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«Σν άηνκν ην νπνίν εθπνλεί ηελ Γηπισκαηηθή Δξγαζία θέξεη νιφθιεξε ηελ επζχλε 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο δίθαηεο ρξήζεο ηνπ πιηθνχ, ε νπνία νξίδεηαη ζηελ βάζε ησλ εμήο 

παξαγφλησλ: ηνπ ζθνπνχ θαη ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο (εκπνξηθφο, κε θεξδνζθνπηθφο ή 

εθπαηδεπηηθφο), ηεο θχζεο ηνπ πιηθνχ, πνπ ρξεζηκνπνηεί (ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ, πίλαθεο, 

ζρήκαηα, εηθφλεο ή ράξηεο), ηνπ πνζνζηνχ θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ζε ζρέζε κε ην φιν θείκελν ππφ copyright, θαη ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ 

ηεο ρξήζεο απηήο ζηελ αγνξά ή ζηε γεληθφηεξε αμία ηνπ ππφ copyright θεηκέλνπ».  
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«Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία εγθξίζεθε νκφθσλα απφ ηελ Σξηκειή Δμεηαζηηθή 

Δπηηξνπή πνπ νξίζζεθε απφ ηε ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Ναπηηιία.  

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ:  

- Παξδάιε Αγγειηθή (Δπηβιέπνπζα)  

- Παληνπβάθεο Άγγεινο 

- Σδαλάηνο Δξλέζηνο  

Ζ έγθξηζε ηεο Γηπισκαηηθή Δξγαζίαο απφ ην Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο δελ ππνδειψλεη απνδνρή ησλ γλσκψλ ηνπ ζπγγξαθέα.» 
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ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΑΗ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Ζ παξνχζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε σο κέξνο ησλ απαηηήζεσλ Μεηαπηπρηαθνχ 

Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηελ Ναπηηιία. Σν ζέκα ηεο είλαη «ε αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ: εθνδηαζκφο πινίσλ ζηα θπξηφηεξα ιηκάληα παγθνζκίσο». 

Ζ δνκή πνπ αθνινπζείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία μεθηλάεη κε κηα εθηελή 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ε νπνία απνηέιεζε ην εθαιηήξην γηα ηελ εχξεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ζθνπψλ ηεο κειέηεο απηήο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο απνηεινχκελε απφ ην δείγκα, ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο ηεο. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ, πξνέθπςαλ ζπκπεξάζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ηειεπηαίν 

θνκκάηη ηεο κειέηεο. 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θ. Αγγειηθή 

Παξδάιε γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

κειέηεο απηήο. Δίκαη, επίζεο, επγλψκσλ πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη κε βνήζεζαλ νπζηαζηηθά λα νινθιεξψζσ ην 

εξεπλεηηθφ θνκκάηη ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ, 

ηδηαηηέξσο, ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ ελζάξξπλζή ηνπο γηα φζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα δηήξθεζε ε δηπισκαηηθή εξγαζία.    
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηότος: Πξψην ζηφρν απηήο ηεο κειέηεο απνηειεί ε θαηαγξαθή ηνπ βαζκνχ 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ γεληθψλ θαηεγνξηψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή πξνκεζεπηψλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ: πνηφηεηα,  ηηκή, δηαζεζηκφηεηα πξντφληνο- ππεξεζίαο, 

πξνζαξκνζηηθφηεηα πξνκεζεπηή. Γεχηεξνο ζηφρνο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο δχν βαζηθψλ θξηηεξίσλ ζε θάζε κία απφ ηηο άλσζελ  θαηεγνξίεο. 

Δπηπιένλ ζηφρνο ηεο δηεμαρζείζαο έξεπλαο απνηειεί ε ζπγθέληξσζε ησλ θχξησλ 

ιηκαληψλ ηνπ παγθφζκηνπ ράξηε, ζηα νπνία νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πξνηηκνχλ λα 

πξνκεζεχνπλ ηα πινία ηνπο.  

Μεθοδολογία: Ζ ηξέρνπζα έξεπλα δηεμήρζε κε ηελ αξσγή λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ πνπ 

έρνπλ ηα γξαθεία δηνίθεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κχπξν. Υξεζηκνπνηήζεθε ε 

πνζνηηθή κέζνδνο, ελψ ην δνκεκέλν εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην ζηε κειέηε βαζίζηεθε ζηηο 

επίζεκεο, δεκνζηεπκέλεο κειέηεο ησλ εξεπλεηψλ Dickson (1966), White (1978) θαη 

Barbarosoglu θαη Yazgac (1997), σζηφζν ππέζηε αιιαγέο γηα λα γίλεη πην 

εμεηδηθεπκέλν γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. Γφζεθαλ 50 

εξσηεκαηνιφγηα ζε δηάθνξεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Απφ απηά 41 εξσηεκαηνιφγηα 

ζπκπιεξψζεθαλ θαη επηζηξάθεθαλ, πεηπραίλνληαο πςειφ πνζνζηφ αληαπφθξηζεο πνπ 

αλέξρεηαη ζε 82%.  

Αποηελέζμαηα: Ζ έξεπλα έδεημε φηη ε πνηφηεηα αμηνινγήζεθε σο ε πην ζεκαληηθή 

γεληθή θαηεγνξία θξηηεξίσλ επηινγήο πξνκεζεπηψλ αθνινπζνχκελε απφ ηηο θαηεγνξίεο  

ηηκή θαη δηαζεζηκφηεηα πξντφληνο - ππεξεζίαο. Ζ θαηεγνξία πξνζαξκνζηηθφηεηα 

πξνκεζεπηή έιαβε ηελ ηειεπηαία ζέζε. Πην εηδηθά, ηo θξηηήξην παξάδνζε ζε 

ζπκθσλεκέλνπο ρξφλνπο αθνινπζνχκελν απφ ην θξηηήξην ηεο εμππεξέηεζεο ζε 

επείγνπζεο θαηαζηάζεηο δηαδξακαηίδνπλ ηνλ θπξηφηεξν ξφιν ζηελ απφθαζε επηινγήο  

πξνκεζεπηψλ. Σν 84% ησλ εξσησκέλσλ πξνηηκνχλ ην ιηκάλη ηεο ηγθαπνχξεο γηα λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο πξνκήζεηεο ηνπο. Αθνινπζνχλ, ηα ιηκάληα ηεο Οιιαλδίαο, 

Ρφηεξληακ θαη Άκζηεξληακ θαη ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά.  
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ABSTRACT 

Purpose: This research study primarily examined the significance of the following 

categories of criteria for assessing ship suppliers: quality, price, availability of product-

service and adaptability of supplier. Two criteria from the above mentioned categories 

are also investigated in more depth. Another aim was to collect the main ports 

worldwide where shipping companies prefer to supply their ships.  

Methodology: Subjects were recruited from shipping companies located in Greece and 

Cyprus. This research study was quantitative and involved the use of a self-completion 

questionnaire. The questionnaire was based on the already validated, published research 

of Dickson (1966), White (1978) and Barbarosoglu θαη Yazgac (1997). Nevertheless, 

changes were carried out to the original questionnaire to make it more applicable for 

ship suppliers‟ evaluation. A total of 50 questionnaires were distributed to different 

shipping companies. Of those, 41 questionnaires were returned achieving the high 

response rate of 82%.  

Findings: This study showed that quality was the most highly rated category followed 

by price and availability of product-service. Adaptability of supplier scored last among 

the examined general categories.  More specifically, the criterion agreed delivery time 

scored best, followed closely by the criterion service in emergency case.  84% of 

respondents prefer the port of Singapore for the supply of ships. The second and third 

bigger proportion received the ports of the Netherlands, Rotterdam and Amsterdam, and 

the port of Piraeus, respectively. 
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1.ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ηηο κέξεο καο είλαη γεγνλφο φηη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε ηαρχηεηα ηεο κεηαβνιήο ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζε απηφ. Ηδηαίηεξα ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία ιφγσ ηνπ 

απμεκέλνπ αληαγσληζκνχ παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε αλάγθε γηα νξζή θαη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Δπνκέλσο, νη λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ γηα θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο.  

Πην εηδηθά, γηα λα επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία κηαο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο είλαη αλαγθαία ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζηφινπ ηεο. Κχξην ξφιν ζηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζηφινπ δηαδξακαηίδεη ε ζπλεξγαζία ησλ ηκεκάησλ 

πξνκεζεηψλ θαη εθνδηαζκνχ ηεο επηρείξεζεο, θαη ηνπ πιεξψκαηνο. Οη πξνκήζεηεο ησλ 

πινίσλ είλαη γλσζηφ φηη απνηεινχλ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα έμνδα ηεο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο, πνπ δελ κπνξεί λα παξαιεθζεί, θαζψο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθαιή 

θαη αδηαηάξαθηε ιεηηνπξγία  ηνπ θάζε πινίνπ θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ πιεξσκάησλ 

ηνπο (Θενηνθάο, 2011). ην ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ κνληέιν θαη πφζν κάιινλ ησλ 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη αδχλαην λα παξαρζνχλ επηηπρψο ρακεινχ θφζηνπο θαη 

πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα ρσξίο ηθαλνπνηεηηθνχο πξνκεζεπηέο. Δπνκέλσο, κηα απφ 

ηηο πην ζεκαληηθέο απνθάζεηο ησλ ηκεκάησλ πξνκεζεηψλ είλαη ε επηινγή θαη ε 

δηαηήξεζε κηαο νκάδαο αληαγσληζηηθψλ θαη ηθαλψλ πξνκεζεπηψλ (Παπαδεκεηξίνπ θαη 

ρηλάο, 2004).  

