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...... να διαμορφώσουν και να αναπτύξουν 
ένα περιβάλλον ......

...... ικανό να υποστηρίξει την ανάπυξη των 
επιχειρήσεων ......



31/5/2018

7

προκλήσεις για την ανάπτυξη της 
αγοράς logistics / εφοδιαστικής 
αλυσίδας στην Ελλάδα - ο ρόλος 
της πολιτείας και των στελεχών 

επιχειρήσεων

132018 © Papasotiriou Dimitris / Business Strategy & Supply Chain Consultant

2018 © Papasotiriou Dimitris / Business Strategy & Supply Chain Consultant 14IMPLEMENTATION & CONTROL DESIGN

DECISION

rescheduling of 

product, work 
and 

information 
flows

•BPR –
process   
reengineering  
& changes  in 
the mngmnt

• realignment  
and tuning of 
supply chains

•restructuring –
reallocation of 
logistics systems

day – to – day 
management of the 
logistics function 

STRATEGIC
BUSINESS COMMERCIAL

TACTICALOPERATIONAL

quantity, locations 
and capacity of 
infrastructures

trading links to 
suppliers, customers 
and sub-contractors

scheduling of 
production, 
warehouse and 
distribution 
operations

logistics level logistics level

logistics level logistics level

2013 © Papasotiriou Dimitris -
Global Business & Supply Chain 

Specialist 



31/5/2018

8

supply chain boundaries

2018 © Papasotiriou Dimitris / Business Strategy & Supply Chain Consultant 15

STRATEGIC APPROACH

2013 © Papasotiriou Dimitris -
Global Business & Supply Chain Specialist 

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Α Λ Υ Σ Ι Δ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν

Α Λ Υ Σ Ι Δ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν

Α Λ Υ Σ Ι Δ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Ω Ν € € € €€ € €

A B Γ Δ Ε

Δίκτυο εγκαταστάσεων / 

οργανισμών / επιχειρήσεων

Α Λ Υ Σ Ι Δ Α Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν

Α Λ Υ Σ Ι Δ Α Α Ν Τ Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η
2018 © Papasotiriou Dimitris / Business Strategy & Supply Chain Consultant 16



31/5/2018

9

17

Εφοδιαστική Αλυσίδα

‘’Α’’

LOGISTICS

‘’Β’’

LOGISTICS

‘’Γ’’

LOGISTICS

‘’Δ’’

LOGISTICS

Ε Φ Ο Δ Ι Α Σ Τ Ι Κ Η    Α Λ Υ Σ Ι Δ Α

≥3

18

Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Logistics

– Έμφαση στην επιχείρηση
– Λειτουργίες & δραστηριότητες που 

αφορούν εσωτερικά την επιχείρηση
– Τα logistics της επιχείρησης είναι μέρος 

του supply chain management
– Αφορά κάθετη προσέγγιση
– Αφορά σε εσωτερική αναδιοργάνωση 

με σκοπό 
• Να οργανωθεί η επιχείρηση σύμφωνα με 

τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς
• Την δυνατότητα να λειτουργήσει η 

επιχείρηση ως μέλος στο supply chain 
management άλλων επιχειρήσεων

– CRM

• Supply chain management

– Έμφαση σε δίκτυο συνεργαζόμενων 
επιχειρήσεων – τουλάχιστο τριών (3) –
ΟΧΙ δύο (2)

– Αποτελεί εργαλείο ολοκλήρωσης του 
τελικού χρήστη – πελάτη – καταναλωτή 
με όλους τους προηγούμενους 
προμηθευτές – κατασκευαστές & 
ενδιάμεσους που προσθέτουν αξία στο 
προϊόν ή την υπηρεσία

– Αφορά οριζόντια προσέγγιση

– Σχετίζεται με θέματα ‘’ισορροπίας, 
κοινών κανόνων επικοινωνίας, κτίσιμο 
συνεργασιών, αναδιοργάνωση σε 
επίπεδο ‘’κουμπώματος – κλειδώματος 
σχέσεων’’

– CRM & SRM
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Σκέψη !!!!

• Που είμαστε σήμερα;

• Που πρέπει να 
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• Τι ενέργειες πρέπει 
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• Σε ποιό χρόνο;

• Τι επενδύσεις 
απαιτούνται;

• Τι οργανωτικές 
αλλαγές απαιτούνται;
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

1. ΕΝΝΟΙΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1 Σημασία της Διοίκησης των Αποθεμάτων 

 Απόθεμα είναι η ποσότητα των εφοδίων, πρώτων υλών, ημικατεργα-
σμένων και έτοιμων προϊόντων που κατέχει μια επιχείρηση / ένας οργανι-
σμός στην αποθήκη, διαμετακομιζόμενα ή παρακαταθήκη και αποτελούν μέ-
ρος των περιουσιακών τους στοιχείων. Ο καθορισμός της έκτασης (ύψους) 
και του κατάλληλου χρόνου της δημιουργίας του αποθέματος αποτελεί αντι-
κείμενο της Διοίκησης Αποθεμάτων (Inventory Management). 
 
 Η Διοίκηση Αποθεμάτων αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες λει-
τουργίες των Logistics και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η σπουδαιότητα της 
λειτουργίας αυτής προέρχεται από την επίδραση που ασκεί στο βαθμό απο-
τελεσματικότητας των άλλων λειτουργιών ενός οργανισμού / μιας επιχείρη-
σης, όπως η παραγωγή, οι προμήθειες, οι πωλήσεις, η διανομή και η εξυπη-
ρέτηση των πελατών. Τα αποθέματα, εξ’ άλλου, αποτελούν στις περισσότε-
ρες επιχειρήσεις τη μεγαλύτερη επένδυση ενεργητικού (περί το 20% για πα-
ραγωγικές και άνω του 50% για εμπορικές επιχειρήσεις) και είναι ευνόητη η 
αρνητική οικονομική επίδραση που μπορεί να προκύψει από την κακοδιαχεί-
ριση των αποθεμάτων. 

 Η διοίκηση αποθεμάτων προσπαθεί να εξασφαλίζει τα σωστά αγαθά 
στη σωστή ποσότητα και στο σωστό χρόνο, ώστε να διατηρηθεί ένα ε-
πιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης με το ελάχιστο κόστος. Μπορούμε να 
θεωρήσουμε σαν αντικειμενικό σκοπό, την επίτευξη ισορροπίας κόστους 
μεταξύ ελλείψεων και πλεοναζόντων αποθεμάτων, μέσα σ’ ένα περιβάλ-
λον χαρακτηριζόμενο από αβεβαιότητα, με απώτερους στόχους την επίτευξη 
του σωστού επιπέδου εξυπηρέτησης με τον πιο αποτελεσματικό και οικο-
νομικό τρόπο, την ελαχιστοποίηση της επένδυσης σε αποθέματα και την 
εξασφάλιση αποδοτικής (με χαμηλό κόστος) λειτουργίας του παραγωγι-
κού εξοπλισμού.  

1.2 Παράγοντες Λειτουργίας των Αποθεμάτων 

 Η αναγκαιότητα ύπαρξης των αποθεμάτων μπορεί να εξηγηθεί με τους 
παράγοντες: χρόνο, ασυνέχεια, αβεβαιότητα και οικονομία (R. Tersine).  
 
 Ο παράγοντας χρόνος αφορά τη μακρά διαδικασία της παραγωγής 
και διανομής που απαιτείται προτού φθάσουν τα αγαθά στον τελικό κατανα-
λωτή. Χρόνος απαιτείται για την εκτέλεση χρονοδιαγράμματος παραγωγής, 
την παραγγελία των απαιτούμενων πρώτων υλών, την αποστολή των πρώ-
των υλών από τους προμηθευτές, τον έλεγχο των πρώτων υλών, την παρα-
γωγή του προϊόντος και τη διανομή του. 
 
 Ο παράγοντας ασυνέχεια επιτρέπει το χειρισμό των εξαρτημένων με-
ταξύ τους λειτουργιών: της διανομής, της αποθήκευσης, της παραγωγής και 
των προμηθειών, με ανεξάρτητο και οικονομικό τρόπο. Τα αποθέματα κά-
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νουν περιττή την προσαρμογή της παραγωγής απ’ ευθείας στην κατανάλωση 
ή τον εξαναγκασμό της κατανάλωσης να προσαρμόζεται στις ανάγκες της 
παραγωγής. Τα αποθέματα απελευθερώνουν κάθε φάση των διαδικασιών 
αγοράς – παραγωγής – διανομής, από την επόμενη, επιτρέποντας στην κάθε 
μια να λειτουργήσει οικονομικότερα. Ο παράγοντας ασυνέχεια επιτρέπει στην 
επιχείρηση να προγραμματίζει χρονικά πολλές λειτουργίες με χαμηλότερο 
κόστος και στο πιο επιθυμητό επίπεδο απόδοσης, απ’ ότι αν αυτές οι λει-
τουργίες αλληλοεξαρτιόντουσαν άμεσα. 
  
 Ο παράγοντας αβεβαιότητα απορρέει από πιθανά απρόβλεπτα συμ-
βάντα που μπορεί να τροποποιήσουν τα αρχικά σχέδια του οργανισμού. Εδώ 
περιλαμβάνονται πιθανά σφάλματα στην εκτίμηση της ζήτησης, μεταβολή της 
απόδοσης της παραγωγής, τυχόν βλάβες του μηχανολογικού εξοπλισμού, 
απεργίες, θεομηνίες, καθυστερήσεις στις αποστολές και ασυνήθιστες καιρικές 
συνθήκες. Όταν υπάρχουν αποθέματα, ο οργανισμός έχει κάποια προστασία 
από απρόβλεπτα ή απρογραμμάτιστα περιστατικά. 
 
 Ο παράγοντας οικονομία επιτρέπει στον οργανισμό / επιχείρηση να 
επωφελείται από εναλλακτικές λύσεις που ελαττώνουν το κόστος. Η τήρηση 
αποθεμάτων καθιστά δυνατή την επίτευξη οικονομιών κλίμακας των λει-
τουργιών προμήθειας, μεταφοράς ή παραγωγής. Για παράδειγμα, η προμή-
θεια μεγάλων ποσοτήτων συχνά επιφέρει μικρότερη τιμή μονάδας. Επίσης, 
μεγάλες ποσότητες αποστελλόμενων υλικών επιφέρουν οικονομίες στο κό-
στος μεταφοράς. Η εξασφάλιση έναντι επικείμενων αυξήσεων του κόστους 
των υλικών μπορεί επίσης να ευνοεί τις αγορές μεγάλων ποσοτήτων. Όσον 
αφορά την παραγωγή, επιτρέπει στον κατασκευαστή το σχεδιασμό παραγω-
γικής διαδικασίας μεγάλης διάρκειας, με ελάχιστες αλλαγές στις γραμμές πα-
ραγωγής είτε την εξομάλυνση της παραγωγής και τη σταθεροποίηση του α-
ριθμού των εργαζομένων σε περιπτώσεις κυμαινόμενης και εποχιακής επι-
χειρηματικής δραστηριότητας. 
 
 Παρ’ όλο που τα αποθέματα μπορούν να δικαιολογηθούν με τους πα-
ραπάνω παράγοντες, μπορούν ακόμη να εξηγηθούν και σύμφωνα με την 
άποψη του Keynes, επειδή είναι στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, 
παρόμοια με χρήματα. Τα κίνητρα του Keynes για τη διατήρηση χρηματικών 
αποθεμάτων είναι η συναλλαγή, η προφύλαξη και το κέρδος. Το κίνητρο της 
συναλλαγής είναι παρόμοιο με τον παράγοντα ασυνέχεια κατά το ότι βοηθά 
να αντιστοιχεί η εισροή προς την εκροή ενός υλικού. Το κίνητρο της συναλ-
λαγής αντισταθμίζει την έλλειψη συγχρονισμού μεταξύ των σχετιζόμενων λει-
τουργιών. 
 
 Το κίνητρο της προφύλαξης είναι παρόμοιο με τον παράγοντα αβε-
βαιότητα και εξηγείται με τις διακυμάνσεις της ζήτησης και της χρονικής ανο-
χής μεταξύ παραγγελιών και εκτέλεσής τους. Τα αποθέματα ασφαλείας είναι 
μια συνέχεια του κινήτρου της προφύλαξης. Το κίνητρο του κέρδους είναι 
παρόμοιο προς τον παράγοντα οικονομία κατά το ότι αναμένει κάποιο κέρ-
δος από τα αγαθά που μπορεί να προκύψει από μελλοντικές ανατιμήσεις. Το 
κίνητρο του κέρδους δεν έχει την ίδια σχέση ταύτισης με τους παράγοντες 
λειτουργίας των  αποθεμάτων, όπως αυτή που έχουν τα κίνητρα της συναλ-
λαγής και της προφύλαξης, εκτός εάν διανύεται περίοδος πληθωρισμού που 
συνεπάγεται αυξήσεις τιμών.     
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Πίνακας 1. Παράγοντες Λειτουργίας των Αποθεμάτων (R. Tersine) 

 

Παράγοντες 
Λόγοι Τήρησης 
Αποθεμάτων 

Οφέλη Τήρησης Αποθεμάτων 

Χρόνος Χρονική κάλυψη των 
διαδικασιών παραγω-
γής και διανομής που 
απαιτούνται προτού 
φθάσουν τα αγαθά 
στον τελικό καταναλω-
τή 

- Μείωση ή απαλοιφή του χρόνου ανα-
μονής αγοράς από τον καταναλωτή ή 
του χρόνου παράδοσης για ικανοποίη-
ση της ζήτησης  

Ασυνέχεια Λειτουργία της πώλη-
σης, της διανομής, της 
αποθήκευσης,  της 
παραγωγής και της 
προμήθειας με ανεξάρ-
τητο τρόπο 

- Η παραγωγή δεν συνδέεται άμεσα με 
την κατανάλωση  

- Η κατανάλωση δεν αναγκάζεται να 
προσαρμοστεί στην παραγωγή  

- Οι επιχειρήσεις μπορούν να σχεδιά-
σουν τις λειτουργίες τους πιο αποτελε-
σματικά  

Αβεβαιότητα Πιθανά απρόβλεπτα 
συμβάντα που μπορεί 
να τροποποιήσουν τον 
αρχικό προγραμματι-
σμό.  

- Προστασία από απρόβλεπτα ή απρο-
γραμμάτιστα περιστατικά 

Οικονομία Παροχή δυνατότητας 
εκμετάλλευσης των 
ευκαιριών μείωσης των 
δαπανών  

 

- Επιτρέπουν στην επιχείρηση να αγο-
ράσει ή να παράγει τα προϊόντα σε οι-
κονομικές ποσότητες (οικονομίες κλίμα-
κας)  

- Να γίνονται μαζικές αγορές με εκπτώ-
σεις  

- Να υπάρχει ομαλή παραγωγή και 
σταθεροποίηση απαιτήσεων εργατικού 
δυναμικού  

1.3 Βέλτιστο Ύψος Αποθέματος 

 Υπάρχει ένα άριστο επίπεδο επένδυσης σε οποιοδήποτε περιουσιακό 
στοιχείο, είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό ή απο-
θέματα. Η κατοχή υπερβολικής ποσότητας του κάθε περιουσιακού στοιχείου 
μπορεί να εξασθενίσει το εισόδημα, το ίδιο ακριβώς όπως και η κατοχή πολύ 
μικρής ποσότητας. Στην περίπτωση των αποθεμάτων, μια υπερβολική ποσό-
τητα μπορεί να έχει ως συνέπεια περιττό κόστος διατήρησης και μια πολύ μι-
κρή ποσότητα μπορεί να έχει ως συνέπεια απώλεια πωλήσεων - κερδών και 
διαταραχή των σχέσεων με τους πελάτες ή διαταραχή της παραγωγικής λει-
τουργίας.  
 
 Οι διαδικασίες διοίκησης των αποθεμάτων για την εξασφάλιση του 
βέλτιστου ύψους αποθέματος, περιλαμβάνουν τις παρακάτω επί μέρους α-
ναλύσεις: 
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Πρόβλεψη ζήτησης. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του συστήματος 
διοίκησης αποθεμάτων. Με βάση την πρόβλεψη της ζήτησης εκτιμού-
νται τα σχετικά κόστη του αποθέματος και η βέλτιστη ποσότητα που 
κάθε φορά θα παραγγελθεί. Καθοριστικός παράγοντας, για μια επιτυ-
χημένη πρόβλεψη, είναι ο συνδυασμός ενός πολύ καλού εργαλείου 
επεξεργασίας ιστορικών στοιχείων ζήτησης και της εμπειρίας του 
αναλυτή, που θα φιλτράρει τις απαιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη την κα-
τάσταση του περιβάλλοντος (ανταγωνισμός, κατάσταση οικονομίας, 
τάσεις αγοράς, τεχνολογικές αλλαγές, εποχιακή ζήτηση) και τις προη-
γούμενες καταστάσεις έλλειψης αποθέματος ή χαμένων πωλήσεων.  

  
Πρόβλεψη Χρόνου Παράδοσης ή Ανοχής (Lead Time). Η πρόβλε-
ψη του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας 
(χρονικό διάστημα, από την εντολή προμήθειας του προϊόντος μέχρι 
τη παραλαβή του από την αποθήκη), είναι το ίδιο σημαντική με την 
πρόβλεψη της ζήτησης. Η καθυστέρηση παράδοσης έχει, ποσοστιαία, 
το ίδιο αποτέλεσμα που θα είχε η απρόβλεπτη αύξηση της ζήτησης. Η 
σωστή πρόβλεψη του χρόνου παράδοσης οδηγεί στον προσδιορισμό 
της ποσότητας αποθέματος που είναι αναγκαία για την κάλυψη της ζή-
τησης κατά χρονικό διάστημα που διαρκεί η διαδικασία ολοκλήρωσης 
της παραγγελίας, στον προσδιορισμό του σημείου του αποθέματος 
που θα ξεκινήσει μια νέα παραγγελία (Σημείο Αναπαραγγελίας) καθώς 
και της ποσότητας Αποθέματος Ασφαλείας που πρέπει να τηρείται για 
την κάλυψη απρόβλεπτων καταστάσεων. 

  
Ανάλυση της πολιτικής Παραγγελιών. Καθορίζει τη συχνότητα πα-
ραγγελίας που αντιστοιχεί στο σημείο που εξισορροπείται το Κόστος 
Διατήρησης του αποθέματος με το Κόστος Παραγγελίας. 
 
 Ανάλυση Επιπέδου Εξυπηρέτησης Πελατών. Καθοδηγεί το σύστη-
μα στον προσδιορισμό του Αποθέματος Ασφαλείας που θα αντιμετω-
πίσει τις απρόβλεπτες καταστάσεις. 
 
Ανάλυση Αναπλήρωσης Αποθέματος. Είναι η χρήση των πληρο-
φοριών των πιο πάνω παραγόντων για τη δημιουργία της παραγγελί-
ας προς τον προμηθευτή. 
 
Ανάλυση Περιορισμών (constraints) Παραγγελίας. Είναι η στάθμι-
ση των απαιτήσεων με την ελάχιστη ή μέγιστη ποσότητα παραγγελίας 
που επιβάλλει ο προμηθευτής, με σκοπό τη διαπραγμάτευση παροχής 
έκπτωσης ή την επενδυτική αποθεματοποίηση σε περιπτώσεις αγο-
ρών με ευνοϊκούς όρους ή εκπτώσεις, με σκοπό το κέρδος.  

  
 Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι για να επιτευχθεί ο αντικειμενικός 
σκοπός, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις πιο πάνω διαδικασίες: 

 Διαβάθμιση του τύπου ζήτησης κάθε είδους (νέο, αργής κίνησης, 
αδιακίνητο, ασταθές, ταχείας κίνησης, θετικής τάσης, αρνητικής 
τάσης, υπό απόσυρση, απαρχαιωμένο). 

 Επιλογή του κατάλληλου Μοντέλου για τον υπολογισμό της βέλτι-
στης στάθμης αποθέματος που πρέπει να τηρείται. 
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2. ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 Η ανάλυση του Συνολικού Κόστους είναι βασική παράμετρος για την 
αποτελεσματική Διοίκηση των Αποθεμάτων. Το συνολικό κόστος του αποθέ-
ματος περιλαμβάνει τις επί μέρους κατηγορίες κόστους που έχουν σχέση με 
τη διατήρηση αποθέματος, την παραγγελία, την αγορά και την έλλειψη απο-
θέματος. 

2.1 Κόστος Διατήρησης Αποθεμάτων 

Το κόστος διατήρησης αποθεμάτων  περιέχει διάφορα έμμεσα και γε-
νικά έξοδα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση της αποθήκης. 
Στο κόστος διατήρησης περιλαμβάνονται τα παρακάτω κόστη: 

Κόστος Εγκαταστάσεων: Αυτό το κόστος περιλαμβάνει τα έξοδα ε-
νοικίου της αποθήκης, αν ο χώρος είναι ενοικιασμένος ή τα κόστη συ-
ντήρησης της αποθήκης, αν ο χώρος είναι ιδιοκτησία της εταιρίας. 

Κόστος Απαρχαίωσης: Αυτό το κόστος οφείλεται στα αποθηκευμένα 
είδη που θεωρούνται πλέον απηρχαιωμένα και έχουν χάσει την αξία 
τους. Αυτό το κόστος δημιουργείται συνήθως σε προϊόντα που έχουν 
μικρό κύκλο ζωής. 

Κόστος Αλλοίωσης ή Φύρας: Είναι το κόστος των υλικών που έχουν 
φθαρεί από τη χρήση ή έχουν υποστεί άλλες αλλοιώσεις και καθίστα-
νται άχρηστα ή ελαττώνονται οι ποσότητες λόγω ζημιών / κλοπών / 
φυσικής απομείωσης . 

Φόροι: Οι φόροι και τα τέλη που πληρώνονται για την αποθήκη σε 
φορείς της πολιτείας. 

Κόστος Κεφαλαίου: Είναι το κόστος που αντικατοπτρίζει μια χαμένη 
αγοραστική δύναμη ή το κόστος ‘’ευκαιρίας επένδυσης’’. Για παρά-
δειγμα ένα κεφάλαιο που θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί σε άλ-
λες δραστηριότητες της επιχείρησης, χρησιμοποιείται για επένδυση σε 
απόθεμα. 

Ασφάλιστρα: Τα αποθέματα όπως και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία 
της επιχείρησης πρέπει να είναι ασφαλισμένα. 

Λειτουργικά Έξοδα Αποθήκης: Άλλα επιπλέον έξοδα για τη λειτουρ-
γία της αποθήκης είναι: μισθοί για τον υπεύθυνο της αποθήκης και για 
το προσωπικό της, έξοδα για τη χρήση υλικών  εξοπλισμού, έξοδα για 
τη διατήρηση αρχείων και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήμα-
τος καθώς και άλλα γενικά έξοδα.  
 

Το κόστος διατήρησης για μια επένδυση εκφράζεται συνήθως ως 
ποσοστιαίος παράγοντας (π.χ 15%). Το ετήσιο κόστος διατήρησης υπολογί-
ζεται με τον  παραπάνω ποσοστιαίο παράγοντα πολλαπλασιαζόμενο με την 
αξία του μέσου επιπέδου του αποθέματος (μέσο κόστος επένδυσης). 
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Παράδειγμα 
Αν ο ποσοστιαίος παράγοντας του κόστους αποθήκευσης είναι 20% 
και το μέσο κόστος επένδυσης σε απόθεμα είναι 2.000.000 €, τότε το 
ετήσιο κόστος διατήρησης αποθέματος είναι 400.000 €. 

2.2 Κόστος παραγγελίας  

Το κόστος παραγγελίας ορίζεται σαν το μέσο κόστος της διαδικασίας 
προμήθειας μιας ποσότητας προϊόντος ή το διοικητικό κόστος που επωμίζε-
ται η επιχείρηση κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας μέχρι και το στάδιο 
της οριστικής ικανοποίησής της. Όπως το κόστος διατήρησης, έτσι και το κό-
στος παραγγελίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι βασικότεροι των 
οποίων είναι: 

 Κόστος της εργασίας που απαιτείται για τη δημιουργία τυχόν προ-
διαγραφών του προϊόντος και τον εντοπισμό κατάλληλου προμη-
θευτή. 

 Κόστος για την έκδοση της εντολής παραγγελίας αγοράς (εργασί-
ας,  απαιτούμενων εντύπων, επικοινωνίας με προμηθευτή) 

 Διακίνησης δεδομένων και πληροφοριών και ενημέρωσης του 
Πληροφοριακού Συστήματος. 

 Διαδικασίας παραλαβής - επιθεώρησης. 

 Συμπληρωματικών ενεργειών ολοκλήρωσης της συναλλαγής της 
προμήθειας. 

 Το ετήσιο κόστος παραγγελίας υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το 
μέσο κόστος μιας παραγγελίας με τον αριθμό των εντολών παραγγελίας που 
έγιναν μέσα στο χρόνο. 

2.3 Κόστος Αγοράς 

 Το Κόστος Αγοράς είναι η τιμή αγοράς μιας μονάδας προϊόντος συν 
οποιοδήποτε κόστος μεταφοράς, εφόσον το προϊόν προμηθεύεται από εξω-
τερική πηγή. Εάν το προϊόν παράγεται από την ίδια την επιχείρηση το κόστος 
αγοράς αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής μιας μονάδας προϊόντος. Το κό-
στος αυτό περιλαμβάνει το ανά μονάδα άμεσο κόστος εργατικών, άμεσο κό-
στος των απαιτούμενων πρώτων υλών και γενικά έξοδα του εργοστασίου. Η 
εκτίμηση του ετήσιου κόστους αγοράς γίνεται πολλαπλασιάζοντας το κόστος 
αγοράς μιας μονάδας προϊόντος επί την εκτιμώμενη ετήσια ζήτηση. 
 
Παράδειγμα 

Εάν το κόστος αγοράς μιας μονάδας προϊόντος είναι 40 € και η μη-
νιαία πρόβλεψη της ζήτησης για το προϊόν αυτό είναι 50 τεμάχια, τότε 
το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος αγοράς του προϊόντος είναι 24.000 €, 
(12*50*40 = 24.000 €). 
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2.4 Κόστος Έλλειψης Αποθέματος 

 Οι ελλείψεις αποθεμάτων έχουν ως συνέπεια την επιβάρυνση της επι-
χείρησης με κόστος, το κόστος έλλειψης ή εξάντλησης. Τις ελλείψεις αυτές 
μπορούμε να τις διακρίνουμε σε εξωτερικές και εσωτερικές. Εξωτερική έλλει-
ψη υπάρχει όταν δεν εκτελείται η παραγγελία ενός πελάτη. Εσωτερική έλλει-
ψη υπάρχει όταν δεν εκτελείται η παραγγελία μιας ομάδας ή τμήματος μέσα 
στον οργανισμό της επιχείρησης.  
 
 Οι εξωτερικές ελλείψεις έχουν σαν συνέπεια το κόστος ανεκτέλεστων 
παραγγελιών, την απώλεια άμεσων κερδών (διαφυγόν κέρδος), και την μα-
κροχρόνια απώλεια κερδών (απώλεια αξιοπιστίας).  
 

Τα αποθέματα είναι ζωτικά για τις λειτουργίες της παραγωγής, επειδή 
ενδεχόμενη έλλειψή τους μπορεί να σταματήσει ή να προκαλέσει την τροπο-
ποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι εσωτερικές ελλείψεις μπο-
ρεί να έχουν ως συνέπεια την απώλεια παραγωγικής ικανότητας (αδράνεια 
εργατών και μηχανημάτων) και καθυστέρηση στην ημερομηνία ολοκλήρωσης 
της εργασίας, με περαιτέρω αποτέλεσμα το χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης 
του πελάτη. 
 
 Το κόστος εξάντλησης εξαρτάται από την αντίδραση του πελάτη στην 
κατάσταση έλλειψης αποθεμάτων. Αν παρουσιαστεί ζήτηση για ένα είδος 
που έχει εξαντληθεί, η οικονομική ζημία εξαρτάται από το εάν η ελλείπουσα 
ποσότητα θα μεταφερθεί σε νέα παραγγελία ή θα υποκατασταθεί από κάποιο 
άλλο είδος ή αν η παραγγελία θα ακυρωθεί. Στην πρώτη περίπτωση, η πώ-
ληση δεν χάνεται αλλά απλώς καθυστερεί λίγες ημέρες η αποστολή. Κανονι-
κά μια επιχείρηση θα πρέπει να προβεί σε μια επείγουσα νέα παραγγελία για 
να εξασφαλίσει την παράδοση της ελλείπουσας ποσότητας. Η περίπτωση 
αυτή έχει σαν συνέπεια την επιβάρυνση με κόστος επιτάχυνσης, κόστος 
διακίνησης και συχνά κόστος ειδικής αποστολής και συσκευασίας. Στην 
χειρότερη περίπτωση, η πώληση χάνεται. 
 
 Επίσης το κόστος εξάντλησης στην περίπτωση της χαμένης πώλησης 
εκτείνεται από την απώλεια του κέρδους της χαμένη πώλησης (backorder 
κόστος) που είναι σαφώς υπολογίσιμη, μέχρι κάποια απροσδιόριστη απώ-
λεια από έλλειψη αξιοπιστίας. Μια απώλεια αξιοπιστίας θα μπορούσε να 
φθάσει ως τη μη επιστροφή του πελάτη για την αγορά άλλων ειδών στο μέλ-
λον. Το κόστος εξάντλησης μπορεί να είναι εξαιρετικά μεγάλο αν το είδος 
που παρουσιάζει έλλειψη προκαλέσει το κλείσιμο μιας γραμμής παραγωγής.  
 

Όταν ένας οργανισμός δεν γνωρίζει το κόστος που θα έχει η εξάντληση 
των αποθεμάτων του ή αντιμετωπίζει με αβεβαιότητα τον υπολογισμό του, 
συνηθίζεται να καθορίζει επίπεδα εξυπηρέτησης από τα οποία μπορούν να 
υπολογιστούν τα σημεία επανάληψης των παραγγελιών και τα αποθέματα 
ασφαλείας. Το επίπεδο εξυπηρέτησης μπορεί να εκφρασθεί με διάφορους 
τρόπους, αλλά συνήθως είναι είτε το ποσοστό επί τοις εκατό του χρόνου που 
δεν θα αντιμετωπιστεί κάποια εξάντληση ή το ποσοστό επί τοις εκατό της ζή-
τησης που θα ικανοποιηθεί αμέσως. Ο καθορισμός του τύπου και του επιπέ-
δου εξυπηρέτησης υπαγορεύεται από την πολιτική του οργανισμού και βασί-
ζεται σε υποκειμενικά συνήθως κριτήρια.  
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2.5 Διαθεσιμότητα Αποθέματος και Εξυπηρέτηση Πελατών 

Τα αποθέματα υπάρχουν για να καλύψουν την εγγενή αδυναμία συγ-
χρονισμού της διαδικασίας προβολής των αναγκών με τις διαδικασίες της 
προμήθειας και της μεταποίησης των προϊόντων. Οι φυσικοί περιορισμοί 
(χρόνος αντίδρασης προμηθευτή, χρόνος παραγωγής, χρόνος διανομής) έ-
χουν ως συνέπεια, να είναι αδύνατη η άμεση διάθεση των προϊόντων χωρίς 
την ύπαρξη αποθεμάτων. Η διατήρηση αποθεμάτων και κατ' επέκταση η ύ-
παρξη αποθηκευτικού χώρου, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαρκώς αυξανό-
μενες απαιτήσεις εξυπηρέτησης των πελατών, είναι αναπόφευκτη. Κατ΄ αυτή 
τη λογική οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να διατηρούν αποθέματα, παρά το 
σημαντικό κόστος που αυτό συνεπάγεται. Η επένδυση σε κτίρια αποθηκών 
και εξοπλισμό αποθηκών (περονοφόρα μηχανήματα, ράφια, ράμπες, ταινιό-
δρομοι κ.λ.π.), η δέσμευση κεφαλαίου υπό μορφή αποθεμάτων και το λει-
τουργικό κόστος όλου αυτού του συστήματος, δικαιολογούνται από την ανά-
γκη γρήγορης εξυπηρέτησης των πελατών. 

Το επίπεδο εξυπηρέτησης συνδέεται άμεσα και σε μεγάλο βαθμό με 
τη διαθεσιμότητα αγαθών. Το επίπεδο εξυπηρέτησης καθορίζει το επίπεδο 
αποθέματος που πρέπει να τηρείται και κατ' επέκταση τον απαραίτητο απο-
θηκευτικό χώρο. Η προσφορά υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών 
μπορεί να αυξάνει το λειτουργικό κόστος, αλλά αποτελεί μία καλή επένδυση. 
Η ικανοποίηση του πελάτη είναι καθοριστικός παράγοντας εδραίωσης μιας 
επιχείρησης στην αγορά. Παρόλα αυτά, είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι κάτι τέ-
τοιο δεν είναι πρακτικά εφικτό. Το κόστος που συνεπάγεται η απόλυτη ικα-
νοποίηση του πελάτη δεν μπορεί να ανταποδοθεί πλήρως υπό μορφή κέρ-
δους. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, η σχέση μεταξύ κόστους - οφέλους δεν 
είναι αναλογική και αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να καθορίσει 
τον στρατηγικό της στόχο ανάλογα με τις δυνατότητές της. 
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     Επίπεδο εξυπηρέτησης  100% 

ΣΧΗΜΑ 1.  Η Σχέση Κόστους / Οφέλους και Επιπέδου Εξυπηρέτησης 
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3.  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ 

3.1 Εισαγωγή στην Πρόβλεψη  

 Πρόβλεψη είναι η εκτίμηση μελλοντικών καταστάσεων με βάση τα 
στοιχεία του παρελθόντος. Οι προβλέψεις στοχεύουν στην ελάττωση της α-
βεβαιότητας που περιβάλλει το μέλλον. Η ανάπτυξη συστήματος προβλέψε-
ων παρέχει στο διοικητικό μηχανισμό ένα εργαλείο για το σχεδιασμό και τον 
προγραμματισμό του μελλοντικού έργου και τη διασφάλιση της σκοπιμότητας 
διάφορων ενεργειών. 

 
 Πολλοί είναι οι παράγοντες του περιβάλλοντος που επηρεάζουν τη ζή-

τηση για προϊόντα και της υπηρεσίες μιας επιχείρησης / ενός οργανισμού 
(π.χ. γενικές συνθήκες της οικονομίας, ανταγωνισμός, νομοθετικές ενέργειες, 
τάσεις αγοράς, τεχνολογικές βελτιώσεις). Δεν είναι ποτέ δυνατό να εντοπι-
σθούν απόλυτα όλοι αυτοί οι παράγοντες ή να μετρηθούν οι πιθανές επι-
πτώσεις τους. Το απαραίτητο στις προβλέψεις είναι να εντοπίζονται οι γενι-
κές σημαντικές επιδράσεις και να επιχειρείται πρόβλεψη των συνεπειών 
τους. 

3.2 Γενικοί Κανόνες Πρόβλεψης 

Κανόνας 1 : Πρόληψη σφαλμάτων για κάθε πρόβλεψη. Όπως και να εφαρ-
μοστεί η τεχνική μιας πρόβλεψης, η μελλοντική ζήτηση που θα προβλεφθεί 
θα διαφέρει σχεδόν πάντα από την πραγματική ζήτηση (μεγαλύτερη ή μικρό-
τερη). Η διαφορά ανάμεσα στην προβλεπόμενη και στην πραγματική ζήτηση 
ονομάζεται ‘‘Σφάλμα’’ ή ‘‘Απόκλιση της Πρόβλεψης’’. Για την καλύτερη παρα-
κολούθηση ενός μοντέλου πρόβλεψης και την εκτίμηση όλων των αναγκαίων 
παραμέτρων του, απαιτείται η αθροιστική καταμέτρηση των σφαλμάτων της 
πρόβλεψης. Αυτή η εκτίμηση της διαδικασίας πρόβλεψης είναι γνωστή ως 
‘‘Διατήρηση της Πρόβλεψης’’. 
 
Κανόνας 2 : Ανάπτυξη πρόβλεψης για κάθε είδος ξεχωριστά. Έστω ότι γίνε-
ται πρόβλεψη για το σύνολο των ανταλλακτικών που συνθέτουν ένα σύστη-
μα, π.χ. αεροσκάφος. Τότε αν δούμε την πρόβλεψη για κάθε είδος ξεχωριστά 
θα διαπιστώσουμε ότι υπόκειται σε μεγαλύτερο βαθμό σφάλματος από την 
πρόβλεψη για το σύνολο όλων των ειδών ανταλλακτικών. Οι στατιστικές για 
τα λάθη μπορεί να δείξουν ότι η πρόβλεψη ήταν ακριβής για μια μεγάλη ομά-
δα ειδών, αλλά μια πιο αυστηρή εκτίμηση θα αποκαλύψει λάθη τα οποία 
μπορεί να υπερεκτιμήσουν ή να υποεκτιμήσουν τις απαιτήσεις για τα επιμέ-
ρους είδη.  
 
 Τα στοιχεία πρόβλεψης που δίδονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, 
θεωρούνται αρκετά ακριβή, αφού το ποσοστό λάθους για όλα τα είδη στην 
συνολική πρόβλεψη είναι σχετικά χαμηλό (–16%). 
 
 Όμως αν εξεταστεί ένα συγκεκριμένο είδος, π.χ. η πλακέτα Α, θα δια-
πιστωθεί ότι το μέγεθος της απόκλισης πρόβλεψής του είναι μεγαλύτερο από 
την συνολική απόκλιση που προέκυψε για όλα τα ανταλλακτικά του συστήμα-
τος. Το μέγεθος του σφάλματος για την πλακέτα Α είναι σχεδόν τέσσερις φο-
ρές μεγαλύτερο από το σφάλμα για ολόκληρο το Σύστημα. 
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 Το παράδειγμα αυτό αποδεικνύει ότι, όταν γίνεται πρόβλεψη για ένα 
σύνολο ειδών, η πρόβλεψη για κάθε είδος ξεχωριστά συχνά εμπεριέχει μια 
μεγαλύτερου βαθμού πιθανότητα σφάλματος, από ότι η πρόβλεψη για ολό-
κληρο το σύνολο των ειδών. Για αυτό το λόγο είναι προτιμότερο να προβλέ-
πεται η ζήτηση για κάθε είδος ξεχωριστά.  
 

Πίνακας 2 Παράδειγμα Πρόβλεψης Ανταλλακτικών Συστήματος 

 

Είδος Πρόβλεψη 
Πραγματική 

Ζήτηση 

Απόκλιση 

Πρόβλεψης 

Εκατοστιαίο 

Σφάλμα 

 50 32 + 18 + 56% 

Πλακέτα Α 50 112 - 62 - 56% 

Πλακέτα Β 40 98 - 58 - 60% 

 31 18 + 13 + 72% 

Μετασχηματιστής 40 21 + 19 + 91% 

Τροφοδοτικό 53 33 + 20 + 61% 

Συνολικά 

Αποτελέσματα 
264 314 - 50 - 16% 

 
Κανόνας 3 : Η Πρόβλεψη είναι πιο ακριβής όταν πραγματοποιείται ανά μι-
κρότερες χρονικές περιόδους. Η πρόβλεψη για τη ζήτηση είναι σαν την πρό-
βλεψη για τον καιρό. Είναι ευκολότερο να προβλεφθεί ο καιρός για αύριο πα-
ρά για τον επόμενο μήνα. Ομοίως μια πρόβλεψη ζήτησης για χρονικό διά-
στημα ενός έτους, είναι λιγότερο ακριβής από μια πρόβλεψη για χρονικό διά-
στημα δύο ή τριών μηνών. Υπάρχουν πολυάριθμοι παράγοντες που επι-
δρούν στην αύξηση της ‘‘απόκλισης της πρόβλεψης’’ σε συνάρτηση με την 
αύξηση του χρονικού διαστήματος στο οποίο αντιστοιχεί η πρόβλεψη. Επο-
μένως οι προβλέψεις πρέπει να επανεξετάζονται συχνά και, αν είναι απαραί-
τητο, να αναπτύσσονται νέες τεχνικές πρόβλεψης που θα είναι σε θέση να 
παρακολουθήσουν κάθε αλλαγή στη μορφή της ζήτησης.  
 
Κανόνας 4 : Οι απαιτήσεις πρέπει να εκτιμώνται συχνά ώστε να φαίνονται οι 
αλλαγές στη ζήτηση και να αποφεύγεται το υπερβολικό απόθεμα. Η πραγμα-
τική ζήτηση θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς ώστε η πρόβλεψη να 
διαμορφωθεί με βάση πραγματικά στοιχεία κατανάλωσης. Η ζήτηση ορίζεται 
σαν η ποσότητα των ειδών που αναλώνονται στην μονάδα του χρόνου. Τα 
δεδομένα της πραγματικής ζήτησης χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της 
μελλοντικής ζήτησης. Όσο περισσότερα είναι αυτά τα δεδομένα και όσο πιο 
συχνά αναθεωρούνται, τόσο ακριβέστερο κάνουν τον υπολογισμό της μελλο-
ντικής ζήτησης. 

3.3 Μορφές Ζήτησης 

 Κατανοώντας τις διαφορές ανάμεσα στις μορφές ζήτησης είναι δυνα-
τόν να καθοριστεί ποια τεχνική είναι η καταλληλότερη, κάθε φορά που πρέπει 
να γίνει πρόβλεψη. Οι βασικές μορφές ζήτησης είναι: Σταθερή, Μεταβαλλό-
μενη, Εποχιακή, ή συνδυασμός αυτών.  
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Σταθερή Ζήτηση. Η σταθερή ζήτηση είναι η ζήτηση που δεν παρου-
σιάζει αλλαγές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Μπορεί να παρουσιάζει διακυ-
μάνσεις από μήνα σε μήνα, αλλά ο μέσος όρος παραμένει σταθερός (Σχ. 2). 

 Μεταβαλλόμενη Ζήτηση. Η μεταβαλλόμενη ζήτηση είναι εκείνη η 
μορφή ζήτησης στην οποία υπάρχει μια συνεχής μεταβολή (αύξηση ή ελάτ-
τωση) στη ζήτηση κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ο ρυθμός μεταβολής ξεπερ-
νάει τα φυσιολογικά όρια που έχουν τεθεί (Σχήμα 3). 

 Εποχιακή Ζήτηση. Η μορφή εποχιακής (κυκλικής) ζήτησης χαρακτη-
ρίζεται από εξάρσεις αλλά και έντονες μειώσεις της ζήτησης οι οποίες συμ-
βαίνουν στα ίδια περίπου χρονικά διαστήματα μέσα στην προς εξέταση χρο-
νική περίοδο, π.χ. εβδομάδα, μήνα, χρόνο (Σχήμα 4).  

 1   3   5   7   9   11   13   15   17   19   21   23   25 
                                                                              Περίοδοι Ζήτησης  

Ζήτηση 

ΣΧΗΜΑ 2. Σταθερή Ζήτηση 

Ζήτηση 

 1   3   5   7   9   11   13   15   17   19   21   23   25 
                                                                              Περίοδοι Ζήτησης  

ΣΧΗΜΑ 3. Μεταβαλλόμενη Ζήτηση 

 Ζήτηση 

ΣΧΗΜΑ 4. Εποχιακή Ζήτηση 

πρώτο έτος δεύτερο έτος 
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Περίοδοι Ζήτησης 
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3.4 Τεχνικές Πρόβλεψης Ζήτησης 

 Τα μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης που έχουν αναπτυχθεί διακρίνο-
νται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η μια κατηγορία στηρίζεται στην οικονομική 
θεωρία της ζήτησης, όπου προσδιορίζονται οι μεταβλητές εκείνες που με 
κάθε αλλαγή του μεγέθους τους, επιφέρουν αλλαγή και στο μέγεθος της ζή-
τησης. Οι τεχνικές πρόβλεψης της ζήτησης αυτής της κατηγορίας είναι, τα Οι-
κονομετρικά μοντέλα, οι Οικονομικοί δείκτες και η Έρευνα Αγοράς. Η άλλη 
κατηγορία υποθέτει ότι, ο συνδυασμός των μεταβολών όλων των μετα-
βλητών που επέφερε κάποιο αθροιστικό αποτέλεσμα στο πρόσφατο 
παρελθόν, θα συνεχίσει να επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα και στο μέλλον. 
Τέτοιας κατηγορίας μοντέλο αποτελεί η Ανάλυση Χρονικών Σειρών με στατι-
στικές τεχνικές όπως: Ζήτηση τελευταίας περιόδου, Αριθμητικός Μέσος Όρος, 
Κινητός Μέσος Όρος, Ανάλυση Παλινδρόμησης, Εκθετικά Σταθμικός Κινητός 
Μέσος Όρος.  
 

3.4.1  Οικονομετρικά Μοντέλα 

Τα Οικονομετρικά μοντέλα είναι μια σειρά εξισώσεων που εξηγούν τις 
αλληλεπιδράσεις των μεταβλητών που έχουν σχέση με μια επιχειρηματική 
κατάσταση. Τα μοντέλα αυτά συνδέουν μαθηματικά τις μεταβλητές της ζήτη-
σης, της προσφοράς, των τιμών και της αγοραστικής δύναμης των κατανα-
λωτών και προσπαθούν να δείξουν τις μεταξύ τους σχέσεις.  

 
3.4.2  Οικονομικοί Δείκτες 

Οι Οικονομικοί δείκτες χρησιμοποιούνται για προβλέψεις ομάδων προ-
ϊόντων και όχι μεμονωμένων ειδών. Για την εκτίμηση της πρόβλεψης, συσχε-
τίζονται οι οικονομικοί δείκτες (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, προσωπικό ει-
σόδημα, τραπεζικές καταθέσεις κλπ) με τη μεταβλητή της ζήτησης και  
προσδιορίζεται ο συντελεστής συσχέτισης με τη μέθοδο των ελαχίστων τε-
τραγώνων.  

 

3.4.3  Έρευνα Αγοράς 

Η έρευνα αγοράς είναι μια υποκειμενική μεθόδευση της πρόβλεψης 
για τα μελλοντικά επίπεδα της ζήτησης, που στηρίζεται στην αναζήτηση α-
πόψεων από πελάτες, προμηθευτές, εμπόρους, πωλητές και διοικητικά στε-
λέχη καθώς και στη μελέτη του δυναμικού της αγοράς, τις γενικές επισκοπή-
σεις και οποιαδήποτε παράλληλα στοιχεία υπάρχουν.  

   

3.4.4  Ζήτηση Τελευταίας Περιόδου 

Η τεχνική της ζήτησης τελευταίας περιόδου προβλέπει απλώς για την 
επόμενη περίοδο, το ίδιο επίπεδο ζήτησης που παρατηρήθηκε και κατά την 
προηγούμενη περίοδο. 
 

3.4.5  Αριθμητικός Μέσος Όρος 
 

Ο Αριθμητικός Μέσος Όρος λαμβάνει το μέσο όρο όλων των ζητήσεων 
των προηγούμενων περιόδων για να εξομαλύνει τις τυχαίες διακυμάνσεις. 
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Περιόδων  Χρονικών  Αριθμός

Περιόδων  ωνΠροηγούμεν  Ζήτηση  Πραγματική
  Ζήτηση   

 

3.4.6  Κινητός Μέσος Όρος 

Η τεχνική του Κινητού Μέσου Όρου εκτιμά την πρόβλεψη για την επό-
μενη περίοδο, με τον υπολογισμό του μέσου όρου της πραγματικής ζήτησης 
για τις τελευταίες χρονικές περιόδους. Ο σκοπός είναι να περιλαμβάνεται ε-
παρκής αριθμός χρονικών περιόδων ώστε, να εξαλείφεται η επίδραση των 
τυχαίων διακυμάνσεων αλλά και να περιλαμβάνονται λιγότερες περίοδοι, έτσι 
ώστε να αποκλείονται άχρηστες πληροφορίες από το παρελθόν. 

 
3.4.7  Ανάλυση Παλινδρόμησης  (Regression Analysis) 

  Η Ανάλυση Παλινδρόμησης εισάγει τη σχέση του χρόνου με την προς 
πρόβλεψη μεταβλητή της ζήτησης. Η ζήτηση αποτελεί εξαρτημένη μεταβλητή 
ενώ ο χρόνος ανεξάρτητη μεταβλητή. Στην  τεχνική αυτή γίνεται μια γραμμική 
συσχέτιση των μεταβλητών και προσδιορίζεται ο συντελεστής συσχέτισης με 
την ανάλυση παλινδρόμησης και τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων.  

