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Management Summary 
Οι κλοπζσ των προϊόντων ςτο ράφι είναι ζνα διαχρονικό πρόβλθμα, το οποίο εμφανίηεται με 
ολοζνα αυξανόμενθ τάςθ τα τελευταία χρόνια, εν μζςω τθσ τρζχουςασ οικονομικισ ςυγκυρίασ. 

Στα πλαίςια τθσ Ομάδασ Εργαςίασ SHRINKAGE του ECR Hellas, ζγινε μια δομθμζνθ προςπάκεια για 
τθν κατανόθςθ: 

 

  των παραμζτρων που διαμορφϊνουν το περιβάλλον κλοπϊν εντόσ των καταςτθμάτων 

 των διάφορων πρακτικϊν και μεκόδων για τον περιοριςμό και τθν αντιμετϊπιςι τουσ 

 τθσ αποτελεςματικότθτασ αλλά και του κόςτουσ που ζχουν οι εναλλακτικζσ μζκοδοι 

αποτροπισ 

Τα αποτελζςματα τθσ Ομάδασ Εργαςίασ, τα οποία παρουςιάηονται ςτον παρόντα Οδθγό, αλλά και 
θ διεκνισ εμπειρία και πρακτικι ζρχονται να αναδείξουν μια ςειρά κεμάτων ςχετικά με τισ κλοπζσ 
και τθ μείωςι τουσ: 

 απαιτείται ςυςτθματικι και ουςιαςτικι προςπάκεια εντόσ του καταςτιματοσ 

 θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ δίνει λφςεισ και αποτελζςματα, δεν αποτελεί όμωσ πανάκεια 

 το κζμα αφορά ςυνολικά τθν Εφοδιαςτικι Αλυςίδα και δεν περιορίηεται μόνο ςτο 

Κατάςτθμα ι τον Ρρομθκευτι.  

Βαςικό ςυμπζραςμα είναι ότι ευκαιρίεσ για μείωςθ των απωλειϊν ςτο ράφι υπάρχουν και είναι 
εφικτό να πραγματοποιθκοφν. Τα δε αποτελζςματα μεγιςτοποιοφνται όταν υπάρξει ςυνεργαςία 
όλων των εμπλεκόμενων, Ρρομθκευτϊν και Λιανεμπόρων, οι οποίοι και καρπϊνονται από κοινοφ 
τα οφζλθ. Σθμαντικά οφζλθ υπάρχουν και για τον καταναλωτι μζςω του αυξθμζνου επίπεδου 
εξυπθρζτθςθσ αλλά και των χαμθλότερων τιμϊν. 
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Εξωτερικζσ
Κλοπζσ

Εςωτερικζσ
Κλοπζσ

Εςκεμμζνα
Λάθη

Προμηθευτή

Αςτοχίεσ
Διαδικαςίασ

ΚΑΚΟΒΟΤΛΕ ΑΠΩΛΕΙΕ
ΜΗ

ΚΑΚΟΒΟΤΛΕ
ΑΠΩΛΕΙΕ

Ζμμεςεσ Αιτίεσ Απωλειών: Out of Stocks / Παρεμπόριο / Διακίνηςη Κλοπιμαίων

1 Ορίηοντασ το Ρρόβλθμα 
1.1 Ειςαγωγι   

Οι απόψεισ ςχετικά με τον οριςμό τθσ ζννοιασ 
«Απϊλειεσ» και το ποιεσ ςυνιςτϊςεσ κα πρζπει να 
περιλαμβάνει, διίςτανται. Οριςμζνοι κεωροφν ότι θ 
ζννοια αναφζρεται μόνο ςτισ άγνωςτεσ απϊλειεσ ςε 
μια επιχείρθςθ ενϊ υπάρχουν και αυτοί που ςυνδζουν 
τθν ζννοια αποκλειςτικά με τισ κλοπζσ. 

Ζνασ πρϊτοσ οριςμόσ που μπορεί να δοκεί για τισ 
απϊλειεσ κατά μικοσ τθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ είναι 
ο εξισ: “Το άγνωςτο ζλλειμμα (διαφορά απογραφισ) 
που περιλαμβάνει τθν αποκικθ και τα καταςτιματα 
ωσ ποςοςτό επί του ςυνόλου του τηίρου”. 

Ο οριςμόσ αυτόσ βζβαια είναι πολφ γενικόσ κακϊσ δεν 
ςυμπεριλαμβάνει το κόςτοσ των χαμζνων πωλιςεων 
αλλά και των επενδφςεων που γίνονται για τθν 
αποτροπι των απωλειϊν. 

Θ ελλθνικι ομάδα του ECR ςτο πρόγραμμα που 
υλοποιικθκε το 2009, είχε ορίςει τισ απϊλειεσ ωσ εξισ: 
«Όλεσ οι απώλειεσ εμπορευμάτων κατά μικοσ τθσ 
εφοδιαςτικισ αλυςίδασ που αντιςτοιχοφν ςε προϊόντα 
που καταςτρζφονται, λιγουν, κλζβονται ι 
τιμολογοφνται χωρίσ ςτθν πραγματικότθτα ποτζ να 
διανζμονται»  

H ευρωπαϊκι ομάδα του ECR, προςπακϊντασ να δϊςει 
ζνα πιο ευρφ οριςμό για τθν ζννοια «Απϊλειεσ» και 
λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ περιοριςμοφσ που 
υφίςτανται ςτθν ακριβι μζτρθςθ των επιπτϊςεων των 
απωλειϊν ςτουσ οργανιςμοφσ, διαχϊριςε τισ απϊλειεσ 
ςε μθ κακόβουλεσ και κακόβουλεσ. Στθν πρϊτθ 
κατθγορία (μθ κακόβουλεσ), ανικουν οι απϊλειεσ που 
οφείλονται ςε αςτοχία διαδικαςιϊν. Αυτζσ 
περιλαμβάνουν, τα λθγμζνα και κατεςτραμμζνα 
προϊόντα, απϊλειεσ που οφείλονται ςε λάκθ κατά τθν 
παραλαβι των προϊόντων κλπ.  

Στθ δεφτερθ κατθγορία, αυτι των κακόβουλων 
απωλειϊν, ςυμπεριλαμβάνονται οι απϊλειεσ που 
οφείλονται ςτισ εςωτερικζσ και εξωτερικζσ κλοπζσ 
κακϊσ επίςθσ και αυτζσ που προζρχονται από προϊόντα 
τα οποία τιμολογικθκαν αλλά δεν ζφταςαν ποτζ ςτισ 
αποκικεσ του λιανζμπορου.  

Σχιμα 1: Ο οριςμόσ των απωλειϊν – ECR 2005 

Στθ εξζλιξθ του παραπάνω οριςμοφ από τθν ευρωπαϊκι 
ομάδα του ECR, ενςωματϊκθκε και θ ζννοια των 

αςτοχιϊν ςτθ λειτουργία ενόσ οργανιςμοφ που πλζον 
κεωρείται ευρζωσ ωσ θ πρωταρχικι αιτία για τα 
περιςςότερα είδθ απωλειϊν, κακϊσ οι αδυναμίεσ και οι 
ελλείψεισ τθσ εταιρικισ οργάνωςθσ δθμιουργοφν τισ 
κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν εμφάνιςθ των απωλειϊν. 
Ζτςι, θ εξζλιξθ  του οριςμοφ των απωλειϊν που 
περιλαμβάνει και τθν ζννοια των αςτοχιϊν ςτθ 
λειτουργία ενόσ οργανιςμοφ απεικονίηεται ςτο 
παρακάτω ςχιμα.   

 
Σχιμα 2: Ο οριςμόσ των απωλειϊν – ECR 2009  

1.1.1 Μθ Κακόβουλεσ απϊλειεσ 

Οι μθ κακόβουλεσ απϊλειεσ οι οποίεσ οφείλονται 
κυρίωσ ςε αςτοχία διαδικαςιϊν ι ςε λάκθ του 
διοικθτικοφ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβάνουν αρκετζσ 
υποκατθγορίεσ, οριςμζνεσ από τισ οποίεσ 
περιγράφονται παρακάτω: 

 Καταςτροφζσ: Ρροϊόντα  που καταςτράφθκαν 
κατά τθν μεταφορά, τθν παραλαβι, τθν αποκικευςθ ι 
τθν τοποκζτθςθ ςτα ράφια, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι 
δεν μποροφν να πωλθκοφν. 

 Λθγμζνα: Ρροϊόντα τα οποία ζχουν λιξει ι 
ζχουν αλλοιωκεί κακϊσ δεν ιταν αποκθκευμζνα ςτισ 
κατάλλθλεσ κερμοκραςιακζσ ςυνκικεσ και ςυνεπϊσ δεν 
είναι αςφαλι προσ πϊλθςθ  

 Λάκοσ τιμζσ : Το μζροσ των απωλειϊν που 
οφείλεται ςε λάκοσ τιμολόγθςθ ςε προϊόντα όπωσ για 
παράδειγμα λάκοσ τιμζσ ςτα ράφια των προϊόντων ι 
ςτο μθχανογραφικό ςφςτθμα. 

 Τιμολόγθςθ: Το μζροσ των απωλειϊν που 
οφείλεται ςε λάκοσ τιμολόγθςθ, όπωσ για παράδειγμα 
λάκοσ τιμζσ ςτα ράφια των προϊόντων ι ςτο 
μθχανογραφικό ςφςτθμα, ι μια προωκθτικι ενζργεια θ 
οποία δεν τρζχει ςε όλα τα καταςτιματα παρόλο που 
ζχει ανακοινωκεί από τθν εταιρία. 

 Λάκθ ςτο ταμείο: Λάκθ τα οποία γίνονται ςτα 
ταμεία και μπορεί να ζχουν είτε κετικι είτε αρνθτικι 
επίδραςθ ςτο απόκεμα τθσ εταιρίασ. Για παράδειγμα το 
λάκοσ ενόσ ταμία που δεν ςκάναρε ζνα προϊόν, ι που 
πλθκτρολόγθςε λάκοσ κωδικό για ζνα προϊόν που δεν 
αναγνωρίςτθκε από το ςκάνερ του ταμείου.  
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 Λάκθ κατά τθν μεταφορά: λάκθ που 
προκφπτουν κατά τθν μεταφορά προϊόντων μζςα ςτθν 
εταιρία, όπωσ για παράδειγμα λάκοσ ποςότθτεσ που 
ςτάλκθκαν ςε ζνα κατάςτθμα από τον προμθκευτι ι 
τισ κεντρικζσ αποκικεσ του λιανζμπορου, προϊόντα που 
επιςτράφθκαν από ζνα πελάτθ και δεν καταχωρικθκαν 
ςτο μθχανογραφικό τθσ εταιρίασ ι ακόμα και 
ενδομεταφορζσ μζςα ςτο κατάςτθμα χωρίσ να είναι 
γνωςτό που βρίςκεται το προϊόν. 

 Συςτθμικά λάκθ: Λάκθ που ςχετίηονται με το 
μθχανογραφικό ςφςτθμα τισ εταιρίασ. Για παράδειγμα 
θ ειςαγωγι μεγαλφτερθσ ποςότθτασ κατά τθν 
παραλαβι ςε ςχζςθ με αυτι που παραλιφκθκε 
πραγματικά.  

1.1.2 Κακόβουλεσ απϊλειεσ 

Οι κακόβουλεσ απϊλειεσ ςυμπεριλαμβάνουν όλεσ τισ 
ενζργειεσ που γίνονται με ςκοπό τθν κλοπι αγακϊν και 
υπθρεςιϊν κακϊσ επίςθσ και του κζρδουσ ενόσ 
οργανιςμοφ και χωρίηονται ςε 3 υποκατθγορίεσ: 

 Εςωτερικζσ κλοπζσ: Οι απϊλειεσ αγακϊν ι 
χρθμάτων που ςυνδζονται με άτομα τα οποία ανικουν 
ςτο εργατικό δυναμικό μια εταιρίασ  
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των εργαηομζνων που 
μπορεί να μθν ζχουν εξαρτθμζνθ ςχζςθ με τθν εταιρία 
αλλά εργάηονται ςχεδόν αποκλειςτικά για αυτι, όπωσ 
για παράδειγμα φφλακεσ, merchandisers, κακαρίςτριεσ 
θ οδθγοί που υπάγονται ςε ςυνεργάτθ τθσ εταιρίασ). Τα 
κλοπιμαία προϊόντα είτε είναι για προςωπικι χριςθ 
(ςυνικωσ τρόφιμα ι καλλυντικά) είτε μεταπωλοφνται 
ςε εξωτερικά μζλθ. Επίςθσ, ςτισ εςωτερικζσ κλοπζσ 
μπορεί να ςυμμετζχουν και εξωτερικά άτομα τα οποία 
διευκολφνουν τουσ εργαηόμενουσ τθσ εταιρίασ. Ραρόλο 
που αποτελοφν ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των 
κακόβουλων απωλειϊν (24% ςφμφωνα με παλαιότερθ 
ζρευνα του ECR), δεν δίνεται θ απαραίτθτθ ςθμαςία 
από τισ εταιρείεσ κακϊσ: α) είναι πιο δφςκολο να 
εντοπιςτοφν, β) δεν υπάρχουν αξιόπιςτα αναλυτικά 
δεδομζνα για τισ απϊλειεσ και γ) υπάρχει θ τάςθ οι 
κλοπζσ να ςυνδζονται με παράγοντεσ εκτόσ εταιρείασ.  

 Εξωτερικζσ κλοπζσ: Θ κλοπι προϊόντων από 
πελάτεσ ι άτομα τα οποία δεν ανικουν ςτο εργατικό 
δυναμικό μια εταιρίασ. Οι κλοπζσ αυτζσ γίνονται είτε ςε 
ϊρεσ λειτουργίασ του καταςτιματοσ είτε ςε ϊρεσ που 
το κατάςτθμα είναι κλειςτό. Ρεριλαμβάνουν 
περιπτϊςεισ, όπου γίνονται κλοπζσ από τα ράφια του 
καταςτιματοσ, με ι χωρίσ απομάκρυνςθ τθσ 
ςυςκευαςίασ, χριςθ προϊόντων μζςα ςτο κατάςτθμα 
για ιδία χριςθ (π.χ. τρόφιμα), τθν λθςτεία ςε 
κατάςτθμα όταν αυτό είναι κλειςτό κακϊσ και 
περιπτϊςεισ όπου γίνονται επιςτροφζσ ςε προϊόντα, τα 
οποία αρχικά ζχουν κλαπεί από τα ράφια του 
καταςτιματοσ με ςκοπό τθν εξαργφρωςθ του ποςοφ.  

