 

          Μερικοί βασικοί παράγοντες για την σωστή διαχείριση και λειτουργία ενός 

συστήµατος αντίστροφης εφοδιαστικής είναι οι εξής: gatekeeping, 

συµπιεσµένος κύκλος διάθεσης,  συστήµατα πληροφοριών αντίστροφης 

εφοδιαστικής,  συγκεντρωµένα κέντρα επιστροφών, µηδενικές επιστροφές,  

ανακατασκευή και ανανέωση, αποκατάσταση ενεργητικού, διαπραγµάτευση, 

οικονοµική διαχείριση, outsourcing. 
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          Οι περισσότεροι από τους παραπάνω παράγοντες όπως: 

gatekeeping(αντίστροφη εφοδιαστική και ροή υλικών, σελ 49), συστήµατα 

πληροφοριών αντίστροφης εφοδιαστικής, συγκεντρωµένα κέντρα επιστροφών, 

ανακατασκευή και ανανέωση, outsourcing, έχουν ήδη αναλυθεί φανερώνοντας 

τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν σε ένα σύστηµα αντίστροφης 

εφοδιαστικής. Παρακάτω ακολουθεί λεπτοµερής ανάλυση των υπολοίπων 

παραγόντων: 

 

Συµπιεσµένος κύκλος διάθεσης 

          Οι επιχειρήσεις που είναι οι καλύτερες στη διαχείριση της αντιστροφής 

εφοδιαστικής αλυσίδας τους, είναι  ικανές να µειώσουν τον κύκλο ζωής που 

σχετίζεται µε τις αποφάσεις επιστροφής προϊόντων, την µετακίνηση και την 

επεξεργασία. 

  

          Είναι σαφές ότι πολλές εταιρίες δεν έχουν ανακαλύψει ακόµα πώς να 

αποτρέψουν µια χρονοβόρα  διαδικασία διάθεσης των επιστροφών τους . 

Συχνά, όταν το υλικό επιστρέφει µέσα σε ένα κέντρο διανοµής, δεν είναι σαφές 

εάν τα στοιχεία είναι: ελαττωµατικά, µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν ή να 

ανανεωθούν ή πρέπει να σταλούν σε κάποια χωµατερή.  

 

          Μέρος της δυσκολίας που οι εταιρίες έχουν στη συµπίεση του κύκλου 

ζωής διάθεσης είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ανταµοιβή για τη λήψη της 

ευθύνης και την λήψη µιας έγκαιρης  απόφασης για την σωστή διάθεση του 

προϊόντος. Οι υπάλληλοι δυσκολεύονται να πάρουν αποφάσεις, όταν οι σχετικοί 

κανόνες δεν δηλώνονται σαφώς και γίνονται συχνά εξαιρέσεις. Είναι ευκολότερο 

λοιπόν να προωθηθεί  το προϊόν πίσω στο προηγούµενο στάδιο της αλυσίδας, 

καθώς αυτό µειώνει το προσωπικό και εταιρικό κόστος. 

 

Μηδενικές επιστροφές 

          Στα  προγράµµατα µηδενικών επιστροφών, ο κατασκευαστής ή ο 

διανοµέας, δεν επιτρέπει στα προϊόντα να επιστρέψουν µέσω του καναλιού της 

αντίστροφης εφοδιαστικής. Αντ' αυτού, δίνουν στον λιανοπωλητή ένα άλλο 
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κανάλι προώθησης προς τα κάτω ή  ένα επίδοµα επιστροφής και αναπτύσσουν 

κανόνες και  οδηγίες για την αποδεκτή διάθεση του προϊόντος. Ένα τυπικό 

επίδοµα επιστροφών σε πολλές βιοµηχανίες, είναι τρεισήµισι φορές του 

τέσσερα τοις εκατό των πωλήσεων του λιανοπωλητή.  

 

          Μια πολιτική µηδενικών επιστροφών που εκτελείται σωστά, µπορεί να 

οδηγήσει σε χαµηλότερο κόστος. Οι εταιρίες που χρησιµοποιούν την πολιτική 

αυτή, µπορούν να µειώσουν την µεταβλητότητα των δαπανών των επιστροφών, 

µε την προδιάθεση του µεγίστου ποσού χρηµάτων του επιστρεφόµενου 

προϊόντος. Σταθεροποιώντας τα ποσοστά επιστροφής προωθείται ο 

προγραµµατισµός και η φορολογική  υγεία. 

 

Αποκατάσταση ενεργητικού (Asset Recovery) 

          Η αποκατάσταση ενεργητικού, είναι η ταξινόµηση και η διάθεση 

επιστρεφόµενων αγαθών, πλεονάσµατος, ξεπερασµένων προϊόντων, 

άχρηστων τεµαχίων, αποβλήτων και άλλων,  µε  τρόπο ο οποίος µεγιστοποιεί  

τις επιστροφές στον ιδιοκτήτη, ελαχιστοποιώντας τις δαπάνες που σχετίζονται 

µε τη διάθεση. Ο στόχος της αποκατάστασης ενεργητικού είναι να ανακτήσει 

όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος  της οικονοµικής (και οικολογικής) αξίας , 

µειώνοντας παράλληλα τις ποσότητες αποβλήτων. 

 

          Η αποκατάσταση ενεργητικού έχει γίνει µια σηµαντική επιχειρησιακή 

δραστηριότητα για πολλές επιχειρήσεις. Η σηµασία της αποκατάστασης 

ενεργητικού στην κερδοφορία της επιχείρησης εξαρτάται από τη δυνατότητα 

αυτής να ανακτήσει όσο το δυνατόν περισσότερη οικονοµική αξία από τα 

χρησιµοποιηµένα προϊόντα, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιδράσεις, όπως 

τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

 

          Η τοποθέτηση πολλών εταιριών προς τα χρησιµοποιηµένα προϊόντα ήταν 

να τα αγνοούν. Οι κατασκευαστές στις Ηνωµένες Πολιτείες π.χ  δεν είναι 

αρµόδιοι για τα προϊόντα µετά από την χρήση τους από τους πελάτες. Τα 

περισσότερα προϊόντα σχεδιάζονται για να ελαχιστοποιήσουν τα υλικά και τις 
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δαπάνες διανοµής αλλά αγνοούν την επισκευή, την επαναχρησιµοποίηση και 

τις απαιτήσεις διάθεσης .  

 

          Η αγορά στην οποία διατίθενται τα εν λόγω προϊόντα είναι η 

δευτερεύουσα αγορά. Η διαδικασία ανάκαµψης ενεργητικού µπορεί να 

περιλάβει την παραµόρφωση των επιστρεφόµενων προϊόντων. Πολλοί 

λιανοπωλητές και κατασκευαστές θέλουν το εµπορικό τους σήµα να είναι 

αναγνωρίσιµο όταν εισάγουν τα προϊόντα στη δευτερεύουσα αγορά. Η 

παραµόρφωση µπορεί να περιλάβει την αποµάκρυνση του ονόµατος του 

κατασκευαστή ή των αυτοκόλλητων ετικετών των τιµών. 

 

∆ιαπραγµάτευση 

          Η διαπραγµάτευση είναι ένα βασικό µέρος της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Στην κανονική ροή των αγαθών, οι  τιµές προσδιορίζονται συχνά από 

τους διευθυντές του κλάδου και ειδικούς του marketing. Η αντίστροφη 

εφοδιαστική, συχνά περιλαµβάνει µια φάση διαπραγµάτευσης, όπου η αξία των 

επιστρεφόµενων υλικών, συζητιέται χωρίς οδηγίες τιµολόγησης. Αυτές οι 

διαπραγµατεύσεις µπορούν να αντιµετωπιστούν αόριστα. Επιπλέον, ένας ή 

περισσότεροι των συνεργατών διαπραγµάτευσης, συχνά δεν αντιλαµβάνονται 

πλήρως την πραγµατική αξία των επιστρεφόµενων υλικών, δηµιουργώντας 

ευκαιρίες σε τρίτους να ωφεληθούν.  

 

          Μερικές φορές οι διαπραγµατεύσεις διαχειρίζονται από εξειδικευµένα 

τρίτα συµβαλλόµενα µέρη. Αυτοί οι τρίτοι ενεργούν συµβουλευτικώς στους 

αρχικούς συµµετέχοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο οποίοι  εργάζονται για να 

µεταφέρουν την ιδιοκτησία των υλικών πίσω στην αρχική πηγή. 

 

          Επίσης, οι τρίτοι µπορούν να διαχειριστούν τη φυσική επεξεργασία των 

υλικών. Επιχειρήσεις, όπως το σύστηµα διανοµής GENCO ή DamageTrak 

(Rogers and Tibben-Lembke 1998), είναι παραδείγµατα αυτών των ειδών 

εταιριών. Γενικά, τις διαπραγµατεύσεις του λιανοπωλητή και του κατασκευαστή 

δεν τις χειρίζονται τα ίδια τρίτα συµβαλλόµενα µέρη. Υπάρχουν και εξαιρέσεις 
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σε αυτόν τον κανόνα, όµως συνήθως λιανοπωλητές και κατασκευαστές 

επιθυµούν διαφορετικούς συµβαλλόµενους, ώστε να αποφευχθεί η πιθανή 

σύγκρουση συµφερόντων. 

 

Οικονοµική ∆ιαχείριση 

          Τα ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης είναι καθοριστικοί παράγοντες στη 

δοµή ενός συστήµατος αντίστροφης εφοδιαστικής και στον τρόπο διάθεσης των 

προϊόντων. Οι περισσότερες εταιρίες πρέπει να βελτιώσουν τις εσωτερικές τους 

λογιστικές διαδικασίες. Τα Λογιστικά προβλήµατα οδηγούν τις ενέργειες των 

διευθυντών. Σε ορισµένες εταιρίες, λογιστικά προβλήµατα οδήγησαν διευθυντές 

καταστηµάτων να παραβλέψουν τα συστήµατα επιστροφών. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, οι εσωτερικές πολιτικές και οι χειρισµοί τους οδήγησαν  προς 

ανεπαρκείς, ανακριβείς συµπεριφορές. 

 

          Ένα παράδειγµα τέτοιων προβληµάτων ακολουθεί. Εµπορεύµατα που 

υποδεικνύονται να επιστρέψουν στον προµηθευτή λόγω αποθεµάτων ή 

δυσκολίας στην πώλησή τους, καθορίζονται να ακολουθήσουν την εν λόγω 

διαδικασία µέσω ενός συγκεντρωµένου κέντρου επιστροφών. Εντούτοις, η 

εσωτερική λογιστική σηµειώνει τα στοιχεία που κινούνται µέσω του 

συγκεντρωµένου κέντρου επιστροφών και τα καταστήµατα χρεώνονται τα εν 

λόγω στοιχεία. Όταν το συγκεντρωµένο κέντρο επιστροφών επεξεργάζεται τα 

υλικά, αυτά παίρνουν πλήρη πίστωση και τα καταστήµατα ζηµιώνονται. Τα 

καταστήµατα δεν θέλουν να ζηµιωθούν και έτσι επιβραδύνουν τη ροή πίσω  

προς τον προµηθευτή, για να αναβάλουν για όσο περισσότερο γίνεται, το 

αρνητικό οικονοµικό αντίκτυπο. Επιπλέον  η απώλεια σταθεροποίησης των 

ευκαιριών,  αυξάνει το κόστος µεταφορών. 

 

           Συχνά, το κόστος επιστροφών χρεώνεται στο τµήµα πωλήσεων. Ενώ 

αυτή η πολιτική µπορεί γενικά να είναι  λογική, αυτό µπορεί να περιπλέξει τις 

διαδικασίες. Εάν το προσωπικό πωλήσεων ζηµιώνεται για τις επιστροφές, θα 

επιβραδύνουν τη γρήγορη ταξινόµηση των επιστροφών και την ταχεία διάθεση 

του επιστρεφόµενου υλικού. Όπως έχει αναφερθεί, σηµαντικό ρόλο  στην 
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επιτυχή αντιστροφή εφοδιαστική, αποτελούν οι πολιτικές της επιχείρησης, οι 

οποίες συνδέονται άµεσα µε τα λογιστικά ζητήµατα.  

 

5.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

 

          Όπως αναφέρθηκε, ενώ ένα µεγάλο µέρος του επιχειρηµατικού κόσµου 

δεν δείχνει ακόµα ιδιαίτερη φροντίδα για την αντίστροφη ροή των προϊόντων, 

πολλές εταιρίες έχουν αρχίσει να εφαρµόζουν την αντίστροφη εφοδιαστική 

αλυσίδα, ως ένα σηµαντικό και συχνά στρατηγικό µέρος της επιχειρησιακής 

αποστολή τους. Επίσης ενώ η παγκόσµια ανησυχία για το περιβάλλον 

αποτέλεσε το αρχικό κίνητρο µε αποτέλεσµα και τη θέσπιση  σχετικών νόµων , 

γρήγορα διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πολλά χρήµατα που µπορούν να 

δηµιουργηθούν ή και να σωθούν, από έξυπνους διευθυντές που στρέφονται στη 

βελτίωση της αντίστροφης εφοδιαστικής της επιχείρησής τους. Είναι σαφές ότι, 

ενώ µερικές φορές γίνεται εµπαικτική αναφορά στα επιστρεφόµενα προϊόντα ως 

παλιοπράµατα, πολλή αξία µπορεί να αποκοµιστεί επικερδώς. Ενώ ο 

αποδοτικός  χειρισµός και η διάθεση του επιστρεφόµενου προϊόντος δεν 

αποτελούν τους βασικούς ανταγωνιστικούς σκοπούς µιας εταιρίας, µπορούν 

ωστόσο να αποτελέσουν µια σηµαντική ανταγωνιστική διαφορά. 

