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Για γενικές ερωτήσεις ως προς το σύστημα 
απευθυνθείτε στην:

European PVC Window Profile and related  
Building Products Association | EPPA ivzw
Telefon: +32 27 39 63 81
info@eppa-profiles.eu

Για ειδικές ερωτήσεις ως προς τον τζίρο και τον 
υπολογισμό μιλήστε παρακαλώ με τον παραγωγό 
των προφίλ σας. 

European PVC Window Profile and related 
Building Products Association | EPPA ivzw

Avenue de Cortenbergh 71 · 1000 Brüssel · Belgien
Telefon: +32 27 39 63 81· Fax: +32 27 32 42 18
info@eppa-profiles.eu · www.eppa-profiles.eu

Qualitätsverband Kunststofferzeugnisse e.V.
Am Hofgarten 1–2 · 53113 Bonn · Deutschland

Telefon: +49 228 766 76 54 · Fax: +49 228 766 50
info@qke-bonn.de · www.qke-bonn.de
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Το νέο σύστημα ενοικίασης υποστηρίζεται μεταξύ 
άλλων από τους ακόλουθους παραγωγούς προφίλ:

aluplast GmbH
Auf der Breit 2 
76227 Karlsruhe · Deutschland

Deceuninck N.V.
Bruggesteenweg 164 
8830 Hooglede-Gits · Belgien

GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau · Deutschland

Epwin Group of Companies
1B, Stratford Court, Cranmore Boule-
vard, Solihull, B90 4QT · England

L.B. Profile GmbH
Am Schlirfer Weg 2–4
36358 Herbstein · Deutschland

profine GmbH
Mülheimer Straße 26
53840 Troisdorf · Deutschland

REHAU AG + Co
Otto-Hahn-Straße 2
95111 Rehau · Deutschland

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim · Deutschland

Schüco Polymer Technologies KG
Selauer Straße 155
06667 Weißenfels/Borau · Deutschland

VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst · Deutschland



Παραδείγματα υπολογισμού

Χωρίς χρέωση αποθεματικό
3-Μηνιαίος-κύκλος εργασιών  120.000 € 
Αναλογούν βασικό αποθεματικό   60 Τεμ. 
(2.000 € = 1 Παλέτα) 
+ επιπλέον αποθεματικό 50 % 30 Τεμ.
= χωρίς χρέωση αποθεματικό   90 Τεμ.

Παράδειγμα υπολογισμού για σύστημα Ενοικίασης 
• Απόθεμα αποθήκης μείον αποθεματικό χωρίς χρέωση 

= πλεονασματικό απόθεμα
• Πλεονασματικό απόθεμα  x 9 €/Τεμ. = μηνιαίο ενοίκιο

 Π.χ. 1 Π.χ. 2
Απόθεμα αποθήκης  120 Τεμ. 85 Τεμ.Χωρίς 
χρέωση απόθεμα  90 Τεμ. 90 Τεμ. 
Πλεόνασμα  30 Τεμ. 0 Τεμ.
Ενοίκιο (9 €/Τεμάχιο)  270 € 0 €

Παράδειγμα υπολογισμού για σύστημα με ενέχυρο 
• Για εξερχόμενες παλέτες θα υπάρχει χρέωση (ενέχυρο), 

η πίστωση θα γίνεται με την παράδοση σε συμφωνημέ-
νο σημείο συλλογής. 

 Π.χ. 1 Π.χ. 2
Παραδομένες Παλέτες  500 Τεμ. 500 Τεμ. 
Επιστρεφόμενες Παλέτες  450 Τεμ. 550 Τεμ.
Ενέχυρο ανά Μονάδα  190 € 300 €
Χρέωση  9.500 € 
Πίστωση   15.000 €

1 Για «διαρκή» πλεόνασμα μιλάμε όταν το πλεόνασμα 
υπάρχει για πάνω από ένα έτος. 

κά) και ανέρχεται σε μία παλέτα για κάθε 2.000 ευρώ συν ένα επιπλέον 

αποθεματικό 50%, το οποίο καλύπτει, για παράδειγμα, τις παλέτες που 

είναι υπό διαμετακόμιση. Σε ιδιαίτερα αιτιολογημένες περιπτώσεις, 

αυτό το επιπλέον αποθεματικό μπορεί επίσης να είναι 75%. Έτσι  θα 

έχουν ληφθεί υπόψη, όλες οι ειδικές περιπτώσεις που αφορούν το 

απόθεμα αποθήκης. Υπάρχει πλεονασματικό απόθεμα εάν ο αριθμός 

των παλετών στον πελάτη υπερβαίνει το απαλλαγμένο από χρεώσεις 

απόθεμα κατά την περίοδο παρατήρησης.

3 Συστήματα για την βελτίωση επιστροφής

Επιλογή 1: Σύστημα ενοικίασης 

Για κάθε παλέτα που υπερβαίνει το χωρίς χρεώσεις απόθεμα καταβάλ-

λεται ένα ενοίκιο. Το ποσό ενοικίασης είναι  9€ ανά μήνα και παλέτα.