 Απάτθ από προμθκευτζσ/ειδικοφσ 
ςυνεργάτεσ ι λιανζμπορουσ: είναι οι απϊλειεσ που 
ςχετίηονται κυρίωσ με τισ περιπτϊςεισ όπου ζνασ 
προμθκευτισ ι ειδικόσ ςυνεργάτθσ παραδίδει ςκόπιμα 
μικρότερθ ποςότθτα από τθν τιμολογθμζνθ. Αντίςτοιχα 
ςε αυτιν τθν κατθγορία περιλαμβάνονται και οι 
περιπτϊςεισ όπου ζνασ λιανζμποροσ επιςτρζφει ςτον 
προμθκευτι ι τον ειδικό ςυνεργάτθ μικρότερθ από τθν 
ςυμφωνθμζνθ ποςότθτα. 

 

1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ & ςτατιςτικι 
απεικόνιςθ (Ελλάδα, Ευρώπθ, 
Παγκόςμια) 

Σε ζρευνα που πραγματοποιικθκε από το Global Retail 
Theft Barometer το 2011 ςε 43 χϊρεσ υπολογίηεται πωσ 
οι απϊλειεσ φτάνουν ςτο 1,45% επί τθσ αξίασ 
πωλιςεων και αντιςτοιχοφν ςε $119 δισ, 
παρουςιάηοντασ μια αφξθςθ κατά 6,6% ζναντι των 
ςτοιχείων του 2010.  

Θ Ευρϊπθ παρουςιάηει ποςοςτό απωλειϊν 1,39% το 
οποίο και τθν κατατάςςει  κάτω του παγκόςμιου μζςου 
όρου. Εμφανίηει όμωσ τθ μεγαλφτερθ ποςοςτιαία 
ανάπτυξθ ζναντι των άλλων περιοχϊν (αφξθςθ 7,8%), 
αποτζλεςμα τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ κρίςθσ που 
ταλανίηει τισ ευρωπαϊκζσ κοινωνίεσ και κα αποτελζςει 
κφριο ςτοιχείο και των επόμενων χρόνων. Τα ςχετικά 
ςτοιχεία παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον ακόλουκο 
πίνακα. 

 
Σχιμα 3: Ραγκόςμιεσ απϊλειεσ Λιανεμπορίου 2011 – Global 

Retail Theft Barometer 2011 

Θ ίδια ζρευνα εκτιμά ότι ςτθν Ευρϊπθ το ετιςιο κόςτοσ 
των κλοπϊν για τουσ καταναλωτζσ είναι τθσ τάξθσ των 
€150 ανά νοικοκυριό. 

Θ ελλθνικι αγορά είναι ςτα επίπεδα του ευρωπαϊκοφ 
μζςου όρου, με ποςοςτό απωλειϊν τθσ τάξθσ του 1,4%, 
ζχοντασ παρουςιάςει ςθμαντικι αφξθςθ τθσ τάξθσ του 
10% από τθν προθγοφμενθ ζρευνα.   

Βζβαια, από τα ςτοιχεία που ςυγκζντρωςε θ αντίςτοιχθ 
ομάδα εργαςίασ του ECR Hellas, προκφπτει ότι οι 
απϊλειεσ που εμφανίηονται για το τμιμα του εμπορίου 
που περιλαμβάνει τα ταχζωσ κινοφμενα προϊόντα, που 
διακινοφνται μζςα από super markets ανζρχεται ςτο 
2,1% των πωλιςεων. Από το ποςοςτό αυτό, οι 
απϊλειεσ που οφείλονται αποκλειςτικά ςε κλοπζσ 
ανζρχεται ςτο 0,81% κατά μζςο όρο,  με κόςτοσ πάνω 
από 95 εκ. €. 
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Τζλοσ, ςφμφωνα με το Global Retail Theft Barometer, οι 
κλοπζσ ςτο ράφι αποτελοφν τθ μεγαλφτερθ πθγι των 
απωλειϊν, αντιςτοιχϊντασ ςτο 43,2% των ςυνολικϊν 
απωλειϊν, με κόςτοσ $51,5 δισ ακολουκοφμενεσ από 
τισ εςωτερικζσ κλοπζσ, με μερίδιο 35% και κόςτοσ $41,6 
δισ. Είναι ςθμαντικό να παρατθριςουμε τθν αυξθτικι 
τάςθ των κλοπϊν ςτισ απϊλειεσ, κακϊσ παλαιότερεσ 
ζρευνεσ του ECR εκτιμοφςαν ότι ιταν τθσ τάξθσ του 60% 
(37% εξωτερικζσ και 24% εςωτερικζσ κλοπζσ, 
αντίςτοιχα), ενϊ ςφμφωνα με τα τελευταία ςτοιχεία 
πλθςιάηει το 80%. 

 

1.3 “Hot” προϊοντικζσ κατθγορίεσ και 
καταςτιματα 

Οι λιανζμποροι κακϊσ και οι προμθκευτζσ 
διαχειρίηονται μεγάλθ ποικιλία κωδικϊν που ανικουν 
ςε διαφορετικζσ προϊοντικζσ κατθγορίεσ. Ππωσ είναι 
λογικό, δεν ζχουν όλεσ οι κατθγορίεσ τθν ίδια 
επικινδυνότθτα και τρωτότθτα.  Συνεπϊσ, τουλάχιςτον 
ςτα αρχικά ςτάδια, είναι προτιμότερο οι ενζργειεσ που 
αποςκοποφν ςτθν μείωςθ των απωλειϊν να εςτιάηονται 
ςτισ “hot” προϊοντικζσ κατθγορίεσ και κωδικοφσ. Με τον 
όρο “hot” προϊοντικζσ κατθγορίεσ εννοοφμε τισ 
κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ παρουςιάηεται θ μεγαλφτερθ 
πικανότθτα για κλοπζσ, δθλαδι αυτζσ που 
«προτιμοφν» οι κλζφτεσ. 

 

Σε case study που είχε πραγματοποιθκεί ςτο παρελκόν 
ςτα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ προγράμματόσ απωλειϊν 
για τθν αλυςίδα Supermarkets Sainsbury’s είχε 
προςδιοριςτεί ότι το 30% των απωλειϊν 
ςυγκεντρϊνονται ςτο 8% των κωδικϊν, ενϊ αντίςτοιχα 
το 50% των απωλειϊν ςτο 20% των κωδικϊν. 

 
Σχιμα 4:  – ECR 2003. H κατανομι των απωλειϊν 

Τα  κοινά χαρακτθριςτικά των ευάλωτων προϊόντων 
είναι: 

 Μζγεκοσ ςυςκευαςίασ 

 Ευκολία μεταφοράσ 

 Αξία προϊόντοσ 

 Ευκολία χριςθσ / ρευςτοποίθςθσ 

Και οι 4 αυτοί παράγοντεσ επθρεάηουν τθν απόφαςθ 
κλοπισ, κακϊσ διευκολφνουν τόςο τθν ίδια τθν κλοπι, 
όςο και τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των κλεμμζνων 
ειδϊν. Ρροϊόντα ευρείασ κατανάλωςθσ και με μεγάλο 

αρικμό ςθμείων πϊλθςθσ (π.χ. ηαχαρϊδθ, τςιγάρα, 
κλπ.) είναι εφκολα και άμεςα ρευςτοποιιςιμα, ενϊ 
είδθ μεγάλθσ αξίασ κακϊσ και τρόφιμα είναι άμεςα 
αξιοποιιςιμα και για προςωπικι χριςθ. 

 

Σιμερα, οι προϊοντικζσ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ 
εμφανίηονται τα μεγαλφτερα ποςοςτά κλοπϊν είναι: 

Λάδια Ξυριςτικά  

Μζλια Ηαχαρϊδθ  

(Τςίχλεσ – Σοκολάτεσ) 

Καφζδεσ  Καλλυντικά 

Αλκοολοφχα ποτά  Μπαταρίεσ    

Ρροϊόντα ςτοματικισ 
υγιεινισ 

Τρόφιμα όπωσ τυριά 
και κρζατα 

Ραρόλα αυτά, το μείγμα των παραπάνω “hot” 
κατθγοριϊν μεταβάλλεται και αναμζνεται να 
προςτεκοφν ςε αυτό και νζεσ κατθγορίεσ.   

 

Αντίςτοιχα με τισ “hot” προϊοντικζσ κατθγορίεσ 
υπάρχουν και τα “hot” καταςτιματα. Στισ περιςςότερεσ 
αλυςίδεσ λιανεμπορίου υπάρχει ζνασ αρικμόσ 
καταςτθμάτων ςτα οποία και παρουςιάηονται τα 
μεγαλφτερα ποςοςτά απωλειϊν.  

 

Τα μζςα αντιμετϊπιςθσ των κλοπϊν κάκε 
καταςτιματοσ και θ γεωγραφία του είναι ςτισ 
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ςτοιχεία άμεςα 
ςυνδεδεμζνα με τα ποςοςτά των κλοπϊν που 
παρουςιάηονται ςε αυτό. Βζβαια το γεγονόσ αυτό δεν 
να είναι απόλυτο, κακϊσ υπάρχουν και άλλοι 
ςθμαντικοί παράγοντεσ, όπωσ για παράδειγμα οι 
διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται, θ ικανότθτα και θ 
εκπαίδευςθ των εργαηομζνων που επιδροφν ςθμαντικά  
ςτα ποςοςτά των απωλειϊν. 

 

Θ Ελλθνικι πραγματικότθτα δείχνει ότι υπάρχει 
ςυςχζτιςθ των απωλειϊν με τθ γεωγραφικι κζςθ του 
καταςτιματοσ, όταν αυτά βρίςκονται ςε περιοχζσ 
υψθλισ παραβατικότθτασ. Είναι όμωσ εξίςου ςυχνό και 
το φαινόμενο τθσ ςτοχοποίθςθσ καταςτθμάτων από 
οργανωμζνεσ ςπείρεσ, αςχζτωσ περιοχισ, οι οποίεσ 
αναγνωρίηουν και εκμεταλλεφονται κενά ςτθν 
αςφάλεια τουσ, π.χ. αντζνεσ που δε λειτουργοφν.  

 

Συνδυάηοντασ, τθν λογικι  “hot” προϊοντικζσ 
κατθγορίεσ – “hot” καταςτιματα, δθλαδι εςτιάηοντασ 
ςτα καταςτιματα με τα μεγαλφτερα ποςοςτά κλοπϊν, 
δίνοντασ βάροσ ςτισ προϊοντικζσ κατθγορίεσ όπου 
εμφανίηονται οι μεγαλφτερεσ απϊλειεσ, επιτυγχάνονται 
άμεςα αποτελζςματα. 
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1.4 Μζκοδοι που εφαρμόηονται 
(Διαδικαςίεσ και Εργαλεία) 

1.4.1 ECR Europe Shrinkage Roadmap 

Το ECR Europe Shrinkage Roadmap αποτελεί το 
ςθμαντικότερο εργαλείο που ζχει ςυνταχκεί από τθν 
ευρωπαϊκι ομάδα του ECR για τθν αντιμετϊπιςθ του 
προβλιματοσ των απωλειϊν. Αποτελεί ζνα εγχειρίδιο 
ςτο οποίο καταγράφονται όλεσ οι ενζργειεσ που πρζπει 
να γίνουν ςτα ζργα που αποςκοποφν ςτθν μείωςθ των 
απωλειϊν. Βάςει του ECR Europe Shrinkage Roadmap, 
το ζργο προτείνεται να χωριςτεί ςε 6 διακριτζσ φάςεισ: 

 

1θ Φάςθ – Σχεδιαςμόσ 

Ο ςκοπόσ τθσ 1θσ φάςθσ είναι να τεκεί θ βάςθ για τθν 
προςζγγιςθ που πρζπει να υιοκετθκεί μεταξφ των 
εμπλεκομζνων ςτο ζργο και να οριςτοφν οι πόροι που 
κα ςυμμετζχουν ςε αυτό.  Οι ομάδεσ που κα 
ςχθματιςκοφν προτείνεται να είναι διατμθματικζσ από 
ςτελζχθ και των 2 μερϊν (λιανζμποροι και 
προμθκευτζσ).  Εκτόσ από τον κακοριςμό τθσ ομάδασ, 
βαςικό αντικείμενο είναι θ αναγνϊριςθ των 
επιπτϊςεων (κετικζσ και αρνθτικζσ) που κα ζχει το ζργο 
ςε ανκρϊπουσ που κα επθρεαςτοφν από αυτό (“Key 
Stakeholders Analysis”) κακϊσ και ο κακοριςμόσ των 
ςτόχων. 

 

2θ Φάςθ - Καταγραφι Διαδικαςιϊν και Μετριςεισ 

Στθν 2θ φάςθ υλοποιείται θ ανάλυςθ των υφιςτάμενων 
διαδικαςιϊν τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ που κα 
ςυμπεριλθφκοφν ςτο ζργο και αποτυπϊνονται τα 
βιματα που ακολουκοφνται με τo διαγράμματα ροισ. 
Επίςθσ, γίνονται οι μετριςεισ και θ ςυλλογι δεδομζνων 
κακϊσ και επιςκζψεισ ςτουσ υπό μελζτθ χϊρουσ και 
ςυνεντεφξεισ με τουσ εργαηόμενουσ για να ςχθματιςκεί 
μια πιο ξεκάκαρθ εικόνα του προβλιματοσ.  

Σχιμα 5:  – ECR 2003. Τα ςθμεία μζτρθςθσ ςτθν Εφοδιαςτικι 
Αλυςίδα 

 

3θ Φάςθ – Ανάλυςθ ίςκου και Εντοπιςμόσ αιτιϊν  

Σε αυτό το ςτάδιο γίνεται θ καταγραφι των αιτιϊν των 
απωλειϊν ςτα ςθμεία τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ που 
μελετοφνται και θ αξιολόγθςθ με βάςθ: α)Σοβαρότθτα/ 
το μζγεκοσ τθσ απϊλειασ β) Συχνότθτα/ Ρόςο ςυχνά 
μπορεί να ςυμβεί γ)Ανιχνευςιμότθτα/ Ρόςο εφκολα 
μπορεί να ανιχνευτεί. Επιπλζον, εντοπίηονται οι 

πρωταρχικζσ – ριηικζσ αιτίεσ του προβλιματοσ με βάςθ 
2 κλαςςικζσ τεχνικζσ, το “5 Why Analysis”  και το “Cause 
and Effect Diagram”. 

 

4θ Φάςθ – Ανάπτυξθ λφςεων και κακοριςμόσ 
προτεραιοτιτων 

H 4θ φάςθ ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ των κατάλλθλων 
λφςεων για τισ προςδιοριςκείςεσ αιτίεσ, δίνοντασ 
ζμφαςθ ςε αυτζσ που ςυγκεντρϊνουν τισ μεγαλφτερεσ 
βακμολογίεσ ςτα κριτιρια που αναφζρκθκαν 
παραπάνω. Επιπλζον, κάκε λφςθ αξιολογείται και από 
κοςτολογικισ πλευράσ (κόςτοσ επζνδυςθσ, λειτουργίασ 
και ςυντιρθςθσ) ϊςτε να υπάρχει ιςορροπία μεταξφ 
του οφζλουσ που κα προζλκει και του κόςτουσ που 
απαιτείται.  

