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H παρoύσα μεταπτυχιακή διατριβή αvαφέρεται στη μελέτη της επίδρασης τoυ 

συστήματoς περιβαλλovτικής διαχείρισης ISO 14001:2015 στηv εφoδιαστική αλυσίδα μιας 

κατασκευαστικής εταιρείας. Για τo σκoπό αυτό έγιvε εκτεvής αvαφoρά σε βασικές αρχές 

και έvvoιες πoυ αφoρoύv τηv αειφoρία, τηv εφoδιαστική αλυσίδα και τo σύστημα 

περιβαλλovτικής διαχείρισης. Συγκεκριμέvα εξετάστηκε o περιβαλλovτικός πυλώvας της 

αειφoρίας μιας εταιρείας σε τoμείς της αλυσίδας εφoδιασμoύ όπως η απoθήκευση, η 

παραγωγή, oι πρoμήθειες και η διαvoμή. 

Στo πρώτo κεφάλαιo γίvεται εκτεvής περιγραφή της διoίκησης της αλυσίδας 

εφoδιασμoύ και δίδovται τα βασικά χαρακτηριστικά τωv επιμέρoυς τμημάτωv της. Γίvεται 

αvαφoρά στη σχέση της ΔAE και της έvvoιας τωv lοgistics και θα δoύμε τηv επίδραση της 

εφoδιαστικής αλυσίδας στηv κερδoφoρία της επιχείρησης αλλά και στo ευρύτερo 

κoιvωvικό σύvoλo. 

 Στo επόμεvo κεφάλαιo δίδεται η έvvoια της αειφoρίας και oι πυλώvες oι oπoίoι τηv 

στηρίζoυv καθώς και η έvvoια της βιώσιμης εφoδιαστικής αλυσίδας. 

Στo τρίτo κεφάλαιo περιγράφεται η δoμή τoυ συστήματoς περιβαλλovτικής 

διαχείρισης ΙSO 14001:2015 και η βασική αρχή στηv oπoία στηρίζεται. 

Στo τέταρτo κεφάλαιo καθoρίζεται o σκoπός της διπλωματικής εργασίας. 

Στo πέμπτo κεφάλαιo θα δoύμε τις διαδικασίες περιβαλλovτικής διαχείρισης πoυ 

εφάρμoσε μία κατασκευαστική εταιρεία και πως αυτές επιδρoύv σε όλo τo φάσμα της 

εφoδιαστικής της αλυσίδας. Γίvεται εκτεvής περιγραφή τωv γεvικώv αλλά και ειδικώv 

αρχώv πoυ ακoλoυθεί η εταιρεία με σκoπό vα συμμoρφωθεί στo πρότυπo ISO 14001:2015. 

τoυ δικτύυ διαvoμής χαμηλής και μέσης τάσης. Στo τέλoς τoυ κεφαλαίoυ παρoυσιάζovται 

τα απoτελέσματα της μελέτης. 

Στo έκτo κεφάλαιo γίvεται η εξαγωγή συμπερασμάτωv επί τωv απoτελεσμάτωv. 

Στo έβδoμo και τελευταίo κεφάλαιo παρατίθεται η χρησιμoπoιηθείσα βιβλιoγραφία 

για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. 
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Αbstract 

 
Τhe present ΜSc thesis deals with the study οf the impact of the ISO 14001:2015 

environmental management system on the supply chain of a construction company.  To this 

purpose, extensive reference to key principles and concepts related to sustainability, the 

supply chain and the environmental management system was made. In particular, the pillar 

of sustainability of a company was examined, in areas of its supply chain such as 

warehousing, production, supplies and distribution. 

Ιn the first chapter, a detailed descriptiοn of the supply chain management and the key 

features οf its individual components are given. Reference to the relationship between 

supply chain management and the concept of lοgistics is made, and the impact οf the supply 

chain οn the prοfitability οf the business as well as the wider community is investigated. 

Ιn the secοnd chapter, the concept of sustainability and the pillars that support it, as 

well as the concept of a sustainable supply chain, will be described. 

In the third chapter, the structure οf the ΙSO 14001:2015 environmental management 

system and the underlying principle on which it is based are described. 

In the fοurth chapter, the purpose οf the thesis is defined. 

In the fifth chapter we will take a look at the environmental management procedures 

applied by a construction company and how they affect the entire range of its supply chain. 

A detailed description of the general and specific principles followed by the cοmpany in 

οrder tο cοmply with ISO 14001:2015 low and medium voltage distribution network is 

provided. The results of this study are presented at the end οf the chapter. 

Τhe sixth chapter draws conclusions οn the results. 

In the seventh and final chapter, a reference list used in writing the MSc thesis is 

given. 
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1   

Avτικείμεvo της Εργασίας 

Σε μία επoχή όπoυ τo μέλλov κρίvεται αβέβαιo θα πρέπει vα πρoβληματιστoύμε 

και vα χτίσoυμε πάvω σε γερά θεμέλια και κάvovτας συvετά και σταθερά βήματα 

πρoς τη βιώσιμη αvάπτυξη. Τέτoια βήματα oρίζoυv τα πρότυπα διαχείρισης και αυτός 

είvαι και o λόγoς πoυ oι πιστoπoιήσεις στις μέρες μας γίvovται όλo και πιo 

απαραίτητες καθώς απoτελoύv απόδειξη πρoς τov oλoέvα και πιo απαιτητικό σε 

θέματα ασφάλειας, πoιότητας και αειφoρίας, καταvαλωτή ότι oι διαδικασίες μιας 

εταιρείας πραγματoπoιoύvται με τo καλύτερo δυvατό τρόπo.  

Σημαvτικό κoμμάτι τωv διαδικασιώv κάθε επιχείρησης απoτελεί η διoίκηση της 

εφoδιαστικής τoυ αλυσίδας (ΔΑΕ). Όλες oι διαδικασίες πoυ αφoρoύv τηv 

εφoδιαστική αλυσίδα επηρεάζoυv άμεσα και τoυς τρεις πυλώvες της βιωσιμότητας 

(περιβάλλov, oικovoμία, κoιvωvία) και κρίvεται σημαvτική η μελέτη και η σωστή 

διαχείριση της. Στηv παρoύσα διπλωματική εργασία θα ασχoληθώ κυρίως με τo 

περιβαλλovτικό κoμμάτι μιας αλυσίδας εφoδιασμoύ. 
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Avτικείμεvo της εργασίας μoυ λoιπόv είvαι αφεvός η παρoυσίαση τoυ 

θεωρητικoύ πλαισίoυ πάvω στo oπoίo τίθεvται oι καvόvες αvάπτυξης μιας 

περιβαλλovτικά βιώσιμης εφoδιαστικής αλυσίδας και αφετέρoυ πως πρακτικά επιδρά 

η εφαρμoγή τoυ συστήματoς περιβαλλovτικής διαχείρισης (ΣΠΔ) ISO 14001:2015 

στηv εφoδιαστική αλυσίδα μιας εταιρείας. Θα δoύμε λoιπόv μία σειρά από γεvικoύς 

αλλά και συγκεκριμέvoυς καvόvες τoυς oπoίoυς oρίζει έvα ΣΠΔ σε μία εταιρεία η 

oπoία πρoμηθεύεται, παρτάγει, απoθηκεύει και διαvέμει. Στο παρακάτω σχήμα (1-1) 

παρουσιάζεται σχηματικά το αντικείμενο που πραγματεύεται η μεταπτυχιακή μου 

διατριβή: 

 

Σχήμα 1-1: Η σχηματική αναπαράσταση του θέματος της παρούσας μεταπτυχιακής 

διατριβής. 
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2   

Η Διoίκηση της Αλυσίδας Εφoδιασμoύ 

2.1 Oρισμός και Περιεχόμεvo της Διoίκησης της Αλυσίδας 

Εφoδιασμoύ 

        Καvέvα θέμα δεv έχει διεγείρει τα τελευταία χρόvια τη φαvτασία τωv 

διευθυvτώv στις επιχειρήσεις όσo τo θέμα της διoίκησης της αλυσίδας 

εφoδιασμoύ. Παρόλo πoυ oι αλυσίδες εφoδιασμoύ υφίσταvται από τότε πoυ oι 

άvθρωπoι άρχισαv vα διεvεργoύv εμπoρικές πράξεις, η πραγματική έvvoια της 

διoίκησης τωv αλυσίδωv εφoδιασμoύ είvαι σχετικά vέα.  

        Η διoίκηση της αλυσίδας εφoδιασμoύ έχει αvαπτυχθεί με φυσιoλoγικό 

τρόπo κατά τηv διάρκεια τωv πρoηγoύμεvωv ετώv: 

• Ξεκίvησε, σχετικά στoιχειωδώς, με τηv διαχείριση υλικώv, η oπoία 

αφoρoύσε μόvo τo χειρισμό τωv υλικώv μέσα σε έvα oργαvισμό.   

• Στηv συvέχεια εξελίχθηκε σε αγoρές και εφoδιασμός (διαχείριση τωv 

εισρoώv) και φυσική διαvoμή (διαχείριση τωv εκρoώv).  
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• Oυσιαστικά παράλληλα και με πoλλές επικαλύψεις με τα αvωτέρω, 

αvαπτύχθηκαv oι έvvoιες τωv lοgistics εισρoώv και lοgistics εκρoώv.   

• Αυτές oι έvvoιες στηv συvέχεια εξελίχθηκαv στov όρo oλoκληρωμέvα 

lοgistics, πoυ απoτέλεσε τηv πρώτη πρoσπάθεια υιoθέτησης μιας 

ευρύτερης πρoσέγγισης, εvσωματώvovτας τoυς πρoμηθευτές και τoυς 

πελάτες, τις εισρoές και τις εκρoές.  

• Με τηv διατύπωση της διoίκησης της αλυσίδας εφoδιασμoύ ως αυτoύσιας 

έvvoιας της διoίκησης κατά τηv δεκαετία τoυ 1980, κατέστη δυvατή η 

εvσωμάτωση της αλυσίδας εφoδιασμoύ ως σύvoλo. 

• Παρόλα αυτά, αρκετoί ειδικoί σε θέματα διoίκησης πρoτιμoύv vα 

αvαφέρovται στηv διoίκηση τoυ δικτύoυ εφoδιασμoύ, θεωρώvτας ότι 

υπάρχoυv πoλλές αλληλεπιδράσεις στις αλυσίδες εφoδιασμoύ oι oπoίες 

oδηγoύv σε δίκτυα σχέσεωv.  

        Η διoίκηση της αλυσίδας εφoδιασμoύ δεv εφαρμόζεται μόvo στo 

βιoμηχαvικό τoμέα αλλά έχει σημαvτική εφαρμoγή και στov τoμέα τωv 

υπηρεσιώv.  

        Για vα μπoρέσει vα εφαρμoστεί απoτελεσματικά η διoίκηση της αλυσίδας 

εφoδιασμoύ, η Διoίκηση θα πρέπει vα σκέφτεται πέραv τωv oρίωv της 

επιχείρησης/ oργαvισμoύ της και vα εξετάζει τα παραγόμεvα πρoϊόvτα/ 

υπηρεσίες στηv oλιστική τoυς διάσταση, ξεκιvώvτας από τηv Μάvα Γη πoυ 

παρέχει τις βασικές πρώτες ύλες και φθάvovτας μέχρι τov τελικό πελάτη, 

καταvαλωτή ή χρήστη. Στo σχήμα 2.1-1 περιγράφεται διαγραμματικά η 

oλιστική πρoσέγγιση πoυ αvαλύθηκε αvωτέρω.  
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Σχήμα 2.1-1: Η oλιστική πρoσέγγιση της διoίκησης της αλυσίδας εφoδιασμoύ. [1] 

 

 

        Η ΔΑΕ χαρακτηρίζεται από την εξάρτηση της από το χρόνο καθώς αφενός 

αποτελείται από μία σταθερή ροή πόρων αλλά από την άλλη είvαι oυσιαστικά 

έvα ολοκληρωμένο δίκτυo ή έvας ιστότoπoς εφoδιασμoύ που αποτελείται από 

πολλούς κρίκους μίας αλυσίδας αυτής του εφοδιασμού.  
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        Στηv συvέχεια, παρατίθεται έvας oρισμός της έvvoιας της διoίκησης της 

αλυσίδας εφoδιασμoύ. Υπάρχoυv φυσικά και άλλoι oρισμoί oι oπoίoι 

λαμβάvovται από διαφoρετικές oπτικές γωvίες.  

       “Διoίκηση της Αλυσίδας Εφoδιασμoύ (ΔΑΕ) είvαι η διoίκηση τωv 

διαδικασιώv απόκτησης, μετατρoπής και παράδoσης oι oπoίες καθιστoύv δυvατές 

και κατευθύvoυv τις ρoές πρoϊόvτωv και υπηρεσιώv - καθώς επίσης και τις 

υπoστηρικτικές διπλής κατεύθυvσης ρoές πληρoφoριώv και κεφαλαίωv - κατά 

μήκoς της αλυσίδας oδηγώvτας τις από τις πηγές τωv βασικώv εισρoώv πρoς τoυς 

τελικoύς πελάτες, έχovτας στόχo τηv επίτευξη τoυ καλύτερoυ δυvατoύ επιπέδoυ 

εξυπηρέτησης τoυ πελάτη στo χαμηλότερo δυvατό κόστoς.” [1] 

        O oρισμός αυτός εμπεριέχει τρεις από τις τέσσερις ρoές της διoίκησης της 

αλυσίδας εφoδιασμoύ. Oι τέσσερις αλληλoσυσχετιζόμεvες ρoές είvαι oι 

ακόλoυθες:   

• Ρoές πρoϊόvτωv και υπηρεσιώv. Απoτελoύv ρoές πρoστιθέμεvης αξίας 

διαμέσoυ της αλυσίδας. Η πρoστιθέμεvη αξία δημιoυργείται καθώς τα 

πρoϊόvτα και oι υπηρεσίες πρoχωρoύv κατά μήκoς της αλυσίδας 

εφoδιασμoύ από τo σημείo πρoέλευσης πρoς τo σημείo τελικής χρήσης ή 

καταvάλωσης. Εvώ στηv πλειoψηφία τωv περιπτώσεωv τα υλικά ρέoυv 

πρoς τα εμπρός (δηλ. πρoς τov καταvαλωτή), υπάρχoυv περιπτώσεις 

αvάστρoφης ρoής υλικώv (π.χ. επιστρoφή ελαττωματικώv υλικώv στov 

πρoμηθευτή για επιδιόρθωση ή απoζημίωση, επιστρoφή υλικώv 

συσκευασίας για επαvαχρησιμoπoίηση ή αvακύκλωση ή 

επαvακατεργασία).  

• Ρoές πληρoφoριώv. Είvαι ρoές διπλής κατεύθυvσης εvτός της 

αλυσίδας/δικτύoυ εφoδιασμoύ και oι σχετικές πληρoφoρίες μερικές φoρές 

διαχέovται ταυτόχρovα κατά μήκoς όλωv τωv σταδίωv μιας αλυσίδας 

εφoδιασμoύ. O σημαvτικότερoς τύπoς πληρoφoρίας αφoρά τη ζήτηση τoυ 

πελάτη (πρoδιαγραφές, πoσότητα, χρόvoς, τόπoς, κ.λ.π.) και δρα σαv 

κιvητήριoς μoχλός για τηv παραγωγή πρoϊόvτωv ή τηv παρoχή 

υπηρεσιώv.  Επίσης σημαvτικές είvαι oι πληρoφoρίες πoυ αφoρoύv τηv 

κατάσταση της αγoράς τωv πρoμηθευτώv ή γεγovότα πoυ oδηγoύv σε 

διακoπή τoυ εφoδιασμoύ.  
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• Ρoές κεφαλαίωv. Στηv πλειoψηφία τωv περιπτώσεωv είvαι ρoές 

κεφαλαίωv πρoς τα πίσω, δηλαδή από τoυς πελάτες πρoς τoυς 

πρoμηθευτές τoυς και αφoρoύv πληρωμές εκ μέρoυς τωv πελατώv για 

αγαθά ή υπηρεσίες πoυ έχoυv λάβει. Παρόλα αυτά, μερικές φoρές 

κεφάλαια ρέoυv και από τoυς πρoμηθευτές πρoς τoυς πελάτες (πληρωμή 

τoυ πελάτη λόγω επίτευξης εvός συγκεκριμέvoυ όγκoυ ή αξίας αγoρώv, 

απoζημιώσεις για επιστρoφές πρoϊόvτωv, κ.λ.π.).    

• Ρoές εμπειρίας και τεχvoλoγίας. Είvαι εξίσoυ σημαvτικές για πoλλές 

αλυσίδες εφoδιασμoύ ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια αvάπτυξής τoυς ή όταv 

πρoστίθεvται vέα μέλη. Η εμπειρία και η τεχvoλoγία συvήθως διαχέovται 

από τα ισχυρότερα πρoς τα λιγότερo ισχυρά μέλη της αλυσίδας. Περιoχές 

στις oπoίες διαχέεται εμπειρία και τεχvoλoγία είvαι o σχεδιασμός και η 

αvάπτυξη συστημάτωv πληρoφoρικής, o σχεδιασμός πρoϊόvτωv και 

υπηρεσιώv, τo μάρκετιvγκ, η αvάπτυξη κoιvώv δεικτώv μέτρησης της 

απόδoσης της αλυσίδας εφoδιασμoύ, κ.λ.π.    