 

          Τα συστήµατα πληροφοριών είναι το κλειδί για µια σωστά ολοκληρωµένη 

διαδικασία αντίστροφης εφοδιαστικής, δεδοµένου ότι µπορούν να περιορίσουν 

τα προβλήµατα συντονισµού και να προσφέρουν διαφάνεια. Οι πρακτικές 

αντίστροφης εφοδιαστικής, ποικίλλουν ανάλογα µε το είδος της βιοµηχανίας και 

των καναλιών. Οι βιοµηχανίες όπου οι επιστροφές αποτελούν σηµαντική µερίδα 

του λειτουργικού τους κόστους, τείνουν να έχουν τα καλύτερα συστήµατα. Σε 

µια επιτυχηµένη αντίστροφη εφοδιαστική, οι σωστές και ολοκληρωµένες 

πληροφορίες µεταξύ των συνεργατών της εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικές. Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην αντίστροφη 

εφοδιαστική αλυσίδα, πρέπει να επιλέξουν ένα κατάλληλο και εύκαµπτο 

διευθυντικό µηχανισµό πληροφοριών, για την µεγιστοποίηση των κερδών τους.  
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Τεχνολογίες όπως το bar-coding και ραδιοσυχνότητα (RFID), βοηθούν και 

καθιστούν την αντίστροφη εφοδιαστική αποτελεσµατικότερη. 

 

           Η οργάνωση πληροφοριακών συστηµάτων, θα παίξει ακόµα µεγαλύτερο 

ρόλο, σε ολόκληρη τη διαχείριση αλυσίδων εφοδιαστικής στο µέλλον, γεγονός 

που καθιστά αναγκαία την περεταίρω  έρευνα και  την συζήτηση των 

υπαρχουσών αναγκών. 
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                          ΜΕΡΟΣ  20: 

            ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
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                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ  ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ  ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 

 

6.1  ΓΕΝΙΚΑ 

 

          Όπως επισηµάνθηκε και στο Κεφάλαιο 4, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει 

µια ισχυρή τάση προς την ανάκληση των προϊόντων. Σε ορισµένες  χώρες, 

µερικές βιοµηχανίες είναι στο πλαίσιο εθελοντικών προγραµµάτων ανάκλησης, 

στα οποία η κυβέρνηση και η βιοµηχανία έχουν συµφωνήσει µε τους στόχους 

τους οποίους η βιοµηχανία θα προσπαθήσει να πετύχει. Εάν αυτοί οι στόχοι δεν 

εκπληρωθούν, τότε οι βιοµηχανίες µπορεί να βρεθούν κάτω από 

υποχρεωτικούς  στόχους. 

 

          Στην αντίστροφη εφοδιαστική, διαφορετικές προκλήσεις εµφανίζονται σε 

διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικές βιοµηχανίες. Σε µερικές  βιοµηχανίες, η 

κυβέρνηση κάνει τη συλλογή, όπως στη Σουηδική βιοµηχανία µπαταριών. Σε 

µερικές περιπτώσεις, ένα δίκτυο εγκαταστάσεων οργανώνεται και υλοποιείται 

από τη βιοµηχανία, π.χ  στη Σουηδική βιοµηχανία αυτοκινήτων. Σε άλλες 

περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις αφήνονται να δηµιουργήσουν τα δικά τους  κέντρα. 

 

          Οι τρόποι πληρωµής αυτών των συστηµάτων, ποικίλουν όπως και τα 

συστήµατα τα ίδια. Σε µερικές περιπτώσεις η βιοµηχανία πρέπει να επιβαρυνθεί 

το κόστος, σε άλλες περιπτώσεις ο χρήστης πληρώνει για την απαλλαγή του 

προϊόντος κατά την διάρκεια της αγοράς αυτού και σε άλλες υπάρχουν 

συνδυασµοί διακανονισµών πληρωµής. 

 

     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 
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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 οικοδοµήθηκε στις χώρες αυτές έφτασε και στη χώρα µας 

και είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει πρακτικές και νοοτροπίες. Νέα κριτήρια 

υιοθετoύνται 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. 

 

          Η ανακύκλωση λοιπόν αποτελεί, χωρίς αµφιβολία, ουσιαστικό δείκτη 

πολιτισµού για µια χώρα, καθώς και σηµαντική απόδειξη για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η ανακύκλωση και η 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών των διαφόρων προϊόντων είναι κάτι 

που εφαρµόζεται µε επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια.  

 

      Στη Γερµανία οι πολίτες πληρώνουν φόρο ανάλογα µε την ποσότητα των 

σκουπιδιών που πετούν. Εννέα στους δέκα ξεχωρίζουν τα απορρίµµατά τους 

σε διάφορες κατηγορίες (οργανικά, χαρτί, γυαλί, αλουµίνιο, λευκοσίδηρος, 

πλαστικό), τα οποία στη συνέχεια ανακυκλώνονται. Το ποσοστό της 

επαναχρησιµοποιούµενης συσκευασίας που κυκλοφορεί στη γερµανική αγορά 

ξεπερνάει το 75%. Στη Γαλλία το 70% των αστικών απορριµµάτων υπόκειται σε 
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επεξεργασία µε στόχο την ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών ή ενέργειας. Στη 

Σουηδία το 25% των απορριµµάτων ανακυκλώνεται (55% του χαρτιού και 77% 

χαρτονιού συσκευασίας). Ο µέσος όρος επαναχρησιµοποίησης ενός 

µπουκαλιού είναι 33 φορές. Η Ολλανδία έχει επιτύχει την ανακύκλωση ή 

επαναχρησιµοποίηση του 57% των απορριµµάτων της, ενώ ετησίως 1,5 

εκατοµµύριο τόνοι οργανικών σκουπιδιών µετατρέπονται σε λίπασµα. Τέλος 

στη ∆ανία οι  δήµοι έχουν αναλάβει τη διαχείριση και ανακύκλωση του 50% των 

απορριµµάτων τους. Με συµφωνία κυβέρνησης - βιοµηχανίας ανακυκλώνεται 

το 80% του χαρτιού και των πλαστικών 

(http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_813398_14/05/2006_183786). 

 

           Στην Ελλάδα, η ανακύκλωση στηριζόταν κυρίως στην πρωτοβουλία του 

ιδιωτικού τοµέα, για παράδειγµα στη βιοµηχανία που αναζητούσε πρώτη ύλη 

και σε µικρότερο βαθµό σε οργανωµένα προγράµµατα της πολιτείας και των 

ΟΤΑ (Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης). 

 

     Το τοπίο αυτό άλλαξε το 2001, µε την ψήφιση του νόµου 2939 ( 

Παράγραφος 4.4, σελ. 70 και Παράγραφος 6.2, σελ. 91) για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, που εναρµονίζει την ελληνική 

νοµοθεσία µε την ευρωπαϊκή οδηγία 94/62. Με τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα 

µπήκε πια δυναµικά σε µια νέα φάση σχετική µε την ανακύκλωση και τη 

διαχείριση των απορριµµάτων, σε µία φάση µε σταθερά φιλόδοξους στόχους. 

 

    Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται µία περίπτωση εφαρµογής του νόµου, 

«όπου οι ΟΤΑ ως αρµόδιοι φορείς διαχείρισης των απορριµµάτων, οφείλουν να 

οργανώσουν την αξιοποίηση των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας, δηλαδή 

να υλοποιήσουν έργα ανακύκλωσης για τους κατοίκους τους, είτε ανεξάρτητα, 

είτε σε συνεργασία µε το Σύστηµα» (Ν. 2939/01). 

 

    Το συγκεκριµένο έργο αφορά στην συνεργασία 11 ∆ήµων της 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης µε το συλλογικό φορέα, ο οποίος αποτελεί το 

νόµιµο  Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης µε σκοπό την 
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αξιοποίηση των συσκευασιών, την «Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης» και την Αναπτυξιακή Εταιρία «Ανατολική Α.Ε», που συνέβαλε  

στην υλοποίηση του έργου.  

 

    Οι πληροφορίες οι οποίες αφορούν στο εν λόγω έργο, έχουν συλλεχθεί 

στην πλειοψηφία τους από τον κ. Φάµελλο Σωκράτη,  MSc Χηµικό Μηχανικό 

και ∆ιευθυντή Προγραµµάτων Τοπικής Ανάπτυξης της «Ανατολικής Α.Ε» και 

τον κ. Κουτσουράκη Γιάννη Εκπρόσωπο και Υπεύθυνο της ΕΕΑΑ (Ελληνικής 

Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) για την λειτουργία του Κ∆ΑΥ Θέρµης 

(µέσω δια ζώσης συναντήσεων ή επανειληµµένων τηλεφωνικών επαφών) . 

Επιπλέον όπου κατέστη αναγκαίο, υπήρξε επαφή µε τους υπευθύνους  άλλων 

εµπλεκοµένων µε το έργο εταιριών, όπως αναφέρεται και στις αντίστοιχες 

παραποµπές. 

  

6.2 ΝΟΜΟΣ  2939/01 

 

          Όπως αναφέρθηκε στην Παράγραφο 4.4,  το 2003 αποτέλεσε µια χρονιά 

σταθµό για την ελληνική πραγµατικότητα όσον αφορά τον τοµέα της 

ανακύκλωσης, καθώς ο νόµος 2939/01 υποχρέωσε πλέον όλες τις επιχειρήσεις 

που εισάγουν, παράγουν και διαθέτουν στην εγχώρια αγορά συσκευασµένα 

προϊόντα να µεριµνούν για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών τους. 

  

      Αναλυτικότερα, στην εν λόγω νοµοθεσία υπόκεινται οι πρωτογενείς ( 

συσκευασίες πώλησης π.χ σακούλες, µπουκάλια, κουτιά), δευτερογενείς 

(οµαδικές συσκευασίες) και τριτογενείς συσκευασίες (συσκευασίες µεταφοράς) 

που διακινούνται στην ελληνική αγορά, τα απόβλητα των συσκευασιών από 

όλες τις πηγές (βιοµηχανία, εµπόριο, γραφεία, καταστήµατα, υπηρεσίες, 

νοικοκυριά), καθώς και άλλα προϊόντα, όπως ελαστικά οχηµάτων, µπαταρίες, 

ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, έπιπλα κλπ. 

 

      Με βάση  λοιπόν τον νόµο 2939/01, νοµικά υπόχρεοι είναι οι 

∆ιαχειριστές Συσκευασίας και Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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 ∆ιαχειριστές συσκευασίας είναι:  οι προµηθευτές πρώτων υλών για 

συσκευασίες, οι κατασκευαστές και εισαγωγείς συσκευασιών, οι παραγωγοί 

(συσκευαστές) και εισαγωγείς συσκευασµένων προϊόντων, οι διακινητές 

συσκευασµένων προϊόντων. 

 

          Οι υποχρεώσεις τους (άρθρο 12, του νόµου 2939/01) είναι οι εξής: 

  

          Οι προµηθευτές και κατασκευαστές οφείλουν να παραλαµβάνουν από 

εγκεκριµένους χώρους ή εγκαταστάσεις  το δευτερογενές υλικό (απόβλητα 

συσκευασίας) και να το χρησιµοποιούν για την παραγωγή νέων προϊόντων.  

 

     Οι συσκευαστές –εισαγωγείς συσκευασιών οφείλουν να προβούν σε 

συλλογή και διαλογή στην πηγή των αποβλήτων συσκευασίας και να µεριµνούν 

ώστε τα απόβλητα αυτά να οδηγούνται σε επαναχρησιµοποίηση ή σε 

εγκεκριµένες εγκαταστάσεις αξιοποίησης.  

 

    Οι διακινητές οφείλουν να συλλέγουν τα απόβλητα συσκευασίας ή τις 

χρησιµοποιηµένες συσκευασίες και να µη διακινούν προϊόντα χωρίς σήµανση. 

 

          Η νοµική τους υποχρέωση εκπληρώνεται: 

 

    Είτε µε την υπογραφή της Σύµβασης Συµµετοχής στο εγκεκριµένο 

Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης που οργανώνει η ΕΕΑΑ,  

 

    Είτε µε την οργάνωση και έγκριση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε ατοµικού 

συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης, εφαρµόζοντας εγγυοδοτικό σύστηµα στις 

συσκευασίες τους. 

 

 Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης : σύµφωνα µε τον νόµο, η  εναλλακτική 

διαχείριση των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας είναι υποχρεωτική για τους 

ΟΤΑ και οργανώνεται είτε από τους ίδιους, είτε σε συνεργασία µε το Σύστηµα 

Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης.  
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    Ο Νόµος 2939/01 προβλέπει την κατάρτιση εξαετών Συµβάσεων 

Συνεργασίας µεταξύ των ΟΤΑ και του Συστήµατος όπου καθορίζονται: τα 

επιχειρησιακά σχέδια της εναλλακτικής διαχείρισης, το πλαίσιο, οι όροι 

συνεργασίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης του ποσού χρηµατοδότησης 

των υπόχρεων φορέων διαχείρισης αποβλήτων. 