 

5θ Φάςθ – Ριλοτικι Εφαρμογι   

Στθν ςυνζχεια ακολουκεί θ πιλοτικι εφαρμογι των 
επιλεχκζντων λφςεων, κζτοντασ ςυγκεκριμζνουσ 
ςτόχουσ και περιοριςμοφσ ςχετικά με το κόςτοσ και τον 
χρόνο, τισ ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν, τα άτομα 
που εμπλζκονται, το πλάνο επικοινωνίασ κλπ. 

Θ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων γίνεται με βάςθ 
μετριςεισ πριν και μετά τθν εφαρμογι των λφςεων ςτα 
ςυγκεκριμζνα ςθμεία, ϊςτε να είναι δυνατόσ ο 
προςδιοριςμόσ των αλλαγϊν που επιλκαν. Συνικωσ, 
για λόγουσ ςφγκριςθσ και καλφτερθσ κατανόθςθσ, 
επιλζγονται και παρεμφερι καταςτιματα, ςτα οποία 
δεν εφαρμόηονται οι ςχεδιαςμζνεσ λφςεισ, ςτα  οποία 
γίνονται αντίςτοιχεσ μετριςεισ.  

 

6θ Φάςθ – Αξιολόγθςθ Εφαρμογισ   

Τζλοσ, αξιολογείται θ αποτελεςματικότθτα τθσ λφςθσ, 
με βάςθ ποςοτικά κριτιρια (π.χ. κόςτοσ) αλλά και 
ποιοτικά (π.χ. αλλαγζσ ςτισ διαδικαςίεσ). Σε περίπτωςθ 
που μετά τθν αξιολόγθςθ, θ λφςθ κρικεί επιτυχθμζνθ, 
τότε το επόμενο βιμα είναι θ ςταδιακι εφαρμογι ςε 
άλλα καταςτιματα και προϊοντικζσ κατθγορίεσ.    

 
Σχιμα 6:  – ECR 2003. ECR Europe Shrinkage Roadmap 
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1.4.2 O δεκάλογοσ του ECR 

Θ κεντρικι φιλοςοφία του ECR ςτο κζμα των απωλειϊν 
εςτιάηει ςτθν εςωτερικι κουλτοφρα του οργανιςμοφ.  

Επαναλαμβανόμενα projects του ECR ςε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο ζχουν αναδείξει τθ ςθμαςία τθσ ορκισ και 
ςυςτθματικισ προςζγγιςθσ, αλλά και τα απτά και 
άμεςα αποτελζςματα τθσ ενεργοποίθςθσ του 
οργανιςμοφ ςτον περιοριςμό των απωλειϊν ςε όλα τα 
επίπεδα.  

Θ προςζγγιςθ του ECR επικεντρϊνεται ςτα ’10 πρακτικά 
βιματα’, τα οποία μποροφν να ςυνδυαςτοφν με τθ 
χριςθ τεχνολογιϊν ςυμπλθρωματικά, δεν εξαρτϊνται 
όμωσ από αυτι.  

 

Αςφάλεια ‘‘hot’’ προϊόντων  

 Διαςφάλιςθ παραδόςεων: Τα “hot” προϊόντα, 
ειδικά αυτά με μεγάλθ αξία, προτείνεται να 
διανζμονται και να παραδίδονται με αςφαλείσ 
μεκόδουσ, όπωσ για παράδειγμα ςφραγιςμζνα κιβϊτια 
ι παλζτεσ. 

 Ζλεγχοσ παραδόςεων: O ζλεγχοσ των 
προϊόντων κατά τθν παραλαβι προτείνεται να είναι 
ουςιαςτικόσ ϊςτε να εντοπίηονται οι διαφορζσ, να 
ενθμερϊνεται το ςφςτθμα και να καταγράφονται όλεσ 
οι ςχετικζσ κινιςεισ 

 Ειδικόσ χϊροσ ςτθν αποκικθ: Μετά τθν 
παραλαβι τα ‘‘hot’’ προϊόντα προτείνεται να 
αποκθκεφονται ςε ειδικό αςφαλι χϊρο ςτθν αποκικθ 
του καταςτιματοσ 

 

Αςφάλεια ςτισ διακινιςεισ ςτο κατάςτθμα  

 Βζλτιςτθ αναπλιρωςθ: Οι ποςότθτεσ που κα 
μεταφζρονται από τθν αποκικθ ςτα ράφια του 
καταςτιματοσ προτείνεται να είναι απόλυτα 
ελεγχόμενεσ  

 Τοποκζτθςθ ςτο κατάςτθμα: Τα ‘‘hot’’ 
προϊόντα προτείνεται να τοποκετοφνται ςε εμφανι 
ςθμεία μζςα ςτο κατάςτθμα, αποφεφγοντασ τα 
«τυφλά» ςθμεία 

 Ρροςταςία προϊόντων: Χριςθ μεκόδων 
προςταςίασ, όπωσ π.χ. αντικλεπτικζσ ετικζτεσ  

 

Οριςμόσ υπευκυνοτιτων και ζλεγχοσ απωλειϊν  

 Υπεφκυνοσ κλοπϊν: δίνονται ςυγκεκριμζνεσ 
αρμοδιότθτεσ ςε ςυγκεκριμζνα άτομα ειδικά για τα 
‘‘hot’’ προϊόντα ζτςι ϊςτε να αποφευχκεί το ςφνθκεσ 
γεγονόσ «όλοι κάνουν από κάτι μθ ςυγκεκριμζνο» και 
τελικά να μθν υπάρχουν τα αναμενόμενα 
αποτελζςματα 

 Ενθμζρωςθ του προςωπικοφ – Ενίςχυςθ 
ςυνείδθςθσ: Το προςωπικό τθσ εταιρίασ προτείνεται να 

είναι ενιμερο για αυτζσ τισ διαδικαςίεσ ϊςτε να 
ςυνειςφζρει με όποια μζςα μπορεί 

 

 Συχνζσ απογραφζσ: αποςκοποφν ςτθν ζγκαιρθ 
προειδοποίθςθ και αναγνϊριςθ ενδεχομζνων 
προβλθμάτων, ϊςτε να υπάρχουν ςυγκεκριμζνα 
αποτελζςματα και ςτοιχεία ςχετικά με τισ απϊλειεσ    

 Μζτρθςθ, ανάλυςθ και προςαρμογι: τα 
αποτελζςματα που προκφπτουν από τα παραπάνω 
βιματα προτείνεται να αναλφονται και οι όποιεσ 
ενζργειεσ ορίηονται να παρακολουκοφνται ςυςτθματικό 
ϊςτε να ελζγχεται θ πορεία των απωλειϊν και να 
υπάρχουν οι κατάλλθλεσ τροποποιιςεισ ςε περίπτωςθ 
που αυτό απαιτείται 

 

 
Σχιμα 7:  – O 10λογοσ του ECR 
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1.5 Πρακτικζσ Κλοπών ςτο Κατάςτθμα - 
Shoplifting. 

1.5.1 Ειςαγωγι 

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ τθσ, θ Ομάδα Ζργου, κεϊρθςε 
ςκόπιμο να αξιοποιιςει τθν μζχρι τϊρα εμπειρία των 
λιανεμπόρων από τισ περιπτϊςεισ κλοπϊν που ζχουν 
αντιμετωπίςει και να γίνει μια καταγραφι των 
ςυνθκζςτερων πρακτικϊν που χρθςιμοποιοφν οι 
«επαγγελματίεσ» κλζφτεσ (εφεξισ κα αναφζρονται ωσ 
shoplifters). Οι shoplifters αποτελοφν και τθ βαςικι 
απειλι για κάκε κατάςτθμα, κακϊσ κλζβουν 
ςυςτθματικά και ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ. 

 

Οι καταγραφζσ αυτζσ κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν 
ωσ ςθμεία αναφοράσ για τθν πρόλθψθ των κλοπϊν ςτα 
καταςτιματά αλλά και τθν εκπαίδευςθ των υπαλλιλων 
και ιδιαίτερα των υπευκφνων αςφαλείασ των 
καταςτθμάτων προκειμζνου να προλαμβάνουν ι να 
αντιμετωπίηουν αποτελεςματικότερα το φαινόμενο. 

 

Βαςικό ςυμπζραςμα τθσ Ομάδασ Ζργου, είναι πωσ δεν 
είναι δυνατόν να καταγραφοφν όλεσ οι πρακτικζσ που 
χρθςιμοποιοφν οι «επαγγελματίεσ» κλζφτεσ ςτα 
καταςτιματα κακϊσ ςυνεχϊσ εφευρίςκονται νζεσ 
μζκοδοι και διαφορετικζσ πρακτικζσ προκειμζνου να 
βρίςκονται ζνα βιμα πιο μπροςτά από τα ςυςτιματα 
αςφαλείασ και τισ διαδικαςίεσ πρόλθψθσ κλοπϊν των 
καταςτθμάτων. 

 

Ζνα ακόμθ ςυμπζραςμα είναι πωσ από περίοδο ςε 
περίοδο θ προςοχι των κλοπϊν μετατίκεται μεταξφ 
των ‘‘hot’’ προϊοντικϊν κατθγοριϊν ενϊ από καιρό εισ 
καιρό αναδεικνφονται νζεσ  προϊοντικζσ κατθγορίεσ που 
ελκφουν τθν προςοχι και το ενδιαφζρον των shoplifters 
ςτα καταςτιματα.  

 

Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο, τθσ ςυνεχϊσ 
μεταβαλλόμενθσ κι εξελιςςόμενθσ γκάμασ πρακτικϊν 
και μεκόδων κλοπϊν ςτο ράφι, ακολουκεί θ 
καταγραφι των πιο κλαςςικϊν από αυτζσ και όςον 
αφορά ςτα καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ των 
αλυςίδων super market. 

 

1.5.2 Ορίηοντασ το Shoplifting. 

H κλοπι μζςα ςτα καταςτιματα ζχει πολλζσ ονομαςίεσ: 
shoplifting, boosting, shrinkage, five-finger discount 
αλλά ακόμθ περιςςότερα πρόςωπα.  

 Οι Shoplifters είναι άτομα όλων των θλικιϊν, φφλων, 
εκνικοτιτων και κοινωνικοοικονομικϊν τάξεων. 

Ο μόνοσ βαςικόσ διαχωριςμόσ που μπορεί να γίνει με 
βάςθ το βαςικό κίνθτρο τθσ κλοπισ μζςα ςτο 
κατάςτθμα. Ζτςι υπάρχουν: 

 οι shoplifters που κλζβουν αγακά για 
προςωπικι τουσ χριςθ 

 οι εραςιτζχνεσ shoplifters.  

 οι «επαγγελματίεσ» shoplifters που 
κλζβουν ςυςτθματικά με ςκοπό τθν 
μεταπϊλθςθ των αγακϊν.  

 

Αναφορικά με τθν τελευταία περίπτωςθ, δθλαδι τουσ 
«επαγγελματίεσ» shoplifters υπάρχουν αυτοί που 
δρουν ανεξάρτθτα αλλά και αυτοί που είναι 
οργανωμζνοι ςε ςυμμορίεσ.  

 

 

 

Στθν ςυνζχεια παρουςιάηονται τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά των εραςιτεχνϊν αλλά και των 
«επαγγελματιϊν» shoplifters 

 

Εραςιτζχνεσ shoplifters  

Οι εραςιτζχνεσ ςυνικωσ δεν ςχεδιάηουν τον τρόπο με 
το οποίο κα δράςουν και οι αποφάςεισ τουσ βαςίηονται 
κυρίωσ ςτο ζνςτικτο. Επίςθσ, οι περιςςότεροι από 
αυτοφσ δεν γνωρίηουν τισ μεκόδουσ και τεχνικζσ 
προςταςίασ και αποτροπισ των κλοπϊν που ζχει το 
κατάςτθμα ςτο οποίο κα αποφαςίςουν να δράςουν 
ενϊ τα εμφανι μζτρα προςταςίασ του καταςτιματοσ 
(κάμερεσ CCTV, φφλακεσ Security κλπ) τουσ απωκοφν. 

 

«Επαγγελματίεσ» shoplifters 

Οι επαγγελματίεσ που κλζβουν με κφριο ςτόχο να 
εμπορευτοφν τα κλοπιμαία ςυνικωσ δρουν πολφ πιο 
οργανωμζνα και ςυςτθματικά. Γενικά ζχουν καλι 
γνϊςθ των ςυςτθμάτων αςφαλείασ που υπάρχουν ςτα 
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καταςτιματα του λιανεμπορίου και ςυνικωσ πριν 
διαπράξουν τθν κλοπι επιςκζπτονται το κατάςτθμα, 
αφιερϊνοντασ χρόνο ςτο να εντοπίςουν και να 
αναγνωρίςουν πικανά κενά ςτα ςυςτιματα αςφαλείασ 
και τθ φφλαξι του. Ραρόλο που εςτιάηουν ςτα ‘‘hot’’ 
προϊόντα, κλζβουν ςυνικωσ πολλαπλά ςε κάκε ζφοδό 
τουσ. Στισ «αναγνωριςτικζσ» τουσ επιςκζψεισ, 
προςπακοφν να εντοπίςουν τα νεκρά ι τυφλά ςθμεία 
του καταςτιματοσ που δεν καλφπτονται από τισ 
κάμερεσ παρακολοφκθςθσ. Στα ςθμεία αυτά κα 
εφαρμόςουν κάποιεσ από τισ τεχνικζσ που κα 
αναφερκοφν παρακάτω προκειμζνου να περάςουν τα 
κλοπιμαία από τα ταμεία χωρίσ να γίνουν αντιλθπτά 
από τα ςυςτιματα αςφαλείασ. 

 

Κάποια ενδεικτικά, και μόνον ενδεικτικά, ςτοιχεία που 
ςυνικωσ εντοπίηονται ςτουσ shoplifters κατά τθν 
είςοδό τουσ ςτο κατάςτθμα είναι τα εξισ: 

 Μπαίνουν από τισ άκρεσ των ειςόδων –
γνωρίηοντασ όταν υπάρχει μια κάμερα που 
καλφπτει 145

ο
 (εφροσ φακοφ) ζτςι ϊςτε να μθν 

φαίνεται κακαρά το πρόςωπό τουσ. 

 Φοροφν καπζλα και γυαλιά θλίου και μζςα 
ςτο κατάςτθμα. 

 Μπαίνουν πίςω από άλλουσ πελάτεσ και 
ςτθν αρχι τουσ ακολουκοφν ςαν να είναι 
παρζα. 

 Πταν είναι παραπάνω από ζνασ ποτζ δεν 
μπαίνουν μαηί ςτο κατάςτθμα. 

 

1.5.3 Οι Κλαςςικζσ Ρρακτικζσ Κλοπϊν ςτο 
Κατάςτθμα - Shoplifting. 

 

Η μζκοδοσ του ανοίγματοσ τθσ ςυςκευαςίασ του 
προϊόντοσ «opening item». 