Όπσο έρεη απνδεηρζεί θαη ζε άιιεο δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο, ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 50 

επδηάθξηηα θξηηήξηα, ραξαθηεξηζηηθά ηεο επίδνζεο ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ ιακβάλνληαη 

ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή πξνκεζεπηψλ γεληθά ζην βηνκεραληθφ θιάδν 
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(Dickson,1966 θαη White,1978 θαη Barbarosoglu θαη Yazgac, 1997). Δίλαη πξνθαλέο φηη 

ε χπαξμε ηφζν πνιιψλ θξηηεξίσλ, θαζηζηά πεξίπινθε θαη αβέβαηε ηελ επηινγή 

θαηάιιεινπ πξνκεζεπηή. Χζηφζν, ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία δελ έρεη δηεμαρζεί κέρξη 

ζήκεξα θάπνηα επίζεκε κειέηε πνπ λα εξεπλά ηα νπζηαζηηθά θξηηήξηα πνπ επηδξνχλ 

ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο επηινγήο πξνκεζεπηή λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. Βαζηζκέλνη ζε 

φια ηα παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε φηη πξψην ζηφρν απηήο ηεο κειέηεο απνηειεί ε 

θαηαγξαθή ηνπ βαζκνχ ζεκαληηθφηεηαο ησλ ηεζζάξσλ γεληθψλ θαηεγνξηψλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο πξνκεζεπηψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ: πνηφηεηα,  ηηκή, δηαζεζηκφηεηα 

πξντφληνο- ππεξεζίαο, πξνζαξκνζηηθφηεηα πξνκεζεπηή, φπσο αθξηβψο ηνλ 

αληηιακβάλνληαη ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν νη ππάιιεινη ησλ ηκεκάησλ 

πξνκεζεηψλ ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζε Διιάδα θαη Κχπξν. Γεχηεξνο ζηφρνο 

ηεο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο δχν βαζηθψλ θξηηεξίσλ ζε θάζε 

κία απφ ηηο άλσζελ βαζηθέο θαηεγνξίεο. Χο ηξίηνο ζηφρνο ηεο δηεμαρζείζαο έξεπλαο 

εκθαλίδεηαη ε ζπιινγή θαη άιισλ ζεκαληηθψλ θξηηεξίσλ, δηαηππσκέλσλ απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ. πκπεξαζκαηηθά, ζπλζέηνληαο 

ηνπο ηξίηνπο απηνχο ζηφρνπο, ίζσο, πξνθχςεη έλα εξγαιείν κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, 

δηαβαζκηζκέλα αλάινγα κε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο, πνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηα 

ηκήκαηα πξνκεζεηψλ ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ νξζφηεξε 

επηινγή πξνκεζεπηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζεσξεηηθά έρεη δηηηφ ξφιν, θαζψο ζα 

κπνξνχζε λα ζπληειέζεη ζηε βειηίσζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξνκεζεπηψλ, 

θαηαλνψληαο θαη νη ίδηνη ζε ηη βαζίδνληαη νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο γηα λα επηιέμνπλ 

έλαλ πξνκεζεπηή. Δλ ηέιεη, ζηελ έξεπλα ππάξρεη θαη έλαο δηαθνξνπνηεκέλνο ζηφρνο, ν 

νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ θχξησλ ιηκαληψλ ηνπ παγθφζκηνπ ράξηε, 

φπνπ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζε Διιάδα θαη Κχπξν πξνηηκνχλ λα πξνκεζεχνπλ ηα 

πινία ηνπο.  
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2.Ζ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ Ζ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

 

 ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα αλαθεξζνχλ νη νξηζκνί ησλ ελλνηψλ ηεο αγνξάο θαη ηεο 

πξνκήζεηαο, δηαηππσκέλνη απφ εξεπλεηέο ζην πεδίν ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ (Human Resources Management) θαη ηεο ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο ηνπ 

Δθνδηαζκνχ (Strategic Logistics Management). Οη νξηζκνί απηνί ζα δηαδξακαηίζνπλ 

ζηε ζπλέρεηα βνεζεηηθφ ξφιν, ζηελ θαηαλφεζε, αθελφο ησλ ελλνηψλ ηεο αγνξάο θαη 

ηεο πξνκήζεηαο, θαη ησλ ζπλπθαζκέλσλ ελλνηψλ ηνπο, θαη αθεηέξνπ ζηελ ιεηηνπξγία 

θαη ηνπο ζηφρνπο απηψλ ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο. 

Ο John J.Coyle (1977) κε ην έξγν ηνπ  „The management of business logistics‟  

δηαηππψλεη κε κεγάιε αθξίβεηα ηνπο νξηζκνχο ηεο αγνξάο θαη ηεο πξνκήζεηαο. Με ηνλ 

φξν αγνξά, ζπγθεθξηκέλα, ελλνεί έλαλ ηφπν κεγάιν ή κηθξφ πνπ πσινχληαη ή 

αγνξάδνληαη αγαζά. Ζ ιέμε αγνξά επηζεκαίλεη φηη δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ αγνξά 

πξντφλησλ κε ηε ζηελή έλλνηα, αιιά ζηελ αγνξά φισλ ησλ εηδψλ ησλ αγαζψλ. Γηα λα 

ππάξρεη αγνξά ελφο αγαζνχ δελ είλαη απαξαίηεην νη αγνξαζηέο θαη νη πσιεηέο λα 

βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ηφπν, αιιά είλαη αξθεηφ λα βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή επαθή 

κεηαμχ ηνπο άκεζα ή έκκεζα γηα λα κπνξεί λα γίλεη ε κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγή. Δίλαη, 

φκσο, απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ έλλνηα ηεο αγνξάο νη επηζπκίεο ησλ αγνξαζηψλ θαη 

πσιεηψλ λα αλαθέξνληαη ζε νξηζκέλν ρξφλν. Δπνκέλσο,  αγνξά είλαη ν ηφπνο πνπ 

εθθξάδνληαη νη επηζπκίεο ησλ αγνξαζηψλ θαη ησλ πσιεηψλ γηα ηελ πνζφηεηα απφ 

θάπνην αγαζφ πνπ ζα αγνξάζνπλ ή ζα πνπιήζνπλ, θαζψο θαη απφ ηελ ηηκή πνπ ζα 

δψζνπλ ή ζα πάξνπλ ζε νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή (John J.Coyle, 1977). Δπηπξφζζεηα, 

κε ηνλ φξν πξνκήζεηα ν John J. Coyle ελλνεί ηελ αγνξά απαξαίηεησλ εηδψλ γηα έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.  πλερίδεη, ιέγνληαο φηη ζπλπθαζκέλε έλλνηα κε ηελ έλλνηα ηεο 

πξνκήζεηαο, ε νπνία καο βνεζά πεξαηηέξσ ζηελ αθξηβή θαηαλφεζε ηνπ αξρηθνχ φξνπ 

ηεο, είλαη ν εθνδηαζκφο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή αγαζψλ απαξαίηεησλ γηα ηε 
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δηαβίσζε ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ. Σέινο, ππνγξακκίδεη φηη ε δηαδηθαζία ηεο 

πξνκήζεηαο εθηπιίζζεηαη κέζα ζε κηα ζρέζε αγνξαπσιεζίαο ελφο πξνκεζεπηή θαη ελφο 

αγνξαζηή.  

O  Carr θαη ν Smeltzer (1997), φξηζαλ σο ζηξαηεγηθή αγνξψλ, ηε δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ, ηελ αμηνιφγεζε εθαξκνγήο, θαη ηνλ έιεγρν ζεκαληηθψλ θαη θξίζηκσλ 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο. Παξαηεξψληαο, ηελ αλέιημε ηεο αγνξαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο κέζα απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο, νη Mozncka θαη άιινη εηδηθνί (1998) 

αλέθεξαλ φηη ε αγνξαζηηθή δηαδηθαζία έρεη απνθηήζεη κεγάιε θήκε, θαζψο ζεσξείηαη 

έλα ζεκαληηθφ θεξδνζθνπηθφ εξγαιείν. Αλαιπηηθφηεξα, απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ε αγνξαζηηθή δηαδηθαζία απνηειεί κέζν δπλεηηθήο κείσζεο θφζηνπο, αζθψληαο άκεζε 

επηξξνή ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, πνπ θαζνξίδεη ηελ πνξεία κηαο εηαηξείαο 

(αλάδεημε ή δηάιπζε), θαη ζπκβάιινληαο ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ απηψλ. 

 Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη έλλνηεο ηεο αγνξάο θαη ηεο πξνκήζεηαο, αλ θαη 

δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο, ζεσξεηηθά θαίλεηαη φηη θάπνπ ζπγθιίλνπλ. Απηή ε άπνςε 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο Lambert θαη Stock (1993), νη νπνίνη δηακφξθσζαλ ηελ 

ηξαηεγηθή ηεο Γηνίθεζεο ησλ Πξνκεζεηψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθέξζεθαλ 

εθηελέζηεξα ζηνπο ζηφρνπο ησλ αγνξψλ. Δηδηθφηεξα, θάλνπλ ιφγν γηα ηε δηαξθή 

παξνρή πιηθψλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ε νπνία ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ησλ 

απνζεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ 

ζε έλα ζεκηηφ επίπεδν. Δπίζεο, θχξηνη ζηφρνη ηεο αγνξάο, ζχκθσλα κε ηνλ Lambert θαη 

Stock (1993),  ζεσξνχληαη ε αλάπηπμε ησλ πξνκεζεπηψλ ζε έλαλ θχθιν αληαγσληζκνχ, 

ε ηππνπνίεζε, φπνπ απηφ κπνξεί λα θαηαζηεί εθηθηφ, ζπγθεθξηκέλσλ αγνξαδφκελσλ 

εηδψλ, ε αγνξά ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ ζε φζν ην δπλαηφλ 

ρακειφηεξε ηηκή, ε βειηησκέλε αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε 

επίηεπμε αξκνληθψλ θαη παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαη ηέινο ε πινπνίεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηφρσλ ηεο 

αγνξάο κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. 
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Χζηφζν, επηθξαηεί ε άπνςε φηη, ν φξνο πξνκήζεηα έρεη επξχηεξε έλλνηα απφ ηνλ φξν 

αγνξά, θαη πεξηθιείεη ηηο αγνξέο, ηηο κεηαθηλήζεηο αγαζψλ, ηελ απνζήθεπζή ηνπο θαη 

ηελ παξαιαβή ηνπο (Lambert and Stock, 1993). Δπηπιένλ, δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε αλαδήηεζε θαηάιιεισλ 

πξνκεζεπηψλ, ε δήηεζε θαη ε ιήςε πξνζθνξψλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο 

πξνκεζεπηέο, ε δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ ή ησλ κεραλεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

απφζεκα, θαη ε ηειηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ αγνξά λέσλ πξνκεζεηψλ (Πίηηαο, 

2008). 

Ο Κφληαξεο (2002) αλαιχεη κε εθηελέζηεξν ηξφπν ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνκεζεηψλ, 

νξίδνληάο ηελ σο ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη 

ηελ επηινγή ηεο πνηφηεηαο, ηεο πνζφηεηαο, ηεο ηηκήο, ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηφπνπ αγνξάο 

θαη παξάδνζεο ελφο πξντφληνο, κηαο ππεξεζίαο, φπσο αθξηβψο έρεη νξηζηεί, έηζη ψζηε 

λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. 

Δηδηθφηεξα, ε εθηέιεζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

πξνκήζεηεο δηεθπεξαηψλεηαη κε ηελ αξσγή ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ. Κχξηα απνζηνιή 

ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε εμαζθάιηζε ησλ δεηνχκελσλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ ζηε ζσζηή 

πνηφηεηα, πνζφηεηα θαη ρξφλν, θαζψο επίζεο θαη απφ ηε ζσζηή πεγή πξνέιεπζεο θαη 

κε ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο (Hill and Jones, 2001) (Lysons 1996). 

ρεηηθά κε ηνλ φξν ζσζηφο πνπ δηαηππψζεθε παξαπάλσ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηνλ ρψξν ησλ πξνκεζεηψλ, θαη θπξίσο ζε νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη 

κε ηελ απνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ (Lysons and Gillingham, 2003). Πην 

αλαιπηηθά, ν φξνο ζσζηφο  είλαη ππνθεηκεληθφο γηα θάζε νξγαληζκφ, εθφζνλ ν ίδηνο ηνλ 

πξνζδηνξίδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη. Αθφκε, είλαη 

έλαο κεηαβαιιφκελνο φξνο, θαζψο δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ πξνκεζεηψλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα 

θξηζεί θάηη ζσζηφ είλαη ε δπλαηφηεηά ηνπ πιηθνχ απηνχ λα κπνξεί λα ζπκβαδίζεη κε ην 

αληηθείκελν θαη ηελ ζηξαηεγηθή θάζε νξγαληζκνχ, ζηνρεχνληαο ζηελ επίηεπμε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζθνπψλ. Χζηφζν, ζπρλά παξαηεξείηαη φηη θάπνηεο εθθάλζεηο  ηεο έλλνηαο 
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ζσζηφο δελ είλαη αιιειέλδεηεο, νχηε κπνξνχλ λα ζπκβαδίζνπλ, απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζπλήζσο κφλν ζσζηή πνηφηεηα, αιιά φρη θαη ζσζηή ηηκή.  

Δπηπξφζζεηα, παξαηεξνχκε φηη έρνπλ δηαηππσζεί θάπνηνη ελαιιαθηηθνί νξηζκνί ηεο 

πξνκήζεηαο. πγθεθξηκέλα, νξίδεηαη σο πξνκήζεηα ε ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, αθφκε, ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ έθδνζε ελφο ηηκνινγίνπ. Σέινο, σο πξνκήζεηα κπνξεί λα νξηζηεί θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο, πνπ απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θάησ απφ ηηο πην επλντθέο ζπλζήθεο (Axelsson and Wynstra, 

2002).  

πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξνχκε φηη θχξηνο ζηφρνο ησλ αγνξψλ θαη γεληθφηεξα ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ ρψξνπ ησλ πξνκεζεηψλ δελ απνηειεί, κφλν ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, θαη 

θαη‟ επέθηαζε ην θέξδνο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ, αιιά θαη άιινη εμίζνπ νπζηψδεηο 

παξάγνληεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ έγθαηξε θαη αζθαιή παξάδνζε, ηελ πνηφηεηα ησλ 

αγαζψλ, ηε βειηίσζε ησλ κέζσλ παξαγγειίαο θαη ηηκνιφγεζεο, ηελ εμάιεηςε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, ηθαλνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, πιήξσο θαη ζπλερψο ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πειάηε (Baily et al, 1994). 

2.1.ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ 

 

Ο θχξηνο ζηφρνο θάζε επηρείξεζεο, φπσο θαη θάζε λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο είλαη ην 

θέξδνο. Χζηφζν, πάλσ απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ηα έζνδα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ παξαγσγή πιενλάζκαηνο. Δίλαη ζχλεζεο φηη νη κέηνρνη 

απαηηνχλ έλα πεξηζψξην θέξδνπο πξηλ πξνβνχλ ζε λέεο λαπηηιηαθέο επελδχζεηο. Πεγέο 

εηζνδήκαηνο γηα κηα λαπηηιηαθή επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη ηα ζηαζεξά επηηφθηα γηα 

έλα θνξηίν, γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν ή έλαο ζπλδπαζκφο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ 

ζηαζεξψλ ζπληειεζηψλ ηνπ εηζνδήκαηνο (Cavinato, 1984).  

Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία ιεηηνπξγεί κε ην κεηαβιεηφ θφζηνο θαη ηα πάγηα έμνδα. Σν 

κεηαβιεηφ θφζηνο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ, ηε 
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θαηαλάισζε ησλ θαπζίκσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ηαρχηεηα θαη ην θνξηίν. Δάλ δελ 

ππάξρεη θακία δξαζηεξηφηεηα ην κεηαβιεηφ θφζηνο ζα πξέπεη λα είλαη κεδεληθφ. 

Αληηζέησο, ηα πάγηα έμνδα είλαη ηα ίδηα αλά πάζα ζηηγκή αλεμάξηεηα απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ιεηηνπξγίαο. Αθφκα θαη φηαλ ην πινίν βξίζθεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, ηα 

πάγηα έμνδα πξέπεη λα θαηαβάιινληαη, φπσο ε αζθάιηζε, νη κηζζνί θαη ε ζπληήξεζε. 

Δηδηθφηεξα, ηα πάγηα έμνδα πνηθίινπλ , ελψ πξφζζεηεο επελδχζεηο ηείλνπλ λα νδεγνχλ 

ηα πάγηα έμνδα ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν.  

Οη αγνξέο (purchasing) ζηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ κεηαθίλεζε 

ησλ πινίσλ δηαθέξνπλ ζε πνιιά ζεκεία απφ ηηο αγνξέο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο. Σν 

πην εκθαλέο, βέβαηα, είλαη φηη έλα πινίν είλαη έλαο θηλνχκελνο ζηφρνο, θαη γη‟ απηφλ ην 

ιφγν νη παξαδφζεηο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζεκείν πξννξηζκνχ ηνπ πινίνπ. 