 

    Σύµφωνα µε την  Οδηγία 2004, η οποία αναθεωρεί την οδηγία 94/62/ΕΚ 

για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας, στόχοι, µέχρι τις 

31/12/2011, είναι: 

 

• ανάκτηση ή αποτέφρωση µε ανάκτηση ενέργειας τουλάχιστον σε 

ποσοστό 60% κατά βάρος του συνόλου των απορριµµάτων 

συσκευασίας, καθώς και  

• ανακύκλωση της τάξης του 55-80%, µε:  60% κ.β. γυαλί, 60% κ.β. 

χαρτί και χαρτόνι, 50% κ.β. µέταλλα , 22,5% κ.β. πλαστικά, 15% 

κ.β. ξύλο. 

 

          Ουσιαστικά, η ψήφιση του νόµου  2939/01 περί «Συσκευασιών και 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης των Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων», ουσιαστικά 

καθιστά υποχρεωτική την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών στην 

Ελλάδα και εναρµονίζει την εθνική της νοµοθεσία µε τη σχετική νοµοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα µε την ευρωπαϊκή οδηγία 94/62. 

 

      Το ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε την υπ’ αριθµόν 106453/20-02-2003 υπουργική 

απόφασή του, εγκρίνει το Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Συσκευασιών (ΣΣΕ∆-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ),  που οργανώνει η ΕΕΑΑ και αφορά τη 

συλλογή, τη µεταφορά, την επαναχρησιµοποίηση και την αξιοποίηση των 

αποβλήτων των συσκευασιών (Πηγή: ΕΕΑΑ). 
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Σχήµα 6.1 Οργανωτικό Σχήµα Εφαρµογής του Νόµου 2939/01 (Πηγή: ΕΕΑΑ) 

 

6.3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) 

 

Ίδρυση της  ΕΕΑΑ 

           H ΕΕΑΑ αποτελεί το Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Συσκευασιών ΣΣΕ∆-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, που αφορά στην εναλλακτική διαχείριση 

των αποβλήτων συσκευασίας και εγκρίθηκε  µε την υπ’ αριθµό 106453/2003 

(ΦΕΚ 391 Β') Υπουργική Απόφαση.  

 

     Συγκεκριµένα τον ∆εκέµβριο του 2001, ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) από βιοµηχανικές και εµπορικές 

επιχειρήσεις που είτε διαθέτουν συσκευασµένα προϊόντα στην ελληνική αγορά 

είτε κατασκευάζουν διάφορες συσκευασίες. Η ΕΕΑΑ, σκοπεύοντας να 

διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο στον τοµέα της διαχείρισης και της 

ουσιαστικής αξιοποίησης των αποβλήτων συσκευασίας και πάντοτε 

ανταποκρινόµενη στις διατάξεις του νόµου, δηµιούργησε ,όπως αναφέρθηκε και 

οργάνωσε το Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης - 

«ANAKYΚΛΩΣΗ» (ΣΣΕ∆-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ). 
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 Η ίδρυση της ΕΕΑΑ: 

 

Α) Αντικατοπτρίζει την ουσιαστική και δοµηµένη συµµετοχή της βιοµηχανίας και 

του εµπορίου στον τοµέα της διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας.  

Β) Καταδεικνύει την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων απέναντι στο 

περιβάλλον και την απαιτούµενη προστασία του. 

Γ) Προτείνει ένα ευέλικτο σύστηµα, που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του 

νόµου.  

 ∆) Συνιστά το συνδετικό κρίκο για την αποτελεσµατική συνεργασία όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων (πολιτεία/επιχειρήσεις/τοπική αυτοδιοίκηση).  

Ε) Συµβάλλει στην εκπαίδευση των πολιτών πάνω στην έννοια της 

ανακύκλωσης. 

 

      H ΕΕΑΑ αποτελεί το διάδοχο φορέα της Ελληνικής Εταιρείας Ανάκτησης 

Ανακύκλωσης. H συγκεκριµένη εταιρεία ιδρύθηκε το 1992, δηλαδή 9 χρόνια 

πριν από την ψήφιση του νόµου 2939 και 2 χρόνια πριν από την ψήφιση της 

ευρωπαϊκής οδηγίας 94/62, που θέτουν πλέον ως υποχρεωτική την εναλλακτική 

διαχείριση των συσκευασιών και στην Ελλάδα. Λειτουργούσε ως µη 

κερδοσκοπικό σωµατείο, δραστηριοποιούµενο σε εθελοντική βάση στην 

οργάνωση των προγραµµάτων ανακύκλωσης. 

 

     Σε αυτά τα 11 χρόνια λειτουργίας της, η Ελληνική Εταιρεία Ανάκτησης 

Ανακύκλωσης έθεσε σε εφαρµογή πιλοτικά προγράµµατα, που στόχο είχαν την 

ανακύκλωση των απορριπτόµενων συσκευασιών των διαφόρων προϊόντων, 

δαπανώντας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονταν από τις 

εθελοντικές εισφορές όλων των µελών της εταιρείας. 
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Μέτοχοι- ∆ιοίκηση 

    Στο µετοχικό κεφάλαιο του Συστήµατος συµµετέχει κατά 35% η Κεντρική 

Ενωση ∆ήµων & Κοινοτήτων (ΚΕ∆ΚΕ). Στο υπόλοιπο 65% συµµετέχουν οι εξής 

βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις: 

 

1. A.B.E.E ΒΟΛΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ PET (VPI AE)  

2. Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΑΙΣ  

3. ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.  

4. ΕΛΒΑΛ Α.Ε.  

5. ΙΟΝ Α.Ε.  

6. ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.  

7. ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  

8. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.  

9. ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ  ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.  

10. TETRA PAK ΕΛΛΑΣ A.E  

11. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ ΑΕ  

12. ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.  

13. ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε  

14. ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΟ∆. ΚΛΙΑΦΑ Α.Ε.  

15. COCA-COLA Ε.Ε.Ε Α.Ε.  

16. COLGATE PALMOLIVE  (HELLAS) A.B.E.E.  

17. CROWN HELLAS CAN A.E.  

18. PEPSICO–HBH A.B.E.  

19. UNILEVER HELLAS A.E.  

20. VIVARTIA A.B.E.E. 

 

          Η διοίκηση της εταιρείας πραγµατοποιείται από ένα επταµελές ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, µε επικεφαλής τον Πρόεδρό της. Στην ιεραρχία ακολουθεί ο Γενικός 

∆ιευθυντής Λειτουργιών, στον οποίο αναφέρονται η ∆ιεύθυνση Υπόχρεων 

∆ιαχειριστών Συσκευασίας, η ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας και Ανάπτυξης και η 

Τεχνική ∆ιεύθυνση. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου 

∆υναµικού αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο.  
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Σχήµα 6.2 Μετοχική Σύνθεση ΕΕΑΑ  (Πηγή: ΕΕΑΑ) 

 

Συνεργασίες µε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

          Σε όλη την Ευρώπη ήδη από τις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας 

εκατοµµύρια πολίτες συµµετέχουν ενεργά στα προγράµµατα διαλογής που 

υποστηρίζουν οι αντίστοιχοι µε την ΕΕΑΑ φορείς των υπόχρεων διαχειριστών 

συσκευασίας, π.χ. ECO EMBALLAGES στη Γαλλία, DSD στη Γερµανία, 

SOCIEDADE PONTO VERDE στην Πορτογαλία, FOST PLUS στο Βέλγιο, 

REPAK στην Ιρλανδία κλπ. 

 

Κοινός τόπος αυτής της πανευρωπαϊκής προσπάθειας, εκτός από το νοµικό 

πλαίσιο, είναι και η χρήση του «Πράσινου Σήµατος- Green Dot». Το γνωστό 

σχήµα πάνω στις συσκευασίες προϊόντων,  σηµαίνει ότι η εταιρεία που έχει το 

προϊόν εκπλήρωσε τις οικονοµικές της υποχρεώσεις σε κάποιο συλλογικό 

σύστηµα ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας (και όχι ότι η συσκευασία αυτή 

προέρχεται από ανακυκλωµένο υλικό, όπως λανθασµένα πιστεύουν πολλοί).     

                                                                                                                                      

    Από το 2002 η ΕΕΑΑ έχει συµβληθεί µε την PRO-EUROPE (Packaging 

Recovery Organization Europe), που είναι διαχειρίστρια του πανευρωπαϊκού 

 
ΚΕ∆ΚΕ  (35%) 

   
     ΑΥΣ (65%) 

ΕΕΑΑ 
«Σύστηµα Συλλογικής 

Εναλλακτικής 
∆ιαχείρησης» 

• Συσκευαστές 
• Κατασκευαστές συσκευασιών 
• Προµηθευτές α´ υλών για συσκευασίες 
• ∆ιακινητές 
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συστήµατος ανακύκλωσης (Green Dot) και έχει την αποκλειστική χρήση του 

Πράσινου Σήµατος για τη χώρα µας. Το σήµα αυτό παρέχεται από την ΕΕΑΑ 

στους υπόχρεους διαχειριστές συσκευασίας που συµµετέχουν στο Σύστηµα, για 

να το χρησιµοποιήσουν στην επισήµανση των συσκευασιών.                                                                           

                                                                                                                                               

Συνεργασία µε υπόχρεους συσκευαστές 

    Η εταιρεία που στοχεύει να γίνει µέλος στην ΕΕΑΑ υποχρεούται να 

υπογράψει τη Σύµβαση Συµµετοχής, η οποία έχει τριετή διάρκεια. Την 

παραπάνω Σύµβαση Συµµετοχής πρέπει να υπογράψουν όλοι όσοι διαθέτουν 

στην Ελληνική αγορά συσκευασµένα προϊόντα και είναι:  

 

Εισαγωγείς ή/και παραγωγοί αυτών  ή  Κάτοχοι προϊόντων ιδιωτικής 

ετικέτας(Βrand Owners) 

 

    Οι οικονοµικές υποχρεώσεις όλων των υπόχρεων Μελών ξεκινούν από 

την 1/3/2003, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης και 

αφορούν το σύνολο των συσκευασιών της εταιρίας-µέλους. 

 

    Με την υπογραφή της σύµβασης, κάθε Mέλος απολαµβάνει ορισµένα 

πλεονεκτήµατα, όπως να εκπληρώνει τις νοµικές του υποχρεώσεις, να είναι 

κάτοχος του Πιστοποιητικού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΠΕ∆), το οποίο 

εκδίδεται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και να χρησιµοποιεί το πανευρωπαϊκό «πράσινο 

σήµα» στις συσκευασίες που διακινεί στην ελληνική αγορά.  

 

     Η εισφορά της ανακύκλωσης υπολογίζεται  από τα τέλη των υλικών 

συσκευασίας των προϊόντων που διακινήθηκαν στο διάστηµα ενός τριµήνου, τα 

οποία προκύπτουν από δύο βασικές παραµέτρους: α) το κόστος ανακύκλωσης 

κάθε υλικού συσκευασίας (γυαλί, πλαστικό, αλουµίνιο, χαρτί κά) ανά kg που 
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διακινήθηκε και β) τη σταθερή εισφορά για τον αριθµό των συσκευασιών που 

διακινήθηκαν.  

 

          ∆εν θεωρούνται στοιχεία συσκευασίας και εποµένως δεν 

συνυπολογίζονται στις χρηµατικές εισφορές οι κόλλες, οι κολλητικές ταινίες, οι 

φορολογικές ταινίες, οι µεταλλικοί συνδετήρες που αποτελούν τµήµα µιας 

συσκευασίας (π.χ. ενός χαρτοκουτιού) και τα εγχειρίδια ή φυλλάδια οδηγιών 

χρήσης. Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική εισφορά µιας συσκευασίας είναι το 

άθροισµα των εισφορών βάσει βάρους των υλικών που απαρτίζουν όλες τις 

συσκευασίες του προϊόντος  συν τις ανάλογες σταθερές εισφορές 

εφαρµόζοντας τους προηγούµενους κανόνες. 

 

          Σηµειώνεται ότι τα τέλη υπολογίζονται αναδροµικά όταν µια εταιρεία 

συµβάλλεται µε καθυστέρηση µε το εναλλακτικό δίκτυο διαχείρισης υλικών. Σε 

κάθε περίπτωση δηλαδή η συνδροµή υπολογίζεται από τον Μάρτιο του 2003, 

οποτεδήποτε και αν συναφθεί η σχετική σύµβαση µεταξύ της ΕΕΑΑ και της 

εκάστοτε επιχείρησης. Ο υπολογισµός των χρηµατικών εισφορών κάθε µέλους 

γίνεται µε βάση τις τιµές που φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν, για 

κάθε µία από τις αντίστοιχες περιόδους(οι αναγραφόµενες τιµές στους 

παραπάνω πίνακες δεν συµπεριλαµβάνουν ΦΠΑ): 

 

                 Από 01/01/2005                                      Από 01/03/2003 ως 31/12/2004                     

 
Σταθερή εισφορά (€ λεπτά) 0,04 

      Εισφορά βάσει βάρους    (€ λεπτά/κιλό) 

Χαρτόνι & Χαρτί Συσκευασίας 5,00 

Χάρτινη Συσκευασία Υγρών 5,37 

Πλαστικά 6,17 

Αλουµίνιο 0,84 

Σίδηρος 2,00 

Γυαλί 1,00 

Ξύλο 0,90 

Λοιπά 6,17 

Σταθερή εισφορά (€ λεπτά) 0,05 

Εισφορά βάσει βάρους    (€ λεπτά/κιλό) 

Χαρτόνι & Χαρτί Συσκευασίας 5,00 

Χάρτινη Συσκευασία Υγρών 5,37 

Πλαστικά 6,17 

Αλουµίνιο 0,84 

Σίδηρος 4,59 

Γυαλί 1,99 

Ξύλο 0,90 

Λοιπά 6,17 
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Πίνακας 6.1 Υπολογισµός εισφορών µελών ΕΕΑΑ/ υλικό (Πηγή: ΕΕΑΑ) 

                                             

    Το ύψος της εισφοράς(σε ετήσια βάση) είναι πάντοτε ανάλογο µε τις 

συσκευασίες που διαθέτει το κάθε Μέλος στην ελληνική αγορά και συγκεκριµένα 

σχετίζεται µε την ποσότητα (τα τεµάχια), το υλικό και το βάρος αυτών. 