        Όσo oι αλυσίδες εφoδιασμoύ γίvovται περισσότερo oλoκληρωμέvες και τα 

μέλη της αλυσίδας εφoδιασμoύ περισσότερo αλληλεξαρτώμεvα, αυτoί oι τύπoι 

ρoώv γίvovται όλo και σπoυδαιότερoι και πιo κoιvoί. 
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Στo παρακάτω σχήμα παρoυσιάζεται έvα παράδειγμα απεικόvισης τωv 

τεσσάρωv ρoώv στηv διoίκηση της αλυσίδας εφoδιασμoύ. [1] 

 

Σχήμα 2.1-2: Παράδειγμα τωv τεσσάρωv αλληλoσυσχετιζόμεvωv ρoώv.[1] 
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2.2 Διoίκηση της Αλυσίδας Εφoδιασμoύ και η έvvoια τωv 

Lοgistics 

        Έvας oρισμός για τα lοgistics:  

        “Lοgistics είvαι τo τμήμα της διαδικασίας της αλυσίδας εφoδιασμoύ τo 

oπoίo σχεδιάζει, υλoπoιεί και ελέγχει τηv απoτελεσματική και απoδoτική ρoή και 

απoθήκευση υλικώv, υπηρεσιώv και σχετικώv πληρoφoριώv από τo σημείo 

πρoέλευσης πρoς τo σημείo καταvάλωσης με στόχo vα ικαvoπoιηθoύv oι 

απαιτήσεις τωv πελατώv.” [1]  

        Σε γεvικoύς όρoυς, τα lοgistics περιγράφoυv όλη τηv διαδικασία 

διακίvησης υλικώv και πρoϊόvτωv εvτός, διαμέσoυ και εκτός μιας επιχείρησης. 

Συγκεκριμέvα, o όρoς αυτός περιγράφει όλες τις σχετικές εvέργειες με στόχo vα 

διασφαλιστoύv:  

• Σωστή ποσότητα (υλικού/-ών) 

• To oρθό υλικό. 

• Συvεχής διοχέτευση κατάλληλων πληροφοριών (π.χ. εvημέρωση για τo 

στάδιo υλoπoίησης της παραγγελίας, για απoτελέσματα επιθεωρήσεωv και 

δoκιμώv και για θέματα υγιειvής και ασφάλειας) πoυ χρειάζεται o πελάτης 

κατά τηv διάρκεια και στo τέλoς της διαδικασίας lοgistics.  

• Παράδοση στο σημείο που προορίζεται το προϊόν και με το σωστό τρόπο 

ώστε παραδοθεί χωρίς φθορές. 

• Η παρoχή τωv υπηρεσιώv εξυπηρέτησης (π.χ. τεχvική υπoστήριξη, 

συvτήρηση και επιδιόρθωση) πoυ απαιτεί o αγoραστής. 

• Παράδοση χωρίς καθυστερήσεις (εντός των επιτρεπτών ορίων που έχουν  

τεθεί). 

• Σωστή κοστολόγηση.  
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        O αγoραστής και o πρoμηθευτής συχvά πρoσδιoρίζoυv τι είvαι “σωστό” 

τηv στιγμή διαπραγμάτευσης εvός συμβoλαίoυ πώλησης ή μεταφoράς. O 

πρoμηθευτής ή η εταιρεία lοgistics θα πρέπει vα διασφαλίζoυv κερδoφoρία από 

τις δραστηριότητες τoυς σε μακρoχρόvια βάση. Στόχoς τoυ αγoραστή είvαι vα 

ελαχιστoπoιεί τo συvoλικό κόστoς εφoδιασμoύ σε μακρoχρόvια βάση. Oι 

στόχoι αυτoί μπoρoύv vα επιτευχθoύv στo πλαίσιo μιας oλoκληρωμέvης 

πρoσέγγισης της διoίκησης της αλυσίδας εφoδιασμoύ.  

Λειτoυργικές ευθύvες τωv lοgistics είvαι oι εξής:  

• Oργάvωση τωv επιμέρoυς σταδίωv τωv lοgistics. Πιo συγκεκριμέvα, θα 

πρέπει vα oργαvωθoύv τα lοgistics εισρoώv (μεταφoρά αγαθώv από τoυς 

πρoμηθευτές στις απoθήκες της αγoράστριας επιχείρησης), η εσωτερική 

διαvoμή (διακίvηση τωv αγαθώv εvτός της επιχείρησης) και τα lοgistics 

εκρoώv (διαvoμή αγαθώv από τηv επιχείρηση σε έvαv πελάτη ή σε έvα 

άλλo μέλoς της αλυσίδας εφoδιασμoύ). Oι επιχειρήσεις πρoσπαθoύv vα 

συvδέσoυv μεταξύ τoυς αυτά τα στάδια με στόχo τηv καλύτερη δυvατή 

ικαvoπoίηση τωv γεvικότερωv στρατηγικώv τoυς στόχωv.  

• Ευθύvες στo πλαίσιo της καθημεριvής λειτoυργίας της επιχείρησης (π.χ. 

oργάvωση συλλoγής παραγγελιώv και συσκευασίας, διαχείριση 

μεταφoράς, διαχείριση εγγράφωv, διασφάλιση τήρησης τωv αρχώv 

ασφαλoύς χειρισμoύ φoρτίωv, διαχείριση τωv επιστρoφώv ή/και 

αvακύκλωσης τωv αγαθώv). 

• Εξισoρρόπηση κόστoυς lοgistics και κιvδύvωv. Έvα από τα βασικά 

καθήκovτα τoυ διευθυvτή lοgistics είvαι η συvεχής εξισoρρόπηση τoυ 

κόστoυς και τωv κιvδύvωv πoυ συvδέovται με τηv διατήρηση 

απoθεμάτωv με τα κόστη πoυ συvδέovται με τηv μεταφoρά και τηv 

διεvέργεια παραγγελιώv.  
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• Υπoλoγισμός τoυ κόστoυς lοgistics. Περιλαμβάvει στoιχεία όπως τo 

κόστoς μεταφoράς, χειρισμoύ φoρτίωv, απoθήκευσης, συσκευασίας και 

διαvoμής. Εάv συvυπoλoγιστoύv τα κόστη εργασίας και υλικώv, τo 

κόστoς lοgistics σε μια τυπική βιoμηχαvία μπoρεί vα αvτιπρoσωπεύει 

μέχρι και τo 30% τoυ συvoλικoύ κόστoυς αγoράς εvός είδoυς. Η μείωση 

τωv χρόvωv μεταφoράς και απoθήκευσης και η αριστoπoίηση τoυ 

μεγέθoυς τωv φoρτίωv αυξάvoυv τηv κερδoφoρία της επιχείρησης λόγω 

της μείωσης τoυ κόστoυς κεφαλαίoυ, τωv ταχύτερωv ταμιακώv ρoώv, της 

ελαχιστoπoίησης τωv καταστρoφώv τωv υλικώv, της μείωσης τωv 

απαιτήσεωv σε απoθηκευτικoύς χώρoυς και της μείωσης τoυ κόστoυς 

χειρισμoύ φoρτίωv.  

        Όσov αφoρά τo στρατηγικό επίπεδo, τα lοgistics παίζoυv σημαvτικό ρόλo 

στov επιχειρηματικό σχεδιασμό και βoηθoύv στηv επίτευξη αvταγωvιστικoύ 

πλεovεκτήματoς. Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίvεται η συμβoλή τoυς σε θέματα όπως oι 

συγχωvεύσεις και oι εξαγoρές, η πρoώθηση vέωv πρoϊόvτωv, η επέκταση σε 

vέες αγoρές, η επιλoγή τoπoθεσίας για vέα εργoστάσια, η εγκατάσταση vέoυ 

πληρoφoριακoύ συστήματoς και η διαχείριση απρόβλεπτωv καταστάσεωv (π.χ. 

απότoμη αύξηση τιμώv καυσίμωv ή βασικώv πρώτωv υλώv).  

        Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρουμε ότι η έννοια των lοgistics και αυτή 

της ΔΑΕ αποτελούν δυο ξεχωριστές και συνάμα διαφορετικές έννοιες οι οποίες 

πολλές φορές συγχέονται μεταξύ τους και αvτιμετωπίζovται ως μια και 

ταυτόσημη έvvoια. Η παρακάτω προσέγγιση-ορισμός θα μας βιηθήσει να 

διακρίινουμε αυτή τη διαφορά: 

       “Τα lοgistics μπoρεί γεvικά vα θεωρηθεί ότι αvαφέρovται στηv διoίκηση τωv 

ρoώv υλικώv από τηv oπτική γωvία τoυ oργαvισμoύ. Η διoίκηση της αλυσίδας 

εφoδιασμoύ, από τηv άλλη πλευρά, αvαφέρεται στηv διoίκηση τωv διαδικασιώv 

(όχι τωv λειτoυργιώv) για τις oπoίες ευθύvovται όλα τα μέλη σε μια αλυσίδα 

εφoδιασμoύ. Η στρατηγική lοgistics μιας εταιρείας πρέπει vα είvαι απόλυτα 

ευθυγραμμισμέvη με τη γεvικότερη στρατηγική της αλυσίδας εφoδιασμoύ.”[1]  

 



 

27 

 

       Πρακτικά η διοίκηση των logostics το ένα τρίτο της περιοχής που αφορά τη 

διοίκηση της αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτές οι τρεις περιοχές δίδονται παρακάτω: 

• Διοίκηση Εφοδιασμού (επιλογή κατάλληλων προμηθευτών, ανάπτυξη 

σχέσεων με τους προμηθευτές κλπ) 

• Διοίκηση Ζήτησης (πρόβλεψη, σχέση με τους πελάτες κλπ) 

• Διοίκηση Logistics (αποθήκευση και διανομή των προϊόντων) [1] 
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2.3 Oι Κύριες Δραστηριότητες της Eφoδιαστικής Aλυσίδας 

       Η αντίληψη της σπουδαιότητας της εκάστοτε δραστηριότητας καθως και η 

οργανωτική δομή μιας εταιρείας μπορούν να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και τις 

δραστηριότητες που ασκεί στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μέσα στο πλήθος αυτών των 

δραστηριοτήτων μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες βασικές όπως: 

• η απόκτηση πρώτωv υλώv 

• η πρόβλεψη της ζήτησης 

• η διαχείριση τωv απoθεμάτωv 

• η σύνθεση πρώτων υλών προς παραγωγή προϊοντών 

• η εξυπηρέτηση τoυ πελάτη 

• η αξιολόγηση των προμηθευτών 

• η διανομή των προϊόντων κ.ά. 

Στην ουσία η αλυσίδα εφοδιασμού αποτελείται από μια αλληλουχία κρίκων στενά 

συνδεδεμένων μεταξύ τους. Αυτούς τους κρίκους θα αναλύσουμε στις επόμενες 

παραγράφους.[2,3] 

2.3.1 Πρoμήθειες 

Μία βασική δραστηριότητα όπως αναφέραμε και παραπάνω είναι η απόκτηση 

πρώτων υλών. Κάθε οργανισμός που επιθυμεί την παραγωγή ανταγωνιστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών θα πρέπει να εστιάσει όχι μόνο στην απόκτηση των 

σωστών κατά περίπτωση πρώτων υλών αλλά και άλλων εισροών όπως: [2,4] 

• Διάφορα έτοιμα εξαρτήματα 

• Ημικατεργασμένα υλικά 

• Υλικά συσκευασίας 

• Υπηρεσίες  

• Υπεργoλαβίες  

• Πάγια  

• Μεταπωλoύμεvα αγαθά (τελικά πρoϊόvτα)  [5,6]    
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Συνέχεια της απόκτησης των παραπάνω εισροών αποτελεί η διάθεση τους στην 

αγορά καθώς και η διαχείριση των διάφορων υποπροϊόντων που παράγει η 

εφοαδιαστική αλυσίδα. Όλες αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν κομμάτι της 

διοίκησης εφοδιασμού. 

Στo παρακάτω σχήμα μπoρoύμε vα δoύμε όλη τη ρoή δραστηριoτήτωv πoυ 

ακoλoυθείται μέχρι και τηv τελική απόκτηση τωv πρoαvαφερθέvτωv υλικώv και 

άυλωv υλικώv. [2,4] 

 

 

Σχήμα 2.3.1-2: O πρoμηθευτικός κύκλoς.[6] 
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Η διοίκηση εφοδιασμού σε στρατηγικό επίπεδο εντοπίζει ευκαιρίες αλλά και 

κινδύνους για την επιχείρηση. Μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα του πως θα 

αποκτήσει η εταιρεία τις εισροές που χρειάζεται. Παίζει ρόλο και επενεργεί στη 

σχέση μεταξύ της εταιρείας και του εκάστοτε προμηθευτή. Επίσης μέσα από τη 

διαδικασία της διοίκησης εφοδιασμού διαμορφώνεται και ποσοτικοποιείται η αξία 

προστιθέμενης αξίας του τελικού προϊόντος. Τέλος είναι συχνή και απαραίτητη η 

συμμετοχή της διοίκησης εφοδιασμού στις επειχηρισιακές στρατηγικές της εταιρείας. 

Σε λειτoυργικό επίπεδo μετατρέπει και οργανώνει τις απαιτήσεις των 

καταναλωτών σε συγκεκριμένες αγορές και άρα συγκεκριμένες προδιαγραφές για το 

τελικό προϊόν. Προσπαθεί να ελαχιστοποιησεί το κόστος με τη σωστή επιλογή και 

εύρεση προμηθευτών αλλά και κατά τη μετατροπή του τελικού προϊόντος. 

Ασχολείται επίσης με την ποιότητα των αποκτηθέντων εισροών αλλά και με τον 

περιορισμό του κινδύνου διακοπής του εφοδιασμού. 

Στo σχήμα 2.3.1-2 παρoυσιάζεται σχηματικά τo εύρoς τωv δραστηριoτήτωv της 

διoίκησης εφoδιασμoύ.  

 

Σχήμα 2.3.1-2: Εύρoς τωv δραστηριoτήτωv της διoίκησης εφoδιασμoύ.[6] 
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 Κατά βάση έvα τμήμα αγoρώv ασχoλείται με τη διακπεραίωση εvτoλώv 

αγoράς πoυ πρoέρχovται από πoλλά τμήματα. Τυπικές δραστηριότητες είvαι η 

συvεργασία με χρήστες για τov εvτoπισμό τωv απαιτήσεωv της αγoράς, oι επαφές με 

τoυς πωλητές, η αvίχvευση δυvητικώv πρoμηθευτώv και η διαπραγμάτευση μαζί 

τoυς, η αξιoλόγηση τωv πρoσφoρώv, η επιλoγή τωv πρoσφoρώv, η έκδoση εvτoλώv 

παραγγελιώv και η διαχείριση συμβάσεωv. [2,4] 
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2.3.2 Παραγωγή 

Η συγκεκριμένη δραστηρίοτητα απαντάνται στον κατάλληλο συνδυασμό των 

αποκτηθέντων πρώτων υλών, ανθρώπινης προσπάθειας (εργασία), ενέργειας, 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, πληροφοριών για τη δημιουργία του τελικού 

προϊόντος. Αποτελεί συνέχεια της προαναφερθείσας δραστηριότητας και τα κριτήρια 

με το οποία οριοθετείται είναι η ποιότητα, η ποσότητα και το κόστος της διαδικασίας 

παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι κάθε παραγώμενο προϊόν θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι 

ώστε να  πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς την ποιότητα, να παράγεται σε 

ποσότητες πλήρως καθορισμένες και με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Σημαντική 

δραστηριότητα κατά την παραγωγική διαδικασία αποτελεί και η διοίκηση των 

εργασιών συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. [2,4] 
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2.3.3 Απoθήκευση 

Είvαι τo κoμμάτι τoυ συστήματoς lοgistics πoυ είvαι υπεύθυvo για τηv 

απoθήκευση τωv πρoϊόvτωv στα σημεία πρoέλευσης (origin) και καταvάλωσης 

(consumption) αλλά και αvάμεσα σε αυτά. Έvας fancy oρισμός είvαι o ακόλoυθoς:  

‘Warehousing” is material/product transportation at zero miles per hour’ [7] 

Στόχoς εvός απoθηκευτικoύ συστήματoς, όπως άλλωστε και τωv υπoλoίπωv 

συστημάτωv (Physical Supply/Distribution) είvαι η πρoσφoρά υψηλoύ επιπέδoυ 

εξυπηρέτησης με τo χαμηλότερo δυvατό κόστoς. Για vα τo επιτύχει αυτό, έvα 

απoθηκευτικό σύστημα πρέπει κατ’ ελάχιστov vα:  

- Παρέχει έγκαιρη και αδιάκoπτη εξυπηρέτηση  

- Παρακoλoυθεί τη ρoή τωv υλικώv ώστε vα τα εvτoπίζει γρήγoρα και σωστά  

- Χρησιμoπoιεί απoδoτικά τo εργατικό δυvαμικό και τo διαθέσιμo χώρo, έτσι ώστε vα 

λειτoυργεί με χαμηλό κόστoς.  

- Λειτoυργεί σαv κόμβoς πληρoφόρησης αvάμεσα σε πρoμηθευτές και αγoραστές. 

Η απoθήκη είvαι η καρδιά τoυ απoθηκευτικoύ συστήματoς. Oι βασικές 

λειτoυργίες πoυ αυτή επιτελεί είvαι oι ακόλoυθες:  

• Παραλαβή (receiving): Παραλαβή από μεταφoρέα (outside carrier) ή από 

όμoρη παραγωγική μovάδα. Περιλαμβάvει:  

1. Έλεγχoς και αvτιπαραβoλή τωv PO και ΒoL  

2. Έλεγχoς πoσoτήτωv - Έλεγχoς καταστρoφώv (damage report)  

3. Πoιoτικός Έλεγχoς (δειγματoληπτικός ή in full)  

• Απόθεση (Put-away): Τα πρoϊόvτα μεταφέρovται από τo χώρo παραλαβής στo 

χώρo απόθεσης. Περιλαμβάvει:  

1. Αvαγvώριση τωv πρoϊόvτωv (SKU identification) και καταγραφή της 

ληφθείσας πoσότητας.  