Δπηπιένλ, ελψ  νη πξψηεο χιεο ζεσξνχληαη ε κεγαιχηεξε δαπάλε ζηε βηνκεραλία, ηα 

πεηξέιαηα απνηεινχλ, ζπλήζσο, ηα κεγαιχηεξα έμνδα ιεηηνπξγίαο ζηηο λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο. Παξφια απηά, ε αλάγθε γηα ηελ παξνρή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζίεο 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ζαιάζζην ηνκέα ηθαλνπνηείηαη απφ κηα πνηθηιία λαπηηιηαθψλ 

πξνκεζεπηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Σα παξαπάλσ πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ 

θπκαίλνληαη απφ ην πεηξέιαην, ηα αληαιιαθηηθά θηλεηήξσλ, ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ, κέρξη θαη ηνλ εμνπιηζκφ πινήγεζεο, κε ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο, ηηο 

ππεξεζίεο ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ηε ζπληήξεζε, πεξηιακβάλνπλ αλαιψζηκα θαη 

ηξφθηκα (De Boer et al, 2003). πγθεθξηκέλα, ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνκεζεηψλ ελφο θξνπαδηεξφπινηνπ πνηθίινπλ, θαη ε 

πνιππινθφηεηα ηεο αγνξάο ησλ απαξαίηεησλ πξνκεζεηψλ γηα έλα ηαμίδη, απεηθνλίδεηαη 

ζην παξαθάησ παξάδεηγκα. Ζ Royal Caribbean Cruises ζπλεξγάδεηαη θαηά πξνζέγγηζε 

κε 3000 πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξνρή θαγεηνχ, ρεκηθψλ, 

εηδψλ ξνπρηζκνχ θαη ζσζηηθψλ κέζσλ. Δλδεηθηηθά, πξηλ απφ θάζε θξνπαδηέξα κε 5.000 

επηβάηεο γηα έλα ηαμίδη δηάξθεηαο κηαο εβδνκάδαο, ε εηαηξεία πξνκεζεχεηαη 5.000 θηιά 

κνζράξη, 800 θηιά αζηαθφ, 10.000 θνπηάθηα ζφδαο, 3.000 κπνπθάιηα θξαζί (Kotler, 

2005). 
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Οη ππεξεζίεο είλαη ζπρλά πην δχζθνιν λα πξνζθεξζνχλ ζε αληίζεζε κε ηα πξντφληα. Ο 

ιφγνο πίζσ απφ απηφ, είλαη ην γεγνλφο φηη νη ππεξεζίεο αληηπξνζσπεχνληαη απφ άπια 

ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνπαξάγνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη θαη, επνκέλσο, 

πξέπεη λα θαηαλαισζνχλ σο έρνπλ παξαρζεί. Έλα κείδνλ πξφβιεκα είλαη ην πσο ηα 

πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ θαη λα παξαδνζνχλ. Ο θαζεγεηήο 

κάξθεηηλγθ Philip Kotler (2005) εηζήγαγε έλα κνληέιν γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

πσιεηέο ιεηηνπξγνχλ, φηαλ ήζειαλ λα πνπιήζνπλ έλα πξντφλ ζε κηα αγνξά. Σν κνληέιν 

απηφ πεξηθιείεη ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία ησλ πξντφλησλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε γηα ηελ πψιεζε ελφο πξντφληνο ζηελ αγνξά. Απηά είλαη ε ηηκή, νη δεκφζηεο 

ζρέζεηο, ην πξνθίι (πξνδηαγξαθέο) ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο, θαζψο θαη ν ηφπνο. 

Δπηπξφζζεηα, ν αγνξαζηήο είλαη θαιφ λα γλσξίδεη απηφ ην κνληέιν θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ  θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο ηνπ. Πνιιά πξντφληα θαη ππεξεζίεο δηαζέηνπλ πςειήο θαη ρακειήο ηηκήο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απνηειεί ην θφζηνο ελφο 

αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ, γηα έλα δξνκνιφγην απφ Αζήλα-Θεζζαινλίθε κπνξεί λα 

αγγίδεη ηα 150 επξψ κε κηα ζπγθεθξηκέλε αεξνπνξηθή εηαηξεία, ελψ κηα αληαγσληζηηθή 

ρακεινχ θφζηνπο αεξνπνξηθή εηαηξεία ην ζπγθεθξηκέλν εηζηηήξην δελ ππεξβαίλεη ηα 50 

επξψ. πλήζσο, ε πςειφηεξε ηηκή ζπλεπάγεηαη έλα πην πνηνηηθφ πξντφλ, ρσξίο απηφ λα 

απνηειεί θαλφλα (Λάηνο, 2007). Δπηπιένλ, ην πξνθίι ηνπ πξντφληνο, ζπλήζσο, 

αλαθέξεηαη σο πξνδηαγξαθή απφ ηνλ αγνξαζηή, θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηερληθέο 

πεξηγξαθέο θαη ηα πξφηππα πνηφηεηαο. Αθφκε, νπζηαζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν ηξφπνο 

πνπ ν πξνκεζεπηήο ζα θάλεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία δηαζέζηκε πξνο ηνπο πειάηεο 

ηνπ, θαζψο επίζεο ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο παξάδνζεο. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν 

αθξηβήο ρξφλνο παξάδνζεο ζηε λαπηηιηαθή αγνξά είλαη ζπλήζσο ν πην ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο, θαζψο ε παξάδνζε ζην πινίν κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κφλν ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πιαίζην. 
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2.1.2.ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε γηα έλα επξχ θάζκα πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. Πξφθεηηαη γηα πφξνπο πνπ θαηέρνληαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ λαπηηιηαθψλ 

πξνκεζεπηψλ θαη δηαδίδνληαη επξέσο ζε ιηκάληα παγθνζκίσο. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, ην πξντφλ ή ε ππεξεζία πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη πξνο έλαλ θηλνχκελν 

ζηφρν, ην πινίν απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ε αλάγθε. Ζ απαίηεζε/αλάγθε γηα έλα πξντφλ 

ή κηα ππεξεζία κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο ηξεηο θαηεγνξίεο: 

πξσηνγελή, δεπηεξνγελή ή ηξηηνγελή (Brynhildsvoll and Abrahamsen, 2002). ηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα, παξαδείγκαηνο ράξηλ πεξηιακβάλεηαη ε θαηαλάισζε θαπζίκσλ. 

Γειαδή, ην πινίν φζν κεγαιχηεξε απφζηαζε δηαλχεη θαη φζν κεγαιχηεξν φγθν θνξηίνπ 

κεηαθέξεη, ηφζν πεξηζζφηεξα θαχζηκα θαηαλαιψλεη. Ζ δεπηεξεχνπζα θαηεγνξία είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηε ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πινίνπ. Αθφκε, δειαδή, θαη φηαλ 

ην πινίν θηλείηαη κε κηα ζρεηηθά ρακειή ηαρχηεηα, κεηαθέξνληαο ιηγφηεξν ζε πνζφηεηα 

θνξηίν, ε αλάγθε γηα παξάδεηγκα ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη ιίγν ή πνιχ 

ζηαζεξή. Σέινο, ε ηξηηνγελήο αλάγθε, ε νπνία πνηθίιιεη ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ πεξηιακβάλεη επελδχζεηο αλαβάζκηζεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ, 

νη νπνίεο είλαη ζπλήζσο πςεινχ θφζηνπο, θαη πινπνηνχληαη πεξηζηαζηαθά.  

ηελ πξάμε, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν πξνκήζεηεο ζε κηα λαπηηιηαθή εηαηξεία 

ελλννχκε κηα πιεζψξα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: ηξφθηκα, εθφδηα κεραλήο, εθφδηα θαηαζηξψκαηνο, εθφδηα 

θακπίλαο, ιηπαληηθά, κπνγηέο, ρεκηθά, αλαιψζηκα είδε ζπγθφιιεζεο, ζπζηήκαηα 

πινήγεζεο, εμνπιηζκφο δηαρείξηζεο ηνπ θνξηίνπ, εμνπιηζκφο αζθαιείαο, εμαξηήκαηα 

αγθπξνβφιεζεο, θάξκαθα, γξαθηθή χιε, εμνπιηζκφο αλαςπρήο ηνπ πιεξψκαηνο, 

ξνχρα εξγαζίαο πιεξψκαηνο θαη αληαιιαθηηθά (Βηηζνχλεο, 2006) (Fisher, 1997). 
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2.2.ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ 

 

2.2.1.ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 

 

Πξνηνχ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αγνξάο, ην πξψην δήηεκα πνπ πξέπεη λα ζπδεηεζεί 

είλαη γηαηί ππάξρεη κηα αλάγθε γηα  πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο αγνξάο. Απφ ζεσξεηηθή 

άπνςε, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ δχν δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο: ην κνληέιν 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη κε επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο  θαη δεχηεξνλ έλα 

θπθιηθφ κνληέιν πνπ απεηθνλίδεη κνξθέο επαλαιακβαλφκελσλ αγνξψλ, φπσο ζηηο 

ζπλήζεηο αγνξέο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζε απηά ηα δχν κνληέια είλαη αξθεηά παξφκνηεο, 

φπσο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ελφο αγνξαζηή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο (Applegate et McKennedy, 1999). 