 
3.4.8  Εκθετικά Σταθμικός Κινητός Μέσος Όρος 

O Εκθετικά Σταθμικός Κινητός Μέσος Όρος είναι ένα ιδιαίτερο είδος κι-
νητού μέσου όρου που δεν χρειάζεται τη διατήρηση πολύ παλαιών ιστορικών 
αρχείων. Στην τεχνική αυτή δίδεται βάρος στα πιο πρόσφατα ιστορικά στοι-
χεία ενώ τα παλαιότερα σταθμίζονται κατάλληλα, ώστε, το βάρος που δίδεται 
σε αυτά να ελαττώνεται γεωμετρικά με την ηλικία τους. Εάν α είναι ο συντελε-
στής εκθετικής εξομάλυνσης μεταξύ 0 και 1 (0 = καμία βαρύτητα, 1= μέγιστη 
βαρύτητα στα πρόσφατα πραγματικά στοιχεία), τότε: 

Πρόβλεψη) (Παλαιά α)-(1   Ζήτηση)ή(Πραγματικ α 

 Πρόβλεψη)] (Παλαιά -  Ζήτηση)κή[(Πραγματι α  Πρόβλεψη) (Παλαιά D  Ζήτηση t





 

4. ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 Η διοίκηση αποθεμάτων θέτει αντικειμενικούς σκοπούς για τα αποθέ-
ματα, οι οποίοι εκφράζονται ως συνδυασμός, του κεφαλαίου που δύναται να 
επενδύσει η επιχείρηση για δημιουργία αποθέματος και της επιθυμητής εξυ-
πηρέτησης πελατών. Οι αντικειμενικοί αυτοί σκοποί στηρίζονται σε τρεις βα-
σικές ερωτήσεις : 

 Τι απόθεμα πρέπει να διατηρείται στην αποθήκη;  

 Πότε πρέπει να ξαναγίνει η παραγγελία; 

 Τι ποσότητα συμφέρει να παραγγελθεί; 
 

(n)

n)-(t

t
Περιόδων  Χρονικών  Αριθμός

Περιόδους  εςΠροηγούμεν τιςκατά   Ζήτηση  Πραγματική
  D Ζήτηση 
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 Οι απαντήσεις ποικίλουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος 
(ζήτηση, χρόνος παράδοσης, κόστος - επένδυση) και τον βαθμό εξυπηρέτη-
σης που είναι επιθυμητό να παρέχει η επιχείρηση προς τους πελάτες. Τα  
βασικά μοντέλα υπολογισμού της βέλτιστης ποσότητας αποθεμάτων που έ-
χουν αναπτυχθεί διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή της ζήτησης σε δύο με-
γάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται τα μοντέλα Σταθε-
ρής Ζήτησης (Ντετερμινιστικά) που περιλαμβάνει τα μοντέλα Σταθερής 
Ποσότητας Παραγγελίας και Σταθερού Διαστήματος μεταξύ Παραγγελιών. Στη 
δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται τα μοντέλα Αβέβαιης Ζήτησης (Στοχα-
στικά), δηλαδή όταν το μέγεθος της ζήτησης δεν είναι γνωστό.  

4.1 Μοντέλο Σταθερής Ποσότητας Παραγγελίας  

Η ποσότητα μιας παραγγελίας που ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος 
του αποθέματος είναι γνωστή ως Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας 
(EΟQ). Ήτοι, είναι η ποσότητα παραγγελίας που εξισορροπεί με τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο το κόστος μεταξύ του αριθμού των παραγγελιών (κόστος 
παραγγελίας) και του κόστους αποθεματοποίησης (κόστος διατήρησης και 
κόστος αγοράς). Με άλλα λόγια η EOQ είναι η ποσότητα παραγγελίας που 
επιφέρει το ελάχιστο συνολικό κόστος αποθέματος (το οποίο είναι το άθροι-
σμα από τα κόστη παραγγελίας,  διατήρησης και αγοράς). Το μοντέλο αυτό 
δίνει έμφαση τόσο στο κόστος όσο και στην εξυπηρέτηση και  έχει τα ακό-
λουθα χαρακτηριστικά: 

 Μεταβλητή περίοδο αναθεώρησης: είναι το χρονικό διάστημα ανά-
μεσα σε δύο παραγγελίες, το οποίο μπορεί να αλλάζει κάθε φορά 
ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ζήτησης. 

 Σταθερή ποσότητα παραγγελίας: μια παραγγελία ορισμένης ποσό-
τητας τοποθετείται όταν το επίπεδο του αποθέματος φτάσει σε ένα 
προκαθορισμένο ύψος, γνωστό ως Σημείο Αναπαραγγελίας (Reor-
der Point  - ROP). 

 
4.1.1 Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας & Σταθερή Ζήτηση 

Το κλασικό μοντέλο Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας (Economic 
Order Quantity - EOQ) θεωρεί ότι επικρατεί μια ιδεατή κατάσταση όπως φαί-
νεται στο Σχήμα 5. Όταν παραληφθεί μια παραγγελία, το επίπεδο του απο-
θέματος είναι Q0 μονάδες. Από το απόθεμα Q0 καταναλώνονται μονάδες, 
σύμφωνα με ένα σταθερό ρυθμό ζήτησης. Όταν το απόθεμα κατέλθει στο 
Σημείο Αναπαραγγελίας δίδεται εντολή νέας παραγγελίας για Q0--

LT LT LT 

Q0 

Ε
π

ίπ
εδ

ο
 Α

π
ο
θ
έμ

α
το

ς
 

Χρόνος  

ΣΧΗΜΑ 5. Κλασσικό Μοντέλο Αποθεμάτων 
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Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας (ΕΟQ). Μετά από μια σταθερή περίο-
δο LT χρονικής ανοχής ή χρόνου παράδοσης τα προϊόντα παραλαμβάνονται 
και προστίθενται στα αποθέματα. Η νέα παρτίδα παραλαμβάνεται τη στιγμή 
που το επίπεδο των αποθεμάτων μηδενίζεται. 

 
4.1.2 Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας & Αβέβαιη Ζήτηση 

 
 To Σχήμα 6 απεικονίζει ένα πιο ρεαλιστικό σύστημα Σταθερής Ποσό-
τητας Παραγγελίας όπου υπάρχει διακύμανση της ζήτησης. Η τεθλασμένη 
γραμμή αντιπροσωπεύει τις αλλαγές στο επίπεδο του αποθέματος κατά την 
διάρκεια διαφόρων κύκλων παραγγελίας (κύκλος Α, Β και Γ). 

Κύκλος  A : 
 H αποθήκη ξεκινάει με κάποια επαρκή ποσότητα αποθέματος Q. Από 
το απόθεμα αυτό καταναλώνονται μονάδες, σύμφωνα με μια συνεχή και στα-
θερή ζήτηση. Μετά από συγκεκριμένο χρόνο t1, υπάρχει ένα σημείο που α-
ντιστοιχεί σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο αποθέματος, όπου θα πρέπει να 
παραγγελθεί νέα ποσότητα για τη συμπλήρωση του αποθέματος. Το σημείο 
αυτό καλείται Σημείο Αναπαραγγελίας (Reorder Point - ROP). 
 
 Η τήρηση του Αποθέματος Ασφαλείας (SLQ - Safety Level Quantity) 
σκοπεύει στο να αποφευχθεί τυχόν έλλειψη αποθέματος. Το απόθεμα ασφα-
λείας χρησιμοποιείται για να καλύψει εκείνους τους κύκλους παραγγελίας 
όπου η πραγματική ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη. Ακόμη 
χρησιμοποιείται για να εξισορροπήσει κάθε απρόβλεπτη καθυστέρηση στις 
παραδόσεις των παραγγελιών.  

 
Η ποσότητα που θα παραγγελθεί στο Σημείο Αναπαραγγελίας κατά το 

χρόνο t1 καθορίζεται από τους υπολογισμούς της Οικονομικής Ποσότητας 
Παραγγελίας (ΕΟQ).  

Q 

Α Γ 

EOQ 

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SLQ) 

LTD 

ROP 

Ε
π

ίπ
εδ

ο
  

Α
π

ο
θ

έμ
α

το
ς
 

 

 

 

Β 

LT LT LT 

t 

ΣΧΗΜΑ 6.. Μοντέλο Σταθερής Ποσότητας Παραγγελίας (EOQ) 

t1 t2  t3  t4 
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Μετά την τοποθέτηση παραγγελίας με ποσότητα EOQ, πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ο χρόνος παράδοσης (LT) του προμηθευτή. Κατά την διάρκεια 
αυτού του χρονικού διαστήματος η αποθήκη πρέπει να έχει διαθέσιμα απο-
θέματα για τους πελάτες της. Στον πρώτο κύκλο (Α) η ζήτηση κατά την διάρ-
κεια του χρόνου παράδοσης (LTD) υπερβαίνει την προβλεπόμενη. Σε αυτή 
την περίπτωση για την αποκατάσταση των ελλείψεων χρησιμοποιείται το 
απόθεμα ασφαλείας. Στην πραγματικότητα αν δεν υπάρχει απόθεμα ασφα-
λείας για να καλύψει την απόκλιση της ζήτησης κατά τη διάρκεια του χρόνου 
παράδοσης, υπεισέρχεται ένα μηδενικό επίπεδο αποθήκης και έχουμε έλλει-
ψη αποθέματος. Η δεύτερη κορυφή στο σημείο t2 αντιστοιχεί στην χρονική 
στιγμή που η ποσότητα EOQ που παραγγέλθηκε παραλαμβάνεται από την 
αποθήκη. 
 
Κύκλος Β: 

Καθώς ο κύκλος επαναλαμβάνεται, ελέγχεται το επίπεδο της αποθή-
κης, έως ότου γίνει μια δεύτερη παραγγελία όταν το απόθεμα κατέλθει στο 
σημείο ROP κατά το χρόνο t3. Σε αυτό το σημείο μια νέα παραγγελία ΕΟQ 
τοποθετείται και ο κύκλος ολοκληρώνεται όταν η παραγγελθείσα ποσότητα 
παραλαμβάνεται κατά το χρόνο t4. Στη συνέχεια με την ίδια λογική, ακολουθεί 
ένας νέος κύκλος Γ . 

 

4.1.3 Τύποι Υπολογισμού: 
 

Το κόστος διατήρησης, το κόστος παραγγελίας, το κόστος αγοράς και το 
αντίστοιχο συνολικό κόστος αποθέματος, για διάφορες ποσότητες παραγγε-
λίας,  παρίστανται στο Σχήμα 7. Το σημείο στο οποίο ελαχιστοποιείται το συ-
νολικό κόστος, αντιστοιχεί στην Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας 
(EOQ).   

 

 

Ετήσιο Κόστος Αγοράς = Ετήσια Ζήτηση (R) Χ Τιμή Μονάδας (P) σταθερό 

Κόστος Παραγγελίας 

Κόστος Διατήρησης  

Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας 

Ποσότητα Παραγγελίας 

Κόστος 

Συνολικό Κόστος (TC) 

Κόστος Αγοράς 

ΣΧΗΜΑ 7. Καμπύλη Συνολικού Κόστους 
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Ετήσιο Κόστος Παραγγελίας = (Ετήσια Ζήτηση / EOQ) Χ Μέσο Κόστος μι-

ας Παραγγελίας (ή Αριθμός Παραγγελιών ανά Έτος Χ Μέσο Κόστος μιας 

Παραγγελίας (C)  

Ετήσιο Κόστος Διατήρησης = Μέσο Κόστος Αποθέματος (
𝑄

2
 Χ Συντελεστή 

Κόστους Διατήρησης Αποθέματος (H) 

 

  
 Η ποσότητας παραγγελίας που ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος (οι-
κονομική ποσότητα παραγγελίας – EOQ) βρίσκεται στο σημείο όπου η κλίση 
της καμπύλης συνολικού κόστους είναι μηδέν. Παίρνοντας την πρώτη παρά-
γωγο της ανωτέρω συνάρτησης κόστους ως προς Q  και εξισώνοντας  με το 
μηδέν βρίσκουμε ότι: 

H
Q

Q

CR
PRTC 




2
)( 0

Q

RC

2

H

dTQ

dTC
2




    
FP

RC
Q









2

H

R2C
  0  

ήτοι: 

Απόθεμα Ζήτησης κατά το χρόνο Παράδοσης (LTD) = Ετήσια Ζήτηση Χ 

Χρόνο Παράδοσης (LT) / 365 ημέρες ή 52 εβδομάδες ή 12 μήνες (ανάλογα 

με το πώς εκφράζεται ο χρόνος παράδοσης)  

Απόθεμα Ασφαλείας (SLQ) = Z                              όπου Ζ =συντελεστής α-

πόκλισης που δηλώνει το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης (π.χ Ζ=1 84%  

Ζ=2 97%, και Ζ=3 99% πιθανότητα εξυπηρέτησης) και VOD (Variance of 

Demand)=Συντελεστής Διακύμανσης της Ζήτησης.  

Σημείο Αναπαραγγελίας = Απόθεμα Ζήτησης κατά το χρόνο Παράδοσης 

(LTD) + Απόθεμα Ασφαλείας (SLQ) 

 

       

Εφαρμογή:  
 
Αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να επιλέξουμε μια ποσότητα παραγγελίας 

που θα επιφέρει το χαμηλότερο συνολικό κόστος, για ένα είδος με τα εξής 
δεδομένα: 

Κόστος αγοράς ανά μονάδα προϊόντος =100 € 
Ετήσια ζήτηση = 1000 ΕΑ (τεμάχια) 
Συντελεστής κόστους διατήρησης =25% 
Κόστος μιας παραγγελίας =5 € 
(Για ευκολία θεωρείται ότι το απόθεμα ασφαλείας είναι μηδέν 
και η ζήτηση σταθερή). 
 

Με βάση τον τύπο υπολογισμού της EOQ έχουμε : 
 

VODLTD 

Συνολικό Κόστος (TC) = Ετήσιο Κόστος Αγοράς (R*P) + Ετήσιο 

κόστος  Παραγγελίας ( 
𝑹∗𝑪

𝑸
) + Ετήσιο Κόστος Διατήρησης (

𝑸

𝟐
*H) 

Ανώτατο Όριο Αποθέματος = ΕOQ + LTD + SLQ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΟΣΤΟΥΣ  ΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

ΛΙΑΑ  ΠΑΡΑΓΓΕΚΟΣΤΟΣ  ΑΝΤΗΣΗΕΤΗΣΙΑ  ΖΗ2ΕΟQ






 

 
Δ ΙΟ ΙΚ ΗΣ Η Α Π ΟΘ Ε ΜΑ Τ ΩΝ      –      Π.  Σ Υ ΜΕ ΩΝ ΙΔ ΗΣ         1 8  

 

20
10025,0

5







  1000    2
ΕOQ  

Στην περίπτωση αυτή  ισχύουν : 

Μέσο κόστος αποθέματος = ½ Χ 20 Χ 100 € =1000 € 
Κόστος διατήρησης =1000 € Χ 0,25 =250 € 
Κόστος παραγγελίας = (1000:20) Χ 5 € =250 € 
Κόστος αγοράς = 1000 Χ 100 € =100.000 € 
Συνολικό κόστος = 250+250+100.000 = 100.500 € 
Αριθμός Παραγγελιών/ έτος: m=1000:20=50 
Μέσο χρονικό διάστημα: Τ=365:50≈7 ημέρες 

 
 Αφού η ετήσια ζήτηση προβλέπεται να είναι σταθερή, 1000 τεμάχια το 
χρόνο, είναι δυνατόν να γίνει μία παραγγελία το χρόνο και να παραγγελθούν 
συγκεντρωτικά 1000 τεμάχια. Τότε : 
 

Μέσο κόστος αποθέματος = ½ Χ 1000 Χ 100 € = 50.000 € 
Κόστος διατήρησης = 50.000 Χ 0,25 = 12.500 € 
Κόστος παραγγελίας = 1 Χ 5 =5 € 
Κόστος αγοράς = 1000 Χ 100=100.000 € 
Συνολικό κόστος = 12.500 + 5 + 100.000 = 112.505 € 
 

 
 Παρατηρούμε ότι το συνολικό κόστος του αποθέματος της δεύτερης 
περίπτωσης θα είναι 112.505 €, δηλαδή κατά 12.005 € υψηλότερο από την 
περίπτωση που επιλεγεί η αναπλήρωση αποθεμάτων με βάση την EOQ. 
Γραφικά οι παραπάνω περιπτώσεις απεικονίζονται στα Σχήματα 8 και 9. 
 

 
 

 t   = 1 χρόνος 

EOQ =20 

Μέσο επίπεδο αποθέματος=10 ΕΑ 

ΣΧΗΜΑ 8. Περίπτωση αναπλήρωσης με βάση την EOQ 

Q0 

 t   = 1 χρόνος 

1000 ΕΑ 

Μέσο επίπεδο αποθέματος=500 ΕΑ 

ΣΧΗΜΑ 9. Περίπτωση παραγγελίας 1000 ΕΑ 

Q 
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4.1.4 Οικονομική Ποσότητας Παραγγελίας & Εκπτώσεις 
  
Οι προμηθευτές, για να παρακινήσουν σε παραγγελία μεγαλύτερων 

ποσοτήτων, προσφέρουν συνήθως τα είδη τους σε μειωμένη τιμή εάν και ε-
φόσον παραγγελθούν ποσότητες μεγαλύτερες από κάποιο ελάχιστο όριο. 
Στην περίπτωση αυτή το ερώτημα για το πόσες μονάδες προϊόντος θα πα-
ραγγελθούν περιπλέκεται, καθόσον εάν παραγγελθεί μεγαλύτερη ποσότητα 
αυξάνεται το ποσοστό έκπτωσης. Εάν η απαιτούμενη ποσότητα παραγγελίας 
υπερβαίνει το ελάχιστο όριο παροχής έκπτωσης τότε είναι ευνόητο ότι δεν 
υπάρχει πρόβλημα. Εάν όμως η ποσότητα παραγγελίας είναι μικρότερη από 
το ελάχιστο όριο παροχής έκπτωσης, τότε χρειάζεται να γίνουν υπολογισμοί 
για να προσδιορισθεί αν, προκειμένου να επιτευχθεί η έκπτωση, η αύξηση 
της ποσότητας της παραγγελίας συνεπάγεται και κάποια καθαρή ωφέλεια. Ο 
αγοραστής θα επωφεληθεί μόνο εφόσον το συνολικό κόστος αυτής της ενέρ-
γειας θα είναι μικρότερο από εκείνο της EOQ.  

 Ο υπολογισμός της EOQ στην περίπτωση αυτή, με βάση τα προη-
γούμενα, δεν αρκεί για να μας δώσει την βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας, 
αφού δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις. Στην περίπτωση εκπτώσεων η 
EOQ πρέπει να υπολογίζεται για κάθε προτεινόμενη τιμή και μετά να επιλέγε-
ται αυτή που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο συνολικό κόστος. Το Σχήμα 10 α-
πεικονίζει μια υποθετική περίπτωση με δύο εκπτώσεις και την αντίστοιχη α-
συνεχή μεταβολή της καμπύλης συνολικού κόστους.  
Το επόμενο παράδειγμα περιγράφει λεπτομερώς μια παρόμοια περίπτωση 
με τέσσερις εκπτώσεις: 
Έστω ότι ισχύουν: Ετήσια ζήτηση = 1000 ΕΑ, Συντελεστής κόστους διατήρη-
σης = 20%, Κόστος παραγγελίας ανά μονάδα = 50 €, Εκπτώσεις σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Ποσότητα παραγγελίας Κόστος αγοράς ανά μονάδα 

1 έως  199 450 € 

200-499 400 € 

500-999 375 € 

>1000 365 € 

 
 

Κόστος Παραγγελίας 

Κόστος Διατήρησης  

Ποσότητα Παραγγελίας 

Κόστος 

Συνολικό Κόστος (TC) 

Κόστος Αγοράς 

Qd1 Qd2 

ΣΧΗΜΑ 10. Κόστος Αποθεμάτων: Εκπτώσεις λόγω Αγοράς Μεγάλων Ποσοτήτων 
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Βήμα 1: Η EOQ για το μοναδιαίο κόστος των 450 € είναι: 

EA
1000   2

ΕOQ 33
45020,0

50





  

 
Ανάλογα υπολογίζονται οι EOQ και για κάθε άλλο μοναδιαίο κόστος και είναι: 
EOQ400 = 35, EOQ375 = 36 και EOQ365 = 37. Η ΕΟQ = 33 βρίσκεται στα περι-
θώρια της πρώτης κλιμάκωσης της ποσότητας (1-199) και θεωρείται έγκυρη. 
Οι υπόλοιπες ποσότητες των ΕΟQ βρίσκονται εκτός των αντίστοιχων περι-
θωρίων κλιμάκωσης και θεωρούνται άκυρες, διότι οι τιμές έκπτωσης δεν 
προσφέρονται για ποσότητες μικρότερες των 200 μονάδων.   
 
Βήμα 2:  Υπολογίζουμε το συνολικό κόστος για την έγκυρη EOQ και για κάθε 
ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας των κλιμάκων: 

Για την ποσότητα της EOQ των 33 τεμαχίων έχουμε 

Μέσο κόστος αποθέματος = ½ Χ 33 Χ 450 € = 7.425 € 
Κόστος διατήρησης = 7425 € Χ 0,20 = 1.485 € 
Κόστος παραγγελίας = 30 Χ 50 € = 1.500 € 
Κόστος αγοράς = 1.000 Χ 450 € = 450.000 € 
Συνολικό κόστος = 1.485 + 1.500 + 450.000 = 452.985 € 

Για την ποσότητα των 200 τεμαχίων 

Μέσο κόστος αποθέματος = ½ Χ  200 Χ 400 = 40.000 € 
Κόστος διατήρησης = 40.000 € Χ 0,20 = 8.000 € 
Κόστος παραγγελίας = 5 Χ 50 € = 250 € 
Κόστος αγοράς = 1.000 Χ 400 €= 400.000 € 
Συνολικό κόστος = 8.000 + 250 + 400.000 = 408.250 € 

Για την ποσότητα των 500 τεμαχίων 

Μέσο κόστος αποθέματος = ½ Χ 500 Χ 375 € = 93.750 € 
Κόστος διατήρησης = 93.750 € Χ 0,2 = 18.750 € 
Κόστος παραγγελίας = 2 Χ 50 € = 100 € 
Κόστος αγοράς = 1.000 Χ 375 € = 375.000 € 
Συνολικό κόστος = 18.750 + 100 + 375.000 = 393.850 € 

Για την ποσότητα των 1000 τεμαχίων 

Μέσο κόστος αποθέματος = ½ Χ 1000 Χ 365 € =182.500 € 
Κόστος διατήρησης = 182.500 € Χ 0,2 = 36.500 € 
Κόστος παραγγελίας = 1 Χ 50 € = 50 € 
Κόστος αγοράς = 1.000 Χ 365 € = 365.000 € 
Συνολικό κόστος = 36.500 + 50 + 365.000 = 401.550 € 

Βήμα 3 : Συγκρίνουμε τα συνολικά κόστη της έγκυρης τιμής EOQ και των 
ποσοτήτων έκπτωσης. 

Βήμα 4 : Επιλέγουμε την ποσότητα παραγγελίας που επιφέρει το μικρότερο 
συνολικό κόστος. Στο παράδειγμα επιλέγουμε την ποσότητα των 500 τεμα-
χίων, με το ελάχιστο συνολικό κόστος, 393.850 €. Εάν η υπολογιζόμενη EOQ 
για δεδομένο κόστος αγοράς ανά μονάδα προκύπτει να είναι μικρότερη από 
την αντίστοιχη ποσότητα έκπτωσης της κλίμακας, προσαρμόζουμε την ποσό-
τητα παραγγελίας στην ποσότητα έκπτωσης. 



 

 
Δ ΙΟ ΙΚ ΗΣ Η Α Π ΟΘ Ε ΜΑ Τ ΩΝ      –      Π.  Σ Υ ΜΕ ΩΝ ΙΔ ΗΣ         2 1  

 

Σημειώνεται ότι η ποσότητα παραγγελίας που επιτυγχάνει το χαμηλό-
τερο συνολικό κόστος, δεν είναι απαραίτητο να είναι αυτή με το χαμηλότερο 
κόστος αγοράς. 

4.2 Μοντέλο Σταθερού Διαστήματος Μεταξύ Παραγγελιών 

 Το Μοντέλο Σταθερού Διαστήματος Μεταξύ Παραγγελιών ή Οικονομι-
κού Διαστήματος Μεταξύ Παραγγελιών (Economic Order Interval – ODP) εί-
ναι ένα σύστημα αποθεμάτων που βασίζεται στον παράγοντα χρόνο. Στο 
σύστημα αυτό υπάρχουν μόνο δύο παράμετροι των οποίων θα πρέπει να 
βρεθούν οι τιμές. Οι  παράμετροι αυτοί είναι η σταθερή περίοδος αναθεώρη-
σης και το μέγιστο επίπεδο αποθεμάτων με βάση το οποίο υπολογίζονται ό-
λες οι παραγγελίες αναπλήρωσης: 
 
 Σταθερή περίοδος αναθεώρησης. Τα αρχεία των αποθεμάτων αναθε-
ωρούνται περιοδικά σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στο συγκεκριμένο μοντέλο 
κάθε περίοδος αναθεώρησης είναι ένα σταθερό χρονικό διάστημα Τ. Αυτό 
μπορεί να είναι μια εβδομάδα, ένας μήνας ή και περισσότερο, ανάλογα με το 
τι θεωρείται πιο κατάλληλο και οικονομικότερο για την επιχείρηση. 
 
 Μέγιστο Επίπεδο Αποθεμάτων. Σε αντίθεση με το μοντέλο της Οικο-
νομικής Ποσότητας Παραγγελίας, στο μοντέλο Σταθερού Διαστήματος Μετα-
ξύ Παραγγελιών, διαφέρουν οι ποσότητες παραγγελίας, ώστε το άθροισμα 
των ποσοτήτων που υπάρχουν στην αποθήκη (on hand) και αυτών που έ-
χουν παραγγελθεί (on order) να οριοθετούνται από ένα προκαθορισμένο ε-
πίπεδο αποθέματος (TSL - Target Stock Level). Το TSL ορίζεται σαν το μέγι-
στο επίπεδο αποθέματος για ένα είδος στην διάρκεια μιας περιόδου επιθεώ-
ρησης. 

Στο Σχήμα 11 παρίσταται ένα τυπικό μοντέλο Σταθερής Περιόδου. Τα 
βήματα Α έως D έχουν ως εξής : 
 

TSL 

Απόθεμα 

Ασφαλείας 
Lead  
Time 

Τ Τ 

ΟQ1 
ΟQ2 ΟQ3 

Stock out 

Α 

B 

C 

ΣΧΗΜΑ 11. Μοντέλο Σταθερής Περιόδου 

D 

Q 

t 

Lead  
Time 
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Βήμα Α : Η ποσότητα του προϊόντος που υπάρχει στην αποθήκη 
προσδιορίζεται από ένα επιθυμητό επίπεδο αποθέματος (TSL). O 
προσδιορισμός του TSL έχει σαν στοπό τη διατήρηση ικανοποιητικής 
ποσότητας αποθέματος κατά την διάρκεια κάθε περιόδου αναθεώρησης, 
ώστε να υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης. 
 
Βήμα Β : Στο τέλος της πρώτης περιόδου αναθεώρησης Τ, γίνεται ο έλεγχος 
της αποθήκης και καταγράφεται το επίπεδο του αποθέματος. Γίνονται οι ακό-
λουθοι υπολογισμοί ώστε να προσδιοριστεί η ποσότητα παραγγελίας OQ1 
για την δεύτερη περίοδο αναθεώρησης : 

 
OQ1 = TSL – (διαθέσιμο απόθεμα + παραγγελθέντα) 
 

Βήμα C : Η κορυφή της καμπύλης στο σημείο που εκπνέει ο χρόνος παρά-
δοσης (lead time) δείχνει την παραλαβή της ποσότητας παραγγελίας. 

 
Βήμα D : Στο διάγραμμα απεικονίζεται το τι μπορεί να συμβεί αν υπάρξει αυ-
ξημένη ζήτηση για το είδος κατά την διάρκεια της δεύτερης περιόδου. Η ζή-
τηση υπερβαίνει την αναμενόμενη και προκαλείται έλλειψη αποθέματος. Η 
κορυφή δείχνει την δεύτερη παραλαβή. Αν η ζήτηση συνεχίσει να είναι υψηλή 
θα πρέπει να αλλάξουν οι ποσότητες του TSL, ώστε να μην υπάρξει πάλι έλ-
λειψη αποθέματος πριν την νέα παραγγελία. 
 

4.2.1  Υπολογισμός Σταθερού Διαστήματος 
 
Το σταθερό διάστημα ή οικονομικό διάστημα μεταξύ των παραγγελιών μπο-
ρεί να εξευρεθεί με την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης του ολικού κόστους 
TC. Ως γνωστό: 

αν:  𝑚 =
1

𝑇
          αριθμός παραγγελιών κατ’ έτος 

     
𝑅

2𝑚
=

𝑅×𝑇

2
        μέσο απόθεμα    

 𝑇 =  
1

𝑚
           διάστημα μεταξύ παραγγελιών   τότε 

𝑇𝐶 = 𝑅 × 𝑃 + 𝑚 × 𝐶 +
𝑅𝑥𝐹𝑥𝑃

2𝑚
= 𝑅 × 𝑃 +

𝐶

𝑇
+

𝑅 × 𝐹 × 𝑃 × 𝑇

2
 

 Το διάστημα μεταξύ παραγγελιών που ελαχιστοποιεί το συνολικό κό-
στος, βρίσκεται στο σημείο όπου η κλίση της καμπύλης συνολικού κόστους 
είναι μηδέν. Παίρνοντας την πρώτη παράγωγο της ανωτέρω συνάρτησης 
κόστους ως προς T  και εξισώνοντας  με το μηδέν βρίσκουμε ότι: 

𝑑𝑇𝐶

𝑑𝑇
=

−𝐶

𝑇2
+

𝑅 × 𝐹 × 𝑃

2
= 0   ή   𝑇0 = √

2𝐶

𝑅 × 𝐹 × 𝑃
 

 

𝑇0 = √
2 ×  𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛢𝜈ά 𝛱𝛼𝜌𝛼𝛾𝛾휀𝜆ί𝛼

𝛦𝜏ή𝜎𝜄𝛼 𝛧ή𝜏𝜂𝜎𝜂 ×  𝛴𝜐𝜈𝜏. 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜐𝜍 𝛥𝜄𝛼𝜏ή𝜌𝜂𝜎𝜂𝜍 ×  𝛵𝜄𝜇ή 𝛭𝜊𝜈ά𝛿𝛼𝜍
 

Συνολικό Κόστος (TC) = Ετήσιο Κόστος Αγοράς (RxP) + Ετήσιο κόστος  

Παραγγελίας (mxC) + Ετήσιο Κόστος Διατήρησης (
𝑹𝒙𝑭𝒙𝑷

𝟐𝒎
) 
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Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της εφαρμογής της παραγρ. 4.1.3 βρίσκουμε: 

𝛵0 = √
2×5

1.000 ×0,25 ×100
  =0,02 έτη ή 7 ημέρες 

𝑄0 = 𝑅 × 𝑇0 =  1.000 × 0,02 = 20 

Συνολικό κόστος: 100.000 + 50Χ5 + 
𝟏.𝟎𝟎𝟎×𝟎,𝟐𝟓×𝟏𝟎𝟎

𝟐×𝟓𝟎
= 100.500 

  

4.2.2 Υπολογισμός Μέγιστου Επιπέδου Αποθέματος (TSL) 

 Υπάρχουν πολλοί μέθοδοι υπολογισμού του TSL. Η επιλογή του μο-
ντέλου υπολογισμού εξαρτάται από τον αντικειμενικό σκοπό της επιχείρησης. 
Μερικές μέθοδοι δίνουν έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη, ενώ άλλες 
στην ελαχιστοποίηση της επένδυσης στην αποθήκη. 
 
 Εάν ο αντικειμενικός σκοπός είναι η εξισορρόπηση ανάμεσα στην ε-
ξυπηρέτηση και στο κόστος αποθέματος, τότε οι δύο υπολογισμοί χρησιμο-
ποιούνται συγχρόνως και ο υπεύθυνος αποθεμάτων συγκρίνει τα αποτελέ-
σματα και αποφασίζει ποιες ποσότητες είναι οι κατάλληλες για την ικανοποί-
ηση των συγκεκριμένων αναγκών. 
 
 Εάν ο αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης είναι η έμφαση στην ε-
ξυπηρέτηση τότε το επίπεδο αποθέματος TSL μπορεί να προσδιορισθεί ως 
εξής:  

 
 Η Ζήτηση στην Περίοδο Αναθεώρησης, είναι ο προβλεπόμενος αριθμός 
προϊόντων που θα ζητηθούν κατά την διάρκεια της περιόδου αναθεώρησης.  
 

Η ζήτηση στο χρόνο παράδοσης υπολογίζεται ως εξής : 
 

Εφαρμογή : 
Αν ο χρόνος παράδοσης είναι 1 εβδομάδα, η περίοδος αναθεώρησης 
είναι σταθερή και ίση με 4 εβδομάδες και η μέση ζήτηση είναι 8 τεμ., 
τότε η ζήτηση στο χρόνο παράδοσης θα είναι: 

 
Ζήτηση στο χρόνο παράδοσης =1/4 Χ 8 = 2 Τεμάχια. 
 

4.2.3 Απόθεμα ασφαλείας 

 Ο τρίτος όρος στο άθροισμα που δίνει το TSL είναι το απόθεμα α-
σφαλείας. Όπως έχει προαναφερθεί, με το απόθεμα ασφαλείας ένας οργα-
νισμός αποφεύγει τις ελλείψεις αποθέματος όταν η πραγματική ζήτηση ξε-
περνά την προβλεπόμενη. Η ποσότητα του αποθέματος ασφαλείας εξαρτάται 
από δύο παράγοντες: το βαθμό διακύμανσης της ζήτησης και το επιθυμητό 
επίπεδο εξυπηρέτησης. 
 

TSL = Ζήτηση στην Περίοδο Αναθεώρησης + Ζήτηση στο Χρόνο Παράδοσης +              

 + Απόθεμα Ασφαλείας 

Ζήτηση στο Χρόνο Παράδοσης =(Χρόνος Παράδοσης / Περίοδος Αναθεώρη-

σης) Χ  Ζήτηση στην Περίοδο Αναθεώρησης 
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 Το επίπεδο εξυπηρέτησης αντιπροσωπεύει μια μέτρηση της ικανότη-
τας της αποθήκης να διεκπεραίωση παραγγελία από το απόθεμα. Ένα επί-
πεδο εξυπηρέτησης 90% σημαίνει ότι 9 στα 10 ζητούμενα είδη υπάρχουν στο 
απόθεμα. Καθώς η διακύμανση της ζήτησης αυξάνει, απαιτείται μεγαλύτερη 
ποσότητα αποθέματος για να διατηρηθεί ένα δεδομένο επίπεδο εξυπηρέτη-
σης. Επιπλέον μια αύξηση στο επίπεδο εξυπηρέτησης θα επιφέρει μία αύξη-
ση στο απόθεμα ασφαλείας. 
  
 Ωστόσο η σχέση δεν είναι γραμμική. Όσο αυξάνει το επιθυμητό επίπε-
δο εξυπηρέτησης αυξάνει και το απαιτούμενο απόθεμα με επιταχυνόμενο 
ρυθμό (Σχήμα 12). Για τον λόγο αυτό το επίπεδο εξυπηρέτησης στοχεύει πά-
ντα σε επίπεδο λιγότερο του 100%. Με άλλα λόγια σε μία καλά διαχειριζόμε-
νη αποθήκη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί πάντα πληρότητα 100% των απο-
θεμάτων και οι ελλείψεις είναι αναπόφευκτες. 
 

ΣΧΗΜΑ 12. Επίπεδο Εξυπηρέτησης και Κόστος 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ  

 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Οι ποσότητες παραγγελίας παραμέ-
νουν σταθερές χρησιμοποιώντας τους 
τύπους της EOQ 

Οι ποσότητες παραγγελίας διαφέρουν 
χρησιμοποιώντας τον τύπο του TSL 

Οι αναθεωρήσεις γίνονται καθημερινά Οι αναθεωρήσεις στο απόθεμα γίνο-
νται σε σταθερές Περιόδους 

Το κόστος διοίκησης είναι μεγαλύτερο 
λόγω των συχνών αναφορών για την 
κατάσταση του αποθέματος 

Το κόστος διοίκησης είναι χαμηλότερο 
αφού δεν γίνεται έλεγχος σε καθημερι-
νή βάση 

Απαιτείται χαμηλότερο απόθεμα α-
σφαλείας 

Μεγαλύτερες απαιτήσεις σε απόθεμα 
ασφαλείας 

 

  

100% 
Επίπεδο εξυπηρέτησης 

Κόστος  

Αποθέματος 
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ΣΧΗΜΑ 13.  ABC Ανάλυση 

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

5.1 Ανάλυση ΑBC 

 Πρακτικά σε κάθε αποθήκη ένας μικρός αριθμός ειδών αντιστοιχεί στο 
μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης. Σύμφωνα με την αρχή του Pareto, συνήθως 
το 20% των πελατών μιας επιχείρησης ή των προϊόντων της, συνεισφέρουν 
το 80% των πωλήσεων της. Κατ’ αντιστοιχία ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται 
και στη διοίκηση των αποθεμάτων. Ήτοι, για δεδομένο σύνολο ειδών αποθέ-
ματος, ένας μικρός αριθμός 
από αυτά (20%) αντιπροσω-
πεύει το μεγαλύτερο μέρος της 
συνολικής αξίας των αποθεμά-
των (80%). Ο παραπάνω κα-
νόνας ‘’20 - 80’’ λαμβάνεται 
υπόψη για την κατηγοριοποίη-
ση των αποθεμάτων. Στόχος 
της ανάλυσης είναι να αναδει-
χθεί ο βαθμός σημαντικότητας 
του κάθε είδους, ώστε να κα-
θοδηγηθεί η επιχείρηση για τον 
τρόπο διοίκησης τους. 
 
 Η ABC ανάλυση είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι όταν η αποθήκη της 
επιχείρησης περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά είδη, είναι δύσκολο αυτά να 
ελεγχθούν. Ταξινομεί τα αποθέματα βάσει κριτηρίων κόστους, συμμετοχής 
στο κέρδος, ετήσιας ζήτησης, σημασίας για την επιχείρηση και εξυπηρετεί 
στον προσδιορισμό : 

 Του ποσοστού συνολικού κόστους των αποθεμάτων που καταλαμ-
βάνει το κόστος κάθε είδους και ο βαθμός κρισιμότητας του είδους 
για την επιχείρηση 

 Της πολιτικής αποθεμάτων που θα ακολουθήσει η επιχείρηση, κα-
θώς και των μοντέλων πρόβλεψης και υπολογισμού των αποθεμά-
των (παραγγελιών) που πρέπει να επιλεγεί. 

 
Η ABC ανάλυση ταξινομεί τα αποθέματα, σε τρεις ή και περισσότερες 

κατηγορίες. Κάθε είδος ταξινομείται σύμφωνα με την αξία του ανά μονάδα και 
ανάλογα με την ζήτηση του για δεδομένο χρονικό διάστημα (Σχήμα 13). 

 

5.1.1 Διαδικασία ABC Ανάλυσης 
 

 Για την ταξινόμηση των αποθεμάτων με την ABC ανάλυση, ακολου-
θούμε τα εξής βήματα : 

1ο. Πολλαπλασιάζουμε την τιμή μονάδας κάθε είδους με τη συνολι-
κή ζήτησή του για μια συγκεκριμένη περίοδο. Το αποτέλεσμα δίνει το συνολι-
κό κόστος κάθε είδους. 

2ο. Ταξινομούμε κατά φθίνουσα σειρά τα συνολικά κόστη. 
3ο. Προσθέτουμε τα συνολικά κόστη για να έχουμε τη συνολική α-

ξία. Αφού έχουν ταξινομηθεί τα συνολικά κόστη  κάθε είδους κατά φθίνουσα 

           
 AΞΙΑ          

ΖΗΤΗΣΗ 

ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΚΡΗ 

ΥΨΗΛΗ 
Α 

ΕΙΔΗ 

Β 
ΕΙΔΗ 

ΧΑΜΗΛΗ 
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ΕΙΔΗ 

C 
ΕΙΔΗ 
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σειρά, λαμβάνουμε το συνολικό αθροιστικό κόστος κάθε είδους προσθέτο-
ντας το συνολικό του κόστος στο αθροιστικό κόστος του προηγούμενου εί-
δους. Το αθροιστικό κόστος του πρώτου είδους ισούται με το συνολικό του 
κόστος. 

4ο. Εκφράζουμε το αθροιστικό συνολικό κόστος κάθε είδους σαν 
ποσοστό επί του συνολικού κόστους 

5ο. Αναθέτουμε σε κάθε είδος ένα αθροιστικό ποσοστό επί του α-
ποθέματος 

6ο. Παριστάνουμε γραφικά το αποτέλεσμα. 
 

Εφαρμογή: 
Δέκα διαφορετικά είδη ανταλλακτικών ταξινομούνται σε κατηγορίες 
σπουδαιότητας ABC. Τα δεδομένα για την ανάλυση είναι: (α) Η ποσότη-
τα ζήτησης (η πραγματική ζήτηση κάθε ανταλλακτικού  κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων 6 μηνών), (β) Το κόστος ανά μονάδα (η τιμή κάθε α-
νταλλακτικού). Ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα (βλ. Πίνακα 3) : 

 
Πίνακας 3. Παράδειγμα ΑΒC Ανάλυσης 

 

1ο. Πολλαπλασιάζει το κόστος ανά μονάδα κάθε είδους με την α-
ντίστοιχη ποσότητα, για να εξάγει το συνολικό κόστος κάθε ανταλλακτικού 
(στήλες 2 έως 4). 

2ο.  Ταξινομεί κατά φθίνουσα σειρά όλα τα είδη, με βάση το συνο-
λικό τους κόστος (στήλες 5,6). 

3ο. Εξάγει το αθροιστικό συνολικό κόστος, προσθέτοντας το συνο-
λικό κόστος κάθε είδους με το συνολικό κόστος του προηγούμενου κατά σει-

ρά είδους π.χ. για το είδος ‘’α ‘’ είναι 50000 + 55200 = 105200 (στήλη 7).  

4ο. Έπειτα ορίζει για κάθε είδος το ποσοστό που καταλαμβάνει το 
αθροιστικό συνολικό κόστος του στην αξία όλου του αποθέματος. Το ποσο-

στό % της αθροιστικής τιμής του ‘’α’’  είναι 105200/152800=68,8% (στήλη 8). 

5ο. Αφού το πλήθος των ειδών των ανταλλακτικών είναι 10, το α-
θροιστικό ποσοστό για κάθε ανταλλακτικό βαίνει αυξανόμενο κατά 10 μονά-
δες (στήλη 9). 

6ο. Παριστάνει τα αποτελέσματα γραφικά (Σχήμα 14) 

ΕΙ

Δ

Η 

Ζήτη-

ση 

Μοναδιαίο 

Κόστος (€) 

Συνολ. 

Κόστος 

Είδη 

(κατά 

φθίνουσα 

σειρά) 

Συνολικό 

Κόστος σε 

φθίνουσα 

σειρά 

Αθροιστικό 

Συνολικό Κό-

στος € 

Αθροιστ.  

Κόστος 

% 

 

Αθροιστι-

κές Μο-

νάδες % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

a 50 1000 50000 f 55200 55200 36,1 10  Α 

b 9 1100 9900 a 50000 105200 68,8 20  Α 

c 15 500 7500 i 15000 120200 78,1 30  Β 

d 1 3500 3500 b 9900 130100 85,1 40  Β 

e 2 2500 5000 c 7500 137600 90,1 50  Β 

f 6 9200 55200 e 5000 142600 93,3 60  Β 

g 3 900 2700 d 3500 146100 95,6 70  C 

h 1 1000 1000 j 3000 149100 97,6 80  C 

i 50 300 15000 g 2700 151800 99,3 90  C 

j 10 300 3000 h 1000 152800 100 100 C 
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7ο. Ταξινομεί τα είδη σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:  

΄΄Α΄΄ είδη: Αυτά ορίζονται ως το 70% της συνολικής αξίας των ειδών 
που υπάρχουν στην αποθήκη. Σε αυτό το παράδειγμα, τα είδη ΄΄Α΄΄ κα-
τηγορίας αντιστοιχούν στα δύο πρώτα είδη (στήλη 5) ή στο 20% του α-
ριθμού των ειδών των ανταλλακτικών. 
 
΄΄Β΄΄ είδη: Αυτά τα είδη ορίζονται ως το 25% της συνολικής αξίας των 
ανταλλακτικών. Στο παράδειγμα, τα είδη ‘’Β’’ κατηγορίας αντιστοιχούν 
στα τέσσερα επόμενα είδη ή στο υπόλοιπο 40% του αριθμού των ειδών 
των ανταλλακτικών της αποθήκης. 
 
΄΄C΄΄ είδη: Τα εναπομείναντα είδη αποτελούν το 5% της συνολικής αξί-
ας των ειδών της αποθήκης. Στο παράδειγμα, τα είδη της κατηγορίας 
αυτής είναι κατά σειρά τα τέσσερα τελευταία που αντιστοιχούν στο υπό-
λοιπο 40% του αριθμού των ειδών των ανταλλακτικών της αποθήκης. 
 
Το παράδειγμα αποτελεί μία από τις πολλές και διαφορετικές εφαρμογές 

της ABC ταξινόμησης. Ωστόσο αποτελεί μία από τις πιο δεδομένες διεθνώς 
μεθόδους, που χρησιμοποιούνται από τα Logistics. 

 

5.1.2 Αποτελέσματα ABC Ανάλυσης 
 
Τα αποτελέσματα μιας ταξινόμησης ABC κατευθύνουν προς τα είδη θα 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, όσον αφορά τον έλεγχο και τη διοίκηση 
των αποθεμάτων της αποθήκης. 

 Τα ΄΄Α΄΄ είδη απαιτούν τον στενότερο δυνατό έλεγχο για την ακριβή 
εκτίμηση της πρόβλεψης. Αυτός ο έλεγχος περιλαμβάνει συνεχή πα-
ρακολούθηση της κατανάλωσης, διατήρηση αρχείων με ακρίβεια, 
σχολαστική παρακολούθηση του ύψους αποθέματος, των παραγγε-
λιών και του χρόνου παράδοσης. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, γίνονται 
μακροπρόθεσμες συμφωνίες με τους προμηθευτές για τακτικές πα-
ραδόσεις με εξασφαλισμένο το χρόνο παράδοσης. 

 Τα ΄΄Β΄΄ είδη απαιτούν ένα μέσο έλεγχο και έχουν δευτερεύουσα θέ-
ση σε σχέση με τα είδη ΄΄Α΄΄ κατηγορίας. Παρόλα αυτά παρακολου-
θείται κανονικά η πραγματική τους κατανάλωση και εκτιμάται η πρό-
βλεψη της ζήτησης για κάθε είδος. 
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 Τα ΄΄C΄΄ είδη δεν απαιτούν αυστηρό έλεγχο, καθώς τα κόστη τους 
αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό του συνολικού κόστους της 
αποθήκης και χαρακτηρίζονται από χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας. 
Στα είδη της κατηγορίας αυτής και στα είδη της κατηγορίας ΄΄Β΄΄, θα 
πρέπει να αναζητηθούν ποια είδη από αυτά είναι ανενεργά ή απηρ-
χαιωμένα είτε δεσμεύουν κεφάλαια μη αποφέροντας τα αντίστοιχα 
οφέλη, προκειμένου να αποσυρθούν. 

 
Μια παραλλαγή της ABC ταξινόμησης είναι η ομαδοποίηση των ειδών 

με βάση την ζήτηση. Ωστόσο η μέθοδος αυτή δεν αποφέρει πάντα ικανοποι-
ητικά αποτελέσματα για τη διοίκηση αποθεμάτων.  Όπως φαίνεται στον πίνα-

κα 3 -15, η ζήτηση για το είδος ‘’f ’’ είναι 6 ενώ για το ‘’a ’’ είναι 50. Παρόλα 

αυτά το ακριβό είδος με τη χαμηλή ζήτηση λαμβάνει την ίδια προτεραιότητα 
κατάταξης με το λιγότερο ακριβό είδος με την υψηλή ζήτηση. 

5.2 Συστήματα Ώθησης - Έλξης  

Η ιδέα σχεδίασης και ανάπτυξης του συστήματος Logistics πρέπει να 
κατευθύνεται προς δύο βασικούς άξονες. Πρώτο, στον ακριβή προσδιορισμό 
των αποθεμάτων που πρέπει να τηρούν και δεύτερο, στην απόκτηση, μετα-
φορά, αποθήκευση, διανομή και διατήρηση σε καλή κατάσταση, των αποθε-
μάτων αυτών. Οι απαιτήσεις σε αποθέματα και οι σχετικές υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν, καθορίζονται στο πλαίσιο του σχεδιασμού των λειτουργιών 
των Logistics. Ανάλογα με το βαθμό τυποποίησης, την οργάνωση, τους στό-
χους του οργανισμού ή της επιχείρησης και την έμφαση που δίδεται στους 
χρόνους εξυπηρέτησης, μπορούν να εφαρμοσθούν οι παρακάτω μέθοδοι λει-
τουργίας, του συστήματος διοίκησης αποθεμάτων. 
 