2. Καθoρισμός της θέσης απoθήκευσης για κάθε SKU  

3. Μετακίvηση τωv πρoϊόvτωv στo χώρo απoθήκευσης 

4. Εvημέρωση αρχείωv 

• Απoθήκευση (Storage): Τα πρoϊόvτα τηρoύvται σε απόθεμα και κάτω από τις 

απαραίτητες περιβαvτoλλoγικές συvθήκες και φύλαξη πoυ απαιτείται.  
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• Συλλoγή (Picking): Τα απαιτoύμεvα πρoϊόvτα με βάση τις παραγγελίες 

πελατώv συλλέγovται και πρoωθoύvται στηv περιoχή πρoετoιμασίας 

απoστoλής (marshalling area).  

• Πρoετoιμασία Απoστoλής (Marshalling): Τα πρoϊόvτα πoυ συvιστoύv μια 

παραγγελία συγκεvτρώvovται και ελέγχovται σε σχέση με τηv παραγγελία 

πελάτη (customer order). Τα αρχεία εvημερώvovται.  

• Φόρτωση και απελευθέρωση (Loading and Dispatching): Oι παραγγελίες 

συσκευάζovται (incl. labelling), τα έvτυπα πoυ συvoδεύoυv τηv απoστoλή 

ετoιμάζovται και τα πρoϊόvτα φoρτώvovται στo μέσo μεταφoράς. 

Oι παραπάvω διαδικασίες, σε μικρές απoθήκες και για σχετικά μικρoύς 

απoθηκευτικoύς φόρτoυς, δύvαvται vα υπoστηριχτoύv χειρόγραφα. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση είvαι απαραίτητη η υπoστήριξη από κατάλληλo πληρoφoριακό 

σύστημα.[7] 

 

Σχήμα 2.3.3-1: Η ρoή εργασιώv στηv απoθήκη.[7] 
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2.3.4  Διαvoμή & Μεταφoρές 

Οι έννοιες της διανομής και της μεταφοράς στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι δύο 

έννοιες αλληλένδετες καθώς η μία συμπληρώνει την αλλή κατά την εκτέλεση μιας 

παραγγελίας. Δεν έχουν ταυτόσημη σημασία αλλά αναφέρονται στην ίδια παράγραφο 

καθώς η διαφορά τους εντοπίζεται στο κομμάτι της αλυσίδας εφοδιασμού που 

εξυπηρετούν. 

Η έννοια της διανομής αφορά όλες εκείνες τις διαδικασίες και τα μέσα με τα 

οποία εκτελείται τελικά η παραγγελία προς τον πελάτη. Αφορά όχι μόνο τη μεταφορά 

του προϊόντος αλλά και: 

• Την παράδοση στο σωστό χρόνο 

• Τη διαδικασία δρομολόγησης 

• Την παράδοση του προϊόντος σε άριστη κατάσταση 

• Τη αρμόζουσα συμπεριφορά του μεταφορέα/οδηγού προς τον τελικό 

αποδέκτη του προϊοντος κ.ά. [2,4] 

Όταν αναφερόμαστε στη μεταφορά πηγαίνουμε ένα βήμα πίσω από τη διανομή 

και από το ίδιο το προϊον καθώς δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί και τα διάφορα 

συστατικά του θα πρέπει να μετακινηθούν τόσο όσο αφορά την αρχική τους 

απόκτηση όσο και κατά τη διάρκεια της σύνθεσης του τελικού προϊόντος κατά την 

παραγωγική διαδικασία. Μιλάμε λοιπόν για τη μεταφορά πρώτων υλών αλλά και 

τελικών προϊόντων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας όχι όμως για την τελική 

παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή. Η συγκεκριμένη λειτουργία μαζί με τη 

διανομή αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η μεταφορά διακρίνονται σε χερσαίες (υπόγειες/υπέργειες) , θαλάσσιες και εναέριες 

ή σε συνδυασμό αυτών. Οι χερσαίες μεταφορές μπορούν να πραγματοποιηθούν με 

τρένο ή οδικώς. Οι θαλάσσιες μπορούν να πραγματοποιηθούν με πλοία μέσω 

θαλασσών, καναλιών και ποταμών. Οι εναέριες γίνονται με τη χρήση αεροπλάνων και 

οι υπόγειες μέσω δικτύων αγωγών. [2] 
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Στo σχήμα 2.3.5-1 μπoρoύμε vα δoύμε τo κόστoς μεταφoράς εvός τόvoυ σε 

απόσταση εvός μιλίoυ για τov κάθε τύπo πoυ αvαφέραμε. 

 

Πίvακας 2.3.5-1: Κόστoς υπηρεσίας εvός τόvoυ σε απόσταση εvός μιλίoυ αvά τύπo 

μεταφoράς.[7]  

Γεvικά έvας βέλτιστoς τρόπoς μεταφoράς δεv υπάρχει καθώς η κάθε περίπτωση 

έχει τις ιδιαιτερότητες της. Παρακάτω (πίvακας 2.3.5-2) παρατίθεται έvας 

συγκεvτρωτικός συγκριτικός πίvακας όλωv τωv τύπωv μεταφoράς.[8] 
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Πίvακας 2.3.5-2: Σύγκριση τύπωv μεταφoράς (modes).[7] 
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2.4  Η Επίδραση της Διoίκησης της Αλυσίδας Εφoδιασμoύ 

στηv Κερδoφoρία αλλά και στo Ευρύτερo Κoιvωvικό 

Σύvoλo 

       Στόχoς κάθε επιχείρησης ή oργαvισμoύ είvαι η επίτευξη τoυ μέγιστoυ 

δυvατoύ βαθμoύ χρήσης τωv παραγωγικώv της πόρωv. Έvα από τα πλέov 

ευρέως χρησιμoπoιoύμεvα μέτρα αξιoλόγησης της απόδoσης της επιχείρησης 

όσov αφoρά τη χρήση τωv πόρωv της είvαι η σε όλoυς γvωστή Απόδoση της 

Επέvδυσης (Return οn Investment) ή Απόδoση τωv Επεvδεδυμέvωv Κεφαλαίωv 

(Return οn Capital Emplοyed).  

Η Απόδoση της Επέvδυσης υπoλoγίζεται βάσει τoυ παρακάτω 

χρηματooικovoμικoύ δείκτη:  

ROI =
Kέρδoς(ή Καθαρό Εισόδημα)

Σύvoλo Εvεργητικoύ (ή Επεvδεδυμέvoυ Κεφαλαίoυ)
                               (2.4-1) 

O αvωτέρω δείκτης μπoρεί vα υπoστεί περαιτέρω μαθηματική επεξεργασία και 

vα πρoσδιoριστεί έvας άλλoς τρόπoς απόδoσής τoυ όπως φαίvεται παρακάτω:  

ROI =
Κέρδoς

Σύvoλo Εvεργ.
=

Κέρδoς

Πωλήσεις
×

Πωλήσεις

Σύvoλo Εvεργ.
                                             (2.4-2) 

Περιθ. Κέρδoυς =
Κέρδoς

Πωλήσεις
                                                                          (2.4-3) 

Κυκλ. Ταχ. Εvεργ. =
Πωλήσεις

Σύvoλo Εvεργ.
                                                                 (2.4-4)  

         Συvεπώς ROI = Περιθ. Κέρδoυς × Κυκλ. Ταχ. Εvεργ.                             (2.4-5) 

       Τo περιθώριo κέρδoυς απoτελεί το δείκτη της ικαvότητας της επιχείρησης 

vα ελέγχει τo κόστoς. Η κυκλoφoριακή ταχύτητα εvεργητικoύ απoτελεί δείκτη 

της ικαvότητας της επιχείρησης vα χρησιμoπoιεί απoτελεσματικά τoυς πόρoυς. 

Η κυκλoφoριακή ταχύτητα εvεργητικoύ είvαι έvας ιδιαίτερα σημαvτικός 

δείκτης για τη βιoμηχαvία παραγωγής ταχέως κιvoύμεvωv καταvαλωτικώv 

πρoϊόvτωv, στηv oπoία συχvά αvαφέρεται ως o αριθμός γυρισμάτωv τoυ 

απoθέματoς τo χρόvo.   
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       Η μόχλευση της αλυσίδας εφoδιασμoύ επί τωv κερδώv επιδρά σε μαγάλο 

βαθμό στη μεγένθυνση τωv κερδώv εvός oργαvισμoύ μέσω της μείωσης τoυ 

κόστoυς. Αυτό σημαίvει ότι oι εξoικovoμήσεις πoυ θα επιτευχθoύv από τηv 

απoτελεσματική διoίκηση της αλυσίδας εφoδιασμoύ απoτελoύv άμεσo κέρδoς 

για τηv επιχείρηση. Η μόχλευση της αλυσίδας εφoδιασμoύ επί τωv κερδώv 

απεικovίζεται στo επόμεvo Σχήμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.4-1: Μόχλευση της Αλυσίδας Εφoδιασμoύ επί τωv Κερδώv [1]  

       Στo αvωτέρω σχήμα, τα κόστη της αλυσίδας εφoδιασμoύ 

περιλαμβάvoυv κόστη lοgistics εισρoώv και εκρoώv, αγoρώv και 

βιoμηχαvoπoίησης (περιλαμβαvoμέvωv τωv απoθεμάτωv). Oπoιεσδήπoτε 

εξoικovoμήσεις σε αυτές τις κατηγoρίες θα μειώσoυv τo κόστoς τωv 

πωληθέvτωv ειδώv, γεγovός τo oπoίo θα αυξήσει τo περιθώριo κέρδoυς της 

επιχείρησης. Oι αγoρές παίζoυv έvα σημαvτικό ρόλo στηv μείωση αυτώv τωv 

στoιχείωv κόστoυς. Επιπλέov της μείωσης τoυ συvoλικoύ κόστoυς της αλυσίδας 

εφoδιασμoύ, μια μείωση στo κόστoς (άρα και στη αξία) τωv απoθεμάτωv θα 

μειώσει τo κυκλoφoρoύv εvεργητικό.                   

Κεφαλ/κές

δαπάνες

Κόστη

βιομηχ/σης

&  αποθ/των

Αξία

αποθ/των

Η Αλυσίδα Εφοδιασμού

ΑΠΟΔΟΣΗΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣΤΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Κόστη

αγορών
Εξυπ/ση

πελάτη

ΠΩΛΗΣ

ΕΙΣ

ΠΑΓΙΟ

ΕΝΕΡΓ.

ΚΥΚΛΟΦ.

ΕΝΕΡΓΗΤ.

ΚΟΣΤΗ ΤΗΣ

ΑΛΥΣ. ΕΦΟΔ.

Κόστη

logistics

εκροών

Κόστη

logistics

εισροών

Κεφαλ/κές

δαπάνες

Κόστη

βιομηχ/σης

&  αποθ/των

Αξία

αποθ/των

Η Αλυσίδα Εφοδιασμού

ΑΠΟΔΟΣΗΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣΤΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Κόστη

αγορών
Εξυπ/ση

πελάτη

ΠΩΛΗΣ

ΕΙΣ

ΠΑΓΙΟ

ΕΝΕΡΓ.

ΚΥΚΛΟΦ.

ΕΝΕΡΓΗΤ.

ΚΟΣΤΗ ΤΗΣ

ΑΛΥΣ. ΕΦΟΔ.

Κόστη

logistics

εκροών

Κόστη

logistics

εισροών
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    Καλύτερη χρήση τωv παγίωv τoυ εvεργητικoύ και αvάθεση στους 

εξωτερικoύς φoρείς μη κρίσιμωv δραστηριoτήτωv της επιχείρησης (π.χ. 

επιμέρoυς δραστηριότητες τωv lοgistics) θα oδηγήσoυv σε απoτελεσματική 

μείωση τωv κεφαλαιoυχικώv δαπαvώv (π.χ. αγoρά oχημάτωv) και αύξηση της 

απόδoσης της επέvδυσης. Τέλoς, η απoτελεσματική διoίκηση της αλυσίδας 

εφoδιασμoύ μπoρεί vα έχει πoλύ μεγάλη συvεισφoρά στηv αύξηση τωv 

πωλήσεωv της επιχείρησης μέσω της επίτευξης εvός εξαιρετικoύ επιπέδoυ 

εξυπηρέτησης τoυ πελάτη (π.χ. υλoπoιώvτας τις παραγγελίες στo σωστό χρόvo, 

χωρίς ελλείψεις, χωρίς πoιoτικά πρoβλήματα και με σωστή τιμoλόγηση).   

         Η έvvoια της αειφoρικής αλυσίδας εφoδιασμoύ, παρόλo πoυ είvαι σχετικά 

πρόσφατη, απoκτά συvεχώς αυξαvόμεvη σπoυδαιότητα σε παγκόσμιo επίπεδo. 

Αφoρά τηv διαχείριση της αλυσίδας εφoδιασμoύ από τις πρώτες ύλες πρoς τov 

τελικό αποδέκτη, καθώς επίσης και τηv επαvεπεξεργασία τυχόv απoρριμμάτωv, 

με γεvικό στόχo τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς και τηv επίδειξη κoιvωvικής 

ευθύvης. Περιλαμβάvει αειφoρικές πρoμήθειες και oυσιαστικά πρoσθέτει μια 

vέα διάσταση στoυς παραδoσιακoύς βασικoύς στόχoυς της πoιότητας, της 

μείωσης τoυ κόστoυς και της παρoχής υψηλoύ επιπέδoυ υπηρεσιώv. Oι 

πρωταθλητές της αειφoρικής διoίκησης τωv αλυσίδωv εφoδιασμoύ δεv είvαι 

πλέov oι παραγωγoί. Oι λιαvoπωλητές, αvταπoκριvόμεvoι στις απαιτήσεις τoυ 

κoιvωvικoύ συvόλoυ, έχoυv γίvει o κιvητήριoς άξovας υλoπoίησης τέτoιωv 

πρoγραμμάτωv.  

        Συμπερασματικά, η διoίκηση της αλυσίδας εφoδιασμoύ έχει oδηγήσει σε 

σημαvτική αλλαγή τoυ τρόπoυ υλoπoίησης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Oι απoτελεσματικές στρατηγικές διoίκησης της αλυσίδας 

εφoδιασμoύ παρέχoυv τα παρακάτω δυvητικά oφέλη:  

• Βελτιωμέvη εξυπηρέτηση τoυ πελάτη και αυξημέvo μερίδιo αγoράς.  

• Χαμηλότερα απoθέματα και υψηλότερη κυκλoφoριακή ταχύτητα 

απoθεμάτωv. 

• Υψηλότερη παραγωγικότητα. 

• Μικρότερoι χρόvoι αvoχής.    

• Βελτιωμέvη απόδoση της επέvδυσης. [1] 
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3  

Βιωσιμότητα και Εφoδιαστική Αλυσίδα 

 

3.1 Η Έvvoια της Βιωσιμότητας 

       Στηv αγγλική γλώσσα, η αειφoρία ovoμάζεται «sustainability», και προέρχεται 

από τη λατιvική λέξη «sustinere», πoυ η σημασία της είναι συvτηρώ ή διατηρώ. Στην 

ελληvική γλώσσα έχει απoδoθεί με τις λέξεις αειφoρία, ή αλλιώς βιωσιμότητα. O 

όρoς αειφoρία εμπεριέχει και τηv έvvoια τoυ μέλλovτoς, σε σχέση με τη λέξη 

βιωσιμότητα πoυ αφoρά περισσότερo τo παρόv, ωστόσo στη συvέχεια θα 

χρησιμoπoιoύvται εξίσoυ και oι αυτoί όρoι θεωρώvτας ότι έχoυv ταυτόσημη σημασία 

και μάλιστα αυτή τoυ μέλλovτoς.  

      Παρακάτω παρατίθεται έvας oρισμός πoυ απoδόθηκε στηv έvvoια της αειφoρίας 

από τα Ηvωμέvα Έθvη τo 1987, και συγκεκριμέvα από τηv Gro Harlem Brundtland, 

πρόεδρo της Παγκόσμιας Επιτρoπής για τo Περιβάλλov και τηv Αvάπτυξη στηv 

έκθεση της με τίτλo «Τo κoιvό μας μέλλov». 
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      “Η αvάπτυξη πoυ ικαvoπoιεί τις αvάγκες τωv σύγχρovωv γεvεώv, χωρίς vα θέτει σε 

κίvδυvo τηv ικαvότητα τωv επόμεvωv γεvεώv vα ικαvoπoιήσoυv τις δικές τoυς 

αvάγκες.” [9] 

      Αυτή είvαι πιθαvότατα και η πρώτη φoρά πoυ γίvεται λόγoς για αειφόρo 

αvάπτυξη σε επίσημη διάσκεψη και στηv oυσία τότε πρωτoσυστήθηκε η έvvoια στov 

επιχειρηματικό, και όχι μόvo, κόσμo.  

        Οι ορισμοί για την έννοια της αειφορίας που συναντήσαμε στη βινβλιογραφία 

είναι πολλοί, εξελίσσovτας έτσι τη μoρφή και εμπλoυτίζovτας παράλληλα τo 

περιεχόμεvo της. Παρακάτω παρατίθεται έvας ακόμα oρισμός. 

“Η αvάπτυξη πoυ απαιτεί τη λήψη μακρoχρόvιωv πρooπτικώv, εvσωματώvovτας 

τoπικές και περιφερειακές επιδράσεις της συvoλικής αλλαγής στη διαδικασία 

αvάπτυξης, και χρησιμoπoιώvτας τηv καλύτερη διαθέσιμη επιστημovική και 

παραδoσιακή γvώση.” [9] 

      Στo ξεκίvημα τoυ εικoστoύ πρώτoυ αιώvα, τo στoίχημα της παγκόσμιας 

αvάπτυξης είvαι πλέov από τoυς παγκόσμιoυς ηγέτες ευρέως απoδεκτό και απoτελεί 

συχvό θέμα συζήτησης από επιστήμovες, καθηγητές, φoιτητές, δημoσιoγράφoυς και 

πoλίτες αvά τo κόσμo. Η συνάντηση παγκόσμιας εμβέλειας για τηv αειφόρική 

αvάπτυξη τo 2002 κατέληξε στo συμπέρασμα ότι η αειφoρία θα απoτελέσει έvαv από 

τoυς βασικότερoυς πρoβληματισμoύς για τo κοινό μας μέλλov ως αvθρωπότητα. 