 

    Σήµερα στο Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, ΣΣΕ∆-

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ΕΕΑΑ ΑΕ συµµετέχουν 1070 υπόχρεες εταιρείες, οι οποίες 

καλύπτουν το µεγαλύτερο µερίδιο της ελληνικής αγοράς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6.3 Αύξηση αριθµού µελών ΕΕΑΑ (Πηγή:ΕΕΑΑ) 

 

Συνεργασίες µε ΟΤΑ 

    Σύµφωνα µε τον Νόµο 2939/01, προβλέπεται η κατάρτιση εξαετών 

συµβάσεων συνεργασίας µεταξύ της ΕΕΑΑ και τον ΟΤΑ, οι οποίες σκοπό έχουν 

να χρηµατοδοτηθεί το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την αξιοποίηση των 

αποβλήτων συσκευασίας στη διαχείριση των απορριµµάτων. 
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    Παρακάτω περιγράφονται τα πιστοποιηµένα από το ΥΠΕΧΩ∆Ε µοντέλα 

συνεργασίας µε τους ∆ήµους. ∆ιευκρινίζεται πως, βάσει του παραπάνω νόµου, 

ως «∆ΗΜΟΣ» ορίζεται και νοείται ο υπόχρεος φορέας διαχείρισης αποβλήτων, 

δηλαδή ∆ήµοι, Σύνδεσµοι, ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις κλπ. 

 

1. Στην πρώτη πρόταση συνεργασίας το σύνολο της επένδυσης (Κ∆ΑΥ- Κέντρο 

∆ιαλογής Ανακυκλώσιµου  Υλικού και εξοπλισµός συλλογής – µεταφοράς) 

αναλαµβάνει η ΕΕΑΑ ΑΕ καθώς και την επεξεργασία των ανακυκλώσιµων, την 

ενηµέρωση των πολιτών και τη διαχείριση του συστήµατος, ενώ οι ΟΤΑ 

αναλαµβάνουν την παραχώρηση γης για τη µονάδα και τη συλλογή - µεταφορά 

των απορριµµάτων συσκευασίας.  

 

2. Στην δεύτερη πρόταση συνεργασίας οι επενδύσεις των έργων γίνονται από 

τους ΟΤΑ ενώ η ΕΕΑΑ ΑΕ αναλαµβάνει τη λειτουργία των έργων.  

 

3. Στην δε τρίτη πρόταση συνεργασίας οι ΟΤΑ  υλοποιούν τα προγράµµατα 

αξιοποίησης των αποβλήτων συσκευασίας που εξυπηρετούν τους στόχους και 

τις διατάξεις του Ν. 2939 και χρηµατοδοτούνται από την ΕΕΑΑ ΑΕ ανά τόνο 

ανακτώµενου υλικού που πιστοποιηµένα παραδίδεται προς αξιοποίηση στην 

αγορά των δευτερογενών υλικών αφαιρώντας τα όποια έσοδα και οφέλη των 

ΟΤΑ. 

 

 2004 2005 2006 

Εξυπηρετούµενοι  

κάτοικοι 

428.827 2.514.638 4.297.977 

Συµβεβληµένοι 

∆ήµοι 

102 211 337 

Κ∆ΑΥ που 

λειτουργούν 

3 9 14 
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Κάδοι 

τοποθετηµένοι 

5.143 10.767 25.103 

Τσάντες 

ανακύκλωσης 

75.500 155.000 710.000 

Τόνοι αποβλήτων 

συσκευασίας 

5.505 63.551 266.623 

   Πίνακας 6.2  Συµβεβληµένοι ΟΤΑ µε ΕΕΑΑ (Πηγή: EEAA) 

 

    Η ΕΕΑΑ συνεργάζεται µε περισσότερους από 380 ∆ήµους και παρέχει τη 

δυνατότητα ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας σε περίπου 4,5 εκ. 

κατοίκους σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

 

    Συνολικά στη χώρα λειτουργούν σήµερα 13 Κέντρα ∆ιαλογής 

Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) που απασχολούν 400 εργαζόµενους, 

υποστηρίζοντας έτσι ουσιαστικά και την τοπική απασχόληση. 
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Σχήµα 6.4  Πανελλαδική Ανάπτυξη Κ∆ΑΥ – Απρίλιος 2007 (Πηγή: ΕΕΑΑ) 

 

Συνεργασίες  µε  Ιδιώτες  Ανακτητές –Ανακυκλωτές 

          Η ΕΕΑΑ ξεκίνησε το προηγούµενο έτος, ένα πιλοτικό έργο που στόχο 

είχε την προώθηση της ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας από µη 

δηµοτικά απορρίµµατα  δηλαδή τα Βιοµηχανικά και Εµπορικά Απόβλητα 

Συσκευασίας (ΒΕΑΣ). Τα υλικά στα οποία έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον είναι 

οι συσκευασίες: από χαρτί/χαρτόνι, πλαστικές, µεταλλικές, ξύλινες. 

 

    Υποψήφιοι συνεργάτες της ΕΕΑΑσε αυτή τη δράση είναι οι επιχειρήσεις 

που ασχολούνται µε τη συλλογή, εµπορία ή επεξεργασία 

(ανακύκλωση) αποβλήτων συσκευασίας. Απαραίτητη προυπόθεση είναι ο 

ενδιαφερόµενος να είναι αδειοδοτηµένος σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό 

πλαίσιο για τις δραστηριότητές του. Εφόσον υπογραφεί η σχετική Σύµβαση 

Συνεργασίας, η ΕΕΑΑ χρηµατοδοτεί τις ποσότητες των αποβλήτων 

συσκευασίας που πιστοποιηµένα συλλέγονται και ανακυκλώνονται   από 

τους συνεργάτες, σύµφωνα µε πίνακες τιµών ανά Kg και υλικό συσκευασίας. 

 

6.4  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε 

 

Εταιρικό Προφίλ 

    Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ANATOΛIKH A.E. συστάθηκε µε την µoρφή της 

Ανώνυµης Εταιρείας,  ως Κέντρo Ανάπτυξης Ανθρώπινoυ ∆υναµικoύ και 

Ενίσχυσης της Τoπικής Oικoνoµίας της ευρύτερης περιoχής της Ανατoλικής 

Θεσσαλoνίκης. 

 

    H ίδρυση της ΑΝΑΤOΛΙΚΗ Α.Ε., τoν Μάϊo 1995, πρoέκυψε µέσα από τα 

χαρακτηριστικά και τoυς ρυθµoύς ανάπτυξης της περιoχής, όπoυ εντoπίζoνται 

δυναµική συνύπαρξη όλων των τoµέων της oικoνoµίας, έντoνη µεταβoλή των 

χρήσεων και της αξίας γης, oικιστική πίεση και συγκέντρωση δραστηριoτήτων 

εξυπηρέτησης τoυ Πoλεoδoµικoύ Συγκρoτήµατoς Θεσσαλoνίκης. Στην περιoχή 
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κατoικoύν πάνω από 250.000 κάτoικoι σε oικιστικά σύνoλα µε πoικίλα 

χαρακτηριστικά, από δυναµικά τµήµατα τoυ Πoλεoδoµικoύ Συγκρoτήµατoς έως 

µειoνεκτικoύς απoµακρυσµένoυς oρεινoύςoικισµoύς. 

 

    Στην περιoχή της Ανατoλικής Θεσσαλoνίκης η Αυτoδιoίκηση έχει απoφασίσει 

την υλoπoίηση ενός στρατηγικού σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε 

πράσινη ζώνη, αντίστοιχα µε ανάλoγες διεθνείς πρωτoβoυλίες. 

  

    Η ΑΝΑΤOΛΙΚΗ Α.Ε. απoτελεί εργαλείo για την ταχύτερη και αρτιότερη 

πρoσέγγιση σ’ αυτό τo στόχo. Βασική πoλιτική στη λειτoυργία της είναι o 

συνδυασµός παράλληλων παρεµβάσεων σε όλoυς τoυς τoµείς της κoινωνίας 

και της ανάπτυξης και η ενσωµάτωση στoιχείων της oλoκληρωµένης ανάπτυξης 

σε όλες τις µεµoνωµένες δράσεις της. 
 

 

Βασικό στόχο της εταιρίας αποτελεί: 

 

    Η συµβoλή στην πρoώθηση της oλoκληρωµένης oικoνoµικής-κoινωνικής -

πoλιτιστικής ανάπτυξης της περιoχής, µε την ανάδειξη, αξιoπoίηση και 

πρoστασία των φυσικών πόρων, µέσα από την πρoώθηση της συνεργασίας 

των φoρέων τoυ δηµoσίoυ, τoυ ιδιωτικoύ και τoυ κoινωνικoύ τoµέα για την 

επίτευξη κoινών στόχων ανάπτυξης της περιoχής. 

 

Μέτοχοι 

    Τα χαρακτηριστικά των φoρέων πoυ συµµετέχoυν στo εταιρικό σχήµα της 

ΑΝΑΤOΛΙΚΗ Α.Ε. απoτελoύν τo βέλτιστo "µείγµα" εκπρoσώπησης τoυ 

δηµόσιoυ, τoυ ιδιωτικoύ και τoυ κoινωνικoύ τoµέα της περιoχής.             
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Σχήµα 6.5  Μετοχική Σύνθεση Ανατολική Α.Ε (Πηγή : Ανατολική ΑΕ) 

 

Τοµείς ∆ραστηριότητας 

          Η Aνατολική A.E. αναπτύσσει δραστηριότητες στoυς άξoνες: 

 

         Ανθρώπινoι πόρoι (Κατάρτιση, Επιµόρφωση, Κοινωνικές- Υποστηρικτικές 

Υπηρεσίες), Περιβάλλoν και υπoδoµές (Υδατικοί Πόροι, ∆ιαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων) , Ενέργεια, Αγρoτική Ανάπτυξη, Νέες Τεχνoλoγίες και 

Πληρoφoρική (Χρήσεις Γης, GIS), Υπoστήριξη Τoπικής Αυτoδιoίκησης 

(Οργάνωση- Τεχνική Υποστήριξη Φορέων ΟΤΑ), Υπoστήριξη Επιχειρήσεων 

(Οργάνωση- Τεχνική Υποστήριξη Επιχειρήσεων) 

 

          Ιδιαίτερη ωστόσο βαρύτητα δίνεται: 

 

    Στην αειφόρo διαχείριση των φυσικών πόρων µε ισόρρoπη ανάπτυξη 

όλων των τoµέων της oικoνoµίας.  

 

    Στην εξασφάλιση της πoιότητας ζωής µέσα από την πρoώθηση έργων 

υπoδoµής, την αλλαγή καταναλωτικών πρoτύπων, την ενίσχυση της 

πληρoφόρησης και την πoλιτισµική ανάπτυξη. 
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    Στην ανταλλαγή τεχνoγνωσίας και στην εισαγωγή της καινoτoµίας στην 

παραγωγική διαδικασία και στα συστήµατα διoίκησης και εξυπηρέτησης τoυ 

πoλίτη.  

 

∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

     Στο κοµµάτι διαχείρισης των Στερών Αποβλήτων, η Ανατολική Α.Ε 

αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

 

          Αιτήσεις χρηµατοδότησης και ένταξη έργων σε Ευρωπαϊκές ή Εθνικές 

πρωτοβουλίες. 

 

          Σχεδιασµό και παρακολούθηση έργων προστασίας περιβάλλοντος  και 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

 

          ∆ιαχείριση και ανάκτηση υγρών και στερεών αποβλήτων.∆ιαχείριση 

στερεών αποβλήτων : περιφερειακά διαχειριστικά σχέδια στερεών αποβλήτων, 

σχεδιασµό – παρακολούθηση – ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων και  GIS, 

σχεδιασµό διαχείρισης απορριµµάτων ανά ΟΤΑ, οργάνωση υπηρεσιών 

καθαριότητας, κανονισµοί καθαριότητας, υποστήριξη δράσεων διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων, διαχείριση ειδικών αποβλήτων (αδρανή, ειδικά 

βιοµηχανικά, κτηνοτροφικά, ακτές, γεωργικά, κλπ.). 