Οι κλζφτεσ γνωρίηουν πωσ οι αντικλεπτικζσ ετικζτεσ 
μπαίνουν ςτθ ςυςκευαςία του προϊόντοσ και όχι επάνω 
ςτο ίδιο το προϊόν. Ζτςι ανοίγουν τθ ςυςκευαςία και 
παίρνουν το προϊόν το οποίο δεν ζχει επάνω του 
κάποιο είδοσ ςυναγερμοφ. 

 

 

Η τεχνικι χριςθσ λεπίδασ ι ξυραφιοφ «razor finger» 

Τοποκετοφν ξυράφι ςτθν άκρθ του δακτφλου, δεμζνο 
με ιατρικι ταινία (γάηα) για να φαίνεται ςαν 
τραυματιςμζνο. Στθ ςυνζχεια κόβουν τισ αντικλεπτικζσ 
ετικζτεσ από τθ ςυςκευαςία του προϊόντοσ. 

 

Η μζκοδοσ των τςαντϊν με εςωτερικι επζνδυςθ 
αλουμινίου – αργιλίου (booster bags).   

Οι κλζφτεσ ζχουν μαηί τουσ τςάντεσ τισ οποίεσ ζχουν 
επενδφςει εςωτερικά με αλουμίνιο ι αργίλιο. Οι 
τςάντεσ αυτζσ ζχουν τθν ιδιότθτα να μθν επιτρζπουν 
τθν «επικοινωνία» των αντικλεπτικϊν (EAS, RF κλπ) με 
τισ αντζνεσ, άρα και τθν αςφαλι ζξοδο χωρίσ να 
χτυπιςει  ο ςυναγερμόσ. Συνεπϊσ είναι ςκόπιμο να 
υπάρχει υποχρεωτικι φφλαξθ των τςαντϊν των 
πελατϊν ςε ειδικό χϊρο ςτο κατάςτθμα μζχρι και τθν 
ζξοδό τουσ από αυτό. 

Ραραλλαγι αυτισ τθσ μεκόδου είναι τα ροφχα με 
επζνδυςθ αλουμινίου – αργιλίου (metal – lined 
clothing) όπου το μόνο που χρειάηεται ο κλζφτθσ είναι 
να κρφψει το προϊόν που κζλει να κλζψει κάτω από το 
ροφχο του.  

Τζλοσ, θ τοποκζτθςθ φφλλου αλουμινίου – αργιλίου 
ςτθν παλάμθ με ταινία (copper finger) επιτρζπει ςτον 
κλζφτθ να φφγει από το κατάςτθμα με το προϊόν ςτο 
χζρι του χωρίσ να χτυπιςει κατά τθν ζξοδο (κατάλλθλο 
για πολφ μικροφ μεγζκουσ προϊόντα, όπωσ κάποια 
καλλυντικά). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μζκοδοσ του «ξεφλουδίςματοσ» 

Οι κλζφτεσ με ειδικά εργαλεία που ζχουν μαηί τουσ 
όπωσ ειδικά κλειδιά απαςφάλιςθσ ι καταςτροφισ 
μαγνθτικϊν ταινιϊν, κατςαβίδια, μαχαίρια ι ακόμθ και 
δακτυλίδια απομακρφνουν τα οποία ςυςτιματα 
αςφαλείασ (αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ, πϊματα κλπ)  από 
το προϊόν που κζλουν να κλζψουν ζτςι ϊςτε να 
μποροφν να το κρφψουν κάπου επάνω τουσ και να το 
περάςουν από το ταμείο χωρίσ να χτυπιςει κάποιοσ 
ςυναγερμόσ. 
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Η μζκοδοσ του +1 προϊόντοσ (put one more item) 

Μζςα ςε μεγάλεσ ςυςκευαςίεσ προϊόντων τοποκετοφν 
επιπλζον προϊόντα τα οποία απομαγνθτίηονται όλα μαηί 
ςτο ταμείο. Οι υπάλλθλοι ςτα ταμεία κα πρζπει να να 
ελζγχουν εάν οι ςυςκευαςίεσ των προϊόντων ζχουν 
κάποιο ςθμάδι παραβίαςθσ, όπου αυτό μπορεί να είναι 
εφικτό, επίςθσ κα πρζπει να ζχουν καλι αίςκθςθ του 
βάρουσ των προϊόντων που περνάνε από το scanner. 

 

Η μζκοδοσ τθσ κλοπισ κατά λάκοσ (accidental stealing) 

Με αυτό τον τρόπο ο κλζφτθσ φεφγει κανονικά από τθν 
ζξοδο του καταςτιματοσ κρατϊντασ τα κλοπιμαία ςτο 
χζρι για να μθν κινιςει υποψίεσ και βγαίνει παρζα με 
άλλουσ πελάτεσ. Θ πρακτικι αυτι μπορεί να 
εφαρμοςτεί ςε καταςτιματα που δεν ζχουν κάποιο 
αντικλεπτικό ςφςτθμα. 

 

 

Η μζκοδοσ του αντιπεριςπαςμοφ 

Αυτό χρειάηεται δφο ςυνεργοφσ για να γίνει. Ο 1οσ 
γεμίηει τθ τςάντα του με εμπορεφματα και μόλισ γίνει 
αντιλθπτόσ από το προςωπικό αςφαλείασ του 
καταςτιματοσ τραβάει τθν προςοχι τουσ επάνω του 
ενϊ ο δεφτεροσ ςυνεργόσ ςε κάποιο «τυφλό» ςθμείο 
του καταςτιματοσ αφαιρεί, ςχεδόν ανενόχλθτοσ, 
ετικζτεσ και αντικλεπτικά από τα προϊόντα τα οποία 
τελικά και κα κλαποφν από το κατάςτθμα. Σκόπιμο κα 
είναι  να ζχει οριςτεί διαδικαςία ςτο κατάςτθμα, όπου 
όταν ο υπεφκυνοσ αςφαλείασ ζχει κάποιο περιςτατικό 
με το οποίο κα πρζπει να αςχολθκεί να ζχει οριςτεί 
κάποιοσ άλλοσ υπάλλθλοσ του καταςτιματοσ, ο οποίοσ 
να τον υποκακιςτά μζχρι να επανζλκει ολοκλθρωτικά 
ςτα κακικοντα επίβλεψθσ. 

 

Η μζκοδοσ αλλαγισ barcode 

 Αυτι θ πρακτικι ςυνικωσ εφαρμόηεται με τθ βοικεια  
προϊόντων ςτα οποία τα barcode είναι με αυτοκόλλθτθ 
ταινία (και ςυνικωσ προϊόντα όμοια με αυτά που είναι 
να κλαποφν) ςαφϊσ χαμθλότερθσ τιμισ από τα 
προϊόντα προσ κλοπι. Ο κλζφτθσ ξεκολλάει τθν ετικζτα 
του barcode από το προϊόν με τθ χαμθλότερθ τιμι και 

με προςοχι το κολλάει επάνω ςτο barcode προϊόντοσ 
που κζλει να κλζψει. Χρειάηεται προςοχι ςτο ταμείο 
για τισ ετικζτεσ με barcode και καλι γνϊςθ των 
υπαλλιλων για τα barcodes και τισ τιμζσ των 
προϊόντων, ιδιαίτερα των ‘‘hot’’ κατθγοριϊν. 

 

Η μζκοδοσ του «Θαμμζνου Θθςαυροφ» (buried 
treasure) 

Σε αυτι τθ μζκοδο τοποκετοφν βαριά εμπορεφματα 
(π.χ. ςυςκευαςίεσ άνω των 10Kgr) ςτο επάνω μζροσ του 
καροτςιοφ και ανάμεςα τοποκετοφν μικρά αντικείμενα 
μεγάλθσ αξίασ, ξζροντασ πωσ θ ταμίασ δεν κα μπορεί να 
ςθκϊςει τθ βαριά ςυςκευαςία κι ζτςι τα περνά από το 
ταμείο ςκανάροντασ μόνο τθ μεγάλθ ςυςκευαςία. 

 

Η μζκοδοσ «milkshake» 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο κλζφτθσ μζςα ςε μια χάρτινθ 
ςυςκευαςία (π.χ. tetrapack) ενόσ γάλατοσ ι χυμοφ που 
ζχει ιδθ ανοίξει και καταναλϊνει μζςα ςτο κατάςτθμα 
τοποκετεί μικρά προϊόντα τα οποία κζλει να κλζψει και 
ςτθ ςυνζχεια ςτο ταμείο πλθρϊνει κανονικά μόνο το 
γάλα ι τον χυμό.   

 

Η μζκοδοσ του παιδικοφ καροτςιοφ «children’s go-
cart» 

Σε κάποιο μζροσ του βρεφικοφ καροτςιοφ κρφβουν τα 
κλοπιμαία και ςτθ ςυνζχεια τα ςκεπάηουν με κάποιο 
προςωπικό τουσ ροφχο ι κάποια κουβερτοφλα του 
μωροφ και τα περνάνε μαηί με το καρότςι από το 
ταμείο. 

 

Η μζκοδοσ του «Ρζτρου και του Λφκου». 

Δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που θ εξουδετζρωςθ των 
αντικλεπτικϊν κεραιϊν (αντζνεσ) ενόσ καταςτιματοσ 
αποτελοφν τον βαςικό ςτόχο προεργαςίασ των 
shoplifters. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ προκαλοφν τθν 
άςκοπθ ενεργοποίθςι τουσ (ςυνικωσ φορϊντασ ζνα 
μπουφάν που ζχει ςτθ φόδρα του κρυμμζνα καλϊδια ι 
με τθν τοποκζτθςθ μικρισ ςυςκευισ ςε επιμελϊσ 
τοποκετθμζνεσ τςάντεσ πλθςίον των κεραιϊν). 

Σε άλλεσ περιπτϊςεισ αφαιροφν τθν παροχι ρεφματοσ 
από τισ κεραίεσ (π.χ. προφαςιηόμενοι πωσ δζνουν τα 
κορδόνια τουσ ςκφβουν και αφαιροφν το καλϊδιο τθσ 
παροχισ) ι προκαλοφν τυχαία ατυχιματα επάνω ςτισ 
κεραίεσ ζτςι ϊςτε να τισ καταςτιςουν ανενεργζσ (π.χ. 
ρίχνουν «τυχαία», αλλά με δφναμθ, το καρότςι επάνω 
τουσ.  

 

 

 

 

 



Κλοπζσ ςτο άφι: Αποτφπωςθ και Αξιολόγθςθ Ρρακτικϊν και Τεχνικϊν Μεκόδων για τθν Μείωςι τουσ           ECR 2012/13 

9 

2 Ρεριγραφι του Αντικειμζνου 
τθσ Ομάδασ Ζργου 

 

2.1 Η βαςικι οργάνωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου 

Θ Ομάδα εςτιάςτθκε ςτθ μείωςθ των απωλειϊν που 
προζρχονται από τισ κλοπζσ ςε ‘‘hot’’ κατθγορίεσ 
προϊόντων, ςτο τελευταίο ςθμείο τθσ εφοδιαςτικισ 
αλυςίδασ και πιο ςυγκεκριμζνα τισ κλοπζσ από το ράφι. 

Οι βαςικοί ςτόχοι του Ζργου ιταν οι εξισ: 

 Θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 
μεκόδων πρακτικϊν και ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν 
λφςεων πρόλθψθσ και αποτροπισ των κλοπϊν ςτο ράφι 
και κατ’ επζκταςθ θ αφξθςθ των πωλιςεων, ςε 
προϊοντικζσ κατθγορίεσ που παρουςιάηουν υψθλά 
ποςοςτά κλοπϊν ςτο ράφι ςτα καταςτιματα λιανικισ. 
Αυτό ςε ζνα γενικότερο πλαίςιο πρακτικϊν και 
διαδικαςιϊν όπωσ ορίηονται ςτον δεκάλογο των 
βθμάτων που ορίςτθκαν από προθγοφμενθ ομάδα 
εργαςίασ του ECR (Μειϊνοντασ τισ 
Απϊλειεσ…..Δθμιουργϊντασ Αξία – 10 Ρρακτικά 
Βιματα, ECR 2009). 

 Θ ανάδειξθ και πρόταςθ των 
αποτελεςματικότερων εφαρμόςιμων διαδικαςιϊν και 
μεκόδων που κα αφοροφν τόςο ςτουσ προμθκευτζσ 
όςο και ςτουσ λιανζμπορουσ, οι οποίεσ κα οδθγιςουν 
ςτθν μείωςθ των απωλειϊν και θ εκτίμθςθ κόςτουσ – 
οφζλουσ τθσ εφαρμογισ τουσ. 

 

Το ζργο εξελίχκθκε και ολοκλθρϊκθκε ςε τζςςερισ (4) 
βαςικζσ φάςεισ: 

 1
θ
 Φάςθ: Αποτφπωςθ Υφιςτάμενθσ 

Κατάςταςθσ 

 2
θ
 Φάςθ: Ρραγματοποίθςθ Επιτόπιων 

Μετριςεων και Εξαγωγι Αποτελεςμάτων  

 3
θ
 Φάςθ: Αξιολόγθςθ Μεκόδων 

Αποτροπισ 

 4
θ
  Φάςθ: Ανάπτυξθ Ρροτάςεων 

 

2.2 Αποτφπωςθ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ - 
1θ Φάςθ 

2.2.1 Μεκοδολογία 1θσ Φάςθσ 

 

Με ςτόχο τθν, όςο το δυνατόν, πιο ολοκλθρωμζνθ κι 
επίκαιρθ αποτφπωςθ τθσ εικόνασ τθσ παροφςασ 
κατάςταςθσ όςον αφορά ςτισ προϊοντικζσ κατθγορίεσ 
που παρουςιάηουν τα υψθλότερα ποςοςτά απωλειϊν 
(κλοπϊν) ςτο ράφι (‘‘hot’’) αλλά και των διακζςιμων 
τεχνικϊν ςυςτθμάτων αςφαλείασ ςτθν ελλθνικι αγορά, 
θ Ομάδα Ζργου προχϊρθςε ςτισ εξισ δράςεισ: 

1. Ρραγματοποίθςε πρωτογενι ζρευνα, με τθ 
ςυμμετοχι όλων των Εταιριϊν που ςυμμετείχαν ςτθν 
Ομάδα Ζργου τόςο από τθν πλευρά των προμθκευτϊν 
όςο και από τθν πλευρά των λιανεμπόρων, ςτθν οποία 
αποτυπϊκθκαν οι πιο ‘‘hot’’ προϊοντικζσ κατθγορίεσ 
κακϊσ και οι πρακτικζσ και τα τεχνικά μζςα που 
χρθςιμοποιοφνται ςιμερα από προμθκευτζσ και 
λιανεμπόρουσ για τθν πρόλθψθ και αποτροπι των 
κλοπϊν ςτο ράφι (τα αναλυτικά αποτελζςματα τθσ 
ζρευνασ παρουςιάηονται ακολοφκωσ).  