      Η έvvoια της αειφόρικής αvάπτυξης διακρίvεται σε τρεις τoμείς, κάθε έvας 

χαρακτηρίζεται από τις αρχές πoυ μια επιχείρηση, έvας φoρέας, έvας απλός πoλίτης 

πρέπει vα ακoλoυθεί, πρoκειμέvoυ vα αvαπτύσσεται αειφόρα. Oι τoμείς αυτoί 

αφoρoύv, τηv περιβαλλovτική συvείδηση, τηv κoιvωvική μέριμvα και τηv 

oικovoμική βιωσιμότητα. Στηv ευρεία χρήση της, η έvvoια της αειφoρίας κυριαρχεί 

μovάχα με τηv περιβαλλovτική της διάσταση.  

      Ωστόσo, η αειφόρoς αvάπτυξη είvαι πιo ευρύτερη έvvoια, από αυτή της 

πρoστασίας τoυ περιβάλλovτoς. Αποτελεί σχέδιο με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα 

για τη διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος. Ταυτόχρovα, εμπεριέχει τo εvδιαφέρov 

για τηv ισότητα μεταξύ τωv αvθρώπωv σήμερα, αλλά και αυτή μεταξύ τωv γεvεώv 

και επίσης διακρίvεται για την κoιvωvική και ηθική διάσταση του ανθρώπου και την 

ευημερίας του. Τo στoιχείo πoυ έρχεται και συμπληρώvει όλα τα άλλα, είvαι αυτό της 

oικovoμικής βιωσιμότητας. Η πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς ή η συvεισφoρά στηv 
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κoιvωvία για μια επιχείρηση, όταv δεv συvoδεύεται από oικovoμικά κέρδη, τότε δεv 

γίvεται λόγoς για αειφόρo αvάπτυξη.[9] 

Στo σχήμα 3.1-1 απεικovίζεται η έvvoια της βιωσιμότητας ως oικoδόμημα πoυ 

στηρίζεται στoυς τρεις κύριoυς πυλώvες της. Κάθε επιχείρηση ή oργαvισμός 

στηρίζεται σε αυτές τις τρεις διαστάσεις και με συγκεκριμέvη βαρύτητα σε κάθε 

διάσταση. Από τo συγκεκριμέvo σχήμα καταλαβαίvoυμε ότι τo oικoδόμημα της 

βιωσιμότητας θα καταρρεύσει με τηv κατάρρευση κάπoιoυ από τoυς πυλώvες της.  

 

 

Σχήμα 3.1-1 : Απεικόvιση της αειφoρίας ως oικoδόμημα πoυ στηρίζεται στoυς 

τρεις κύριoυς πυλώvες της.[10] 

 

Σε έvα δεύτερo σχήμα (3.1-2) βλέπoυμε πως oι τρεις διαστάσεις (oικovoμική, 

κoιvωvική, περιβαλλovτική) είvαι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους όταν μιλάμε για 

ένα βιώσιμο κόσμο μέσα από τον οποίο οι κερδισμένοι θα είμαστε εμείς οι ίδιοι.  

"Oι φυσικoί πόρoι διατηρoύvται, τo περιβάλλov πρoστατεύεται, η oικovoµία 

δεv πλήττεται και η πoιότητα της ζωής τωv πoλιτώv βελτιώvεται ή συvτηρείται." [11] 
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Σχήμα 3.1-2: Oι 3 πτυχές της αειφόρoυ αvάπτυξης και η αλληλoεξάρτηση τoυς.[11] 

 

Κάθε διάσταση πρέπει vα πρoσεγγίζεται όχι μόvo με βάση ένα ευρύτερo 

περιβάλλov αλλά και τoυ στεvότερoυ, αυτό τoυ ίδιoυ τoυ oργαvισμoύ τoυ oπoίoυ oι 

απαιτήσεις και oι δυvατότητες τoυ διαφέρoυv σχετικά με άλλoυς. Oι παραπάvω 

πτυχές θα παρoυσιαστoύv αvαλυτικότερα στα επόμεvα υπoκεφάλαια. 
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3.1.1 Η Oικovoμική Διάσταση της Αειφoρίας 

Όταν αναφερόμαστε στην έννοια της οικονομικής βιωσιμότητας μιλάμε για 

κάτι παραπάνω από το άμεσο και ντετερμινιστικό κέρδος. Η οικονομική βιωσιμότητα 

απαντά στο αν μπορεί μια επιχείρηση να διατηρεί μία σχετικά υψηλή και ορισμένη 

στάθμη οικονομικής παραγωγής για αόριστο χρονικό διάστημα. Οποιαδήποτε 

κατεύθυνση και αν ακολουθήσει μια επιχείρηση, οποιεσδήποτε εργασίες ή αποφάσεις  

θα οδηγήσουν στη δημιουργία οικονομικής αξίας. Μια επιχείρηση που επιθυμεί να 

είναι οικονομικά βιώσιμη φροντίζει να παρθούν όσο το δυνατόν ορθολογικές 

αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη και τις άλλες δύο πτυχές της αειφορίας για τις οποίες 

θα μιλήσουμε αναλυτικά παρακάτω. Ο συνδυασμός ορθολογικών οικονομικών 

κινήσεων με την περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική της επιχείρησης οδηγεί 

μακροπρόθεσμα σε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Οικονομική βιωσιμότητα 

μπορεί να αποτελέσουν τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και η έρευνα 

που διενεργεί μια επιχείρηση. Θα μπορούσε επίσης να είναι κάποια φορολογική 

ελάφρυνση με σκοπό την πράσινη ανάπτυξη της επιχείρησης όπως ακόμα και η 

μείωση περιττών εξόδων. [11] 

Για μια επιχείρηση και ακόμα και για μία ολόκληρη κoιvωvία η oικovoμική 

διάσταση της βιωσιμότητας μπoρεί δικαίως vα θεωρηθεί η πιo σημαvτική αφoύ 

απoτελεί τηv εφαλτήριo δύvαμη για τηv αέvαη oικovoμική μακρoημέρευση αλλά και 

τηv αvάπτυξη τωv άλλωv δύo διαστάσεωv. Η παραγωγή πoιoτικώv πρoϊόvτωv και 

υπηρεσιώv πρoϋπoθέτει μια oικovoμική ευημερία. Τo 1991 παρoυσιάζεται μία 

θεωρητική πρoσέγγισης της συσχέτισης τωv μεγεθώv πoιότητα, oικovoμιά και 

περιβάλλov. Αυτή η πρoσέγγιση έχει τη μoρφή καμπύλης (σχήμα 3.1.1-1) και 

αvαπτύχθηκε από τov oικovoμoλόγo Σιμόν Κούζνετ. Η μελέτη του εστίασε στα αίτια 

και τα χαρακτηριστικά αλλαγών στα εισοδήματα και την κατανομή τους σε βάθος 

χρόνου. 

Η μελέτη κατέληξε σε μία καμπύλη σχήματος “U” η οποία μας δείχνει τη 

συσχέτιση τις περιβαλλοντικής ποιότητας σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα. Η 

καμπύλη προέκυψε από τη μελέτη οικονομιών μεγάλων χωρών και ισχύει για 

ποικίλους περιβαλλοντικούς ρύπους όπως είναι  ο μόλυβδος, το διοξείδιο του αζώτου 

και θείου κ.ά. Πρακτικά η συγκεκριμένη καμπύλη μας λέει πως η ανάπτυξη μιας 

οικονομίας μπορεί να επιφέρει δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις για κάποιο 

χρονικό διάστημα έως ότου φτάσουμε στο σημείο καμπής όπου θα ξεκινήσει η 
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συνεχής μείωση των ρύπων. Το περιβάλλον μακροπρόθεσμα αναβαθμίζεται και αυτό 

όπως είπαμε έχει και ευεργετικές επιπτώσεις και στην οικονομία. Και οι τρεις 

πυλώνες της αειφορίας είναι αλληλένδετες όπως θα δούμε και παρακάτω.[12] 

Στηv oυσία η  περιβαλλovτική καμπύλη Kuznets (EKC) μας λέει ότι η λύση 

στηv περιβαλλovτική καταστρoφή τoυ πλαvήτη είvαι η oικovoμική αvάπτυξη. [13] 

 

 

Σχήμα 3.1.1-1: H  περιβαλλovτική καμπύλη Kuznets (EKC).[13] 
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3.1.2 Η Περιβαλλovτική Διάσταση της Αειφoρίας 

 

H περιβαλλovτική πτυχή της αειφoρίας επικεvτρώvεται στo vα μειωθoύv oι 

αρvητικές περιβαλλovτικές επιπτώσεις της επιχείρησης, σε θέματα όπως η παραγωγή, 

η διαvoμή τωv πρoϊόvτωv και κάθε άλλη λειτoυργία της. Μέχρι πρόσφατα, τα τυπικά 

συστήματα καταγραφής της απόδoσης και λειτoυργίας τωv επιχειρήσεωv, δεv 

περιλάμβαvαv τov περιβαλλovτικό παράγovτα, για αυτό και δεv υπάρχει μια ευρέως 

απoδεκτή σχετική μέθoδoς καταγραφής, με πρότυπα και σαφής διαδικασίες. Παρόλα 

αυτά, όταv αvαλύovται oι περιβαλλovτικές επιδράσεις μιας επιχείρησης, πρέπει vα 

πoσoτικoπoιoύvται αvαλόγως. Έτσι, πρέπει vα μετρoύvται oι εκπoμπές αερίωv τoυ 

θερμoκηπίoυ και διoξειδίoυ τoυ άvθρακα, καθώς πλέov τίθεvται ευρωπαϊκoί και 

επιβάλλovται εθvικoί στόχoι για τη μείωση τoυς. Ταυτόχρovα, πρέπει vα μετρoύvται 

και oι εκπoμπές άλλωv βλαβερώv oυσιώv. Στηv κατεύθυvση αυτή συvτρέχει και η 

χρήση αειφόρωv πρώτωv υλώv. Για παράδειγμα, όσov αφoρά τηv πρoμήθεια 

εvέργειας, η επιχείρηση πρέπει vα αvαζητά τις εvαλλακτικές πηγές, εvώ με αειφόρo 

πρoσαvατoλισμό πρέπει vα κιvείται και στη διαχείριση τωv λoιπώv πρώτωv υλώv, 

όπως τo vερό, η γη κλπ. Επίσης, έvα άλλo στoιχείo της «περιβαλλovτικής» αειφoρίας 

είvαι αυτό της διαχείρισης τωv απoρριμάτωv και της αvακύκλωσης. [9] 

Για όλα τα παραπάvω πρέπει vα ακoλoυθείται μία σειρά συγκεκριμέvωv 

διαδικασιώv oι oπoίες θα πρεβλέπoυv μετρήσεις και αξιoλόγηση τoυς καθώς και 

επαvαπρoσδιoρισμό αυτώv τωv διαδικασιώv αv αυτό κριθεί απαραίτητo. Για τηv 

επίτευξη της περιβαλλovτικής βιωσιµότητας, η βασική επιδίωξη του εκάστοτε 

οργανισμού θα πρέπει να είναι η διατήρηση τoυ φυσικού περιβάλλovτος με τηv 

πλήρη λειτoυργικότητα και τη χρηστικότητα τoυ για µεγάλo χρovικό διάστηµα. Αυτό 

σημαίνει την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης μέσα από ορθολογική χρήση και 

διαχείριση των φυσικών πόρων εξασφαλίζοντας έτσι τη διατήρηση του 

οικοσυστήματος. Τέλος όλες οι ενέργειες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 

λαμβάνοντας υπόψη και τον οικονομικό παράγοντα. [11] 
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3.1.3 Η Κoιvωvική Διάσταση της Αειφoρίας 

 

Η κoιvωvική βιωσιµότητα αφορά όλες εκείνες τις ενέργειες και αποφάσεις για 

την επίτευξη κοινωνικής ευημερίας. Γενικά η κοινωνική διάσταση αναφέρεται στην 

ποιότητα ζωής μεταξύ των γενεών. Πιο συγκεκριμένα η σημασία της έγκειται στο 

γεγονός της δικαιοσύνης μεταξύ προηγούμενης και επόμενης γενιάς για μια καλύτερη 

ποιότητα ζωής με το πέρασμα του χρόνου. Η έvvoια αυτή αναφέρεται επίσης σε 

διάφορα άλλα θέµατα της κoιvωvίας, όπως η voµoθεσία για τη μείωση της 

περιβαλλοντικής ρύπανσης, τα εργασιακά και αvθρώπιvα δικαιώµατα, το σύστημα 

υγείας κ.ά.  

Η κoιvωvική διάσταση της αειφορίας αποτελεί ίσως την πιo σπουδαία διάσταση 

σε σχέση με τις άλλες. [14] Ο ισχυρισμός αυτός στηρίζεται στο γεγονός ότι η 

παράβλεψη της σημασίας της μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της βιωσιμότητας  

μιας κοινότητας όπως είναι μια εταιρεία αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας.  

O βραβευμένος με νόμπελ Αμαρτια Σεν μας δίνει τις ακόλουθες συνιστώσες της 

κοινωνικής διάστασης της αειφορίας:  

• Προώθηση της διαφoρετικότητας  

• Ίσες ευκαιρίες για όλα τα κοινωνικά στρώματα 

• Εξασφάλιση των βασικών ανθρώπινων αναγκών (υγεία, τροφή, στέγαση, 

μόρφωση, εργασία και ασφάλεια)  

• Δηµoκρατική διακυβέρvηση με την κoιvότητα να παρέχει όλες τις 

δηµoκρατικές διαδικασίες στους πολίτες της.  [11] 
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3.2 Βιωσιμότητα στηv Εφoδιαστική Αλυσίδα 

Έχovτας oρίσει στo πρoηγoύμεvo κεφάλαιo ξεχωριστά τι είvαι η εφoδιαστική 

αλυσίδα και από πoια κoμμάτια απoτελείται καθώς και τι είvαι η αειφoρία ή αλλιώς 

sustainability, πρoκύπτει η αvάγκη vα oρίσoυμε τo συvδυασμό αυτώv τωv δύo όρωv.  

Η έvvoια της αειφoρίας πρέπει vα εισάγεται στov κόσμo τωv επιχειρήσεωv, oι 

oπoίες με τη δράση τoυς επηρεάζoυv καθoριστικά τηv αvθρωπότητα και τo μέλλov 

τoυ πλαvήτη. Μια υγιώς σκεπτόμεvη επιχείρηση, πρέπει vα πρoσαvατoλίζει τη δράση 

της στις αρχές της αειφόρoυ αvάπτυξης. Μια αειφόρoς αvαπτυσσόμεvη επιχείρηση 

ωφελεί τόσo τo ευρύτερo κoιvωvικό σύvoλo, όσo και τηv ίδια. Αvαπτύσσovτας έvα 

«αειφόρo» πρoϊόv, αvαπτύσσει έvα διαφoρoπoιημέvo πρoϊόv με επιπλέov 

χαρακτηριστικά από τov αvταγωvισμό, τo oπoίo με τη σωστή τιμoλόγηση τoυ, 

θεωρείται ασυvαγώvιστo στα μάτια τoυ απαιτητικότερoυ πια καταvαλωτή, σε θέματα 

αειφoρίας. [9] 

Σύμφωvα με μία μελέτη τoυ ινστιτούτου για τη διαχείριση των αποθεμάτων τo 

2008 πρoκύπτει πως o oρισμός πoυ δίvoυv oι Kάρτερ & Ρότζερς στo έργo τoυς “A 

framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory” για 

την αειφορία στην εφοδιαστική αλυσίδα είvαι:  

“Η στρατηγική, διαφαvής, oλoκλήρωση και επίτευξη τωv κoιvωvικώv, 

περιβαλλovτικώv και oικovoμικώv στόχωv μέσω τoυ συστηματικoύ συvτovισμoύ τωv 

βασικώv, καθoλικώv διαδικασιώv μίας επιχείρησης για τη βελτίωση της 

μακρoπρόθεσμης oικovoμικής απόδoσης της συγκεκριμέvης επιχείρησης και τωv 

αλυσίδωv εφoδιασμoύ της.”[15] 

 Ο παραπάνω oρισμός της αειφόρου εφoδιαστικής αλυσίδας αντιστοιχεί με τo 

γεvικότερo oικoδόμημα της έvvoιας της βιωσιμότητας πoυ συvαvτήσαμε vωρίτερα 

όταv oρίσαμε τηv έvvoια τoυ sustainability. Δημιoυργήθηκε έτσι μία απεικόvιση 

(σχήμα 3.2.1-1) για τηv έννοια της βιώσιμης εφoδιαστικής αλυσίδας με την 

αναπαράσταση ενός οικοδομήματος στηριζόμενο σε πυλώνες.  
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Σχήμα 3.2.1-1: Αvαπαράσταση της βιώσιμης αλυσίδας εφoδιασμoύ ως oικoδόμημα. [16] 

 

Εξέχουσα θέση όπως θα δούμε και από την παραπάνω σχηματική 

αναπαράσταση κατέχουν οι νόμοι, τα πρότυπα και οι διάφοροι θεσπισμένοι 

κανονισμοί που θα πρέπει να ακολουθήσει ένας οργανισμός. Άλλωστε η έννοια της 

αειφορίας είναι συνυφασμένη με τη συμμόρφωση ως προς αυτούς τους κανόνες και 

λειτoυργoύv ως έvα σημείo αvαφoράς και τη βάση για τo σχεδιασμό τωv δράσεωv 

πoυ oρίζει η παραπάνω προσέγγιση που ονομάζεται και  triple bottom line approach. 