5.2.1 Σύστημα ‘’Ώθησης’’ (Push – System) 
 

Είναι το σύστημα εφοδιασμού κατά το οποίο, η αναπλήρωση των α-
ποθεμάτων πραγματοποιείται με συνεχή ροή από την πηγή ανεφοδιασμού 
προς τα σημεία διάθεσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ζήτησης ή τους 
δείκτες κατανάλωσης και πριν εκδηλωθεί ακόμη η απαίτηση, με σκοπό να 
υπάρχει πάντα ένα διαθέσιμο απόθεμα για την κάλυψη της αναμενόμενης ή 
έκτακτης ζήτησης.  

 
Η εφαρμογή του συστήματος αυτού απαιτεί τη λειτουργία εκτεταμένου 

δικτύου εγκαταστάσεων για την τήρηση μεγάλου όγκου αποθεμάτων. Χαρα-
κτηρίζεται από μεγάλο οικονομικό κόστος και ενδείκνυται για τον εφοδιασμό 
περιοχών, που λόγω θέσης πρέπει να είναι αυτάρκεις σε αποθέματα. 

 

5.2.2 Σύστημα «Έλξης» (Pull – System) 
 

Είναι το σύστημα διοίκησης αποθεμάτων κατά το οποίο, ο ανεφοδια-
σμός εκδηλώνεται τον κατάλληλο χρόνο με βάση τις ανάγκες που προβάλλει 
ο πελάτης. Κατά τη λειτουργία του συστήματος αυτού εφαρμόζεται η φιλοσο-
φία  JUST – IN – TIME (JIT) σύμφωνα με την οποία, τα προϊόντα διακινού-
νται και οι διάφορες εργασίες ολοκληρώνονται ακριβώς στην ώρα τους. Τα 
κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος JIT είναι τα μειωμένα αποθέματα, η 
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ευελιξία, η υψηλή ποιότητα, οι μειωμένοι χρόνοι ανταπόκρισης, η αυξημένη 
παραγωγικότητα, η αξιοποίηση του προσωπικού και των μέσων, καθώς και 
οι μειωμένες απαιτήσεις σε χώρους αποθήκευσης. 
 

Η εφαρμογή του συστήματος προϋποθέτει, τη λειτουργία μιας ολοκλη-
ρωμένης και πολύ καλά οργανωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας, κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό, πειθαρχημένη προσέγγιση της πρόβλεψης της 
ζήτησης, υψηλό βαθμό επικοινωνίας και προγραμματισμού όλων των παρα-
γόντων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς και σύγχρονο πληροφοριακό σύ-
στημα. 

Πρακτικά, ένας συνδυασμός των αναφερομένων συστημάτων, κατάλ-
ληλα προσαρμοσμένος στο είδος, το μέγεθος των επιχειρήσεων, τη φύση 
των προϊόντων και τη μορφή της ζήτησης, δύναται να εξυπηρετεί και να υ-
ποστηρίζει γρήγορα, ευέλικτα, οικονομικά και αποτελεσματικά τις ανάγκες 
των πελατών.  

5.3 Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών (MRP, Material 
Requirements Planning) 

 Τα συστήματα Προγραμματισμού Απαιτήσεων Υλικών (MRP, Material 
Requirements Planning) αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία διαχείρισης 
αποθεμάτων και αφορούν τη διαχείριση των αποθεμάτων πρώτων υλών ή 
των ημιετοίμων προϊόντων που αποτελούν εξαρτήματα ή τμήματα για την 
παραγωγή των τελικών προϊόντων ενός παραγωγικού συστήματος. Δηλαδή 
αποτελούν ένα σύστημα ελέγχου ροής προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι 
πρώτες ύλες ή τα ημιέτοιμα προϊόντα είναι διαθέσιμα τη χρονική περίοδο κα-
τά την οποία απαιτούνται για την παραγωγή του τελικού προϊόντος.  
 
 Οι πρώτες ύλες και τα ημιέτοιμα προϊόντα ή εξαρτήματα χαρακτηρίζο-
νται από ζήτηση εξαρτημένη από το πρόγραμμα παραγωγής του τελικού 
προϊόντος. Τα δε τελικά προϊόντα χαρακτηρίζονται από ανεξάρτητη ζήτηση 
που προκύπτει απευθείας από την αγορά και είναι συνήθως τυχαία και συνε-
χής.  
 Η εξαρτημένη ζήτηση που αφορά τα συστήματα MRP είναι ενδογενής, 
δηλαδή προέρχεται από το ίδιο το παραγωγικό σύστημα και χαρακτηρίζεται 
από ασυνέχεια. Τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση του προγράμμα-
τος παραγωγής παραγγέλλονται σε εξωτερικούς προμηθευτές ή κατασκευά-
ζονται από το ίδιο το παραγωγικό σύστημα. Ο προγραμματισμός της προμή-
θειας ή της παραγωγής τους, δηλαδή ο καθορισμός των ποσοτήτων και του 
χρόνου που πρέπει να είναι διαθέσιμα, στηρίζεται στις απαιτήσεις του τελικού 
προϊόντος που καθορίζεται από το βασικό χρονοδιάγραμμα παραγωγής.  
 

5.3.1 Στόχος MRP Συστημάτων 
  
 Ο στόχος των συστημάτων MRP, όπως και όλων των συστημάτων δι-
αχείρισης αποθεμάτων είναι, με βάση τον προγραμματισμό της παραγωγής, 
να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των υλικών ή εξαρτημάτων στους χρόνους 
που χρειάζονται, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διακοπής της παραγωγικής 
διαδικασίας και να διατηρήσει το ελάχιστο δυνατό επίπεδο αποθέματος ώστε 
να μη δημιουργούνται υπεραποθέματα. Δηλαδή ένα ΜRP σύστημα πρέπει 
να απαντά στα ερωτήματα: τι υλικό απαιτείται, πότε απαιτείται, πόση ποσό-
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τητα απαιτείται και πότε πρέπει να γίνει η παραγγελία. Συνεπώς, ο στόχος 
ενός MRP συστήματος είναι να ελαχιστοποιήσει το επίπεδο αποθέματος και 
να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα της παραγωγικής λειτουργίας, με 
απώτερο σκοπό την βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη. 
 
 Τα MRP είναι περισσότερο χρήσιμα σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται 
σε συναρμολόγηση τελικών προϊόντων από τα εξαρτήματά τους και λιγότερο 
σε αυτές που κατασκευάζουν τα τελικά προϊόντα. Επίσης, η εφαρμογή τους 
δεν ταιριάζει απόλυτα σε επιχειρήσεις που παράγουν μικρό αριθμό προϊό-
ντων ή σε επιχειρήσεις που παράγουν πολύπλοκα και ακριβά προϊόντα που 
απαιτούν εξειδικευμένη έρευνα και σχεδιασμό. 
 

5.3.2 Δομή Συστημάτων MRP 
  
 Τα δεδομένα εισόδου που απαιτεί ένα MRP σύστημα είναι το Βασικό 
Χρονοδιάγραμμα παραγωγής (MPS, Master Production Schedule), το Αρχείο 
Κατάστασης Υλικών (BOM, Bill Of Materials) και το Αρχείο Αποθεμάτων. 
 
Βασικό Χρονοδιάγραμμα Παραγωγής (MPS). Δηλώνει ποια και πόσα τελι-
κά προϊόντα θα παραχθούν και πότε είναι απαραίτητα τα προϊόντα αυτά. Για 
την εκπόνηση του MPS ενός τελικού προϊόντος απαιτούνται οι πληροφορίες 
και οι προβλέψεις για τη ζήτηση των τελικών προϊόντων από συγκεκριμένες 
παραγγελίες πελατών, για την ανεξάρτητη ζήτηση βάσει μοντέλων και για 
τη ζήτηση σε άλλα εξαρτήματα (για επισκευή και συντήρηση). Το MRP ε-
ντάσσεται στη συνολική διαδικασία προγραμματισμού της παραγωγής. Οι 
πληροφορίες που περιέχονται στο MPS, δηλαδή τι και πόσο θα παραχθεί 
μέσα στον ορίζοντα προγραμματισμού, χρησιμοποιούνται ως είσοδοι στο 
MRP. Τα βασικά χρονοδιαγράμματα συντάσσονται σε ορισμένες περιόδους 
σχεδιασμού, οι οποίες ονομάζονται μονάδες χρόνου και συνήθως ορίζονται 
σε εβδομάδες που συνήθως κυμαίνονται από 26 έως 104 εβδομάδες. 
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Αρχείο Κατάστασης Υλικών (BOM). Περιλαμβάνει τεχνικές πληροφορίες 
και προδιαγραφές των συστατικών και των υλικών ( είδη – ποσότητες) καθώς 
και την ποσότητα που απαιτείται για κάθε ένα από αυτά για τη παραγωγή του 
τελικού προϊόντος. Το ΒΟΜ περιέχει την πλήρη περιγραφή του προϊόντος, 
περιγράφοντας όχι μόνο τα υλικά, τα υποσύνολα και τα εξαρτήματα από τα 
οποία αποτελείται το προϊόν, αλλά επίσης και τη σειρά με την οποία το προ-
ϊόν συναρμολογείται. Το αρχείο κατάστασης υλικών αποκαλείται και αρχείο 
‘’δομής προϊόντος’’. Τυχόν αλλαγές (μηχανολογικών) σχεδίων που επηρεά-
ζουν τη δενδρική δομή πρέπει να ενημερώνουν το αρχείο BOM. 
 
 Ένα παράδειγμα δενδρικής δομής παρουσιάζεται στο παρακάτω σχή-
μα, όπου το τελικό προϊόν Α αποτελείται από τρία τεμάχια του εξαρτήματος Β 
και ένα τεμάχιο του Γ. κ.ο.κ. Στο τελικό προϊόν δίνεται ένας προσδιορισμός 
επιπέδου 0, ενώ τα επίπεδα 1, 2,... αναφέρονται στα τμήματα, εξαρτήματα 
που αποτελείται το τελικό προϊόν. 

 
Στην περίπτωση πού διάφορα υποσύνολα ή εξαρτήματα χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγή διάφορων άλλων συνόλων είναι προτιμότερο το κάθε ένα 
από αυτά να ανήκει σε κάθε περίπτωση στο ίδιο επίπεδο στο αρχείο κατά-
στασης υλικών (κανόνας Low-Level Coding).  
 
Αρχείο κατάστασης αποθεμάτων. Το αρχείο κατάστασης αποθεμάτων πε-
ριέχει πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα αποθέματος ενός υλικού που 
είναι διαθέσιμη ή έχει παραγγελθεί σε προμηθευτές. Περιέχει πληροφορίες 
όπως τις μικτές απαιτήσεις, τις προγραμματισμένες παραλαβές και την ανα-
μενόμενη διαθέσιμη ποσότητα. Επίσης, μπορεί να περιέχει τον προμηθευτή, 
το μέγεθος της παρτίδας και τους χρόνους παράδοσης (lead time) για την 
απόκτηση των προμηθευόμενων εξαρτημάτων. Οι Συναλλαγές αποθεμάτων 
(αιτήματα, παραλαβές, τοποθέτηση και υλοποίηση παραγγελιών) πρέπει να 
τηρούνται επικαιροποιημένες. 
 
Μεθοδολογία MRP συστήματος. Για τη λειτουργία του συστήματος MRP 
απαιτείται να είναι γνωστό από το Βασικό Χρονοδιάγραμμα Παραγωγής 
(MPS) τι πρέπει να παραχθεί και πότε. Στην συνέχεια, από το Αρχείο Κατά-
στασης Υλικών (ΒΟΜ) να προσδιοριστεί ποια εξαρτήματα πρέπει να παρα-
χθούν και πότε. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη από το ΒΟΜ πόσα από αυτά τα 
υλικά υπάρχουν ήδη στα αποθέματα και πόσα έχουν ήδη προγραμματιστεί 
να παραγγελθούν ή έχουν ήδη παραγγελθεί και αναμένεται παραλαβή τους. 
 
Τα βήματα υλοποίησης του MRP είναι: 
 • Εισάγονται το MPS, τα BOMs, η κατάσταση του αρχείου απο-
θεμάτων και οι χρόνοι υστέρησης 
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 •  Γίνεται επέκταση (explosion) των κομματιών 
 •  Γίνεται χρονική μετατόπιση (offset) των απαιτήσεων βάσει των 
χρόνων υστέρησης 
 •  Γίνεται εκκαθάριση (netting) των απαιτήσεων από τα μικτά α-
ποθέματα λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα 
 • Γίνεται διαστασιολόγηση της παρτίδας (lot sizing) βάσει των 
καθαρών απαιτήσεων ώστε να γίνει προμήθεια ή παραγωγή 
 
Η καθαρή απαίτηση κάθε υλικού υπολογίζεται ως εξής: 
Καθαρή απαίτηση υλικών = Μικτή απαίτηση υλικών - Διαθέσιμα αποθέματα 
(διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου) - Σχεδιαζόμενες παραλαβές παραγγε-
λιών (ή προγραμματισμένες παραλαβές)  
 
Οι σχεδιαζόμενες παραλαβές είναι νέες παραγγελίες που δεν έχουν δοθεί 
ακόμη στο εργοστάσιο ή στον προμηθευτή για εκτέλεση. Οι προγραμματι-
σμένες παραλαβές είναι οι παραγγελίες που έχουν δοθεί αλλά δεν έχουν ε-
κτελεστεί ακόμη. Το μέγεθος της παρτίδας είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγ-
γελίας που μπορεί κανείς να παραγγείλει. Ολόκληρη αυτή η διαδικασία κατα-
λήγει σε δεδομένα μεταβολών αποθεμάτων (παραγγελίες που δίνονται, αλ-
λαγές στις παραγγελίες κ.ο.κ.), τα οποία χρησιμοποιούνται ενημερώνοντας 
το αρχείο κατάστασης αποθεμάτων. 
 
Όσον αφορά το αρχικό διαθέσιμο απόθεμα, αυτό δίνεται από την παρακάτω 
σχέση: 
Διαθέσιμο απόθεμα (διαθέσιμο στην αρχή της επόμενης περιόδου) = Εσω-
τερικό απόθεμα - Απόθεμα ασφαλείας - Αποθέματα που κατανέμονται σε άλ-
λες χρήσεις  
 
Τέλος, το διαθέσιμο απόθεμα σε κάθε επόμενη περίοδο είναι: 
Διαθέσιμο απόθεμαt = Διαθέσιμο απόθεμαt-1 + Προγραμματισμένες παραλα-
βές παραγγελιώνt - Μικτές απαιτήσειςt   
 
Έξοδοι Συστημάτων  MRP. Οι έξοδοι των συστημάτων MRP παρέχουν το 
είδος και την ποσότητα κάθε υλικού που απαιτείται σε κάθε χρονική περίοδο 
ώστε να τηρείται το βασικό χρονοδιάγραμμα παραγωγής. Προκύπτουν δύο 
βασικές κατηγορίες που παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: 

Οι κύριες έξοδοι: 
 - Πρόγραμμα της ποσότητας κάθε υλικού που θα παραγγέλνεται 
σε κάθε χρονική περίοδο. 
 - Αλλαγές σε προγραμματισμένες παραγγελίες. Τροποποίηση 
των προηγούμενων προγραμματισμένων παραγγελιών λόγω μεταβολών σε 
ημερομηνίες παράδοσης . 
 - Εντολές ακυρώσεων περιλαμβανομένων και ανοικτών παραγ-
γελιών λόγω αλλαγών στο κύριο πρόγραμμα 
 - Αναφορές κατάστασης αποθεμάτων 

Οι δευτερεύουσες έξοδοι: 
 - Αναφορές εξαιρέσεων – αποκλίσεων από το πρόγραμμα, κα-
θυστερημένες παραγγελίες, αναφορά σφαλμάτων κλπ, που απαιτούν την ι-
διαίτερη προσοχή της διοίκησης  
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 - Αναφορές απόδοσης διαφόρων στοιχείων – κόστος, χρήση, 
χρόνοι υστέρησης, κλπ..  
 - Αναφορές σχεδιασμού που θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντι-
κές δραστηριότητες του σχεδιασμού αποθεμάτων (π.χ. προβλέψεις για τα 
αποθέματα, αναφορά δεσμεύσεων για προμήθειες και μακροπρόθεσμος 
προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών). 
 

5.3.3 Ευρετικοί Μέθοδοι - Κανόνες Απόφασης  
  
 Η ανεξάρτητη, τυχαία και συνεχής ζήτηση των τελικών προϊόντων είναι 
εύκολα διαχειρίσιμη με τη χρήση των κλασικών μοντέλων αποθεμάτων, που 
μπορούν να οδηγήσουν κοντά στη βέλτιστη λύση. Αντίθετα, στην περίπτωση 
της εξαρτημένης ζήτησης, που αφορά το MRP, παρατηρείται η συγκέντρωση 
ζήτησης υλικών σε κάποιες συγκεκριμένες περιόδους, ενώ αντίθετα σε κά-
ποιες άλλες πέφτει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτό δυσχεραίνει την πολιτική 
των αποθεμάτων. Έτσι, στην περίπτωση της εξαρτημένης ζήτησης έχουν 
εφαρμοστεί διάφορες ευρετικοί μέθοδοι οι οποίες ανά περίπτωση μπορούν 
να αποδώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
 
Μέθοδος «Παρτίδα προς Παρτίδα». Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, για κάθε 
παρτίδα του προϊόντος Α παράγεται μία αντίστοιχη παρτίδα του εξαρτήματος 
Β. Έτσι, το πρόγραμμα παραγωγής του εξαρτήματος Β συμπίπτει με τη 
γραμμή των καθαρών απαιτήσεων του εξαρτήματος Β, χρονικά μετατοπισμέ-
νη μια χρονική περίοδο (εβδομάδα) προς τα πίσω. 
 
Μέθοδος Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας. Στη μέθοδο αυτή, το μέ-
γεθος της παρτίδας παραγωγής του εξαρτήματος Β ισούται με την οικονομική 
ποσότητα παραγγελίας. Η ποσότητα αυτή, σύμφωνα με το βασικό μοντέλο 
αποθεμάτων ορίζεται από τη σχέση: 

𝑄0 =  √
2𝐶 × 𝑅

𝐻
 

όπου C είναι το κόστος προετοιμασίας παραγωγής παρτίδας, Η είναι το κό-
στος αποθεματοποίησης και R είναι η μέση εβδομαδιαία μικτή απαίτηση για 
το εξάρτημα Β, η οποία προκύπτει αν αθροιστούν οι μικτές απαιτήσεις όλων 
των εβδομάδων για το Β και διαιρεθούν με τον αριθμό των εβδομάδων.  
Σε σχέση με τη μέθοδο «παρτίδα προς παρτίδα», η μέθοδος της οικονομικής 
ποσότητας παραγγελίας εμφανίζει χαμηλότερο κόστος προετοιμασίας, αφού 
οι παρτίδες είναι μεγαλύτερες και οι αλλαγές στην παραγωγή γίνονται σε α-
ραιότερα χρονικά διαστήματα. Παράλληλα εμφανίζονται ψηλότερα αποθέμα-
τα, με συνέπεια το κόστος αποθήκευσης να αυξάνεται. 
 
Μέθοδος Παρτίδας για Σταθερό Αριθμό Περιόδων. Στη μέθοδο αυτή η 
ποσότητα κάθε παρτίδας του εξαρτήματος Β ισούται με την ποσότητα που 
απαιτείται για να καλυφθεί η ζήτηση ενός σταθερού αριθμού περιόδων n, 
Που προκύπτει από τη σχέση: 
 

𝑛 =
𝛰𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ή 𝛱𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛱𝛼𝜌𝛼𝛾𝛾휀𝜆ί𝛼𝜍

𝛭έ𝜎𝜂 𝛧ή𝜏𝜂𝜎𝜂
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Επιλέγεται ο αμέσως μεγαλύτερος ακέραιος, ως αριθμός περιόδων, έτσι η 
παρτίδα θα ισούται κάθε φορά με το άθροισμα της ζήτησης για τόσες περιό-
δους. 
 
Μέθοδος Εξισορρόπησης Στοιχείων Κόστους. Κατ’ αυτή ,το ύψος της 
παρτίδας παραγωγής του εξαρτήματος Β ισούται με την ποσότητα που απαι-
τείται για τις ανάγκες ενός αριθμού περιόδων, έτσι που να ισούται το κόστος 
προετοιμασίας παραγωγής παρτίδας με το κόστος αποθεματοποίησης για 
αυτόν τον αριθμό περιόδων. Το μεν κόστος προετοιμασίας παραγωγής παρ-
τίδας είναι σταθερό το δε κόστος αποθεματοποίησης θα υπολογιστεί σταδια-
κά, αρχικά υπολογίζοντας ότι τη 2η εβδομάδα θα παραχθεί τέτοια ποσότητα 
για την κάλυψη μόνο της 3ης εβδομάδας, στη συνέχεια για την κάλυψη της 
3ης και της 4ης στη συνέχεια για την κάλυψη της 3ης, της 4ης και της 5ης 
κ.ο.κ. έως ότου γίνει ίσο με το κόστος προετοιμασίας. 
 

5.3.4 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα MRP 
  
 Η εφαρμογή MRP συστήματος σε μία επιχείρηση μπορεί να αποφέρει 
διάφορα θετικά αποτελέσματα όπως:  

- Καλύτερος έλεγχος παραγωγής και αυξημένη παραγωγικότητα 
- Πιο ακριβής και πιο έγκαιρη πληροφόρηση 
- Μικρότερα αποθέματα και απαξίωση αποθεμάτων 
- Παραγγελιοδοσία σε χρονικές φάσεις 
- Ταχύτερη απόκριση σε μεταβολές της ζήτησης και αλλαγές του MPS 
- Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και πιο ανταγωνιστικές τιμές 
- Μείωση του κόστους ετοιμασίας παραγωγής και αλλαγής προϊόντων 

στην παραγωγή 
 

 Παρ’ όλα, αυτά επειδή σκοπός του MRP είναι να διατηρήσει τα απο-
θέματα σε χαμηλό επίπεδο, η επιχείρηση αναγκάζεται να κάνει προμήθειες 
υλικών πολύ συχνά και σε μικρότερες ποσότητες. Έτσι αυξάνεται το κόστος 
παραγγελίας, το κόστος μεταφοράς και γενικά το κόστος ανά μονάδα του α-
γορασθέντος υλικού. Επίσης, διατηρώντας μικρή ποσότητα αποθεμάτων υ-
πάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος καθυστέρησης ή διακοπής της παραγωγής λό-
γω έλλειψης υλικών, οπότε απαιτείται και η τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας. 
Ακόμη, έχει παρατηρηθεί μία δυσλειτουργία όσον αφορά την ευελιξία του συ-
στήματος. Όταν το σύστημα δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο διάγραμμα πα-
ραγγελιών, είναι πολύ δύσκολο να προσαρμοστεί σε κάποια πιθανή αλλαγή 
στα δεδομένα εισόδου του. 
 

5.3.5 Προγραμματισμός Πόρων Παραγωγής MRP II 
  
 Τα συστήματα MRP, με την εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων 
και την ανάπτυξη εφαρμογών, πέρα από τον προγραμματισμό απαιτούμενων 
υλικών εξελίχθηκαν στα MRP ΙΙ (Manufacturing Resource Planning) που α-
σχολούνται πλέον συνολικά με τη διαχείριση των πόρων της επιχείρησης. 
Ήτοι, εποπτεύουν και διαχειρίζονται ολόκληρο το σύστημα, από την παραγ-
γελία των υλικών μέχρι τον χρονικό προγραμματισμό του συστήματος, τον 
έλεγχο των αποθεμάτων, τα οικονομικά και λογιστικά ζητήματα κ.λ.π.  
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 Ο προγραμματισμός πόρων παραγωγής (MRP II ή "κλειστού βρόχου" 
MRP) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών που ξεπερνά το MRP 
πρώτης γενιάς και συγχρονίζει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Το 
σύστημα MRP II πέρα από την παραγωγή συντονίζει τις πωλήσεις, τις αγο-
ρές, τα οικονομικά και τις τεχνικές μελέτες, υιοθετώντας ένα εστιακό σχέδιο 
παραγωγής και χρησιμοποιώντας μια ενοποιημένη βάση δεδομένων για το 
σχεδιασμό και την ενημέρωση όλων των συστημάτων. 
 
 Το MRP II δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να δοκιμάζει υποθετι-
κά σενάρια χρησιμοποιώντας την προσομοίωση. Η διοίκηση μπορεί να προ-
βλέψει το κόστος των αποστολών, το κόστος των προϊόντων, την κατανομή 
γενικών εξόδων, τα αποθέματα, τις ανεκτέλεστες παραγγελίες και τα κέρδη. 
Οι αναφορές του συστήματος μπορούν να βοηθήσουν τα τμήματα της παρα-
γωγής, των αγορών, το μάρκετινγκ, τα οικονομικά και τις μελέτες για την ε-
φαρμογή και παρακολούθηση του γενικού επιχειρησιακού σχεδίου και την 
αναγνώριση των στόχων για τις πωλήσεις, των δυνατοτήτων της παραγωγής 
και των περιορισμών ως προς τις ταμειακές ροές. 

5.4 Αποθέματα Αρχικής Υποστήριξης Συστημάτων 

Τα Υλικά Αρχικής Υποστήριξης  (Α.Υ.) αποτελούν την αρχική ποσό-
τητα αποθεμάτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της ζήτησης κατά το 
στάδιο εισδοχής ενός συγκροτήματος, συστήματος, εξοπλισμού ή αντικειμέ-
νου είτε συνόλου ή ομοειδούς ομάδος εξ αυτών σε έναν οργανισμό και μέχρι 
δημιουργίας ιστορικών στοιχείων κατανάλωσης ικανών να τροφοδοτήσουν 
ακριβότερες μελλοντικές προβλέψεις. Η χρονική περίοδος που καλύπτουν τα 
ανταλλακτικά αυτά κυμαίνεται περί τα δύο έτη καθόσον ο χρόνος προμήθειάς 
τους (Lead Time) απαιτεί συνήθως 18 έως 24 μήνες. Σε περίπτωση που η 
αρχική στάθμη αποθέματος δεν είναι ικανοποιητική υπάρχει μεγάλη πιθανό-
τητα το σύστημα να μην υποστηριχθεί επαρκώς (J.V.Jones). 

 
Τα υλικά ανάλογα με τη φύση τους και το σκοπό που εξυπηρετούν δι-

ακρίνονται σε: 

 α.  Υλικά Κύκλου Επισκευής (Repairables). Υλικά που εάν πα-
ρουσιάσουν βλάβη μπορούν να επισκευασθούν οικονομικά και να επανα-
χρησιμοποιηθούν. Ο χρόνος κύκλου επισκευής τους χρησιμοποιείται σαν 
στοιχείο στη διαδικασία επιλογής του πακέτου ανταλλακτικών αρχικής υπο-
στήριξης. 

 β.  Μη επισκευαζόμενα ή αναλώσιμα (Non Repairables ή Con-
sumables). Σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας ή κατά τη χρήση αχρηστεύο-
νται. 
 

Οι απαιτήσεις αρχικής υποστήριξης σε υλικά Συντήρησης βασίζονται 
στο σύστημα συντήρησης και κατά συνέπεια απορρέουν από τη Logistic 
Support Analysis (LSA). Η LSA υποστηρίζει το Maintenance Concept ανα-
γνωρίζοντας λειτουργίες και καθήκοντα ανά επίπεδο, πολιτική επισκευών, 
ανταλλακτικά αποκλειστικής χρήσης του συστήματος και συχνότητες αντικα-
τάστασης υλικών. Αυτοί οι παράγοντες συνδυάζονται για να αναδείξουν τις 
απαιτήσεις εφοδιαστικής υποστήριξης για κάθε γεωγραφική θέση και για το 
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σύστημα ως οντότητα. Ουσιαστικά ο καθορισμός των ποσοτήτων των ανταλ-
λακτικών είναι μια λειτουργία προσδιορισμού του ρυθμού ζήτησης λαμβανο-
μένων υπόψη των παρακάτω παραγόντων (Blanhcard): 

 α. Τα ανταλλακτικά καλύπτουν αντικαταστάσεις ειδών που επέρ-
χονται σαν αποτέλεσμα των ενεργειών διορθωτικής (corrective) και προλη-
πτικής (preventive) συντήρησης. 

 β. Ένα πρόσθετο απόθεμα ανταλλακτικών απαιτείται για την ανα-
πλήρωση των επισκευάσιμων υλικών που βρίσκονται στη διαδικασία εξελισ-
σόμενης συντήρησης. 

 γ. Απαιτείται η τήρηση επιπρόσθετης στάθμης αποθέματος υλι-
κών για την κάλυψη του απαιτούμενου χρόνου για την προμήθεια νέων α-
νταλλακτικών. 

 δ. Επίσης, απαιτείται πρόσθετο απόθεμα για την κάλυψη των εν-
δεχόμενων αχρηστεύσεων των επισκευάσιμων υλικών που επιστρέφονται 
στα Συνεργεία επισκευής ή κατά τη διαδικασία συντήρησης.  

ε. Ορισμένα είδη θεωρούνται περισσότερο κρίσιμα από άλλα, 
ανάλογα με την επίδραση που έχουν στην αποστολή του συστήματος. Η 
κρισιμότητα ενός υλικού βασίζεται κυρίως στην επίδραση που τούτο έχει 
στη λειτουργικότητα – διαθεσιμότητα του συστήματος και όχι απαραίτητα 
στο κόστος απόκτησής του. Ο καθορισμός των κρισίμων υλικών ποικίλει 
ανάλογα με τον τύπο του συστήματος και τη φύση της αποστολής του.  

 Η δρομολόγηση των απαιτήσεων σε υλικά, με αφετηρία ένα βέλτιστο 
σημείο, συνίσταται στην επίλυση τριών βασικών προβλημάτων:  

 α. Καθορισμού του φάσματος ή της ποικιλίας ανταλλακτικών,  

 β. Καθορισμού της άριστης ποσότητας για κάθε είδος υλικού, και  

 γ.  Εκτίμησης της επίδρασης του υλικού στην αποτελεσματικότητα 
του συστήματος. Θα πρέπει επίσης να προβλέπεται η ζήτηση και οι συνέπει-
ες από την έλλειψη των υλικών.  

 
5.4.1 Πρόβλεψη Απαιτήσεων  
 

 Καθοριστικός παράγοντας  για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων σε 
υλικά Α.Υ. είναι η αναγνώριση του ρυθμού αντικατάστασής τους. Θα πρέ-
πει να αναγνωρίζεται η συχνότητα αντικατάστασης και επισκευής, ο χρόνος 
κύκλου επισκευών και ανεφοδιασμού, το ποσοστό αχρήστευσης, η τιμή μο-
νάδας και η ανάπτυξη δυνατότητας εφοδιαστικής υποστήριξης, η οποία (α) 
δεν θα εξασθενίζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος εξαιτίας της χα-
μηλής διαθεσιμότητας από έλλειψη υλικών, (β) θα διατηρεί τα ελάχιστα απο-
θέματα με βελτιστοποίηση του κόστους μη έχοντας πλεονάζοντα υλικά και 
ελαχιστοποιώντας τις εκκρεμείς παραγγελίες. 

 Στον αρχικό σχεδιασμό και στα στάδια ανάπτυξης του κύκλου ζωής 
ενός συστήματος τα παραπάνω αποτιμούνται μέσω αναλύσεων και με τη 
χρήση εξειδικευμένων μοντέλων. Οι δυνατότητες της εφοδιαστικής υποστήρι-
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ξης προσομοιάζονται με την πρόθεση για επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας 
μεταξύ μιας κατάστασης stock-out και κατάλληλης στάθμης αποθέματος. Οι 
συνθήκες stock-out έχουν σαν συνέπεια την επιβάρυνση με πρόσθετο κό-
στος λόγω αποψίλωσης (κανιβαλισμού) υλικών από άλλο εξοπλισμό και / ή 
την τοποθέτηση υψηλής προτεραιότητας παραγγελιών στον προμηθευτή.   

 Ο σκοπός των προσπαθειών αυτής της ανάλυσης και της προσομοί-
ωσης είναι να αποτιμήσει την καλύτερη λύση μεταξύ ενός αριθμού εναλλακτι-
κών προσεγγίσεων. Προσεγγίζοντας τη συνιστώμενη λύση τα αποτελέσματα 
χρησιμοποιούνται στην αρχική πρόβλεψη των υλικών Συντήρησης. Τα κα-
τάλληλα υλικά αποκτώνται για υποστήριξη του συστήματος για μια συγκε-
κριμένη περίοδο χρόνου, όταν το σύστημα τίθεται σε λειτουργία. Στη συνέ-
χεια η πρόβλεψη γίνεται με εμπειρικά δεδομένα προκειμένου να υποστηρι-
χθεί το σύστημα καθ’ όλο τον κύκλο της ζωής του. 

 Δεδομένων των βασικών απαιτήσεων για υλικά, αναπτύσσεται ένα 
πλάνο ως μέρος του πλάνου Integrated Logistic Support για την πρόβλεψη 
των κατάλληλων υλικών. Η πρόβλεψη συνίσταται στην ταξινόμηση του υλι-
κού (κωδικοποίηση, καθορισμός επισκευασιμότητας, προσδιορισμός προμη-
θευτών, πληροφορίες κόστους, χρόνοι παράδοσης κλπ), στην προετοιμασία 
καταλόγων (stock lists), στην τεκμηρίωση (documentation) της προμήθειας 
και στην απόκτηση και παράδοση του υλικού.  

 Συνήθως δεν είναι εφικτή η πρόβλεψη επαρκούς υποστήριξης για όλο 
τον κύκλο ζωής του συστήματος, καθόσον απαιτείται δέσμευση μεγάλου κε-
φαλαίου για την αποθεματοποίηση υλικών. Το κόστος της διατήρησης των 
αποθεμάτων είναι υψηλό και επέρχεται μεγάλη φύρα, ιδιαίτερα αν εφαρμόζε-
ται τροποποίηση στον εξοπλισμό και ορισμένα εξαρτήματα καθίστανται α-
πηρχαιωμένα (obsolete). 

 Στο διάγραμμα του Σχήματος 15 φαίνονται οι πιθανές διαφορές μεταξύ 
μιας αρχικής εκτίμησης του συντελεστή αντικατάστασης, της πραγματικής ε-
πιχειρησιακής εμπειρίας και της προσαρμογής των τιμών σε κανονικά επίπε-

Περίοδος Πρόβλεψης 
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ΣΧΗΜΑ 15.  Διάγραμμα Πρόβλεψης Χρόνος 
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δα της επιχειρησιακής εμπειρίας. Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η μεταβολή 
των εκτιμήσεων στο χρόνο.  

Η πρόβλεψη των αρχικών απαιτήσεων σε ανταλλακτικά γίνεται με βάση 
εκτιμήσεις. Μετά την απόκτηση του συστήματος και τη λειτουργία του, τα δε-
δομένα μπορεί να δείχνουν ένα διαφορετικό επίπεδο χρήσης. Η πραγματική 
χρήση μπορεί να είναι ασταθής αρχικά, αλλά μπορεί να παραστεί με μία 
προσαρμοσμένη καμπύλη όπως στο σχήμα. Εάν υποθέσουμε ότι τα ανταλ-
λακτικά αρχικής υποστήριξης βασίζονται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
είναι ενδεχόμενο να προκύψει πλεονάζουσα ποσότητα αποθεμάτων, που εί-
ναι πιθανό να απορροφηθούν σε επόμενη χρονική περίοδο. Από την άλλη 
μεριά όμως, η πρόβλεψη μικρότερων ποσοτήτων αυξάνει τις πιθανότητες το 
σύστημα να τεθεί εκτός ενεργείας, λόγω έλλειψης αποθέματος (stock- out).  

 Γενικά προσδιορίζεται μια ρεαλιστική περίοδος και γίνεται προμήθεια 
επαρκών ειδών – ποσοτήτων ανταλλακτικών προκειμένου να καλυφθεί η ε-
κτιμώμενη ζήτηση. 

5.4.2 Παράγοντες Αρχικής Εφοδιαστικής Υποστήριξης 
  
 Για την εκτίμηση της πρόβλεψης ενός αρχικού αποθέματος που θα 
κάλυπτε την αρχική ζήτηση, είναι απαραίτητα τα στοιχεία αξιοπιστίας του εί-
δους. Η αξιοπιστία των ανταλλακτικών αναφέρεται στην πιθανότητα να υπο-
στεί βλάβη ένα ανταλλακτικό όταν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Ο Ρυθμός Βλαβών ενός ανταλλακτικού (μετριέται σε βλάβες ανά 
μονάδα χρόνου), επηρεάζεται από το μηχανικό σχεδιασμό του ανταλλακτι-
κού, από το επίπεδο έντασης της λειτουργίας και γενικά από την ποιότητα 
των επιμέρους τμημάτων του.  

 
 Ο Ρυθμός Βλαβών ενός συστήματος, που έχει άμεση σχέση με την α-
ξιοπιστία των επιμέρους υποσυστημάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, 
παριστάνεται γραφικά από τη γνώστη καμπύλη σε σχήμα ‘’μπανιέρας’’ 
(failure rate curve), Σχήμα 16. Ο Ρυθμός Βλαβών ξεκινά από υψηλά επίπεδα 
και βαίνει μειούμενος κατά τη χρονική περίοδο από την αρχική κατασκευή 
μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης και επίλυσης προβλημάτων κατα-
σκευής, συντήρησης ή χρήσης. Κατόπιν, διατηρείται σε ένα σταθερό επίπεδο 
για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, έως ότου αρχίσει η περίοδος παλαί-
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ΣΧΗΜΑ 16.  Καμπύλη Ρυθμού Βλαβών Συστήματος (failure rate curve) 
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ωσης και απόσυρσης του συστήματος κατά την οποία ο ρυθμός βλαβών του 
κάθε ανταλλακτικού βαίνει αυξανόμενος. Η Αξιοπιστία ή ο Ρυθμός Βλαβών 
και κατά επέκταση η ανάγκη αντικατάστασης ενός υλικού έχει άμεση επίδρα-
ση στα στοιχεία  πρόβλεψης των απαιτήσεων. 
 
  Κατά το σχεδιασμό των απαιτήσεων δίδεται, ακόμη, ιδιαίτερη βαρύτη-
τα στα υλικά υψηλής αξίας καθόσον η αποθεματική κατάσταση αυτών επη-
ρεάζει μέγιστα τη στάθμη αποθέματος ενός μεγάλου εύρους μικρότερων α-
νταλλακτικών επισκευής και αφετέρου επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος 
απόκτησης του πακέτου των ανταλλακτικών. Ως εκ τούτου απαιτείται ακρι-
βής, κατά το δυνατό, υπολογισμός των συντελεστών αντικατάστασης / ανά-
λωσης και πρόβλεψης της ζήτησης. (Blanhcard). 
 
 Συνοψίζοντας, οι σημαντικοί παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδι-
κασία προσδιορισμού των ανταλλακτικών που απαιτούνται στο πλαίσιο των 
αντικαταστάσεων που γίνονται κατά την εκτέλεση της διορθωτικής συντήρη-
σης, είναι:   

 α. Η αξιοπιστία του υλικού (Reliability)  

 β. Η ποσότητα των ειδών που χρησιμοποιείται. 

 γ. Η πιθανότητα διαθεσιμότητας του ανταλλακτικού όταν απαιτη-
θεί. 

 δ. Η κρισιμότητα του είδους σε σχέση με την αποστολή του συ-
στήματος και 

 ε. Το κόστος του ανταλλακτικού. 

 

5.4.3 Παράμετροι Επιλογής Υλικών Α.Υ. 
 
Προκειμένου να επιλεγούν από τον αγοραστή ενός συστήματος οι τε-

λικές ποσότητες των απαιτούμενων ανταλλακτικών αρχικής υποστήριξης που 
συνήθως προτείνει ο προμηθευτής, λαμβάνονται υπόψη αναλυτικότερα οι 
παρακάτω παράμετροι: 

α. Περίοδος Αρχικής Υποστήριξης (π.χ. 24 μήνες). 

β.  Συνολικός αριθμός Συστημάτων.  

γ.  Ώρες Λειτουργίας/ Σύστημα / στη μονάδα του χρόνου.  

δ.  Αριθμός Μονάδων Υποδοχής του Συστήματος. 

ε . Επίπεδα Συντήρησης (π.χ. 1ος και 2ος Βαθμός (Ο & I Level))  

στ.  Χρόνος Κύκλου Επισκευής Υλικών Επιπέδου Μονάδας. 

ζ. Χρόνος Παραγγελίας και Αποστολής καινούργιου υλικού.  

η. Χρόνος Εργοστασιακού Κύκλου Επισκευής των υλικών. 

θ. Επιθυμητό ποσοστό Διαθεσιμότητας (Availability) του Συστήμα-
τος και επιθυμητό ποσοστό εφοδιαστικής διαθεσιμότητας, ήτοι η πιθανότητα 
% για ύπαρξη ενός ανταλλακτικού στα αποθέματα, όταν απαιτηθεί για την 
αποκατάσταση μιας βλάβης.  

 ι.  Τυχόν υπάρχοντα αποθέματα στην αποθήκη.  
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ια. Τυχόν εμπειρικά στοιχεία καταναλώσεων του εφοδιαστικού κέ-
ντρου. 

ιβ. Διαμόρφωση και στοιχεία μέσου χρόνου βλαβών των υλικών 
(Mean Time Between Failure – ΜΤBF) που δίδονται από τον κατασκευαστή. 

 ιγ. Κρισιμότητα, φύση (αναλώσιμα, κύκλου επισκευή, ορίου λει-
τουργίας – ζωής) και κόστος των υλικών. 

 Η επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων για τον προσδιορισμό της 
βέλτιστης ποσότητας των απαιτούμενων ειδών ανταλλακτικών, γίνεται με τη 
χρήση συγκεκριμένων αλγόριθμων που βασίζονται στη θεωρία των πιθανο-
τήτων (κατανομή Poisson), η ανάλυση των οποίων εκφεύγει του σκοπού του 
παρόντος.   

 
5.4.4 Αποθέματα και Διαθεσιμότητα 
 
 Διαθεσιμότητα (Availability), είναι η ικανότητα ενός στοιχείου, συγκρο-
τήματος, συστήματος, εξοπλισμού ή αντικειμένου, να εκτελέσει την απαιτού-
μενη λειτουργία σε μία καθορισμένη χρονική περίοδο - Operational Period 
(Defence Standard 00-49 / 1996). 
 
 Η διαθεσιμότητα, γενικά, εκφράζεται μαθηματικά ως το πηλίκο του 
χρόνου σε λειτουργική κατάσταση (Up Time = Operating Time (OT) + 
Standby  Time (ST)), προς το άθροισμα του συνολικού χρόνου, σε λειτουργι-
κή κατάσταση και μη λειτουργική κατάσταση (Total Time = Up Time + Down 
Time). Ο χρόνος σε μη λειτουργική κατάσταση (Down Time) αποτελείται από 
τους επιμέρους χρόνους διάγνωσης της βλάβης, επισκευής, επιθεώρησης, 
δοκιμής, αναμονής για ανταλλακτικά και διοικητικούς χρόνους. Η διαθεσιμό-
τητα με βάση τα παραπάνω εκφράζεται με τη σχέση: 
 
                                ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   
 ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ + ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Το ‘’Διαθέσιμο Σύστημα’’ θεωρείται ο ύστατος στόχος του συστήματος 
Logistics. Η επιχειρησιακή διαθεσιμότητα Αο είναι ο καταλληλότερος δείκτης 
διαθεσιμότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της δυνα-
τότητας του συστήματος να εκτελέσει την απαιτούμενη λειτουργία σε μία κα-
θορισμένη χρονική περίοδο στο επιχειρησιακό του περιβάλλον. (DoD, 
Acquisition Logistics Guide, και Defence Standard 00-49/1996). 

 
Η κατάσταση ενός Συστήματος, από λειτουργικής απόψεως, σε δεδο-

μένη χρονική περίοδο όπως προαναφέρθηκε διακρίνεται σε:  
 

  OS:    Κατάσταση Λειτουργίας (Operable State) που αντιστοιχεί 
στο χρονικό διάστημα Up Time = Operating Time + Standby Time 
 
  DS:    Κατάσταση εκτός ενεργείας (Down State) που αντιστοιχεί 
στο διάστημα Down Time = Total Preventative Maintenance Time + Total 
Corrective Maintenance Time + Administration and Logistics Delay 
Time.  
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Οι διαδοχικές καταστάσεις στις οποίες μεταπίπτει το Σύστημα κατά τη 

διάρκεια δεδομένης χρονικής περιόδου, μπορεί να αναλυθούν όπως φαίνεται 
στο πιο πάνω διάγραμμα. Οι αντίστοιχοι χρόνοι μπορούν να διακριθούν σε 
Up Time = To  και στο χρόνο Down Time (DT) που επιμερίζεται ως εξής: 

α. DTc  : Down Time εξ’ αιτίας ενεργειών διορθωτικής συντήρη-
σης (corrective maintenance), CMT με <DTc> = MTTR: Μέσος χρόνος Αντι-
κατάστασης / Επισκευής  (Mean Time To Replace/Repair) 

β. DTs  : Down Time εξ’ αιτίας έλλειψης ανταλλακτικών, με 
<DTs>: Μέσος χρόνος αναμονής ανταλλακτικών 

γ.  DTprev , Χρόνος εκτέλεσης προληπτικής συντήρησης, PMT  

δ. DTtpr , Down Time λόγω τεχνικών προβλημάτων 

ε. DTh , Down Time λόγω ανθρώπινου παράγοντα  

ζ. DTadm , Down Time λόγω διοικητικών ενεργειών   

η. DTothers , Άλλοι λόγοι 

 

 Εάν είναι,  DTX  = DTprev + DTtpr  +  DTh + DTadm + DTothers, τότε: 

 
 

o 
T S C DT DT  x 

DT 

 
Εάν θεωρήσουμε ότι DTx=0, τότε σύμφωνα με τα προηγουμένως α-

ναφερθέντα, η διαθεσιμότητα του Συστήματος προκύπτει ως εξής:  

α β γ δ ε ζ η 

OS DS 

Το CMT ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

OS 

x% 100 - x% 

Χρόνος 
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Οι αντίστοιχοι δείκτες διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τα προαναφερθέ-
ντα και με βάση τα παραπάνω, δίδονται από τους παρακάτω τύπους: 
 
Επιχειρησιακή Διαθεσιμότητα (OPERATIONAL AVAILABILITY): 
 
   To           MTΒF 

Ao

x
  =  ------------------------------------    =    -------------------------------- 

 To  + DTc + DTs     MTΒF + MTTR + < sDT >  

 
Εφοδιαστκή Διαθεσιμότητα (SUPPLY AVAILABILITY) : 
   To          MTΒF 

A
s
  =  ----------------------    =    ----------------------- 

    To  + DTs               MTΒF + <DTs> 

 
όπου, MTΒF: Μέσος Χρόνος Μεταξύ Βλαβών (Mean Time Between Failures) 

Έστω ότι ΟΤ=Το=360 ημέρες, DTx =40 ημέρες και DTs  [0,360] τότε η 
διαθεσιμότητα Aο (Operational Availability) θα είναι: 

               Το     360    
A
o
  =  --------------------------     ή  A

o
  =  --------------------- 

        Το + DTs + DTx                360 + 40 + DTs 

 
Γραφικά, η σχέση της διαθεσιμότητας Αο με το χρόνο αναμονής α-

νταλλακτικών DTS , παρίσταται όπως παρακάτω: 
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ΣΧΗΜΑ 17. Σχέση Αο και DTs 

 
100 - x% 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ T 
o 

 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  DT 
s 

DT 
c 
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 Στην περίπτωση που υποθέσουμε ότι οι χρόνοι, DTx και DTs είναι α-
μελητέοι, ο μέσος χρόνος εκτός ενεργείας (MDT) θα ταυτίζεται με το ΜΤΤR 
του Συστήματος, που κατ’ επέκταση σημαίνει απεριόριστες επενδύσεις για 
κάλυψη των απαιτήσεων σε εξοπλισμό, υλικά, προσωπικό κλπ αντίστοιχα. 
Εάν έχουμε ένα σύστημα με MTBF = 250 h και MTTR = 0.5 h τότε:  

   250 
 Αο=   ---------------------- = 0.9980 
       250 + 0.5 

Εάν υποθέσουμε ότι 2 φορές στις 5 καθυστερεί η επισκευή για τεχνικούς λό-
γους κατά 4 ώρες και πρέπει 2 φορές στις 5 να περιμένουμε κατά 48 ώρες 
για την αποστολή του ανταλλακτικού από τα κεντρικά αποθέματα, τότε πετυ-
χαίνουμε: 

ALDT = 2/5*4+2/5*48 = 1.6 + 19.2 = 20.8h (Administration and Logistics De-
lay Time) και  

<DT>= 0.5 + 20.8 = 21.3 h 
                        250 
ήτοι η επιχειρησιακή διαθεσιμότητα είναι,  Αο=   ---------------------- = 0.9215 
                     250 + 21.3 

Συνεπώς η διαθεσιμότητα του Συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από παράγοντες συντήρησης και υποστήριξης αυτού, ζωτικό 
μέρος του οποίων αποτελεί η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών. Επισημαί-
νεται ότι, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, με τα στοιχεία του πα-
ραδείγματος , η μη διαθεσιμότητα επηρεάζεται στο μεγαλύτερο της πο-
σοστό από την έλλειψη ανταλλακτικών: 
     Χρόνος  % Mη Διαθεσιμότητας 
Επισκευή      0.5       2.35 
Τεχνικά προβλήματα    1.6       7.51 
Αναμονή Ανταλλακτικών  19.2     90.14 
     21.3      100 

Ο σκοπός της πρόβλεψης είναι η εξασφάλιση της καλύτερης σύνθε-
σης (mix) ειδών και ποσοτήτων ανταλλακτικών, ώστε να καλύπτεται η απαι-
τούμενη διαθεσιμότητα του Συστήματος, με το μικρότερο κόστος. Μπορούμε 
να μειώσουμε το ρίσκο έλλειψης ανταλλακτικών αυξάνοντας τα αποθέματα. 
Εάν μειώσουμε για παράδειγμα την προηγούμενη περίπτωση αναμονής α-
νταλλακτικών από 2 προς 5, σε 1 προς 20 τότε η διαθεσιμότητα Αο του Συ-
στήματος θα είναι 0.978.  