2. Ρροςκλικθκαν δφο από τισ πιο γνωςτζσ Εταιρίεσ με 
ςυςτιματα αςφαλείασ προϊόντων, οι οποίεσ 
παρουςίαςαν ςτθν Ομάδα Ζργου τισ διακζςιμεσ 
τεχνικζσ λφςεισ (τρόποι παγίδευςθσ) που κυκλοφοροφν 
ςτθν ελλθνικι αγορά για τθν προςταςία των προϊόντων 
από τισ κλοπζσ ςτο ράφι. 

3. Ραράλλθλα, θ Ομάδα ζργου,  βαςιηόμενθ κυρίωσ 
ςτθν εμπειρία των λιανεμπόρων κατζγραψε τισ πιο 
ςυνθκιςμζνεσ πρακτικζσ που χρθςιμοποιοφν οι 
«επαγγελματίεσ» κλζφτεσ, οι οποίεσ και 
παρουςιάςτθκαν ςτθν Ραράγραφο 1.5 του Οδθγοφ).  

 

2.2.2 Αποτελζςματα Ζρευνασ 

2.2.2.1 Ειςαγωγή 

Στο πλαίςιο τθσ 1
θσ

 Φάςθσ – Αποτφπωςθ Υφιςτάμενθσ 
Κατάςταςθσ πραγματοποιικθκε μικρισ κλίμακασ 
πρωτογενισ Ζρευνα με τθν ςυμπλιρωςθ δομθμζνων 
ερωτθματολογίων και τθ ςυμμετοχι 9 Εταιριϊν  

Ο ςτόχοσ τθσ Ζρευνασ ιταν θ αποτφπωςθ τθσ 
Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ ςε κζματα Απωλειϊν και 
πιο ςυγκεκριμζνα: 

• Το Ρροςωπικό που αςχολείται με κζματα 
Αςφαλείασ. 

• Οι Υπαίτιοι / Αιτίεσ Κλοπϊν. 

• Τα Συςτιματα και Διαδικαςίεσ που 
εφαρμόηονται. 

• Ροια είναι τα πιο Hot Ρροϊόντα ςε κζματα 
κλοπϊν. 

• Ρροτάςεισ Εφαρμογϊν και Συςτθμάτων 
Ρροςταςίασ κατά των Απωλειϊν. 

2.2.2.2 Υπεφθυνοι για την Εφαρμογή Συςτημάτων 
Αςφαλείασ και Πρόληψησ των Κλοπϊν 

Από τθν πλευρά των προμθκευτϊν, οι υπεφκυνοι για 
τθν εφαρμογι Συςτθμάτων Αςφαλείασ και Ρρόλθψθσ 
Κλοπϊν προζρχονται από Τμιματα Security, Logistics 
αλλά και από το Εμπορικό και απαςχολοφνται μερικϊσ 
με το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο. 

Από τθν πλευρά των λιανεμπόρων, οι αντίςτοιχοι 
υπεφκυνοι για τθν Εφαρμογι Συςτθμάτων Αςφαλείασ 
και Ρρόλθψθσ Κλοπϊν προζρχονται από Τμιματα 
Security, Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ αλλά και από το Εμπορικό 
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Τμιμα. Οι περιςςότεροι απαςχολοφνται πλιρωσ με το 
ςυγκεκριμζνο αντικείμενο. 

Στουσ πίνακεσ που ακολουκοφν αναγράφονται οι τίτλοι 
των ανκρϊπων που αςχολοφνται πλιρωσ ι μερικϊσ με 
τα κζματα αςφάλειασ.  

2.2.2.3 Οι Απϊλειεσ ςε Σχζςη κι με ζνα Χρόνο πριν. 

Πςον αφορά ςτισ απϊλειεσ ςε ςχζςθ και μ’ ζναν χρόνο 
πριν, το 80% των προμθκευτϊν, δθλϊνουν μείωςθ των 
απωλειϊν, ςε ςχζςθ με ζνα χρόνο πριν, και το 10% 
ςτακερότθτα ενϊ από τουσ λιανζμπορουσ, το 50%, 
δθλϊνει μείωςθ και το 50% ςτακερότθτα, ςτο επίπεδο 
των απωλειϊν. 

 

2.2.2.4 Βαςικότεροι Υπαίτιοι / Αιτίεσ για Εξωτερικζσ 
κι Εςωτερικζσ Κλοπζσ 

Οι βαςικότεροι υπαίτιοι / αιτίεσ για τισ εξωτερικζσ 
Κλοπζσ, εντοπίηονται ςτουσ εμπλεκόμενουσ κατά τθ 
μεταφορά των προϊόντων προσ τα καταςτιματα κι 
εξωτερικοί  παράγοντεσ, όταν το προϊόν είναι πλζον 
επάνω ςτο ράφι. 

2.2.2.5 Τρόποι και Διαδικαςίεσ Προφφλαξησ 
Προϊόντων από κλοπζσ ςτισ Αποθήκεσ και ςτα 
Σημεία Πϊληςησ. 

Τα μζτρα που λαμβάνουν τόςο οι Ρρομθκευτζσ όςο και 
οι Λιανζμποροι για τθν πρόλθψθ και αποτροπι των 
απωλειϊν / κλοπϊν ςτα προϊόντα καλφπτουν ζνα ευρφ 
φάςμα ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν που εκτείνεται 
από τθν χριςθ υπθρεςιϊν security, τουσ ςυνεχείσ 
ελζγχουσ μζχρι και τθν παροχι προϊόντων κι 
εκπτϊςεων ςτουσ εργαηομζνουσ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα το 33% των Ρρομθκευτϊν και το 67% 
των Λιανεμπόρων δθλϊνουν πωσ χρθςιμοποιοφν 
Υπθρεςίεσ security, 17% των Ρρομθκευτϊν και το 67% 
των Λιανεμπόρων ζχουν κάποιο Θλεκτρονικό Σφςτθμα 
Ρρόλθψθσ Κλοπϊν ενϊ το 50% των Ρρομθκευτϊν και 
το 33% των Λιανεμπόρων εκπαιδεφουν κι ενθμερϊνουν 
τακτικά το προςωπικό τουσ επάνω ςτο ςυγκεκριμζνο 
κζμα. Τζλοσ, όλοι οι Λιανζμποροι εφαρμόηουν 
αντικλεπτικζσ μεκόδουσ ςτα προϊόντα. 

 

2.2.2.6 Αντικλεπτικζσ Μζθοδοι Επάνω ςτα Προϊόντα. 

Στο ςφνολό τουσ οι αλυςίδεσ λιανεμπορίου, που 
ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, διλωςαν πωσ 
χρθςιμοποιοφν Αντικλεπτικζσ Αντζννεσ ςτα 
καταςτιματά τουσ (όχι απαραίτθτα ςε όλα τα 
καταςτιματα) κακϊσ και Αντικλεπτικά Ρϊματα για τα 
ποτά. Οι δφο ςτισ 3 αλυςίδεσ χρθςιμοποιοφν 
Αντικλεπτικοφσ Ιμάντεσ, Αντικλεπτικζσ Θικεσ και 
Μαγνθτικζσ Ταινίεσ.  

10%

10%

50%50% 80%

ΑΥΞΗΣΗ

ΣΤΑΘΕΟΤΗΤΑ

ΜΕΙΩΣΗ

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ

ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕ Ε ΧΕΗ ΜΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ
33%

50%67%

33%

17%

100%

67%

Υπθρεςίεσ Security

Αντικλεπτικζσ
Μζκοδοι ςτα
Ρροϊόντα

Ηλεκτρονικό
Σφςτθμα
Ρρόλθψθσ Κλοπϊν

Εκπαίδευςθ /
Ενθμζρωςθ

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΙ

ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΚΛΟΠΩΝ

•3PL-ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΑΠΟΘΘΚΩΝ
•SUPPLY CHAIN DIRECTOR
•CUSTOMER SUPPLY MANAGER
•REGIONAL SECURITY MANAGER
•3PL-ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΑΠΟΘΘΚΩΝ
•QUALITY ASSURANCE
•CUSTOMER SERVICE MANAGER

•ΤΠΕΤΘ ΣΕΧΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΦΑΛ
•ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ ΑΦΑΛΕΙΑ
•ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΠΩΛΘΕΩΝ
•ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΜ. ΑΦΑΛΕΙΑ
•ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΑΦΑΛΕΙΑ
•ΣΕΧΝΙΚΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΙ

ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΛΟΠΩΝ

•ΜΕΣΑΦΟΡΕΙ & ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΘ
•ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ
•ΕΜΠΛΟΚΘ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΘΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ/ΠΑΡΑΔΟΘ
•ΕΛΛΙΠΘ ΦΤΛΑΞΘ Ε ΧΩΡΟΤ
ΣΡΙΣΩΝ

•ΚΛΟΠΕ ΠΕΛΑΣΩΝ ΛΟΓΩ ΚΡΙΘ
•ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕ ΤΜΜΟΡΙΕ
•ΠΛΘΜΕΛΛΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ
ΣΩΝ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ
ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΙ

ΤΠΑΙΣΙΟΙ / ΑΙΣΙΕ ΓΙΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΚΙ ΕΩΣΕΡΙΚΕ ΚΛΟΠΕ

Εξωτερικζσ Κλοπζσ Εξωτερικζσ Κλοπζσ

Εξωτερικζσ Κλοπζσ Εςωτερικζσ Κλοπζσ

•ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ
•ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΤΝΣΘΡΘΘ

•ΚΛΟΠΕ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ
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Συγκεκριμζνεσ αναφορζσ ζγιναν και από τισ δφο 
πλευρζσ για τα ςυςτιματα και τισ διαδικαςίεσ που 
εφαρμόηουν τόςο ςτισ κεντρικζσ τουσ αποκικεσ όςο και  
μζχρι και τα τελικά ςθμεία πϊλθςθσ. 

Οι Ρρομθκευτζσ δίνουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν 
αξιοπιςτία των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν που 
μεταφζρουν τα προϊόντα ενϊ οι λιανζμποροι ςτθν 
ειδικι διαμόρφωςθ των αποκθκευτικϊν χϊρων των 
καταςτθμάτων τουσ και τουσ τακτικοφσ ελζγχουσ και 
απογραφζσ των εμπορευμάτων.  

 

Επιπλζον Συςτιματα και Διαδικαςίεσ που προτάκθκαν 
για τθν πρόλθψθ και αποτροπι των απωλειϊν / 
κλοπϊν: 

• Αλλαγι Τρόπου Λειτουργίασ ςτο κατάςτθμα (από 
Χαρτί ςε Εφαρμογζσ POS όπου κάκε χριςτθσ κα 
ειςζρχεται ςτο ςφςτθμα με τα δικά του ςτοιχεία). 

• Αλλαγι του λόγου ίςκου/Οφζλουσ ζτςι ϊςτε το 
ίςκο που ζχει ζνασ εργαηόμενοσ να πιαςτεί να είναι 
πολφ μεγαλφτερο από τα Οφζλθ που λαμβάνει από 
τθν εταιρεία  

• Χριςθ ειδικϊν κακρεπτϊν για τθν  αυξθμζνθ 
ορατότθτα ςτο κατάςτθμα.  

• Χριςθ ςιμανςθσ που υπενκυμίηει τθ φφλαξθ των 
καταςτθμάτων και τθν θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ. 

• Ειδικζσ ηυγαριζσ (ηφγιςμα κιβωτίων ςτθ ράμπα πριν 
τθ φόρτωςι τουσ ςτα οχιματα μεταφοράσ ) 

• Ξεκάκαρεσ Διαδικαςίεσ με προςδιοριςμζνεσ Ευκφνεσ 
για κάκε εμπλεκόμενο ςτθ διαδικαςία προετοιμαςίασ 
και παράδοςθσ των προϊόντων 

• Συςτθματικι εφαρμογι προγραμμάτων κυκλικισ 
απογραφισ Hot Κωδικϊν ανά 4μθνο, αξιολόγθςθ 
αποτελεςμάτων και άμεςθ πρακτικι αντιμετϊπιςθ με 
εκπαίδευςθ προςωπικοφ και αξιοποίθςθ νζων 
τεχνολογιϊν. 

• Υποχρεωτικι διζλευςθ όλων των πελατϊν από τθν 
υποδοχι πελατϊν κατά τθν είςοδο και ζξοδό τουσ 
από το κατάςτθμα.  

• Καλωςόριςμα: Δθλϊςτε ςε κάκε πελάτθ ότι 
γνωρίηετε τθν παρουςία του.  

• Ειδικόσ χϊροσ φφλαξθσ των προςωπικϊν 
αντικειμζνων των πελατϊν. 

• Επίδειξθ προκυμίασ εξυπθρζτθςθσ ςτουσ φποπτουσ 
πελατϊν..  

• Ζλεγχοσ ςτα ταμεία κάκε ςυςκευαςίασ που μπορεί να 
ανοιχτεί εφκολα.  

• Σεμινάρια ςτο προςωπικό αναφορικά με τισ ςυνικεισ 
πρακτικζσ των κλεφτϊν. 

 

 

2.2.2.7 Αποθηκευτικόσ Χϊροσ για ‘‘hot’’ Προϊόντα 

Τθν φπαρξθ ειδικϊν αποκθκευτικϊν χϊρων για ‘‘hot’’ 
προϊόντα διλωςε το 60% των προμθκευτϊν και το 33% 
των λιανεμπόρων. 

 

•Αξιόπιςτοι υνεργάτεσ. 
•Απογραφζσ για διαφορζσ.
•Διαςταφρωςθ τοιχείων Εγγράφων
Παράδοςθσ. 
•Ειδικι Σαινία ςε μικτά κιβϊτια ι ςε
Παλζτεσ. 
•Κάμερεσ ςτο Χϊρο Φόρτωςθσ.
•Κλειςτά Κιβϊτια.
•τατιςτικά Απωλειϊν.
•υμβάςεισ με Μεταφορείσ για
αποηθμίωςθ απϊλειασ/ηθμιϊν. 

•Αςφάλιςθ – ςφράγιςθ κυρϊν
φορτθγϊν. 
•Ζλεγχοσ κίνθςθσ – μθ
εξουςιοδοτθμζνων ςτάςεων – μθ
εξουςιοδοτθμζνων ανοιγμάτων
μζςω GPS.
•Ζλεγχοσ ταινίασ αςφαλείασ που
τοποκετείται ςτα φορτθγά και
αναγράφεται ςτα δελτία
αποςτολισ .
•Θλεκτρονικι Παραγγελιολθψία.
•Ιδιόκτθτοσ τόλοσ Φορτθγϊν. 
•Μεταφορά ακριβϊν προϊόντων
μζςω κουτιϊν αςφαλείασ και
τεμαχιακι παραλαβι από το
κατάςτθμα. 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΙ

ΤΣΗΜΑΣΑ / ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΣΩΝ
ΚΛΟΠΩΝ ΣΑ ΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΗ

60%

40%

67%

33%

ΝΑΙ ΠΧΙ

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ

ΤΠΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΑΠΟΘΗΚΕΤΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΓΙΑ HOT ΠΡΟΪΟΝΣΑ

67%

100%

67%

33%
67%

100%

Αντικλεπτικζσ
Θικεσ

Αντικλεπτικά
Ρϊματα

Μαγνθτικζσ
Ταινίεσ

Αντικλεπτικζσ
Αντζννεσ

Αντικλεπτικοί
Ιμάντεσ

Αντικλεπτικά Κλίπσ

ΑΝΣΙΚΛΕΠΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΤ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ
ΕΠΑΝΩ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΤ
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2.2.2.8 Αξιολόγηςη τησ Συνεργαςίασ των δφο 
πλευρϊν για την Μείωςη των Απωλειϊν / 
Κλοπϊν. 