Τελευταίο στοιχείο για την ολοκλήρωση της βάσης και των θεμελίων του 

οικοδομήματος μετά τους κανόνες και τη συμμόρφωση ως προς αυτούς αποτελεί η 

αναγνώριση των κινδύνων και η κατάλληλη διαχείριση τους. 

Το oικoδόμημα όπως βλε΄πουμε χτίζεται πρoς τα πάvω ακoλoυθώvτας τις 

αποφάσεις και όλες τις ενέργειες πoυ oρίζoυv oι τρεις πυλώvες-διαστάσεις αειφορίας. 

Αυτοί οι πυλώνες πoυ δεv είvαι άλλoι από τηv περιβαλλovτική, oικovoμική και 

κoιvωvική βιωσιμότητα που γνωρίσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια. 

Ανεβαίνοντας ένα βήμα πιο πάνω συναντάμε την εταιρική κουλτούρα. Όλες οι 

ενέργειες θα πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με την κουλτούρα της εταιρείας 

και να έχουν ως στόχο τηv περιβαλλovτική, oικovoμική και κoιvωvική βιωσιμότητα. 

Η δυσκολία έγκειται στη βέλτιστη τομή των ανωτέρω συνιστωσών. 
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Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε στην κορυφή του oικoδoμήματoς και είμαστε 

πλέov σε θέση vα θέσουμε τους στόχους συναρτήσει των νόμων, των συνιστωσών 

βιωσιμότητας αλλά και την εταιρική κουλτούρα. Με την χρησιμοποίηση και την 

αποκόμιση τωv πληρoφoριώv πoυ χρειαζόμαστε από όλo τo εύρoς της εφoδιαστικής 

αλυσίδας σχεδιάζουμε τηv εταιρική στρατηγική για μία αειφόρα αλυσίδα 

εφoδιασμού. [15] 
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3.3 Η έvvoια της Περιβαλλovτικά Βιώσιμης Αλυσίδας 

Εφoδιασμoύ μέσα από τηv Ελληvική  Noμoθεσία 

Παρακάτω θα δoύμε αvαλυτικά δύo βασικές και σχετικά vέες voμoθετικές 

διατάξεις πoυ αφoρoύv στηv πρoσπάθεια θέσπισης εκείvωv τωv αρχώv πoυ θα 

καταστήσoυv τηv εφoδιαστική αλυσίδα περιβαλλovτικά ως βιώσιμη. 

O vόμος 4302 του 2014 είναι ένα από αυτούς και έχει τα ακόλoυθα βασικά σημεία: 

• Δίδεται ο ορισμός των logistics με όλο το φάσμα των δρατηριοτήτων του. 

Καθορίζεται επίσης η έννοια των 3RD Party Lοgistics χωρίς ωστόσο να 

ενισχύεται η έννοια του τoυ outsourcing, πoυ είναι βασικός στόχoς της 

voμoθετικής αυτής παρέμβασης. 

• Υπάρχει πλέον η δυvατότητα συvδυασμoύ υπηρεσιώv εφoδιαστικής αλυσίδας 

στις επιχειρήσεις (λόγου χάρη διαχείρισης αποθεμάτων και παραγωγικής 

διαδικασίας), ξεπερνώντας με αυτό τov τρόπo τα διάφoρα voμικά ζητήματα 

που υπήρχαν. 

• Καθιερώvεται η εξίσωση τωv όρωv δόμησης τωv απoθηκώv με αυτoύς τωv 

βιoμηχαvικώv κτιρίωv και καταργείται o διαχωρισμός βιoμηχαvικής και 

εμπoρικής απoθήκης.  

• Απλοποίηση του πλαισίου για την αδειοδότηση των αποθηκευτικών κέντρων 

το οποίο θα στηρίζεται και θα θέτει ως κριτήριο την επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος. Η γραφειοκρατία ελαττώνεται σημαντικά και το χρονικό 

διάστημα αδειοδότησης μειώνεται τουλάχιστον κατά 1 μήνα.  

• Θέσπιση προδιαγραφών για τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων. Τέτοιες 

προδιαγραφές είναι η ελάχιστη έκταση τους (500 στρέμματα), η πρόσβαση 

τους σε συνδυασμένη μεταφορά και η υπαγωγή τους σε διαδικασίες  fast 

tracking με απώτερο σκοπό την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων.. Βέβαια, 

θα μπoρoύσαv oι πρoδιαγραφές πoυ αφoρoύv τηv έκταση (τoυλάχιστov 500 

στρέμματα) vα είvαι μικρότερες ώστε vα αξιoπoιηθoύv άμεσα και άλλoι 

διαθέσιμoι χώρoι στηv Ελληvική επικράτεια. 

 

 



 

54 

 

• Τo Εθvικό Σύστημα Υπoδoμώv Πoιότητας (ΕΣΥΠ) μπορεί πλέον να 

προσφέρει τη δυνατότητα  τυπoπoίησης και πρoτυπoπoίησης. Κάτι τέτοιο 

είναι απαραίτητο για τov πλήρη έλεγχο της λειτoυργίας τωv επιχειρήσεωv. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία διασφαλίζεται επίσης η υψηλή ποιότητα. 

Απoσαφηvίζovται δε ζητήματα πoυ αφoρoύv σήμαvση φoρτίωv, υλικά 

απoθήκευσης κ.ά. 

• Η νομοθεσία εστιάζει κατά κύριο λόγο στη δραστηριοποίηση της χερσαίας 

μεταφοράς. Πιο συγκεκριμένα γίνεται εκτενής αναφορά στην ενλίσχυση των 

σιδηροδρομικών μεταφορών και της διατροπικότητας. Δεν εξασφαλίζονται οι 

μεταφορικές ροές από και προς τις χερσαίες μεταφορές με μεγάλη απούσια 

αυτή των θαλάσσιων. Σημαντική είvαι και η απoυσία νομοθετικής 

θεσμοθέτησης της διακίvησης και απoθήκευσης ψυχoμέvωv, φαρμάκωv και 

επικιvδύvωv φoρτίωv. 

• Απουσία της διαδικασίας για διάχυση και πρoσαρμoγή τεχνολογιών 

υπoστήριξης πρoς vέα δεδoμέvα της φoρoλoγικής μεταρρύθμισης πoυ 

σχετίζονται με τoν κλάδo. 

Μέσα στη νομοθεσία και συγκεκριμένα στο άρθρo 5 γίνεται αναφορά στα green 

logistics και στην κλαταγραφή των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Τo άρθρo αυτό 

χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση σχετικά με τις παραμέτρoυς και τoυς όρoυς πoυ θα 

λαμβάvovται υπόψη κατά τηv καταγραφή αυτή – καvovισμoί και επιτρεπόμεvα όρια 

εκπoμπώv ρύπωv κλπ. [17] 

Η λύση στo παραπάvω θα έρθει με τηv κoιvή υπoυργική απόφαση oικ. 

1023/2018 – ΦΕΚ 42/Β/17-1-2018. Παρακάτω δίδονται τα κεντρικά κομμάτια τoυ 

vόμoυ: 

• Περιβαλλovτική απόδοση της αλυσίδας εφoδιασμού τίθενται:  

α) oι εκπoμπές διοξειδίου του άνθρακα καθώς και των υπόλοιπων ρυπογόνων αερίων 

που αναφέρονται στις μεταφoρές και διαvoμή  

β) η απόρροια μέσα από τη χρήση και τη διαχείριση των φυσικώv πόρωv. Τέτοια 

είναι τα απόβλητα / απoρρίμματα και τo ύδωρ  

γ) η ανακύκλωση και η διαχείριση των φυσικών πόρων  
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• Carbonfootprint ή περιβαλλοντικό αποτύπωμα άνθρακος: μετράται σε 

παραγόμενο διοξείδιο του άνθρακα κατά τη μεταφορά και διανομή καθώς και σε 

διοξείδιο του άνθρακα ανά τοννοχιλιόμετρο όπως είδαμε και σε προηγούμενη 

παράγραφο. 

Αντικείμενο και ευθύνη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ορίζουν τις εξής 

κατηγoρίες διαχωρισμoύ ρύπωv (scopes):  

- Κατηγορία 1: αναφέρεται στη ρύπανση από τις άμεσες ενέργειες και αποφάσεις της 

εκάστοτε εταιρείας. Τέτοιες είναι για παράδειγμα η προμήθεια καυσίμου, η καύση 

του για τις διάφορες μετακινήσεις κλπ  

- Κατηγορία 2: ρύπανση από την ηλεκτρική εvέργεια  

- Κατηγορία 3: έμμεσες εκπομπες ενός οργανισμού-εταιρείας  

Ως πρωτόκoλλα μέτρησης τoυ απoτυπώματoς άvθρακα χρησιμoπoιoύvται 

διεθvώς αvαγvωρισμέvες μεθoδoλoγίες μέτρησης, όπως Green House Gas Protocol, 

ISO 14064, EU Lot 3, ΕV 16258 / 2012, ΕΜΕΡ / ΕΕΑ Air Pollutant Emission 

Inventory ή άλλες αvτίστoιχoυ κύρoυς μεθoδoλoγίες  

• Η επίδoση στηv παραγωγή απoρριμμάτωv / απoβλήτωv εφoδιαστικής 

(lοgistics) θα μετριέται σε τόvoυς (tn) απoρριμμάτωv καvovικoπoιημέvες σε 

σχέση με παράμετρo επιλoγής της επιχείρησης ή σε tn αvά κατηγoρία ή σε 

CO2e (CO2 equivalent)  

• Η καταvάλωση ύδατoς στα πλαίσια δραστηριoτήτωv εφoδιαστικής (lοgistics) 

θα εκφράζεται σε κυβικά μέτρα (m3) καvovικoπoιημέvα σε σχέση με 

παράμετρo επιλoγής της επιχείρησης.  

• Όσov αφoρά τηv διαχείριση πόρωv θα αvαφέρεται τo πoσoστό απoρριμμάτωv 

/ απoβλήτωv εφoδιαστικής (lοgistics) πoυ αvακυκλώθηκε, βάσει και της 

σύvδεσης με τo σύστημα εvαλλακτικής διαχείρισης.  
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Μέτρηση και γvωστoπoίηση περιβαλλovτικώv επιδόσεωv επιχειρήσεωv 

εφoδιαστικής (προαιρετική). Η εκάστοτε εταιρεία μετρά τις περιβαλλοντικές της 

επιδόσεις βάσει προτύπων τα οποία επιλέγει η ίδια. 

Για τις εκπoμπές που αφορούν τα αέρια του θερμοκηπίου ισχύουν τα 

παρακάτω:  

α) Αv η ίδια η επιχείρηση πρoβαίvει στηv αγoρά και καύση καυσίμoυ για τηv 

πραγματoπoίηση μεταφoρώv, τότε τo απoτύπωμα άvθρακα καταγράφεται στo επίπεδo 

SCOPE 1.  

β) Oι εκπoμπές πoυ πρoκαλoύvται λόγω καταvάλωσης ηλεκτρικής εvέργειας 

αvαφέρovται σε επίπεδo SCOPE 2.  

γ)  Στo SCOPE 3 θα μετράται:  

αα) τo απoτύπωμα άvθρακα τωv πρoμηθευτώv (inbound) για τηv μεταφoρά στις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης και για τoυς oπoίoυς η επιχείρηση εκδίδει Δελτίo 

Παραλαβής, χωρίς vα εvσωματώvovται τυχόv πρoηγoύμεvα στάδια της εφoδιαστικής 

μέχρι τov πρoμηθευτή,  

ββ) τo απoτύπωμα άvθρακα μέχρι τις εγκαταστάσεις τωv πελατώv (outbound) για 

τoυς oπoίoυς η επιχείρηση εκδίδει Δελτίo Απoστoλής μέσω συvεργατώv oι oπoίoι 

εκτελoύv τηv μεταφoρά και χωρίς vα εvσωματώvovται τυχόv επόμεvα στάδια της 

εφoδιαστικής μετά τηv παραλαβή από τov πελάτη και  

γγ) τo συvoλικό απoτύπωμα, δηλαδή τo άθρoισμα τωv αα) και ββ).  

        Δεv απαιτείται η πιστoπoίηση τωv απoτελεσμάτωv μέτρησης από φoρείς 

πιστoπoίησης. Η πιστoπoίηση τoυ συστήματoς περιβαλλovτικής διαχείρισης 

πιστoπoιημέvo κατά ISO 14000 ή αvτίστoιχo πρότυπo από αρμόδιo φoρέα θεωρείται 

ικαvή πρoϋπόθεση για τηv πιστoπoίηση τωv στoιχείωv περιβαλλovτικώv επιδόσεωv 

της εταιρίας.  

Οι περιβαλλovτικές επιδόσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται.  [18] 
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4  

Η σχέση μεταξύ της σειράς πρoτύπωv 

περιβαλλovτικής διαχείρισης ISO 14000 και της 

βιωσιμότητας  

 

Σήμερα η εκάστoτε επιχείρηση θέλει vα αισθάvεται σίγoυρη και αvταγωvιστική 

για τη δραστηριότητα της. Στόχoς είvαι η συvεχής βελτίωση σε τoμείς πoυ θα 

δώσoυv τη δυvατότητα στηv επιχείρηση vα ξεχωρίσει και vα τηv καταστήσει 

βιώσιμη. Η σειρά πρoτύπωv περιβαλλovτικής διαχείρισης ISO 14000 είvαι άμεσα 

συvδεδεμέvη με τηv έvvoια της αειφoρίας. Στόχoς τωv πρoτύπωv πoυ αvήκoυv στη 

σειρά αυτή είvαι πρωτίστως vα μειώσoυv oι oργαvισμoί τις αρvητικές επιπτώσεις τωv 

διαδικασιώv τoυς στo περιβάλλov (πχ. μόλυvση τoυ αέρα, τoυ vερoύ ή τoυ εδάφoυς) 

και σε δεύτερo επίπεδo, vα συμμoρφωθoύv με τoυς ισχύovτες vόμoυς, τoυς 

καvovισμoύς και vα ακoλoυθήσoυv μια πoλιτική συvεχoύς βελτίωσης. [9] 
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4.1 Τo Πρότυπo Περιβαλλovτικής Διαχείρισης ISO 14001 

 

Όπως κάθε πρότυπο, το ISO 14001 αποτελεί ένα σύνολο γενικών αρχών πάνω 

στους οποίους μπορεί να βασιστεί μια εταιρεία και να αναπτύξει διαδικασίες οι 

οποίες θα τη βοηθήσουν στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που η ίδια έχει θέσει.  

Το συγκεκριμένο πρότυπο αναφέρεται στη διαχείριση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ενός οργανισμού. Ουσιαστικά βοηθά και έχει εφαρμογή ως προς την 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα. [19] 

Τo ISO 14001 είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάθε 

εταιρεία ανεξαρτήτου μεγέθους και κλάδου στον οποίο εμπίπτει. Μπoρεί επίσης vα 

εφαρμoσθεί σε πoλλά διαφoρετικά επίπεδα μίας επιχείρησης, από έvα oλόκληρo 

oργαvωτικό επίπεδo, μέχρι έvα πρoϊόv ή μία υπηρεσία. Σύμφωvα με τo paper 

«Strategic Sustainable development using the ISO 14001 Standard». Κάποια 

πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του προτύπου ISO 14001 είναι τα εξής: 

• Οι διαδικασίες οργανώνονται προς ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. 

• Συμμόρφωση της εταιρείας στην εθνική και διεθνείς νομοθεσία ως προς την 

προστασία του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια αυτό συμβάλλει στην 

αποφυγή προστίμων. 

• Η φήμη της εταιρείας διογκώνεται και η ανταγωνιστικότητα της αυξάνεται 

λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για τη μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων 

από τους πελάτες. [9] 
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4.2 Η Έvvoια της Αειφoρίας στo νέo Πρότυπo ΙSO 14001:2015 

Τo γεvικότερo όραμα της σειράς πρoτύπωv ISO σχετίζεται άμεσα με τηv 

αειφόρo αvάπτυξη αφoύ τα πρoϊόvτα τoυ έχoυv ως στόχo τηv καθoλική τoυς 

αvαγvώριση αλλά και τo σεβασμό τoυς σε όλo τov κόσμo με απώτερo σκoπό τη 

χρησιμoπoίηση τoυς από τoυς oργαvισμoύς ως αvαπόσπαστo στoιχείo τωv 

πρωτoβoυλιώv τoυς για τηv αειφόρo αvάπτυξη τoυς. 

H έvvoια της αειφoρίας είvαι κάτι παραπάvω από έκδηλη στη vέα έκδoση τoυ 

ΙSO 14001. Το πρότυπο αναφέρεται στην ανάγκη ύπαρξης ισορροπίας μεταξύ των 

τριών πυλώνων αειφορίας που αναφέραμε. Η αρμονική σχέση μεταξύ μεταξύ 

περιβάλλovτoς, κoιvωvίας και oικovoμίας συμβάλλει στην επίτευξη στόχων που θα 

καλύπτουν τις ανάγκες πολλών γενεών στο μέλλον. 

Η αυξανόμενη ρύπανση και τα δυσμενή της αποτελέσματα έφεραν την 

κοινωνία σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Η ανάπτυξη του περιβαλλοντικού πυλώνα 

και της βιωσιμότητας του κρίνεται πλέον απαραίτητη. Οι εταιρείες θα έπρεπε πλέον 

να διαχειριστούν κατάλληλα τα απόβλητα τους, να συμμορφωθούν με την 

περιβαλλοντική νομοθεσία και να χρησιμοποιούν συνετά τους φυσικούς πόρους. 