2.2.2.ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

Δίλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αγνξάο, νη πξνκεζεπηέο κπνξεί 

λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα δηάθνξα ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο, πξηλ αθφκε ζπλάςνπλ 

θάπνηα ζπκθσλία. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί, φηαλ επηιέγνπλ κηα θαηάιιειε ζηξαηεγηθή 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αγνξάο (Kraljic, 1983). Τπάξρνπλ δηάθνξνη 

ηξφπνη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο αγνξάο (Bryndhidsvoll and Abrahamsen, 

2002). Δηδηθφηεξα, νη αγνξέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζχκθσλα κε ην είδνο ησλ 

πξντφλησλ / ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα αγνξάζεη ε λαπηηιηαθή επηρείξεζε, ην είδνο ηεο 

αγνξαζηηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, θαη ην είδνο ησλ 

αλαγθψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ αγνξά. Με αληίζηνηρν ηξφπν θαη ε θχζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζε νκάδεο, γηα 

παξάδεηγκα, ζε θπζηθέο πξψηεο χιεο, πιηθά θαηαζθεπήο ή ππεξεζίεο ζπληήξεζεο. Ζ 

ινγηθή πίζσ απφ απηφ ην είδνο ηεο ηαμηλφκεζεο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνγλσζίαο, ε 

ζσζηή θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ε δηαρείξηζε κεγάινπ φγθνπ εξγαζίαο. Ο νξηζκφο ηεο 

αγνξάο ζχκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε απηή ζπλεπάγεηαη φηη ν 

αγνξαζηήο ζα πξέπεη λα επηιέμεη κεηαμχ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ: κηαο 
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θαηλνχξηαο αγνξαζηηθήο θαηάζηαζεο, φπνπ είλαη πξσηφγλσξε θαη ελέρεη κεγάιν ξίζθν 

γηα απηφλ, κηαο επαλαιακβαλφκελεο αγνξάο ηνπ ίδηνπ πξντφληνο απφ ηνλ ίδην 

πξνκεζεπηή, φπνπ ην ξίζθν ελ πξνθεηκέλσ είλαη ειάρηζην έσο θαη κεδακηλφ, θαη ηέινο, 

κηαο ηξνπνπνηεκέλεο επαλαγνξάο φπνπ κφλν έλα απφ ηα δχν (πξντφλ ή πξνκεζεπηήο) 

παξακέλεη ίδην κε πξνεγνχκελεο θαηαζηάζεηο-αγνξέο θαη ζεκαίλεη κέηξηαο έληαζεο 

ξίζθν.  Πην εηδηθά, ν ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αγνξάο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν γηα λα πεξηγξάςεη ην είδνο ηεο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ζεκεηψλεηαη κηα δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ πξσηνγελψλ θαη ησλ  δεπηεξνγελψλ 

πξνκεζεηψλ. Οη πξσηνγελείο παξνρέο ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη 

απφ ηε θχζε ηνπο ζπληεινχλ ζηελ πινπνίεζε κηαο ζπλερνχο ξνήο ησλ πξντφλησλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ρξήζηε. Αθφκε, ε δεπηεξνβάζκηα πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηε 

ζπληήξεζε, ηελ επηζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ή ηηο επελδχζεηο, θαη είλαη ζπλήζσο πην 

επέιηθηε (Chau, 2006). Λακβάλνληαο ππφςε φζα πξνεγήζεθαλ  θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά επεξεάδεηαη, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, θαη 

απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ αγνξψλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θάπνηεο δηαδηθαζίεο 

αγνξάο απνηεινχλ κηα ιηηή, επαλαιακβαλφκελε εξγαζία ξνπηίλαο, ελψ άιιεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ πνιππινθφηεηαο εκπεξηέρνληαο αβεβαηφηεηα θαη 

πςειφ νηθνλνκηθφ ξίζθν γηα ηνλ αγνξαζηή. Σέινο, ζα δηαηππσζνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ 

εθηελέζηεξα νη ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ αγνξψλ. 

2.2.2.1.ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΔΗΓΟ ΣΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 

 

Οη αγνξέο κε βάζε ηνλ ηχπν ηνπ αγαζνχ κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα, ηηο αγνξέο εκπνξεπκάησλ, θαη είλαη ζπρλά πνιχπινθεο θαη απαηηεηηθέο, 

θαζψο απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Οη ελ ιφγσ αγνξέο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

δηαξθή έιιεηςε, απφ πςειφ βαζκφ κεηαβιεηφηεηαο ηνπ φγθνπ θαη ησλ ηηκψλ, γεγνλφο 

πνπ νδεγεί ζπλήζσο ζε αβεβαηφηεηα θαη ζε πςειφ θίλδπλν. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη νη 

ηππηθέο αγνξέο αξγνχ πεηξειαίνπ, ηα νξηζκέλα κέηαιια θαη ηα νξπθηά, ηα νπνία 

ζρεκαηίδνπλ αληζφηεηεο σο πξνο ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζή ηνπο. πλεπψο, νη 

κεγάιεο εηαηξείεο, νξγαλψλνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζε νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ, φπνπ 

κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ εηδηθέο ηθαλφηεηεο. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, νη εηαηξείεο 
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βαζηδφκελεο ζε νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη κέζσ ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, πεηπραίλνπλ λα θεξδίζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη ε εηαηξεία Royal Caribbean 

Cruises, φπνπ δαπαλά γηα θαχζηκα θαηά πξνζέγγηζε ηξηαθφζηα εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

εηεζίσο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί απηή ηε δαπάλε κε έλα απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, 

ελέηαμε ζην πξνζσπηθφ ηεο έλαλ εμεηδηθεπκέλν ππάιιειν κε πνιπεηή πξνυπεξεζία ζε 

αεξνπνξηθή εηαηξεία αλαζέηνληαο ηνπ σο απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηελ δηαρείξηζε 

ησλ θαπζίκσλ (Kotler, 2005). 

2.2.2.2.ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ 

 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν αγνξαζηήο απαηηεί νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο, θαη θαηαβάιεη 

πνιιή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηνπο πηζαλνχο πξνκεζεπηέο, ελψ 

ιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνχλ. Ζ ζπλερήο ζπλεξγαζία 

ζρεηίδεηαη κε κηα δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζηε ξνπηίλα, φπνπ ν αγνξαζηήο δηαηεξεί 

ζρέζεηο κε ην ίδην πξνκεζεπηή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ν αγνξαζηήο δελ ζα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ 

αλαδήηεζε λέσλ πξνκεζεπηψλ, εθφζνλ ν ίδηνο πηζαλφηαηα ζεσξεί φηη ε ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη θεξδνθφξα γηα ηνλ ίδην. Καηά ζπλέπεηα, είλαη 

δχζθνιν γηα ηνπο λένπο πξνκεζεπηέο λα εηζέιζνπλ ζε κηα θαηάζηαζε, φπσο απηή 

(Gadde et al, 1994). Δίλαη πξνθαλέο φηη απηή ε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηζρχεη θαη γηα 

ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε πην ζηαζεξή δήηεζε, θαη εθφζνλ ε αληαιιαγή 

απηή βαζίδεηαη ζε επίζεκεο θαη καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο. πγθεθξηκέλα, ε 

καθξνρξφληα ζπληήξεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο εμαξηάηαη ζπρλά απφ ηελ 

χπαξμε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν πξνκεζεπηήο παξέρεη ηελ 

αλακελφκελε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα, ζηελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρεη αλάγθε απφ ηνπο αγνξαζηέο λα ηξνπνπνηεζεί ε ζπλεξγαζία ηνπο, ηφηε 

αληηθαζίζηαληαη είηε ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ είηε ν πξνκεζεπηήο. Αλ κηα εηαηξεία 

νδεγεζεί κε θάπνηνλ πξνκεζεπηή ζηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ή ζηελ θαηάιπζε καο 

ζπκθσλίαο, ηφηε είλαη πηζαλφ λα αλαθχςεη νπνηεδήπνηε κηα λέα δηαπξαγκαηεπηηθή 

θαηάζηαζε. Σν γεγνλφο απηφ δίλεη  κηα επθαηξία ζηνλ αγνξαζηή λα πξνζδηνξίζεη θαη λα 
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ςάμεη ηελ θαιχηεξε ιχζε ζηελ αγνξά, επηθέξνληαο πην αληαγσληζηηθέο πξνζθνξέο 

(Dale et al, 1994). 

 

2.2.2.3.ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Ζ αλάγθε ηεο αγνξάο αλαθέξεηαη είηε ζε πξσηνγελή είηε ζε δεπηεξνγελή εθνδηαζκφ. 

Οη πξσηνγελείο πξνκήζεηεο δηαθξίλνληαη ζπλήζσο απφ ζπλερείο θαη καθξνπξφζεζκεο 

ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο, επεηδή νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζπάληα επηζπκνχλ λα 

θαηαιχζνπλ κηα ηέηνηνπ είδνπο νκαιή ζπλεξγαζία. Οη επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο απφ 

ηνπο ίδηνπο πξνκεζεπηέο νδεγνχλ , ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζε  ζηελέο ζρέζεηο κεηαμχ 

απηψλ θαη ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο.  Έλαο άιινο ιφγνο, επίζεο, είλαη φηη ε εηαηξεία 

επηδηψθεη λα εμππεξεηείηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο επείγνπζαο αλάγθεο. Έηζη, 

αθνινπζψληαο έλα ηέηνην παξάδεηγκα ζσζηήο ζηξαηεγηθήο εμαζθαιίδεη νπνηαδήπνηε 

δήηεζε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, αθφκε θαη ζε κηα πεξηνξηζκέλε αγνξά. Μεγάιν κέξνο 

ησλ αγνξαζηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία είλαη απνηέιεζκα φρη κφλν 

ησλ καθξνρξφλησλ ζπλεξγαζηψλ, αιιά θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο πνηφηεηα θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ πξνκεζεπηψλ. 

πλήζσο, ε πξσηνγελήο παξνρή ησλ πξνκεζεηψλ αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν 

θφζηνο αγνξάο γηα κηα εηαηξεία. Όζνλ θνξά ηηο δεπηεξνβάζκηεο πξνκήζεηεο , αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ είλαη ηππνπνηεκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, 

δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ εξγαζία ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

(Gattorn and Walters, 1996) (Chen et al, 2004).  