Επιλογή 2: Σύστημα με ενέχυρο

Το ενέχυρο κυμαίνεται μεταξύ 150 € και 300 € ανά Παλέτα. Το πραγμα-

τικό ποσό προκύπτει από την αξία αγοράς της παλέτας. Η τιμολόγηση 

μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: (α) οι εξερχόμενες και οι εισερχόμενες 

παλέτες αντισταθμίζονται η μία την άλλη μηνιαίως και μόνο η διαφορά 

τιμολογείται ή β)  κάθε εξερχόμενη παλέτα  θα χρεώνεται και κάθε ει-

σερχόμενη παλέτα θα πιστώνεται.

Επιλογή 3: Διευρυμένη διαχείριση πελατειακών σχέσεων  

Μια σύμβαση μεταξύ του κατασκευαστή του προφίλ και του πελάτη 

ρυθμίζει τις προϋποθέσεις επιστροφής. Αυτή περιλαμβάνει (α) ένα 

σύστημα παρακολούθησης επιστροφής της παλέτας, (β) ένα σύστημα 

ελέγχου και (γ) τακτικές ενημερώσεις για τον πελάτη. Σε περίπτωση 

διαρκούς πλεονάσματος1 πρέπει ο κατασκευαστής του προφίλ να τι-

μολογήσει σύμφωνα με την επιλογή 1. Εναλλακτικά ο πελάτης μπορεί 

να αγοράσει τις παλέτες. 

Ανακολουθία στο απόθεμα
Εάν το πραγματικό απόθεμα αποκλίνει από το υπολογισμένο χωρίς 

χρέωση απόθεμα, η διαφορά θα τιμολογηθεί σύμφωνα με την επιλογή 

1 ή 3. Εφόσον ο παραγωγός του προφίλ χρησιμοποιήσει την επιλογή 

2, τότε για το υπερβάλλον απόθεμα θα πρέπει να καταβληθεί εκ των 

υστέρων το ενέχυρο. Τα αντίστοιχα μέτρα πρέπει να ληφθούν εντός 

ενός έτους από την αποκάλυψη του πλεονάσματος.

Εφαρμοσμένη κυκλική οικονομία - προστιθέμενη 
αξία για την αλυσίδα αξιών

Η ταχεία επιστροφή επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών 

αποτελεί τη βάση για γρήγορη και ομαλή προμήθεια. Σχεδόν σε 

όλους τους τομείς διακίνησης υλικών, τα συστήματα εκμίσθωσης 

ή δανεισμού με ενέχυρο έχουν αποδειχθεί κατάλληλα, από την 

μία για να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του νόμου για την οικο-

νομία ανακύκλωσης και από την άλλη για την διατήρηση των 

πόρων. 

Κάθε χρόνο, οι παραγωγοί προφίλ πραγματοποιούν υψηλές επεν-

δύσεις αντικατάστασης για να αντισταθμίσουν τα αποθέματα 

των παλετών που λείπουν. Αρκετοί παραγωγοί προφίλ έχουν ήδη 

ανταποκριθεί και μεριμνούν ενεργά για την επιστροφή των επα-

ναχρησιμοποιήσιμων εμπορευματοκιβωτίων τους. Η ευρωπαϊκή 

ένωση παραγωγών συνθετικών προφίλ κουφωμάτων, EPPA ivzw, 

και η Ποιοτική Ένωση Συνθετικών Προϊόντων, QKE e.V., ανέλαβαν 

την πρωτοβουλία αυτή και ανέπτυξαν τρεις, με συλλογικό προ-

σανατολισμό, εναλλακτικές επιλογές για την υποστήριξη της δια-

δικασίας επιστροφής: ένα σύστημα ενοικίασης, ένα σύστημα δα-

νεισμού με ενέχυρο και μια διευρυμένη διαχείριση πελατειακών 

σχέσεων. Κάθε παραγωγός προφίλ είναι ελεύθερος να επιλέξει 

μία από τις τρεις επιλογές. Οι υφιστάμενες συμβατικές συμφωνίες 

δεν επηρεάζονται από αυτό και μπορούν να συνεχιστούν.

Η διαθεσιμότητα βελτιώνεται με την άμεση επιστροφή των παλε-

τών. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναμένεται κάποια οικο-

νομική ανταπόδοση. Αυτό δεν είναι κάτι νέο για την κατασκευή 

κουφωμάτων, επειδή η βιομηχανία επίπεδης υάλωσης έχει ήδη 

εισαγάγει επιτυχώς ένα συγκρίσιμο σύστημα. Τα οφέλη για τους 

παραγωγούς προφίλ και τους κατασκευαστές κουφωμάτων είναι 

προφανή: εξυπηρέτηση, διαθεσιμότητα και ασφαλής μεταφορά.

Αποθεματικό χωρίς χρέωση και αποθεματικό 
πλεόνασμα
Το συνιστώμενο , απαλλαγμένο από χρεώσεις απόθεμα,  αναφέ-

ρεται σε κυλιόμενο κύκλο εργασιών 3 μηνών (3 μήνες σωρευτι-