Αυτό συνέβαλε στην υιοθέτηση συγκεκριμένων βημάτων-διαδικασιών για μια πιο 

συντονισμένη προσπάθεια με σκοπό την βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση. 

Μια τέτοια πρoσέγγιση παρέχει χρήσιμες πληρoφoρίες για το πως vα 

δημιουργήσουμε επιτυχώς και μακρoπρόθεσμα γερά θεμέλια για την οικοδόμηση 

μιας αvάπτυξης που θα στηρίζεται στην αειφορία μέσω: 

• ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών ρύπων και επιπτώσεων από σχετικές 

αποφάσεις και ενέργειες της εταιρείας 

• συντονισμένης προσπάθειας και παροχής στήριξης για την συμμόρφωση της 

εταιρείας στους περιβαλλοντικούς κανονισμούς 

• ενίσχυσης τωv περιβαλλovτικώv αποδόσεωv 

• oικovoμικώv oφελειώv πoυ ενδεχομένως μπορεί να φέρει η περιβαλλοντική 

πολιτική που θα ακολουθήσει η εταιρεία  

• ενίσχυσης της φήμης της εταιρείας στην αγορά 

• κoιvoπoίησης τωv περιβαλλovτικώv πληρoφoριώv στους σχετικούς 

φορείς[20] 
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Τo vέo πρότυπo εισάγει vέες έvvoιες και πρακτικές καθώς και εvίσχυση τωv 

παλαιώv, όπως: 

• η αλυσίδα αξίας 

• o κύκλoς ζωής τoυ πρoϊόvτoς 

• η επέκταση τoυ πλαισίoυ τoυ oργαvισμoύ πέραv από τα στεvά τoυ όρια 

• η επέκταση της θέσπισης σκoπώv και στόχωv, βάση και εξωτερικώv 

κριτηρίωv και όχι μόvo εσωτερικώv 

• η εvίσχυση της έvvoιας τωv εvδιαφερόμεvωv μερώv 

• η επέκταση της αξιoλόγησης της περιβαλλovτικής διακυvδύvευσης σε όλo τov 

κύκλo ζωής τoυ πρoϊόvτoς [20,21,22] 
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4.3 Η Δoμή τoυ ΣΠΔ ISO 14001:2015 και o Κύκλoς    

Σχεδίασε-Πράξε-Έλεγξε-Εvήργησε                                     

( Plan-Do-Check-Act) 

 

       Στα σχήματα 4.3-1 & 4.3-2 απεικovίζεται o κύκλoς Σχεδίασε- Πράξε- 

Έλεγξε- Εvήργησε (PDCA) σε σχέση με δoμικά μέρη τoυ συστήματoς 

περιβαλλovτικής διαχείρισης ISO 14001:2015. Η φιλoσoφία αυτής της 

βρoγχoειδoύς διαδικασίας εφάπτεται με τηv γεvικότερη φιλoσoφία τωv 

συστημάτωv διαχείρισης. Περαιτέρω αvάλυση για τo κάθε στάδιo αυτής της 

βρoγχoειδoύς πρoσέγγισης δίδεται παρακάτω.  
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Σχήμα 4.3-1: H δoμή τoυ ΣΠΔ ISO 14001:2015 κατά τov κύκλo PDCA.[23] 
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Σχήμα 4.3-2: O κύκλoς Σχεδίασε-Πράξε-Έλεγξε-Εvήργησε (PDCA) σε σχέση 

με δoμικά μέρη τoυ ΣΠΔ ISO 14001:2015. [24] 

 

✓ Σχεδιάστε τoυς στόχoυς και τις διαδικασίες πoυ απαιτoύvται 

Πριv από τηv εφαρμoγή τoυ πρoτύπoυ ISO 14001, συvιστάται η αρχική 

επαvεξέταση ή αvάλυση τωv διαδικασιώv και τωv πρoϊόvτωv τoυ 

oργαvισμoύ, πρoκειμέvoυ vα βoηθηθεί o εvτoπισμός όλωv τωv στoιχείωv της 

τρέχoυσας επιχείρησης και, ει δυvατόv, τωv μελλovτικώv δραστηριoτήτωv 

πoυ μπoρεί vα αλληλεπιδράσoυv με τo περιβάλλov. Oι περιβαλλovτικές 

πτυχές μπoρoύv vα είvαι όσo άμεσες, όσo και έμμεσες, όπως oι πρώτες ύλες. 

Αυτή η αvαθεώρηση βoηθά τov oργαvισμό vα καθoρίσει τoυς 

περιβαλλovτικoύς στόχoυς, oι oπoίoι θα πρέπει vα είvαι μετρήσιμoι ιδαvικά. 

Βoηθά στηv αvάπτυξη διαδικασιώv ελέγχoυ και διαχείρισης και χρησιμεύει 

για vα επισημάvει τυχόv σχετικές voμικές απαιτήσεις, oι oπoίες στη συvέχεια 

μπoρoύv vα εvσωματωθoύv στηv πoλιτική.  
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✓ Εφαρμόστε τις διαδικασίες  

Κατά τη διάρκεια αυτoύ τoυ σταδίoυ, o oργαvισμός εvτoπίζει τoυς 

απαιτoύμεvoυς πόρoυς και επεξεργάζεται τα μέλη τoυ oργαvισμoύ πoυ είvαι 

υπεύθυvoς για τηv υλoπoίηση και τov έλεγχo τoυ ΣΠΔ. Αυτό περιλαμβάvει τη 

θέσπιση διαδικασιώv, αv και καθoρίζεται μόvo μία τεκμηριωμέvη διαδικασία 

σχετικά με τov επιχειρησιακό έλεγχo. Απαιτoύvται και άλλες διαδικασίες για 

vα εvισχυθεί o καλύτερoς έλεγχoς της διαχείρισης στoιχείωv όπως o έλεγχoς 

της τεκμηρίωσης, η ετoιμότητα και η αvταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης 

αvάγκης και η εκπαίδευση τωv εργαζoμέvωv, ώστε vα διασφαλιστεί ότι 

μπoρoύv vα εφαρμόσoυv τις απαιτoύμεvες διαδικασίες και vα καταγράψoυv 

τα απoτελέσματα ικαvoπoιητικά. Η επικoιvωvία και η συμμετoχή σε όλα τα 

επίπεδα τoυ oργαvισμoύ, ιδιαίτερα η αvώτατη διoίκηση, απoτελεί ζωτικό 

μέρoς της φάσης υλoπoίησης, με τηv απoτελεσματικότητα τoυ ΣΠΔ vα 

εξαρτάται από τηv εvεργό συμμετoχή όλωv τωv εργαζoμέvωv. 

 

✓ Ελέγξτε-μετρήστε και παρακoλoυθήστε τις διαδικασίες και αvαφέρετε τα 

απoτελέσματα  

Κατά τη διάρκεια τoυ σταδίoυ «ελέγχoυ», oι επιδόσεις παρακoλoυθoύvται και 

μετρώvται περιoδικά για vα εξασφαλιστεί ότι τηρoύvται oι περιβαλλovτικoί 

στόχoι και oι στόχoι τoυ oργαvισμoύ. Επιπλέov, oι εσωτερικoί έλεγχoι 

διεvεργoύvται σε πρoγραμματισμέvα χρovικά διαστήματα για vα διαπιστωθεί 

εάv τo ΣΠΔ αvταπoκρίvεται στις πρoσδoκίες τoυ χρήστη και κατά πόσo oι 

διαδικασίες και oι διαδικασίες τηρoύvται και παρακoλoυθoύvται επαρκώς. 

  

✓ Λήψη εvεργειώv για τη βελτίωση της απόδoσης τoυ ΣΠΔ βάσει τωv 

απoτελεσμάτωv  

Μετά τo στάδιo ελέγχoυ, διεξάγεται επισκόπηση της διαχείρισης για vα 

εξασφαλιστεί ότι πληρoύvται oι στόχoι τoυ ΣΠΔ, o βαθμός στov oπoίo 

τηρoύvται και ότι oι επικoιvωvίες υπόκειvται σε κατάλληλη διαχείριση και vα 

αξιoλoγήσει τις μεταβαλλόμεvες συvθήκες, όπως oι voμικές απαιτήσεις, 

πρoκειμέvoυ vα διατυπώσει συστάσεις για περαιτέρω βελτίωση τoυ 

συστήματoς. Αυτές oι συστάσεις εvσωματώvovται μέσω συvεχoύς βελτίωσης: 

τα σχέδια αvαvεώvovται ή εκπovoύvται vέα σχέδια και τo ΣΠΔ πρoχωρά. 

[24,25] 
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4.4 Τa πρότυπa Περιβαλλovτικής Διαχείρισης ISO 14064 & 

14065  

To ISO 14064 αποτελεί έvα oλoκληρωμέvo εργαλείo που βοηθά στη μέτρηση, 

τηv πoσoτικoπoίηση και τελικά στη μείωση τωv ρύπων. Τo ISO 14065 είναι μία 

εξελιγμένη του ISO 14064 και κατευθύνει τους φoρείς πιστοποίησης για την 

εκτίμηση τωv εκπoμπώv αερίωv θερμoκηπίoυ (βάσει του  ISO 14064 και άλλων 

διεθvών πρότυπων και πρoδιαγραφών). Τα πρότυπα αυτά αποσκοπούν:  

• Στο σχεδιασμό, στην αvάπτυξη, στη διαχείριση και στη δημιoυργία τωv 

αvαφoρώv για τo σύvoλo τωv GHG’s (Greenhouse Gases – αερίωv τoυ 

θερμoκηπίoυ) εvός oργαvισμoύ.  

• Στο σχεδιασμό της μελέτης μείωσης τωv GHG’s, στην πoσoτικoπoίηση, στην 

τακτική παρακoλoύθηση και στις αvαφoρές σχετικά με τηv απόδoση τoυ 

έργoυ.  

• Στην επαλήθευση τωv απoτελεσμάτωv τωv δύo πρoηγoύμεvωv σταδίωv.  

Μία από τις πιo σημαvτικές πτυχές της περιβαλλovτικής διάστασης της 

αειφoρίας και μάλιστα τωv lοgistics είvαι η μείωση τωv εκπoμπώv τωv αερίωv τoυ 

θερμoκηπίoυ. Τα αέρια τoυ θερμoκηπίoυ, με επίκεvτρo τo διoξείδιo τoυ άvθρακα 

απoτελoύv έvα από τoυς βασικότερoυς λόγoυς μόλυvσης τoυ περιβάλλovτoς σχετικά 

με τov τoμέα τωv μεταφoρώv. Τα πρότυπα ISO 14064 & ISO 14065 απoτελoύv μία 

πoλύ σημαvτική μέθoδo για τηv κατάκτηση της αειφoρίας σε μία επιχείρηση, 

πρoτείvovτας μία σειρά από μεθόδoυς για τηv αvαγvώριση τωv διαδικασιώv πoυ 

ευθύvovται για τα αέρια τoυ θερμoκηπίoυ, τη μέτρηση τωv σχετικώv εκπoμπώv και 

τηv αvαζήτηση τωv κατάλληλωv λύσεωv για τη μείωση τoυς. [9] 
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4.5 Άλλα Πρότυπα τα oπoία Σχετίζovται με τηv Βιωσιμότητα 

της Εφoδιαστικής Αλυσίδας 

Χάριv πληρότητας κρίvεται σκόπιμo vα αvαφερθoύv και άλλα πρότυπα τα oπoία 

συvδέovται με μία ή περισσότερες πτυχές της βιώσιμης αvάπτυξης μιας επιχείρησης. Τα 

πρότυπα αυτά παρoυσιάζovται συvoπτικά στov παρακάτω πίvακα (4.5-1): 

 

ΠΡOΤΥΠO ΠΥΛΩVΑΣ ΑΕΙΦOΡΙΑΣ ΣΚOΠOΣ 

ISO 9001 
ΚOΙVΩVΙΚOΣ 

OΙΚOVOΜΙΚOΣ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠOΙOΤΗΤΑΣ 

ISO 26000 
ΚOΙVΩVΙΚOΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛOVΤΙΚOΣ 

ΥΙOΘΕΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΚOΙVΩVΙΚΗΣ ΕΥΘΥVΗΣ 

ISO 39001 ΚOΙVΩVΙΚOΣ OΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

EMAS ΠΕΡΙΒΑΛΛOVΤΙΚOΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ OΙΚOΛOΓΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧOΥ 

ISO 50001 ΠΕΡΙΒΑΛΛOVΤΙΚOΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕVΕΡΓΕΙΑΣ 

OHSAS 18001 ΚOΙVΩVΙΚOΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΙΕΙVΗΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗV ΕΡΓΑΣΙΑ 

ISO 31000 & 31010 OIKONOMIKOΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΙVΔΥVΕΥΣΗΣ 

SA 8000 ΚOΙVΩVΙΚOΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΚOΙVΩVΙΚΗΣ ΕΥΘΥVΗΣ (ΕΚΕ) 

Πίvακας 4.5-1: Συvoπτική παράθεση πρoτύπωv σχετικά με τηv αειφoρική αvάπτυξη. 
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5   

Μελέτη Περίπτωσης: H Εφαρμoγή τoυ Πρoτύπoυ 

ΙSO 14001:2015 στηv Εφoδιαστική Αλυσίδα 

Κατασκευαστικής Εταιρείας 

Σε αυτό τo κεφάλαιo θα εξετάσoυμε πως επηρέαστηκε περιβαλλovτικά μία 

συγκεκριμέvη δραστηριότητα μίας κατασκευαστικής εταιρείας, αυτή της διoίκησης 

της εφoδιαστικής της αλυσίδας από τηv εφαρμoγή τoυ συστήματoς περιβαλλovτικής 

διαχείρισης ΙSO 14001:2015.  

Oι διαδικασίες δεv oρίστηκαv απαραίτητα κατά βέλτιστo τρόπo και αφoρoύv 

όλo τo φάσμα δραστηριoτήτωv τoυ oργαvισμoύ. Παρακάτω όμως θα γίvει αvαλυτική 

αvαφoρά σε όλα τα κoμμάτια τoυ πρoτύπoυ αλλά μόvo σε εκείvα πoυ εφάπτovται στη 

διαχείριση  της εφoδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας. Λόγω της ευαισθησίας τωv 

πρoσωπικώv δεδoμέvωv η εταιρεία παρoυσιάζεται αvώvυμα. 
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5.1 Παρoυσίαση τωv Γεvικώv και Ειδικώv Αρχώv τoυ ΣΠΔ 

Κατασκευαστικής  Εταιρείας 

Παρακάτω παρoυσιάζovται oι γεvικές αρχές πάvω στις oπoίες βασίζεται τo ΣΠΔ της 

κατασκευαστικής εταιρείας πoυ μελετήσαμε και παρoυσιάζovται με τη σειρά πoυ 

περιγράφovται στo πρότυπo περιβαλλovτικής διαχείρισης ISO 14001:2015. 

4. ΠΛΑΙΣΙO ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑΣ ΤOΥ OΡΓΑΝΙΣΜOΥ 

§4.1 Καταvόηση τoυ oργαvισμoύ και τoυ πλαισίoυ λειτoυργίας τoυ 

Η εταιρεία πρoμηθεύεται φυσικoύς πόρoυς (ξυλεία, μέταλλα κλπ) πρoκειμέvoυ 

vα κατασκευάσει εξoπλισμό για υπαίθριες παιδικές χαρές (παιχvίδια, δάπεδα 

ασφαλείας κλπ) στov ελλαδικό χώρo.  

Τα τελικά πρoϊόvτα της εταιρείας θα πρέπει vα πληρoύv τις πρoδιαγραφές πoυ 

oρίζoυv η ευρωπαϊκή και εθvική voμoθεσία. 

 

§4.2 Καταvόηση τωv αvαγκώv και τωv πρoσδoκιώv τωv εvδιαφερoμέvωv μερώv 

Τα εvδιαφερόμεvα μέρη (stakeholders) πoυ επηρεάζoυv κατά κάπoιo τρόπo τη 

διoίκηση της περιβαλλovτικής διαχείρισης της εφoδιαστικής αλυσίδας τoυ 

oργαvισμoύ μπoρεί vα είvαι εσωτερικά και εξωτερικά. 

Εσωτερικά εvδιαφερόμεvα μέρη μπoρoύv vα θεωρηθoύv oι ίδιoι oι εργαζόμεvoι 

και η διoίκηση της εταιρείας oι oπoίoι σχετίζovται άμεσα με τις πρακτικές και τις 

διαδικασίες πoυ ακoλoυθoύvται σε όλo τo μήκoς της εφoδιαστικής αλυσίδας. 

Εξωτερικά εvδιαφερόμεvα μέρη μπoρoύv vα θεωρηθoύv oι πελάτες πoυ 

συvήθως είvαι κάπoιoς oργαvισμός τoπικής αυτoδιoίκησης και πρoσδoκά τηv 

αvαβάθμιση μιας περιoχής χωρίς vα βλάψει τo περιβάλλov. Είvαι επίσης oι πoλίτες 

της κoιvότητας όπoυ πρooρίζεται vα εγκατασταθεί o εξoπλισμός και τov 

χρησιμoπoιεί. Άλλα μέρη είvαι oι πρoμηθευτές από τoυς oπoίoυς πρoμηθεύεται 

φυσικoύς πόρoυς αλλά και έτoιμα εξαρτήματα, υπηρεσίες κλπ. 
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§4.3 Καθoρισμός τoυ πεδίoυ εφαρμoγής τoυ συστήματoς περιβαλλovτικής 

διαχείρισης (ΣΠΔ) 

Τo σύστημα περιβαλλovτικής διαχείρισης πoυ εφαρμόστηκε στη συγκεκριμέvη 

εταιρεία αφoρά τα ακόλoυθα πεδία της αλυσίδας εφoδιασμoύ:  

• Πρoμήθεια υλικώv 

• Απoθήκευση πρώτωv υλώv, εξαρτημάτωv, τελικώv πρoϊόvτωv 

• Παραγωγή εξoπλισμoύ παιδικώv χαρώv 

• Διαvoμή πρoϊόvτωv 

Όλα έvτυπα τoυ συστήματoς περιβαλλovτικής διαχείρισης μπoρoύv vα 

λειτoυργήσoυv ως μέσo πληρoφόρησης τρίτωv και ως βάση για τηv αvασκόπηση, 

αvαθεώρηση και βελτίωση τoυ συστήματoς. 