 

          Ενεργειακή αξιοποίηση στερεών αποβλήτων: µελέτες σκοπιµότητας – 

βιωσιµότητας, οικονοµοτεχνικός σχεδιασµός, ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες – 

φάκελοι χρηµατοδότησης, περιβαλλοντική αδειοδότηση 

 

         Μεταφόρτωση απορριµµάτων: µελέτες, ωρίµανση έργων, συγκριτική 

αξιολόγηση περιοχών χωροθέτησης, οικονοµοτεχνικός σχεδιασµός, 

αδειοδότηση  

 

          Ανακύκλωση: οργάνωση προγραµµάτων, σχεδιασµό πληροφόρησης 

κοινού, σχεδιασµό και αδειοδότηση µονάδων ανακύκλωσης 
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          Μονάδες διαχείρισης και διάθεσης στερεών αποβλήτων: µελέτες 

σκοπιµότητας – βιωσιµότητας, οικονοµοτεχνικός σχεδιασµός, ευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες – φάκελοι χρηµατοδότησης, περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

 

6.5  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

          Η Μονάδα Ανακύκλωσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Κ∆ΑΥ – Κέντρο 

∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών) αποτέλεσε έργο προτεραιότητας του 

Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής 

Μακεδονίας και σηµαντικό έργο ανακύκλωσης σε πανελλήνιο επίπεδο, εφόσον 

βάση δυναµικότητας και συνεργαζόµενων ΟΤΑ, συµβάλει αποφασιστικά στις 

επιδόσεις ανακύκλωσης της χώρας . 

 

    Το έργο προβλεπόταν από το Νοµαρχιακό σχεδιασµό Θεσσαλονίκης του 

2000 και περιλάµβανε την ανάπτυξη έργου ανακύκλωσης µε διαλογή στην 

πηγή, χρησιµοποιώντας ξεχωριστό κάδο (µπλέ χρώµατος) για όλα τα 

απόβλητα συσκευασίας από χαρτί, χαρτόνι, γυαλί, πλαστικά και 

µέταλλα(αλουµίνιο και σίδηρο).  

 

    Το έργο αξιοποιεί  τις προβλέψεις του Ν. 2939/01 περί «Συσκευασιών και 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης των Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων»,  µέσω 

συνεργασίας 11 ∆ήµων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης µε την Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (εγκεκριµένο Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας ΣΣΕ∆-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, σύµφωνα µε την 

106453/20-02-2003 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε). 

 

          Οι 11 ΟΤΑ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Καλαµαριά, Πυλαία, 

Πανόραµα, Θέρµη, Χορτιάτης, Πεύκα, Θερµαϊκός, Μηχανιώνα, Βασιλικά, 

Μίκρα, Επανοµή) υπέγραψαν από την 11η Φεβρουαρίου 2002 πρωτόκολλο 

συνεργασίας  µε την ΕΕΑΑ ΑΕ  ώστε να προσελκύσουν στην Ανατολική 

Θεσσαλονίκη επένδυση για Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ), 
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αξιοποιώντας τις εισφορές των υπόχρεων συσκευαστών, βάσει του νόµου (Ν. 

2939/01). 

 

    Το έργο καλύπτει σε πρώτη φάση τους 11 συνεργαζόµενους ΟΤΑ µε 

πληθυσµό περίπου 300.000 κατοίκων, ενώ έχει και δυνατότητες επέκτασης σε 

άλλους δήµους (σε β΄ φάση το Κ∆ΑΥ ΝΑ Θεσ/νίκης προβλέπεται να καλύψει 

 500.000 κατοίκους). Στο πλαίσιο της συνεργασίας οι ΟΤΑ παρέλαβαν σε 

πρώτη φάση 11 απορριµµατοφόρα (τύπου πρέσας 16 m3) , 3.100 κάδους (οι 

κάδοι συλλογής είναι ανοικτού τύπου-χωρίς κλείδωµα, χρώµατος µπλε, µε 

ποδόµακτρο και επίπεδο καπάκι, χωρητικότητας 1.100 lit) και 70.000 τσάντες 

ανακύκλωσης για τα νοικοκυριά. Η καµπάνια ενηµέρωσης των πολιτών 

ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου. 

 

    Μέσω της συνεργασίας των ΟΤΑ µε την ΕΕΑΑ ΑΕ υλοποιήθηκε στην 

Ανατολική Θεσσαλονίκη µία περιβαλλοντική επένδυση ύψους 5.000.000 ευρώ 

που υποδεικνύει λύσεις διαχείρισης απορριµµάτων πέρα από τον αδιέξοδο 

µονόδροµο των ΧΥΤΑ. 

 

    Το όλο έργο χρηµατοδοτεί η Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.  και τις µελέτες και την 

αδειοδότηση έχει αναλάβει η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ (περιβαλλοντικές µελέτες, 

διοίκηση έργου, σχεδιασµός ανακύκλωσης στους ΟΤΑ).  

 

Επιλογή σεναρίου συνεργασίας µε την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. 

    Με αποφάσεις από το τέλος του καλοκαιριού έως και το φθινόπωρο του 

2003 τα ∆ηµοτικά Συµβούλια και των 11 ΟΤΑ ενέκριναν το πλαίσιο συνεργασίας 

µε την ΕΕΑΑ ΑΕ και τους γειτονικούς ΟΤΑ και µε βάση αυτές τις αποφάσεις 

έγιναν οι σχετικές συµβάσεις µε την ΕΕΑΑ ΑΕ. Από όλους τους ∆ήµους 

επιλέχθηκε το ακόλουθο σενάριο συνεργασίας µε την ΕΕΑΑ ΑΕ: 
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Υποχρεώσεις ΕΕΑΑ                                                                  Υποχρεώσεις ΟΤΑ 

Κατασκευή του Κ∆ΑΥ Χρήση γης για το Κ∆ΑΥ 

Λειτουργία του Κ∆ΑΥ (προσωπικό, 

ηλεκτρική ενέργεια, αναλώσιµα κλπ.) 

Λειτουργία συλλογής (προσωπικό, 

αναλώσιµα, συντήρηση) 

Παροχή εξοπλισµού συλλογής Τελική διάθεση υπολείµµατος 

Ενηµέρωση  

Πίνακας 6.3  Α´ εναλλακτική πρόταση (υποχρεώσεις Συστήµατος-ΟΤΑ)  

Πηγή:ΕΕΑΑ 

 

    Οι δαπάνες επένδυσης που περιλαµβάνουν το σύνολο των 

αποθηκευτικών µέσων (τσάντες, κάδοι, κλπ.), των οχηµάτων συλλογής, των 

κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των απαιτούµενων 

Κέντρων ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ), χρηµατοδοτούνται από το 

Σύστηµα(ΕΕΑΑ). Οι ∆ήµοι έχουν την υποχρέωση της παροχής χρήσης 

κατάλληλου βιοµηχανικού γηπέδου (γης) και της δηµιουργίας πρόσβασης σε 

αυτό. Επίσης οι ∆ήµοι οφείλουν να συνεργαστούν για την έκδοση των 

προβλεπόµενων περιβαλλοντικών και άλλων νοµικών αδειών, των οποίων το 

κόστος καλύπτεται από το Σύστηµα. 

 

    Οι ∆ήµοι εκτελούν τη συλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών µε τους δικούς 

τους εργαζόµενους βάσει συµφωνηµένου σχεδιασµού. Οι ∆ήµοι καλύπτουν 

επίσης το κόστος καυσίµων, λιπαντικών και λοιπών αναλωσίµων της συλλογής, 

καθώς και το κόστος αποκοµιδής και τελικής διάθεσης του υπολείµµατος των 

Κ∆ΑΥ. 

 

    Τέλος, όλες οι άλλες δαπάνες λειτουργίας των έργων καλύπτονται από το 

Σύστηµα. Στο σχήµα που ακολουθεί απεικονίζεται ο τρόπος λειτουργίας του 

έργου.  
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Σχήµα 6.6  Σχηµατική Απεικόνιση Λειτουργίας Έργου (Πηγή: ΕΕΑΑ) 

 

Χρονοδιάγραµµα – εξέλιξη του έργου 

    Αξιοποιώντας τις προβλέψεις του Νόµου 2939/2001, που εισάγει την 

ευθύνη του παραγωγού και τις διαθέσιµες χρηµατοδοτήσεις των παραγωγών 

καταναλωτικών προϊόντων και συσκευασιών οι ∆ήµοι επέλεξαν τη συνεργασία 

µε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης, µε στόχο ένα 

πραγµατικά αποτελεσµατικό σύστηµα ανακύκλωσης. Αναλυτικότερα: 

 

    Το Φεβρουάριο του 2002 υπογράφηκε από τους 11 δηµάρχους επιστολή 

πρόθεσης συνεργασίας µε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και 

Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) µε σκοπό την προσέλκυση οικονοµικών πόρων και 

τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης. 

 

    Μετά τη σχετική απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε  (ΦΕΚ 391Β/20-2-2003) 

υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας των 11 ΟΤΑ µε την ΕΕΑΑ  ΑΕ τον 

Οκτώβριο του 2003. Μετά τη σχετική απόφαση της Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε το 

2003 οι ∆ήµοι ανέλαβαν την παραχώρηση χώρου για την κατασκευή της 

µονάδας ανακύκλωσης και καλύπτουν το κόστος συλλογής και µεταφοράς των 

ανακυκλωσίµων και η ΕΕΑΑ ΑΕ καλύπτει όπως αναφέρθηκε, το κόστος 

κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου, το κόστος προµήθειας 
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εξοπλισµού ανακύκλωσης (απορριµµατοφόρα, κάδοι) και το κόστος της 

καµπάνιας πληροφόρησης και δηµοσιοποίησης (το κόστος αρχικής επένδυσης 

από ΕΕΑΑ ΑΕ ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ). 

 

    Τέλος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης µε την 445/2003 απόφασή του, 

παραχώρησε στην ΕΕΑΑ ΑΕ κατά χρήση τµήµα του 1479 αγροτεµαχίου 

Θέρµης, έκτασης 7 στρεµµάτων, για δηµιουργία µονάδας ανακύκλωσης 

(Κ∆ΑΥ).  

 

     Η µονάδα ανακύκλωσης (Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών-

Κ∆ΑΥ) Ανατολικής Θεσσαλονίκης µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χαρακτηρίστηκε ως απολύτως αναγκαίο 

έργο διαχείρισης στερεών αποβλήτων και περιλήφθηκε στον Περιφερειακό 

Σχεδιασµό. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2005 και 

στις  13 Ιανουαρίου 2006 εκδόθηκε από το Τµήµα Χορήγησης Αδειών της 

∆/νσης Πολεοδοµίας της Ν.Α. Θεσσαλονίκης η άδεια οικοδοµής του Κ∆ΑΥ Ν.Α. 

Θεσσαλονίκης (µε αριθµό άδειας 34). 

  
Τεχνική Περιγραφή Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) 

    Η συγκριτική αξιολόγηση των περιοχών χωροθέτησης της µονάδας 

ανακύκλωσης που εκπονήθηκε από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ προέκρινε 

αγροτεµάχιο του ∆ήµου Θέρµης εξετάζοντας τα κριτήρια της δυνατότητας 

υποδοχής της εγκατάστασης, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, της αποδοχής της 

µονάδας από τον οικείο ΟΤΑ, της κυκλοφοριακής και περιβαλλοντικής 

κατάστασης, των οχλήσεων και της αντιµετώπισής τους, της χωροταξικής 

οργάνωσης και των πολεοδοµικών προβλέψεων και προδιαγραφών, του 

κόστους µεταφοράς των απορριµµάτων συσκευασιών, της απόστασης από 

τους ΟΤΑ που συµµετέχουν στο σύστηµα και τις απαιτήσεις και προδιαγραφές 

του νοµοθετικού πλαισίου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι έπειτα από την διεξαγωγή 

διαγωνισµού, το Κ∆ΑΥ Θέρµης λειτουργεί υπό την διαχείριση  εργολάβου 

εταιρίας, µε την επωνυµία Αφοί Κωνσταντινίδη ΑΒΒΕ & ΝΕ. 
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Η µονάδα περιλαµβάνει :  

  

Χώρο συλλογής ανακυκλώσιµων : Αποτελείται από το τµήµα εισόδου 

υλικών, εµβαδού 600 τ.µ., διαχωρισµένο από το υπόλοιπο βιοµηχανοστάσιο µε 

τοιχίο από οπλισµένο σκυρόδεµα ύψους 4,00 µ. και πάνελ πολυουρεθάνης. 

Επίσης στο τµήµα αυτό υπάρχει υπόγειο τµήµα για την έδραση της 

ταινιολωρίδας τροφοδοσίας της γραµµής παραγωγής. 

  

Χώρο διαλογής απορριµµάτων : Αποτελείται από το τµήµα προδιαλογής, 

τµήµα κυρίως διαλογής και τµήµα προώθησης ανακτώµενων υλικών, µε 

συνολικό εµβαδόν 1.700 τ.µ.. Στο χώρο αυτό βρίσκεται η µηχανική διαλογή µε 

δονητικό περιστροφικό διαχωριστή, οι ταινίες υλικών και υπολειµµάτων, η 

χειροδιαλογή, ο µαγνητικός διαχωριστής και η πρέσα δεµατοποίησης. 