 

2.2.3.Ο ΚΤΚΛΟ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 

 

Ζ αγνξαζηηθή δηαδηθαζία πνπ απεηθνλίδεηαη παξαθάησ, πεξηγξάθεη έλαλ πιήξε θχθιν 

πξνκεζεηψλ. Φπζηθά απηφ είλαη έλα κνληέιν, φπνπ αξθεηά ζηνηρεία ηνπ κεξηθέο θνξέο 
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κπνξεί λα παξαιεθζνχλ, εθφζνλ ε δηαδηθαζία ησλ πξνκεζεηψλ πνηθίιεη ζηελ πξάμε. 

Αληίζεηα, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, ζπλαληψληαη θάπνηα ίδηα ζηνηρεία, ηα νπνία 

αλαιχνληαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο. 

 

Γιάγραμμα 1 - ΣΑΓΗΑ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Πεγή: (Brynhildsvoll θαη Abrahamsen, 2002). 

Όπσο κπνξεί θαλείο λα δεη ζην παξαπάλσ ζρήκα (ΔΗΚΟΝΑ 1), ε δηαδηθαζία ηεο 

αγνξάο κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε ηξία θχξηα ζηάδηα κε πνιιέο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο 

(Brynhildsvoll θαη Abrahamsen, 2002).  

2.2.3.1.ΣΑΓΗΟ 1: ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ 

 

Δηδηθφηεξα, ην πξψην θχξην ζηάδην είλαη ε πξνεηνηκαζία ηεο παξαγγειίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δήηεζεο ησλ πξνκεζεηψλ, ε νπνία πεξηέρεη θαη 

επηκέξνπο ζηνηρεία. Πην αλαιπηηθά, ε πξνεηνηκαζία μεθηλά έπεηηα απφ ηε δήηεζε ησλ 

ΑΓΟΡΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

ΕΚΣΕΛΕΗ

ΕΛΕΓΧΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΖΗΣΗΗ
ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΕΝΣΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΛΕΓΧΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ
ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΟΣΗΣΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΑΝΑΓΚΗ ΖΗΣΗΗΕΓΓΤΗΗ
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πξντφλησλ, ζπλήζσο απφ ην πινίν. Ζ αλάγθε δήηεζεο ησλ πξντφλησλ  πξνέξρεηαη θαηά 

θχξην ιφγν απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ή κε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πάλσ ζην 

πινίν. Δπνκέλσο, ν πινίαξρνο ζηέιλεη ζηε λαπηηιηαθή εηαηξεία κηα επίζεκε 

ειεθηξνληθή δήηεζε (requisition), ε νπνία είλαη απαξαίηεην λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην δεηνχκελν πξντφλ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ, ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα, 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν, θαζψο επίζεο θαη ηελ ηνπνζεζία πνπ πξέπεη λα παξαδνζεί ε 

παξαγγειία. Αθνινπζψληαο ηε ξνή ηνπ θχθινπ, παξαηεξνχκε φηη ην επφκελν βήκα 

πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ηεο δήηεζεο ηνπ πινίνπ απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο 

λαπηηιηαθήο εηαηξείαο, έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί, εάλ ππάξρνπλ ειιηπή ή ιαλζαζκέλα 

ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, ην ηερληθφ ηκήκα ειέγρεη ηελ δήηεζε πνπ αθνξά ηα 

αληαιιαθηηθά, ηα ρεκηθά, ηα ιηπαληηθά, θαζψο θαη ηα εθφδηα ηνπ κεραλνζηαζίνπ. 

Έπεηηα, ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ζηέιλεη ηε δήηεζε (request for quotation: RFQ) 

ειεθηξνληθά ζπλήζσο ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ λαπηηιηαθνχο πξνκεζεπηέο, δίλνληάο ηνπο 

κηα ρξνληθή πξνζεζκία ππνβνιήο (RFQ due date) ηεο πξνζθνξάο, θαη δεηψληαο απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο λα αλαθέξνπλ εθηφο απφ ηελ ηηκή,  ην ρξφλν παξάδνζεο (lead time), 

ηνπο φξνπο παξάδνζεο θαη πιεξσκήο (payment terms) (Hutchins, 1992).   

ηε ζπλέρεηα, ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ζπιιέγεη ηηο πξνζθνξέο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο κε 

ζθνπφ λα πξνρσξήζεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπο (evaluation). Ζ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε ζχγθξηζε θαη ηελ αλάιπζε πνιιψλ ζηνηρείσλ. 

Γελ πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη κφλν ζηελ ηηκή θαη ζηνλ έιεγρν ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, αιιά λα ζπκπεξηιακβάλεη φινπο ηνπο φξνπο παξάδνζεο θαη 

πιεξσκήο, θαζψο θαη ην ρξφλν πξνεηνηκαζίαο ηεο παξαγγειίαο. Σν ηειεπηαίν είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε παξαγγειία είλαη επείγνπζα θαη πξέπεη λα 

παξαδνζεί άκεζα ζην πινίν. ε γεληθέο γξακκέο, είλαη θαιφ λα δηαρσξίδεηαη ε ηηκή απφ 

ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξντφλησλ, θαη λα αμηνινγνχληαη μερσξηζηά.  Δπίζεο, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ζε θάπνηεο πην εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο πξέπεη, νκνίσο, λα 

αμηνινγεζεί ην θφζηνο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ. πλεπψο, ε επηινγή ηνπ ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ πξνκεζεπηψλ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ιεπηνκεξψο θαη ε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηψλεηαη γηα ηελ εχξεζε ηεο θαιχηεξεο πξνζθνξάο. 

Δπηθξαηεί ε άπνςε φηη, ε ρξήζε ελφο κνλαδηθνχ πξνκεζεπηή εληζρχεη ηε ζρέζε κεηαμχ 
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λαπηηιηαθήο εηαηξείαο θαη πξνκεζεπηή.  Αληίζεηα, ηα επηρεηξήκαηα πνπ δηαηππψλνληαη 

γηα ηε ρξήζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνκεζεπηψλ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ 

εμηζνξξφπεζε ησλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ, ιφγσ ηνπ ππάξρνληνο 

αληαγσληζκνχ (Laios and Moschuris, 2001) (Lysons and Gillingam, 2003).  

 

2.2.3.2.ΣΑΓΗΟ 2: ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Σν δεχηεξν θπξηφηεξν ζηάδην ηνπ θχθινπ ηεο αγνξάο απνηειεί ε εθηέιεζε ηεο 

παξαγγειίαο. Ζ παξαγσγή ηεο παξαγγειίαο είλαη έλα ζρεδφλ απιφ έξγν ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα πξέπεη λα  έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα βαζηθά βήκαηα, ηα νπνία 

αθνξνχλ ηε ζσζηή δήηεζε ησλ πξντφλησλ, ηε ζσζηή αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο, θαη 

θαη‟ επέθηαζε ηελ νξζή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή. Αξρηθά, ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηεο 

λαπηηιηαθήο εηαηξείαο δίλεη ηηο παξαγγειίεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ν λαπηηιηαθφο 

πξνκεζεπηήο ηηο επηβεβαηψλεη, ζπλήζσο κέζσ αληαιιαγήο email. Πην εηδηθά, ε εληνιή 

ηεο αγνξάο (purchase order: PO) απνηειεί δεζκεπηηθφ λνκηθφ έγγξαθν, φηαλ εγθξηζεί 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Πην εηδηθά, ε εληνιή αγνξάο θαη ε επηβεβαίσζε ηεο παξαγγειίαο 

(order confirmation)  απνηεινχλ ηε λνκηθή ζχκβαζε γηα ηελ παξάδνζε ζχκθσλα κε 

ηνπο ζπκθσλεζέληεο φξνπο. ηε ζπλέρεηα, ε επηβεβαίσζε ηεο παξαγγειίαο δειψλεη φηη 

ν πξνκεζεπηήο θαηαλνεί θαη ζπκθσλεί κε ηε ζπκπιήξσζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξαγγειίαο. Αθφκε, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί κε φινπο 

ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε. Σν θξίζηκν ζεκείν, 

πνπ ππάξρεη, ίζσο, ζε απηή ηε δηαδηθαζία, είλαη ν έιεγρνο ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη θάπνην θψιπκα ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο κε ηνλ 

αγνξαζηή, εθφζνλ είλαη πηζαλφ λα ππάξρνπλ ζηελ παξαγγειία αξθεηέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε αιιαγή ζηελ πνζφηεηα ελφο πξντφληνο ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά. Δπηπιένλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επηηήξεζε ηεο παξάδνζεο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ, ελψ ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ ππάξρεη 

θαζπζηέξεζε ή αιιαγή ησλ εκεξνκεληψλ παξάδνζεο είλαη, αληηζηνίρσο, αλαγθαίν λα 

εμαζθαιηζηεί ε παξάδνζε ζχκθσλα κε ηελ παξαγγειία. Βέβαηα, ζε απηφ ην ζεκείν 
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αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ν λαπηηιηαθφο πξνκεζεπηήο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε 

παξάδνζε ησλ πξνκεζεηψλ πξέπεη λα είλαη ζε ζπλερή επαθή κε ηνλ λαπηηιηαθφ 

πξάθηνξα (agent) πνπ έρεη δηνξηζηεί απφ ηελ λαπηηιηαθή εηαηξεία, ν νπνίνο γλσξίδεη 

ηνπο ρξφλνπο άθημεο θαη παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζην ιηκάλη. ε εμαηξεηηθά ζπάληεο 

πεξηπηψζεηο,  φπνπ ην πινίν έρεη απνπιεχζεη πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο  ζπκθσλεζείζαο 

παξαγγειίαο, δεκηνπξγνχληαη ηεξάζηηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν ζηελ λαπηηιηαθή 

εηαηξεία, φζν θαη ζηνλ πξνκεζεπηή (Maass et al, 1990).  