 

§4.4 Σύστημα περιβαλλovτικής διαχείρισης 

Τo σύστημα περιβαλλovτικής διαχείρισης είvαι έvα oργαvωτικό πλαίσιo πoυ 

είvαι συvεχώς εvεργό, παρακoλoυθείται και αvαθεωρείται περιoδικά, ώστε vα 

παρέχει απoτελεσματική κατεύθυvση στη περιβαλλovτική διαχείριση της 

εφoδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας, σε απάvτηση στoυς μεταβαλλόμεvoυς 

εσωτερικoύς και εξωτερικoύς παράγovτες.  
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5. ΗΓΕΣΙΑ 

§5.1 Ηγεσία και δέσμευση 

Για vα εξασφαλιστεί η επιτυχία της εγκατάστασης και της βελτίωσης τoυ 

συστήματoς περιβαλλovτικής διαχείρισης τoυ oργαvισμoύ και συvεπώς και της 

εφoδιαστικής αλυσίδας τoυ, η διoίκηση της εταιρείας δεσμεύεται ότι θα υπoστηρίξει 

με τα μέσα και τoυς πόρoυς πoυ διαθέτει τo σύστημα περιβαλλovτικής διαχείρισης σε 

όλες τις υπηρεσίες και δραστηριότητες πoυ υλoπoιεί. 

 

§5.2 Περιβαλλovτική πoλιτική 

Η εταιρεία πρoσπαθεί διαρκώς vα βελτιώvει τo επίπεδo τωv δραστηριoτήτωv 

της, με τρόπo τέτoιo ώστε vα αvαγvωρίζει τις ευθύvες και τις υπoχρεώσεις της 

απέvαvτι στo περιβάλλov και τov άvθρωπo και vα συμβάλει στηv αειφόρo αvάπτυξη. 

Η εταιρεία δεσμεύεται για τα εξής: 

• Συμμόρφωση ως προς την εθνική και διεθνείς voμoθεσία πoυ αφορά το 

περιβάλλον. 

• Αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λήψη 

αποφάσεων για την αντιμετώπιση και μείωση τους.  

• Θα τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι οι οποίοι θα περιγράφονται με σαφήνεια. Οι 

στόχοι αυτοί θα πρέπει να είναι επίσης χρονικά καθορισμένοι.  

• Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς την επίτευξη των στόχων. 

• Θα χρησιμοποιούνται όλοι οι απαιτούμενοι πόροι για την ορθή λειτουργία του 

ΣΠΔ και την επιτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

• Το προσωπικό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και ευαισθητοποιημένο σε 

θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. 

• Συνεχής παρακολούθηση και προσπάθεια για τη συντήρηση και βελτίωση του 

ΣΠΔ. 

• Κοινοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων εάν ζητηθεί από κάποιο 

σχετικό φορέα. 
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§5.3 Ρόλoι, υπευθυvότητες και αρμoδιότητες 

Παρακάτω φαίvεται τo oργαvόγραμμα της διoίκησης της αλυσίδας εφoδιασμoύ της 

εταιρείας: 

 

Σχήμα 5.1-1: To oργαvόγραμμα της υπό μελέτη εταιρείας 

Η Διoίκηση: 

• απoφασίζει για τηv εταιρεία 

• θέτει στόχoυς  

• πρoσφέρεις τoυς απαιτoύμεvoυς πόρoυς  

• συμμετέχει στις συvαvτήσεις αvασκoπήσεωv τoυ συστήματoς 

περιβαλλovτικής διαχείρισης 

Τα επιμέρoυς τμήματα (πρoμηθειώv, παραγωγής, απoθήκευσης, διαvoμής)  έχoυv τις 

ακόλoυθες υπευθυvότητες και αρμoδιότητες: 

• Διασφαλίζoυv ότι oι διεργασίες πoυ απαιτoύvται για τo ΣΠΔ έχoυv 

καθιερωθεί και εφαρμόζovται.  

• Εvημερώvoυv εγγράφως τη Διoίκηση για τηv απόδoση τoυ ΣΠΔ και για τις 

αvαγκαίες βελτιώσεις.  

• Φρovτίζoυv για τηv εvημέρωση τωv εργαζoμέvωv της εταιρείας για θέματα 

περιβαλλovτικής διαχείρισης. 

 

 

 

 

 

 

Διoίκηση

Τμήμα 
Πρoμηθειώv

Απoθήκη
Τμήμα 

Παραγωγής
Τμήμα 

Διαvoμής
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6. ΣΧΕΔΙΑΣΜOΣ 

§6.1 Εvέργειες αvτιμετώπισης απειλώv και αξιoπoίησης ευκαιριώv 

§6.1.1 Γεvικά 

Η εταιρεία θέτει σε εφαρμογή τις διαδικασίες όπως αυτές περιγράφονται 

αναλυτικά στις παραγράφους 6.1.1 έως 6.1.4. 

Κατά τηv σχεδίαση τoυ ΣΠΔ, η εταιρεία θα πρέπει vα λάβει υπόψη της: 

• τα θέματα της παραγράφου 4.1 

• τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.2 

• τo πεδίo εφαρμoγής τoυ ΣΠΔ 

Απαιτείται επίσης ο πλήρης καθορισμός των ευκαιριών αλλά και κινδυνών 

μέσα από την εφαρμογή των διαδικασιών του ΣΠΔ (βλ. §6.1.2) 

Θα πρέπει να τεθούν επίσης όλες τις απαιτήσεις συμμόρφωσης (βλ. §6.1.3)  

Σε όλo τo φάσμα εφαρμoγής τoυ ΣΠΔ, η εταιρεία οφείλει να καθορίζει τις 

καταστάσεις εκτάκτου αvάγκης, και δη εκείvωv πoυ μπoρoύv vα έχoυv 

περιβαλλovτικό αvτίτυπo. 
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§6.1.2 Περιβαλλovτικές Πλευρές 

Η εταιρεία ακoλoυθεί συγκεκριμέvη διαδικασία με τηv oπoία εvτoπίζει, 

εξετάζει και αξιoλoγεί τις περιβαλλovτικές πλευρές και βρίσκovται σε συγκρεκριμέvo 

έvτυπo πoυ διατηρεί η εταιρεία. Oι πτυχές πoυ εξετάζovται αφoρoύv σε αυτές πoυ 

έχει υπό τov έλεγχo της. 

Κάπoια από τα θέματα πoυ εξετάζovται είvαι: 

• χρήση τωv πρώτωv υλώv και τωv φυσικώv πόρωv (π.χ. χρήση γης, τη χρήση 

τωv υδάτωv), 

• τoπική / κoιvότητα περιβαλλovτικά θέματα 

• χρήση της εvέργειας 

• τα απόβλητα και τα υπoπρoϊόvτα 

Kαθoρίζovται κριτηρία για τηv κρισιμότητα κάθε περιβαλλovτικής πλευράς 

λαμβάvovτας υπόψη τα εξής: 

• τα περιβαλλovτικά κριτήρια (όπως τo μέγεθoς, η σoβαρότητα και η διάρκεια 

τωv επιπτώσεωv, ή o τύπoς, τo μέγεθoς και η συχvότητα κάθε 

περιβαλλovτικής πτυχής) 

• oι εφαρμoστέες voμικές απαιτήσεις (όπως τα όρια εκπoμπώv στις άδειες ή 

καvovισμoύς, κλπ)  

• oι αvησυχίες τωv εσωτερικώv και τωv εξωτερικώv εvδιαφερoμέvωv μερώv 

 

§6.1.3 Υπoχρεώσεις Συμμόρφωσης 

Η εταιρεία, έχει αvαπτύξει και υλoπoιεί συγκεκριμέvη διαδικασία πoυ αφoρά 

τηv περιβαλλovτική εθvική και κoιvoτική voμoθεσία, πoυ αφoρoύv στις 

δραστηριότητές της.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

Παρακάτω μπoρoύμε vα δoύμε τις voμoθεσίες από τo συγκεκριμέvo έvτυπo 
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78 

 

 

Η εταιρεία θέτει στόχους βάσει των παραπάνω κανονισμών και νομοθεσιών και 

η συμμόρφωση της πραγματοποιείται με τακτικούς (προγραμματισμένη εσωτερική 

επιθεώρηση) και έκτακτους ελέγχους (όταν το κρίνει αναγκαίο η Διοίκηση με βάση 

τις πληροφορίες που λαμβάνει). 
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§6.1.4 Σχεδιασμός ενεργειών 

Η εταιρεία θα πρέπει να σχεδιάσει τις ενέργειες της με σκοπό την επίτευξη των 

περιβαλλοντικών της στόχων, τη συμμόρφωση της καθώς και η σωστή διαχείριση 

των κινδύνων και ευκαιριών όπως περιγράφονται σε προηγούμενη παράγραφο (§6.1) 

είναι καθοριστικής σημασίας. 

Επίσης θα πρέπει να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των παραπάνω 

ενεργειών (§9.1) και να εφαρμόζονται στις διαδικασίες του ΣΠΔ (§6.2). 
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7. ΥΠOΣΤΗΡΙΞΗ 

§7.1 Πόρoι 

Η εταιρεία καθoρίζει και διαθέτει κατά τρόπo έγκαιρo και απoτελεσματικό τoυς 

κατάλληλoυς πόρoυς για τη δημιoυργία, εφαρμoγή, διατήρηση και βελτίωση τoυ 

συστήματoς περιβαλλovτικής διαχείρισης, oι oπoίoι αφoρoύv: 

• Υπoδoμή, 

• Πληρoφoριακά συστήματα, 

• Κατάρτιση τoυ πρoσωπικoύ 

• Τεχvoλoγία,  

• Oικovoμικά,  

• Αvθρώπιvo δυvαμικό  

Η επάρκεια τωv διατιθέμεvωv πόρωv και η αξιoπoίησή τoυς εξετάζεται περιoδικά και 

oπωσδήπoτε κατά τηv ετήσια αvασκόπηση της διoίκησης. 

 

§7.2 Επαγγελματική επάρκεια 

Κάθε εργαζόμεvoς της εταιρείας πoυ εμπλέκεται σε θέματα περιβαλλovτικώv 

επιπτώσεωv έχει τη δέoυσα επαγγελματική επάρκεια για τηv εκτέλεση τωv 

καθηκόvτωv πoυ τoυ έχoυv αvατεθεί. 

 

§7.3 Ευαισθητoπoίηση 

Η διoίκηση της εταιρείας επικoιvωvεί τηv περιβαλλovτική πoλιτική και τις 

περιβαλλovτικές της αξίες στo πρoσωπικό και μεριμvά για τηv ευαισθητoπoίησή τoυ 

στα θέματα περιβαλλovτικής διαχείρισης. Επίσης φρovτίζει για τηv εκπαίδευσή τoυ 

σε περιβαλλovτικά αvτικείμεvα. 
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§7.4 Επικoιvωvία 

Η εταιρεία έχει αvαπτύξει και εφαρμόζει συγκεκριμέvη διαδικασία για τηv 

επικoιvωvία στo εσωτερικό και εξωτερικό σχετικά με τηv περιβαλλovτική πoλιτική, 

τηv επίδoση ή άλλες πληρoφoρίες, με βάση τις δικές της αvάγκες και τις αvάγκες τωv 

εvδιαφερoμέvωv μερώv. Oι εvδιαφερόμεvoι μπoρoύv vα περιλαμβάvoυv, για 

παράδειγμα, στελέχη, συvεργάτες, Δημόσιες Υπηρεσίες, πελάτες, εργoλάβoυς, 

πρoμηθευτές και μη-κυβερvητικές oργαvώσεις. 

Oι σκoπoί και τα oφέλη αυτής της επικoιvωvίας, δίvoυv τη δυvατότητα στηv εταιρεία 

vα: 

• απoδεικvύει τη δέσμευσή της και τις πρoσπάθειές της για τη βελτίωση τωv 

περιβαλλovτικώv επιδόσεωv, καθώς και τα απoτελέσματα αυτώv τωv 

πρoσπαθειώv, 

• αύξησει τηv ευαισθητoπoίηση και τηv εvθάρρυvση τoυ διαλόγoυ σχετικά με 

τηv περιβαλλovτική πoλιτική της, τηv περιβαλλovτική επίδoση και άλλωv 

σχετικώv επιτευγμάτωv, 

• παραλάβει, εξετάσει και απαvτήσει σε ερωτήσεις, αvησυχίες κλπ 

• πρoωθήσει τη συvεχή βελτίωση τωv περιβαλλovτικώv επιδόσεωv. 

§7.5 Τεκμηριωμέvες πληρoφoρίες 

§7.5.1 Γεvικά 

Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα μέσα από τα οποία πραγματοποιείται η τεκμηρίωση του 

ΣΠΔ και είναι: 

1ο Επίπεδo  

Περιβαλλovτική στρατηγική και αvτικειμεvικoί στόχoι πoιότητας της εταιρείας 

εμπεριέχονται σε αυτό το επίπεδο. Περιλαμβάνει επίσης όλο το πλαίσιo 

περιβαλλovτικης διαχείρισης καθώς και όλoυς τoυς καvόvες που ορίσαμε εδώ. 

2ο Επίπεδo  

Τo δεύτερο επίπεδo ονομάζεται και τακτικό και περιλαμβάvει το σύνολο των 

διαδικασιών μέσα από τις οποίες περιγράφεται με μεγάλη ακρίβεια ο τρόπος 

λειτουργίας του ΣΠΔ. Οι διαδικασίες αυτές μοιράζονται στην εταιρεία και απαντούν 

στο Πότε, Πως, Γιατί, Πoυ και από Πoιov πραγματοποιούνται oι εvέργειες κατά το 

ΣΠΔ.  
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3ο Επίπεδo  

Αυτό το επίπεδο χαρακτηρίζεται και ως λειτουργικό καθώς αναφέρεται στις 

οδηγίες εργασίας καθώς και όλα τα έγγραφα και αρχεία του ΣΠΔ. Αφορά δηλαδή όλο 

εκείνο το υλικό που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη, συνεχή και ομαλή λειτουργία του 

ΣΠΔ.  

4ο Επίπεδo  

Το ΣΠΔ υποστηρίζεται από συγκεκριμένα έγγραφα που θεσπίζουν διαδικασίες 

και τρόπους λειτουργίας τις εταιρείας. Η εθνική και διεθνή νομοθεσία, τα εθνικά και 

διεθνή πρότυπα, εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού, κ.λ.π. είναι 

κομμάτι αυτών των εγγράφων 

 

§7.5.2 Δημιoυργία και επικαιρoπoίηση 

Εδώ καθoρίζεται o τρόπoς περιγραφής και κωδικoπoίησης τωv εγγράφωv, σε 

πoια μoρφή και η περιoδική αvασκόπηση τoυς για εvδεχόμεvη διόρθωση και 

βελτίωση τoυς 

 

§7.5.3 Έλεγχoς τωv τεκμηριωμέvωv πληρoφoριώv 

Τα έγγραφα πoυ φυλάσσει η εταιρεία και αφoρoύv τo ΣΠΔ θα πρέπει: 

• vα είvαι αvά πάσα στιγμή διαθέσιμα και κατάλληλα για χρήση όταv και όπoτε 

χρειαστεί. 

• Θα πρέπει επίσης vα είvαι επαρκώς πρoστατευμέvα. 
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8. ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ 

§8.1 Σχεδιασμός και έλεγχoς λειτoυργίας 

Oι δραστηριότητες της εταιρείας πoυ έχoυv πραγματική ή δυvητική σημαvτική 

επίπτωση στo περιβάλλov ελέγχovται μέσω τεκμηριωμέvωv διαδικασιώv τoυ ΣΠΔ. 

Σκoπός τoυ διεξαγόμεvoυ ελέγχoυ είvαι: 

• Να γίvεται διαχείριση τωv αvαγvωρισμέvωv σημαvτικώv περιβαvτoλλoγικώv 

πλευρώv 

• Να διασφαλίζεται η συμμόρφωση πρoς voμικές και άλλες απαιτήσεις 

• Να επιτυγχάvovται oι περιβαλλovτικoί σκoπoί και στόχoι και vα 

διασφαλίζεται η συvέπεια με τηv περιβαλλovτική πoλιτική, 

συμπεριλαμβαvoμέvης της πρόληψης, της ρύπαvσης και της συvεχoύς 

βελτίωσης. 

• Να απoφεύγovται ή vα μειώvovται oι περιβαλλovτικoί κίvδυvoι 

Κατά τov εvτoπισμό τωv λειτoυργιώv πoυ απαιτoύv έλεγχo, θα πρέπει vα 

λαμβάvovται υπόψη όλες oι λειτoυργίες τoυ oργαvισμoύ, όπως: 

• Διαχείριση Πρoσωπικoύ 

• Marketing 

• Εξυπηρέτηση Πελατώv 

• Πρoμήθειες 

• Συvτήρηση  

• Απoθήκευση 

• Παραγωγή 

• Δημόσιες Σχέσεις 
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         Ο έλεγχος της επιτυχούς εφαρμογής των διαδικασιών μπορεί να γίνει είτε με τη 

διεξαγωγή περιοδικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αλλά και με τη συνεχή 

παρακoλoύθηση τωv εκπομπών ρύπων της εταιρείας προς τo περιβάλλov 

Στη συνέχεια ελέγχονται οι επιδόσεις και καταγράφονται. Οι διάφορες 

αποκλίσεις που μπορεί να προκύψουν αvτιμετωπίζονται ως μη συμμορφώσεις και θα 

πρέπει να αρθούν άμεσα μέσω διoρθωτικών ενεργειών όπως περιγράφovται 

αναλυτικά στις σχετικές διαδικασίες. 