Ο προσδιορισμός της επιθυμητής διαθεσιμότητας και του κεφαλαίου 
που προτιθέμεθα να επενδύσουμε είναι πρωταρχικής σημασίας για την επι-
λογή των ειδών και των ποσοτήτων των ανταλλακτικών αρχικής υποστήριξης 
του Συστήματος.  

Στο πιο κάτω διάγραμμα φαίνεται ένα παράδειγμα σχέσης της επέν-
δυσης δείγματος αποθεμάτων με την εκτιμώμενη διαθεσιμότητα του Συστή-
ματος.  

Συνεπώς η διαθεσιμότητα του συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την πρόσβαση στα αποθέματα ανταλλακτικών. 
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Επιπλέον, η πρόσβαση στα αποθέματα, άρα και η διαθεσιμότητα του 
Συστήματος, μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την επένδυση και δέσμευση πε-
ρισσότερων ή λιγότερων κεφαλαίων που απαιτούνται για την απόκτηση των 
ανταλλακτικών της αρχικής υποστήριξης.  

     Διαθεσιμότητα (%) 
 

5.4.5 Υπολογισμοί Υλικών Αρχικής Υποστήριξης (Κατανομή 
Poisson) 

Ο υπολογισμός του μέσου αριθμού αναμενόμενων βλαβών (λ) ή μέση 
τιμή της κατανομής Poisson, για δεδομένο χρόνο ροής ανεφοδιασμού (ΤΑΤ) 
γίνεται βάσει του τύπου. 

 

όπου: 

Ν sys : Το σύνολο των Συστημάτων (Quantity of System) 

 OT:  Συντελεστής ωρών λειτουργίας που αντιπροσωπεύει την αναλο-
γία χρόνου λειτουργίας για Εκμετάλλευση / Συντήρηση (ΣΕΣ), αναγόμενος 
στην μονάδα του χρόνου (ΟΤ=ΩΛΣ*ΣΕΣ/365), ώστε να ληφθεί υπόψη και ο 
επιπλέον χρόνος λειτουργίας των συστημάτων όταν αυτά είναι σε λειτουργία 
αποκλειστικά για εργασίες συντήρησης 

QTPI: Ποσότητα του υλικού ανά σύστημα (Quantity per Item) 

TAT: Χρόνος Ροής Ανεφοδιασμού (Turn Around Time). Στο χρόνο αυ-
τό, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος εντοπισμού της βλάβης, αφαίρεσης του 
εξαρτήματος, επανατοποθέτησης και επιβεβαίωσης καλής λειτουργίας, κα-
θόσον το άθροισμα αυτών των χρόνων είναι κατά κανόνα πολύ μικρό σε 
σχέση με το χρόνο ALDT. Οι μέσοι χρόνοι προσδιορίζονται ανάλογα με το 
επίπεδο επισκευής. Τέλος, εάν το υλικό δεν επισκευάζεται αλλά αχρηστεύε-
ται, ως ΤΑΤ λαμβάνεται το χρονικό διάστημα για το οποίο γίνεται η προμή-
θεια (Provisioning Period) 
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ΣΧΗΜΑ 18.  Διάγραμμα Σχέσης Επένδυσης σε Αποθέματα & Διαθεσιμότητας 
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MTBD: Μέσος χρόνος μεταξύ αντικατάστασης υλικών (Mean Time Be-
tween Demand). Το θεωρητικό MTBF (predicted value από τον κατασκευα-
στή του συστήματος σύμφωνα με ΜΙL-ΗDΒK-217), διαιρείται με το συντελε-
στή ΣΠ (1,25 - 2), ώστε να προκύψει το εκτιμώμενο "Field Proven" MTBD. 

Οποιαδήποτε κανονική τυχαία μεταβλητή (R) προκύπτει από μία τυπι-
κή (standard) κανονική μεταβλητή (Ζα) πολλαπλασιαζόμενη με την τυπική 
απόκλιση της κανονικής τυχαίας μεταβλητής (SD) και προσθέτοντας την μέ-
ση τιμή της κανονικής τυχαίας μεταβλητής (λ). Ειδικά για μία κατανομή Pois-
son, ισχύει ότι η τυπική απόκλιση είναι η τετραγωνική ρίζα του μέσου. Συνε-
πώς η τελική ποσότητα ανταλλακτικών, που θα δώσει ένα επιθυμητό Βαθμό 
Βεβαιότητας (Confidence level α) θα είναι: 

𝑹 = 𝝀 + 𝜡𝒂 × √𝝀                                       όπου: 

R  Συνιστώμενη ποσότητα ανταλλακτικών (Recommended quanti-
ty of spares ) 

λ  Ο Μέσος Πιθανός Αριθμός εμφάνισης βλαβών και απαίτησης 
αντίστοιχων ανταλλακτικών (Mean Probable Spares Request). 

α  Βαθμός Βεβαιότητας (Confidence Level) 

Ζα  Συντελεστής βεβαιότητας που προκύπτει από το α 

𝑺𝑫 = √𝝀 Η τυπική απόκλιση της κατανομής. Δίδει το μέτρο των 
αποκλίσεων των εμφανιζόμενων βλαβών από τον μέσο τους λ (Standard De-
viation of the Mean Number of the Demands of Spares). 

Η ποσότητα των ανταλλακτικών (Q) προκύπτει από την εφαρμογή του 
παραπάνω τύπου για zo (συντελεστής επιπέδου εμπιστοσύνης για Ο Level) 
και zs (συντελεστής επιπέδου εμπιστοσύνης για I Level). Κατόπιν στρογγυ-
λοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο ώστε να προκύψει ο συνιστώμενος 
αριθμός ανταλλακτικών και επιμερίζεται στις Μονάδες/ Βάσεις κατανομής των 
Συστημάτων (εφόσον το υλικό είναι χαρακτηρισμένο ως LRU) ή στα συνερ-
γεία ενδιάμεσου επιπέδου επισκευής (I Level) εάν το υλικό είναι SRU, από 
όπου προκύπτει η συνολικά απαιτούμενη ποσότητα (QTY).  

Η Εφοδιαστική Διαθεσιμότητα (πιθανότητα να είναι διαθέσιμο ένα α-
νταλλακτικό όταν ζητηθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου ΤΑΤ) συνάγεται, ανά 
υλικό, βάσει της αθροιστικής συνάρτησης κατανομής Poisson (Αs = 
POISSON (QTY ; λ ; 1)) 

Με βάση τους χρόνους ALDT = DTs, (Administration and Logistics De-
lay Time), που προκύπτουν από τη σχέση της εφοδιαστικής διαθεσιμότητας 
με τους χρόνους ΧΡΑ ή ΤΑΤ, και τους χρόνους MTBD, υπολογίζεται η Επι-
χειρησιακή Διαθεσιμότητα (Operational Availability Αο) ανά υλικό, από τον 

τύπο : 
S

O
DTMTBD

MTBD
A


  

Το γινόμενο των Επιχειρησιακών Διαθεσιμοτήτων ανά υλικό αποτελεί 
και την εκτιμώμενη Επιχειρησιακή Διαθεσιμότητα του συνόλου των Συστημά-
των που μπορεί να επιτευχθεί με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
από την ως άνω επεξεργασία των στοιχείων των υλικών. 
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Το μοντέλο ανάπτυξης που χρειάζεται η χώρα, θα
πρέπει να έχει ως κυρίαρχα στοιχεία την
οικονομία χαμηλού άνθρακα και την κυκλική
οικονομία έχοντας ένα βαθύτερο προοδευτικό
χαρακτήρα, με επιστημονική βάση και στόχο την
κοινή συμβολή στην καινοτομία
Θέματα όπως η μεταφορά τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας και ο τρόπος χρηματοδότησης
μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων
χωρών παραμένουν ακανθώδη και πάντα στο
προσκήνιο είτε μιλάμε για την κλιματική αλλαγή
είτε για την διαχείριση και μείωση κινδύνου
καταστροφών είτε για την αναπτυξιακή βοήθεια.

Η κυκλική οικονομία συνιστά μετεξέλιξη της ανακύκλωσης. Φεύγουμε από το μοντέλο «παραγωγή-κατανάλωση-
απόρριψη» και περνάμε σε ένα άλλο: Βλέπουμε τα προϊόντα σαν μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε αξία, όχι κλείνοντας τον κύκλο
τους, αλλά σε κάθε φάση της ωφέλιμης ζωής τους. Εστιάζουμε στην επαναχρησιμοποίηση, στην επισκευή, στην ανανέωση.

Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της Ε.Ε για την κυκλική οικονομία στα EN , EL και SV. 
Σ. Φάμελλος  ΥΠΑΝ.
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Environmental Protection Policy and 
Legislation

(Περιβαλλοντική νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο)
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Η Ελλάδα πολυέξοδη χώρα της Ε.Ε στη διαχείριση απορριμμάτων (Classification of the Functions of Government - COFOG)

Στην Ελλάδα διαπιστώνεται από
τους δημότες το κόστος της
διαχείρισης των αστικών
απορριμμάτων ΑΣΑ μέσω των
παγίων χρεώσεων χρήσης
ρεύματος της ΔΕΗ (!!!).

Από την απόκλιση της ορθής
διαχείρισής των άλλων
προηγμένων χωρών της Ε.Ε
τα οικονομικά οφέλη των
Τοπικών Διοικήσεων (ΟΤΑ)
από τους λογαριασμούς της
ΔΕΗ δυστυχώς δεν
αποδίδουν τα μέγιστα….
Έτσι, οι σχετικοί οικονομικοί
δημοτικοί διαχειριστές
μάλλον δεν προστατεύουν
το περιβάλλον της χώρας
και τη ποιότητα ζωής των
δημοτών τους.



Πηγή: The 2018 Environmental Performance Index (EPI) 

The 2018 EPI Rankings. Rank, EPI score, and regional standing (REG, shown in color) for 180 countries. 

Την 22η θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα στον
παγκόσμιο «Δείκτη Περιβαλλοντικής Απόδοσης
2018» (Environmental Performance Index-EPI), ο
οποίος παρουσιάστηκε στο Νταβός της Ελβετίας.
Μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας
κατέχει τη 18η θέση.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, την πρώτη πεντάδα
αποτελούν κατά σειρά η Ελβετία, η Γαλλία, η Δανία, η
Μάλτα και η Σουηδία. Τη χειρότερη περιβαλλοντική
βαθμολογία στον κόσμο έχει το Μπουρούντι και τις
πέντε τελευταίες θέσεις συμπληρώνουν το
Μπαγκλαντές, η Δημοκρατία του Κονγκό, η Ινδία
και το Νεπάλ. Πρόκειται για ένα σύνθετο δείκτη, ο
οποίος «βαθμολογεί» 180 χώρες με βάση μία σειρά από
επιμέρους παραμέτρους, που αφορούν την
περιβαλλοντική και δημόσια υγεία, καθώς και τη
βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων και τη ποιότητα του
αέρα αποτελεί σήμερα την κυριότερη περιβαλλοντική
απειλή για τη δημόσια υγεία.

EPI RankingsÖ Όσο ψηλότερα στον δείκτη βρίσκεται μία χώρα, τόσο επιβραβεύεται για την προστασία της δημόσιας υγείας από περιβαλλοντικές
απειλές (ιδίως για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης), τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την προστασία των δασών και της
βιοποικιλότητας, τη μείωση των «αερίων του θερμοκηπίου» και τη συμβολή της στη μάχη για την προστασία της κλιματικής αλλαγής.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Θεματολογία προς ενημέρωση και προβληματισμό - The 2018 Environmental Performance Index-EPI Ranking



Landfill cost/Landfill rates/Ταφή Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 

Η Ελλάδα πράγματι είναι μία από τις δέκα χώρες που έχει ζητήσει περαιτέρω προθεσμία πέντε χρόνων,
περισσότερη από τις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή να συμμορφωθεί με το πλαίσιο για τους Χώρους Υγειονομικής
Ταφής (!!!) έως το 2035, αντί για το 2030, που έχουν οι υπόλοιπες χώρες.

Το σημαντικό δεν είναι μόνο να διαχωρίζουμε πρώτες ύλες στην πηγή, δεν είναι μόνο να τις ανακυκλώνουμε, αλλά πρέπει
επίσης να δημιουργήσουμε μία ‘δευτερογενή αγορά’ πρώτων υλών (Βιομηχανική συμβίωση), για να περάσουν στον
κύκλο της οικονομίας τα υλικά που επαναχρησιμοποιούνται.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΕΛΛΑΣ

ΣΟΥΗΔΙΑ



MSW treatment (2012->) - Ευρωπαϊκή διαχείριση αστικών στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ) (2012->)

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Το σύνηθες διάγραμμα διαχείρισης αστικών στερεών απορριμμάτων. Τι προβλέπεται για τις χωματερές και για την Ελλάδα.
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Θεματολογία προς ενημέρωση και προβληματισμό – η Ελληνική (ατελείωτη) περιγραφή των αποβλήτων
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Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.
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Επιχειρησιακά Προγράμματα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013 και ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ 2014-2020

ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκλήρωση προγράμματος αποκατάστασης των
χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων –με
επισφαλές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σε κάποιες
περιπτώσεις (π.χ. ορισμένων ΧΑΔΑ Πελοποννήσου, Κ.
Μακεδονίας, Ν. Αιγαίου κ.α.) • Δημιουργία 16 νέων
ΧΥΤΑ, επεκτάσεις 12 ΧΥΤΑ και 23 νέοι ΣΜΑ •
Χρηματοδότηση 11 μονάδων ανάκτησης σύμμεικτων
αστικών αποβλήτων μέσω ΣΔΙΤ ή μη (στην Ηλεία,
Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Πελοπόννησο, Σέρρες,
Ήπειρο, Θήβα, Φωκίδα, Λευκάδα) • Ολοκλήρωση
κατάρτισης νέων εθνικών σχεδίων πρόληψης
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων και
υποστηρικτικών μελετών για διάφορα ρεύματα
αποβλήτων. • Προώθηση δράσεων διαχείρισης
βιοαποβλήτων και ιλύος από αστικά λύματα •
Ολοκλήρωση προγράμματος καταγραφής
ρυπασμένων χώρων από παρελθούσα βιομηχανική ή
συναφή δραστηριότητα.

ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ 2014-2020

Βασικά χαρακτηριστικά προγράμματος

Κοινό τομεακό πρόγραμμα με το Υπουργείο Υποδομών: «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ) • Ο Τομέας
Περιβάλλον του ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ αποτελεί το βασικό Πυλώνα για την εφαρμογή της
εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής, σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα ΠΕΠ
και συναφή τομεακά προγράμματα και σε ισορροπία με τον πυλώνα των Μεταφορών,
υπό τη στέγη της ενιαίας δομής του νέου Ε.Π. • Η αλλαγή των δομών αποτελεί μεγάλη
πρόκληση σε ό,τι αφορά την εύρυθμη εφαρμογή της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής.
• Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης. • Ανάπτυξη Συστημάτων συλλογής
βιοαποβλήτων.• Δημιουργία "Πράσινων Σημείων" και δικτύωσή τους.• Δημιουργία
δημοτικών μονάδων επεξεργασίας (κομποστοποίησης) βιοαποβλήτων. • Δράσεις
ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς
απομακρυσμένους οικισμούς. • Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών
ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους ΠΕΣΔΑ. • Ανάπτυξη και επέκταση
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων από κατασκευές και
κατεδαφίσεις σε νησιά. • Δημιουργία Μονάδων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων
(βιομηχανικών, νοσοκομειακών κ.λπ.). • Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύων από
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. • Περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις ρυπασμένων
χώρων από βιομηχανικά, επικίνδυνα απόβλητα. • Δράσεις υποστήριξης ΦοΔΣΑ και
ευαισθητοποίησης κοινού.

Για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής
χρήσης των πόρων το ΕΠΥΜΠΕΡΑΑ χρηματοδοτείται με1.739.000.000 Ευρώ (αφορούν
το Τ.Σ δηλ. 87.9%).

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.



Το Κράτος κρίνει επιτακτική την ανάγκη για την υιοθέτηση ενός
σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου ανακύκλωσης βασισμένου στις
νέες επιλογές με γνώμονα:

-Την υλοποίηση της στρατηγικής, των πολιτικών, των στόχων,
των δράσεων και των μέτρων του ΕΣΔΑ.

-Την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων συσκευασιών και
άλλων προϊόντων σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο

Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΣΣΠΔΑ)

-Την μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων συσκευασιών
ή άλλων προϊόντων με την ενθάρρυνση κατά προτεραιότητα:
της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση τους, καθώς και
ανάκτησης υλικών (reverse logistics) και ανακύκλωσής τους,
ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και πρωτογενών
πρώτων υλών.

-Το σχεδιασμό και την καθιέρωση προγραμμάτων επιστροφής
(εγγυοδοσίας), συλλογής και ανάκτησης με τη συμμετοχή όλων
των εμπλεκόμενων μερών.

Πηγή: Φόρουμ της πρωτοβουλίας Α–Energy Investments, 10 Ιανουαρίου 2017  και Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕ).

-Την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών συμμετοχής της κοινωνικής
οικονομίας και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των τοπικών
κοινωνιών και των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση
αποβλήτων, με στόχους κοινωνική συμμετοχή, κοινωνικό έλεγχο και
επίτευξη κοινωνικών συναινέσεων.

-Το ύψος των διαθέσιμων από το ΕΣΠΑ πόρων (περί τα 880 εκατ.
ευρώ). Οι αρχικοί προϋπολογισμοί των ΠΕΣΔΑ των
Περιφερειών ξεπερνούσαν τα 2,4 δισ. ευρώ, τα οποία με
αρκετό εξορθολογισμό και «ψαλίδισμα» είχαν μειωθεί στο
1,3 δισ. ευρώ.

-Την αύξηση της ανακύκλωσης απαλύνοντας το πρόβλημα που
δημιουργεί η έλλειψη βασικών υποδομών για τα σκουπίδια, μετά και
το τελικό «ψαλίδισμα» των αιτημάτων των περιφερειών.

-Ισχυρές επιφυλάξεις διατυπώθηκαν από περιβαλλοντικές
οργανώσεις και συλλογικότητες, οι οποίες θεωρούν ανεπαρκή τα
μέτρα που δρομολογούνται για την επίτευξη των δεσμεύσεων και
των στόχων που απορρέουν από το ΕΣΔΑ και τα ΠΕΣΔΑ.

-Ένα ειδικότερο ερώτημα, που τίθεται, είναι αν ασκούνται από

κάποια Συλλογικά Σ.Ε.Δ στρατηγικές που επηρεάζουν την
ισότιμη ένταξη άλλων ή προκαλούν οικονομική ζημία,
πλήττοντας τον ανταγωνισμό αλλά και τη βιωσιμότητά των
ανταγωνιστών τους.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Επιχειρησιακά Προγράμματα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013 και ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ 2014-2020

Βλέπε 
παρακάτω
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Επιχειρησιακά Προγράμματα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013 – η Ελληνική περιγραφή

Πηγή:Στοϊλόπουλος Βασίλειος ΕΠΠΕΡΑΑ.



Different definitions/terminology: – “household waste” &
“municipal waste” not always separate from “total waste” –
“total waste” & “waste arisings” (to arise), municipal solid
waste (MSW), Garbage, Biowaste, Biodegradable, Βιοαπόβλητα,
Οργανικά απόβλητα, Βιοαποδομήσιμα, Βιοδιασπώμενα,
Βιοαποικοδομήσιμα, κλπ.

Different definitions/terminology

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
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Η νέα κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα απόβλητα σχετίζεται με τις εισροές πόρων στην
οικονομία, με τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και με στρατηγικές για περιορισμό των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διαχείρισή τους, ενώ αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο, οι δυνατότητες
εφαρμογής οικονομικών εργαλείων και κινήτρων για την επίτευξη στόχων περιβαλλοντικής πολιτικής, επιπλέον των
παραδοσιακών ρυθμίσεων.

Βασικά θεσμικά κείμενα διαμόρφωσης πολιτικής

Οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Νόμο 4042/2012.
Στρατηγική «Ευρώπη 2020», που εντάσσει την εμβληματική πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί

αποτελεσματικά τους πόρους»
Χάρτης πορείας για την αποδοτικότητα των πόρων (έως 2020)
Πρόταση για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (έως 2020). Μετατροπή της Ε.Ε σε μια πράσινη και

ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων εκπομπών CO2 και αποδοτικής χρήσης των πόρων

Πλαίσιο πολιτικής της Ε.Ε

Πηγή:ΥΠΕΚΑ
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Οι βασικές κατευθύνσεις της οδηγίας-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ και του Νόμου 4042/2012 έχουν ως εξής:

Πεδίο εφαρμογής το σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων (αστικά, λοιπά μη επικίνδυνα, επικίνδυνα απόβλητα και
απόβλητα έλαια)

Ο παραγωγός και ο κάτοχος των αποβλήτων θα πρέπει να διαχειρίζονται τα απόβλητα κατά τρόπον που να εξασφαλίζεται
υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας με εφαρμογή της κατευθυντήριας αρχής "ο
ρυπαίνων πληρώνει".

Με σκοπό την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των πόρων, τηρείται κατά το δυνατόν η ιεράρχηση διαχείρισης: α)
πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, γ) ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση,
όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) διάθεση,

Η ιεράρχηση αφορά το σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων της επικράτειας.
Προτεραιότητα η ασφαλής διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δυσμενείς

επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον

Πηγή:ΥΠΕΚΑ
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Βασικές κατευθύνσεις οι οποίες απορρέουν από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία  



Προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας

❑ Ενθαρρύνεται η καθιέρωση χωριστής συλλογής αποβλήτων

όπου αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό
και ενδεδειγμένο για να επιτευχθούν ποιοτικά πρότυπα στους
τομείς ανακύκλωσης και στο πλαίσιο αυτό καθιερώνεται
χωριστή συλλογή τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλο,
πλαστικό και γυαλί έως το 2015.

❑ Έως το 2020 επιτυγχάνεται αύξηση της προετοιμασίας για

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων και ειδικότερα
για το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα
νοικοκυριά κατά 50 % τουλάχιστον του συνολικού βάρους τους.

❑ Έως το 2020 επιτυγχάνεται αύξηση της προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση μη
επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων
κατά 70 % τουλάχιστον του συνολικού βάρους τους.

Προώθηση χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων

❑ Ενθαρρύνεται η επίτευξη χωριστής συλλογής των βιολογικών

αποβλήτων ώστε να διευκολύνεται η κατάλληλη επεξεργασία
και ανακύκλωσή τους και τίθενται εθνικοί στόχοι για το 2015
(5%) και το 2020 (10%).

Πηγή:ΥΠΕΚΑ
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Landfilling of biodegradable waste 

Βασικές κατευθύνσεις οι οποίες απορρέουν από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία  

ΜΕΙΩΣΗ TΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ (τρόφιμα, φαγητά, κλπ.)
(βλέπε χθεσινή εισήγηση)  
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Πηγή: Ministry for the Environment, Energy & Climate Change-Hellastat, waste management sector study, Sept. 2009-Ελλάδα, Η κατάσταση του Περιβάλλοντος 2008. 

Landfilling of biodegradable waste Χωρίς λόγια.

Που βρίσκεται η χωματερή?

Βιοαποδομήσιμα απόβλητα (ΒΑΑ)
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Στη χώρα διαχωρίζονται τα απορρίμματα σε μια κατάσταση που βαίνει
κατά της αντίστροφης εφοδιαστικής (Logistics) και της
κυκλικής οικονομίας.

Το δίκτυο προδιαλογής ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας στηρίζεται
στον μπλε κάδο, όπου συγκεντρώνονται όλες οι κατηγορίες των
υλικών. Με μια πολύ μικρότερη πυκνότητα αναπτύσσονται κάδοι
ξεχωριστής συλλογής γυαλιού. Στους στόχους του ΥΠΑΝ/ΥΠΑΠΕ είναι
και η ανάπτυξη αντίστοιχου δικτύου ξεχωριστής συλλογής χαρτιού
(έντυπου και συσκευασίας).

Για τα λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά, το ρόλο του βασικού δικτύου
ξεχωριστής συλλογής προβλέπεται να παίξουν τα «πράσινα σημεία»
και τα γνωστά σημεία υποδοχής των συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης (μπαταρίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές κλπ.).

Τα δίκτυα ξεχωριστής συλλογής και διαλογής των βιοαποβλήτων για την
επίτευξη του στόχου 40% περιλαμβάνουν την οικιακή
κομποστοποίηση (3% των βιοαποβλήτων), την ξεχωριστή
συλλογή των «πράσινων», την ξεχωριστή συλλογή από μεγάλους
παραγωγούς και τη σταδιακή ανάπτυξη δικτύου χωριστής
συλλογής αποβλήτων οικιών σε επιλεγμένους ζώνες ανά τους Δήμους.

Ανακύκλωση απορριμμάτων στη Σουηδία.

Ανακύκλωση απορριμμάτων στην Ελλάδα από την ΕΕΑΑ. 

Πηγή: Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕ).

Βασικές κατευθύνσεις οι οποίες απορρέουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία  



Πηγή: Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕ).

Ανακύκλωση απορριμμάτων με αντίστροφη εφοδιαστική. Ανακύκλωση απορριμμάτων με αντίστροφη εφοδιαστική. 

Ανακύκλωση απορριμμάτων με αντίστροφη εφοδιαστική. Ανακύκλωση απορριμμάτων με αντίστροφη εφοδιαστική. 

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Ανακύκλωση και αντίστροφη εφοδιαστική απορριμμάτων στη Σκανδιναβία 



Πηγή: Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕ).

Ανακύκλωση απορριμμάτων σε πράσινο σημείο. 

Ανακύκλωση απορριμμάτων σε πράσινο σημείο. 

Ανακύκλωση απορριμμάτων σε πράσινο σημείο. 

Ανακύκλωση απορριμμάτων σε πράσινο σημείο. 

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Ανακύκλωση , αντίστροφη εφοδιαστική απορριμμάτων και πράσινα σημεία στη Σκανδιναβία 
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Η Σουηδία οργανώνεται γύρο στην κυκλική οικονομία (Circular economy aspects in Sweden) – Βιομηχανική Συμβίωση

Θυμηθείτε!
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Ενθάρρυνση χρήσης οικονομικών εργαλείων

❑ Ενισχύεται η έννοια της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» προς υποστήριξη του σχεδιασμού και της παραγωγής
αγαθών τα οποία λαμβάνουν πλήρως υπόψη και διευκολύνουν την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων, καθ’ όλο
τον κύκλο ζωής τους.

Στην Ελλάδα η «διευρυμένη ευθύνη παραγωγού» εφαρμόζεται στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών
και άλλων προϊόντων του Ν.2939/2001.
❑ Ενθαρρύνεται η χρήση οικονομικών εργαλείων για την προώθηση της ιεραρχίας αποβλήτων. Το σκοπό αυτό επιτελεί το

ειδικό τέλος ταφής που προβλέπεται στο ν.4042/2012 για την διάθεση μη επεξεργασμένων σύμμεικτων αστικών,
βιοαποδομήσιμων και αδρανών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής από 1ης Ιανουαρίου 2014.

Τήρηση βασικών υποχρεώσεων από ισχύουσες ειδικότερες οδηγίες για τα απόβλητα, που έχουν προσδιορίσει
σε πολύ μεγάλο βαθμό τη στοχοθεσία του υφιστάμενου εθνικού σχεδιασμού μη επικινδύνων αποβλήτων και
των ΕΣΔΑ-ΠΕΣΔΑ.

❑ Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, για να δημιουργήσουν ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο
εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων για την ανάκτηση σύμμεικτων αστικών αποβλήτων από
νοικοκυριά, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

❑ Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις σχεδιασμού που ορίζονται στο άρθρο 14 της οδηγίας
94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τη στρατηγική μείωσης των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που
προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ.

Πηγή:ΥΠΕΚΑ

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
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Βασικές κατευθύνσεις οι οποίες απορρέουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία  



Πηγή: ΕΟΑΝ
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Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ιδρύθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)

Ο Ελληνικός Οργανισμός ΑΝακύκλωσης (ΕΟΑΝ) πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. υπάγεται στην εποπτεία και
τον έλεγχο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠΕΚΑ), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου (ΝΠΙΔ), με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Βασικός σκοπός είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και των άλλων προϊόντων.

Το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού, οι στόχοι του και οι αρμοδιότητές του περιγράφονται αναλυτικά
στον νόμο 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τους νόμους 3854/2010 και 4042/2012. Το
διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΑΝ συγκροτείται από εκπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
αιρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ και εκπροσώπους συλλογικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 99 καθορίζονται τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη διάρθρωση και τη
λειτουργία του Ε.Ο.ΑΝ. καθώς και ο Κανονισμός οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών του Οργανισμού,
ενώ με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 170 εγκρίθηκε ο «Οργανισμός υπηρεσιών και προσωπικού του
ΕΟΑΝ».



Συνολικός κύκλος εργασιών ανακύκλωσης βασικών ανακυκλώσιμων υλικών στην
Ε.Ε το 2004 & 2006-2009 σε δις € και τρέχουσες τιμές.

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 22 Εγκεκριμένα Συστήματα
Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ) (Ιανουάριος 2017) που
καλύπτουν τις συσκευασίες, τις φορητές στήλες (μπαταρίες), τους
συσσωρευτές, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
τα μεταχειρισμένα ελαστικά, τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων, τα
Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (αυτοκίνητα) και τα απόβλητα των
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο σχέδιο νόμου για τις
συσκευασίες, δίνεται μάλιστα η δυνατότητα στους Δήμους που
μπαίνουν πλέον στην εναλλακτική διαχείριση - και να εφαρμόζουν
προγράμματα ανακύκλωσης.

Στόχος της νέας νομοθετικής ρύθμισης είναι να καταπολεμηθεί και η
εκτεταμένη φοροδιαφυγή που παρατηρείται στο χώρο της
ανακύκλωσης.

Σε κάθε περίπτωση, από τη δική μας πλευρά με βάση την
ενημέρωση που πραγματοποιούμε συνεχίζουμε ένα έργο που
ήδη τουλάχιστον όλοι αντιλαμβάνονται ότι σκανδιναβικές
αντίστροφες επιμελητείες στη διαχείριση των αποβλήτων
έχουν τη δυνατότητα να φέρουν πλέον ουσιαστικά
αποτελέσματα ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.

Πηγή: Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ)
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Ανακυκλώσιμα υλικά στην Ε.Ε
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Κέντρα Διαχείρισης Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ)  μερικές επίκαιρες εικόνες

ΚΔΑΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΔΑΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΔΑΥ ΧΑΝΙΩΝΚΔΑΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Τα Σ.Ε.Δ συνεργάζονται με 232 μονάδες σε όλη τη χώρα. Ο βασικότερος κρίκος της αλυσίδας είναι τα Κέντρα Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που ανέρχονται σε 30 πανελλαδικά. Υπάρχουν και επιχειρήσεις για συλλογή και μεταφορά
αποβλήτων μέσω της συλλογής οχημάτων μεταφοράς προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης (Recovery/Disposed) ή προς
διασυνοριακή μεταφορά.



Πηγή: Φόρουμ της πρωτοβουλίας Α–Energy Investments, 10 Ιανουαρίου 2017 .

Η πολιτεία αναφέρει ότι η άνω των δέκα τριών ετών
λειτουργία των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης
(Σ.Ε.Δ), τα οποία εγκρίθηκαν από την πολιτεία με
σκοπό την οργάνωση της χωριστής συλλογής και
ανακύκλωσης και πιθανής αντίστροφης επιμελητείας,
ανέδειξε σειρά δυσλειτουργιών, με αποτέλεσμα, εκτός
των άλλων, σε κάποιες περιπτώσεις να μην
επιτυγχάνονται οι τιθέμενοι από τις οδηγίες της Ε.Ε

και το εθνικό δίκαιο στόχοι, να παρατηρούνται
φαινόμενα αδιαφάνειας, μη εύρυθμης λειτουργίας

της αγοράς.

Επιπλέον παρατηρείται υπέρμετρη συσσώρευση
οικονομικών πόρων στα Σ.Ε.Δ, που προέρχονται από τις
χρηματικές εισφορές που καταβάλλουν οι παραγωγοί στα
συστήματα, και που τελικά έχουν μετακυλιθεί στη τιμή
των προϊόντων και άρα στον ίδιο τον καταναλωτή, τα
οποία θα πρέπει να διατεθούν για την βελτίωση της
διαχείρισης των αποβλήτων. Είναι επομένως χρέος της
πολιτείας να τεθούν οι κανόνες εκείνοι που θα
διασφαλίζουν την προώθηση της κυκλικής οικονομίας,
της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας αποβλήτων και
συσκευασιών, λόγοι επιστροφής υλικών μέσω των
“πράσινων σημείων”, τη προστασία του περιβάλλοντος
αλλά και τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των πόρων.

Locations of 414 waste incineration plants in Europe 2012. Sources: CEWEP, E-PRTR,
ISWA, and some national sources for Sweden, Denmark, and France.
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ΣΕΔ και Κέντρα Διαχείρισης Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ) – Δημοτική ή/και Διαδημοτική Διαχείριση ΑΣΑ όπως στη Σουηδία 



Οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής και η στοχοθεσία ενσωματώνονται σε νέα 
σχέδια διαχείρισης

Κατάρτιση και εφαρμογή Εθνικού Στρατηγικού προγράμματος ή Προγραμμάτων Πρόληψης
Παραγωγής Αποβλήτων (ΕΣΠΠΑ), μετά από ευρεία διαβούλευση. Τα προγράμματα πρόληψης
λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των υλικών και έχουν ως στόχο την
αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την παραγωγή αποβλήτων.

Κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων, μετά από ευρεία διαβούλευση.
Τα σχέδια διαχείρισης καλύπτουν, μόνα τους ή συνδυασμένα, το σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων σε
ολόκληρη την γεωγραφική επικράτεια της χώρας.
Κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων (EΣΣΠΠΑ) το
οποίο ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2014

Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), ως στρατηγικός σχεδιασμός για
το σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων

Κατάρτιση Ειδικών ή/και Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων για ειδικά ρεύματα σε εθνική
κλίμακα.

Αξιολόγηση και προσαρμογή ΠΕΣΔΑ στη στοχοθεσία και κατευθύνσεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του
εθνικού σχεδιασμού. Τα αναθεωρημένα περιφερειακά σχέδια (ΠΕΣΔΑ) θα περιλαμβάνουν την εκτίμηση των
αναγκών για νέα προγράμματα συλλογής, ολοκληρωμένη κοστολόγηση των υπηρεσιών διαχείρισης
αποβλήτων, σχεδιασμό πρόσθετων υποδομών και προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και τις
σχετικώς απαιτούμενες επενδύσεις.

Σχεδιασμός των επενδυτικών προτεραιοτήτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 σε άμεση
συνάρτηση με την επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Προγραμματισμός ΥΠΕΚΑ για επίτευξη στόχων οδηγίας 2008/98/ΕΚ (Πρωτόλειες μελέτες και σχεδιασμοί)  

Πηγή:ΥΠΕΚΑ

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής
Αποβλήτων (ΕΣΠΠΑ).



Πηγή:ΥΠΕΚΑ

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (Πρωτόλειες μελέτες και σχεδιασμοί) 

Βασικά Χαρακτηριστικά Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

Χρονικός ορίζοντας σχεδιασμού 6ετία (έως το 2020)

Πραγματεύεται ρεύματα αποβλήτων στις ακόλουθες κατηγορίες :

Απόβλητα αστικού τύπου (αστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών,
ιλύων αστικού τύπου, ΜΠΕΑ, απόβλητα ΗΕΕ και φορητές μπαταρίες αστικής προέλευσης)

Απόβλητα βιομηχανικής προέλευσης και συναφών δραστηριοτήτων (βιομηχανικά
απόβλητα, απόβλητα έλαια, ΟΤΚΖ, ελαστικά, ΑΗΕΕ, μπαταρίες & συσσωρευτές, απόβλητα
υγειονομικών μονάδων, απόβλητα από οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ζωικά υποπροϊόντα)

Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα
Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων
Εξορυκτικά απόβλητα

Αξιολόγηση κατάστασης και καθορισμός αναγκών σε υποδομές και δίκτυα
διαχείρισης - Εφαρμογή γενικών και ειδικών στόχων ανά ρεύμα αποβλήτων -
Σχέδιο ανά ρεύμα αποβλήτων - Κατάρτιση προγραμμάτων αποκατάστασης
ρυπασμένων χώρων - Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).



Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (Πρωτόλειες μελέτες και σχεδιασμοί) (συνέχεια…)

• Πλήρης μετάβαση στους νέους Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), ενισχύοντας τη θεσμική και τεχνική τους
επάρκεια για τη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στη γεωγραφική ενότητα αρμοδιότητάς τους. Η
απουσία ενιαίων κανόνων και η διαφορετική τιμολογιακή πολιτική σε επίπεδο ΦΟΔΣΑ μπορεί να δημιουργήσει στρέβλωση
στην αγορά. Για την αποδοτικότερη υλοποίηση του ΕΣΔΑ ζητούμενο είναι ο μικρός αριθμός των ΦΟΔΣΑ π.χ. ένας ΦΟΔΣΑ
ανά Περιφέρεια. Απομάκρυνση του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ‘’Σύσταση
και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων της χώρας
(ΔΙαχειριστής Στερεών Αποβλήτων ΔΙΣΑ)’’ .

Έως και 2015

• Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων - Δημιουργία
ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων αποβλήτων, προσβάσιμο από όλους τους αρμόδιους φορείς. • Αναμόρφωση κεντρικού
μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης των αποβλήτων. • Ανάπτυξη εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής
για τα απόβλητα. • Αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΕΣΔΑ) με γνώμονα το νέο ΕΣΔΑ. • Εξάλειψη ανεξέλεγκτης
διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων • Επικαιροποίηση ΕΣΔΑ με νέα αξιόπιστα και σύγχρονα στοιχεία παραγωγής
αποβλήτων. • Πιθανή ανάγκη για μια δυναμική βάση δεδομένων.

Έως και 2018

• Εξάλειψη ανεξέλεγκτης διάθεσης λοιπών αποβλήτων • Ορθολογική διαχείριση των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων και
αποκατάσταση των χώρων αποθήκευσής τους. Εντατικοποίηση ελέγχων στους Δήμους, αυστηρή εφαρμογή κλεισίματος
ΧΑΔΑ και αποκατάσταση του περιβάλλοντος χωρίς τη δημιουργία νέων ΧΑΔΑ.

Πηγή:ΥΠΕΚΑ

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον



Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (Πρωτόλειες μελέτες και σχεδιασμοί) (συνέχεια…)

Έως και 2020

• Σταθεροποίηση παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα
του 2011, με φθίνουσα τάση.
• Ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου σε υποδομές
διαχείρισης αποβλήτων.
• Βέλτιστη αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχομένου
των αποβλήτων που δεν μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν.
• Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας
ανακτήσιμων αποβλήτων που διατίθενται για υγειονομική
ταφή.
• Πλήρης αξιοποίηση και σύνδεση υφιστάμενου
σχεδιασμού υποδομών διαχείρισης με τους τιθέμενους
στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης.
• Περιορισμός της διασυνοριακής μεταφοράς
αποβλήτων. • Σταδιακή εξάλειψη της παράνομης
διακίνησης αποβλήτων εντός της χώρας.
• Αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασμένων χώρων
διάθεσης αποβλήτων.

Πηγή:ΥΠΕΚΑ

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).



Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (Πρωτόλειες μελέτες και σχεδιασμοί) (συνέχεια…) 

Πηγή:ΥΠΕΚΑ

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Μετά το 2020

• Απαγόρευση διάθεσης σε ΧΥΤ μη επεξεργασμένων σύμμεικτων δημοτικών, βιοαποβλήτων και ΑΕΚΚ (απόβλητα
με κωδικούς ΕΚΑ: 20 01 08, 20 02 01, 20 0202, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07, 17 01, 17 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17
09 04). H εφαρμογή του ειδικού τέλους ταφής μπορεί να αποτελέσει κίνητρο και στήριξη της επεξεργασίας των
αποβλήτων (αυτοχρηματοδότηση) εφόσον αυτά οδηγούνται και πάλι ως χρήσιμα υλικά στην αγορά. H εφαρμογή είναι
απαραίτητη για την άρση των εμποδίων στην διαχείριση και την εκτροπή από την ταφή όπως άλλωστε προβλέπεται και από
το Άρθρο 43 του Ν.4042/2012. Το ειδικό τέλος ταφής είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί τόσο στα ανεπεξέργαστα απόβλητα
(κωδικούς ΕΚΑ της παρ.1 του άρθρου 43) όσο και στα προϊόντα των μονάδων επεξεργασίας τα οποία καταλήγουν σε ταφή
εξαιτίας των ποιοτικών τους προδιαγραφών ενώ θα έπρεπε να ανακυκλώνονται/αξιοποιούνται.

Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ): Προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η διαχείριση των αποβλήτων στα
πλαίσια της Ε.Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) (Απόφαση
2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ). Ο ΕΚΑ είναι ένας
εναρμονισμένος, μη εξαντλητικός κατάλογος αποβλήτων και αποτελεί ονοματολογία αναφοράς, καθώς παρέχει κοινή ορολογία
για τη διαχείριση των αποβλήτων. Περιλαμβάνει τα επικίνδυνα απόβλητα και λαμβάνει υπόψη την προέλευση και τη σύνθεση
των αποβλήτων καθώς και, αν απαιτείται, τις οριακές τιμές συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών (αρ. 13, παρ.5, Ν. 4042/2012).

Ο ΕΚΑ είναι ένας εναρμονισμένος, μη εξαντλητικός κατάλογος αποβλήτων και αποτελεί
ονοματολογία αναφοράς, καθώς παρέχει κοινή ορολογία για τη διαχείριση των αποβλήτων



Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) κατασκευών και κατεδαφίσεων (συνέχεια…)

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Πηγή:ΥΠΕΚΑ



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Μελέτη του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου (Καθ. Κ. Λαζαρίδη): Στην Ελλάδα κυριαρχεί μια "μαύρη" αγορά και ένα παραεμπόριο 
αποβλήτων

Η απουσία εφαρμογής των κανόνων και η διαφορετική
τιμολογιακή πολιτική κάθε Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) δημιουργεί στρεβλώσεις στην
αγορά. Είναι απαραίτητο οι κανόνες να είναι ενιαίοι, να
καθορίζονται σε κεντρικό επίπεδο και η υλοποίηση τους να
πραγματοποιείται σε επίπεδο ΦΟΔΣΑ.

H εφαρμογή του ειδικού τέλους ταφής είναι απαραίτητη για
την άρση των εμποδίων στην διαχείριση και την εκτροπή
από την ταφή όπως άλλωστε προβλέπεται και από το Άρθρο

43 του Ν.4042/2012. Το ειδικό τέλος ταφής είναι
απαραίτητο να εφαρμοστεί τόσο στα ανεπεξέργαστα απόβλητα
(κωδικούς ΕΚΑ της παρ.1 του άρθρου 43) όσο και στα
προϊόντα των μονάδων επεξεργασίας τα οποία καταλήγουν σε
ταφή εξαιτίας των ποιοτικών τους προδιαγραφών ενώ θα
έπρεπε να ανακυκλώνονται/αξιοποιούνται. Το τέλος αυτό
μπορεί να αποτελέσει κίνητρο και στήριξη της επεξεργασίας
των αποβλήτων (αυτοχρηματοδότηση) εφόσον αυτά
οδηγούνται και πάλι ως χρήσιμα υλικά στην αγορά στο πλαίσιο
της κυκλικής οικονομίας.

# Να θεσμοθετηθεί ως αντικίνητρο η
μεθοδολογία του “pay as you throw” και όχι
με βάση τα τετραγωνικά μέτρα (m2) της
κατοικίας κατ’ εφαρμογή της
περιβαλλοντικής αρχής «ο ρυπαίνων
πληρώνει» σε επίπεδο Δήμων και ΟΤΑ.

# Μετακύλιση προστίμου Ε.Ε στους
Δήμους για τους οποίους υπάρχει
καταδικαστική απόφαση του ευρωπαϊκού
δικαστηρίου για την ύπαρξη ΧΑΔΑ.

# Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης
Περιβάλλοντος Δήμων και συστήματα
αξιολόγησης περιβαλλοντικής απόδοσης αλλά
και επιβράβευσης «πράσινων πόλεων» από
τον ΕΟΝΑΝ.

# Ενημέρωση των πολιτών

# Κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα
της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
όπως στη Σκανδιναβία.

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.



Greece: 0.20 kg is the
average plastic waste
produced per person per
day.

Sweden: 0.05 kg is the
average plastic waste
produced per person per
day.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Θεματολογία προς ενημέρωση και προβληματισμό. 

The trade in plastic waste



Data on illegal activity are scarce. 

However, there is some information available from
enforcement units. The European Union Network
for the Implementation and Enforcement of
Environmental Law (the IMPEL network) is an
international non-profit association that
facilitates cross-border cooperation and
coordinates inspections performed by the
authorities in its member countries.

The Truth Inside the Wood: Can Genetic Analysis Help Us Win The
Fight Against Illegal Timber Trade (Mammadova (2015)).

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Illegal activities and Commodity price index (Αυξανόμενο κόστος ενέργειας και αυξανόμενο κόστος πρώτων υλών)



Θεματολογία προς ενημέρωση και προβληματισμό. The trade in plastic waste (continued...)

• Δεδομένης της εκτεταμένης και μαζικής χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης και της ανεπάρκειας των συστημάτων
διαχείρισης απορριμμάτων, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περίπου 4,8 με 12,7 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού καταλήγουν
στους ωκεανούς. Το νούμερο αυτό για τις 23 χώρες της ΕΕ που βρέχονται από θάλασσα είναι 50 με 120 χιλιάδες τόνοι.

• Το 80% των πλαστικών που βρέθηκαν στους ωκεανούς προέρχονται από την ξηρά. Το υπόλοιπο 20% προέρχεται από πλοία,
υπεράκτιες πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου και φορτηγά-πλοία.

* Η Ευρώπη είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πλαστικού παγκοσμίως, με περίπου 50 εκατομμύρια τόνους 
ετησίως, εκ των οποίων σχεδόν το 40% χρησιμοποιείται για πλαστικές συσκευασίες.

* Μελέτη του 2016 από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας εκτίμησε την πυκνότητα των σκουπιδιών στη θάλασσα του
Σαρωνικού. Βρήκαν ότι τα σκουπίδια έχουν την τάση να συσσωρεύονται στα μεγαλύτερα βάθη (200-350μέτρα) και
φτάνουν σε πυκνότητες μέχρι και 3.428 τεμάχια ανά τετραγωνικό χλμ. Το μεγάλο ποσοστό των σκουπιδιών είναι
πάλι πλαστικά (95%).

* Μια έρευνα του 2017 (του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, του τμήματος
περιβαλλοντικών επιστημών σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ και του Πανεπιστημίου Πάτρας) βασιζόμενη στα κυρίαρχα ρεύματα
υπολόγισε ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις επιπλεόντων σκουπιδιών στη θάλασσα αναμένεται να εντοπιστούν
στο βόρειο Αιγαίο, στον Σαρωνικό, την Εύβοια και την Κρήτη. Ενώ οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκουπιδιών σε
παραλίες αναμένονται στον Σαρωνικό, την ανατολική Πελοπόννησο, τον Παγασητικό, τις Κυκλάδες και τη Βόρεια
Κρήτη. Το ανατολικό Αιγαίο εκτιμάται ότι είναι η περιοχή με το μικρότερο πρόβλημα.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.