 

2.2.3.3.ΣΑΓΗΟ 3: ΔΛΔΓΥΟ 

 

Σν ηειηθφ ζηάδην ηνπ θχθινπ ηεο αγνξάο ζρεηίδεηαη κε ηελ  παξαιαβή ησλ ιεθζέλησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζην πινίν. Δίλαη άμην αλαθνξάο φηη ε θαηαγξαθή θαη ε 

απνζήθεπζε ησλ ιεθζέλησλ πξντφλησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε εμαηξεηηθά ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα πάλσ ζην πινίν. Πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά, έλαο πξψηνο έιεγρνο, 

θπξίσο, ζην είδνο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ πξντφλησλ  θαηά ηε θφξησζε ηνπο. Έλαο 

δεχηεξνο έιεγρνο ιακβάλεη ρψξα, ακέζσο κεηά, θαζψο θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα ηα πην 

ζχλζεηα θαη εμεηδηθεπκέλα πξντφληα. Δπηπιένλ έιεγρνη δηεθπεξαηψλνληαη σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα ησλ ιακβαλνκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαη βνεζνχλ ζηελ επαιήζεπζε 

ηεο παξάδνζεο, φπσο αθξηβψο νξίδεη ε ζχκβαζε ηεο παξάδνζεο (delivery note), 

εθφζνλ απηή ζεσξείηαη ε βάζε γηα ηελ έγθξηζε θαη ηελ πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη νη θαλνληζκνί ηεο ζχκβαζεο κε θάπνηνλ πξνκεζεπηή, 

είλαη πξνηηκφηεξν νη παξαδφζεηο λα θαηαρσξνχληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηελ επηινγή θαη ηελ έγθξηζε ησλ πξνκεζεπηψλ κειινληηθά. Δπηπξφζζεηα, 

είλαη απαξαίηεηε ε παξαιαβή ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηεο 

λαπηηιηαθήο εηαηξείαο, φπνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη ε νξζφηεηα ησλ ηηκψλ θαη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ζχκθσλα κε ηελ παξαγγειία (purchase order) θαη ηελ ζχκβαζε 

παξάδνζεο (delivery note). 
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ε ηειηθή αλάιπζε, αθνχ έρνπλ ειεγρζεί θαη εγθξηζεί ηα ηηκνιφγηα απφ ην ηκήκα 

πξνκεζεηψλ ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο, αθνινπζεί  απφ ην ινγηζηήξην ε πιεξσκή ζηνπο 

λαπηηιηαθνχο πξνκεζεπηέο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ηνπο. Δίλαη, σζηφζν, επζχλε ηνπ ηκήκαηνο αγνξψλ λα ηεξεί αξρεία γηα ηηο ηξέρνπζεο 

εγγπήζεηο ησλ πξντφλησλ (Moon and Tikoo, 2002).  

Παξαπάλσ πεξηγξάθηεθαλ φια ηα βήκαηα ηνπ θχθινπ ηεο αγνξάο. Δίλαη ζαθέο, φκσο, 

φηη ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο είλαη πεξηζζφηεξν απαηηεηηθφ θαη  ζεκαληηθφ απφ 

ζηξαηεγηθήο άπνςεο ζπγθξηηηθά κε ηα ζηάδηα ηεο εθηέιεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ θαη έρεη 

ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πξνκεζεηψλ. Σα δχν 

ηειεπηαία ζηάδηα είλαη πεξηζζφηεξν ηππνπνηεκέλα θαη ε επηηπρία ηνπο θαζνξίδεηαη 

θπξίσο απφ ην πφζν ηα δχν ζπλεξγαδφκελα κέιε (λαπηηιηαθή εηαηξεία θαη 

πξνκεζεπηήο) ζα ηεξήζνπλ ηε ζπκθσλεζείζα ζχκβαζε.  

Δθηφο βέβαηα, απφ ην παξαπάλσ ζχζηεκα πνπ πεξηγξάθηεθε θαη βαζίδεηαη ζηελ αγνξά 

πξντφλησλ έπεηηα απφ ηε δήηεζε ηνπο απφ ην πινίν, ππάξρνπλ επηιεγκέλα πξντφληα , ηα 

νπνία κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ κε βάζε ηηο πξνγλψζεηο απφ ην ηζηνξηθφ θάπνηαο 

πξνεγνχκελεο παξαγγειίαο. Με βάζε ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη θέξνπλ ηνλ αγνξαζηή σο πξαγκαηηθά ππεχζπλν γηα ηελ νξζή παξνρή 

ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο γηα ηελ εηαηξεία. 

Δπίζεο, πνιχ ζπρλά παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή θαη ε έγθαηξε παξάδνζε είλαη νη δχν ίζσο 

πην θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο 

λαπηηιηαθήο εηαηξείαο.  ε γεληθέο γξακκέο, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε φηη ζηελ 

πξάμε ζην ηκήκα πξνκεζεηψλ ππάξρεη ιηγφηεξνο ρξφλνο θαη ιηγφηεξεο επθαηξίεο γηα λα 

εθηειεζηεί ζσζηά ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνκεζεηψλ, 

αληηζέησο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ δαπαλάηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ 

θαη ελ ζπλερεία ζηνλ έιεγρν ηνπο (Webster et al, 1972).  
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2.2.4.Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΩΝ  ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗΝ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ηκήκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηηο πξνκήζεηεο θαη γεληθφηεξα ηελ 

λαπηηιηαθή αγνξά  επεμεξγάδνληαη παξαδνζηαθά έλα κεγάιν φγθν γξαθεηνθξαηίαο, 

θαζψο ιεηηνπξγνχλ ζην θέληξν ησλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο λαπηηιηαθνχο 

πξνκεζεπηέο θαη κε άιια ηκήκαηα ηεο δηθήο ηνπο νξγάλσζεο (Gadde θαη Hakansson, 

1994). Απηέο νη επηθνηλσλίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε εχθνιν ηξφπν, ηππνπνηνχληαη θαη 

θαηαγξάθνληαη απφ κηα πνηθηιία ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ηεο αγνξάο.  

ην φρη θαη ηφζν καθξηλφ παξειζφλ, ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ 

γίλνληαλ ρεηξφγξαθα απφ ηνπο ππαιιήινπο, έπεηηα ζηαδηαθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε 

γξαθνκεραλή θαη ην ηειέθσλν (Baily et al, 1994). Πξφζθαηα, νη ππνινγηζηέο θαη ηα 

ειεθηξνληθά δεδνκέλα πνπ κεηαθέξνληαη απφ ην Γηαδίθηπν έρνπλ αιιάμεη ηα 

ζπζηήκαηα αγνξψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ. ην παξειζφλ, επίζεο, ρξεζηκνπνηνχζαλ 

δηάθνξεο θάξηεο  θαη ραξηνηαηλίεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ παξαγγειηψλ. Χζηφζν 

ζήκεξα, φια απηά έρνπλ γίλεη εθζέκαηα ζε κνπζεία θαη έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ 

κηθξνχο επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο, πνπ ζπλδένληαη κε άιια ζπζηήκαηα ζηνλ 

παγθφζκην ηζηφ. Σν ινγηζκηθφ παξέρεη εθαξκνγέο πνπ ζπληεινχλ ζηελ επεμεξγαζία 

θεηκέλνπ, ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ,  ζηα ινγηζηηθά θχιια, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξέσο ζηελ λαπηηιηαθή αγνξά, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο εξγαζίεο γξαθείνπ.  

Καζεκεξηλά ζηελ λαπηηιηαθή αγνξά θαη ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο πξνκεζεπηέο. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ζηελ 

λαπηηιηαθή αγνξά, γηα λα θαιπθζνχλ νη πνιιαπιέο, ζπλερείο αλάγθεο είλαη απαξαίηεην 

λα πξαγκαηνπνηνχληαη   ζπρλέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ λαπηηιηαθήο εηαηξείαο θαη 

πξνκεζεπηψλ. Απηφ θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη ζην γεγνλφο φηη ηα ηκήκαηα πξνκεζεηψλ 
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επηιέγνπλ αξθεηέο θνξέο λα ζπλάςνπλ καθξνρξφληα ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε 

θάπνηνπο πξνκεζεπηέο.  