 

    Εκεί, τα υλικά στοιβάζονται σε ένα σηµείο απ' όπου ξεκινάει µια διαδικασία 

τροφοδοσίας µε ταινίες µεταφοράς και οδηγεί τα απορρίµµατα στις επάνω 

ταινίες διαλογής. Ακολουθεί χειροδιαλογή, από εργάτες και στο τέλος 

«καραδοκεί» ένας µαγνήτης για τα µεταλλικά είδη. Ένα µέρος των 

απορριµµάτων πετιέται ξανά στις χωµατερές ως εξερχόµενο - άχρηστο υλικό 

(στο εξωτερικό το ποσοστό αυτό µπορεί να είναι πολύ µικρότερο, καθώς το 

υλικό καίγεται στην τσιµεντοβιοµηχανία ή στα εργοστάσια καύσης 

απορριµµάτων)    
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Βοηθητικούς & υποστηρικτικούς χώρους: Αποτελούνται από τα γραφεία, 

αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, αίθουσα εστίασης των εργαζοµένων και αίθουσα 

συνεδριάσεων – επισκεπτών. Στεγάζονται σε διώροφο τµήµα του κτιρίου 

συνολικού εµβαδού 216 τ.µ. 

 

          Το κτίριο έχει µεταλλικό φέροντα οργανισµό. Οι µεταλλικοί στύλοι 

εδράζονται σε υποστυλώµατα ύψους 1,5 µέτρων από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Η στέγη και οι τοίχοι διαχωρισµού καλύπτονται µε  πάνελ πολυουρεθάνης 

οικολογικού τύπου πάχους 5εκ. Στον περιβάλλοντα τοποθετήθηκε 

γεφυροπλάστιγγα, θέσεις στάθµευσης, διαµορφώσεις για την εύκολη 

πρόσβαση των οχηµάτων φορτοεκφόρτωσης και περιµετρικές 

δεντροφυτεµένες εκτάσεις. Ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων ανέρχεται 

σε 15 άτοµα.  

 

          Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον περιβαλλοντικό σχεδιασµό της µονάδας, 

όπου προβλέφθηκε η αποφυγή παραγωγής αποβλήτων ενώ όλη η διεργασία, η 

εκφόρτωση των απορριµµατοφόρων ανακύκλωσης και ακόµα και η προσωρινή 

αποθήκευση των παραγόµενων προϊόντων γίνονται σε κλειστό χώρο. 

 

          Η µέθοδος διαχωρισµού των ανακυκλώσιµων υλικών συσκευασίας 

εφαρµόζεται, είναι η µηχανική διαλογή και η χειροδιαλογή. Η µονάδα έχει 

δυναµικότητα 21.000 τόνους τον χρόνο σε στεγασµένο κτίριο 2.800 

τετράµετρων, έχει εξοπλισθεί µε τον απαραίτητο εξοπλισµό διαλογής και 

ανάκτησης των δευτερογενών υλικών από τα εισερχόµενα απόβλητα και τα 

υλικά που επεξεργάζεται (διαχωρίζει) είναι χαρτί και χάρτινες συσκευασίες, 

πλαστικές συσκευασίες, συσκευασίες αλουµινίου και σιδήρου και γυάλινες 

συσκευασίες. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (ΕΣΥΕ 2001) ΚΑ∆ΟΙ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΟΤΑ 
Νοικοκυριών Πληθυσµός Σχεδιασµός Τύπος Σχεδιασµός Τύπος 

ΘΕΡΜΗΣ 4.708 14.955 214 Αν. 
1.100lt  1 16m3 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 30.882 85.533 984 Αν. 
1.100lt  4 16m3 

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 4.172 13.155 300 Αν. 
660 lt 1 16m3 

ΧΟΡΤΙΑΤΗ 3.757 11.804 199 Αν. 
1.100lt  

ΠΕΥΚΩΝ 1.901 6.340 120 Αν. 
1.100lt  

1 
  16m3 

ΠΥΛΑΙΑΣ 7.258 21.840 300 Αν. 
1.100lt  1 16m3 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 6.568 19.084 321 Αν. 
1.100lt  1 16m3 

ΜΙΚΡΑΣ 2.962 9.805 174 Αν. 
1.100lt  

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 2.653 8.519 113 Αν. 
1.100lt  

1 16m3 

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 3.070 8.966 170 Αν. 
1.100lt  

ΕΠΑΝΟΜΗΣ 2.838 8.472 180 Αν. 
1.100lt  

1 16m3 

ΣΥΝΟΛΑ 70.769 208.473 3.075   11   
Πίνακας 6.4  Αναλυτικά Στοιχεία των 11 ΟΤΑ (Πηγή:EEAA) 

     

          Οι συσκευασίες αυτές συλλέγονται από τους διακριτούς µπλε κάδους του 

προγράµµατος «∆ιαλογή στην Πηγή» και µεταφέρονται µε ειδικά οχήµατα στο 

Κ∆ΑΥ. Τα διαλεγµένα υλικά διατίθενται για πώληση, ενώ το υπόλειµµα της 

διεργασίας διαλογής οδηγείται στον προβλεπόµενο χώρο ταφής απορριµµάτων.  

 

    Η µονάδα ανακύκλωσης έχει εµβαδόν 2.400 τετρ.µέτρων και ύψος 11 

µέτρων. Το έργο περιλάµβανε και την κατασκευή της οδού πρόσβασης, µήκους 

1,5 χιλιοµέτρου που συνδέει το Κ∆ΑΥ µε τη δηµοτική οδό Θέρµης – 

Ταγαράδων και τον κόµβο Θέρµης-Πολυγύρου. 

 

    Τα δευτερογενή υλικά που  ανακτώνται από το Κ∆ΑΥ και οδηγούνται προς 

ανακύκλωση, συµβάλλουν στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων και ενέργειας 

ενώ παράλληλα εξοικονοµείται ωφέλιµος χώρος στο ΧΥΤΑ του νοµού και 
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φυσικά δεν επιβαρύνονται οι δηµότες µε το κόστος µεταφοράς των υλικών 

αυτών στο  ΧΥΤΑ. 

        

          Ακολουθούν φωτογραφίες από το Κ∆ΑΥ Θέρµης.  

 

                                          

                                                                                   

(Πηγή: Ανατολική ΑΕ) 

 

Κατάληξη των Ανακυκλώσιµων Υλικών  του Κ∆ΑΥ Θέρµης 

    Η παρακολούθηση των εισερχοµένων υλικών αλλά και της ανάκτησης των 

υπό ανακύκλωση  υλικών, καθώς και το είδος και ο αριθµός αυτών, γίνεται 

όπως ενδεικτικά φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΒ∆ 

01 

ΕΒ∆ 

02 

ΕΒ∆ 

03 

ΕΒ∆ 

04 

ΕΒ∆ 

05 

ΕΒ∆ 

06 

Σύνολο 

Μηνός 
∆ροµολόγια 

Αποκοµιδής Μπλε Κάδων        

Εισερχόµενα Μπλε 

Κάδων (κιλά)        

Κιλά ανά δροµολόγιο        
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ΑΝΑΚΤΗΣΗ  

(κιλά) 

ΕΒ∆ 

01 

ΕΒ∆ 

02 

ΕΒ∆ 

03 

ΕΒ∆ 

04 

ΕΒ∆ 

05 

ΕΒ∆ 

06 

Σύνολο 

Μηνός 
Συσκευασία από Χαρτί/ 

Χαρτόνι        

Χάρτινη Συσκευασία 

Υγρών        

Συσκευασίες ΡΕΤ        

Συσκευασίες ΡΕ        

Φιλµ ΡΕ        

Λοιπές Πλαστικές 

Συσκευασίες (PP/PS)        
Συσκευασίες 

Αλουµινίου        

Συσκευασίες Σιδήρου        

Συσκευασίες Γυαλιού        

Σύνολο 

Συσκευασιών        
Λοιπά Υλικά, µη 

Συσκευασίες        

Έντυπο χαρτί        

Γενικό Σύνολο        

        

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΕΒ∆ 

01 

ΕΒ∆ 

02 

ΕΒ∆ 

03 

ΕΒ∆ 

04 

ΕΒ∆ 

05 

ΕΒ∆ 

06 

Σύνολο 

Μηνός 

Αριθµός ∆ροµολογίων              
Εξερχόµενο Υπόλειµµα 

(κιλά)              
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Πίνακας 6.5 Παρακολούθηση εισερχόµενων υλικών  Κ∆ΑΥ 

Θέρµης(Πηγή:EEAA) 

 

    Κατόπιν της διαλογής και ανάκτησης των υλικών, γίνεται πώληση των 

συλλεγόµενων υλικών σε τελικούς και πάντα πιστοποιηµένους από το κράτος 

αποδέκτες, όπως:  

 

Αφοί Κωνσταντινίδη ΑΒΒΕ & ΝΕ:  Πέρα από το παράρτηµα το οποίο ασχολείται 

µε την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών(και ανέλαβε έπειτα από διαγωνισµό 

την διοίκηση λειτουργίας του Κ∆ΑΥ Θέρµης) , πρόκειται κυρίως για βιοµηχανία 

ανακύκλωσης παλαιών µετάλλων. Στις εγκαταστάσεις της συγκεντρώνει 

µεταλλικά απορρίµµατα (από σίδηρο, αλουµίνιο, χαλκό, ορείχαλκο, ανοξείδωτο, 

καλώδια, άχρηστες µπαταρίες οχηµάτων, τσίγκο, αντιµόνιο κλπ), τα οποία µετά 

από κατάλληλη επεξεργασία τα µετατρέπει σε α' ύλες και τις διαθέτει στις 

µεταλλοβιοµηχανίες. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Κ∆ΑΥ Θέρµης 

συγκεντρώνονται απόβλητα συσκευασίας από αλουµίνιο και σίδηρο, τα οποία 

µετέπειτα ανακυκλώνονται αποκλειστικά από την εν λόγω εταιρία.  Τα 

προϊόντα της Αφοί Κωνσταντινίδη, γενικότερα είναι ανακυκλωµένα σιδηρούχα 

και µη σιδηρούχα µέταλλα σε διάφορες µορφές (συµπιεσµένους κύβους-

µπάλες, τρίµµατα, κοµµάτια µικρών διαστάσεων).  

 

            Για την παραγωγή τους, η εταιρία διενεργεί συστηµατικούς και 

αυστηρούς ελέγχους ποιότητας στα πλαίσια του πιστοποιηµένου συστήµατος 

διαχείρισης ποιότητας βάσει του προτύπου ISO 9001:2000 που εφαρµόζει. Τα 

προϊόντα της διοχετεύονται στην εσωτερική (ΣΙ∆ΕΝΟΡ Βιοµηχανία Κατεργασίας 

Σιδήρου ΑΕ) και κυρίως στη διεθνή αγορά σε χώρες της Ευρώπης(Ιταλία , 

Γερµανία) και της Ασίας(Κίνα).1 

  

Trias Eco:  Η Trias Eco δραστηριοποιείται στην αποκοµιδή και διαχείριση 

βιοµηχανικών κυρίως απορριµµάτων, καθώς και στην συλλογή και εµπορία 

όλων σχεδόν των συµβατικών ανακυκλώσιµων υλικών. Το Κ∆ΑΥ Θέρµης(και 

                                                 
1 Πηγή: κ. Μακρής, Υπεύθυνος Εταιρίας για Κ∆ΑΥ Θέρµης 
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συνεπώς η εταιρία Αφοί Κωνσταντινίδη ΑΒΒΕ & ΝΕ) πωλεί στην Trias Eco 

ανακυκλώσιµο χαρτί, χαρτόνι, γυαλί και πλαστικά, τα οποία στην συνέχεια η 

εταιρία τα πωλεί στις αντίστοιχες ελληνικές ανακυκλώτριες εταιρίες(η εν λόγω 

εταιρία δεν προβαίνει σε εξαγωγές ανακυκλώσιµων υλικών). Συγκεκριµένα το 

χαρτί-χαρτόνι πωλείται στις εταιρίες ΜΕΛ (Μακεδονική Εταιρία Χάρτου ΑΕ) και 

ΠΑΛΚΟ, το πλαστικό στις KEM PLAST και SYN PLAST, ενώ το γυαλί στην 

εταιρία  ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.2 

 

Lobbe Tzilalis North A.E .:  Όπως και στην προαναφερθείσα περίπτωση, 

πρόκειται για εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στην αποκοµιδή και διαχείριση 

εµπορικών-βιοµηχανικών και δηµοτικών απορριµµάτων, καθώς και στην 

συλλογή και εµπορία όλων των ανακυκλώσιµων υλικών. Η Lobbe Tzilalis 

προµηθεύεται από το Κ∆ΑΥ Θέρµης ανακυκλώσιµο χαρτί, το οποίο µεταπωλεί 

σε χαρτοβιοµηχανίες του εξωτερικού (µέσω ενδιαµέσων ) και του εσωτερικού. 

Το 99% ωστόσο του χαρτιού προωθείται στις ελληνικές βιοµηχανίες ΜΕΛ 

(Μακεδονική Εταιρία Χάρτου ΑΕ) και  Ελληνική Χαρτοποιεία Μακεδονίας 

Sonoco ΑΕ .3 

 

Μακεδονική Ανακύκλωση ΑΕ:   Αποτελεί  παράρτηµα της Lobbe Tzilalis North 

A.E και πρόκειται για εταιρία εµπορίας και δεµατοποίησης  ανακυκλώσιµων 

υλικών(χαρτί, πλαστικό, ξύλο). Η Μακεδονική ΑΕ προωθεί τα υλικά που 

προµηθεύεται από το Κ∆ΑΥ Θέρµης, στις ίδιες εταιρίες µε την µητρική της. 4 

 

Όγκος Ανακυκλώσιµων Υλικών σε Κ∆ΑΥ Θέρµης 

    Όπως έχει  αναφερθεί, το Κ∆ΑΥ Θέρµης έχει σχεδιαστεί ώστε να 

εξυπηρετεί 500.000 κατοίκους και να συγκεντρώνει 21.000 τόνους 

ανακυκλώσιµων υλικών/έτος. Στην παρούσα φάση και µε την συµµετοχή µόνο 

των 11 ∆ήµων (300.000 κάτοικοι) , τα ανακυκλώσιµα υλικά ανέρχονται σε  850 

τόνους/µήνα, από τους οποίους το 80% είναι ανακτήσιµο (το υπόλοιπο 

                                                 
2 Πηγή: κ. Μπρατάνη Μαρία , Γραµµατέας Προέδρου ∆Σ 
3 Πηγή: κ. Γκορτζής, ∆. Σύµβουλος 
4 Πηγή: κ. Γκορτζής, ∆. Σύµβουλος 
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καταλήγει στην χωµατερή των Ταγαράδων, ενώ σύντοµα προβλέπεται η 

κατασκευή ΧΥΤΑ στην περιοχή της Μαυροράχης). 