Import for Greece in 2015 is 
11,646.71 tons and export is 
37,831.62 tons.

Import for Sweden in
2015 is 179,520.70 tons
and export is 87,201.57
tons.

Στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2018,
μεταξύ άλλων, συζητήθηκε το θέμα της κυκλικής
οικονομίας, με έμφαση στα πλαστικά.

Η πρόσφατη απαγόρευση εξαγωγών πλαστικών
αποβλήτων στην Κίνα ανέδειξε ένα ουσιαστικό
έλλειμμα ανακύκλωσης των πλαστικών στην
Ευρώπη. Από τη πλευρά της χώρας ειπώθηκε ότι οι
προσπάθειές μας πρέπει να στοχεύουν στο να έχουμε
νέα και καλύτερα υλικά, καλύτερη διαλογή στην πηγή,
καλύτερη ανακύκλωση και αξιοποίηση, καθώς και άλλα
οικονομικά εργαλεία στοχευμένα στην αγορά,
προκειμένου να διευκολύνεται η χρήση του
ανακυκλωμένου πλαστικού. Τονίστηκε επίσης ότι για τη
βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ανακύκλωσης
πλαστικού χρειάζονται σημαντικές παρεμβάσεις στο
σκέλος της διαλογής στην πηγή, αλλά και σε ό,τι αφορά
τη συμμετοχή της κοινωνίας.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

The trade in plastic waste (continued…)



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Μονάδα αποτέφρωσης Β/ΑΣΑ, Spittelau, ΑυστρίαΜονάδα αποτέφρωσης Β/ΑΣΑ, SYSAV, Σουηδία.

Μονάδα αποτέφρωσης Β/ΑΣΑ, ASM, Ιταλία.Μονάδα αποτέφρωσης Β/ΑΣΑ, Filborna, Helsingborg, Σουηδία.

Λίστα εργασιών διάθεσης (Ν. 4042/2012

Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) (συνέχεια…)



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Σουηδικός χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Μοντέλο μονάδας παραγωγής βιομεθανίου
(βιοκαύσιμα) από απόβλητα για αυτοκίνηση.

Σουηδική μονάδα παραγωγής υγροποιημένου Βιομεθανίου 
(βιοκαύσιμα) για αυτοκίνηση από τη χρήση της αναερόβιας 
ζύμωσης των αποβλήτων.

Σουηδική μονάδα παραγωγής κομπόσταςΛίστα εργασιών ανάκτησης (Ν. 4042/2012) 

Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) (συνέχεια…)



Σχεδιασμός για απόβλητα αστικού τύπου (1)

Εκτιμώμενη παραγωγή αποβλήτων αστικού τύπου για το 2020: 6,35
εκατομμύρια τόνους (εμπεριέχονται οι συσκευασίες, ΑΗΗΕ αστικής
προέλευσης, φορητές οικιακές ηλεκτρικές στήλες και ιλύες αστικού τύπου)

Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής

• Εντατικοποίηση των δράσεων εκτροπής των βιοαποβλήτων από την ταφή με
οικιακή κομποστοποίηση, εκτροπή σε αγροτικές περιοχές, συλλογή και διαχείριση
βρώσιμων ελαίων και λιπών (2020) #. Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής
βιοαποβλήτων και ανακύκλωση τους σε μονάδες προδιαλεγμένου κλάσματος
(2020) #. Εγκατάσταση πυκνού δικτύου συλλογής και ανάκτησης υλικών
συσκευασίας για το σύνολο της χώρας (2018) #. Εγκατάσταση δικτύου χωριστής
συλλογής έντυπου χαρτιού και γυαλιού σε δημόσιους χώρους (2018) #.
Εγκατάσταση δικτύου χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού και γυαλιού για το
σύνολο της χώρας (2020) #. Ανάπτυξη νέων υποδομών ή επέκταση δυναμικότητας
υφιστάμενων μονάδων διαλογής ΑΥ (ΚΔΑΥ) ανάλογα με τις προβλεπόμενες
ανάγκες κάθε Περιφέρειας (2020)

• Nα θεσμοθετηθεί ως αντικίνητρο η μεθοδολογία του “pay as you throw” κατ’
εφαρμογή της περιβαλλοντικής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» σε επίπεδο Δήμων.

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (Πρωτόλειες μελέτες και σχεδιασμοί)(συνέχεια…)  

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Πηγή:ΥΠΕΚΑ



Σχεδιασμός για απόβλητα αστικού τύπου (2)

Διαμόρφωση δικτύου επεξεργασίας υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ

#. Λειτουργία των υφιστάμενων ΜΕΑ και έναρξη λειτουργίας των 17 «ώριμων» ΜΕΑ με
συνολική δυναμικότητα 3.260.000 tn ΑΣΑ #. Λειτουργία πρόσθετων ΜΕΑ σε περιφέρειες
όπου δεν έχει μέχρι σήμερα ωριμάσει ανάλογη υποδομή, επέκταση προβλεπόμενης
δυναμικότητας προκειμένου να καλυφθεί η τυχόν αναγκαία πρόσθετη δυναμικότητα των
1.223.00 tn .

Διαμόρφωση δικτύου διάθεσης

# Μετατροπή των ΧΥΤΑ της Ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης σε ΧΥΤΥ (2020) #.
Επέκταση όπου είναι εφικτό ή αντικατάσταση των ΧΥΤΑ που αναμένεται να πληρωθούν
έως το 2020 #. Διερεύνηση εγκατάστασης δύο εργοστασίων καύσης – συναποτέφρωσης
(2016) #. Ολοκλήρωση προγράμματος εξάλειψης ΧΑΔΑ (2015->) Προγράμματα
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης παραγωγών και πολιτών
# Πιθανή μετακύλιση προστίμου Ε.Ε στους Δήμους για τους οποίους υπάρχει
καταδικαστική απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για την ύπαρξη ΧΑΔΑ
# Προαιρετική πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων και
συστήματα αξιολόγησης περιβαλλοντικής απόδοσης αλλά και επιβράβευσης

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (Πρωτόλειες μελέτες και σχεδιασμοί)(συνέχεια…) 

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Πηγή:ΥΠΕΚΑ

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).



Σχεδιασμός για απόβλητα αστικού τύπου (3)

Ιλύες αστικού τύπου (181,2 χιλ. τόνων σε ξηρή βάση).

#. Οι ΕΕΛ μητροπολιτικών περιοχών παραλαμβάνουν ιλύες γειτονικών αστικών ΕΕΛ
και βιομηχανικών μονάδων, την ξηραμένη ιλύ προς ενεργειακή ανάκτηση μέσω
καύσης (2015 ->) #. Δημιουργία και υποστήριξη ολιγάριθμων κεντρικών
εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διαχείρισης ιλύος, κατά προτεραιότητα επ’
ωφελεία της γεωργίας (2018 ->)

ΑΗΕΕ οικιακής προέλευσης (73,6 χιλ. τόνων)

#. Για αστικές περιοχές, δημιουργία ενός τουλάχιστον δημοτικού σημείου συλλογής
ανά 200.000 1. Κατοίκους (2015) #. Για περιφερειακές περιοχές, δημιουργία ενός
τουλάχιστον δημοτικού σημείου συλλογής ανά 50.000 κατοίκους (2015 ->)

Απόβλητα Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (1,13 χιλ. τόνων)

#. Πύκνωση δικτύου συλλογής – επέκταση σημείων (2014) #. Δημιουργία σταθμών
μεταφόρτωσης στα νησιά (2015 ->) #. Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία
μονάδας ανακύκλωσης μπαταριών (2016 ->)

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (Πρωτόλειες μελέτες και σχεδιασμοί)(συνέχεια…) 

Πηγή:ΥΠΕΚΑ

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).



Σχεδιασμός για βιομηχανικά απόβλητα (1)

Η προβλεπόμενη παραγωγή βιομηχανικών αποβλήτων και αποβλήτων λοιπών
δραστηριοτήτων στη χώρα το 2020 εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 19,9 εκατομμύρια
τόνους, εκ των οποίων οι 340 χιλιάδες τόνοι (ποσοστό 1,7%) είναι επικίνδυνα
απόβλητα.

Ανάπτυξη δικτύου ανάκτησης μη επικίνδυνων Β.Α.

(i) Ενσωμάτωση στο δίκτυο ανάκτησης ανόργανων Β.Α. των διαθέσιμων υποδομών αξιοποίησης

από τη βιομηχανία, τον κατασκευαστικό τομέα και τον εξορυκτικό τομέα. (ii) Επέκταση του
δικτύου ανάκτησης ζωικών και φυτικών υπολειμμάτων και βιοαποδομήσιμων λασπών βιομηχανικής
προέλευσης επιδιώκοντας, όπου αυτό είναι εφικτό, τη συνένωση με το δίκτυο ανάκτησης
οργανικών αποβλήτων άλλης προέλευσης. (iii) Μεγιστοποίηση δυνατοτήτων αξιοποίησης ήπιων
εφαρμογών, όπως οι επιχωματώσεις και η αποκατάσταση "τραυματισμένων" ανάγλυφων, οι οποίες
συνιστούν εργασίες ανάκτησης.

Ανάπτυξη δικτύου ανάκτησης επικίνδυνων Β.Α.

(i) Διαμόρφωση επαρκών υποδομών επεξεργασίας ανακτήσιμων επικίνδυνων Β.Α. που
δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από τους παραγωγούς για την παραγωγή εναλλακτικών α΄
υλών και καυσίμων. (ii) Ενσωμάτωση στο δίκτυο του συνόλου των διαθέσιμων
υποδομών αξιοποίησης από τη βιομηχανία.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ).

Εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) (Πρωτόλειες μελέτες και σχεδιασμοί)

Πηγή:ΥΠΕΚΑ



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) (Πρωτόλειες μελέτες και σχεδιασμοί)(συνέχεια…)

Συνολική παρουσίαση υφιστάμενης παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων.
Το έτος αναφοράς των δεδομένων παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων είναι
το έτος 2011. για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αναλυτικά ή πλήρη
στοιχεία, οι παραγόμενες ποσότητες βασίζονται σε εκτιμητικές
προσεγγίσεις. Δεν περιλαμβάνονται τα απόβλητα που περιέχουν
πολυχλωριωμένα διφαινύλια /τριφαινύλια PCB/PCT. Δεν αναφέρονται
διακριτά τα απόβλητα συσκευασιών επικίνδυνων ουσιών.

Οι βασικοί άξονες της πολιτικής που ο ν. 4326/2016 καλεί να εξυπηρετήσει
είναι:

• Διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος
• Αποδοτική χρήση των πόρων
• Ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών
• Εξορθολογισμός κόστους υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων
• Ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων
• Αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας
• Καθορισμός των κατευθύνσεων και τις προοπτικές διαχείρισης έως το

2020 σύμφωνα με τις τάσεις που διαγράφονται στην ΕΕ και
προσεγγίζονται με τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», την πρόταση για το 7ο

Πρόγραμμα Δράσης για τι Περιβάλλον και το Χάρτη Πορείας για την
αποδοτικότητα των πόρων.

Υφιστάμενη παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων (έτη αναφοράς 2011-2014). Εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)

Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων απαιτεί ειδικότερη αντιμετώπιση λόγω της ποσοτικής και ποιοτικής σύστασής τους και της
εξειδίκευσης των εγκαταστάσεων.

Πηγή: ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΦΕΚ Β 4326/2016.



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) (Πρωτόλειες μελέτες και σχεδιασμοί)(συνέχεια…)

Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) ΦΕΚ Β 4326/2016,  σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015.

Υφιστάμενη παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων (έτη αναφοράς 2010-2020)

Πηγή: ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΦΕΚ Β 4326/2016.



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) (συνέχεια…)

Πηγή: European Commission.



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Πηγή: Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)

Παραγωγοί αποβλήτων

Οι παραγωγοί επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων στην
Ελλάδα είναι:

Μεταλλουργία σιδήρου - χάλυβα, αλουμινίου και χαλκού.
Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων. Αναγέννηση
ορυκτελαίων. Παραγωγή και ανακύκλωση συσσωρευτών
μολύβδου. Διύλιση πετρελαίου. Ναυπηγεία. Παραγωγή
λιπασμάτων και άλλων ανόργανων χημικών προϊόντων, π.χ.
χρωμάτων - βερνικιών, συνθετικών ρητινών, πλαστικών και
λοιπών οργανικών χημικών προϊόντων. Παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Σιδηρονικελίου. Συσκευασία γεωργικών φαρμάκων.
Κλωστοϋφαντουργία. Παραγωγή χάρτου - χαρτονιού.
Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού. Επικίνδυνα ιατρικά
απόβλητα. Ζωικά υποπροϊόντα. Πολυχλωριωμένα διφαινύλια -
τριφαινύλια (PCB's και PCT's). Απόβλητα (υπολείμματα) κατά
τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων (ζιζανιοκτόνων και
παρασιτοκτόνων). Τέλος, περιλαμβάνονται και μικρές
ποσότητες στα αστικά απόβλητα.

Επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα στην Ελλάδα (συνέχεια…) 

Χωρίς λόγια.



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Παραγωγοί αποβλήτων

Επικίνδυνα χαρακτηρίζονται τα απόβλητα που περιέχουν ουσίες που
χαρακτηρίζονται ως τοξικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες,
ραδιενεργές, ερεθιστικές και μεταλλαξιογόνες, καθώς και κάθε ουσία που
μπορεί να προκαλέσει βλάβες και αλλοιώσεις στον άνθρωπο και το
περιβάλλον.

Πηγή: Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)

Εργοστάσιο ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου όπου διακρίνονται σωροί μολυβδούχων
σκωριών.

Υπαίθρια αποθήκευση ελαστικών προς ανακύκλωση στο Νομό Φθιώτιδος

Επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα στην Ελλάδα (συνέχεια…) 

Χωρίς λόγια.



Δεν έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για
τη διαχείριση των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων.

• Δεν έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα των παλαιών
αποβλήτων που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά, έως ότου
καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διαχείρισή τους.

• Ελλιπής είναι η καταγραφή παραγόμενων αποβλήτων
• Πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία στις διαδικασίες

αδειοδοτήσεων
• Ελλιπής εφαρμογή νόμων 
• Ανεπαρκείς έλεγχοι 
• Έλλειψη υποδομών επεξεργασίας και διάθεσης 
• Αύξηση επιχειρηματικού κόστους και διαρροή

κεφαλαίων στο εξωτερικό
• Επικίνδυνα απόβλητα και α’ ύλες σε μόνιμη «προσωρινή»

αποθήκευση

• Κίνητρο παράνομης διαχείρισης
• Σημαντικό κόστος από τη ρύπανση του περιβάλλοντος
• Θεσμοθέτηση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων

Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Ε.Α.) με στόχο και τη χωροθέτηση και
δημιουργία χώρων διάθεσης (Χώρος Υγειονομικής Ταφής
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ)

Πηγή: CISD

Οι «βόμβες» κατά τον CISD των αποθηκευμένων επικίνδυνων αποβλήτων στη χώρα.

Στην Ελλάδα παράγονται περίπου 287.000 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων ετησίως, εκ των οποίων το 40-60% εξάγεται και το ένα τρίτο αποθηκεύεται
«προσωρινά»... για πάντα, με αποτέλεσμα να έχουν μέχρι σήμερα ταφεί τουλάχιστον 16,8 εκατ. τόνοι.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (συνέχεια…) 

Η κατάσταση στη χώρα



Με το άρθρο 42 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012), όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθρο 157 παρ. 1 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-
05-2016), καθιερώθηκε Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), για τη
συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και
διαχείρισης των αποβλήτων.

H Κ.Υ.Α. Οικ. 43942/4026 (ΦΕΚ Β’ 2992/19-09-2016) ρυθμίζει την
οργάνωση και λειτουργία του ΗΜΑ και ορίζει ως υπόχρεους για την
ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση:

Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν
απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α'
209).

Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ, που
συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς
τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο
36, παράγραφος 4 του Ν. 4042/2012 (Α' 24).

Κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για τα δημοτικά
απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται.

Οι υπόχρεοι χρήστες του ΗΜΑ.

Πηγή: Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ)

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co. και Ν. 4042/2012 ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων - το παράδειγμα της Σουηδίας

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας ενός αποβλήτου βασίζεται σε 15 επικίνδυνες ιδιότητες (ΗP1 έως ΗP15) του Παραρτήματος του Κανονισμού
1357/2014/ΕΕ, οι οποίες πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά (με τον νέο κανονισμό οι επικίνδυνες ιδιότητες H1 έως H15, όπως ορίζονται στον ΕΚΑ του
Παραρτήματος III της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, μετονομάζονται ως ΗΡ1 έως ΗΡ15).

Μεταφορά βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων στη 
Σκανδιναβία.

Σουηδική μονάδα επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων.

Για το έτος 2011, το 59% περίπου των ΒΕΑ
εξήχθη στη Σουηδία (στην μονάδα εδώ δίπλα
Φωτ. 13) και το 30% στη Γερμανία. Στη
Σουηδία το 97% των ΒΕΑ. χρησιμοποιήθηκε
ως καύσιμο, ενώ στη Γερμανία το 40%
οδηγήθηκε προς υγειονομική ταφή και το
33% προς αποτέφρωση.



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
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Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co. και Ν. 4042/2012 ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων - το παράδειγμα της Ελλάδας

Ελληνική πειραματική μονάδα αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων στο Λαύριο.



Ανάκτηση επικίνδυνων αποβλήτων - Στρατιωτικά νοσοκομεία

Πηγή: Σμήναρχος Μηχανικός Γεώργιος Δρόσος, ΜSc, DIC [Διευθυντής Τμήματος Υποδομής ΥΠΕΘΑ]

Δημοσιεύματα στον ημερήσιο Τύπο έχουν αναδείξει τα
σοβαρά προβλήματα της διαχείρισης των
νοσοκομειακών αποβλήτων όπου τεκμαίρεται ότι
ποσότητες νοσοκομειακών αποβλήτων και
υπολειμματικής τέφρας κλπ από τους κλιβάνους
καθημερινά καταλήγουν, χωρίς καμία επεξεργασία,
είτε σε οικιακούς κάδους απορριμμάτων είτε στο
δημόσιο αποχετευτικό σύστημα.

Γ’ αυτό θα πρέπει να υπάρχουν:

# Πρωτογενής αναλυτικός-συγκεντρωτικός κατάλογος
επικίνδυνων αποβλήτων,
# Σχέδια διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων από
τις νοσοκομειακές μονάδες,
# Ποσότητες που τελικά οδηγούνται σε κλιβάνους η
και στον κεντρικό αποτεφρωτήρα άλλα και τους
άλλους χώρους διάθεσης των αποβλήτων,
# Μέθοδοι που εφαρμόζονται σήμερα στους
κλιβάνους των νοσοκομείων, κλπ.Το 251 ΓΝΑ δεν έχει τίποτε να

ζηλέψει από όλα τα άλλα
νοσοκομεία.

401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

417 ΝΙΜΤΣ

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
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Ανάκτηση επικίνδυνων αποβλήτων - Στρατιωτικά νοσοκομεία

Πηγή: ΥΠΕΚΑ.

Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων 

(Η διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων που παράγονται σε επίπεδο
χώρας εκτιμάται από το ΥΠΕΚΑ σε 14.000 τόνους ετησίως, από τα οποία
το 53% παράγεται στην περιοχή της Αττικής και το 14% στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης. Η συλλογή και διαχείρισή τους αποτελεί σημαντικό
πρόβλημα. Το 37% των νοσηλευτικών ιδρυμάτων διαθέτει κλίβανους για
την αποτέφρωση των αποβλήτων αυτών, οι οποίοι όμως δεν διαθέτουν
αντιρρυπαντική τεχνολογία, ενώ η πλειοψηφία τους είναι παλιάς
τεχνολογίας και δεν λειτουργούν σωστά. Μάλιστα οι αποτεφρωτήρες
αυτοί είναι σημαντικότατες πηγές έκλυσης διοξίνων.

Το 251 ΓΝΑ δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από όλα τα άλλα
νοσοκομεία.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον



Αποτεφρωτήρας επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων Φυλής.

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) λειτουργεί από το
2002 τη μόνη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης του συνόλου των
Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) στην Ελλάδα εντός της ΟΕΔΑ Φυλής.

Επανειλημμένα δημοσιεύματα στον ημερήσιο Τύπο έχουν αναδείξει το
σοβαρό πρόβλημα της διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων
Σύμφωνα δε με έρευνες που έχουν διενεργηθεί κατά καιρούς, τεκμαίρεται
ότι μεγάλες ποσότητες νοσοκομειακών αποβλήτων (που φτάνουν στο
80%) καθημερινά καταλήγουν, χωρίς καμία επεξεργασία, είτε σε
οικιακούς κάδους απορριμμάτων είτε στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα.
Πώς ελέγχονται οι μέθοδοι που εφαρμόζονται σήμερα στους κλιβάνους των
νοσοκομείων και τους άλλους χώρους διαχείρισης των αποβλήτων τους; Τι μέτρα
προστασίας λαμβάνονται για τους εργαζόμενους στις νοσοκομειακές μονάδες;

Στα πλαίσια μελέτης επί του θέματος που εκπονήθηκε για λογαριασμό του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Επιστημονικών
Μελετών της Βουλής των Ελλήνων (ΒτΕ), σχετική μελέτη όπου παρατίθενται όλα
τα είδη και ποσότητες (υφιστάμενες και ετήσια παραγωγή) των Επικινδύνων
Αποβλήτων που παράγονται στις Ε.Δ. Στην εν λόγω εργασία αναφέρθηκαν ειδικά
συγκεντρωτικά στοιχεία για τα Επικίνδυνα Υγειονομικά Απόβλητα (ανά
Στρατιωτικό Νοσοκομείο). Διευκρινίζεται ότι οι υφιστάμενες ποσότητες

αφορούσαν το έτος 2008.

Επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα και από στρατιωτικά νοσοκομεία

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.



Σχεδιασμός για βιομηχανικά απόβλητα (2)

Διαμόρφωση δικτύου διάθεσης μη επικίνδυνων Β.Α.

1. ΧΥΤ προς εξυπηρέτηση των ιδίων (και τρίτων) για τους παραγωγούς που πρέπει
να διαθέσουν απόβλητα άνω των 50 χιλ. τόνων ετησίως.
2. Διάθεση στους υφιστάμενους ΧΥΤ αστικών των αποβλήτων βιομηχανικής
προέλευσης που προσομοιάζουν ή είναι συμβατά με τα αστικά, εφόσον δεν τίθενται
ζητήματα κορεσμού έως το 2020 και μέχρι την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών.
3. ΧΥΤ μη επικινδύνων (πλην ανόργανων) σε κάθε Περιφέρεια μέσω της
συνδιάθεσης ή και της συν-εγκατάστασης σε κάθε (υφιστάμενο ή νέο) ΧΥΤ αστικών,
όπου αυτό είναι εφικτό.
4. ΧΥΤ ανόργανων αποβλήτων σε κάθε περιφέρεια μέσω της συνδιάθεσης ή και της
συνεγκατάστασης σε κάθε ΧΥΤ αδρανών, όπου αυτό είναι εφικτό.
5. Σε άλλη περίπτωση εξεύρεση ανάλογων χώρων, κατά προτεραιότητα σε εξοφλημένα
ορυχεία και σε παρεμφερούς λειτουργίας χώρους.
6. Αποτέφρωση μη ανακτήσιμων οργανικών Β.Α. σε υφιστάμενες ή και νέες
υποδομές, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, διάθεση σε ΧΥΤ αστικών ή μη
επικίνδυνων αποβλήτων, εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές για ταφή.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (Πρωτόλειες μελέτες και σχεδιασμοί)(συνέχεια…)

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Πηγή:ΥΠΕΚΑ
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Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co. Και Φόρουμ της πρωτοβουλίας Α–Energy Investments, 10 Ιανουαρίου 2017.

Νέες πολιτικές αναφορές και εξαγγελίες (ρυθμιστικό, θεσμικό και νομοθετικό περιβάλλον)

Με την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ μπαίνει οριστικό τέλος στη λειτουργία του 
ΧΥΤΑ Φυλής (ΕΔΣΝΑ). 

 

ΧΥΤΑ Φυλής (ΕΔΣΝΑ).

Ο AN.YΠ. του ΥΠΕΚΑ/ΥΠΑΠΕ Σ. Φάμελλος και ο ΑΝ.ΥΠ. του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Α. Χαρίτσης, δήλωσαν:

• Ο χρόνος θα δείξει αν η διαφάνεια θα διασφαλίζεται με το νέο
νομοθέτημα για τις συσκευασίες όταν σε δημόσιες τοποθετήσεις
ζητήθηκε διαφάνεια και λογοδοσία της ΕΕΑΑ στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ
(Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) όπου η ελαστικότητα της
μετακύλισης στους καταναλωτές δεν υφίσταται στην πράξη, ενώ
ασκούνται καταχρηστικές συμπεριφορές λόγω δεσπόζουσας θέσης,

• Ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τα πράσινα σημεία,
• Ολοκληρώθηκε ο εθνικός σχεδιασμός για τα επικίνδυνα απόβλητα,
• Λειτουργεί ήδη το μητρώο παραγωγού,
• Από τον Μάρτιο του 2017 θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το εθνικό

μητρώο αποβλήτων,
• Εισάγεται άμεσα νομοθεσία για την σταδιακή κατάργηση της

πλαστικής σακούλας,
• Ενίσχυση της ανακύκλωσης και την εφαρμογή της διευρυμένης

ευθύνης του παραγωγού, (όπως είδαμε προηγουμένως)
• Τροποποίηση του Νόμου 2939/2001 - Συσκευασίες και εναλλακτική

διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
• Συγκρότηση και μορφή των υφιστάμενων δικτύων ΦοΔΣΑ σε

Διαχειριστές Στερεών Αποβλήτων (ΔΙΣΑ),
• Πλήρης κωδικοποίηση και ψηφιοποίηση της περιβαλλοντικής

νομοθεσίας

http://s.enet.gr/resources/2013-03/38-1--7-thumb-large.jpg


Σχεδιασμός για βιομηχανικά απόβλητα (3)

Διαμόρφωση δικτύου διάθεσης επικίνδυνων Β.Α.

1. Ενσωμάτωση των υφιστάμενων ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ στο δίκτυο για την εξυπηρέτηση των
αναγκών τρίτων έως την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών
2. Κατασκευή νέων ΧΥΤΕΑ για την κάλυψη των αναγκών της χώρας, εφόσον δεν προκύψουν
ανάλογοι χώροι από τον ιδιωτικό τομέα.
3. Αποτέφρωση επικίνδυνων οργανικών Β.Α. που δεν μπορούν να ανακτηθούν σε
υφιστάμενες ή και νέες υποδομές, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, διάθεση σε ΧΥΤΕΑ,
εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές για ταφή.

Διευθέτηση «ιστορικά» αποθηκευμένων αποβλήτων

1. Επιθεώρηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κατάρτιση σχεδίων συμμόρφωσης.

2. Υλοποίηση σχεδίων συμμόρφωσης.

Κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος αποκατάστασης ΧΑΔΒΑ* (!!!)

1. Καθορισμός ρυπασμένων χώρων & υπαίτιων και προγραμματισμός έργων
αποκατάστασης.
2. Υλοποίηση έργων αποκατάστασης.

Προγραμματισμός συνεχούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης παραγωγών και πολιτών.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ).

Εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) (Πρωτόλειες μελέτες και σχεδιασμοί)(συνέχεια…)

Πηγή:ΥΠΕΚΑ

*Χώρος Αποκατάστασης Διάθεσης  Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΑΔΒΑ)



Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων (Πρωτόλειες μελέτες και σχεδιασμοί) (συνέχεια…) 

Τα Σχέδια Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων έχουν ως όραμα την αποσύνδεση
της οικονομικής ανάπτυξης από την παραγωγή αποβλήτων και την πρόκληση
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στον άνθρωπο,
στοχεύοντας σε μία οικονομία μηδενικών αποβλήτων (zero waste economy).
Η Οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ δηλώνει ότι ως «Πρόληψη» νοούνται τα μέτρα που
λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα,
επιτυγχάνοντας εντέλει:
α) Τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, μεταξύ άλλων μέσω της
επαναχρησιμοποίησης προϊόντων ή την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων
β) Τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων στο
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία
γ) Τη μείωση του περιεχομένου των επιβλαβών ουσιών στα υλικά και προϊόντα

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης
Παραγωγής Αποβλήτων (ΕΣΠΠΑ).

Πηγή:ΥΠΕΚΑ

Θυμηθείτε



Ano Liosia (Attica): 13.9 MWe

Incineration of medical waste: 3.500
t/year (30 τόνων ημερησίως)

Production of medical waste in Attica:
7.000 t/year.

ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Ενέργεια

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Μικρή μέχρι σήμερα η υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας, της αντίστροφης εφοδιαστικής (Logistics) και της ενεργειακής
αξιοποίησης των αποβλήτων στο πλαίσιο ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών στη χώρα.

Αποτεφρωτήρας επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων στη 
Φυλή.



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Environmental Protection Policy and 
Legislation

(Περιβαλλοντική νομοθεσία στις ένοπλες δυνάμεις 
(στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π)

Νομοθεσία περιβαλλοντικής πολιτικής στις Ένοπλες Δυνάμεις



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

ΑΠΕ και ενεργειακές τεχνολογίες σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ελληνικών Ε.Δ

• Η πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, ζήτησε περισσότερο ενεργό συμμετοχή του Πράσινου Ταμείου, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη», της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και του υπουργείου Ανάπτυξης, στις
προσπάθειες των Ε.Δ δυνάμεων της χώρας.

• Απ’ την πλευρά καθηγητών εκτίμησαν ότι, εφαρμόζοντας τις αρχές τις βιώσιμης ανάπτυξης στις ένοπλες δυνάμεις, υπάρχει η δυνατότητα
εξοικονόμησης περί των 50-60 εκατ. ευρώ το χρόνο, έως το 2020. Ενδεικτικά, μάλιστα, αναφέρθηκε ότι στις εγκαταστάσεις των ενόπλων
δυνάμεων της Αμερικής εξοικονομήθηκε 10% ενέργεια από ΑΠΕ, ενώ αντίστοιχα ο στόχος στη Μεγάλη Βρετανία είναι εξοικονόμηση της τάξης του
18% έως το 2020. Τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν αφορούν τους τομείς στέγασης προσωπικού και διοικητικής μέριμνας, την

εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη διαχείριση αποβλήτων, όπως επίσης και τη βιώσιμη κινητικότητα εντός των
στρατοπέδων, ενώ οι δημοπρατήσεις αναμένονται μέχρι τον Ιούνιο του 2013 με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιούνιο του 2015.

• Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο σμήναρχος Γ. Δρόσος -Διευθυντής Τμήματος Υποδομής και περιβάλλοντος ΥΠΕΘΑ- εξετάζεται η περιβαλλοντική
διαχείριση αποβλήτων, η ενεργειακή αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χώρων των στρατοπέδων για ανάπτυξη ΑΠΕ, η δημιουργία μονάδων
αφαλάτωσης, η καταγραφή εγκαταστάσεων με τη δημιουργία «πράσινου κτηματολογίου». Επίσης η περαιτέρω αξιοποίηση προγραμμάτων για έργα
περιβάλλοντος και ενέργειας μέσω του Πράσινου Ταμείου, με την παράλληλη παροχή ατομικών κινήτρων στα στελέχη, με «όραμα βιώσιμες
ένοπλες δυνάμεις». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ένοπλες δυνάμεις για την προστασία και διατήρηση του

φυσικού περιβάλλοντος με τη συμμετοχή οπλιτών και στελεχών σε επιμορφωτικά προγράμματα, αλλά και με καθαρισμούς ακτών και δράσεις
δασοπροστασίας, με ενεργειακή επιθεώρηση στρατιωτικών νοσοκομείων, με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε στρατόπεδα, με αναβάθμιση
διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης σε πεδία βολής και ασκήσεων, με εκπαίδευση και πιστοποίηση στελεχών ως ενεργειακών επιθεωρητών, με
πιστοποιημένη εκπαίδευση στελεχών σε θέματα διαχείρισης αμιάντου, με αξιολόγηση περιβαλλοντικής συνείδησης των στελεχών, καθώς επίσης και
με τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του ΝΑΤΟ και της EDA σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας. Προσπάθειες που, σύμφωνα με τον κ.

Δρόσο, καταβάλλονται σε τρεις άξονες: α) Το ατμοσφαιρικό περιβάλλον, τις αστικές μεταφορές, την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και τις ΑΠΕ, β) την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, γ) τη διαχείριση των αποβλήτων.

Πηγή: Σμήναρχος (ΜΕ) Γεώργιος Δρόσος, MSc DIC, Διευθυντής Τμήματος Υποδομής & Περιβάλλοντος ΥΠΕΘΑ.
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Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

ΑΠΕ και ενεργειακές τεχνολογίες σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Αρχής γενομένης με τη δημιουργία πρότυπων «πράσινων στρατοπέδων», πληθώρα περιβαλλοντικών δράσεων, σε
συνδυασμό με τη δημιουργία ενός σύγχρονου δόγματος εκπαίδευσης, λειτουργίας και επιχειρήσεων, οι ένοπλες δυνάμεις τις
χώρας μετεξελίσσονται στον 21ο αιώνα, ενσωματώνοντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την περιβαλλοντική
αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και την περαιτέρω εκπαίδευση των στελεχών
τους. Αυτό έγινε γνωστό σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε, ύστερα από τη στενή συνεργασία των υπουργείων Εθνικής
Άμυνας και Περιβάλλοντος-Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας,
ακαδημαϊκών και στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στο αμφιθέατρο της Σχολής Ικάρων στο Τατόι 2012.

Ειδικότερα, σε «πράσινα στρατόπεδα» αναβαθμίζονται το στρατόπεδο «Τριανταφυλλίδη» στην Ξάνθη, η 110
Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα, ο Ναύσταθμος της Σούδας στην Κρήτη, όπως επίσης και το 424 Στρατιωτικό
Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Για τις ανωτέρω μονάδες έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια ύψους 40 εκατ. ευρώ μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη με στόχο την υλοποίηση δεκάδων έργων που αφορούν
την περιβαλλοντική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των στρατοπέδων, ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια και να
προστατευθεί το περιβάλλον.

Για «επιστέγασμα της εντεινόμενης συνεργασίας μεταξύ των δύο υπουργείων, με στόχο τη μέγιστη δυνατή συνεισφορά στη
βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας», έκανε λόγο ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας αντιναύαρχος, κηρύσσοντας την έναρξη των
εργασιών της ημερίδας. Ο ίδιος ανέφερε ότι εξοικονομούνται ήδη περισσότερα από 270.000 ευρώ ετησίως μόνο από την
εγκατάσταση λαμπτήρων led σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δίνοντας με αυτό τον τρόπο έμφαση στις τεράστιες
δυνατότητες εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας.

Πηγή: Σμήναρχος (ΜΕ) Γεώργιος Δρόσος, MSc DIC, Διευθυντής Τμήματος Υποδομής & Περιβάλλοντος ΥΠΕΘΑ.



Πηγή: Eurostat last update:09-03-2018 και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
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Η Ελλάδα δεύτερη πολυέξοδη χώρα της Ε.Ε στο τομέα της άμυνας

Το ΥΠΕΘΑ έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο
Στρατηγικό Σχεδιασμό στους Τομείς
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος έχει
εγκριθεί (Ιανουάριος 2013), όπου η βιώσιμη
ανάπτυξη βασίζεται σε πυλώνες όπως, την
οικονομία (νέες θέσεις εργασίας), την κοινωνία,
την πολιτική (η δημοκρατία κερδίζεται καθημερινά)
και το περιβάλλον, υιοθετώντας την αρχή ότι οι
αναπτυξιακές δραστηριότητες του «σήμερα», πρέπει
όχι μόνο να μην υποθηκεύουν τη δυνατότητα των
μελλοντικών γενεών να ζήσουν, αλλά ταυτόχρονα να
παραδίδουν σε αυτές ένα καλύτερο περιβάλλον, μια
πιο δίκαιη κοινωνία και ένα πιο εύρωστο οικονομικό
σύστημα. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός
περιλαμβάνει Δείκτες Αποτελεσματικότητας και
Αποδοτικότητας και εμπεριέχει την προοπτική
υλοποίησης ευρέως φάσματος δράσεων,
ενσωματώνοντας τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και
καινοτομίες στη βάση μιας ολιστικής προσέγγισης για
βιώσιμη ενέργεια (energy/sustainability) και
εκτίμηση κύκλου ζωής (Life Cycle Assessment (LCA).



Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα της αναθεώρησης της περιβαλλοντικής πολιτικής του ΥΠΕΘΑ αναφέρονται τα
ακόλουθα:

α. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ, European Defence Agency-EDA), αναφέρονται τα υπό
διαμόρφωση “Vision and Strategy” (Όραμα και Στρατηγική) της πρωτοβουλίας του “Military Green”, σύμφωνα
μετα οποία: “Military Green will act as a European driver for effective and sustainable defence and crisis
management, through proactively increasing energy and environmental responsibility”.

β. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), αναφέρεται το “EU Military Concept on Environmental Protection and
Energy Efficiency during EU-led Operations” (Γενικό Σχέδιο επί θεμάτων Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Στρατιωτικές Επιχειρήσεις υπό την καθοδήγηση της Ε.Ε).

γ. Σε επίπεδο Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (NATO), αναφέρεται το “MC 469 – NATO Military Committee
Principles and Policies for Environmental Protection” (Πολιτική και Αρχές ΝΑΤΟ επί θεμάτων Περιβάλλοντος).

δ. Επίσης, ενδεικτικά παρατίθενται ορισμένες Συμφωνίες Τυποποίησης (Standardisation Agreements,
STANAG’s), οι οποίες αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και απευθύνονται στα Κράτη-Μέλη της
Συμμαχίας.

Το NATO από την πλευρά του, έχει συστήσει ειδική Ομάδα Εργασίας υπό τον τίτλο “Environmental Protection
Working Group (EPWG)”, η οποία μεταξύ άλλων καθηκόντων, επεξεργάζεται και προωθεί προς κύρωση
STANAGs.

Ανασκόπηση-Επικαιροποίηση Περιβαλλοντικής Πολιτικής



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Πηγή: Σμήναρχος (ΜΕ) Γεώργιος Δρόσος, MSc DIC, Διευθυντής Τμήματος Υποδομής & Περιβάλλοντος ΥΠΕΘΑ.

Βασικές Αρχές και τρίπτυχο Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Π-Π) ΥΠΕΘΑ- Hellenic Ministry of National Defence (MoD)

Accomplishment of the 
Mission

Togetherness 
with Society

Protection of the 
Environment
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NATO's Roles in  Sustainable Training Area Management

Πηγή: NSO – NATO Standardization Office.

STANAG: Standardized Agreement (Συμφωνία Τυποποίησης)
EPWG : Environmental Protection Working Group
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Το ΝΑΤΟ έχει διαμορφώσει το δόγμα - Best Available Techniques (STANAG/AJEPP)

STANAG: Standardized Agreement (Συμφωνία Τυποποίησης)
AJEPP: Allied Joint Environnemental Protection Publication (Συμμαχικό Κείμενο Περιβαλλοντικής Προστασίας)
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Το ΝΑΤΟ έχει διαμορφώσει το δόγμα - Best Available Techniques

STANAG: Standardized Agreement (Συμφωνία Τυποποίησης)

MC 469/1-NATO Military Principles and Policies for Environmental Protection (EP) – update ongoing

STANAG 7141 (AJEPP-4)-Joint NATO EP Doctrine during NATO-led Military Activities

STANAG 2582 Best Environmental Protection Practices for Military Compounds in NATO Operations

STANAG 2583 Environmental Management Systems in NATO Operations

STANAG 7141 Joint NATO EP Doctrine during NATO-led Military Activities

STANAG 2510 Joint NATO Procedures for Waste Management during NATO Led Activities

STANAG 6500 NATO Compound Environmental File during NATO-led Operations

STANAG 2594 Best Environmental Protection Practices for Sustainability of Military Training Areas – to be updated in
2018

STANAG 3833 Symbols for Land Forces Training Area Maps

STANAG 2581 - Environmental Protection Standards & Norms for Military Compounds in NATO Operations.



Best Environmental Protection Practices for Sustainability of Military Training Areas

STANAG 2594

Best practices for sustaining military training lands
that maximize their capability, accessibility and
availability in support of military training in the
presence of environmental regulations

Target audience is commanders and military training
area managers

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

War and Peace in European HistoryEU Members and NATO Members (2017)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

STANAG: Standardized Agreement (Συμφωνία Τυποποίησης)
AJEPP: Allied Joint Environnemental Protection Publication (Συμμαχικό Κείμενο Περιβαλλοντικής Προστασίας)



STANAG 2594 Best environmental protection practices for sustainability of military training areas

STANAG 2594

Best practices for sustaining military training lands that maximize their capability,
accessibility and availability in support of military training in the presence of
environmental regulations

Target audience is commanders and military training area managers

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

STANAG: Standardized Agreement (Συμφωνία Τυποποίησης)
AJEPP: Allied Joint Environnemental Protection Publication (Συμμαχικό Κείμενο Περιβαλλοντικής Προστασίας)
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Best EP Practices for Sustainability of Military Training Areas

Background of STANAG 2594

STANAG: Standardized Agreement (Συμφωνία Τυποποίησης)

Σκοπός της στρατηγικής αυτής είναι να κάνει
πράξη τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης σε
κάθε δραστηριότητα των Ε.Δ, μέσω ενός
στρατηγικού σχεδίου που βασίζεται στους
παρακάτω πυλώνες:

• Δόμηση νέου μοντέλου διοίκησης και
ηγεσίας με ενσωμάτωση της
περιβαλλοντικής ηθικής και των αρχών της
περιβαλλοντικής διοίκησης

• Περιβαλλοντική εκπαίδευση

• Δημιουργία δεσμών εμπιστοσύνης με την
κοινωνία

•Αποδοτικότερη διαχείριση εγκαταστάσεων
και μέσων

• Μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος των επιχειρησιακών και
λειτουργικών δραστηριοτήτων

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ



Best EP Practices for Sustainability of Military Training Areas

Background of STANAG 2594

Average Number of Article 4 and

Annex II Species for Sites with Military

Maneuver Influences and for all Sites

by Country (total # of sites with species

information indicated)

In 2011, EPWG documented the

relationship between military land use

and biodiversity on military training

areas used by NATO/Partnership for

Peace (PfP) countries (EU focus)

EPWG collected examples of how
nations safeguard the natural
environment within their training area,
while maximizing its uses as a training
resource.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι)

Πηγή:Cdt Johan LAIRE (BEL A) Chairman ETST EPWG/MCJSB.

STANAG: Standardized Agreement (Συμφωνία Τυποποίησης)
EPWG : Environmental Protection Working Group

Μέλος 
ΝΑΤΟ

Όχι Μέλος 
ΝΑΤΟ



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Προβολή του κοινωνικού/περιβαλλοντικού έργου των Ε.Δ

Περιβαλλοντικές δράσεις των Ε.Δ 
της Ελλάδας και της Σουηδίας
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Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co και Σμήναρχος (ΜΕ) Γεώργιος Δρόσος, MSc DIC, Διευθυντής Τμήματος Υποδομής & Περιβάλλοντος ΥΠΕΘΑ..

Περιβαλλοντικές δράσεις των Ε.Δ της Ελλάδας και της Σουηδίας

Προβολή του κοινωνικού/περιβαλλοντικού έργου των Ε.Δ
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Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Περιβαλλοντικές δράσεις των Ε.Δ της Σουηδίας

Εξειδικευμένη εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα διαχείρισης χημικών υλικών.Εξειδικευμένη εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα διαχείρισης χημικών υλικών
και πολέμου.



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Περιβαλλοντικές δράσεις των Ε.Δ της Σουηδίας

Εξειδικευμένη εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα συντήρησης πολεμικού υλικού.



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Οι Ε.Δ της Σουηδίας βάζουν στόχους για την ανακύκλωση και κυκλική οικονομία των αποβλήτων

Οι ένοπλες δυνάμεις θα αυξήσουν την αναλογία των ανακυκλωμένων αποβλήτων κατά 5
ποσοστιαίες μονάδες, υπολογιζόμενες από το 2015 έως το έτος-στόχο 2020.

Ανά Εργατικό Έτος Επικίνδυνα απόβλητα

Απόβλητα (εκτός

των επικίνδυνων

αποβλήτων)

Οι ένοπλες δυνάμεις διαχωρίζουν τα επικίνδυνα απόβλητα από τα κοινά
απόβλητα.
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Σουηδική ενεργειακή Αξιοποίηση βιοαερίου 
(Biogas for exploitation)
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Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Η σουηδικές τεχνολογίες βιοκαυσίμων ’’τρέχουν’ σε πολλά προγράμματα των σουηδικών ΟΤΑ/Περιφέρειες. Και η τάση έχει το
σύνθημα: “μακριά από τα συμβατικά καύσιμα και ολική απανθρακοποίηση της οικονομίας” αποτελώντας το μέλλον της αυτοκίνησης.
Η Σουηδία δεσμεύτηκε μέχρι το 2030 ότι το καύσιμο που θα απαιτείται για τη αυτοκίνηση θα προέρχεται μόνο από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας δηλαδή σκουπίδια. Επί πλέον η κίνηση λεωφορείων, βαρέων οχημάτων, κλπ ανοίγει νέους δρόμους και στον
σύγχρονο προβληματισμό που αναπτύσσεται σχετικά με τις μετακινήσεις στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον, στη δημιουργία της
λεγόμενης σουηδικής «πράσινης πόλης - SymbioCity».

Biogas är bra beredskap (Η χρήση βιοαερίου είναι καλή για την στρατιωτική ετοιμότητα) 
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Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι)

Το βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο θέρμανσης για βιομηχανικούς λέβητες, καμίνους, φούρνους και ξηραντήρες.

Το βιοαέριο είναι κατάλληλο για ποικίλες εφαρμογές, όπως θέρμανση χώρων, παραγωγή θερμικής ενέργειας, για καύσιμο λεβήτων
παραγωγής ατμού θέρμανσης ή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση τουρμπίνων ατμού.

Το βιοαέριο χρήζει χρήσης σε λέβητες ατμού υψηλής πίεσης, σε μηχανές εσωτερικής καύσης, σε μηχανές Stirling, σε οχήματα, fuel
cells, για παραγωγή υδρογόνου, κλπ.



NGV market dynamics of Sweden Local pollution
problems + no grid access = biomethane buses
•Converting to NG buses to solve local pollution
problems
–Grid connected cities of Malmö and Gothenburg
–NG companies searching for a new market segment
The future: 24 m biomethane powered hybrid bus in
Malmö from 140601 – most frequent commuter line,
BRT concept

The future gas engine with diesel-like performance

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Σουηδικές εφαρμογές αυτοκίνησης με υγροποιημένο Βιομεθάνιο (βιοκαύσιμο) από τη χρήση της αναερόβιας ζύμωσης των αποβλήτων.



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Στην Ελλάδα η παραγωγή βιοαερίου σε μεγάλη κλίμακα
πραγματοποιείται με τη μέθοδο της Αερόβιας Χώνευσης (παρουσία
αέρα/οξυγόνου στις χωματερές) και όχι της Αναερόβιας Χώνευσης
(χωρίς παρουσία αέρα/οξυγόνου μέσα σε χωνευτήρια) και οι
υφιστάμενες μονάδες αφορούν μόνο εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων (Ψυττάλεια) και εγκαταστάσεις επεξεργασίας δημοτικών
(αστικών) στερεών αποβλήτων (τις μονάδες στα Άνω Λιόσια και
στους Ταγαράδες εκμεταλλεύεται η εταιρία ΗΛΕΚΤΩΡ). Ο
σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού στα Άνω Λιόσια είναι από τους
μεγαλύτερους με καύσιμο βιοαέριο παγκοσμίως (13,56MW) και
αποτελείται από 11 μονάδες γεννήτριας, ισχύος 1,255 kW η κάθε
μία, οι οποίες βασίζονται στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος DEUTZ
TBG 620V16K. Οι μονάδες είναι πλήρως αυτόνομες,
τοποθετημένες σε container και δεν απαιτούν παρά ελάχιστες
συνδέσεις.

Σε ότι αφορά τη νέα εγκατεστημένη ισχύ βιομάζας/βιοαερίου
μονάδων η Ελλάδα καταλαμβάνει χαμηλή θέση στην ΕΕ με μόνο
47 ΜW, κατέχοντας τη 13η θέση στην κατάταξη των 28 χωρών
της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα.