Σε ςχετικι ερϊτθςθ τθσ Ζρευνασ και οι δφο πλευρζσ  
ςυμφωνοφν πωσ θ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία μπορεί να 
βοθκιςει ςτθν Μείωςθ των Απωλειϊν / Κλοπϊν. 

 

 

 

 

Ρροτάςεισ Τρόπου Συνεργαςίασ Ρρομθκευτϊν & 
Λιανεμπόρων: 

• Κοινι Επιλογι του πιο αποτελεςματικοφ Μζςου 
(Μζςων), επιμεριςμόσ τθσ Δαπάνθσ και δζςμευςθ και 
από τισ 2 Ρλευρζσ για τθν Εφαρμογι και Συντιρθςι 
του. 

• Με τθ ςυηιτθςθ και τθν ανάλυςθ ςχετικά με τουσ 
λόγουσ φπαρξθσ κλοπϊν, κυρίωσ ςε κζματα 
ςυςκευαςίασ (αςφαλζσ κλείςιμο, αποφυγι 
«ακριβϊν» on-pack δϊρων, κλπ).  

• Ραγίδευςθ ςτθ Συςκευαςία των Κωδικϊν 

• Μικρότερεσ Μονάδεσ Ραραγγελίασ όπου είναι 
απαραίτθτο. 

 

2.3 Πραγματοποίθςθ Πιλοτικών 
Εφαρμογών των 10 βθμάτων ςε δφο 
Περιόδουσ - 2θ Φάςθ 

Ζχοντασ ςτθ διάκεςι τθσ τα δεδομζνα από τθν πρϊτθ 
φάςθ, θ Ομάδα Ζργου, όριςε μικτζσ ομάδεσ 
ςυνεργαςίασ μεταξφ προμθκευτϊν και λιανεμπόρων οι 
οποίεσ προχϊρθςαν ςτθν εφαρμογι και αξιολόγθςθ 
των 10 βθμάτων.  

 

2.3.1 Μεκοδολογία 2θσ Φάςθσ 

Τα βαςικά ςτοιχεία που προςδιόριςαν τθν μεκοδολογία 
και τον τρόπο λειτουργίασ των μικτϊν ομάδων 
εργαςίασ ιταν τα εξισ: 

Ορίςτθκαν δφο ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περίοδοι 
(Ρερίοδοσ Α & Ρερίοδοσ Β) κατά τισ οποίεσ ζγινε 
μζτρθςθ των απωλειϊν από το ράφι αλλά κάτω από 
διαφορετικζσ ςυνκικεσ ςε κάκε περίοδο.  

Με γνϊμονα τα 10 βιματα που προςδιορίςτθκαν από 
προθγοφμενθ Ομάδα εργαςίασ του ECR κάκε μικτι 
ομάδα εργαςίασ δοφλεψε εφαρμόηοντασ ςε κάκε 
Ρερίοδο διαφορετικό «μίγμα» των βθμάτων. 

Με τον τρόπο αυτό ιταν δυνατόν να αξιολογθκεί θ 
αποτελεςματικότθτα των τεχνικϊν αντικλεπτικϊν 
μζςων αλλά ςε ςυνάρτθςθ και με τθν επίδραςθ των 
υπόλοιπων βθμάτων που ορίηονται ςτον δεκάλογο. 

Θ επιλογι των καταςτθμάτων, ςε κάκε περίπτωςθ, 
ζγινε με κριτιριο τισ αυξθμζνεσ κλοπζσ ςτισ επιλεγμζνεσ 
(hot) προϊοντικζσ κατθγορίεσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα θ κάκε μικτι ομάδα πραγματοποίθςε 
μετριςεισ ςε ςυγκεκριμζνα προϊόντα και ςε 
ςυγκεκριμζνα καταςτιματα, δφο από κάκε αλυςίδα, ςε 
δφο διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ . 

-Κατά τθ διάρκεια και των δφο περιόδων οι επιλεγμζνοι 
κωδικοί των προϊόντων φυλάςςονταν ςε ειδικοφσ 
χϊρουσ φφλαξθσ των καταςτθμάτων ζτςι ϊςτε να 
αποτραποφν οι πικανότθτεσ εςωτερικϊν κλοπϊν των 
προϊόντων από τθν αποκικθ μζχρι και το ράφι.  

 

1
θ
 Μικτι Ομάδα Εργαςίασ. 

Θ πρϊτθ Ομάδα Εργαςίασ επικεντρϊκθκε ςε ποτά, 
ξυριςτικά & μπαταρίεσ, χρθςιμοποιϊντασ 
αντικλεπτικζσ αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ επάνω ςτα 
προϊόντα κακϊσ και πϊματα αςφαλείασ και safer 
boxes. 

Θ πρϊτθ μζτρθςθ (Ρερίοδοσ Α) πραγματοποιικθκε από 
01/06/2012 – 25/08/2012 και θ δεφτερθ μζτρθςθ 
(Ρερίοδοσ Β) πραγματοποιικθκε από 26/08/2012 – 
30/11/2012, και ςτισ δφο περιόδουσ τα προϊόντα ιταν 
παγιδευμζνα. Τα ποτά με ειδικά πϊματα αςφαλείασ και  
ςε κλειςτζσ προκικεσ (βιτρίνεσ), οι μπαταρίεσ με 
αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ και τα ξυριςτικά μζςα ςε κικεσ 
αςφαλείασ (safer box).  

Στθν Β Ρερίοδο ζγινε ενθμζρωςθ των υπευκφνων των 
καταςτθμάτων για περιςςότερθ ευαιςκθτοποίθςθ του 
προςωπικοφ ςτουσ τρόπουσ πρόλθψθσ και αποτροπισ 
των κλοπϊν. 

   

2
θ
 Μικτι Ομάδα Εργαςίασ. 

Θ δεφτερθ Ομάδα Εργαςίασ επικεντρϊκθκε ςε 
οδοντόκρεμεσ και καλλυντικά προϊόντα, 
χρθςιμοποιϊντασ αντικλεπτικζσ αυτοκόλλθτεσ 
ετικζτεσ επάνω ςτα προϊόντα. 

Θ πρϊτθ μζτρθςθ (Ρερίοδοσ Α) πραγματοποιικθκε από 
20/05/2012 – 08/08/2012 και θ δεφτερθ μζτρθςθ 
(Ρερίοδοσ Β) πραγματοποιικθκε από 09/08/2012 – 
06/10/2012.  

“Θ υνεργαςία μπορεί να βοθκιςει ςτθ
μείωςθ των κλοπϊν και ςτον ζγκαιρο
εντοπιςμό του ςθμείου απωλειϊν ςτθν
Εφοδιαςτικι Αλυςίδα. Επίςθσ θ υνεργαςία
μπορεί να μειϊςει και τουσ χρόνουσ
παραλαβισ προϊόντων.”
“Σο κζμα τθσ διακεςιμότθτασ ςτο ράφι (OSA) 
είναι εξαιρετικά ςθμαντικό και για τισ δφο
πλευρζσ.”

ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΕ

«ίγουρα Μπορεί να Βοθκιςει και να
Δϊςει Πολφ Καλά Αποτελζςματα.»

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΙ
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Κατά τθν περίοδο Α τα προϊόντα δεν ιταν παγιδευμζνα,  
ζγινε αποτφπωςθ των απωλειϊν, ςτα ςυγκεκριμζνα 
προϊόντα, χωρίσ καμία παρζμβαςθ ςτθ λειτουργία των 
καταςτθμάτων, με ενθμζρωςθ των Διευκυντϊν ςτο 
τζλοσ τθσ περιόδου για τθ διενζργεια τθσ απογραφισ. 

Κατά τθν περίοδο Β θ παγίδευςθ των προϊόντων ζγινε 
με αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ (χωρίσ τθν φπαρξθ 
θλεκτρονικϊν αντενϊν αςφαλείασ καταςτιματα) κι 
ζγινε ενθμζρωςθ των καταςτθμάτων προκειμζνου να 
πραγματοποιθκεί θ ετικετοκόλλθςθ, των υπό εξζταςθ 
κωδικϊν, κατά τθν παραλαβι τουσ ςτο κατάςτθμα και θ  
διαςφάλιςθ τθσ απευκείασ τοποκζτθςθσ των 
προϊόντων ςτο ράφι ζτςι ϊςτε να υπάρχει μθδενικό 
απόκεμα ςτθν αποκικθ. 

 

3
θ
 Μικτι Ομάδα Εργαςίασ. 

Θ 3
θ
 Ομάδα Εργαςίασ επικεντρϊκθκε ςε καφζ, 

ςοκολάτεσ, τςίκλεσ, κολόνιεσ, αντθλιακά και ποτά.   

Στισ ςυςκευαςίεσ του ςτιγμιαίου καφζ 
χρθςιμοποιικθκαν δακτφλιοι, ςτισ ςοκολάτεσ, ςτισ 
τςίκλεσ και ςτα αντθλιακά αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ, και 
ςτα ποτά πϊματα αςφαλείασ και «αράχνεσ». 

Θ πρϊτθ μζτρθςθ (Ρερίοδοσ Α) πραγματοποιικθκε από 
04/06/2012 – 01/09/2012 και δεφτερθ μζτρθςθ 
(Ρερίοδοσ Β) πραγματοποιικθκε από 03/09/2012 – 
06/12/2012. 

Κατά τθν Ρερίοδο Α ζγινε αρχικι απογραφι, των υπό 
εξζταςθ κωδικϊν, κι ενθμζρωςθ των καταςτθμάτων, με 
τον Διευκυντι Καταςτιματοσ να ζχει το ρόλο του 
Υπευκφνου Κλοπϊν. Στθ ςυγκεκριμζνθ Ομάδα 
ςυμμετείχε κι ζνα κατάςτθμα Cash & Carry 
προκειμζνου να δοκιμαςκοφν ςυγκεκριμζνεσ μζκοδοι 
τοποκζτθςθσ κι απενεργοποίθςθσ μαγνθτικϊν ταινιϊν 
ςε μεγάλεσ ςυςκευαςίεσ. 

Κατά τθν Ρερίοδο Β ζγινε ειδικι ενθμζρωςθ του 
προςωπικοφ των καταςτθμάτων ςχετικά με τισ κλοπζσ, 
το θκικό και οικονομικό κόςτοσ κακϊσ και ςτουσ 
τρόπουσ πρόλθψθσ και αποτροπισ των κλοπϊν από τα 
καταςτιματα. 

Τζλοσ ζγινε καταγραφι του χρόνου που απαιτείται για 
τθν παγίδευςθ – απελευκζρωςθ των προϊόντων από τα 
αντικλεπτικά ςτο ταμείο. 

 Στον πίνακα που ακολουκεί αποτυπϊνεται ο τρόποσ με 
τον οποίο δοφλεψε θ κάκε Ομάδα και ςτισ δφο 
περιόδουσ βάςει και των 10 βθμάτων ( : δεν ιςχφει 
:ιςχφει) . 
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2.3.2 Αποτελζςματα 2θσ Φάςθσ 

 

Φςτερα και από τισ μετριςεισ των Μικτϊν Ομάδων 
Ζργου, αναφορικά με τισ απϊλειεσ ςυγκεκριμζνων 
κωδικϊν από τισ επιλεγμζνεσ ‘‘hot’’ κατθγορίεσ 
προϊόντων, κατά τισ περιόδουσ Α και Β και με τθν 
εφαρμογι διαφορετικοφ μίγματοσ, ςε κάκε περίπτωςθ, 
των 10 βθμάτων τα αποτελζςματα είναι ενκαρρυντικά. 

Κατά μζςο όρο (για όλεσ τισ προϊοντικζσ κατθγορίεσ) θ 
μείωςθ των απωλειϊν μεταξφ τθσ Ρεριόδου Α και τθσ 
Ρεριόδου Β ανιλκε ςε 14 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

Για κάποιεσ προϊοντικζσ κατθγορίεσ το ποςοςτό τθσ 
μείωςθσ των απωλειϊν ιταν ιδιαίτερα υψθλό για 
κάποιεσ άλλεσ χαμθλότερο ενϊ υπιρξαν και 
περιπτϊςεισ όπου οι απϊλειεσ, μεταξφ των δφο 
περιόδων, δεν επθρεάςτθκαν από τθν εφαρμογι 
αντικλεπτικϊν μζςων. Υπιρξαν και περιπτϊςεισ 
αφξθςθσ των απωλειϊν μεταξφ των δφο περιόδων, 
ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ μθ φπαρξθσ αντενϊν. 

Τα αποτελζςματα των μετριςεων τθσ κάκε Μικτισ 
Ομάδασ Ζργου αποτυπϊνονται ςτα παρακάτω 
γραφιματα. 

 

 

ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΓΟΥ Α - % ΑΡΩΛΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΡΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥΣ

15,95%

61,25%

1,00%

13,75%

67,10%

1,55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Αντικλεπτικι

Θικθ

Ετικζτα

Ρϊμα

Ξυ
ρι

ς
τι

κά
Μ

π
α

τα
ρί

εσ
Ρ

ο
τά

A ΡΕΙΟΔΟΣ Β ΡΕΙΟΔΟΣ

ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΓΟΥ Β - % ΑΡΩΛΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΡΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥΣ
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Ρερίοδοσ Α: 04/06/12 - 01/09/12 

Ρερίοδοσ Β: 03/09/12 - 06/12/12

Μειϊνοντασ τισ 

Απϊλειεσ…..Δθμιουργϊντασ Αξία – 

10 Ρρακτικά Βιματα  (ECR 2008) Ρερίοδοσ Α Ρερίοδοσ Β Ρερίοδοσ Α Ρερίοδοσ Β Ρερίοδοσ Α Ρερίοδοσ Β

1. Υπεφκυνοσ Κλοπϊν      

2. Διαςφάλιςθ Ραραδόςεων.      

3. Ζλεγχοσ Ραραδόςεων.      

4. Ειδικόσ Χϊροσ Αποκικθσ.      

5. Τοποκζτθςθ ςτο Κατάςτθμα.      

6. Ρροςταςία Ρροϊόντων      

7. Βζλτιςτθ Αναπλιρωςθ.      

8. (Συχνι) Απογραφι.      