 

    Ωστόσο τα παρόντα νούµερα είναι ενδεικτικά καθώς, το Κ∆ΑΥ άρχισε την 

δοκιµαστική του λειτουργία  στις αρχές Φεβρουαρίου 2007, ενώ η ένταξη όλων 

των ∆ήµων ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2007.Συνεπώς µετά τον Απρίλιο του 

2008 θα µπορέσουν να υπάρξουν σαφές ενδείξεις για την αποδοτικότητα της 

λειτουργίας του.   

 

Ενηµέρωση Πολιτών 

    Όπως έχει αναφερθεί, στο έργο ανακύκλωσης του ∆ήµου Θερµαϊκού την 

ενηµέρωση των πολιτών έχει αναλάβει η ΕΕΑΑ.  Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΑΑ 

χρησιµοποιεί ως εργαλεία προώθησης του προγράµµατός της έξυπνες 

διαφηµιστικές καµπάνιες, εύληπτα σλόγκαν, ενηµερωτικά φυλλάδια, 

αυτοκόλλητα,  κ.ά. 

 

    Ουσιαστικά, ένας από τους πιο προοδευτικούς τρόπους προώθησης του 

ΣΣE∆-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είναι η διανοµή -στους δηµότες της περιοχής όπου 

εφαρµόζεται το πρόγραµµα ανακύκλωσης- µιας ειδικής επαναχρησιµοποίησης 

τσάντας 35 λίτρων, που συνοδεύεται από το κατάλληλο ενηµερωτικό υλικό. Οι 

συσκευασίες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα είναι τα αλουµινένια κουτάκια 

(από µπίρα, αναψυκτικά), τα γυάλινα µπουκάλια, τα πλαστικά µπουκάλια (από 

νερό, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, τρόφιµα), οι σιδερένιες κονσέρβες (από 

γάλα ή τρόφιµα), τα χαρτοκιβώτια και οι χάρτινες συσκευασίες υγρών 

προϊόντων (από χυµούς και γάλατα) και, τέλος, το έντυπο χαρτί από 

εφηµερίδες, περιοδικά και βιβλία.  

 

    Οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα κάτοικοι οφείλουν να αποθηκεύουν στη 

συγκεκριµένη τσάντα όλες τις παραπάνω συσκευασίες άδειες και καθαρές. 

Κατόπιν, αδειάζουν τα υλικά µέσα στους ειδικούς µπλε κάδους ανακύκλωσης, 

που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα επιλεγµένα σηµεία, κρατώντας την τσάντα 

για την επόµενη χρήση. 
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          Παράλληλα, εξελίσσεται  επικοινωνιακή καµπάνια που έχει σχεδιάσει η 

ΕΕΑΑ και η οποία περιλαµβάνει εξωτερική διαφήµιση υπό µορφή αφισών, 

καταχωρίσεις στον τοπικό τύπο και σε επιλεγµένα περιοδικά,  την µετάδοση  

εναλλασοµένων χιουµοριστικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών µηνυµάτων 

από τους τοπικούς σταθµούς, καθώς επίσης και την κάλυψη λεωφορείων 

µαζικής µεταφοράς  µε µηνύµατα  της ανακύκλωσης και slogan "τίποτα δεν πάει 

χαµένο". 

                                                                                                                       

 

 

Προβλήµατα στην προσπάθεια δηµιουργίας του  Κ∆ΑΥ Θέρµης- Τρόποι 

Αντιµετώπισης 

    Σηµαντικό πρόβληµα αποτέλεσε αρχικώς, η µη αποδοχή του έργου από 

µια κοινωνική  οµάδα του ∆ήµου Θέρµης. Αιτία υπήρξε η παραπληροφόρηση 

των κατοίκων για την ακριβή τοποθεσία του Κ∆ΑΥ.  Παρά τις ανακοινώσεις του 

∆ήµου Θέρµης και τις προδιαγραφές ότι η µονάδα θα κτιζόταν ανάµεσα στο 

αεροδρόµιο Σέδες και στο Βιοτεχνικό Πάρκο Ν. Ραιδεστού, απέχοντας 1.350 
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µέτρα από τον οικισµό Ραιδεστού και 1.650 από τον οικισµό Θέρµης,  οι 

κάτοικοι της Θέρµης υποστήριζαν ότι θα απείχε  300-500 µέτρα από τα σπίτια 

τους. 

 

    Για την αντιµετώπιση των αντιδράσεων και τον καθησυχασµό των 

κατοίκων, µέλη της Ανατολικής Α.Ε ανέλαβαν µαζί µε τον ∆ήµαρχο (πέρα από 

την γενική καµπάνια της ΕΕΑΑ) δηµόσια ενηµέρωση και διαβουλεύσεις  µε τους 

κατοίκους σε δηµόσιους χώρους, όπου µεταξύ άλλων  γινόταν και 

περιβαλλοντική ανάλυση του έργου. Επιπλέον οργανώθηκαν από τον ∆ήµο 

δωρεάν επισκέψεις των κατοίκων σε αντίστοιχες µονάδες στην Ελλάδα, οι 

οποίες όµως δεν πραγµατοποιήθηκαν ποτέ λόγω έλλειψης συµµετοχής των  

κατοίκων. 

  

    Επιπλέον οι αντιδράσεις των κατοίκων πολιτικοποιήθηκαν σε επίπεδο 

τοπικού συµβουλίου,  καθώς υπήρξαν ενστάσεις για την νοµιµότητα της 

απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να παραχωρηθεί δηµοτική έκταση 7 

στρεµµάτων στην Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης,  για τη 

δηµιουργία και λειτουργία του Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών 

(Κ∆ΑΥ). Αιτία των αντιδράσεων υπήρξε κυρίως η επιλογή συνεργασίας µε 

ιδιωτική εταιρία, ενώ ήδη λειτουργούσε Κ∆ΑΥ στην περιοχή (µε ευθύνη του 

Συνδέσµου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης) το οποίο θα µπορούσε να 

αναβαθµιστεί. Παράλληλα οι κάτοικοι είχαν συγκροτήσει Επιτροπή Αγώνα και 

είχαν πραγµατοποιήσει συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας. Περισσότερες από 1.500 

υπογραφές κατοίκων είχαν συγκεντρωθεί ενάντια στην κατασκευή του έργου και 

µε προσφυγή  στην Περιφέρεια ζητήθηκε να ακυρωθεί η απόφαση που αφορά 

στη δωρεάν παραχώρηση 7 στρεµµάτων δηµοτικής έκτασης, για 25 χρόνια, 

στην ιδιωτική εταιρία. 

 

    Λύση ανέλαβαν να δώσουν οι αρµόδιες επιτροπές της Περιφέρειας, οι 

οποίες δικαίωσαν την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, χωρίς όµως να 

αποφευχθούν οι σχετικές καθυστερήσεις. 
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    Επιπλέον σύµφωνα µε τους διαµαρτυρόµενους κατοίκους, το όποιο 

κόστος µε το οποίο θα επιβαρύνονται η «ΕΕΑΑ ΑΕ» και οι βιοµηχανίες-µέτοχοι, 

θα το εισπράττουν από τη διαχείριση του «πράσινου σήµατος» που θα µπαίνει 

στα προϊόντα συσκευασίας των εταιριών που µετέχουν και το οποίο φυσικά θα 

κληθεί να πληρώσει ο καταναλωτής µε τη µετακύλησή του στην τελική τιµή 

του προϊόντος. 

 

    Γενικότερα υπήρχε έλλειψη πολιτικής στήριξης του έργου, γεγονός το 

οποίο δηµιούργησε ποικίλες καθυστερήσεις.  

 

    Ως αποτέλεσµα αυτών, οι 11 ∆ήµαρχοι των εµπλεκόµενων στο έργο 

ΟΤΑ, εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το έργο, µε κοινή τους επιστολή 

στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε την 12η Φεβρουαρίου 2005. Η επιστολή κοινοποιήθηκε 

στον αρµόδιο Υφυπουργό, τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και το Νοµάρχη Θεσσαλονίκης και είχε ως αποτέλεσµα την 

απόφαση 1987/21-3-2005 του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας που όριζε το Κ∆ΑΥ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ως απολύτως 

αναγκαίο έργο διαχείρισης στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 

    Μικρότερες από το αναµενόµενο, υπήρξαν οι γραφειοκρατικές 

καθυστερήσεις για την έκδοση αδειών και εγκρίσεις µελετών του έργου. 

 

    Στην εφαρµογή πλέον του έργου, αντιµετωπίζονται προβλήµατα µε τους 

παραγωγούς ειδικών αποβλήτων,  όπως ταβέρνες και νοσοκοµεία. Αντίθετα 

µε τους κατοίκους, οι οποίοι αποδείχτηκαν καλοί ανακυκλωτές, οι παραγωγοί 

ειδικών αποβλήτων πετούν νοσοκοµειακά και απόβλητα κουζίνας στους 

ειδικούς για ανακύκλωση κάδους. Το πρόβληµα εντοπίζεται στο γεγονός ότι 

όλοι οι εργαζόµενοι σε ένα ίδρυµα ή κατάστηµα, ενδεχοµένως να µην έχουν 

διαβάσει το σχετικό ενηµερωτικό φυλλάδιο.  
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    Γενικότερα  αξίζει να σηµειωθεί ότι περισσότερες καθυστερήσεις υπήρξαν  

για την πολίτικη ωρίµανση του έργου (ενάµισης περίπου χρόνος), παρά για την 

έκδοση σχετικών αδειών (ένας χρόνος) ή την κατασκευή του Κ∆ΑΥ (οκτώ 

µήνες). Ειδικότερα: 

 

Εργασία Χρονικό ∆ιάστηµα 

∆ηµόσιες ∆ιαβουλεύσεις - Παρουσίαση   

Έργου 

Οκτώβριος-∆εκέµβριος 2003 

Ενέργειες Παραχώρησης Οικοπέδου Οκτώβριος 2003- Μάιος 2005 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 

Εκτίµηση &Αξιολόγηση  

Απρίλιος 2004 

Έγκριση Μελετών   Μάιος 2005 

Οικοδοµικές Άδειες Ιούλιος – ∆εκέµβριος 2005 

Ανοικοδόµηση Κ∆ΑΥ  Ιανουάριος- Αύγουστος 2006 

Πίνακας 6.6 Καθυστερήσεις Έργου (Πηγή:ΕΕΑΑ) 

 

Οφέλη του έργου ανακύκλωσης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

          Πολλαπλά είναι ωστόσο  τα οφέλη που προκύπτουν από την κατασκευή 

και λειτουργία του έργου της ανακύκλωσης για το περιβάλλον αλλά και για τους 

κατοίκους των δήµων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα υπάρχει: 

 

          Εξοικονόµηση πρώτων υλών, φυσικών πόρων και ενέργειας που θα 

απαιτούνταν για την παραγωγή των 21.000 τόνων υλικών συσκευασίας που θα 

ανακυκλώνονται κάθε χρόνο. 

 

          Μείωση των απορριµµάτων που θα καταλήγουν στο ΧΥΤΑ, µε αντίστοιχη 

µείωση του κόστους µεταφοράς για τους ∆ήµους και επιµήκυνση του 

διαθέσιµου χρόνου ζωής του ΧΥΤΑ. 

 

          Αναβαθµισµένη υπηρεσία καθαριότητας στους ∆ήµους. 
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          Εφαρµογή εκτεταµένου προγράµµατος περιβαλλοντικής πληροφόρησης 

των κατοίκων και των επαγγελµατιών, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και 

συµβολή στην αλλαγή καταναλωτικών προτύπων. 

 

          ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας σε µια περιβαλλοντική επένδυση. 

 

           Ικανοποίηση των υποχρεώσεων της χώρας µας απέναντι στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (σχετικά µε τους νόµους περί Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Απορριµµάτων). 

 

6.6  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

    Όπως έγινε αντιληπτό η ανακύκλωση των απορριµµάτων αποτελεί έργο 

µείζονος σηµασίας για την Ανατολική Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη την 

Ελλάδα. Η ΕΕΑΑ έχοντας δραστηριοποιηθεί στην εναλλακτική διαχείριση 

αποβλήτων συσκευασιών, έχει συµβάλει σηµαντικά στον τοµέα αυτό. 

 

    Τα τελευταία χρόνια τα συµβεβληµένα µέλη της ΕΕΑΑ αυξάνονται 

διαρκώς, ενώ όλο και περισσότεροι ΟΤΑ συνεργάζονται µαζί της στην 

προσπάθεια ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις που τους θέτει ο Νόµος 2939/01. 