Οι πυλώνες ενίσχυσης των ΑΠΕ στηρίχθηκαν στην επιλογή του μηχανισμού εγγυημένων σταθερών τιμών (feed-in tariff), στη
χρηματοδότηση του εν λόγω μηχανισμού απευθείας από τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και στην προσαρμογή του ανά
τακτά χρονικά διαστήματα με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Έργα βιομάζας/απόβλητα/βιοκαύσιμα στην Ελλάδα
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Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Κατά δήλωση: Στα 51,8 εκατ. ευρώ το κόστος των ανεξέλεγκτων χωματερών

Σχέδια διαχείρισης ΑΣΑ στην Ελλάδα 
και Περιφέρεια Θεσσαλίας
(Στρατιωτικό και εθνικό επίπεδο)

(Πολιτικοστρατιωτικό Επίπεδο)

Ελληνική χωματερή Ελληνική χωματερή



ΧΥΤΑ Κάκκαβος του Δήμου Βόλου.

ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας (Δημοτικό Διαμέρισμα Παραποτάμου του Δήμου Τεμπών).

Χ.Υ.Τ.Α. Π. Σ. Βόλου.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

ΧΥΤΑ Τρικάλων και Καρδίτσας στην περιοχή της Παλαιοσαμαρίνας Τρικάλων.

Σχέδια διαχείρισης ΑΣΑ στη Περιφέρεια Θεσσαλίας

http://i1.wp.com/e-thessalia.gr/wp-content/uploads/2015/03/XYTA-TRIKALA-2.jpg


Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.).



Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Οι Δημοτικές Ενότητες, μετά και από την διεύρυνση των διοικητικών
ορίων του “Καλλικρατικού” πλέον Δήμου Λαρισαίων από 01/01/2011,
(ν.3852 / ΦΕΚ 87 / Α’/7.6.2010) είναι: Δ.Ε*. Λαρισαίων, Δ.Ε. Γιάννουλης,
Δ.Ε. Κοιλάδας

*Δ.Ε (Δημοτική Ενότητα)



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

328.209 tn/y

163.399 tn/y

Σχέδια διαχείρισης ΑΣΑ στη Περιφέρεια Θεσσαλίας
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Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Πηγή: S.E.P. Scandinavian Energy Project AB, S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Case study: Αξιοποίηση εναλλακτικής μορφής ενέργειας της βιομάζας των στερεών αποβλήτων με σουηδική Hi-Tech
θερμική επεξεργασία στη Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στη παρούσα αναφερόμενη διαστασιολόγηση της Ο.Ε.Δ.Α προσδιορίσθηκε το
συνολικό όφελος που προκύπτει από μια τέτοια επένδυση θεωρώντας ότι ορισμένες
βασικές παράμετροι μεταβάλλονται μέσα σε μια περιοχή τιμών. Οι παράμετροι
(CAPEX) ήταν:
• Το κόστος υπολογισμού επένδυσης της μονάδας,
• Τα λειτουργικά κόστη της μονάδας,
• Τα έσοδα από τη πώληση των ανακυκλούμενων υλικών μέσω αντίστροφης

επιμελητείας,
• Η περίοδος αποπληρωμής της επένδυσης,
• Η αποπληρωμή του δανείου,
• Τα έσοδα από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται,
• Η διαστασιολόγηση ελάμβανε πρόσοδο από τα απορρίμματα (Swedish gate

fee).
• Τα αποτελέσματα της οικονομικοτεχνικής μελέτης υπολογίστηκαν προ φόρων.

Μελέτη Προηγμένης Διαχείρισης των Αποβλήτων
ΟΕΔΑ Λάρισας.

Για να ξεφύγει η χώρα από τον κύκλο της κρίσης πρέπει να εφαρμοσθεί με πιστή
εφαρμογή ένα σχέδιο μετασχηματισμού των θεσμών, του οικονομικού
μοντέλου και του πολιτικού συστήματος όπως στη Σκανδιναβία,
δημιουργώντας το απαραίτητο διάφανο πλαίσιο, ώστε να υπάρξουν επενδύσεις.



Σουηδική εγκατάσταση αποτέφρωσης σύμμεικτων αποβλήτων και διαδικασία
καθαρισμού των απαερίων.

Καινοτόμος εγκατάσταση ενεργειακής επεξεργασίας αποβλήτων σε λέβητα
BFB.

Μονάδα (BFB) και (CFB) θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων (Σουηδική ή/και
Φιλανδική τεχνολογία καύσης (αποτέφρωση) με αεριοποίηση).

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Ενέργεια

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Case study: Αξιοποίηση εναλλακτικής μορφής ενέργειας της βιομάζας των στερεών αποβλήτων με σουηδική Hi-Tech
θερμική επεξεργασία στη Περιφέρεια Θεσσαλίας



Επειδή τα δημόσια έργα στη Σουηδία δεν πραγματοποιούνται μέσω
μελέτης/κατασκευής όπως στην Ελλάδα, ένας μεγάλος δήμος ή μια ενότητα
συμμετεχόντων οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ) εξασφαλίζουν την
διαθεσιμότητα των υπηρεσιών κατά την διάρκεια της λειτουργίας ενός έργου
διαχείρισης απορριμμάτων (τα δικά τους απόβλητα) με παράλληλη χρηματοδότηση
των υποδομών από τράπεζες.

Η χρηματοδότηση καθίσταται εφικτή με όρους αγοράς, η σύμβαση περιέχει όρους και
εχέγγυα καταβολής των ετησίων πληρωμών από πλευράς του δημόσιου φορέα –
χρήστη των υποδομών. Στην συνέχεια μέσω περιοδικών πληρωμών κατά την περίοδο
της λειτουργίας ενός έργου διαχείρισης αποβλήτων ανακτάται το κόστος κατασκευής
και χρηματοδότησης, χωρίς το πλέον ενός επιχειρηματικού οφέλους (χωρίς κέρδος!)

Οι ΟΤΑ ορίζουν ανεξάρτητο τεχνικό σύμβουλο ο οποίος ελέγχει τις διεργασίες και
συμβουλεύει για θέματα κατάστασης τεχνολογιών και επενδύσεων σε εξοπλισμό κατά
την παράδοση, κλπ. Οι όροι του διαγωνισμού άρα και η εφαρμογή της
τεχνολογίας είναι γνωστοί εκ των προτέρων και ίδιοι για όλους τους
διαγωνιζόμενους.

Είναι έτσι θέμα του δημοσίου φορέα (χρήστη της μονάδας διαχείρισης αποβλήτων) να
ορίζει τους όρους του διαγωνισμού, ποιά τεχνολογία του έργου μπορεί να αναλάβει,
ώστε να πετύχει χαμηλότερο κόστος διαχείρισης (gate fee) χωρίς παράλληλα να
ρισκάρει την διαθεσιμότητα των υποδομών.

Σουηδική τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής
ενέργειας από απόβλητα/απορρίμματα, Sävenäsverket - Göteborg
Energi.

Πηγή: S.E.P. Scandinavian Energy Project AB και SpNp. Scandinavian Proxima Nature Project
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Case study: Αξιοποίηση εναλλακτικής μορφής ενέργειας της βιομάζας των στερεών αποβλήτων με σουηδική Hi-Tech
θερμική επεξεργασία στη Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ενώ εμείς αναζητούμε λύσεις στην ταφή και την απλή/άτυπη ανακύκλωση, οι
σουηδικοί ΟΤΑ δίνουν έμφαση στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση των υποδομών
επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες (retro feeding).



Η μονάδα των 6 δήμων της ΑOS σε φάση κατασκευής και λειτουργίας.

Αντίστροφη Επιμελητεία (Reverse Logistics) στις Σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις και τη Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.
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Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Ενέργεια



Η μονάδα των 6 δήμων της ΑOS σε φάση λειτουργίας. Η εξασφαλίζει μέσω γεννητριών τη παραγωγή ηλεκτρικής και ψυκτικής ενέργειας.

Αντίστροφη Επιμελητεία (Reverse Logistics) στις Σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις και τη Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.
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Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχοντας μελετήσει και αξιολογήσει τις αναγνωρισμένες διεθνείς καλές πρακτικές πάνω σε συνεταιριστικά ενεργειακά εγχειρήματα, προωθεί άμεσα στη χώρα μας τους
Ενεργειακούς Συνεταιρισμούς, σύμφωνα και με σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες. Το νέο σχέδιο νόμου που καταρτίζεται περιλαμβάνει τους κανόνες ίδρυσης και λειτουργίας τους, με έμφαση, στην ενθάρρυνση της
συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών, τη δημιουργία συνθηκών απόλυτης διαφάνειας, μέσω αυστηρού θεσμικού πλαισίου, και τη δυνατότητα συμμετοχής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αντίστροφη Επιμελητεία (Reverse Logistics) στις Σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις και τη Τοπική Αυτοδιοίκηση



Why to promote the Circular Economy in Greece? 

Swedish Opportunity for Greece

► Use the opportunity to help the long-awaited investment cycle recommence for business in Greece, as and when the
needed fiscal and structural reforms take place

► Provide information and benchmarking to Greek businesses to explore transformational initiatives, as opposed to
simply replicating past experience, by using the incentives and directions inherent in these programs

► Transform the issue of waste management, recycling of wastes, storing and reusing of wastes, from a field of
confrontation to an area where cooperation and win-win solutions can be established.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Tack så mycket!

Correspondence at Gtaralas@proximanp.com.gr 

Regional Seminar ‘’Management – Logistics & Economics – Energy Fundamentals” är en bilateral 4 dagars högnivåseminarium som arrangeras av Hellenic 

Institute for Strategic Studies i Volos (Portaria), 30/5 -2/6/2018.



Κυκλική οικονομία και αντιστροφή εφοδιαστική (Reverse logistics) στις Ελληνικές Ένοπλες 
Δυνάμεις (Στρατιωτικές εγκαταστάσεις) και σε Εθνικό επίπεδο

(Πολιτικοστρατιωτικό Επίπεδο)

Το παράδειγμα της Σουηδίας
30/4 - 2/6 Bόλος (Πορταριά)

reverse logistics  and 

engineering

military & national  level

30/4 - 2/6 Volos (Portaria)

Εισηγητής: Γεώργιος Ταραλάς PhD. All rights reserved ©.

Η εισήγηση πραγματοποιείται στην Ελληνική, Αγγλική και Σουηδική γλώσσα.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών
(ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)



Πηγή: Eurobank Research, Economy and Markets, April  2018.
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Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Energy, Logistics, Tourism: Sectoral prospects, Incipient Investment Projects and Contribution to GDP 

The current presentation contributes to the direction; it reviews some of the most important investment project that
is either already being implemented or is under consideration in Greece in one strategic sector of the Greek
economy: Η εφοδιαστική επιμελητεία (logistics). This sector constitute areas of - actual and potential -
comparative advantage for the Greek economy, it contribute to the growth model transformation substituting
imports and create economies of scale and scope with other exporting activities.

Η εφοδιαστική επιμελητεία (Logistics) is a sector with strategic importance and large potential for Greece, mainly
as a result of the country’s geographical position. Greece has the potential to act as a regional or even European
transhipment and connection hub between the Far East and Europe via its ports, road and rail networks, its storage
and air transport facilities and the related logistics services. Yet, the geographical advantage of the country remains
mostly underexploited, as a result of the lag in infrastructure development and competitiveness constraints.

Fokion Karavias CEO, Eurobank Ergasias S.A. 



Πηγή: ICAP – Εκτιμήσεις αγοράς.
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Η εγχώρια αγορά (εκατομμύρια Ευρώ) της εφοδιαστικής τρίτων

Εξέλιξη στην εφοδιαστική τρίτων αποτελεί η
εμφάνιση εταιρειών που αναλαμβάνουν την
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών
διοίκησης και υλοποίησης όλης της
εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτές οι εταιρείες,
που διαθέτουν την τεχνογνωσία και την
υποδομή για να υλοποιήσουν την
εφοδιαστική αλυσίδα συμπιέζοντας το
κόστος και βελτιώνοντας το επίπεδο
εξυπηρέτησης πελατών, καλούνται 4th Party
Logistics Providers (4PL) και χρησιμοποιούν
είτε δική τους υποδομή εφοδιασμού και
πληροφορικής, είτε την υποδομή τρίτων
(π.χ. εταιρειών λογισμικού, μεταφορών).
Πολλές από τις σύγχρονες εξελίξεις στη
διοίκηση και υλοποίηση της εφοδιαστικής
αλυσίδας σχετίζονται άμεσα με την
ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών και την εφαρμογή τους στο
Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic Commerce
ή E-Commerce).

Αν το μέγεθος της εγχώριας εφοδιαστικής αγοράς αποτιμάτε
έως τα 120 εκατ. Ευρώ, μπορείτε να φανταστείτε πιο είναι το
μέγεθος της αγοράς στη διαχείριση των αποβλήτων ?



• Θέσπιση και προσήλωση στην αρχή της νομοθετικής και
κανονιστικής μεταρρύθμισης στα πλαίσια της κυκλικής
οικονομίας στη χώρα

• Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και ισότιμη μεταχείριση μεταξύ της
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (ανακύκλωση,
βιοαπόβλητα, βιοαποδομήσιμα, αδειοδοτικά θέματα, κατασκευή
και λειτουργία υποδομών, πρόσβαση από παρόχους διαχείρισης
απορριμμάτων σε υποδομές και διεργασίες, συλλογή και
μεταφορά αποβλήτων και της ενεργειακής αξιοποίησης των
αστικών αποβλήτων/ απορριμμάτων)

• Ενθάρρυνση των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικές
εγκαταστάσεις) και επιχειρήσεων να καινοτομήσουν σε πράσινες
παραγωγικές διαδικασίες της περιβαλλοντικής βιομηχανίας στην
υπηρεσία της αξιοποίησης των αποβλήτων

• Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ενσωμάτωση της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ μέσω του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ
Α’ 24/13/02/2012)

• Υιοθέτηση της ανακύκλωσης με την αντίστροφη επιμελητεία
από τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στο πλαίσιο της
«βιομηχανικής συμβίωσης»

• Αναγκαιότητα για επαναπροσδιορισμό της εφαρμογής
αντίστροφη επιμελητεία, με έμφαση στη φάση του τέλους
ζωής των προϊόντων και όχι στη φάση του σχεδιασμού

• Σύσταση νομοθετικών κανόνων και συμπεριφορών που
διέπουν τη λειτουργία διαχείρισης των επικίνδυνων
αποβλήτων στη χώρα (Στρατιωτικές εγκαταστάσεις και
νοσοκομεία).

• Αντιμετώπιση των εμποδίων στην αγορά των
αποβλήτων/απορριμμάτων (μερική εικόνα της αγοράς στη
χώρα)

• Δημιουργία νέας αναπτυξιακής πολιτικής στα πλαίσια των
επιτυχόντων παραδειγμάτων παρόχων διαχείρισης στη χώρα
από την Σκανδιναβία

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.
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Η παρούσα εισήγηση εξετάζει το σκεπτικό που διέπει το πολυσχιδές της κυκλικής οικονομίας και στη συνέχεια αυτής της αντίστροφης
εφοδιαστικής (Logistics) στη διαχείριση αποβλήτων, παραθέτοντας μια κατηγοριοποίηση και επιγραμματική σύνοψη των ρυθμίσεων που
εισάγονται για διάφορες βασικές θεματικές ενότητες, αποφεύγοντας τους τεχνικούς όρους και τα οικονομικά στοιχεία.

Η εξέλιξη της κυκλικής οικονομίας, της αλυσίδας εφοδιασμού (Logistics) και της αντίστροφης εφοδιαστικής (Reverse
Logistics) στη διαχείριση των υλικών στις Ένοπλες Δυνάμεις (Στρατιωτικές εγκαταστάσεις) και σε Εθνικό επίπεδο διαφέρει
σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών.
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Γραμμική Οικονομία Οικονομία της αλυσίδας Κυκλική οικονομία - Βιομηχανική Συμβίωση

Πόροι

Παραγωγή

Κατανάλωση

Απόβλητα

What is the circular economy and reverse logistics and how they are implemented
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FROM WASTE TO RESOURCE 



Η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία είναι ουσιώδης για την υλοποίηση
της ατζέντας της αποδοτικής χρήσης των πόρων, που καταρτίστηκε στο
πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Ζητείται από τους Ευρωπαίους να
ανακυκλώνουν (recycling) το 70 % των αστικών αποβλήτων και το 80 %
των αποβλήτων συσκευασίας έως το 2030 ζητείται επίσης, έως το 2025, να
απαγορευτεί η υγειονομική ταφή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Το
μοντέλο της κυκλικής οικονομίας μπορεί να περιγραφτεί στη βάση τριών
πυλώνων: την προσφορά των οικονομικών συντελεστών, τη ζήτηση και
συμπεριφορά των καταναλωτών, και τη διαχείριση των αποβλήτων.

Μετά από ευρείες διαβουλεύσεις, η παραγωγικότητα των πόρων, που
μετρείται ως σχέση του ΑΕΠ με τη μονάδα αγοραστικής δύναμης και της
κατανάλωσης πρώτων υλών (GDP in Purchasing Power Standard (PPS)) per
kg of raw material consumption), αναγνωρίστηκε ως ο πλέον κατάλληλος
δείκτης για πιθανό στόχο της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Για τα απόβλητα οι δείκτες στα Αγγλικά “in English” αναφέρονται σε:
Generation of waste (kg per capita “per head”), Municipal waste generation
(kg per capita), Landfill rate of waste (%), Tons of waste recovered other
than energy recovery and except backfilling/total tons of waste treated
(%), Tons of waste treated with energy recovery/total tons of waste
treated (%), Recycling rate of municipal waste (%), Recycling rate of
packaging waste (%).

Πηγή: COM(2010) 2020, COM(2011) 21, COM (2014) 398 final και Ν. 4042/2012 ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο ΥΠΕΝ, ημερομηνία 22 01 2018.

Το Logo της Ε.Ε για τη κυκλική οικονομία. 

Διαχείριση αποβλήτων σε διάφορες χώρες. 
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Το Logo της Ελλάδας για τη κυκλική
οικονομία.

Logo της Ε.Ε και της χώρας (μαύρο φόντο) για τη κυκλική οικονομία. 

http://www.acceleratio.eu/wp-content/uploads/2014/10/1383260_586-Circular-economy.jpg


New model: Circular Economy (theory) – Βιομηχανική συμβίωση

Πηγή: Ellen MacArthur Foundation (2012) Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition.

► The Circular Economy 
helps to contain risks 

► The Circular economy 
offers opportunities 

► Presents a wide variety 
of challenges for 
businesses 

Why a Circular Economy? 

Οι Σκανδιναβικές χώρες, η Αγγλία, η Ολλανδία και η Γερμανία αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα ως προς τα οφέλη που
διασφαλίζει η κυκλική οικονομία σε στρατιωτικό και επιχειρηματικό/εθνικό επίπεδο.

Κυκλική οικονομία. Ellen MacArthur Foundation (2012) Towards the Circular Economy.
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Πηγή: Ernst & Young

Οι σύγχρονες πρακτικές
Logistics εμπλουτισμένες
διαχρονικά με όλα τα
διαθέσιμα τεχνολογικά
εργαλεία, καλούνται να
υπηρετήσουν τον στόχο
της διαχείρισης και
διακίνησης προϊόντων και
αγαθών με το μικρότερο
δυνατό κόστος!

Οικονομία της αλυσίδας. 
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Current linear economy is: resource, product, waste 



Πηγή: Κ. Χατζηαναστασίου ΒΟΣΑ ΑΕ, Βόλος.

Current chain economy is: resource, product, downcycling and energy, waste 

Η εφαρμογή σύγχρονων
τεχνολογιών στα Logistics
επηρεάζει σημαντικά τον
τρόπο λειτουργίας της
εφοδιαστικής αλυσίδας
και η ίδια η τεχνολογία
καθίσταται αναπόσπαστο
μέρος της διαδικασίας
διανομής προϊόντων και
αγαθών. Τα Logistics
Defense θα πρέπει πρωτίστως
να έχουν ως στόχο τον πλήρη
έλεγχο στο κύκλωμα
προμηθειών, παραγωγής η
μεταποίησης, μεταφοράς και
διανομής των προϊόντων και
υλικών που άπτονται και της
αμυντικής βιομηχανίας της
χώρας.

Οικονομία της αλυσίδας. 
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New circular Economy European Package - European Commission

► Boost European

competitiveness

► Foster sustainable

economic growth

► Generate new jobs

for Greece and the EU

Funding 
► €5.5 billion from
structural funds
► €650 million from
Horizon 2020
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Κυκλική οικονομία και τα οφέλη της βιομηχανικής συμβίωσης - το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας

Μέταλλα Χημικά Παραπροϊόντα

Δραστηριότητα: 9.300 μέλη, 12.000 συναλλαγές/χρόνο
Οικονομικό σκέλος # Βιομηχανικές πωλήσεις : πάνω από £123 million Εξοικονόμηση : πάνω από £89 million
Περιβαλλοντικό σκέλος # Μείωση εκπομπών άνθρακα : 4.4 million ton # Εξοικονόμηση πρωτογενών υλών : 6.2 million ton # Εξοικονόμηση νερού : 9.22 million ton #
Εκτροπή αποβλήτων από ταφή : 3.39 million ton (0.33 τοξικά)/Κοινωνικό σκέλος # Ιδιωτικές επενδύσεις : £68 million # Νέες θέσεις εργασίας : 3.000 / Λογιστικά
ελεγχόμενες καταγραφές / Ίσως το πιο πετυχημένο παράδειγμα πράσινης τεχνολογίας

Πηγή: A. Κοκόσης ΕΜΠ. Επιδιώκουμε να προωθήσουμε τη ‘βιομηχανική συμβίωση’, δηλαδή ολοκληρωμένα συστήματα, όπου τα απόβλητα ενός κλάδου μπορούν να είναι χρήσιμες πρώτες ύλες για έναν
άλλο κλάδο. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017.



Πηγή: TITAN

Αειφόρος εφοδιαστική αλυσίδα και κυκλική οικονομία στην τσιμεντοβιομηχανία

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Η εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας
στην Ελλάδα αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και
ευκαιρία, κατά γενική ομολογία, παρουσιάζει
σημαντική υστέρηση ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της
Ε.Ε.
Η τσιμεντοβιομηχανία συμβάλλει ενεργά στην
εφαρμογή του μοντέλου κυκλικής οικονομίας μέσα από
διαφορετικά στάδια της παραγωγής καθώς και μέσα
από την υιοθέτηση πρακτικών συνέργειας
(βιομηχανική συμβίωση) με άλλες βιομηχανίες.
Έτσι, το τελικό προϊόν, δηλαδή το σκυρόδεμα
(μπετόν) – βασικό υλικό της ανθρώπινης
δραστηριότητας – συνεισφέρει στην αντιμετώπιση
αλλά και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην
εξοικονόμηση ενέργειας, είναι 100% ανακυκλώσιμο και
αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της κυκλικής
οικονομίας, τόσο από την οπτική του πλήρους κύκλου
ζωής ενός κτιρίου/έργου υποδομής όσο και από αυτή
των ευκαιριών αξιοποίησης αποβλήτων/
παραπροϊόντων κατά την παραγωγή των ενδιάμεσων
συστατικών του, όπως το τσιμέντο.

Ο ρόλος της τσιμεντοβιομηχανίας στην κυκλική οικονομία.



Πηγή: LAFARGE

Αειφόρος εφοδιαστική αλυσίδα στην τσιμεντοβιομηχανία

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Η χαρτογράφηση των αναγκών της χώρας στον τομέα της εθνικής ασφάλειας σε στρατιωτικό και εθνικό επίπεδο θα βοηθήσει με την
σειρά της στην υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών Logistics (βλέπε τσιμεντοβιομηχανία) με τη μείωση του κόστους διαχείρισης και
βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Βιομηχανική συμβίωση - Region of Sterea Ellada (RSE) – Viotia LIFE09ENV/GR/000300

LIFE09ENV/GR/000300
Development of knowledge-based web services to promote
advanced Industrial Symbiosis in Europe
BUDGET:1,763,295.00 €
DURATION: Start: 01/10/2010 End: 30/09/2013

Πηγή: A. Κοκόσης ΕΜΠ. 



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Βιομηχανική συμβίωση - Background  and Aims of Industrial Symbiosis

Industrial Symbiosis (IS) can be defined as :

An innovative approach which brings together companies
from all business sectors aiming at improving cross
industry resource efficiency through the commercial
trading of material, energy, water and sharing assets,
logistics and expertise.

• The eSymbiosis innovative environmental practice will
contribute to:

• Trade waste as feedstock among companies, build
environmentally integrated and efficient communities

• Cost savings in raw materials and discharge fees

• Waste reduction across a wide range of industrial 
activities 

• The development and assessment of environmental
policies at local and regional level

Πηγή: A. Κοκόσης ΕΜΠ. 



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Περιβάλλον

Βιομηχανική συμβίωση - Produce Knowledge from use cases -Technologies and processing data 

Πηγή: A. Κοκόσης ΕΜΠ. 



Επιμελητεία (Logistics)

Πηγή: The State of Sustainability Supply Chains: Building responsible and resilient supply chains.

Πραγματική πρόκληση για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και επιχειρήσεις η εφοδιαστική αλυσίδα 

Επιχειρηματικές διαπιστώσεις ως προς τη βιωσιμότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων είναι:

1. Η ανάγκη λήψης μέτρων ενίσχυσης της βιωσιμότητας της εφοδιαστικής
αλυσίδας λόγω γεωπολιτικών συγκρούσεων, η κλιματική αλλαγή και οι
ελλείψεις πρώτων υλών.

1. Βασικοί παράγοντες στην κατεύθυνση αυτή, αποτελούν οι οικονομικοί,
λειτουργικοί και κανονιστικοί κίνδυνοι, η ευαισθητοποίηση των
ενδιαφερόμενων μερών και η αναγνώριση της βιωσιμότητας των προϊόντων
τους να προσδώσουν πολλαπλά οικονομικά οφέλη.

2. Οι λιγοστές επιχειρήσεις που έχουν εντάξει πλήρως τη βιωσιμότητα, έχουν
συνήθως ισχυρή στήριξη από την εκτελεστική ηγεσία.

3. Οι ώριμες επιχειρήσεις προχωρούν πέραν των τακτικών ελέγχων και
αξιολογήσεων, επενδύοντας στην εκπαίδευση και σε συστήματα αξιολόγησης
και επιβράβευσης των προμηθευτών.

4. Η διάθεσή σ’ ένα σύνολο τεχνολογικών λύσεων (όπως σύγχρονους
αισθητήρες, Internet of Things και cloud) που τους επιτρέπει να αυξήσουν τη
διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα από άκρη σε άκρη της εφοδιαστικής τους
αλυσίδας.

5. Η συνεργασίες αποτελούν προϋπόθεση της επιτυχίας. Οι σύνθετες προκλήσεις
της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν οδηγήσει στην ενίσχυση συνεργασιών
μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημιακής κοινότητας και ΜΚΟ.

Εφοδιαστική αλυσίδα στρατιωτικών προϊόντων. 

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

(Μη-Κυβερνητικές οργανώσεις)

http://www.dealnews.gr/media/k2/items/cache/499e3ca7b4b2750896a5540deef12b07_XL.jpg


Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics)

Αντίστροφη εφοδιαστική (Reverse logistics) στη Σουηδία.

Αντίστροφη εφοδιαστική (Reverse 
logistics)

Η αντίστροφη εφοδιαστική είναι σύμφωνα με το Συμβούλιο των
Επαγγελμάτων Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας “Ένα ειδικό
τμήμα της εφοδιαστικής που επικεντρώνεται στην κυκλοφορία και
τον έλεγχο των προϊόντων και των πόρων μετά την πώληση και την
παράδοση στους πελάτες έχει συμβεί. Περιλαμβάνει επιστροφές για
επισκευή ή/και πίστωση”.
Ζητούμενο είναι η διαμόρφωση ενός συγκροτημένου πλαισίου
Δημόσιας Πολιτικής και η εξειδίκευση του Προγράμματος Δράσης
για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα, μέσω συγκεκριμένων
προτάσεων μέτρων, με τρόπο ώστε να ενισχύεται η
επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη στη χώρα μας παράλληλα με την
υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος. Η εξειδίκευση
αυτή συνίσταται σε δέσμη μέτρων θεσμικού, οικονομικού,
αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και ειδικά
επιχειρησιακά προγράμματα σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. νησιά ή
βιομηχανία). Όπως διαπιστώθηκε προηγουμένως οι Ένοπλες
Δυνάμεις δεν εμπεριέχονται στα σχέδιά του ΥΠΕΝ…

Πηγή: Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο ΥΠΕΝ, ημερομηνία 22 01 2018.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)



Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) στις Σουηδικές ένοπλες δυνάμεις

Σουηδικές στρατιωτικές μονάδες

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.



Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) – Στρατιωτική παιδεία (κουλτούρα)

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Doktrinen (Δόγμα) bestämmer på ett
övergripande plan vad som skall göras.
Doktrinen kan sägas vara normerande då den
bestämmer på ett övergripande plan hur
militären skall agera.

Stabsmedlemmarna (Προσωπικό) förbereder
chefens planer för genomförande och de
producerar information till chefen. En annan
viktig uppgift är att se till så att chefens
intentioner omsätts till order för förbanden.

En annan viktig uppgift är att se till så att
chefens intentioner omsätts till order för
förbanden (Δεσμός). Slutligen så övervakar
staben förbanden så att chefens avsikt blir
genomförd.

Περιληπτική στρατιωτική οργάνωση ξηράς στη Σουηδία.

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.



Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) στις Σουηδικές ένοπλες δυνάμεις

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Περιληπτικά η στρατιωτική οργάνωση στη Σουηδία. Μπορεί να συγκριθεί με την υπό έγκριση της Ελληνική ς Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ).

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Οργάνωση εφοδιαστικής αλυσίδας, έρευνας και ανάπτυξης των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων

Περιληπτική οργάνωση επιμελητείας και παιδείας στις Σουηδικές Ε.Δ .

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) – Στρατιωτική παιδεία (κουλτούρα)

Με δεδομένο το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας, οι τομείς
της άμυνας και της εθνικής ασφάλειας είναι διακριτοί, για την
ολιστική αντιμετώπιση του θέματος της εθνικής ασφάλειας στην
ειρήνη εκτιμάται ότι θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες με τη
σύμπραξη όλων των επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία-
Οργανισμοί-Τοπική Αυτοδιοίκηση) και του ιδιωτικού τομέα όπως στη
Σκανδιναβία (βλέπε Σουηδία).

Μη-Κυβερνητικές οργανώσεις



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Οργάνωση εφοδιαστικής αλυσίδας των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων

Περιληπτική οργάνωση επιμελητείας στα Ηνωμένα Έθνη.

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) – Στρατιωτική παιδεία (κουλτούρα)

SomaliaÖver 100 000 svenska soldater, sjömän och officerare deltagit i insatser som syftat
till att upprätthålla internationell fred och säkerhet.



Logistics και Reverse Logistics των Σουηδικών Ε.Δ

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Εφοδιαστική επιμελητεία (Peace Support Operations) των Σουηδικών Ε.Δ.



Επιμελητεία (Logistics) – Στα ίδια πλαίσια δημιουργείται στη χώρα η Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ) 

Πηγή: The State of Sustainability Supply Chains: Building responsible and resilient supply chains.

Οργάνωση εφοδιαστικής αλυσίδας, έρευνας και ανάπτυξης των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων

Προηγμένη ετοιμότητα και εφοδιαστική αλυσίδα
(επιμελητεία).

Έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας.

Οι Σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις

πωλούν πλεόνασμα υλικού.

Αυτό είναι αλήθεια πωλούνται

από φτυάρια μέχρι σκάφη

μάχης. Όπως η πώληση

στρατιωτικών οχημάτων στις

Δυνάμεις της Δανίας, πώληση

σκαφών μάχης τύπου 90 και

πώληση 10 ελικοπτέρων το

λεγόμενο Ελικόπτερο 4, σε μια

αμερικανική εταιρεία. Το 2012,

πραγματοποιήθηκαν 32

διαφορετικές πωλήσεις αξίας

περίπου 54 εκατομμυρίων

σουηδικών κορωνών.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)



Πραγματική πρόκληση για τις Ένοπλες Δυνάμεις η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα 

Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) στις Σουηδικές ένοπλες δυνάμεις

Πώληση στρατιωτικού υλικού σε συγκεκριμένα καταστήματα. Πώληση στρατιωτικού υλικού σε συγκεκριμένα καταστήματα.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.



Σουηδικοί δράκοι διαλύοντα ι στο Ljungbyhed μεταφερόμενοι οδικώς από την
Αυστρία. Τα αεροπλάνα έχουν υπηρετήσει στην αυστριακή αμυντική δύναμη.

Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης Σουηδικού στρατιωτικού εξοπλισμού.

Εκκαθάριση με ανακύκλωση στρατιωτικού εξοπλισμού

Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) στις Σουηδικές ένοπλες δυνάμεις

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.



Πώληση ελικοπτέρων Super Puma AS 332M1 από τις Σουηδικές ένοπλες δυνάμεις.

Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) στις Σουηδικές και Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις

Πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού

Επερχόμενες πωλήσεις περιλαμβάνουν έξι (6) ελικόπτερα (δύο εκδόσεις),
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και του εξοπλισμού συντήρησης.
Σημειώστε ότι τα ελικόπτερα συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.

Αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού

Οι ΗΠΑ πήραν πρόγραμμα εκσυγχρονισμού
του P-3 Orion. Το Ρ-3Β Orion είναι
τετρακινητήριο αεροσκάφος ναυτικής
συνεργασίας μεγάλης εμβέλειας.

Αποστολή του είναι ο εντοπισμός πλοίων,
υποβρυχίων και ναρκών. Είναι Αμερικανικής
κατασκευής και παρόλο που η παραγωγή του
ξεκίνησε στη δεκαετία του 60 εξακολουθεί
να είναι το πιο αξιόπιστο αεροσκάφος
ναυτικής συνεργασίας.

Τα Ελληνικά Ρ-3 παρελήφθησαν
μεταχειρισμένα από τις ΗΠΑ, 6 αεροσκάφη
το διάστημα 1996-1997 και αντικατέστησαν
τα HU-16B Albatross. Φέρουν παραλλαγή
χρώματος γκρι.

Επανδρώνονται από μεικτά πληρώματα ΠΝ –
ΠΑ και συντηρούνται από την 353 ΜΝΑΣ.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.



Πώληση ελικοπτέρων Super Puma AS 332M1 από τις Σουηδικές ένοπλες δυνάμεις.

Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) στις Σουηδικές και Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις

Πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού

Στην Ελλάδα θα διατεθούν δωρεάν περίπου 70
μεταχειρισμένων ελικοπτέρων μάχης από τις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, πρόκειται για ελικόπτερα που οι Αμερικανοί
χρησιμοποίησαν στο πόλεμο του Αφγανιστάν και τώρα τα
αποσύρουν. Τα παροπλισμένα Kiowa Warrior
χρησιμοποιήθηκαν εντατικά στο Αφγανιστάν για εγγύτατη
αεροπορική υποστήριξη.

Στην Ελλάδα, ωστόσο η μεταφορά τους, η δημιουργία
υποδομών αλλά και η εκπαίδευση του προσωπικού
αναμένεται να στοιχίσουν κάτι παραπάνω από 46 εκατ.
Ευρώ. Σε ετοιμότητα αναμένεται να τεθούν τα μισά από
αυτά, περίπου 35, ενώ τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για
ανταλλακτικά αλλά και για εκπαίδευση. Πρόκειται για τη
δεύτερη μεγάλη εξοπλιστική επιλογή της κυβέρνησης. Και
σε αυτή, κινήθηκε με βάση το μικρότερο δυνατό κόστος για
την άμεση κάλυψη αναγκών έστω και για ορισμένο χρονικό
διάστημα.

Αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.



Διάλυση ή/και πώληση μέσω e-Quip ερπυστριοφόρων
οχημάτων.

Διάλυση στρατιωτικού εξοπλισμού

Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) στις Σουηδικές ένοπλες δυνάμεις

Η διάλυση περίπου 200 ερπυστριοφόρων οχημάτων θωράκισης των μοντέλων Bv206S, Bv308 και Bv309 είναι μια αποστολή
για τις ένοπλες δυνάμεις μέσω της European Defence Agency's (EDA), e-Quip.

BAE Systems Hägglunds

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.



Πώληση Σουηδικών μαχητικών αεροσκαφών.

Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) στις Σουηδικές και Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις

Πώληση Σουηδικού στρατιωτικού εξοπλισμού

Εξοπλισμός ο οποίος χαρακτηρίζεται και ταξινομείται ως
στρατιωτικός σημαίνει ότι μόνο οι αμυντικές δυνάμεις άλλων χωρών
είναι δυνητικοί αγοραστές.

Η ελληνική κυβέρνηση προχωρά την υπόθεση του
εκσυγχρονισμού των 123 F-16 της Πολεμικής
Αεροπορίας γνωρίζοντας ότι το 1,1 δις ευρώ που
είχε προϋπολογίσει θα πληρωνόταν σε βάθος
δεκαετίας. Πιθανώς να εκσυγχρονιστούν έστω τα
85. Γαλλική αγορά των Rafale καθυστερεί την
απόφαση για την αναβάθμιση των F-16 της ΠΑ.

Οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι όσο καθυστερεί
η συμφωνία του προγράμματος εκσυγχρονισμού
των F-16 της Ελλάδας, χάνουν πωλήσεις στα
Βαλκάνια. Ήδη Βαλκανικές χώρες που ήθελαν να
πάρουν μεταχειρισμένα F-16 τα οποία και θα
εκσυγχρόνιζαν, στράφηκαν σε άλλες λύσεις, όπως
αυτή του σουηδικού μαχητικού αεροσκάφους
Gripen. Η Κροατία/Βουλγαρία/Σλοβακία/Τσεχία θα
καταβάλουν για κάθε Gripen C/D MS20 περί τα 50
με 60 εκατ. Ευρώ εφόσον επιλέξουν το μαχητικό
της SAAB.

Αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.



Πώληση Στρατιωτικού υλικού. Οι Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν εισόδημα και επιπλέον εξαλείφουν το κόστος της διάλυσης των ελικόπτερων, κλπ.

Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) στις Σουηδικές ένοπλες δυνάμεις

Πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού

Πάνω από 1000 ερπυστριοφόρα και άλλα οχήματα έχουν πωληθεί ή/και ανακτηθεί τα τελευταία χρόνια.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.



Διατίθενται Haubits 77 που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας το 2011.

Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) στις Σουηδικές και Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις

Εκκαθάριση στρατιωτικού εξοπλισμού στη Σουηδία και διαδικασία πιστοποίησής κατά ISO στην Ελλάδα 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, με σκοπό την εφαρμογή νέων καινοτόμων μεθόδων και
αντιλήψεων που αφορούν στην παροχή πιστοποιημένων και υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών από το σύνολο των Μονάδων, Υπηρεσιών και Καταστημάτων του Στρατού
Ξηράς, προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην διαδικασία πιστοποίησής τους κατά ISO
(International Organization for Standardization). Συνολικά μέχρι σήμερα, έχουν
πιστοποιηθεί 21 Στρατιωτικοί Φορείς και Υπηρεσίες. Είναι σε εξέλιξη η
πιστοποίηση άλλων 37, ενώ διερευνάται η δυνατότητα πιστοποίησης σε 23
επιπλέον Φορείς και Υπηρεσίες.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Καμία πιστοποίηση στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα



Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) – Κρατικές αμυντικές βιομηχανίες (ΕΑΒ-ΕΑΣ-ΕΛΒΟ)  

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Επίσημη επίσκεψη του Πρέσβη των ΗΠΑ Geoffrey R.
Pyatt στην ΕΑΒ στις 21/07/2017.

Η ΕΑΒ. κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού είχε αναλάβει την συντήρηση των
μαχητικών αεροσκαφών F-16, που σταθμεύουν στην Ευρώπη, της
Πολεμικής Αεροπορίας των Η.Π.Α. (USAF). Στην τελική φάση του εν λόγω
διαγωνισμού συμμετείχαν εκτός της ΕΑΒ, η Ολλανδική FOKKER και η
Βελγική SABCA και το πρόγραμμα εκτελέσθηκε με επιτυχία από το 2007
έως τον Απρίλιο 2011.
Η προετοιμασία βαφής και η βαφή των μαχητικών αεροσκαφών F-16
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και πραγματοποιείται σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με τα ίδια υλικά και την ίδια μέθοδο. Επί πλέον
η ΕΑΒ για τον αποχρωματισμό των αεροσκαφών κατασκεύασε τη νέα
Μονάδα Αποχρωματισμού Μαχητικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων με την
χρήση πλαστικών σφαιριδίων, που συνδυάζει την πλέον σύγχρονη
τεχνολογία ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος.



Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) – Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ)    

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Πηγή: Κ. Βούρης, Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Γενικός Διευθυντής ΓΔΑΕΕ (τέως),  Επίτιμος Διοικητής ΔΑΕ.

Σημαντική συνεισφορά ως προς τη Σουηδική κατεύθυνση εκτιμάται ότι θα έχουν και οι προβλέψεις της Εθνικής
Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ) για την ανάπτυξη στρατηγικής προμηθειών καθώς και για τον
προγραμματισμό των προμηθειών των Ε.Δ.

Η ΕΑΒΣ προβλέπεται να ισχύσει για μια 5ετία, αλλά μπορεί να ανανεώνεται οποτεδήποτε, εφόσον η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών
Εξοπλισμών (ΓΔΑΕΕ) τεκμηριώσει την αναγκαιότητα και παράλληλα συμφωνήσει ως προς τούτο, το αρμόδιο Συμβούλιο Αμυντικής
Έρευνας Τεχνολογίας & Βιομηχανίας, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί.

Η ΕΑΒΣ αποτελεί κείμενο στρατηγικής κατεύθυνσης και δεν μπορεί να περιλαμβάνει επιμέρους δράσεις της Ε.Ε. Αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι δεν τις υιοθετεί ή ότι τις απορρίπτει. Κάθε άλλο. Από τη στιγμή που περιλαμβάνει τις διευρωπαϊκές αμυντικές
συνεργασίες, μέσα σε αυτές εντάσσεται και η δράση της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (Permanent Structured Cooperation
(PESCO).

Αναφέρεται ότι ούτε και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας γίνεται αναφορά στη ΕΑΒΣ, αλλά ωστόσο, σύμφωνα και με την
προηγούμενη αιτιολόγηση που δόθηκε περί PESCO, ισχύει εν προκειμένω το ίδιο, ότι δηλαδή η προσπάθεια χρηματοδότησης της
αμυντικής βιομηχανίας μας από κάθε ευρωπαϊκό ταμείο και όχι μόνο το ΕΤΑ, αποτελεί εθνικό στόχο και είναι συνεχής. Ήδη από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας επιχορηγούνται τα παρακάτω προγράμματα:
• Ocean 2020: Θαλάσσια επιτήρηση και αποτροπή επιθέσεων, συνολικής επιχορήγησης 35 εκ. €. Στο οποίο συμμετέχει η εταιρεία

INTRACOM, ενώ στα τρία επόμενα προγράμματα επιχορηγούμενης αξίας από 1 έως 3 εκ. €, δεν συμμετέχει καμία ελληνική
αμυντική βιομηχανία.

• ACAMS II: Προσαρμοζόμενες στολές παραλλαγής, για απόκρυψη από αισθητήρες.
• Gossra: Συμβατότητα-δια-λειτουργικότητα ηλεκτρονικού φορητού εξοπλισμού στρατιωτών.
• Vest-life: Παραγωγή υπερελαφρών θωρακισμένων στολών.



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics)
στις Σουηδικές ένοπλες δυνάμεις και τη 

τοπική αυτοδιοίκηση
(Πολιτικοστρατιωτικό Επίπεδο)



Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) στις Σουηδικές ένοπλες δυνάμεις και τη τοπική αυτοδιοίκηση

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.



Skaraborgs regemente P4 της Skövde στη Περιφέρεια Västergötland.

Οι Σουηδικοί νόμοι ελέγχουν την επεξεργασία και την
απόρριψη των αποβλήτων από τις Σουηδικές στρατιωτικές
μονάδες και τους Σουηδικούς ΟΤΑ.

Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) στις Σουηδικές ένοπλες δυνάμεις και τη τοπική αυτοδιοίκηση

Training unit (KFE), trains the troops of the 41st and 42nd
mechanized battalions, 18th battle group, 1st heavy
transport company, and 2nd brigade reconnaissance
company.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.



Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Πηγή: Waste hierarchy (Adapted after European Commission, 2008)

Απόβλητα από τις Ένοπλες 
Δυνάμεις και τη τοπική 

αυτοδιοίκηση



Αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics of recycling)

Ως αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα ορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων
που πραγματοποιούνται στη διαδρομή που ακολουθεί ένα προϊόν (και η
συσκευασία του), όχι από τον κατασκευαστή/προμηθευτή προς τον
καταναλωτή/χρήστη, αλλά αντίστροφα, από τον καταναλωτή προς τον
κατασκευαστή ή, γενικότερα, προς κάποια μονάδα ανάκτησης
χρησιμοποιημένων προϊόντων, συσκευασιών, υλικών και εξαρτημάτων που
διαθέτουν αξία με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση. Αντίστοιχα ως αντίστροφη
εφοδιαστική ορίζεται η διοίκηση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας,
δηλαδή ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων
που πραγματοποιούνται στην παραπάνω διαδρομή.

Πηγή: Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής  Οδηγίας 2008/98/ΕΚ μέσω του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α’ 24/13/02/2012).

Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών απορριμμάτων στη Σκανδιναβία.

Η γνωστή πυραμίδα ιεράρχησης για τη διαχείριση αποβλήτων.

Η εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics) και αντίστροφη εφοδιαστική (Reverse Logistics of recycling) περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη
ροή και το μετασχηματισμό αγαθών, από το στάδιο των πρώτων υλών μέχρι τον τελικό χρήστη, καθώς και τη ροή πληροφοριών που αναφέρονται σ’
αυτές τις δραστηριότητες.

Εφοδιαστική αλυσίδα και αντίστροφη εφοδιαστική (Logistics of recycling)

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) - Ενέργεια

Η γνωστή πυραμίδα ιεράρχησης για τη διαχείριση αποβλήτων.



Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics)

Κερδοφόρες επιχειρηματικές εφαρμογές από τη διαχείριση αποβλήτων
στη Σουηδία.

Πηγή: Σμήναρχος Μηχανικός Γεώργιος Δρόσος, ΜSc, DIC [Διευθυντής Τμήματος Υποδομής ΥΠΕΘΑ]

Περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων στις Ένοπλες Δυνάμεις
(Στρατιωτικών Μονάδων) και σε Εθνικό επίπεδο (Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΟΤΑ)

Το ΥΠΕΘΑ αναπτύσσει πρωτοβουλίες αειφορίας στις ΕΔ με στόχο την
βιώσιμη διαχείριση όλων των ρευμάτων των παραγόμενων αποβλήτων.
Εξετάζονται οι πιλοτικές εφαρμογές τεχνολογιών που θα επιτυγχάνουν
πρώτα την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων σε σχέση με τις
υπάρχουσες δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης - ανακύκλωσης και
δεύτερον της ανάκτησης και εκμετάλλευσης ωφέλιμης ενέργειας, σύμφωνα
με τις σύγχρονα ενδεικνυόμενες Ευρωπαϊκές πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται και η πιλοτική πιστοποίηση μίας
Μονάδας κατά το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001,
με στόχο την επέκταση της διαδικασίας στο σύνολο των Σχηματισμών.

Παράλληλα υιοθετείται η προσπάθεια χρήσης ενέργειας και από απόβλητα
(waste-to-energy).

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)



Σουηδική εγκατάσταση της AOS. Αποτέφρωση σύμμεικτων στρατιωτικών και αστικών αποβλήτων και διαδικασία καθαρισμού των απαερίων.

Αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) στις Σουηδικές ένοπλες δυνάμεις και τη τοπική αυτοδιοίκηση

Πηγή: S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co.

Τα αστικά και στρατιωτικά απορρίμματα γίνονται ενέργεια και η ενέργεια κυκλική οικονομία 

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
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Διαχείριση υπολειμμάτων τροφών.
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Γιατί καθυστερεί η κυκλική οικονομία/αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) στις Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τη
τοπική αυτοδιοίκηση?
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Πηγή: Ernst & Young
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τοπική αυτοδιοίκηση?