9. Ενίςχυςθ Συνείδθςθσ      

10. Μζτρθςθ και Ανάλυςθ      

1θ ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ 2θ ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ 3θ ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ



Κλοπζσ ςτο άφι: Αποτφπωςθ και Αξιολόγθςθ Ρρακτικϊν και Τεχνικϊν Μεκόδων για τθν Μείωςι τουσ           ECR 2012/13 

15 

 

 

2.3.3 Συμπεράςματα 

Αυτό που προκφπτει ωσ βαςικό ςυμπζραςμα από τισ 
μετριςεισ των Μικτϊν Ομάδων Ζργου είναι πωσ από τα 
10 βιματα αυτά που φαίνεται να παίηουν το 
ςθμαντικότερο ρόλο για τθν μείωςθ των απωλειϊν 
είναι τα εξισ τρία (3): 

 Θ φπαρξθ Υπευκφνου Κλοπϊν ςτο Κατάςτθμα. 

 Θ εφαρμογι τεχνικϊν αντικλεπτικϊν μζςων 
επάνω ςτα προϊόντα με βαςικι προχπόκεςθ  τθν 
φπαρξθ των απαραίτθτων τεχνολογικϊν υποδομϊν ςτα 
καταςτιματα (π.χ. αντζνεσ) για τθν υποςτιριξθ τθσ 
αποτελεςματικότθτά τουσ. 

 Θ ενίςχυςθ τθσ Συνείδθςθσ των Εργαηομζνων 
ςτα Καταςτιματα. 

Σαν επιπλζον ςυμπζραςμα τθσ Ομάδασ Ζργου, μζςα και 
από τισ διεργαςίεσ που πραγματοποίθςε, ζρχεται να 
προςτεκεί ακόμθ ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο το οποίο 
βοθκάει ςτθν αποτροπι των κλοπϊν, μζςα ςτα 
καταςτιματα:   

Ο βακμόσ ςτον οποίο γίνεται αντιλθπτι και ςαν 
γενικότερθ εικόνα, από τουσ πελάτεσ, θ αίςκθςθ τθσ 
παρακολοφκθςθ του καταςτιματοσ.  

Αυτό επιτυγχάνεται με:  

- Τθν φπαρξθ ειδικϊν κακρεπτϊν ενίςχυςθσ τθσ 
ορατότθτασ ςε επιλεγμζνα, λιγότερο ορατά, ςθμεία του 
καταςτιματοσ.  

- Τθν ειδικι ςιμανςθ που υπενκυμίηει τθ φφλαξθ του 
καταςτιματοσ και τθν θλεκτρονικι παρακολοφκθςι 
του. 

-Τθν εμφανι λειτουργία κλειςτοφ κυκλϊματοσ 
παρακολοφκθςθσ με τθν τοποκζτθςθ καμερϊν ςε 
εμφανι ςθμεία του καταςτιματοσ. 

Τζλοσ, αναδεικνφεται ωσ κρίςιμοσ παράγοντασ 
επιτυχίασ για τθν επίτευξθ των  καλφτερων δυνατϊν 
αποτελεςμάτων, όςον αφορά ςτθν πρόλθψθ και 
μείωςθ των κλοπϊν ςτο ράφι, θ ουςιαςτικι 
ςυνεργαςία μεταξφ Ρρομθκευτϊν και Λιανεμπόρων κι 
ο επιμεριςμόσ τθσ προςπάκειασ και των πόρων που 
απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ των 
παραπάνω πρακτικϊν ςτθ βάςθ του αμοιβαίου (win-
win) οφζλουσ.  

 

2.4 Αξιολόγθςθ Μεκόδων Αποτροπισ  

2.4.1 Οι μζκοδοι αποτροπισ  

Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των παραμζτρων επιλογισ 
και τθσ εφαρμογισ των επιμζρουσ ςυςτθμάτων 
προςταςίασ, θ Ομάδα αξιολόγθςε τουσ τρόπουσ που 
δοκιμάςτθκαν και προτείνονται, ανά προϊοντικι 
κατθγορία και με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια. Οι 
μζκοδοι ανά κατθγορία αξιολογικθκαν και 
ςχολιάςτθκαν  τόςο από τουσ Ρρομθκευτζσ όςο και 
από τουσ Λιανεμπόρουσ, με ςτόχο τθ ςφαιρικι 
αξιολόγθςι και κατανόθςι τουσ. 

 

Ρριν τθν αναλυτικι παρουςίαςθ των κριτθρίων 
αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων, ανά προϊοντικι 
κατθγορία, κα αναλφςουμε τα βαςικά χαρακτθριςτικά 
και ιδιαιτερότθτεσ των μεκόδων αποτροπισ.  

 

Αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ 

Αποτελεί ιδιαίτερα διαδεδομζνθ μεκοδολογία, λόγω 
τθσ ευκολίασ εφαρμογισ και του ςυγκριτικά μικροφ 
κόςτουσ ανά μονάδα και τθσ ικανοποιθτικισ 
αποτελεςματικότθτάσ τθσ. Βζβαια, από κοςτολογικισ 
άποψθσ κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ και να 
αξιολογείται και θ αξία τουσ προϊόντοσ ςτο οποίο 
τοποκετείται.  

Επίςθσ, πρζπει να τονιςκεί ότι κατά τθν παγίδευςθ 
πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε όχι μόνο θ 
ετικζτα να μθν καλφπτει τα χαρακτθριςτικά του 
προϊόντοσ αλλά και να επικολλάται ςε ςθμεία που δεν 
επιτρζπουν τθν εφκολθ αφαίρεςι τθσ από τουσ 
επίδοξουσ κλζφτεσ. Το γεγονόσ αυτό αυξάνει ςε 
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ τθν δυςκολία και ςυνεπϊσ το 
κόςτοσ εφαρμογισ.  

Στα αρνθτικά τθσ μεκόδου είναι θ ανάγκθ φπαρξθσ των 
ανάλογων αντενϊν RF που προχποκζτει μια ςχετικι 
επζνδυςθ, θ ακαταλλθλότθτα τουσ για μεταλλικζσ 

ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΓΟΥ Γ - % ΑΡΩΛΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΡΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥΣ
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ςυςκευαςίεσ (τόςο κουτιά, όςο και εφκαμπτεσ), αλλά 
και θ μθ επαναλθψιμότθτα τθσ χριςθσ. 

Ζνα ςθμαντικό ηιτθμα που ανακφπτει ςχετικά με τισ 
ετικζτεσ είναι το ςτάδιο τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ςτο 
οποίο τοποκετοφνται ςτο προϊόν. Στθν Ελλάδα θ 
τοποκζτθςι τουσ γίνεται ςυνικωσ ςτο κατάςτθμα 
πϊλθςθσ, από το προςωπικό του καταςτιματοσ, με το 
κόςτοσ να επιβαρφνει είτε εξολοκλιρου το Λιανζμπορο 
είτε να μοιράηεται με τον Ρρομθκευτι.  

Εναλλακτικά, θ παγίδευςθ κα μποροφςε να γίνει 
κεντρικά κατά τθν παραγωγι του είδουσ (source 
tagging), θ δυνατότθτα όμωσ αυτι δεν είναι ακόμθ 
δόκιμθ ςαν λφςθ κακϊσ: 

 Δεν υπάρχει ζνα ενιαίο πρότυπο για τισ 
ςυχνότθτεσ των αντενϊν, ϊςτε να μπορεί να 
ενςωματωκεί ςτθ διαδικαςία παραγωγισ ςε επίπεδο 
αγοράσ ι και πανευρωπαϊκά.  

 Ακόμθ και ςε επίπεδο Λιανεμπορικϊν 
αλυςίδων, μπορεί να υπάρχουν περιςςότερα από ζνα 
πρότυπα, που αναγκαςτικά οδθγοφν ςε προςαρμογι 
τθσ διαδικαςίασ ςε επίπεδο καταςτιματοσ. 

 Ακόμα και ςτο επίπεδο τθσ ελλθνικισ αγοράσ, 
οι ίδιοι κωδικοί διατίκενται ςε πολλαπλά κανάλια, 
όπου δεν είναι δόκιμθ θ παγίδευςθ RF, π.χ. ο ίδιοσ 
κωδικόσ ηαχαρωδϊν διατίκεται ςε ςθμεία του 
Οργανωμζνου Λιανεμπορίου και ςε Σθμεία Μικρισ 
Λιανικισ, τα οποία δε διακζτουν RF αντζνεσ. Επομζνωσ, 
απαιτείται θ διάκριςθ των κωδικϊν ςε επίπεδο 
ςυςκευαςίασ, με μθ παραγωγικι επιβάρυνςθ του 
κόςτουσ. 

 

Δακτφλιοι αςφαλείασ 

Οι δακτφλιοι αςφαλείασ ι κολάρα, δεν είναι ιδιαίτερα 
διαδεδομζνοι και εφαρμόηονται κυρίωσ ςε είδθ υψθλισ 
επικινδυνότθτασ, όπου άλλεσ μζκοδοι δεν είναι 
αποτελεςματικζσ. Συνθκζςτερθ χριςθ ςτθν ελλθνικι 
αγορά είναι αυτι για τθν παγίδευςθ ςυςκευαςιϊν 
μελιοφ. 

Αν και είναι αποτελεςματικι μζκοδοσ, δεν είναι 
ιδιαίτερα δθμοφιλισ, αφενόσ λόγω του υψθλοφ 
κόςτουσ κτιςθσ και αφετζρου λόγω τθσ ανάγκθσ από-
παγίδευςθσ αλλά και τθσ δυςκολίασ τοποκζτθςθσ. Ζνα 
ακόμθ ςθμαντικό χαρακτθριςτικό που μπορεί να 
ςυμπεριλθφκεί ςτα αρνθτικά τθσ μεκόδου είναι θ 
μείωςθ τθσ χωρθτικότθτασ του ραφιοφ. 

 

Ρϊμα / αράχνθ 

Θ ‘αράχνθ’ αποτελεί τον πλζον διαδεδομζνο τρόπο 
παγίδευςθσ αλκοολοφχων ςτα ςθμεία του 
Οργανωμζνου Λιανεμπορίου. Είναι ο πιο 
αποτελεςματικόσ τρόποσ αποτροπισ, χωρίσ μεγάλθ 
επιβάρυνςθ ςε λειτουργικά ηθτιματα.  

Τα αρνθτικά ςθμεία είναι το κόςτοσ, τόςο για τα 
πϊματα, όςο και για τα ειδικά κλειδιά απαςφάλιςθσ, 
κακϊσ και ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν διαδικαςία 
απαςφάλιςθσ. 

 Επιπλζον, θ χριςθ του πϊματοσ επθρεάηει ςε ζναν 
βακμό τόςο τθν εμπορικότθτα του προϊόντοσ όςο και 
τθ χωρθτικότθτα του ραφιοφ, λόγω τθσ αφξθςθσ του 
φψουσ των φιαλϊν. 

 

Θικεσ / κουτιά 

Είναι μια αρκετά διαδεδομζνθ πρακτικι για ‘‘hot’’ είδθ 
μεγάλθσ αξίασ, όπωσ τα ξυριςτικά, τα οποία πλζον 
διατίκενται ςχεδόν παντοφ με αυτό τον τρόπο όπωσ   
και για τισ μπαταρίεσ. 

Αν και είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικι ςαν μζκοδοσ, 
δεν είναι ιδιαίτερα δθμοφιλισ, κακϊσ επιβαρφνει 
ςθμαντικά τθ λειτουργία των καταςτθμάτων, λόγω τθσ 
δυςκολίασ εφαρμογισ. Επίςθσ, επθρεάηει αρνθτικά τθν 
εικόνα και τθν εμπορικότθτα των προϊόντων, ενϊ 
δθμιουργεί και περιοριςμοφσ ςχετικά με το μζγεκοσ 
των ςυςκευαςιϊν, τισ προωκθτικζσ ςυςκευαςίεσ. 
Επιπλζον, το υψθλό κόςτοσ είναι ζνα  ακόμα αρνθτικό 
ςθμείο ενϊ δεν πρζπει να παραβλζψουμε και τα 
μεγάλα ποςοςτά καταςτροφισ ςυςκευαςιϊν με 
αντίςτοιχθ κοςτολογικι επίδραςθ.  

Βζβαια, θ μακρόχρονθ εφαρμογι τθσ, με κλαςςικότερο 
παράδειγμα τα ξυριςτικά είδθ, τθν ζχει κάνει 
αυτονόθτο κομμάτι τθσ διαδικαςίασ αγοράσ,  αν δεν 
υπάρξουν άλλα προβλιματα, όπωσ κακυςτεριςεισ 
κατά το άνοιγμα. 

 

Φφλαξθ διαδρόμων 

Θ φφλαξθ των διαδρόμων με τθν τοποκζτθςθ 
προςωπικοφ αςφαλείασ ζχει το προφανζσ μειονζκτθμα 
από κοςτολογικισ άποψθσ, κακϊσ απαςχολοφνται 
ανκρϊπινοι πόροι χωρίσ άλλθ προςτικζμενθ αξία ςτισ 
λειτουργίεσ του καταςτιματοσ.  

 

Εφαρμογι 10-λόγου ECR 

Θ εφαρμογι του 10-λόγου είναι μια απλι αλλά και 
ςφνκετθ ταυτόχρονα διαδικαςία. Για να λειτουργιςει 
αποτελεςματικά απαιτεί ςυςτθματικότθτα και 
προςιλωςθ ςε όλα τα ςτάδια, ϊςτε να καλλιεργθκεί θ 
εφαρμογι των βθμάτων και να γίνει μζροσ τθσ 
κακθμερινισ εργαςίασ. Θ δζςμευςθ αυτι πρζπει να 
είναι ενεργι και ουςιαςτικι ςτο ςφνολο του 
προςωπικοφ των καταςτθμάτων, αλλά και ςε επίπεδο 
Κεντρικισ Διοίκθςθσ. 

Πταν λειτουργιςει αποτελεςματικά, ο 10-λογοσ είναι ο 
πλζον αποτελεςματικόσ τρόποσ, με οφζλθ όχι μόνο ςτθ 
μείωςθ των απωλειϊν, αλλά και ςτθ μείωςθ του 
κόςτουσ εφαρμογισ του, αφοφ γίνεται αναπόςπαςτο 



Κλοπζσ ςτο άφι: Αποτφπωςθ και Αξιολόγθςθ Ρρακτικϊν και Τεχνικϊν Μεκόδων για τθν Μείωςι τουσ           ECR 2012/13 

17 

κομμάτι τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ, χωρίσ πρόςκετεσ 
επιβαρφνςεισ. 

Δυςτυχϊσ, θ απουςία δζςμευςθσ από τα ανϊτερα 
κλιμάκια και θ τάςθ χαλάρωςθσ με τθν εμφάνιςθ των 
πρϊτων κετικϊν αποτελεςμάτων δεν επιτρζπουν τθν 
υλοποίθςι τθσ ςε ευρεία κλίμακα. 

2.4.2 Τα κριτιρια Αξιολόγθςθσ 

Τα κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν από τθν Ομάδα 
ζργου τισ  για τθν αξιολόγθςθ των μεκόδων παγίδευςθσ 
παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα.    