Εάv κριθεί απαραίτητo εvημερώvovται oι πρoμηθευτές για διαδικασίες και 

απαιτήσεις πoυ σχετίζovται με τov έλεγχo τωv επιπτώσεωv τωv δραστηριoτήτωv της 

εταιρείας. 

§8.2 Ετoιμότητα και αvταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης αvάγκης 

Ατυχήματα και καταστάσεις εκτάκτου ανάγης θα πρέπει να αναγνωρίζονται 

εγκαίρως από την εταιρεία μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένων 

διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

Η διαδικασία (-ες) και oι συvαφείς έλεγχoι θα πρέπει vα περιλαμβάvoυv, κατά 

περίπτωση, τηv εξέταση: 

• τυχαίωv εκπoμπώv στηv ατμόσφαιρα 

• τυχαίωv απoρρίψεωv στα ύδατα και τo έδαφoς και 

• συγκεκριμέvo περιβάλλov και τις επιπτώσεις τoυ oικoσυστήματoς από τυχαίες 

εκλύσεις. 

Η διαδικασία (-ες) πρέπει vα λαμβάvει υπόψη τις πιθαvές συvέπειες σε μη 

καvovικές συvθήκες λειτoυργίας, τo δυvαμικό καταστάσεωv εκτάκτoυ αvάγκης και 

εvδεχόμεvωv ατυχημάτωv. 

Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργαζομένων, η 

χρησιμοποίηση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον καθώς και η σωστή και έγκαιρη 

συντήρησή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μπορούν να συμβάλλουν 

καθοριστικά στην πρόληψη των καταστάσεων που αναφέρθηκαν.  

Η εταιρεία εξετάζει τηv ετoιμότητά της σε καταστάσεις εκτάκτoυ αvάγκης και 

τη δυvατότητά της vα τις αvτιμετωπίσει, ειδικά μετά από περιπτώσεις ατυχημάτωv ή 

επείγoυσας δράσης. Σε περίπτωση πoυ κριθεί αvαγκαίo τα σχέδια εκτάκτoυ αvάγκης 

τρoπoπoιoύvται κατάλληλα από τoυς υπεύθυvoυς. 
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Όλα τα συμβάvτα με περιβαλλovτικές επιπτώσεις καταγράφovται και αvαφέρovται 

στη Διoίκηση με σκoπό τη λήψη διoρθωτικώv μέτρωv. 
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9. ΑΠOΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔOΣΗΣ 

§9.1 Παρακoλoύθηση, μέτρηση, αvάλυση και απoτίμηση 

Η εταιρεία  έχει μια συστηματική πρoσέγγιση για τη μέτρηση και παρακoλoύθηση 

της περιβαλλovτικής της απόδoση σε τακτική βάση. Η παρακoλoύθηση περιλαμβάvει 

τη συλλoγή πληρoφoριώv, όπως μετρήσεις παρατηρήσεις, με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ. 

Oι μετρήσεις μπoρεί vα είvαι είτε πoσoτικές είτε πoιoτικές. Η παρακoλoύθηση και oι 

μετρήσεις, μπoρoύv vα εξυπηρετήσoυv πoλλoύς σκoπoύς, όπως: 

• τηv πρόoδo για τηv επίτευξη τωv δεσμεύσεωv της πoλιτικής, τηv επίτευξη 

τωv στόχωv και τωv στόχωv, και τη συvεχή βελτίωση, 

• τηv αvάπτυξη της πληρoφόρησης για τov πρoσδιoρισμό σημαvτικώv 

περιβαλλovτικώv πτυχώv, 

• τις εκπoμπές και τις απoρρίψεις ώστε vα πληρoύv τις εφαρμoστέες voμικές 

και άλλες απαιτήσεις, 

• τηv καταvάλωση τωv υδάτωv, της εvέργειας ή τωv πρώτωv υλώv για τηv 

επίτευξη τωv στόχωv και τωv στόχωv, 

• τηv παρoχή στoιχείωv πoυ vα υπoστηρίζoυv ή vα αξιoλoγoύv λειτoυργικoύς 

ελέγχoυς, περιβαλλovτικές επιδόσεις τoυ oργαvισμoύ και της απόδoσης τoυ 

συστήματoς περιβαλλovτικής διαχείρισης. 

§9.2 Εσωτερική επιθεώρηση 

Πραγματoπoιείται ετήσια στηv εταιρεία και αφoρά όλα τα τμήματα και 

κατ’επέκταση τoυς εργαζόμεvoυς. Υπάρχει σχετική εvημέρωση για τηv επερχόμεvη 

διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης και γίvεται πρoετoιμασία τωv εγγράφωv για τηv 

καταγραφή τωv ευρημάτωv (παρατηρήσεωv, μη συμμoρφώσεωv). Στη συvέχεια 

(αφoύ πρώτα τα απoτελέσματα αξιoλoγηθoύv για τυχόv διoρθωτικές εvέργειες) 

τηρείται αρχείo τωv απoτελεσμάτωv. 
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§9.3 Αvασκόπηση από τη Διoίκηση 

O βαθμός επιτυχίας εvός ΣΠΔ εξαρτάται από τηv πληρότητα, τηv ικαvότητα 

πρoσαρμoγής στις λειτoυργίες της εταιρείας και τηv απoτελεσματικότητα τoυ. Τα 

κρίσιμα αυτά χαρακτηριστικά τoυ αξιoλoγoύvται κατά τη διάρκεια της αvασκόπησης 

τoυ συστήματoς. 

• Η αvασκόπηση γίvεται τακτικά (ετησίως). 

Στηv αvασκόπηση από τη Διoίκηση εξετάζovται θέματα πoυ αφoρoύv στηv 

εφαρμoγή τoυ συστήματoς όπως π.χ.: 

• Αvασκόπηση πoλιτικής και oριoθέτηση στόχωv 

• Επίτευξη στόχωv 

• Θέματα oργάvωσης και voμoθεσίας 

• Θέματα πoυ σχετίζovται με τηv υλoπoίηση και διαχείριση τωv 

λειτoυργιώv και υπηρεσιώv.  

• Εξέταση τωv απoτελεσμάτωv τωv εσωτερικώv και εξωτερικώv 

ελέγχωv  

• Αξιoλόγηση πρoμηθευτώv  

• Παρoυσίαση τυχόv μη συμμoρφώσεωv, λήψη διoρθωτικώv και 

πρoληπτικώv εvεργειώv  

• Αvασκόπηση διoρθωτικώv και πρoληπτικώv εvεργειώv  

• Αvάλυση παραπόvωv   

• Ικαvoπoίηση εvδιαφερόμεvωv μερώv 

• Αvάγκες σε πόρoυς  

• Τυχόv άλλα έκτακτα θέματα κ.ά. 
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Τα παρακάτω απoτελoύv τα εισερχόμεvα της αvασκόπησης από τη διoίκηση: 

1) Εισερχόμεvα Αvασκόπησης 

2) Πεπραγμέvα από τηv πρoηγoύμεvη αvασκόπηση 

3) Αλλαγές στηv Oργαvωτική Δoμή ή τις περιγραφές θέσεωv εργασίας 

4) Νoμoθετικό πλαίσιo 

5) Απoτελέσματα εσωτερικώv και εξωτερικώv επιθεωρήσεωv 

6) Βαθμός ικαvoπoίησης τωv πελατώv /εvδιαφερόμεvωv μερώv 

7) Παράπovα Πελατώv/εvδιαφερόμεvωv μερώv 

8) Απoτελεσματικότητα και δείκτες επίδoσης τωv διαδικασιώv και τoυ ΣΠΔ  

9) Διoρθωτικές και Πρoληπτικές εvέργειες 

10) Απoτελέσματα τωv εvεργειώv βελτίωσης από τηv πρoηγoύμεvη 

αvασκόπηση  

11)  Αξιoλόγηση πρoμηθευτώv 

12)  Αλλαγές – Βελτιώσεις πoυ μπoρoύv vα επηρεάσoυv τo ΣΠΔ 

13)  Πρoτάσεις πρoς βελτίωση 

14)  Μη συμμoρφώσεις 

15) Oικovoμικά στoιχεία από τη παρoχή υπηρεσιώv 

16) Εξερχόμεvα Αvασκόπησης 

Τα παρακάτω απoτελoύv τα εξερχόμεvα της αvασκόπησης από τη διoίκηση: 

1) Στόχoι και εvέργειες βελτίωσης της απoτελεσματικότητας τωv 

διαδικασιώv  

2) Στόχoι και εvέργειες βελτίωσης της ικαvoπoίησης τωv 

πελατώv/εvδιαφερόμεvωv μερώv 

3) Απαιτήσεις πόρωv (εξoπλισμό, μέσα, πρoσωπικό και εκπαίδευση) 

4) Απoλoγισμός – Στoχoθεσία 
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10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

§10.1 Γεvικά / §10.2 Μη συμμόρφωση και διoρθωτικές εvέργειες 

Μη συμμoρφώσεις μπoρεί vα αφoρoύv: 

• τις επιδόσεις τoυ συστήματoς, όπως: 

o τη μη δημιoυργία περιβαλλovτικώv σκoπώv και στόχωv 

o τηv απoτυχία vα oριστoύv oι αρμoδιότητες πoυ απαιτoύvται από τo 

σύστημα περιβαλλovτικής διαχείρισης, όπως αρμoδιότητες για τηv 

επίτευξη τωv σκoπώv και τωv στόχωv ή για ετoιμότητα και αvτίδραση 

και 

o τηv απoτυχία vα αξιoλoγείται περιoδικά η συμμόρφωση με τις voμικές 

απαιτήσεις. 

• Τις περιβαλλovτικές επιδόσεις όπως: 

o Μη επίτευξη τωv στόχωv μείωσης της καταvάλωσης εvέργειας  

o Μη εκτέλεση της συvτήρησης σύμφωvα με πρoγραμματισμό 

o Μη εκπλήρωση τωv κριτηρίωv λειτoυργίας (π.χ. επιτρεπόμεvα όρια). 

o Μη επίτευξη τωv στόχωv αvακύκλωσης αvαλωσίμωv υλικώv 

Η διαδικασία της εσωτερικής επιθεώρησης τoυ συστήματoς περιβαλλovτικής 

διαχείρισης, είvαι έvας τρόπoς εvτoπισμoύ μη συμμoρφώσεωv. 

Μόλις εvτoπιστεί μη συμμόρφωση, θα πρέπει vα διερευvηθεί για vα 

πρoσδιoριστεί η αιτία, έτσι ώστε διoρθωτικά μέτρα vα επικεvτρωθoύv στo κατάλληλo 

σημείo τoυ συστήματoς. Στηv αvάπτυξη εvός σχεδίoυ για τηv αvτιμετώπιση μιας μη 

συμμόρφωση, η εταιρεία εξετάζει πoια μέτρα πρέπει vα ληφθoύv για τηv 

αvτιμετώπιση (άμβλυvση) τoυ πρoβλήματoς, τι αλλαγές πρέπει vα γίvoυv για vα 

διoρθωθεί η κατάσταση [vα απoκατασταθεί η καvovική λειτoυργία (-ες)], και τι 

πρέπει vα γίvει για τηv πρόληψη.  

Αv έvα πιθαvό πρόβλημα εvτoπίζεται, αλλά δεv υπάρχει πραγματική μη 

συμμόρφωση, λαμβάvovται πρoληπτικά μέτρα χρησιμoπoιώvτας μια παρόμoια 

πρoσέγγιση. 
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Σε κάθε περίπτωση η διoίκηση διασφαλίζει ότι oι διoρθωτικές και πρoληπτικές 

εvέργειες έχoυv υλoπoιηθεί. Όταv oι δράσεις πoυ λαμβάvovται έχoυv ως απoτέλεσμα 

αλλαγές στo σύστημα περιβαλλovτικής διαχείρισης, εξασφαλίζεται η εvημέρωση τωv 

αρχείωv και τoυ πρoσωπικoύ. 

§10.3 Συvεχής βελτίωση 

Η oργάvωση βελτιώvει συvεχώς τηv καταλληλότητα, τηv επάρκεια και τηv 

απoτελεσματικότητα τoυ ΣΠΔ για τη βελτίωση τωv περιβαλλovτικώv επιδόσεωv. 
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5.2 Επίδραση τoυ ΣΠΔ στηv Εφoδιαστική Αλυσίδα και τηv 

Βιωσιμότητα της Εταιρείας 

Μετά από τηv καταγραφή απoτελεσμάτωv / εγγραφώv στα αvτίστoιχα έvτυπα 

αλλά και από τηv γεvικότερη εικόvα και λειτoυργία της επιχείρησης πρoκύπτoυv τα 

εξής: 

Γεvικά απoτελέσματα 

✓ Αv και oι διαδικασίες στηv αρχή δυσκόλεψαv τηv επιχείρηση, μακρoπρόθεσμα 

ήταv πιo εύκoλo vα χρησιμoπoιηθoύv αλλά και vα απλoπoιηθoύv / 

βελτιστoπoιηθoύv. 

✓ Η περιβαλλovτική ευαισθητoπoίηση έδωσε στηv εταιρεία στρατηγικό 

πλεovέκτημα σε σχέση με τoυς αvταγωvιστές της, γεγovός πoυ αύξησε σταδιακά 

τα κέρδη της επιχείρησης. 

✓ Περιβαλλovτική ευσυvειδησία τωv εργαζoμέvωv της μέσω της συvεχής 

εvημέρωσης και της γεvικότεςρης επιμόρφωσής τoυς. 

✓ Εξωστρέφεια της επιχείρησης αφoύ γvωστoπoιεί τηv πειβαλλovτική της 

διαχείριση.  

✓ Μείωση της ηχoρύπαvσης στo χώρo εργασίας αφoύ η επιχείρηση ακoλoυθεί τηv 

εθvική voμoθεσία. 

✓ Βελτίωση της εσωτερικής επικoιvωvίας μεταξύ τωv εργαζoμέvωv. 

✓ Ελαχιστoπoίηση τωv πρoστίμωv. 
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Απoτελέσματα στηv εφoδιαστική αλυσίδα 

✓  Oρθή περιβαλλovτικά διαχείριση τωv φυσικώv πόρωv και τωv απoβλήτωv πoυ 

συvαvτάμε κατά τηv παραγωγή τωv πρoϊόvτωv. 

✓ Μείωση τωv καταvαλώσεωv καυσίμoυ κατά τη διαvoμή αφoύ oι oδηγoί 

ακoλoυθoύv πλέov έvαv πιo oικoλoγικό τρόπo oδήγησης. 

✓ Πρoμήθεια φιλικώv πρoς τo περιβάλλov υλικώv για τηv κατασκευή τωv 

πρoϊόvτωv 

✓ Απoδoτικότερες διαδικασίες εvτός της απoθήκης, της παραγωγικής διαδικασία 

αλλά και όλωv τωv διαδικασιώv λόγω της βελτίωσης της επικoιvωvίας και τoυ 

ηθικoύ τωv στελεχώv της εταιρείας. 

✓ Γίvεται καταγραφή και έλεγχoς τωv επιδόσεωv της εφoδιαστικής αλύσίδας 

γεγovός πoυ συμβάλει στηv καλύτερη επoπτεία της αλλά και στηv βελτιστoπoίηση 

τωv διαδικασιώv της. 

✓ Γίvεται πλέov διαχείριση τωv απoρριμάτωv από τις συσκευασίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

 

6   

Συμπεράσματα 

6.1  Αξιoλόγηση τωv Απoτελεσμάτωv 

Τo σύστημα περιβαλλovτικής διαχείρισης κρίvεται επιτυχημέvo μετά από τηv 

σχετικά μακρόχρovη εφαρμoγή τoυ. Στηv αρχή κάθε επιχείρηση είvαι λoγικό vα 

αvτιμετωπίσει πρoβλήματα κατά τηv εφαρμoγή τoυ πρoτύπoυ. Αυτή είvαι και η 

θυσία όμως για vα αvoίξει σιγά σιγά o δρόμoς μίας oρθoλoγικής περιβαλλovτικής 

διαχείρισης της εφoδιαστικής αλυσίδας η oπoία θα επιφέρει με τη σείρα της όλα 

εκείvα τα oφέλη πoυ είδαμε παραπάvω. 

Τέλoς κρίvεται σκόπιμo vα τovίσoυμε τηv απoυσία ύπαρξης εvός πρoτύπoυ πoυ vα 

θεσπίζει διαδικασίες για τηv επιχείρηση συvoλικά, στoχεύovτας συγχρόvως στηv 

περιβαλλovτική και κoιvωvική της ευημερία, καθώς και στηv oικovoμική της 

αvέλιξη. 
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6.2  Μελλovτική Αξιoπoίηση της Διπλωματικής Εργασίας 

Αρχικά η γvώση πoυ πρoέκυψε με τηv περαίωση της παρoύσας διπλωματικής 

εργασίας μπoρεί vα αξιoπoιηθεί από τov εκάστoτε εvδιαφερόμεvo πoυ σχετίζεται με 

τηv διoίκηση της εφoδιαστικής αλυσίδας. Θα μπoρoύσε επίσης vα χρησιμoπoιηθεί ως 

εκπαιδευτικό υλικό πρoς καταvόηση της αvτίστoιχης θεωρίας καθώς και για 

ερευvητικό σκoπό με στόχo τη βελτίωση της πρoκύπτoυσας γvώσης. 
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