Γιατί καθυστερεί η κυκλική οικονομία/αντίστροφη επιμελητεία (Reverse Logistics) στις Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τη
τοπική αυτοδιοίκηση ?
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Πηγή: Ernst & Young

Infringements=παραβάσεις



Πηγή: McKinsey & Company ‘s web site:

Επιπλέον, διαπιστώνεται πολύ σημαντικό κενό στην
συνεργασία Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων
με τη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις (βλ. Διάγραμμα),
που οδηγεί σε αντίστοιχο έλλειμμα δημιουργίας
απασχόλησης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Μικρή μέχρι σήμερα η υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας, της αντίστροφης εφοδιαστικής (Logistics) στο πλαίσιο
ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών στη χώρα

Η χώρα κατατάσσεται στην 129η θέση ως προς τη
συνεργασία των πανεπιστημίων με το επιχειρηματικό
γίγνεσθαι και στην 87η θέση σε ότι αφορά τις δαπάνες
των επιχειρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη (ΟΟΣΑ,
2017). Η ορθολογική σχεδίαση και εφαρμογή της
κυκλικής οικονομίας στην χώρα, θα μπορούσε όμως να
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, με νέες καινοτόμες
και εξωστρεφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες από
τις στρατιωτικές μονάδες και τους Ελληνικούς ΟΤΑ με
συμμετοχή σε ενεργειακούς συνεταιρισμούς ή/και
Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ).

Συνεργασία πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με τη βιομηχανία και τις
επιχειρήσεις.

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)



Πηγή: Γ. Ταφύλλης, Σμήναρχος (Ι) ε.α. Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α. Defence and Security: State of the Art Technology, Athens War Museum 3-4 May 2018.‘s 

Μικρή μέχρι σήμερα η υιοθέτηση της εφοδιαστικής (Logistics) και της αντίστροφης εφοδιαστικής (Reverse Logistics)
στο πλαίσιο ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών στη χώρα

Σεμινάριο: Management - Logistics & Economics - Energy Fundamentals του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.ΣΙ)

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τους δείκτες DESI (Digital Economy & Society Index) της Ε.Ε, κατατάσσεται σταθερά -επι σειρά ετών-
στην προτελευταία θέση μεταξύ των κρατών-μελών. Το ενθαρρυντικό στοιχείο όπως επισημαίνουν και οι σχετικές εκθέσεις είναι
ότι, «...ο αριθμός των πτυχιούχων επιστήμης και τεχνολογίας είναι σχετικά υψηλός και αυτή είναι μια καλή
υπόσχεση για το ψηφιακό μέλλον της Ελλάδας». Αυτό είναι το δυνατό «χαρτί» της χώρας, που πρέπει να αξιοποιηθεί.

Συνοψίζοντας, για να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό θα πρέπει η στοχευμένη έρευνα για
την ανάπτυξη τεχνολογιών άμυνας και ασφάλειας, να εντάσσεται οργανικά στο συνολικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της έρευνας
στη χώρα. Σε ότι αφορά ειδικά την ανάπτυξη της έρευνας στον αμυντικό τομέα, η Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική
(ΕΑΒΣ), που εγκρίθηκε πρόσφατα, εξειδικεύει τα ειδικά μέτρα τα σημαντικότερα από τα οποία είναι τα εξής:
· H Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας.
· Η ενοποίηση των ερευνητικών κέντρων των Ε.Δ και η δικτύωσή τους με αντίστοιχους φορείς το εξωτερικού, την
αμυντική βιομηχανία και τις παραγωγικές σχολές των Ε.Δ
· Η κατάρτιση Προγράμματος Ανάπτυξης Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας από το ΓΕΕΘΑ

Σημαντική συνεισφορά προς την ίδια κατεύθυνση εκτιμάται ότι θα έχουν και οι προβλέψεις της
Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ) για την ανάπτυξη στρατηγικής προμηθειών
καθώς και για τον προγραμματισμό των προμηθειών των Ε.Δ.
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Υιοθέτηση της αντίστροφης εφοδιαστικής 
στα πλαίσια των Ε.Δ και της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας



Μικρή μέχρι σήμερα η υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας και της αντίστροφης εφοδιαστικής (Logistics) στο πλαίσιο
ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών στη Θεσσαλία.
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Ποιοι είναι οι κύριοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας για τη
θεματική περιοχή που εξετάζετε; Σε ποιους απ' αυτούς
υπάρχουν ανεπτυγμένα δίκτυα καινοτομίας ή συστάδες
επιχειρήσεων; Πως εξελίχθηκαν τα τελευταία 10-15 χρόνια;

Στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας ο κύριος κλάδος που
υπάρχει στη Θεσσαλία είναι αυτός της παραγωγής ενέργειας
από φωτοβολταϊκά και βιοντίζελ. Ο κλάδο της μεταποίησης
εντάσσονται σημαντικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιχειρήσεις της Περιφέρειας
("περιφερειακοί πρωταθλητές") σε κάθε κλάδο;

Όσον αφορά τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, κυριαρχούν η ΑΓΕΤ/
Lafarge στην παραγωγή τσιμέντου, η Sovel και επίσης η
Χαλυβουργία Ελλάδος στην παραγωγή χάλυβα.

Πόσο ανταγωνιστικοί είναι οι εξεταζόμενοι κλάδοι της
περιφερειακής οικονομίας σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό ή το
διεθνή ανταγωνισμό και πως εξελίχθηκαν την τελευταία
δεκαετία;

Η ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων βιομηχανιών σε
σχέση με τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια δεδομένα είναι
χαμηλή λόγω του ανταγωνισμού από χώρες ή περιοχές με
μεγαλύτερη παραγωγικότητα εργασίας και χαμηλότερο
ενεργειακό κόστος.

Όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις δεξιότητες, την
τεχνογνωσία και τις γνώσεις του, σε ποιους τομείς θεωρείτε
ότι αριστεύει (ή έχει πιθανότητες ν' αριστεύσει) η Περιφέρεια;

Στο Βόλο αλλά και στη Λάρισα – Τρίκαλα υπάρχει πολύ
σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο στην κατηγορία των
στελεχών της Βιομηχανίας (μηχανικοί, στελέχη
επιχειρήσεων). Στη Λάρισα – Καρδίτσα –Τρίκαλα – Βόλο
υπάρχει σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο στις Γεωπονικές
Επιστήμες και τηνΤεχνολογίαΤροφίμων.

Πηγή: Ο ενεργειακός τομέας στη Θεσσαλία: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές, Βόλος, 14 Δεκ. 2013.
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Ποιες τεχνολογίες, προϊόντα ή ευκαιρίες στην παγκόσμια
αγορά θεωρείτε ως τις πλέον ελπιδοφόρες για την
περιφερειακή οικονομία την προσεχή δεκαετία;

Όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας, η μεγάλη ευκαιρία για
την περιφερειακή οικονομία είναι να αξιοποιήσει τις μεγάλες
ποσότητες βιομάζας που παράγει έχει τη δυνατότητα να
παράγει ο θεσσαλικός κάμπος, στην παραγωγή και
αξιοποίηση στερεών, υγρών και αερίων βιοκαυσίμων, καθώς
και την αξιοποίηση εναλλακτικών πρώτων υλών όπως π.χ. τα
μικρο-φύκη. Σημαντική απαίτηση εδώ είναι η δημιουργία
κέντρου logistics για την μεταφορά προϊόντων και αγαθών
(εφοδίων, ζωικού κεφαλαίου, παραπροϊόντων,
υπολειμμάτων και απορριμμάτων) που να συνδέει την
περιφέρεια με τα βασικά λιμάνια, οδικούς και
σιδηροδρομικούς κόμβους για σημαντική οικονομία
κλίμακας. Το τεχνολογικό υπόβαθρο των ακαδημαϊκών και
ερευνητικών δομών της Περιφέρειας μπορεί να
υποστηρίξει επαρκώς όλες τις παραπάνω κατευθύνσεις.
Όσον αφορά τη χρήση ενέργειας, η μεγάλη ευκαιρία την
τρέχουσα δεκαετία είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες
της τηλεματικής και των σύγχρονων τεχνολογιών
συμπαραγωγής στην εξοικονόμηση ενέργειας στον
κτιριακό τομέα, καθώς και στη βιομηχανία.

Πηγή: Ο ενεργειακός τομέας στη Θεσσαλία: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές, Βόλος, 14 Δεκ. 2013.
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Ποιες απειλές ή προκλήσεις θεωρείτε ότι θα αντιμετωπίσουν
οι βασικοί κλάδοι και οι εξεταζόμενοι κλάδοι της
περιφερειακής οικονομίας την προσεχή δεκαετία;

Οι βασικές προκλήσεις που αναμένεται ν' αντιμετωπίσει ο
τομέας της παραγωγής και χρήσης ενέργειας στη Θεσσαλία
με ορίζοντα το 2020 είναι:
• Η τροποποίηση της ΚΑΠ με περαιτέρω μειώσεις των

γεωργικών επιδοτήσεων. Θα πρέπει να γίνει
προσαρμογή του πρωτογενούς τομέα στις νέες ανάγκες.

• Η αύξηση του κόστους ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.
Θα πρέπει να αλλάξει σημαντικά το ενεργειακό μίγμα
στην περιφέρεια.

Πόσο διεθνοποιημένη είναι η περιφερειακή οικονομία με
όρους εξαγωγών ή/και άμεσων ξένων επενδύσεων; Ποιοι
κλάδοι είναι οι πιο διεθνοποιημένοι μ' αυτή την προοπτική;
Ποιες είναι οι κύριες αγορές του εξωτερικού;

Η οικονομία της περιφέρειας είναι σε μικρό βαθμό
διεθνοποιημένη, τόσο σε όρους εξαγωγών (όπου
κυριαρχούν τα τρόφιμα) όσο και σε όρους άμεσων ξένων
επενδύσεων.Οπιο διεθνοποιημένος κλάδος είναι αυτός της
τσιμεντοβιομηχανίας. Ακολουθεί ο κλάδος των
μεταλλικών κατασκευών, ο οποίος έχει αξιόλογο
εξαγωγικό προσανατολισμό. Οι κύριες αγορές του
εξωτερικού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι
Αραβικές Χώρες.

Πηγή: Ο ενεργειακός τομέας στη Θεσσαλία: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές, Βόλος, 14 Δεκ. 2013.
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Ποιοι κλάδοι/υποκλάδοι της περιφερειακής οικονομίας
είναι ισχυροί ως προς τις επενδύσεις τους σε Έρευνα και
Ανάπτυξη; Από που προμηθεύονται νέα επιστημονική ή
τεχνολογική γνώση;

Σύμφωνα με δεδομένα της ΓΓΕΤ που επεξεργάστηκε και
παρουσίασε τον Απρίλιο 2013 η Ομάδα Ειδικών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το RIS3, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 είχαν εγκριθεί 122 ερευνητικά
έργα με συμμετοχή επιχειρήσεων και οργανισμών από τη
Θεσσαλία. Ο συνολικός τους προϋπολογισμός ήταν €7
εκατομμύρια ή 2,96% του προϋπολογισμού σε επίπεδο χώρας,
μία ιδιαίτερα χαμηλή επίδοση. Απ' αυτά, το 66% κατέληξε σε
επιχειρήσεις και το 30% σε ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς
φορείς. Η πρώτη κατηγοριοποίηση έδειξε ότι το 42%
αφορούσε δράσεις στους τομείς της Τεχνολογίας (επιστήμες
μηχανικού), 25% στην ιατρική και 21% στις Γεωπονικές
επιστήμες. Ως προς το πεδίο εφαρμογής, η γεωργία και η
τεχνολογία τροφίμων ήταν στην πρώτη θέση με το 29% του
προϋπολογισμού ακολουθούμενες από τη μεταποίηση (20%)
και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (17%). Το
10% του δείγματος δήλωσε ότι η Ε&Α έχει οδηγήσει έστω και
με έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη νέου προϊόντος, γεγονός που
μπορεί να αποδοθεί είτε σε αναποτελεσματικότητα της Ε&Α, ή
σε έρευνα προς την λάθος κατεύθυνση, ή απλά σε έλλειψη
γνώσης και εμπειρίας σε αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της
έρευνας.

Πηγή: Ο ενεργειακός τομέας στη Θεσσαλία: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές, Βόλος, 14 Δεκ. 2013.
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Τα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Περιφέρειας τροφοδοτούν την
περιφερειακή οικονομία με ικανούς αποφοίτους ή οι
επιχειρήσεις χρειάζεται να ψάξουν αλλού;

Το περιφερειακό ακαδημαϊκό σύστημα στη Θεσσαλία
φαίνεται να είναι καλά διαρθρωμένο για να καλύψει τις
ανάγκες της περιφερειακής οικονομίας. Σε επίπεδο ΑΕΙ, το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει ισχυρό ερευνητικό
δυναμικό στην Πολυτεχνική Σχολή (Τμήματα
Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων & Μηχανικών Η/Υ,
Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Χωροταξίας
Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης), καθώς και στη
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (Τμήματα Γεωπονίας,
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος).
Αντίστοιχα, στο ΤΕΙ Θεσσαλίας λειτουργεί η Σχολή
Τεχνολογικών Εφαρμογών (Τμήματα Μηχανολόγων,
Ηλεκτρολόγων και Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ) και η Σχολή
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων.Παρόλα
αυτά, θα πρέπει να παρέχονται στους απόφοιτους επιπλέον
δυνατότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης πάνω στις
σύγχρονες τεχνολογίες και τις προκλήσεις που αναδύονται
στην παγκόσμια αγορά. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να
παρέχονται εξειδικεύσεις μέσω μεταπτυχιακών
προγραμμάτων πάνω σε θέματα ενέργειας.

Πηγή: Ο ενεργειακός τομέας στη Θεσσαλία: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές, Βόλος, 14 Δεκ. 2013.
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Πώς αξιολογείτε το κλίμα για την επιχειρηματικότητα στην
Περιφέρεια; Ποιοι είναι οι φραγμοί και ποια τα προβλήματα
για τους κλάδους /υποκλάδους που εξετάζετε;

Τα γενικά προβλήματα της επιχειρηματικότητας στη χώρα
ισχύουν κατ' αναλογία και σε επίπεδο Θεσσαλίας και
επιδρούν, προφανώς, και στον κλάδο. Η έλλειψη
ρευστότητας είναι το βασικό ζήτημα σε μία αγορά που
ουσιαστικά έχει δώσει έμφαση στο κόστος έναντι της
ποιότητας. Ο τραπεζικός τομέας υπολειτουργεί και τα
ιδιωτικά κεφάλαια εφαρμόζουν παραδοσιακά στρατηγικές
χαμηλού ρίσκου που δεν ευνοούν την καινοτομία.
Ζητήματα γραφειοκρατίας από την πλευρά της δημόσιας
διοίκησης (πολυνομία, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις
περιβαλλοντικών όρων, κ.ά.) και στρεβλής, μη
ελεγχόμενης, λειτουργίας του ανταγωνισμού
δυσχεραίνουν την κατάσταση.

Τα μέχρι σήμερα μέτρα ενίσχυσης της καινοτομίας
(επιχορηγήσεις, δάνεια, εγγυήσεις, κουπόνια καινοτομίας,
κ.ο.κ.) ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των
επιχειρήσεων; Ποια θα ήταν τα κατάλληλα κίνητρα για να
επενδύσουν οι επιχειρήσεις περισσότερο σε έρευνα και
ανάπτυξη;

Τα μέτρα ενίσχυσης δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς από τις
επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, αφού η συμμετοχή τους ήταν
μικρή αναλογικά, εκτός του πλαισίου ΕΠ Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007‐2013. Οι λόγοι γι’ αυτό θα πρέπει να
σχετίζονται με το γεγονός ότι δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη η
κατάλληλη κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων
– ερευνητικώνφορέων – Πανεπιστημίου στηΘεσσαλία.

Πηγή: Ο ενεργειακός τομέας στη Θεσσαλία: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές, Βόλος, 14 Δεκ. 2013.
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Regional Seminar ‘’Management – Logistics & Economics – Energy Fundamentals” är en bilateral 4 dagars högnivåseminarium som arrangeras av Hellenic

Institute for Strategic Studies i Volos (Portaria), 30/5 -2/6/2018.



Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής 
Προϊόντος

Δημήτριος Κατελούζος
Dim.Katelouzos@gmail.com



Δομή Παρουσίασης Δομή Παρουσίασης 

➢ Εισαγωγή.
➢ Ορισμός.
➢ Σύντομο Ιστορικό.
➢ Κύκλος Ζωής και Σχεδίαση.
➢ Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής.
➢ Μοντέλα Κόστους.
➢ Παρατηρήσεις.



● Η Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής των συστημάτων 
προωθείται μετά το 1984 από τις βιομηχανίες με σκοπό 
την παραγωγή και διάθεση ανταγωνιστικών προϊόντων. 

● Παράλληλα, το κέρδος των πελατών είναι η προμήθεια 
συστημάτων με βελτιωμένο λόγο 
Κόστος/Αποτελεσματικότητα. 

● Πιό συγκεκριμένα:



Εισαγωγή Εισαγωγή 

Επιδίωξη:
➢  Των κατασκευαστών η ανταγωνιστικότητα.
➢  Των αγοραστών η ελάττωση του λόγου 

Κόστος/Αποτελεσματικότητα.

Στόχοι να:
➢  Βελτιωθεί η σχεδίαση.
➢  Ελαττωθούν οι τροποποιήσεις.
➢  Ελαττωθεί το κόστος.
➢  Μειωθεί ο χρόνος επιχειρησιακής αξιοποίησης (Ανάπτυξης).

Αποτέλεσμα η βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας, 
απόδοσης, καταλληλότητας, ευκολίας παραγωγής, αξιοπιστίας, 
συντηρησιμότητας, υποστηριξιμότητας, ποιότητας, κόστους και 
ανακυκλωσιμότητας.

1.   Fabrycky , W. J. , and Blanchard , W. J., 1991, “Life-Cycle Cost and Economic Analysis” 
(Englewood Cli� s, NJ: Prentice Hall )



● Η Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής (Ανάλυση LCC) όπως 
εξετάζεται εδώ,  είναι η μεθοδολογία που ακολουθείται 
από τους μηχανικούς σχεδιαστές μιας εταιρείας, με 
στόχο την βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους 
προμήθειας και λειτουργίας ενός προϊόντος, 
διατηρώντας συγχρόνως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του ελκυστικά.

● Διαφοροποιείται λοιπόν, τόσο από την Ανάλυση LCC του 
αγοραστού που σκοπό έχει τον εντοπισμό και 
περιορισμό όλων των δαπανών για την προμήθεια και 
λειτουργία ενός προϊόντος· όσο και την Ανάλυση LCC 
από την πλευρά των Πωλήσεων μιας εταιρείας που 
ενδιαφέρεται για την προώθηση, την κερδοφορία και 
τελικώς την απόσυρση στο σωστό χρόνο, μιάς 
οικογένειας προϊόντων.



Ορισμός Ορισμός 

● Η Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής (Life Cycle Cost 
Analysis – LCC Analysis) παρέχει το πλαίσιο για την 
εκτίμηση του συνολικού συμπληρωματικού κόστους 
ανάπτυξης, παραγωγής, χρήσης και ανακύκλωσης ενός 
προϊόντος.

Διαχωρίζεται από την ανάλυση κόστους κύκλου ζωής από την 
άποψη των:

● Πωλήσεων μιας οικογένειας προϊόντων 

● Προμηθειών μεγάλων συστημάτων



● Η Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής εφαρμόστηκε αρχικά 
από το MoD των ΗΠΑ σαν μια διαδικασία για την μείωση 
των δαπανών προμήθειας οπλικών συστημάτων.

● Αργότερα έγινε αντιληπτό ότι η διαδικασία θα 
αποτύγχανε αν δεν προετοιμάζονταν κατάλληλα οι 
βιομηχανίες. Ταυτόχρονα και οι ίδιες οι βιομηχανίες 
αντελήφθησαν ότι η συμμόρφωσή τους με τις 
απαιτήσεις του MoD θα τους παρείχε ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα.

● Αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας ήταν να αναπτυχθεί 
μια μεθοδολογία για την σχεδίαση των προϊόντων.

● Ένα σύντομο ιστορικό παρατίθεται στη συνέχεια: 



Ιστορικά ΣτοιχείαΙστορικά Στοιχεία

✔ Η ιδέα της Ανάλυσης LCC εμφανίζεται στο MoD των ΗΠΑ, επειδή υπολογίστηκε ότι η 
λειτουργία και η υποστήριξη μεγάλου οπλικού συστήματος μπορεί να φτάσει και το 
75% του κόστους κτήσης.

✔ Αρχική εφαρμογή στις προμήθειες.
✔ Υπό την αιγίδα του US National Science Foundation, το 1984 συνήλθε κοινό συμβούλιο 

της Βιομηχανικής και Ακαδημαϊκής κοινότητος για επέκταση του πλαισίου στο 
σχεδιασμό και την διαχείριση των παραγομένων προϊόντων και της παραγωγής. 
(Fleischer , G. A. , and Khoshnevis , B., 1986, “Incorporating economic impact assessment into computer-
aided design”. Proceedings of the International Industrial Engineering Conference, 163 – 174)

✔ Καθορίστηκαν και ετέθησαν προτεραιότητες σε 34 πεδία ερεύνης με κύρια τα:
✗ Οικονομική ανάλυση αντισταθμιστικών (συμβιβαστικών) σχεδιάσεων κατά τον κύκλο 

ζωής Διότι στις αποφάσεις σχεδίασης οφείλεται το 80% περίπου του κόστους!.
✗ Εκτεταμένη χρήση συστημάτων CAD – CAE.

✔ Η ανάγκη ύπαρξης προτύπου κόστους για τους σχεδιαστές και μηχανικούς εισάγεται 
μετά το 1986.
(1. Ehrlenspiel , K., 1987, “Reduction of product costs in West Germany”. International Conference on 
Engineering Design, ICED ’87, August, 796 - 806.
 2. Weirda , L. S., 1988, “Product cost-estimation by the designer.” Engineering Costs and Production 
Economics, 13 , 189 – 198.

✔  3. Alting , L., 1993, “Life-cycle design of products: a new opportunity for manufacturing enterprises. In 
Concurrent Engineering: Automation, Tools, and Techniques”, A. Kusiak (ed. )(New York: Wiley ) , 1 - 17)



● Λεπτομερέστερα, κατά τη διάρκεια της ζωής ενός 
προϊόντος διακρίνουμε τις πιό κάτω ξεχωριστές φάσεις, 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σχεδίαση: 



Προσέγγιση Σχεδίασης Μέσω LCCΠροσέγγιση Σχεδίασης Μέσω LCC

1. Alting, L., 1993, ”LC Design of Products. A new opportunity for Manufacturing Enterprises ”.
2. Kriwet,A., et al, 1995, “Systematic Integration of Design for Recycling into Product Design”

Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός προϊόντος, 
παρατηρούμε τρεις παράλληλους κύκλους:

Φάση Προμήθειας Χρήση Ανακύκλωση

Προϊόν

Διαδικασία

Επιμελητεία:

Προκαταρκτική
 Μελέτη

Αρχική 
Σχεδίαση

Λεπτομερής 
Σχεδίαση

Παραγωγή Χρήση Απόσυρση/
Ανακύκλωση

Σχεδίαση Συστήματος
Παραγωγής

Λειτουργία
Παραγωγής

Διαδικασίες
Ανακύκλωσης

Σχεδίαση Συστήματος Υποστήριξης Υποστήριξη/
Συντήρηση

Υποστήριξη της
Ανακύκλωσης



● Οι δαπάνες, κατά τη διάρκεια της ζωής ενός προϊόντος 
επιμερίζονται κατά φάση, στους διάφορους 
εμπλεκόμενους, ως εξής: 



Κόστος ανά Εμπλεκόμενο ΦορέαΚόστος ανά Εμπλεκόμενο Φορέα

1. Wilson, R., L., 1986, ”Operations and Support Cost Model for New Product Concept Development”

        ╲
Φάση  Κόστος  ╲ ↠
           ↡ ╲

Κατασκευαστού Χρήστη Κοινωνίας

Σχεδίασης

-Αναγνώριση
   Αγοράς
-Ανάπτυξη

Παραγωγής

-Υλικά
-Ενέργεια
-Ευκολίες
-Μισθοί, κλπ

-Απορρίμματα
-Ρύπανση
-Προβλήματα Υγείας

Χρήσης

-Μεταφορικά
-Αποθήκευση
-Σπατάλες
-Ζημίες
-Εγγυήσεις

-Μεταφορικά
-Αποθήκευση
-Ενέργεια
-Υλικά
-Υποστήριξη

-Συσκευασίες
-Απορρίμματα
-Ρύπανση
-Προβλήματα Υγείας

Ανακύκλωσης

-Απόσυρση
-Αποκομιδή
-Δαπάνες    
Ανακύκλωσης

-Απορρίμματα
-Αποκομιδή
-Ρύπανση
-Προβλήματα Υγείας



● Αναλυτικότερα, οι λειτουργίες που παράγουν δαπάνες 
κατά τις διάφορες φάσεις της ζωής ενός προϊόντος 
φαίνονται στην επόμενη διαφάνεια. Η κατάτμηση που 
παρουσιάζεται στην διαφάνεια είναι τυπική και 
παρέχεται υπό τύπον παραδείγματος. Μπορεί να γίνει 
λεπτομερέστερη, ανάλογα με τις ανάγκες, τα στοιχεία 
που διατίθενται και το προϊόν.

● Σημειωτέον ότι το κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης ΔΕΝ 
ενδιαφέρει τους μηχανικούς - σχεδιαστές διότι όταν 
αναλαμβάνουν αυτοί, τα σχετικά έξοδα έχουν ήδη 
καταναλωθεί. Εννοείται βέβαια ότι το κόστος αυτό 
εξακολουθεί να ενδιαφέρει την Διοίκηση της 
επιχείρησης : 



Συνολικό Κόστος ΠροϊόντοςΣυνολικό Κόστος Προϊόντος

1. Fabrycky W. J., and Blanchard, W. J., 1991, ”Life Cycle Cost and Economic Analysis”, Prentice Hall

Κόστος Έρευνας και 
Ανάπτυξης

Κόστος Παραγωγής και 
Κατασκευής

Κόστος Λειτουργίας και 
Υποστήριξης

Κόστος Απόσυρσης και 
Ανακύκλωσης

Διαχείριση Προϊόντος Διοίκηση Παραγωγής
και Κατασκευών

Διοίκηση Επιχειρήσεων 
και Υποστήριξης

Αποκομιδή των μη 
Επισκευασίμων 

Σχεδίαση Προϊόντος Βιομηχανική Σχεδίαση 
και Ανάλυση Λειτουργίας

Κατανομή (Ανάπτυξη) 
Προϊόντος

Απόσυρση Προϊόντος

Έρευνα για το Προϊόν Παραγωγή, Συναρμολό-
γηση και Έλεγχος

Λειτουργία Προϊόντος Τεκμηρίωση

Τεκμηρίωση Σχεδίασης Κατασκευή 
Εγκαταστάσεων

Συντήρηση Προϊόντος

Λογισμικό Προγράμματος Ποιοτικός Έλεγχος Αποθεματικά

Έλεγχοι και Αξιολόγηση 
Προϊόντος

Αρχική Υποστήριξη + 
Περιβάλλον - Ασφάλεια

Εκπαίδευση Χειριστών 
και Συντηρητών

( Το κόστος αυτό 
ενδιαφέρει την 

Σύστημα Ανάλυσης της 
Υποστήριξης

Διοίκηση όχι την 
Σχεδίαση! )

Τροποποιήσεις Προϊόντος

(Το μέγεθος της 
κατάτμησης εξαρτάται 
από το πρόβλημα και 
τα διαθέσιμα στοιχεία)



● Στο κόστος επιβάρυνσης του περιβάλλοντος έχει 
δοθεί μεγάλο βάρος στις ημέρες μας. Αυτό 
οφείλεται σε διάφορους λόγους κυριότεροι των 
οποίων είναι η περιβαλλοντική ευαισθησία του 
κοινού, οι οργανώσεις και η πρόσφατη νομοθεσία: 



Παράγοντες του Περιβαλλοντικού ΚόστουςΠαράγοντες του Περιβαλλοντικού Κόστους
Στις μέρες μας το περιβαλλοντικό κόστος έχει προσλάβει 
μεγάλες διαστάσεις, για τους λόγους:

✔ Η ανάπτυξη, η παραγωγή, η χρήση και η απόσυρση ενός συστήματος 
επιβαρύνουν το περιβάλλον και συνεπώς το κόστος.

✔ Ιδιαίτερα επηρεάζει η σύγχρονη νομοθεσία, που στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση διέπεται από την αρχή του “πρωτουργού” ή του παραγωγού 
(originator principle).
(Zussman , E., Kriwet , A. , and Seliger , G., 1994, “Disassembly-oriented 
assessment methodology to support design for recycling.” Annals of the 
CIRP, 43 (1 ) , 9 - 14)

✔ Η προσπάθεια να διατηρηθεί η καλή εικόνα της επιχείρησης και η 
γνώμη της κοινωνίας, συμβάλλει στο κόστος. 

✔ Η απαίτηση των πελατών για οικολογικά προϊόντα και
✔ Το γενικό κλίμα.

(Sullivan, J. L., and Young, S. B., 1995, “Life cycle analysis/assessment. 
Advanced Materials and Processes”, 147 (2 ), 37 - 40)



Αποτίμηση Κύκλου Ζωής Αποτίμηση Κύκλου Ζωής 
➔ Η λεγομένη Αποτίμηση Κύκλου Ζωής (LCA – Life Cycle Assessment) είναι 
διαδικασία και λογισμικό που παρέχει το πλαίσιο για λεπτομερή έλεγχο του 
περιβαλλοντικού και του ενεργειακού κόστους
➔ Εξετάζεται όλος ο κύκλος ζωής του προϊόντος από την προμήθεια πρώτων 
υλών μέχρι την ανακύκλωση και απόσυρση.
➔ Εξετάζονται πέντε μεγάλες κατηγορίες:

1) Προμήθεια πρώτων υλών,
2) Παραγωγή προϊόντος,
3) Κατασκευή συσκευασιών,
4) Λειτουργία από τον χρήστη,
5)  Ανακύκλωση και απόσυρση.

➔ Ως εργαλείο εξαιρετικά επίπονο και δύσχρηστο. 

(1. Benda , J., Narayan , R. , and Sticklen , J., 1993, “Use of expert systems for life cycle 
analysis. Automobile Life Cycle Tools and Recycling Technologies” SAE Special Publications, 966 
(Warrendale, PA: SAE ) , 53 – 57.

2. Weule , H., 1993, “Life-cycle analysis± a strategic element for future products and 
manufacturing technologies”. Annals of the CIRP, 42 (1 ) , 181 - 184.)

 



● Από τις δαπάνες επιπτώσεων στο περιβάλλον, εκείνες 
που έχουν αντιμετωπισθεί με συστηματικό τρόπο είναι 
εκείνες της ανακύκλωσης και απόσυρσης. Στην επόμενη 
διαφάνεια φαίνονται οι διάφορες περιπτώσεις 
χρησιμοποίησης των υλικών στην προκειμένη 
περίπτωση και οι σχέσεις τους με τον κύκλο ζωής: 



Ανακύκλωση και ΑπόσυρσηΑνακύκλωση και Απόσυρση

1. Zussman E., et al, 1994, ”Dissasembly-Oriented Assessment methodology to support, design and 
recycling”, Annals of the CIRP, 43(1)

Η μόνη κατηγορία που αντιμετωπίζεται συστηματικά

Πρώτες
Ύλες

Παραγωγή Αρμολόγηση Χρήση-
Κατανάλωση

Eπανα-
χρησιμοποίηση

Ανακύκλωση

Απόσυρση

Ανακατασκευή

Περιβαλλοντική
Επίπτωση



● Η μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους κύκλου ζωής, 
ξεκινά με την καταγραφή πιθανών εναλλακτικών 
σεναρίων που αφορούν σε διάφορες απόψεις του 
προϊόντος. Στη συνέχεια υπολογίζεται το κόστος για 
κάθε ένα από τα σενάρια αυτά και επιλέγεται το 
φθηνότερο, που όμως δεν πρέπει να υποβαθμίζει την 
ποιότητα. Η επιτυχία αυτής της φάσης εξαρτάται από 
την εμπειρία και την φαντασία των σχεδιαστών : 



Ανάλυση Κόστους Κύκλου ΖωήςΑνάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής
Η ανάλυση για να γίνει αποτελεσματική, πρέπει να περιορισθεί 
σε έκταση και να γίνει συγκεκριμένη. Ενδεικτικά εξετάζονται 
διαφορετικά σενάρια στις εξής κατηγορίες :

✔ Επιχειρησιακής και περιβαλλοντικής χρήσης.
✔ Φιλοσοφίες Συντήρησης και πολιτικές εφοδιαστικής υποστήριξης.
✔ Διαμόρφωσης συσκευών – Κατάτμηση σε υποσυστήματα, 

διαγνωστικά (BITE και BIT), προβλέψεις εξωτερικών ελέγχων, 
χειρισμός και αυτοματισμοί, εξαρτήματα, τυποποίηση, αξιοπιστία και 
συντηρησιμότητα.

✔ Παραγωγικές διαδικασίες – συνεχείς ή ασυνεχείς, ικανότητα 
παραγωγής, σημεία ελέγχων και απογραφών, επίπεδα ελέγχων 
ποιότητος.

✔ Πηγές προμήθειας και προμηθευτών ανά είδος.
✔ Δίοδοι προώθησης των εμπορευμάτων, μεταφορές και διανομή, 

συσκευασίες, χειρισμός και αποθήκες.

Συνέχεια



Ανάλυση Κόστους Κύκλου ΖωήςΑνάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής

✔ Εφοδιαστική αλυσίδα, συμβάσεις και διάρκεια, εγγυήσεις και 
εξουσιοδοτήσεις.

✔ Μέθοδοι ανακύκλωσης και απόσυρσης.
✔ Πολιτικές και διαδικασίες Διοίκησης

Παρατηρήσεις:
✔ Τα σενάρια διαμορφώνονται από τους μηχανικούς σχεδίασης, η ανάλυση 

κόστους από κοστολόγους. Έτσι τα αποτελέσματα θα είναι ακριβέστερα 
και ταχύτερα.

✔ Ο σχεδιαστής πρέπει να πληροφορείται τάχιστα τις επιδράσεις που έχουν 
στο κόστος οι αποφάσεις που παίρνει.

✔ Για τους παραπάνω λόγους, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σύστημα 
CAD – CAE στο οποίο να έχουν ενσωματωθεί, σχεδίαση, κόστος και 
μοντέλα βελτιστοποίησης.

...Συνέχεια

1. Fleischer, G. A., and Khoshnevis, B., 1986, “Incorporating economic impact assessment into computer-
aided design.” Proceedings of the International Industrial Engineering Conference, 163 - 174



● Η έκταση της Ανάλυσης LCC θα εξαρτηθεί και από την 
αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Από την 
άποψη αυτή, διακρίνουμε τρείς κατηγορίες προϊόντων : 



Ανάλυση με Βάση την Διάρκεια ΖωήςΑνάλυση με Βάση την Διάρκεια Ζωής

1. Lee D. E., and Melkanoff M. A., 1993, ”Issues in product life cycle engineering analysis”,             
ASME, DE-65-1, 1, 75-86

Μεγάλη Διάρκεια Μεσαία Διάρκεια Μικρή Διάρκεια

Πχ.: Αεροσκάφη, Εργοστάσια 
Παραγωγής και Ενέργειας

Πχ.: Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, αυτοκίνητα, 
ηλεκτρονικά όργανα

Πχ.: Καταναλωτικά 
ηλεκτρονικά, μικροσυσκευές, 
κινητά τηλέφωνα

-Μεγάλης διάρκειας, 
πολλαπλοί, κύκλοι ανάπτυξης
-Λειτουργία δεκαετιών
-Κόστος απόκτησης για τον 
καταναλωτή 106 – 109 Euro’s
-Ετήσιος όγκος παραγωγής 
από 1 έως 100
-Πολλαπλά περίπλοκα 
υποσυστήματα
-Μεγάλη προσπάθεια 
ολοκλήρωσης
-Μεγάλες εγκαταστάσεις 
ανάπτυξης και υποστήριξης
-Πολλαπλές ανασχεδιάσεις
-Διαρκής αξία πωλήσεων

-Κύκλοι ανάπτυξης 1 με 5 έτη
-Διάρκεια λειτουργίας 1 με 5 
έτη
-Κόστος απόκτησης  1000 
έως 100000 Ευρώ
-Ετήσιος όγκος παραγωγής 
100 έως 100000 τεμ.
-Κρίσιμα υποσυστήματα
-Μέση προσπάθεια 
ολοκλήρωσης
-Μικρές εγκαταστάσεις 
υποστήριξης
-Αντικατάσταση από νεώτερα 
συστήματα

-Κύκλος ανάπτυξης 1 έτους
-Διάρκεια λειτουργικής ζωής 
μέχρι 2 έτη
-Κόστος απόκτησης 10 έως 
100 Ευρώ
-Ετήσια παραγωγή 1 έως 10 
εκατομμύρια
-Απλά υποσυστήματα
-Ελάχιστες αλλαγές στη 
σχεδίαση
-Ελάχιστες ή καθόλου 
δαπάνες υποστήριξης
-Απόσυρση μετά από βλάβη



● Για την εκτίμηση του κόστους ζωής, έχουν αναπτυχθεί 
τα παρακάτω τρία μοντέλα : 



Μοντέλα Εκτίμησης Κόστους Κύκλου ΖωήςΜοντέλα Εκτίμησης Κόστους Κύκλου Ζωής

Υπάρχουν τριών ειδών μοντέλα για την εκτίμηση του 
κόστους κύκλου ζωής :

✔ Λεπτομερειακά.

✔ Παραμετρικά.

✔ Αναλογικά.



Λεπτομερειακά Μοντέλα Εκτίμησης ΚόστουςΛεπτομερειακά Μοντέλα Εκτίμησης Κόστους

✔ Διαδικασία :
Κατάτμηση του έργου σε βασικά στοιχεία και λεπτομερής 
υπολογισμός κάθε στοιχείου με βάση βιομηχανικούς πίνακες ή 
στατιστικά στοιχεία της ίδιας της εταιρείας (bottom-up estimation).

✔ Μειονεκτήματα: Χρονοβόρα, ανιαρή, δαπανηρή.
✔ Πλεονεκτήματα: Δίνει τα ακριβέστερα αποτελέσματα.
✔ Εφαρμογή: Σε καινοφανή προϊόντα, ή σε περιπτώσεις που η ακρίβεια 

είναι απαραίτητη.
✔ Πρόβλημα: Η αδυναμία εύρεσης κατάλληλων στατιστικών στοιχείων. 

Στις περιπτώσεις αυτές αναζητούνται οι εκτιμήσεις ειδικών. 

1. Greves, D., and Schreiber, B., 1993, “Engineering costing techniques in ESA”. www-http:
//esapub.esriu. esa.it.pointtobullet/greves1.html



Παραμετρικά Μοντέλα Εκτίμησης ΚόστουςΠαραμετρικά Μοντέλα Εκτίμησης Κόστους

  Διαδικασία :
✔ Εκπονούνται εξισώσεις που συνδέουν κατηγορίες δαπανών με 

μετρήσιμα μεγέθη. Π.χ.: Κόστος κατασκευής κτιρίου με επιφάνεια 
δαπέδου (μετρήσιμο μέγεθος). Απαραίτητη η ύπαρξη ιστορικών 
στατιστικών στοιχείων και τεχνικών πληροφοριών (εξισώσεις CER – 
Cost Estimation Regression).

✔ Μειονεκτήματα: Η ακρίβεια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. 
Χρονοβόρα η προετοιμασία του μοντέλου.

✔ Πλεονεκτήματα: Υπάρχουν εφαρμογές έτοιμες για Η/Υ. Ταχύτατη 
αντίδραση στις τροποποιήσεις σχεδιαστικών στοιχείων.

✔ Εφαρμογή: σε δοκιμασμένες κατασκευές και γνωστές διαδικασίες.
✔ Πρόβλημα: η αδυναμία εύρεσης κατάλληλων ιστορικών στοιχείων. 

Απαιτείται συνεχής αναθεώρηση του μοντέλου.
Σημείωση: Το πιό διαδεδομένο λογισμικό το σύστημα PRICE της Lokheed Martin. 
Χρησιμοποιείται επίσης από τις British Aerospace, European Space Agency και 
NASA. 

1. Greves, D., and Schreiber, B., 1993, “Engineering costing techniques in ESA”. www-http:
//esapub.esriu. esa.it.pointtobullet/greves1.html



Αναλογικά Μοντέλα Εκτίμησης ΚόστουςΑναλογικά Μοντέλα Εκτίμησης Κόστους

  Διαδικασία :
✔ Αναζητούνται και αναγνωρίζονται ομοιότητες με παρόμοια προϊόντα 

και διαδικασίες και ρυθμίζονται οι υπάρχουσες γνωστές εξισώσεις 
“κατ’ αναλογίαν” για τα νέα προϊόντα και διαδικασίες.

✔ Μειονεκτήματα: Όχι πολύ ακριβής. Επαφίεται στην κρίση των 
ειδικών.

✔ Πλεονεκτήματα: Ταχύτατη προετοιμασία του μοντέλου και 
αντίδραση στις μεταβολές.

✔ Εφαρμογή: Καταλληλότερη για καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες, 
ή όπου η ταχύτητα είναι σημαντικός παράγων, είτε όταν στατιστικά ή 
άλλα στοιχεία δεν υπάρχουν.

✔ Πρόβλημα: Η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τη γνώση και 
ικανότητα των ειδικών.

1. Greves, D., and Schreiber, B., 1993, “Engineering costing techniques in ESA”. www-http:
//esapub.esriu. esa.it.pointtobullet/greves1.html



● Τα λάθη στην εκτίμηση του κόστους ζωής, μπορεί να 
έχουν σοβαρές επιπτώσεις για μια εταιρεία.
- Το λάθος υποεκτίμησης είναι εξαιρετικά επικίνδυνο 
γιατί καθώς το πρόγραμμα προχωρεί, μπορεί να 
χρειαστούν σημαντικές ρυθμίσεις και το κόστος να 
υπερβεί τις δυνατότητες της εταιρείας.
- Το λάθος υπερεκτίμησης οδηγεί σε αλόγιστες δαπάνες 
αν δεν γίνει έγκαιρα αντιληπτό.

● Αντιθέτως οι ρεαλιστικές εκτιμήσεις βελτιστοποιούν το 
κόστος: 



1.  Daschbach J. M., and Apgar H., 1988, ”Design analysis through techniques of parametric cost 
estimation”, Engineering Costs and Production Economics, 14, 87-93 
1.  Daschbach J. M., and Apgar H., 1988, ”Design analysis through techniques of parametric cost 
estimation”, Engineering Costs and Production Economics, 14, 87-93 

Ακρίβεια στις Εκτιμήσεις – Καμπύλη FreimanΑκρίβεια στις Εκτιμήσεις – Καμπύλη Freiman

Πραγματικό 
Κόστος

Εκτίμηση Κόστους

Ρεαλιστικές Εκτιμήσεις
Βελτιστοποιούν

Το ΚόστοςΥπο-εκτιμήσεις
Είναι μοιραίες:
- Αναδιοργάνωση
- Αλλαγές Διοίκησης
- Προσλήψεις
......

Οι Υπερ-εκτιμήσεις =
Αυτοεκπληρούμενες
προφητείες

Νόμος του Parkinson:
Λεφτά υπάρχουν!
Ας τα ξοδέψουμε!



● Μία τελευταία παρατήρηση είναι ότι το συνολικό 
κόστος ζωής επηρεάζεται από την Αξιοπιστία 
(Reliability) του προϊόντος, όπως δείχνει η διαφάνεια. 



Αξιοπιστία (Reliability) και Ανάλυση LCC Αξιοπιστία (Reliability) και Ανάλυση LCC 

➔ Το κόστος προμήθειας (AC) μονοτονικά αύξουσα συνάρτηση της R.
➔ Το κόστος επιμελητείας (LSC) μονοτονικά φθίνουσα συνάρτηση της R.
➔ Το κόστος κύκλου ζωής (LCC) παρουσιάζει ένα ελάχιστο LCCm σε 
συγκεκριμένη τιμή Αξιοπιστίας Rm. 

➔ Το LSC σημαντικότερο για τιμές R<Rm.
➔ Το AC σημαντικότερο για τιμές R>Rm.

 



● Τέλος λίγες παρατηρήσεις για το τί τελικά πρέπει να 
περιμένουμε (και τί να μην περιμένουμε ) από την 
Ανάλυση LCC:



Γενικές Παρατηρήσεις Γενικές Παρατηρήσεις 

➔  Η Ανάλυση LCC έχει καθιερωθεί σαν σημαντική διαδικασία της σχεδίασης 
ενός προϊόντος, και συμβάλει στον:

✔ Καθορισμό της αποδοτικότερης λύσης μεταξύ πολλών εναλλακτικών. 
(Ελάχιστο κόστος/αποτελεσματικότητα).
✔ Καθορισμό του κόστους σχεδίασης για σκοπούς χρηματοδότησης.
✔ Προσδιορισμό των πηγών κόστους για επανασχεδίαση και 
βελτιστοποίηση.

➔ Η Ανάλυση LCC δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μέθοδος για τον 
προσδιορισμό του τελικού πραγματικού κόστους  του προϊόντος, αλλά σαν 
μέθοδος βελτιστοποίησης.
➔ Πολλοί απρόβλεπτοι παράγοντες θα τροποποιήσουν το τελικό κόστος, 
παράγοντες που κυρίως έχουν σχέση με αποφάσεις:

✔ Επέκτασης της ζωής του προϊόντος.
✔ Τροποποιήσεις στη φιλοσοφία υποστήριξης.
✔ Αλλαγή επιχειρησιακής χρήσης του προϊόντος

 



Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές

Συντήρηση και Ανάλυση
Υποστηριξιμότητας

Δημήτριος Κατελούζος
Dim.Katelouzos@gmail.com



● Η παρουσίαση αυτή αποτελεί την φυσική συνέχεια 
της παρουσίασης για την Αξιοπιστία – 
Συντηρησιμότητα – Διαθεσιμότητα.



Δομή Παρουσίασης Δομή Παρουσίασης 

➢ Εισαγωγή – Σκοπός Συντήρησης.
➢ Ιεραρχία ή Επίπεδα Συντήρησης.
➢ Είδη Συντήρησης.
➢ Στρατηγική ή Φιλοσοφία Συντήρησης.
➢ Ανάλυση Υποστηριξιμότητας.



● Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη 
παρουσίαση, επιδίωξη της Συντήρησης είναι:



Σκοπός Συντήρησης Σκοπός Συντήρησης 

● Κυρίως η διατήρηση των εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού ευθύνης συνεχώς στις προδιαγεγραμμένες 
επιδόσεις. Επιπλέον:

● Η διατήρηση του κόστους στα χαμηλότερα δυνατά 
επίπεδα.

● Η προστασία της ασφάλειας και υγιεινής του 
προσωπικού και των πελατών από τη χρήση του 
εξοπλισμού.

● Η προστασία του περιβάλλοντος.



● Η συντήρηση χωρίζεται σε διακεκριμένα επίπεδα, 
σε κάθε ένα από τα οποία εκτελούνται εργασίες 
προκαθορισμένης έκτασης και βάθους. Για να 
επιτύχει αυτή η διαστρωμάτωση χρειάζονται 
διαφορετικά εργαλεία και υλικά σε κάθε επίπεδο, με 
προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο που να έχει 
την αντίστοιχη εμπειρία, και εκτελείται με 
συγκεκριμένες διαδικασίες και βιβλιογραφία. Στην 
επόμενη διαφάνεια αναλύεται, υπό τύπον 
παραδείγματος, ο συνηθισμένος διαχωρισμός σε 
επίπεδα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. 



Ιεραρχία ή Επίπεδα Συντήρησης Ιεραρχία ή Επίπεδα Συντήρησης 
Τα Επίπεδα της Συντήρησης καθορίζουν ποιός κάνει τί, πού και πώς. Ο αριθμός 
των επιπέδων ποικίλει συνήθως από 2 έως 4. Εξαρτάται από τις ιδιομορφίες τόσο του 
χρήστου όσο και του μηχανήματος. Η αρχική προσέγγιση δίνεται από τον κατασκευαστή, 
στα πλαίσια της διαδικασίας Life Cycle Cost Analysis. Στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις η 
συνηθέστερη διαμόρφωση έχει ως εξής:

1. Οργανική Συντήρηση ή Πρώτου Βαθμού (OLM).
✔ Επί τόπου, από προσωπικό και μέσα οργανικής Μονάδος.

✗ HL1, από τους χειριστές. Με χρήση BIT και εγχειρίδια χρήσης, χωρίς εργαλεία και 
δοκιμαστικές συσκευές.

✗ HL2, από εκπαιδευμένο προσωπικό. Οπτική επιθεώρηση, Με χρήση BITE, 
επιχειρησιακή διάγνωση βλαβών, αντικατάσταση LRU (Line Replaceable Unit), υγρών, 
καθαρισμός, με βασικά εργαλεία και δοκιμαστικές συσκευές.

2. Ενδιάμεση Συντήρηση ή Δευτέρου Βαθμού (ILM).
✔ Από κινητά ή σταθερά συνεργεία.