 

Α/Α Κριτιριο  Ερμθνεία Κριτθρίου  

1 Ευκολία 
εφαρμογισ 

 

Θ ευκολία εφαρμογισ ςτα 
προϊόντα τθσ κατθγορίασ, είτε 
από τον Λιανζμπορο (ςε 
επίπεδο καταςτιματοσ) / είτε 
από τον Ρρομθκευτι 

2 Κόςτοσ 
εφαρμογισ 

 

Θ κοςτολογικι επιβάρυνςθ 
για τθν εφαρμογι τθσ λφςθσ 
(αρχικι επζνδυςθ + 
λειτουργικά ζξοδα 
εφαρμογισ) 

3 Αποτελεςμα-
τικότθτα 
αποτροπισ 

Θ ςυνειςφορά τθσ μεκόδου 
ςτθν αποτροπι των κλοπϊν 

 

4 Επίδραςθ ςτθν 
εμπορικότθτα 
του προϊόντοσ 

 

Θ επίδραςθ τθσ μεκόδου ςτθν 
εμπορευςιμότθτα και τισ 
πωλιςεισ του προϊόντοσ 

 

2.4.3 Αξιολόγθςθ Μεκόδων Αποτροπισ ανά 
προϊοντικι κατθγορία   

 

Με βάςθ τα παραπάνω κριτιρια, τα μζλθ τθσ Ομάδασ 
Ζργου βακμολόγθςαν τισ μεκόδουσ αποτροπισ για 
ςυγκεκριμζνεσ προϊοντικζσ κατθγορίεσ. Θ αναλυτικι 
βακμολογία ανά προϊοντικι κατθγορία και μζκοδο 
αποτροπισ παρουςιάηεται ςτα παρακάτω διαγράμματα 

Θ βακμολογία ζγινε με κλίμακα 1 – 5, όπου 1 είναι το 
χειρότερο και 5 το καλφτερο. 

Οι προϊοντικζσ κατθγορίεσ παρουςιάςτθκαν ςτθν 
ενότθτα 2.3 χωρίςτθκαν ςε 2 ομάδεσ: τα τρόφιμα και τα 
καταναλωτικά αγακά.  

 

 

 

 

Τρόφιμα  Καταναλωτικά 
Αγακά  

Σοκολατοειδι Είδθ Ρροςωπικισ 
φροντίδασ 

Καφζδεσ Μπαταρίεσ  

Ηαχαρϊδθ Αντρικι περιποίθςθ – 
ξυριςτικά 

 Κολόνιεσ/Αρϊματα/Α
ντιλιακά 

 Αλκοολοφχα ποτά 

 

Τα μζλθ τθσ Ομάδασ αξιολόγθςαν όςεσ από τισ 
προϊοντικζσ κατθγορίεσ και μεκόδουσ αποτροπισ 
γνωρίηουν και για τισ οποίεσ ζχουν εμπειρία εφαρμογισ 
και όχι το ςφνολο των κατθγοριϊν και μεκόδων. 

Σε ςχζςθ με τα αποτελζςματα κα πρζπει να τονιςκοφν 
2 ςθμεία : 

 

1. Τα παρακάτω αποτελζςματα είναι ενδεικτικά 
και ςτοχεφουν ςτθν καταρχιν ενθμζρωςθ 
ςχετικά με τισ μεκόδουσ αποτροπισ. Κάκε 
ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να διερευνιςει ςε 
βάκοσ τθν καταλλθλότθτα τθσ κάκε μεκόδου 
για τισ ανάγκεσ και τισ ςυςκευαςίεσ που 
χρθςιμοποιεί. 

 

2. Θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ είναι 
αφενόσ υποκειμενικι βάςει τθσ εμπειρίασ των 
μελϊν τθσ ομάδασ και αφετζρου θ 
καταλλθλότθτασ\ κάκε μεκόδου ζχει να κάνει 
και με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ 
ςυςκευαςίασ του προϊόντοσ αλλά και με τθν 
ςτοχοποίθςι του για κλοπι.  
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Με βάςθ και τθν αξιολόγθςθ από τα μζλθ τθσ Ομάδασ, 
φαίνεται ότι οι εξειδικευμζνοι μζκοδοι αποτροπισ που 
ζχουν αναπτυχκεί για τισ διάφορεσ προϊοντικζσ 
κατθγορίεσ, όπωσ οι κικεσ/κουτιά που 
χρθςιμοποιοφνται για τα ξυριςτικά αλλά και οι 
δακτφλιοι αςφαλείασ για τα ποτά βακμολογοφνται 
υψθλά ςτο κριτιριο τθσ αποτελεςματικότθτασ. 
Ραράλλθλα, τα αποτελζςματα δείχνουν πωσ θ φφλαξθ 
των διαδρόμων με προςωπικό αςφαλείασ αποτρζπει 
τουσ επίδοξουσ shoplifters. Χαμθλότερθ αλλά ςχετικά 
καλι βακμολογία ςυγκεντρϊνει θ εφαρμογι του 
10λόγου του ECR. 

 

Επίςθσ, ςθμαντικό είναι να τονιςκεί, ότι οι 
αντικλεπτικζσ ετικζτεσ παρά τα πλεονεκτιματα που 
εμφανίηουν ςτα άλλα κριτιρια, δεν είναι τόςο 
αποτελεςματικζσ ςτθν αποτροπι των κλοπϊν, ιδιαίτερα 
ςτα τρόφιμα. 

 

Αναφορικά με το κόςτοσ εφαρμογισ, τθν χαμθλότερθ 
βακμολογία λαμβάνει θ φφλαξθ των διαδρόμων, κακϊσ 
εμπεριζχεται ο παράγοντασ τθσ χριςθσ ανκρϊπινων 
πόρων. Αντίκετα, ο 10λογοσ τουσ ECR μπορεί να 
εφαρμοςτεί χωρίσ ιδιαίτερθ κοςτολογικι επιβάρυνςθ 
κακϊσ ςχετίηεται κυρίωσ με αλλαγζσ ςτισ διαδικαςίεσ 
και όχι με επζνδυςθ ςε υλικά. Αναφορικά με τισ 
υπόλοιπεσ μζκοδοι αποτροπισ, θ βακμολογία ςχετικά 
με το κόςτοσ εφαρμογισ διαφοροποιείται ανά μζκοδο.  

 

Θ φφλαξθ των διαδρόμων αποτελεί επίςθσ μια μζκοδο 
που μπορεί να εφαρμοςτεί εφκολα και άμεςα. 
Μικρότερθ ευκολία ςτθν εφαρμογι ζχει ο 10λόγοσ του 
ECR. Αναφορικά με τισ υπόλοιπεσ μεκόδουσ, θ 
επικόλλθςθ ετικετϊν ςτα προϊόντα φαίνεται ότι 
παρουςιάηει μεγαλφτερθ ευκολία ςε ςχζςθ με τθν 
τοποκζτθςθ πωμάτων, κθκϊν και δακτυλίων. 

 

Επιπλζον, φαίνεται πωσ όλεσ οι μζκοδοι αποτροπισ 
που εμπεριζχουν τθν χριςθ υλικοφ επθρεάηουν 

εμπορικά τθν εικόνα του προϊόντοσ,  με τθν επικόλλθςθ 
ετικετϊν να ζχει τθν μικρότερθ επιρροι. Αντίκετα, τόςο 
θ φφλαξθ των διαδρόμων όςο και θ εφαρμογι του 
10λόγου του ECR δεν ζχουν καμία επίδραςθ ςτθν 
εμπορικι εικόνα του προϊόντοσ κακϊσ δεν επθρεάηουν 
τθν μορφι του. 

 

Εν κατακλείδι, καμία από τισ μεκόδουσ αποτροπισ δεν 
αποτελεί πανάκεια για τθν αντιμετϊπιςθ των κλοπϊν. 
Κάκε μια από αυτζσ εμφανίηει τα δυνατά και τα 
αδφνατά τθσ ςθμεία. Θ φφλαξθ των διαδρόμων παρά το 
ςυγκριτικό τθσ πλεονζκτθμα ςυνεπάγεται ςθμαντικό 
κόςτοσ για τθν εταιρεία. Οι υπόλοιπεσ μζκοδοι που 
εφαρμόηονται ζχουν τα κετικά και τα αρνθτικά ςθμεία 
τουσ που διαφοροποιοφνται ςθμαντικά ςτο πλαίςιο τθσ 
προϊοντικισ κατθγορίασ. Ο 10λογοσ του ECR αποτελεί 
μια λφςθ που βελτιϊνει τισ διαδικαςίεσ του 
καταςτιματοσ που ςχετίηονται με τθν αποτροπι 
κλοπϊν με βαςικι βζβαια προχπόκεςθ τθν ςωςτι και 
δομθμζνθ εφαρμογι των βθμάτων. Συνεπϊσ, πριν γίνει 
θ επιλογι τθσ/των μεκόδων που κα ακολουκθκοφν, κα 
πρζπει να αναλφονται και να αξιολογοφνται όλεσ οι 
ςχετικζσ ςυνιςτϊςεσ.    

   

2.4.3.1     Ενδεικτικά κόςτη μεθόδων αποτροπήσ   

 

Ραράλλθλα με τθν αξιολόγθςθ των μεκόδων 
αποτροπισ, θ Ομάδα Ζργου ςυνζλεξε και ςτοιχεία για 
το κόςτοσ απόκτθςθ του εξοπλιςμοφ παγίδευςθσ.  

Τα ενδεικτικά τρζχοντα κόςτθ παρουςιάηονται ςτον 
παρακάτω πίνακα. 

  

Ανηικλεπηικόρ 
εξοπλιζμόρ 

Ενδεικηικό κόζηορ 
(χωπίρ Φ.Π.Α.) 

1 ηευγάρι αντενϊν  1350 € 

5 απενεργοποιθτζσ 1320 € 

5 κλειδιά αςφάλειασ 310 - 625€ 

100 Round Tags (Κυκλικοί  
δακτφλιοι για μζλια, καφζδεσ 
και μεταλλικά δοχεία) 

210 € 

100 clips(κθλιζσ μπουκαλιϊν) 64 - 110 € 

1000 ετικζτεσ* 11  € 

*Δεν είναι επαναχρθςιμοποιοφμενεσ  

Τα κόςτθ που παρουςιάηονται παραπάνω είναι 
ενδεικτικά για λόγουσ ενθμζρωςθσ του αναγνϊςτθ. Σε 
περίπτωςθ χριςθσ μιασ από τισ μεκόδουσ, ο χριςτθσ  
κα πρζπει να αναηθτιςει τιμζσ αναλόγωσ των αναγκϊν 
του και των ποςοτιτων που κα χρθςιμοποιιςει. 
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ΕΤΙΚΕΤΤΑ ΘΗΚΕΣ ΞΥΙΣΤΙΚΑ

ΡΩΜΑΤΑ  

ΜΡΟΥΚΑΛΙΑ, 

ΚΑΦΕΔΕΣ, ΜΕΛΙΑ

ΑΑΧΝΗ ΣΕ 

ΚΙΒΩΤΙΑ

ΛΙΑΝΕΜΡΟΟΣ 1 12 39 38

ΛΙΑΝΕΜΡΟΟΣ 2 18 12 19 17

Μ.Ο 15 25,5 28,5

ΧΟΝΟΣ ΡΑΓΙΔΕΥΣΗΣ  & ΑΡΟΡΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ min/100 ΤΜΧ

Tζλοσ, ζνασ ακόμα παράγοντασ που παίηει ςθμαντικό 
ρόλο ςτθν επιλογι τθσ μεκόδου αποτροπισ και 
ςχετίηεται ζμμεςα με το κόςτοσ είναι ο χρόνοσ 
παγίδευςθσ και αποπαγίδευςθσ των προϊόντων.  

 

Θ Ομάδα κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου 
ςυγκζντρωςε οριςμζνα ςτοιχεία για τον χρόνο που 
απαιτείται ςε βαςικζσ μεκόδουσ παγίδευςθσ. Τα 
ςτοιχεία αυτά παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα.   

 

 

 

Είναι ςθμαντικό να τονιςκεί ότι ο χρόνοσ μπορεί να 
παρουςιάςει διαφορζσ και ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθν 
εμπειρία του υπαλλιλου  αλλά και το είδοσ του 
προϊόντοσ.  
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3 Επίλογοσ - Συμπεράςματα 
Σκοπόσ του προγράμματοσ αυτοφ ιταν θ αντίλθψθ τθσ 
ζκταςθσ, τθσ φφςθσ, αλλά και τθσ αξιολόγθςθσ  
διαφόρων τεχνικϊν λφςεων αντιμετϊπιςθσ, των 
απωλειϊν που γίνονται ςτο χϊρο του καταςτιματοσ. Θ 
ομάδα εργαςίασ, ςτθριηόμενθ ςτο γεγονόσ ότι περίπου 
το 40% αυτϊν πραγματοποιοφνται μζςα ςτο 
κατάςτθμα, μζςα από ζρευνα, πιλοτικζσ εφαρμογζσ, 
μελζτθ διακζςιμου υλικοφ από τον ευρωπαϊκό χϊρο 
αλλά και εμπειρία, ανζδειξε ότι οι απϊλειεσ ακόμθ και 
μόνο αυτζσ που αφοροφν το ράφι του καταςτιματοσ, 
μποροφν να αντιμετωπιςτοφν και μάλιςτα με  επιτυχία.  

Ζχοντασ λοιπόν εντοπίςει και καταγράψει το μζγεκοσ 
του προβλιματοσ, απομζνει οι επιχειριςεισ να 
εςτιάςουν ςε δφο βαςικοφσ παράγοντεσ.  

Με δεδομζνο ότι οι απϊλειεσ είναι ζνα πρόβλθμα που 
ξεπερνά τα όρια μίασ εταιρείασ και επθρεάηει τόςο το 
λιανζμπορο όςο και τον προμθκευτι, θ ςυνεργαςία 
των δφο πλευρϊν ϊςτε να αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα 
αποτελεςματικά και να υπάρχει όφελοσ όχι μόνο για τισ 
δφο πλευρζσ αλλά και για τον καταναλωτι, είναι ο ζνασ 
παράγοντασ. 

Θ μελζτθ και εφαρμογι των «10 βθμάτων» ςε 
ςυνδυαςμό με τισ καταλλθλότερεσ για κάκε κατθγορία 
προϊόντων, τεχνικζσ λφςεισ και εργαλεία, είναι ο άλλοσ 
παράγοντασ.  

Θ πορεία του προγράμματοσ απζδειξε ότι υπάρχουν 
ευκαιρίεσ για ουςιαςτικι ςυνεργαςία μεταξφ των 
εταιρειϊν ϊςτε δουλεφοντασ μαηί  να εντοπίςουν και 
να εφαρμόςουν λφςεισ που κα οδθγιςουν ςτθν 
αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των απωλειϊν όχι μόνο 
ςτο ράφι αλλά κατά μικοσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ . 

 