 

    Όπως και στην περίπτωση της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 

πραγµατοποιούνται µεγάλα βήµατα και σηµαντικές υποδοµές για την 

εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών, ενώ η ΕΕΑΑ σε συνεργασία µε τους 

∆ήµους φροντίζει η ανακύκλωση να µπει στην συνείδηση των πολιτών ως 

καθηµερινή συνήθεια και όχι ως αγγαρεία ή µόδα. 

 

    Παρά τις εκτεταµένες καµπάνιες ενηµέρωσης από την πλευρά της ΕΕΑΑ 

διαπιστώθηκε ωστόσο, ότι οι δηµότες δεν είναι πλήρως εξοικειωµένοι και 

δεκτικοί, καθώς υπάρχει ακόµα έλλειψη πληροφόρησης για τον τρόπο 

εφαρµογής της ανακύκλωσης και προβλήµατα σχετικά µε την  χωροθέτηση των 

ΧΥΤΑ.  
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    Ωστόσο η ανακύκλωση αποτελεί  έργο πνοής και απαιτεί την συµµετοχή 

όλων. Ειδικότερα:  

  

Η πολιτεία πρέπει να φροντίσει για:  

          Πυκνό δίκτυο κάδων. Θα πρέπει οι περισσότερες περιοχές να έχουν 

κάδους για ανακυκλώσιµα υλικά. 

 

          Τακτική ενηµέρωση και υπενθύµιση αναγκαιότητας της ανακύκλωσης. 

 

          Τακτική αποκοµιδή των απορριµµάτων.  

 

Οι πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι:  

          Πρέπει να ανακυκλώνονται όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά. 

 

          Η ανακύκλωση απαιτεί αλλαγή των καθηµερινών συνηθειών. 

 

          Το σηµερινό πρόβληµα των αποβλήτων µεταφέρεται στα παιδιά όλων. Η 

αδιαφορία υποθηκεύει το δικό τους µέλλον. 

 

          Η ανακύκλωση θα πρέπει να γίνει απαίτηση, αντίστοιχη µε τις κοινωνικές 

παροχές όπως Παιδεία, Υγεία κ.α.Η ανακύκλωση είναι θέµα πολιτισµού και 

αισθητικής προβάλλοντας  παράλληλα θετική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. 
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                                               7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

    Η ανάγκη για µία ολοκληρωµένη πολιτική στον τοµέα διαχείρισης των 

αποβλήτων, έχει δηµιουργήσει νέους προσανατολισµούς σε κοινοτικό και εθνικό 

επίπεδο, ανοίγοντας ένα σηµαντικό κεφάλαιο για την εναλλακτική διαχείριση 

των αποβλήτων.  

 

    Στα πλαίσια των σχετικών Οδηγιών τις Ε.Ε., οι γενικές αρχές διαχείρισης 

των αποβλήτων, όπως προαναφέρθηκε, έχουν επαναπροσδιοριστεί, 

στοχεύοντας στην πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων, τον περιορισµό στη 

χρήση επικινδύνων υλικών, την επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση και την 

ανάκτηση ενέργειας. 

 

    Στην Ελλάδα, ήδη έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες από την Πολιτεία 

για την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε τη κοινοτική καθώς και για την 

έγκαιρη ανάπτυξη των κατάλληλων υποδοµών για την επίτευξη των επιµέρους 

στόχων των σχετικών οδηγιών.  

 

    Ο Νόµος 2939/2001 για την Εναλλακτική ∆ιαχείριση Αποβλήτων 

Συσκευασιών και άλλων προϊόντων έχει θέσει τις βάσεις για τη σύσταση 

συλλογικών ή ατοµικών συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

συσκευασιών ή άλλων προϊόντων, στα πλαίσια των οποίων οι υπόχρεοι 

διαχειριστές (δηλαδή οι παραγωγοί / εισαγωγείς) καλούνται να οργανώσουν ή 

να συµµετέχουν σε συστήµατα συλλογής, µεταφοράς, προσωρινής 

αποθήκευσης και επεξεργασίας (επαναχρησιµοποίηση, ανάκτηση ή 

ανακύκλωση) των αποβλήτων. Σύµφωνα µε το Νόµο και την αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει», οι υπόχρεοι διαχειριστές χρηµατοδοτούν την οργάνωση και 

λειτουργία των συστηµάτων αυτών σε συνεργασία ή άνευ της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Οι ΟΤΑ µπορούν να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο στη 

λειτουργία των συστηµάτων αυτών, όχι µόνο παρέχοντας τις υφιστάµενες 

υποδοµές, αλλά γνωρίζοντας το χώρο της διαχείρισης αποβλήτων καλύτερα 

από κάθε άλλο φορέα. 
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          Το πρώτο σύστηµα που εγκρίθηκε και ήδη λειτουργεί είναι το Συλλογικό 

Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών, για το οποίο αρµόδιος 

φορέας είναι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). Η 

ΕΕΑΑ έχει αυξήσει σηµαντικά τον αριθµό των µελών της τα τελευταία χρόνια και 

έχει επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα, συνεργαζόµενη  µε Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και εφαρµόζοντας προγράµµατα ανακύκλωσης. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η µελέτη περίπτωσης  ανακύκλωσης 11 ∆ήµων στην 

Ανατολική Θεσσαλονίκη, η οποία και εξετάστηκε. 

 

    Κερδίζει συνεπώς έδαφος η ανακύκλωση στην Ελλάδα, καθώς αυξάνονται 

σταδιακά οι ποσότητες σκουπιδιών που πηγαίνουν σε ειδικές εγκαταστάσεις για 

την περαιτέρω επεξεργασία τους, ενώ  η ανακύκλωση κερδίζει έδαφος και στη 

συνείδηση των πολιτών, οι οποίοι αρχίζουν να βλέπουν µε καλό µάτι την όλη 

διαδικασία.  

 

          Ωστόσο  το περιβαλλοντικό κίνηµα έφτασε καθυστερηµένα στην Ελλάδα, 

κατά τη δεκαετία του 80', οπότε ξεκίνησαν οι πρώτες προσπάθειες εναλλακτικής 

διαχείρισης, ενώ οι πολίτες δεν έχουν αποκτήσει ακόµα πλήρη οικολογική 

συνείδηση. Ένα µεγάλο µέρος της χώρας είναι αραιοκατοικηµένο και, εν µέρει, 

επικρατεί η αντίληψη πως πάντα θα βρεθεί ένας χώρος για να «φιλοξενήσει» τα 

σκουπίδια. Σε αρκετές περιοχές µάλιστα, δεν έχουν δηµιουργηθεί Χώροι 

Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤΑ) και τα απορρίµµατα καταλήγουν σε πάσης φύσεως 

χωµατερές. 

 

    Τα ποσοστά ανακύκλωσης είναι ακόµα χαµηλά και σε σχέση µε τις 

επιταγές της Ε. Έ. αλλά και τις περιβαλλοντικές ανάγκες. Αξιόλογες 

προσπάθειες έγιναν σ' αυτή την κατεύθυνση κατά την περασµένη δεκαετία. Από 

πλευράς αποτελεσµατικότητας ξεχωρίζει η ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου 

µε νοµοθεσία που επιβάλλει την εναλλακτική διαχείριση στα απόβλητα των 

συσκευασιών, στα ορυκτέλαια, τα αυτοκίνητα, τις µπαταρίες, τις ηλεκτρικές 

συσκευές, τα ελαστικά κ.α. 
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                                       9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

END OF LIFE  ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Αυτά τα προϊόντα έχουν φτάσει σε κατάσταση τέλους-ζωής , που σηµαίνει ότι 

δεν µπορούν  πλέον  να παραγγελθούν από τον  κατασκευαστή και ίσως να µην 

υποστηρίζονται άµεσα από αυτόν. Κάθε εταιρία, αναπτύσσει ειδική πολιτική για 

τα εν λόγω προϊόντα (end-of -life policy). 

 

End-of-life Sales σηµαίνει η κατάργηση της διαθεσιµότητας του προϊόντος. 

Μετά από αυτή την ηµεροµηνία, η υποστήριξη συνεχίζεται µέχρι την ηµεροµηνία 

End-of-life service.  

 

End-of-life Service σηµαίνει η ηµεροµηνία από την οποία και πέρα το προϊόν 

δεν υποστηρίζεται µε ανταλλακτικά από τον κατασκευαστικό οίκο.  

 

Είναι σηµαντικός λοιπόν ο έλεγχος των ηµεροµηνιών για τους κατόχους 

παλαιοτέρων προϊόντων ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψή τους µε συµβόλαιο 

συντήρησης µετά την ηµεροµηνία End of life sales, και η αντικατάστασή τους / 

trade-up µετά την ηµεροµηνία end-of-life service. (http://www.imageflow.gr/End-

of-life.html) 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EMAS 

 

Περιβαλλοντική Πολιτική 

    Καθορισµός της περιβαλλοντικής πολιτικής της επιχείρησης. Η πολιτική 

αυτή είναι αναγκαίο να γίνεται γραπτώς, να υιοθετείται από το ανώτατο 
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διοικητικό επίπεδο, να επανεξετάζεται περιοδικά, να αναθεωρείται και να είναι 

διαθέσιµη στο κοινό. 

 

Περιβαλλοντική Ανάλυση  

    Καθορισµός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του οργανισµού. Η 

ανάλυση πρέπει να παρέχει µια εποπτική εικόνα της κατανάλωσης των πόρων 

του οργανισµού, των απορρίψεων του στα ύδατα , των εκποµπών στην 

ατµόσφαιρα και της παραγωγής αποβλήτων. Ο κανονισµός EMAS απαιτεί η 

ανάλυση να παράγει δύο αποτελέσµατα.  

 

Καθορισµός και καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Καθορισµός και καταγραφή των νοµοθετικών, ρυθµιστικών και άλλων 

απαιτήσεων που περιλαµβάνονται στην πολιτική. 

 

Περιβαλλοντικοί στόχοι και πρόγραµµα 

    Το τµήµα αυτό αποτελεί τον καθορισµό, µε βάση τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης του προγράµµατος, του τι πρέπει να περιλαµβάνει η περιβαλλοντική 

πολιτική της επιχείρησης.  

 

Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  

    Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) κατανέµει ευθύνες και 

αρµοδιότητες και περιγράφει τα καθηµερινά περιβαλλοντικά καθήκοντα. Με 

βάση το ΣΠ∆ όλο το προσωπικό γνωρίζει τις καθηµερινές του ατοµικές 

υποχρεώσεις. 

 

Περιβαλλοντικός Έλεγχος  

    Ο περιβαλλοντικός έλεγχος ελέγχει αν το σύστηµα διαχείρισης που 

εφαρµόζεται λειτουργεί στο σύνολό του. Η διαδικασία ελέγχου εφαρµόζεται µε 

ελέγχους αρχείων, γραπτών διαδικασιών, επιθεωρήσεις των συνθηκών 

εργασίας και του εξοπλισµού και µε συζητήσεις µε το προσωπικό που 

ασχολείται µε το συγκεκριµένο χώρο δραστηριοτήτων.  
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Περιβαλλοντική ∆ήλωση  

    Η απαίτηση αυτή αφορά την προετοιµασία από µέρους της επιχείρησης 

µιας δηµόσιας περιβαλλοντικής δήλωσης που να αφορά την περιβαλλοντική 

εργασία της, συµπεριλαµβανοµένων της πολιτικής, των αντικειµενικών σκοπών 

και του συστήµατος διαχείρισης. Η δήλωση αυτή µπορεί να διανεµηθεί στους 

πελάτες και σε κάθε άλλο ενδιαφερόµενο. 

 

Περιβαλλοντική Επικύρωση και Καταγραφή  

    Επικύρωση του συστήµατος από ένα διαπιστευµένο περιβαλλοντικό 

επιθεωρητή. Ο επιθεωρητής εξετάζει και εγκρίνει τη συµµόρφωση του χώρου 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης µε τις απαιτήσεις του προτύπου, την επάρκεια 

και την αξιοπιστία των δεδοµένων και των πληροφοριών που περιλαµβάνει η 

περιβαλλοντική δήλωση. 

 

    Με την επιτυχή επιθεώρηση η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να 

χρησιµοποιεί το λογότυπο του   EMAS στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

  

1) Σε επικυρωµένες περιβαλλοντικές δηλώσεις  

2) Σε επιστολόχαρτα  

3)Σε πληροφοριακό υλικό - ενηµερωτικά φυλλάδια (σε συνδυασµό µε 

περιβαλλοντικές πληροφορίες) που συνδέονται µε δραστηριότητες, προϊόντα 

και υπηρεσίες, µε την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες περιλαµβάνονται στην 

περιβαλλοντική δήλωση και το λογότυπο συνοδεύεται από τις λέξεις 

‘’επικυρωµένες πληροφορίες’’. 

 

    Το λογότυπο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις 

(κανονισµός 761/2001): 

  

1) Σε προϊόντα στη συσκευασία τους.  

2)Σε συνδυασµό µε συγκριτικούς ισχυρισµούς αναφορικά µε προϊόντα, 

δραστηριότητες και υπηρεσίες.  
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3)Σε διαφηµίσεις για προϊόντα, δραστηριότητες και 

υπηρεσίες.(www.ebeh.gr/images/news/14001_EMAS_1.pdf).     

 