✗ HL3, από εξειδικευμένο προσωπικό. Αντικατάσταση – ρύθμιση SRU (Shop 
Replaceable Unit), Τεχνικές Επιθεωρήσεις, μείζονες συντηρήσεις και επισκευές, 
τροποποιήσεις, διακριβώσεις με χρήση BITE και ειδικών συσκευών και εργαλείων.

3. Εργοστασιακή Συντήρηση ή Τρίτου Βαθμού (DLM).
✔ Μόνο σε Εργοστάσιο.

✗ HL4, από εξειδικευμένο προσωπικό. Εργοστασιακές Επιθεωρήσεις, Ανακατασκευές 
(Over Haul), επισκευές LRU-SRU, επανασχεδιασμός βαθμίδων.



● Διακρίνουμε δύο είδη συντήρησης:
α. Την συντήρηση που πραγματοποιείται μετά από 
μία βλάβη με σκοπό την επισκευή του μηχανήματος.
β. Την συντήρηση που σκοπό έχει να προλάβει τις 
βλάβες και της οποίας υπάρχουν τρία υποείδη.



Είδη Συντήρησης Είδη Συντήρησης 

● Διορθωτική Συντήρηση: Εκτελείται για την αποκατάσταση 
βλαβών.

● Προληπτική Συντήρηση: Εκτελείται μετά από σχεδιασμό και 
προγραμματισμό εργασιών για την αποφυγή αστοχιών και 
βλαβών στο μέλλον. Απαιτεί συστηματική επιτήρηση της 
κατάστασης του εξοπλισμού μέσω  επιθεωρήσεων, μετρήσεων ή 
αυτόματης επιτήρησης, και αντικατάσταση εξαρτημάτων και 
υλικών λίγο πριν αστοχήσουν. Υποκατηγορίες:

➔ Με βάση το χρόνο - TBM (Time Based Maintenance).
➔ Με βάση την κατάσταση του εξοπλισμού – CBM (Condition 

Based Maintenance).
➔ Με γνώμονα την Αξιοπιστία – RCM (Reliability Centered 

Maintenance).

1.  Βασ.Μαρκόπουλος, “Μέθοδοι Υπολογισμού Του Κόστους Συντήρησης  Υποσταθμών”



● Το ερώτημα που τίθεται τώρα, είναι πότε πρέπει να 
εκτελέσουμε το ένα ή το άλλο είδος συντήρησης και πως 
μπορούμε να οργανωθούμε. Η απάντηση δίνεται στην επόμενη 
διαφάνεια, όπου βλέπουμε ότι:
α.  Κατά την περίοδο της νηπιακής θνησιμότητας εκτελούμε 
ΜΟΝΟ Διορθωτική Συντήρηση. Η προληπτική δεν έχει νόημα! 
– Ο ρυθμός βλαβών μειώνεται συναρτήσει του χρόνου ούτως 
ή άλλως!
β. Στην αρχή της φάσης της γεροντικής θνησιμότητας 
ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΣΤΕ να εκτελέσουμε προληπτική Συντήρηση για 
να προλάβουμε την αύξηση του ρυθμού βλαβών και να τον 
περιορίσουμε σε λογικά όρια!
γ. Κατά την περίοδο της ωφέλιμης ζωής του συστήματος, 
προγραμματίζουμε Προληπτική Συντήρηση, αλλά πρέπει να 
είμαστε προετοιμασμένοι και για Διορθωτική – Οι βλάβες είναι 
εξαιρετικά τυχαίες, όπως είδαμε! 



Είδη Συντήρησης - 2 Είδη Συντήρησης - 2 
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1. Dr. E. A. Elsayed, ”Reliability Engineering”.



● Επί πλέον, η επόμενη διαφάνεια μας δείχνει πότε θα 
προτιμήσουμε τα διάφορα είδη προληπτικής 
συντήρησης. 
α. Βλέπουμε λοιπόν ότι προτιμούμε τη συντήρηση 
χρονικής αντικατάστασης, όταν ο εξοπλισμός 
θεωρείται σημαντικός, αλλά η κατάστασή του δεν 
παρακολουθείται για διάφορους λόγους.
β. Η συντήρηση με βάση την κατάσταση, εκτελείται 
όταν η κατάσταση παρακολουθείται αλλά ο 
εξοπλισμός δεν θεωρείται σημαντικός. 
γ. Τέλος η RCM εκτελείται εφόσον ο εξοπλισμός 
θεωρείται σημαντικός ΚΑΙ η κατάστασή του 
παρακολουθείται.  



1.  Βασ.Μαρκόπουλος, “Μέθοδοι Υπολογισμού Του Κόστους Συντήρησης  Υποσταθμών”

Είδη Συντήρησης - ΑνάπτυξηΕίδη Συντήρησης - Ανάπτυξη



● Η επόμενη διαφάνεια μας δείχνει τη σχέση του 
κόστους με τον ρυθμό βλαβών. Βλέπουμε ότι το 
κόστος της Διορθωτικής Συντήρησης αυξάνει καθώς 
αυξάνεται ο ρυθμός βλαβών. Αντίστροφα, το 
κόστος της  Προληπτικής Συντήρησης μειώνεται. Το 
συνολικό κόστος είναι βέλτιστο για μία 
συγκεκριμένη τιμή του ρυθμού βλαβών. Αποστολή 
μας λοιπόν είναι να προσδιορίσουμε το κατάλληλο 
μείγμα μεταξύ Προληπτικής και Διορθωτικής 
Συντήρησης με σκοπό την ελαχιστοποίηση του 
κόστους!



Είδη Συντήρησης - ΚόστοςΕίδη Συντήρησης - Κόστος
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● Ιδιαίτερα εξετάζεται η RCM (Reliability Centered 
Maintenance υπενθυμίζω!), η οποία είναι το πιό 
ολοκληρωμένο είδος προληπτικής συντήρησης.



Είδη Συντήρησης-Reliability Centered Maintenance Είδη Συντήρησης-Reliability Centered Maintenance 

➔ Η RCM είναι μιά δομημένη διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης 
συστημάτων και εξαρτημάτων με σκοπό τον καθορισμό πρακτικών και 
αποτελεσματικών εργασιών συντήρησης και προτεραιοτήτων καθώς και 
την ανάπτυξη, εφαρμογή και αδιάκοπη βελτίωση κατάλληλης 
στρατηγικής για την αύξηση της αποτελεσματικότητος των μέσων.
➔ Η RCM συμβάλει στην ελαχιστοποίηση:

1) του κινδύνου για το εμπλεκόμενο προσωπικό,
2) των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
3) του χρόνου, κόστους και λοιπών επιπτώσεων στην παραγωγή ή 

τις επιχειρήσεις και
4) του κόστους συντήρησης.

➔ Ως εργαλείο για την συνεχή αξιολόγηση και αναθεώρηση της 
συντήρησης χρησιμοποιείται κατάλληλα τροποποιημένη η διαδικασία 
FMEA. 

 
1. Carl S. Carlson “Effective FMEAs”.
2. B.S.Dhillon, PhD, “Engineering Maintenance, a Modern Approach”.



● Υπενθυμίζεται η διαδικασία FMEA η οποία 
αναλύθηκε στην περί Αξιοπιστίας παρουσίαση: 



Είδη Συντήρησης - FMEA Είδη Συντήρησης - FMEA 

Παράδειγμα συμπλήρωσης φύλλου FMEA:



Είδη Συντήρησης - FMEA και RCM Είδη Συντήρησης - FMEA και RCM 

1. Carl S. Carlson “Effective FMEAs”.
2. B.S.Dhillon, PhD, “Engineering Maintenance, a Modern Approach”.

● Η ανάλυση με την FMEA εκτελείται όπως και στην 
περίπτωση της σχεδίασης μηχανήματος, αλλά η βλάβη 
εκτιμάται ως προς τη σοβαρότητα της (severity) με βάση 
τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν προηγουμένως 
(όπως κόστος συντήρησης και βλαβών, καθυστερήσεις, 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κίνδυνο σε προσωπικό) ή ότι 
άλλο ενδιαφέρει την επιχείρηση ή τον οργανισμό (πολλοί 
την καλούν FMECA – Failure Mode, Effects and Criticality)

● Η διαδικασία είναι συνεχής για την διαρκή βελτίωση της 
συντήρησης.

● Όπως και στην περίπτωση της FMEA  στην παραγωγή,  
και εδώ πρέπει να εμπλακούν ενεργά όλοι όσοι πρέπει 
μέχρι και το επίπεδο της διοίκησης.



● Όπως είπαμε και στην περίπτωση της Αξιοπιστίας, η 
FMEA ως εξαιρετικά ευέλικτη μπορεί να 
τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες, τις επιθυμίες 
ή και τις ιδιαίτερες προτιμήσεις ενός οργανισμού.

● Μία ακόμη έννοια της συντήρησης είναι η 
φιλοσοφία της συντήρησης – LSC (Logistics Support 
Concept): 



Φιλοσοφία Συντήρησης – LSC (Logistics Support Concept)Φιλοσοφία Συντήρησης – LSC (Logistics Support Concept)

Τελική επιδίωξη η εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος 
(Τί, Ποιός, Πού, Πότε, Πώς, Γιατί) που θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο:

1. Στόχους.
✔ Διατήρηση ή αύξηση της Διαθεσιμότητας ή της παραγωγής.
✔ Βελτιστοποίηση των δαπανών.
✔ Ελαχιστοποίηση των κινδύνων για προσωπικό και μέσα.
✔ Μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

2. Συστηματική Προσέγγιση.
✔ Επίπεδα Συντήρησης.
✔ Ευθύνες και αρμοδιότητες.
✔ Τρόπος παρακολούθησης.

3. Δραστηριότητες.
✔ Περιγραφή δράσεων και συχνότητα.
✔ Απαιτούμενοι χρόνοι, συνολικοί και εκτός ενεργείας σε όλα τα επίπεδα.
✔ Απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά σε κάθε επίπεδο.
✔ Δεξιότητες και εμπειρία.
✔ Διαδικασίες υποστήριξης και απόσυρσης.
✔ Ειδικά εργαλεία και συσκευές.
✔ Συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων



● Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της 
υποστήριξης ή υποστηριξιμότητα, αποτελεί συνεχή 
επιδίωξη ενός συστήματος υποστήριξης.



Ανάλυση Υποστηριξιμότητας Ανάλυση Υποστηριξιμότητας 



Ανάλυση Υποστηρηξιμ. – Ανάπτυξη ΠροϊόντοςΑνάλυση Υποστηρηξιμ. – Ανάπτυξη Προϊόντος

Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης ενός προϊόντος, απαιτούνται συνεχείς 
βελτιώσεις στην σχεδίαση, παραγωγή, διαδικασίες και προετοιμασία της 
συντήρησης. Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται:

RCA – Root Cause Analysis
ISO 9001 -2008 Proc 841, ISO 13485 Proc QP-841, IEEE 1415-2008, 
SAE J-2816 

HAZOP – Hazard and Operability Studies
IEC 61882 Ed 1.0 b, AS IEC 61882 – 2003, BS IEC 61882:2001, ISA TP-
973012

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis 
IEC 60812 Ed.2.0b, DIN EN 60812, MIL STD – 1629A, JEDEC JEP 131, 
SAE J 1739, SAE ARP 558D

LCC – Life Cycle Cost Analysis
Fabrycky, W. J., and Blanchard, W.J., 1991, “Life Cycle Cost and 
Economic Analysis”, Prentice Hall



Ανάλυση - Δείκτες Συντηρησιμότητας Ανάλυση - Δείκτες Συντηρησιμότητας 

Δείκτες Συντηρησιμότητας κατά την λειτουργία συστήματος:
● ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ

➢  MTTR (Mean-Time-To-Restore).
➢  Mmax = 95% ή 90% του χρόνου αποκατάστασης.
➢  Ενδιάμεση Τιμή (Median) χρόνου αποκατάστασης
➢  Αποκατάσταση σε ορισμένο χρόνο.

● ΚΟΣΤΟΥΣ
➢ Κόστος υλικών και συσκευών υποστήριξης.
➢ Κόστος υποστηρίξεως και κόστος προσωπικού.

● ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
➢ Ενδοδιαθεσιμότητα : A

i
=MTBF/(MTBF+MTTR).

➢ Επιχειρησιακή Διαθεσ.: A
0
=MTBF/(MTBF+Total Down-Time).

➢ Επισκευασιμότητα.
➢ Δείκτης Συντηρήσεως = Maint.Man-Hours/Operational Hours.



● Ο Μέσος Χρόνος Επισκευής είναι ίσως ο πιό 
σημαντικός δείκτης και μετράται με τρόπο παρόμοιο 
με τον Μέσο Χρόνο Μεταξύ βλαβών. Ο μέσος 
Χρόνος Μεταξύ Βλαβών μπορεί να κατατμηθεί 
παραπέρα. Έτσι μπορούμε να δούμε πιό αναλυτικά 
τις διαδικασίες που πάσχουν και να προχωρήσουμε 
σε βελτιώσεις:



Δείκτες Συντηρησιμότητας - 2 Δείκτες Συντηρησιμότητας - 2 
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● Στην παρακάτω Διαφάνεια φαίνεται η ανάλυση εργασιών της 
Διορθωτικής Συντήρησης με βάση το χρόνο.

● Προσοχή στο ότι κάθε χρονικό διάστημα μπορεί να αναλυθεί σε 
επιμέρους χρόνους που έχουν άμεση σχέση με την Επιμελητεία!
Π.χ., ο χρόνος “Ανταλλακτικά” σημαίνει ότι ανάλογα με την 
προτεραιότητα της εργασίας, το σύστημα υποστήριξης πρέπει να 
ψάξει για το ανταλλακτικό, να το εντοπίσει σε κάποια αποθήκη, 
ενδεχομένως να το προμηθευτεί, να το πακετάρει, να το 
μεταφέρει, να το παραδώσει και όλα αυτά να τεκμηριωθούν!

● Επίσης προσοχή στο ότι ανάλογα με την προτεραιότητα, αλλά και 
το είδος της εργασίας, το χρονικό πέρας, δηλαδή η στιγμή της 
παράδοσης προς χρήση του συστήματος (όχι απαραίτητα το τέλος 
των εργασιών), μπορεί να συμβεί από την αντικατάσταση του 
ανταλλακτικού και μετά, αφού εκτελεστούν οι σχετικοί έλεγχοι 
και ρυθμίσεις, ή όχι!

● Τελικό συμπέρασμα για την Διορθωτική Συντήρηση: Είναι επίπονη, 
δαπανηρή, χρονοβόρα και με πολλούς ανεξέλεγκτους παράγοντες!



Δείκτες Συντηρησιμότητας - 3 Δείκτες Συντηρησιμότητας - 3 

Επίγνωση Πρόσβαση Διάγνωση Ανταλλακτικά Αντικατάσταση Έλεγχος Ρύθμιση

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)(στ) (ζ )

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



● Μελέτη της ανάλυσης των χρόνων στην περίπτωση 
της Προληπτικής Συντήρησης μας δείχνει ότι πολλές 
εργασίες έχουν απλοποιηθεί και άλλες έχουν 
προετοιμαστεί από την περίοδο ΠΡΙΝ την έναρξη 
της συντήρησης. - Καίριο παράδειγμα τα 
ανταλλακτικά που έχουν ήδη εξασφαλιστεί!

● Το πέρας των εργασιών είναι επίσης απρόβλεπτο, 
αλλά όχι τόσο σημαντικό αν και δεν φαίνεται με 
πρώτη ματιά από το διάγραμμα!

● Τελικό συμπέρασμα για την Προληπτική Συντήρηση: 
Είναι γενικά ελεγχόμενη και με πολύ λιγώτερους 
ανεξέλεγκτους παράγοντες!



Δείκτες Συντηρησιμότητας - 4 Δείκτες Συντηρησιμότητας - 4 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Παραλαβή Προετοιμασία Εξυπηρέτηση Επαναφορά Έλεγχος Ρύθμιση

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)(στ)



Ανάλυση Υποστ. - Επιχειρησιακή Εκμετάλλευση  Ανάλυση Υποστ. - Επιχειρησιακή Εκμετάλλευση  

Κατά την διάρκεια της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης ενός προϊόντος υλοποιείται και 
παρακολουθείται το πρόγραμμα υποστήριξης που έχει εκπονηθεί. Με σκοπό την βελτίωση 
της παρεχομένης υποστήριξης συγκεντρώνονται συνεχώς και αναλύονται τα στατιστικά 
στοιχεία υποστήριξης, όπως:

● ΧΡΟΝΟΙ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
➢  Αναλύονται στατιστικά όλοι οι χρόνοι που δαπανώνται στην υποστήριξη ενός 

συστήματος ή μέσου, τόσο διορθωτικής όσο και προληπτικής. 
➢  Στόχος ο εντοπισμός καθυστερήσεων και τυχόν διόρθωση προβληματικών σημείων.

● ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
➢ Εξετάζεται το κόστος συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων,  που εστιάζεται σε 

διαδικασίες, αποφάσεις,  προσωπικό, ανταλλακτικά, υλικά και συσκευές υποστήριξης. 
➢ Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη εναλλακτικών πηγών προμήθειας ή συντήρησης.
➢ Επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση του κόστους.

● ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
➢ Παρακολουθείται  η Επιχειρησιακή Διαθεσιμότητα όσο και η Ενδοδιαθεσιμότητα. 

Επίσης ο Δείκτης Συντηρήσεως και η Επισκευασιμότητα.
➢ Επιδιώκεται η αύξηση της Αποτελεσματικότητας.

 Η ανάλυση αυτή, μπορεί να καταλήξει σε τροποποιήσεις της Φιλοσοφίας Συντήρησης 
και δυνητικά να επηρεάσει Προσωπικό, Εκπαίδευση, Μέσα, Ανταλλακτικά, Διαδικασίες, 
Διοίκηση, Οργάνωση, Συντήρηση, Μεταφορές, Εφοδιασμό, Πηγές Προμήθειας.



Ανάλυση - Συστήματα Παρακολούθησης και 
Λογισμικό 
Ανάλυση - Συστήματα Παρακολούθησης και 
Λογισμικό 

Έχουν σχεδιασθεί και χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα 
αναφοράς και λήψης αποφάσεων που αναφέρονται σε 
διαφορετικά αντικείμενα της Υποστηριξιμότητας, όπως :

● FRACAS – Failure Reporting, Analysis and Corrective Action 
System.    MIL-HDBK-2155 

● DRACAS - Data (ή Defect) Reporting, Analysis and 
Corrective Action System.

● LSA(R) – Logistics Support Analysis (Report).  MIL-STD-1388 ή 
επειδή έχει αποσυρθεί, η GEIA-STD-0007 και η GEIA-HB-0007. (GEIA = 
Government Electronics and Information Technology Association). Για την 
Ευρώπη η S3000L /2010 της  Aerospace and Defence Industries 
Association of Europe.

● CALS – Continous Acquisition and Life-Cycle Support. 
Αντικατέστησε την LSA(R) στον Στρατό Ξηράς των ΗΠΑ

● LORA - Level Of Repair Analysis.  MIL-HDBK-1390

1. Siemens White Paper “ LSAR – The missing link for performance-based logistics”, tcm1023-5601/2012



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; 

.

Δημήτριος Κατελούζος
Dim.Katelouzos@gmail.com





 

Σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα Εισηγητών 
 

Βαγιακάκος Πέτρος 
 

 
 
Γεννήθηκε στη Λάρισα. Τελείωσε τις βασικές σπουδές στην Αθήνα. 
 
Εισήχθη στη Σχολή Ικάρων (ΣΜΑ) το 1978 και αποφοίτησε το 1982 ως Μηχανικός Αεροσκαφών (Μηχανικός 
Αεροναυπηγός).  
 
Από το 1982 Υπηρέτησε σε διάφορες Μονάδεςκαι Επιτελεία της ΠΑ και σε διάφορα οπλικά συστήματα: 
Γραμμή Πτήσεων και Γραφ. Ποιοτικού Ελέγχου στην 116ΠΜ/335Μ στα Αφη F014. 
Περιοδικές Επιθεωρήσεις στα Αφη F104 στην 116ΠΜ. 
 
Μετεκπαίδευση στις ΗΠΑ/GeneralDynamics στα ΑφηF-16 (1988). 
 
Αρχιμηχανικός στην 111ΠΜ/346Μ σε Αφη F-16 BLK30 (1993-1995). 
 
Διευθυντής Υποστήριξης 115ΠΜ με Αφη F-16 BLK52+ (2006-2008). 
 
Επιτελικές Θέσεις στην ΔΑΥ/Γ1 στην υποστήριξη Αφων F-16 και στο ΓΕΑ/Γ2 για την υλοποίηση συμβάσεων 
προμήθειας Αφων F-16. 
    
Εκπρόσωπος της ΠΑ στην  USAF/Hill AFB/UTAH των ΗΠΑ για την συνολική υποστήριξη του στόλου των 
Αφων F-16 της ΠΑ (1998-2000).  
 
Διευθυντής Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού ΓΕΑ (2009). 
 
Αποστρατεύτηκε ως Ταξίαρχος από την ΠΑ το 2010. 
 
Έχει πτητική εμπειρία 35 ωρών σε Αφη F-16D (BackSeater) 
 
Έχει εκπαιδευτική εμπειρία ως εκπαιδευτής σε σχολεία της ΠΑ και στις σχολές ΔΕΛΤΑ ως καθηγητής στο 
τμήμα Μηχανικών Αφων. 
 
Από το 2011 είναι Τεχνικός Διευθυντής στην ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε. 
 
 
 
 



 
ΒΟΥΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 

Αντιπτέραρχος (Ι) εα., Επίτιμος Διοικητής ΔΑΥ 
 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ / ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

3ο/2008-3ο/2009: Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, με ευθύνη την Τεχνικο-Εφοδιαστική 
Υποστήριξη του συνόλου των Οπλικών Συστημάτων και Μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και την 
Επιχειρησιακή εκμετάλλευση των Μεταφορικών, Πυροσβεστικών, VIP Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων  
3ο/2007-3ο/2008: Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΑ (Οικονομικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός, Θέματα 
Οργάνωσης – Αναδιοργάνωσης - Μηχανοργάνωσης του Κλάδου, Αμυντική Σχεδίαση και Προγραμματισμός). 
4ο/2004-3ο/2007: Διευθυντής Διεύθυνσης Αμυντικής Σχεδίασης του ΓΕΑ (Σχεδιασμός – Προγραμματισμός 
νέων Εξοπλιστικών Προγραμμάτων) 
2002-2004: Διοικητής στην 110 Πτέρυγα Μάχης (Λάρισα). 
2001-2002: Υποδιοικητής στην 117 Πτέρυγα Μάχης (Ανδραβίδα).  
1998-2000: Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού ΓΕΑ. 
1996-1998: Βοηθός και στη συνέχεια Αεροπορικός Ακόλουθος στην Ελληνική Πρεσβεία της Ουάσινγκτον. 
1994-1996: Επιτελής στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
1992-1994: Διοικητής του Σχολείου Όπλων και Τακτικής (Ανδραβίδα). 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
1973-1977: Πτυχίο Σχολής Ικάρων (Τμήμα Ιπταμένων).  
1979: Σχολείο Ηλεκτρονικών-Ηλεκτρονικού Πολέμου (τρίμηνη εκπαίδευση). 
1987: Σχολείο Κατωτέρων Επιτελών Αεροπορίας (τρίμηνη εκπαίδευση στην διεκπεραίωση Επιτελικών και 
Διοικητικών θεμάτων). 
2000: Σχολή Πολέμου Αεροπορίας (εξάμηνη εκπαίδευση σε θέματα Ηγεσίας, Επιχειρησιακών Δογμάτων, 
Διεθνούς Δικαίου, Τοποθέτησης και υλοποίησης Στόχων ποιότητας και απόδοσης, όπως επίσης και σε θέματα 
Γεωπολιτικών εξελίξεων και ισορροπιών). 
Τιμήθηκε με τα προβλεπόμενα μετάλλια και διαμνημονεύσεις που αντιστοιχούν στην ειδικότητα και στο βαθμό 
του. 
 
 

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Πλοίαρχος ε.α. ΠΝ 

 



 
 
Έχοντας  τις ρίζες  στην Κεφαλλονιά, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. 
 
Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)   και έλαβε Πτυχίο από το Τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ειδίκευση Λογιστική. 
 
Είναι απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) και υπηρέτησε ως Οικονομικός Αξιωματικός του 
Πολεμικού Ναυτικού σε  Πλοία του Στόλου και Ναυτικές Υπηρεσίες. 
 
Το Νοέμβριο του 2011, κατόπιν αιτήσεώς του, τέθηκε στην κατάσταση των εν αποστρατεία στελεχών του Π.Ν. 
 
Είναι μέλος ,  από το 2013,  του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.)   και από το  
Φεβρουάριο 2016 μετέχει του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου. 
 
 Στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά , πέραν της ενασχόλησης  με το καθαυτό επιστημονικό αντικείμενό του, είναι η 
μελέτη της Ιστορίας και των Διεθνών Σχέσεων και ιδιαίτερα των Ισλαμικών / Μεσανατολικών, καθώς και  η  
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Κλασική και Νεώτερη. 
 
Είναι γνώστης της Αγγλικής γλώσσας. 
 
Παντρεμένος από το 1991 με τη Δήμητρα  Καφούρου, απέκτησαν δύο γιους και μια κόρη. 

 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ (ΜΗ) ε.α. 
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ' ΚΛΑΔΟΥ ΓΕΑ 

 
Γεννήθηκε στη Βεγόρα Φλώρινας.  Αποφοίτησε από τη Σχολή Ικάρων  το 1979  ως Ανθυποσμηναγός με την 
ειδικότητα του Μηχανικού Ηλεκτρονικών.  
Στις σπουδές του συμπεριλαμβάνονται η αποφοίτησή του από τη Σχολή Κατωτέρων Επιτελών Αεροπορίας 
(ΣΚΕΑ), από το Αεροπορικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής ως Εκπαιδευτής, από σχολεία ΝΑΤΟ ως Μηχανικός 
και εκπαιδευτής συστημάτων RADAR, από σχολεία εξειδίκευσης στη χώρα ως Μηχανικός και 
Προγραμματιστής Επιχειρησιακού Λογισμικού συστημάτων Αεράμυνας, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών.  Επιπλέον είναι τελειόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.  



Υπηρέτησε σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων Τεχνικής Υποστήριξης των Οπλικών Συστημάτων της 
Πολεμικής Αεροπορίας, ως Αξιωματικός Συντήρησης RADAR, ως Αξιωματικός Υποστήριξης και 
Προγραμματιστής των Συστημάτων Αεράμυνας, ως τμηματάρχης στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης και 
στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας υπεύθυνος για θέματα Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αεροσκαφών και 
συστημάτων Αεράμυνας της χώρας ( RADAR - Πυραυλικών Συστημάτων ) και ως Διοικητής της 128 
Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών.  
Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τοποθετήσεις στο ΝΑΤΟ για δύο χρόνια στην Ολλανδία,  
στον Οργανισμό NAPMO, Υποστήριξης και διαχείρισης των αεροσκαφών AWACS του ΝΑΤΟ, στο Γενικό 
Επιτελείο Αεροπορίας ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών, όπου ταυτόχρονα 
διετέλεσε για δύο χρόνια και ως Εθνικός Αντιπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο Διευθυντών (  BOD ) του 
Οργανισμού NAPMO ( AWACS ) στην Ολλανδία, στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης ως Διευθυντής Γ' 
Κλάδου, όπου ταυτόχρονα διετέλεσε για δύο χρόνια και ως Εθνικός Αντιπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο 
Διευθυντών ( BOD ) του Οργανισμού NAMSO Συντήρησης και Εφοδιασμού του ΝΑΤΟ στο Λουξεμβούργο 
και στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ως Διευθυντής Γ' Κλάδου, LOGISTICS και Υποδομών της Πολεμικής 
Αεροπορίας, από όπου αποστρατεύθηκε τον Μάρτιο του 2010 ως Αντιπτέραρχος και του απενεμήθη ο Τίτλος ( 
ε. τ. ) του Επιτίμου Διευθυντή Γ' Κλάδου του ΓΕΑ.  
Επιπλέον των καθηκόντων του υπήρξε υπεύθυνος υλοποίησης, ως Program Manager, προγραμμάτων οπλικών 
συστημάτων της ΠΑ, όπως αναβάθμισης των συστημάτων AVIONICS των Αεροσκαφών F - 4 PI 2000, 
FLIGHT  SIMULATOR  των Αεροσκαφών F  -  16  και των RADAR  S-743  D  και HR-3000  του συστήματος 
Αεράμυνας της χώρας.  
Mέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Είναι παντρεμένος με την Κορίνα Πασατζόγλου και 
έχουν δύο παιδιά, την Καλλιόπη και το Νικόλαο. 
 

Κατελούζος Δημήτριος 
Απχος ε.α. 

 

 
ΣΠΟΥΔΕΣ: Σχολή Μηχανικών Αεροπορίας (ΣΜΑ) / Αποφοίτηση ως Ηλεκτρονικός Μηχανικός. 
Πανεπιστήμιο Νότιου Μισισίπι / Απονομή Master of Διοίκηση Science στην οργάνωση, διοίκηση και έλεγχο 
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. 
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Σχολή Πολέμου Αεροπορίας., Communications Staff Officers Course των ΗΠΑ., 
προγραμμάτων έργων υψηλής αξίας του NATO. Σχολή Ασφαλείας Επικοινωνιών της Πολεμικής Αεροπορίας. 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  Υπηρέτησε ως Μηχανικός σε Μονάδες RADAR ΠΑ 
για την  συντήρηση συστημάτων FPS-6, FPS-8, FPS-88 και TPS-43 και σαν Μηχανικός λογισμικού και υλικού 
στα Συστήματα ΗΠ, σε επίπεδο εργοστασίου. 
Ανέλαβε διοικητικές θέσεις στην ΠΑ ως εξής: 
1) Διοικητής του Κέντρου Επεξεργασίας και Ανάλυσης Επιχειρησιακών Πληροφοριών ΠΑ. 
2) Διευθυντής του Εργοστασίου Ηλεκτρονικών της ΠΑ (ΚΕΑ/ΤΗ). 
3) Διοικητής του Κέντρου Ερευνών Τεχνολογίας της Αεροπορίας. 
4) Διευθυντής Γ’ Κλάδου του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας. 
5) Διευθυντής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών / Ηλεκτρονικών στο ΓΕΑ. 
6) Διευθυντής Γ’ Κλάδου (Υποστήριξης και Υποδομών) στο ΓΕΑ. 



Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στην Πολεμική Αεροπορία, εργάσθηκε και ως ωρομίσθιος καθηγητής στη 
μεν ΣΜΑ επί θεμάτων «Συντήρησης Συστημάτων» και «Παρακολούθησης και Ελέγχου Υλοποίησης 
Προγραμμάτων», στη δε Σχολή Πολέμου Αεροπορίας επί θεμάτων “Command – Control – Communications 
(C3)” . 
Υπηρέτησε στο ΝΑΤΟ σαν : 
1. Εθνικός Αντιπρόσωπος στην Air Defense Hardware Committee. 
2. Επιτελής Προγραμμάτων Υποδομής Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικών στο AIRSOUTH. 
3. Εθνικός Αντιπρόσωπος Σώμα Εμπειρογνωμόνων Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση AGARD. 
4. Εθνικός Αντιπρόσωπος στο AGARD/National Delegates Board. 
5. Εθνικός Αντιπρόσωπος NATO Airborne E/W Program Management Organization, BOD. 
6. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τεχνικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης του 
ΝΑΤΟ (ΝΑΜSΑ Board of Directors – NAMSO/BOD). 
 
Απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα:  Υπεύθυνος Υλοποίησης Προγραμμάτων στην EGM Systems ΕΠΕ, 
επιχειρηματικοι & τεχνικοι συμβουλοι, σε θέματα Ποιοτικού Ελέγχου, οργάνωσης Εργαστηρίων Διακρίβωσης 
κλπ.  Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην SPACE CONSULTING. Υπεύθυνος προγραμμάτων στην THALES 
ELECTRONIC SYSTEMS. 
 
Ενεργό μέλος:  Armed Forces Communications and Electronics Association (AFCEA), Επιστημονικό Σύλλογο 
Μηχανικών Αεροπορίας. Σύλλογο Αποφοίτων Σχολής Ικάρων. 
 

ΚΥΡΙΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ (ΜΗ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Σμήναρχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών (ΜΗ) Πέτρος Κυριαφίνης αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών της  
Σχολής Ικάρων το 1987. Είναι κάτοχος MSc σε Real Time Electronic Systems, του Πανεπιστημίου του Bradford 
(UK) και απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ). 
Υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις του τομέα Τεχνικής Υποστήριξης της ΠΑ, στο Αεροπορικό Κέντρο Ελέγχου 
Περιοχής (ΑΚΕΠ) στη Λάρισα, στην 116ΠΜ, στο Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΚΕΤΑ) και ως Διευθυντής 
Υποστήριξης της Σχολής Ικάρων.  
Ως μελετητής, εκπόνησε και διαχειρίστηκε Τεχνικές Μελέτες Ηλεκτρονικών και τροποποιήσεων Συστημάτων 
Αεροσκαφών στην 116ΠΜ, στο ΚΕΤΑ και στο Πανεπιστήμιο του Bradford. 
Μελέτησε, ανέπτυξε και διαχειρίστηκε Μηχανογραφικές Εφαρμογές για την παρακολούθηση της παραγωγής του 
Εργοστασίου Ηλεκτρονικών-Τηλεποικινωνιακών Μέσων (ΕΤΗΜ) και της εκπαίδευσης στη Σχολή Ικάρων. 



Διετέλεσε Επόπτης Εκπαίδευσης του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων για τέσσερα έτη και εκπαιδευτής 
στα γνωστικά αντικείμενα Ηλεκτρονικά Συστήματα Αεροσκαφών και Ψυχολογία-Ηγεσία. 
Ως επιτελής του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), διαχειρίστηκε την υλοποίηση Συμβάσεων Εξοπλιστικών 
Προγραμμάτων και αργότερα διετέλεσε Πρόεδρος Επιτροπής Διαπραγμάτευσης της ΓΔΑΕΕ για την τροποποίηση 
σχετικής σύμβασης. 
Υπηρέτησε για τρία έτη στο Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Επιτελείο (EUMS) στις Βρυξέλλες ως επικεφαλής της ομάδας 
ανάπτυξης και υποστήριξης των συστημάτων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής (CIS) του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Επιχειρήσεων (EUOHQ) και συμμετείχε στην επιχείρηση EUFOR TCHAD. 
Κατά την τριετία 2012-15 διετέλεσε Διοικητής του ΕΤΗΜ, ενώ από το Μάιο του 2015 είναι προϊστάμενος της 
Δνσης Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΓ6) της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) 
 
 
 
 

ΜΠΑΣΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 
Σμχος (ΜΗ) ε.α. Ανώτερο Στέλεχος (τέως) ΝΑΤΟ, Συγγραφέας, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΛΙΣΜΕ 

 
Γεννήθηκε στην Καλαμπάκα. Είναι νυμφευμένος με τη Λίνα Γριβάκου, πατέρας δύο υιών, του Κωνσταντίνου και 
του Γιώργου. Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ). Επιτυχών πρώτος, MSc in Digital 
Communications (University of Kent, UK). Απόφοιτος διαφόρων σχολείων Πληροφορικής (Βέλγιο, Γαλλία), 
Ποιοτικού Ελέγχου (ΝΑΤΟ/ΝΑΜSΑ, Λουξεμβούργο), Logistics Management &Engineering (Portland State 
University, ΗΠΑ). 
Εκτενής γνώση και εμπειρία στην απόκτηση, διαχείριση/υποστηριξη μεγάλων στρατιωτικών συστημάτων, 
μηχανική RAMT (Reliability-Availability-Maintainability-Testability), Configuration Management, 
Πληροφορική, Ποιότητα και Μηχανική συστημάτων Τηλ/νιών και Radar. Εξωτερικός καθηγητής, για πολλά 
χρόνια, ΣΙ/ΣΜΑ, ΤΕΙ, ΣΤΥΑ και ΙΕΚ. 
Υπηρέτησε πάνω από  25 χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία σε διάφορες θέσεις Logistics από "First Line 
Manager to Senior Logistics Officer and to Director of Logistics and Project Manager.  
Αποχώρησε από την ΠΑ το 1989, μετά από αίτησή του, με το βαθμό του Σμηνάρχου. Από το 1990 μέχρι το 2010, 
επικεφαλής τομέων "Logistics Support" και "Acquisition Logistics" του Προγράμματος Αεράμυνας της ΝΑΜSΑ 
(ΝΑΤΟ Maintenance and Supply Agency, Λουξεμβούργο). Συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού  
Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.). Συνιδρυτής του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων. 
Συγγραφέας των εγχειριδίων: 
–Βασική θεωρία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,1972,  
–Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, θεωρία και Παραδείγματα, 1981  
–Logistics: Management & Engineering, 2012, και  
–Μιας πληθώρας άρθρων, προτύπων λειτουργικών διαδικασιών, οδηγιών, κανονισμών και εφαρμογών 
πληροφορικής στο πεδίο της επιμελητείας. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παναγιώτης ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ 
Διδάκτωρ, ΕΜΠ 

 

 

 

 

 
EDUCATION 

2004 – 2009       PhD, National Technical University of Athens, Department of Mining Engineering and 
Metallurgy (Division of Metallurgy and Materials Technology), Greece. 

PhD thesis topic: ‘Production of Composite Coatings by Electric Arc Techniques and 
Their Properties’. 

2006 – 2010                 MBA from the Hellenic Open University, Department of Social Science, Patra. 
Master thesis topic: ‘Financial Analysis of the Greek Steel Industry during the period 
2003-2007’. Grade Point Average 6.64/10. 

1997 – 2002 B.Eng, National Technical University of Athens (NTUA), Department of Mining 
Engineering and Metallurgy, Division of Metallurgy and Materials Technology, Athens, 
Greece. Grade Point Average 7.54/10. 
Diploma  thesis  topic:  ‘Repair  of  martensitic  stainless  steel  turbine  blades  using  Gas  
Tungsten Arc Welding’.  

RESEARCH & EXPERIENCE 
11/2014 – today  Metallurgical engineer in APELLA S.A. engineering department. Supervisor of welding 

shop, electrodeposition and forensic department.  
05/2013 – 10/2014 R&D director of AMSolutions and person in charge of 6 European projects (EU-FP7) 

regarding improvement of energy efficiency in buildings. 
02/2009 – 03/2010 Contract with the Hellenic Aerospace Industry for studies of State of the Art Welding by 

Electron Beam, Brazing and Cold Spray of aluminium alloys for aircraft applications and 
recyclability.  

2004 - 2009 As a PhD candidate he worked in the production, characterization and properties 
investigation of metal matrix composites with ceramic reinforcement and self lubricating 
properties.  

2004-2014 Teaching Assistant, NTUA, in Mining and Metallurgical Engineering.  
SKILLS 



Highly experienced in Metallography, Analytical Microscopy (LOM, XRD, SEM-EDS, Raman), Mechanical 
Properties Testing, Heat Treatments, NDT, welding equipment (SMAW, GTAW, PTAW, EBW), Corrosion 
testing (electrochemical and chemical), Tribological testing (Pin-on-Disc, Rubber-Sand-Wheel) and data 
statistical analysis.  
LANGUAGES: English Fluent. Certificate of Proficiency in English, University of Michigan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Υπτχος ε.α., Μsc 

 

Γεννήθηκε στη Δράμα το 1957. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (M.Sc) του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στη Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων, με ειδίκευση στα 
Logistics. 

Από το 1980 έως το 2009 υπηρέτησε ως  Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) ειδικότητας 
Εφοδιασμού, από όπου αποστρατεύτηκε  με το  βαθμό του Υποπτεράρχου. Κατά τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας του υπηρέτησε στις προβλεπόμενες  για την ειδικότητά του θέσεις σε Μονάδες,  Διοικήσεις , το 
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας καθώς και στη NAMSA.  

Έχει συμμετάσχει σε Πανελλήνια Συνέδρια Logistics, σε Συσκέψεις και Επιτροπές Εργασίας επιπέδου ΓΕΕΘΑ, 
ΝΑΤΟ και της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Διετέλεσε Εθνικός Αντιπρόσωπος της ΠΑ στην NATO 
Senior Logisticians Conference (1998-2003), επίσης Καθηγητής στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών 
Αεροπορίας στο Μάθημα Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα, καθώς και εκπαιδευτής σε σχολεία 
επιμόρφωσης στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού στο Κέντρο Εφοδιασμού της ΠΑ.  

Έχει συγγράψει το βιβλίο «Εισαγωγή στη Διοίκηση Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας», έκδοσης Διοίκησης 
Αεροπορικής Εκπαίδευσης, για χρήση από σπουδαστές των Σχολών της ΠΑ. Επίσης, Διπλωματική Εργασία με 
θέμα τη Βελτιστοποίηση της Αρχικής Εφοδιαστικής Υποστήριξης κατά τον Κύκλο Ζωής των Συστημάτων. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο των καθηκόντων του στην ΠΑ, εκπόνησε πλήθος γενικών και ειδικών διαδικασιών 
Εφοδιασμού, μέσω αναθεώρησης Παγίων Διαταγών και Εγχειριδίων ΓΕΑ στα αντικείμενα: Αποθήκευση, 
Διαχείριση και Διακίνηση  Ανταλλακτικών Αεροσκαφών & Ε/Π, Καύσιμων, Πυρομαχικών, Μεταφορές, 
Ιματισμός, Τροφοδοσία, Μηχανοργάνωση Εφοδιασμού. 

Μετά την αποστρατεία του ασχολήθηκε με τη Ανάπτυξη και  Συντήρηση Λογισμικού Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Human Capital Management  - HCM),   ενώ τώρα ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση,  όπου 



έχει εκλεγεί Τοπικός Σύμβουλος  Δροσιάς και Αντιπρόεδρος στον οίκο Ευγηρίας του Δήμου Διονύσου. 
Παράλληλα ασχολείται με τη Μελισσοκομία και έχει δραστηριοποιηθεί στο Σύλλογο Μελισσοκόμων Αττικής, 
στον οποίο και έχει εκλεγεί Γενικός Γραμματέας. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

 

Ο Παναγιώτης Σωτηριάδης, Αντισμήναρχος Μηχανικός Αεροσκαφών (Σχολή Ικάρων/ΣΜΑ) της Πολεμικής 
Αεροπορίας, είναι Διευθυντής Βιομηχανικής Σχεδίασης και Τεχνικός Ασφαλείας του Κρατικού Εργοστασίου 
Αεροσκαφών.  

Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εργονομία και Ασφάλεια στην Εργασία από το Cranfield University του 
Ηνωμένου Βασιλείου, μεταπτυχιακό δίπλωμα με διάκριση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (International MBA) 
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Έχει, επίσης, μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Διοίκηση Διαδικτυακών Επιχειρήσεων (Global e-Management) από 
το consortium πανεπιστημίων AUEB, Georgia State και Reykjavik University.  

Πτυχιούχος Οικονομολόγος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  

Έχει διατελέσει Τμηματάρχης Υγείας και Ασφάλειας στο Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους του 
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Επόπτης Εκπαίδευσης της Κατεύθυνσης Μηχανικών (ΣΜΑ) και Τεχνικός 
Ασφαλείας στη Σχολή Ικάρων και Τμηματάρχης Ποιοτικού Ελέγχου στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα. 
Είναι έμπειρος διερευνητής αεροπορικών και εργασιακών ατυχημάτων. 

Διδάσκει στην Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και είναι Λέκτορας (ΣΔΠ κατά το 
ΠΔ407) στη Σχολή Ικάρων.  

Επίσης, είναι εκπαιδευτής στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα 
Υγείας και ασφάλειας στην Εργασία. 



Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΤΑΡΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
Δρ. Μηχ., Ενεργειακός Μηχανικός, BSc - MSc - Ph.D - LicSc 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Γεννημένος στην Ελλάδα το 1952 και Σουηδός υπήκοος από το 1982 έχει 30ετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα 
στην επιστημονική έρευνα & παραγωγή συμβατικής και ανανεώσιμης ηλεκτρικής/θερμικής ενέργειας με διεθνή 
παρουσία. Ο Δρ. Γ. Ταραλάς σπούδασε χημεία (BSc) στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης (University of 
Stockholm (US) και χημική μηχανολογία (MSc) στο Βασιλικό Ινστιτούτου Τεχνολογίας (Πολυτεχνείο) της 
Στοκχόλμης (Royal Institute of Technology-KTH). Μετέπειτα, εμπλούτισε τις ακαδημαϊκές σπουδές του με την 
απόκτηση (LicSc) στην ενεργειακή μηχανική και οικονομία από το ίδιο Σουηδικό Πολυτεχνείο και (Ph.D) στη 
βιομηχανική μηχανική κατόπιν συνεργασίας μεταξύ ΚΤΗ-Sweden, UCM-Spain, C.P.S- Saragossa-Spain και 
University of Ioannina-Hellas. 
 

• (2012–Σήμερα) Εκτελεστικός συντονιστής ανάπτυξης του Σουηδικού βραχίονα των εταιρειών WSPGROUP 
και SpNp.Scandinavian Proxima Nature Project στην Ελλάδα, καθώς και μέλος σουηδικών εταιρειών του 
ενεργειακού τομέα όπως: SWECOGROUP, HIFAB AB. 
• (2004–2012) Πρόεδρος και Δν/της επιστημονικής ανάπτυξης & εφαρμογής Σκανδιναβικών προγραμμάτων 
στην Ελλάδα της εταιρείας SΕP.Scandinavian Energy Project Hellas & Co., Ltd. Ως Πρόεδρος της 
SΕP.Scandinavian  Energy  Project  Hellas  &  Co,  Ltd  στην Ελλάδα,  εργάστηκε για τη προσέλκυση 
σκανδιναβικών μελετητικών ενεργειακών επενδύσεων με τη  διαστασιολόγηση και εφαρμογή Σουηδικών και 
Νορβηγικών τεχνολογιών αιχμής στην ενεργειακή διαχείριση απορριμμάτων, βιοενέργειας, μηχανικής 
περιβάλλοντος, κλπ. 
• (1988-2004) Ανώτατο στέλεχος της Σκανδιναβικής εταιρείας SΕP.Scandinavian Energy Project ΑΒ στο 
τομέα της οικονομίας, της έρευνας & της παραγωγής θερμικής/ηλεκτρικής ενέργειας ειδικότερα στο 
Σκανδιναβικό ενεργειακό τομέα. 
• (1985-Σήμερα) Διετέλεσε στέλεχος ερευνητικών κέντρων όπως Royal Institute of Technology-KTH, 
National Technical University of Athens-NTUA, University Complutense of Madrid, Ισπανία, University of 
Saragossa, Ισπανία, University of Ioannina, Ελλάς. 
 

Ο Δρ. Γ. Ταραλάς έχει δημοσιεύσει πλέον των 80 επιστημονικών εργασιών και ανακοινώσεων σε 
Σκανδιναβικά, Ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Επίσης έχει ορισθεί αξιολογητής (Reviewer) επιστημονικών 
έγκριτων περιοδικών. USA: Energy and Fuels, Process Technology, Journal of Oil, Gas and Coal Technology, 



Industrial Engineering Chemical Research, Journal of Applied Pyrolysis. Canada: Canadian Journal of 
Chemical Engineering. UK: Fuel, κλπ. 
 

Είναι Μέλος: 
 

AMERICAN CIVIL ENGINEERS SOCIETY 
ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS IN SWEDEN 
SVERIGES CIVILINGENJÖRSFÖRBUNDET 
SWEDISH NATIONAL CATALYSIS/ENERGYSOCIETY 
TECHNICAL CHAMBER OF GREECE  

 
 
 
 
 

Τόμπρα Αλεξάνδρα 
 

 
 
Η Αλεξάνδρα Τόμπρα είναι δημοσιογράφος από το 2005 με θητεία στους μεγαλύτερους οικονομικούς 
ιστότοπους της χώρας. 

Πριν ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία ολοκλήρωσε το τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης 
του πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ ειδικεύτηκε στην Τραπεζική Διοίκηση μέσω μεταπτυχιακού διπλώματος. 

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος σεμιναρίων πανεπιστημιακού επιπέδου, κυρίως οικονομικού και πολιτικού 
περιεχομένου, ενώ συμμετείχε επιτυχώς σε εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης της Αμερικανικής 
Ομοσπονδιακής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 

Είναι τακτική ομιλήτρια στον κύκλο των Money Show στην Ελλάδα, ενώ ανήκει στο ερευνητικό δυναμικό του 
συλλόγου Αποφοίτων τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. 

Σήμερα αρθρογραφεί στο Capital.gr με ευθύνη τον ημερήσιο σχολιασμό της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου 
Αθηνών, καθώς και αναλύσεις ξένων θεσμικών. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

Τετράδιο Σημειώσεων και Τεκμηρίωσης 
Σεμιναρίου 

Πορταριά 30/5-2/6/2018 



 