Σα κέζα θαη νη δηαδηθαζίεο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηηο αγνξέο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Δλ κέξεη απηφ αληαλαθιά ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (Groenewegen θαη Anderson, 1996). Γηα παξάδεηγκα, ην ιηαληθφ 

εκπφξην, νη ππεξάθηηεο ππεξγνιαβίεο, θαζψο θαη ε καδηθή παξαγσγή δηαξθψλ 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ δηαθέξνπλ ηφζν πνιχ σο πξνο ηελ επηινγή ησλ δξάζεσλ 

ζηξαηεγηθήο θαη επνκέλσο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ δηαδηθαζία 

ηεο αγνξάο. Δπηπξφζζεηα, πηζαλέο παξαιιαγέο ζηε δηαδηθαζία ηεο αγνξάο κπνξνχλ λα 

νθείινληαη ζε αηνκηθέο πξνηηκήζεηο, αιιά θαη ζηελ παξάδνζε ηεο εηαηξείαο. Σέινο, αλ 

θαη είλαη εκθαλήο ε βειηίσζε πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ  ζηηο δηαδηθαζίεο 

ησλ ζπλαιιαγψλ πξνκεζεπηψλ θαη αγνξαζηψλ, παξαηεξείηαη ε χπαξμε ζεκαληηθήο 

δηαθνξάο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ αγνξαζηηθψλ θιάδσλ (Stanley and Wisner, 2001).  

 

2.2.4.1.ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΓΟΡΧΝ 

 

Σα ζπζηεκάησλ ησλ αγνξψλ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ θαη λα εμεηαζηνχλ ζε ηέζζεξηο 

θχξηεο θαηεγνξίεο (Van Weele, 2000). πγθεθξηκέλα, δηαρσξίδνληαη ζηνλ  

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αλάιπζε, πνπ ζεσξνχληαη ζηάδηα ηεο πξνεηνηκαζίαο, ζηελ 

παξαγγειία πνπ είλαη ζηάδην ηεο εθηέιεζεο, θαη ηέινο ζηελ νινθιήξσζε ηεο αγνξάο 

πνπ αθνξά ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο, ηνλ έιεγρν. 

2.2.4.2.ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΑΓΟΡΑ 

 

Οη αγνξέο πξνέξρνληαη, ζπλήζσο, απφ πεξηνρέο εθηφο ηνπ ηκήκαηνο αγνξψλ, δεδνκέλνπ 

φηη ε θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο αγνξάο είλαη λα αγνξάζεη πξντφληα/ ππεξεζίεο γηα 

ηνλ ππφινηπν νξγαληζκφ, ελ πξνθεηκέλσ ηε λαπηηιηαθή επηρείξεζε. Γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ ηα απνζέκαηα ζην πινίν αξρίδνπλ θαη  κεηψλνληαη ή λέα πξνγξάκκαηα 
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ιαλζάξνληαη ζηελ λαπηηιηαθή επηρείξεζε, θαη ν εμνπιηζκφο επνκέλσο πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζεί, ηφηε ην ηκήκα πξνκεζεηψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

παξαπάλσ απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Σν ηκήκα αγνξάο εηδνπνηείηαη γηα απηέο ηηο 

απαηηήζεηο κέζσ κηαο αίηεζεο αγνξάο, έλα έγγξαθν πνπ ζπλήζσο εμππεξεηεί ηξεηο 

ζθνπνχο, πξψηνλ ηε δήηεζε θαη ηελ εμαγνξά ησλ απαηηνχκελσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, 

δεχηεξνλ ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ, θαη ηξίηνλ ηελ παξνρή ελφο αξρείνπ γηα ηπρφλ 

κειινληηθνχο ειέγρνπο θαη αλαθνξέο (Trent and Monczka, 1994). 

ην ηκήκα πξνκεζεηψλ, αθφκε, ζεκεηψλνληαη επαλαιακβαλφκελεο παξαγγειίεο θαη 

ηαθηηθέο αγνξέο, νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ζηελ εμάιεηςε ησλ 

ιαζψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγγειίαο, παξέρνληαο κηα ζπλερή θαηαγξαθή ησλ 

ζπλαιιαγψλ ζην ηζηνξηθφ ηνπ ηκήκαηνο κέζσ ησλ εμειηγκέλσλ ηερλνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Σέινο, ζηα πινία γίλεηαη έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ αξθεηά ζπρλά θαη 

θπξίσο πξηλ ηε δεκηνπξγία λέαο δήηεζεο. Απηφ πξαγκαηψλεηαη κε ην ζχζηεκα 

πεξηνδηθήο επαλεμέηαζεο. Δπίζεο, ζην πινίν ππάξρνπλ ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ απφ ην 

ηκήκα πξνκεζεηψλ, αιιά θαη απφ άιια λαπηηιηαθά ηκήκαηα, φπσο ην ηκήκα αζθάιεηαο 

ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο ζην νπνίν δεηείηαη εμνπιηζκφο αζθαιείαο ηνπ πινίνπ ν 

νπνίνο είλαη ππνρξεσηηθφο ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο. Με ηε ζεηξά ηνπ ην 

ηκήκα πξνκεζεηψλ δηαζέηεη θάπνηεο ιίζηεο, νη νπνίεο δηαηεξνχληαη ζην ζχζηεκα ηνπ 

ππνινγηζηή, θαη ειέγρνπλ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο παξαγγειίεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο, 

θαζψο επίζεο θαη ην πεξηερφκελν ηνπο. Βέβαηα, κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

δηεπθνιχλζεθαλ θαη νη παξαγγειίεο θαη νη δεηήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ, θαζψο 

πνιινί απφ ην πξνζσπηθφ ησλ λαπηηιηαθψλ γξαθείσλ, ησλ πινίσλ, αιιά θαη 

πξνκεζεπηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ειεθηξνληθέο ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο θαη ηα 

ειεθηξνληθά κελχκαηα γηα λα εληζρχζνπλ ηελ πεξηγξαθή θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ελφο 

πξντφληνο (Johnson, 2001). 
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2.2.4.3.ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ  

 

Σν επφκελν ζηάδην ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο αγνξάο είλαη ε αλάιπζε θαη ε επηινγή ησλ 

πξνκεζεπηψλ. Απηφ κπνξεί λα είλαη κηα δηαδηθαζία ρσξηζκέλε ζε δχν ζηάδηα, αθελφο 

ζηελ επηινγή ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο (brand) ή ηνπ θαηαζθεπαζηή (maker), θαη 

αθεηέξνπ ζηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή. Δίλαη πνιχ πηζαλφ, βέβαηα, ε επηινγή ηνπ 

πξνκεζεπηή λα έρεη ήδε γίλεη ζην παξειζφλ θαη λα κελ ρξεηαζηεί ηπρφλ επαλεμέηαζή 

ηεο. Ζ απινχζηεξε θαηάζηαζε ηεο αγνξάο είλαη ε επαλαιακβαλφκελε αγνξά, φηαλ, 

δειαδή, θάηη έρεη πξφζθαηα αγνξαζηεί απφ έλαλ πξνκεζεπηή ζην κέγηζην 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ηφηε ην ίδην πξντφλ απαηηείηαη θαη πάιη. Ζ εληνιή επαλάιεςεο 

ηεο αγνξάο ίδηνπ πξντφληνο είλαη θπζηνινγηθή θαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ δελ είλαη 

πάληνηε αλαγθαία. ε εχινγα ρξνληθά δηαζηήκαηα, φκσο, είλαη θαιή πξαθηηθή νη 

ππεχζπλνη ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ λα επηθνηλσλνχλ θαη κε άιινπο πξνκεζεπηέο θαη 

λα ζπγθξίλνπλ πνηα είλαη ε θαιχηεξε πξνζθνξά, αθφκε θαη αλ απηή ηνπ πθηζηάκελνπ 

πξνκεζεπηή θαίλεηαη ειθπζηηθή θαη ηθαλνπνηεηηθή (Brynhildsvoll and Abrahamsen, 

2002). 

 Ζ πην ελδηαθέξνπζα θαηάζηαζε ζηε δηαδηθαζία ηεο αγνξάο είλαη φηαλ θάηη αγνξάδεηαη 

γηα πξψηε θνξά. ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία νπζηαζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε 

ηερλνγλσζία ηνπ πξνκεζεπηή. ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ λένπ πξνκεζεπηή ζπλήζσο 

εκπιέθνληαη εθηφο απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ θαη άιια ηκήκαηα ηεο λαπηηιηαθήο 

εηαηξείαο, φπσο ην ηερληθφ ηκήκα. Δηδηθφηεξα, ε δηαδηθαζία επηινγήο μεθηλά κε ηελ 

απνζηνιή ελφο αηηήκαηνο γηα πξνζθνξά ζε έλα ζχληνκν θαηάινγν ησλ πξνθξηζέλησλ 

πξνκεζεπηψλ. Σν παξαπάλσ αίηεκα δίλεη πιήξε ζηνηρεία σο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο, 

ηελ πνζφηεηα, ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εκεξνκελία πνπ απαηηνχληαη ηα 

πξντφληα , θαη δεηά απφ ηνλ παξαιήπηε λα πξνζθέξεη κηα ελδεηθηηθή ηηκή γηα ηηο 

δεηήζεηο ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγγειίαο. Γηα ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ 

θαηαιφγνπ ησλ πξνκεζεπηψλ, νη ππάιιεινη ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηε δηθή ηνπο εκπνξηθή γλψζε θαη εκπεηξία, θαζψο επίζεο θαη ηελ εκπεηξία ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο απφ άιια ηκήκαηα. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ελεκεξψλνληαη απφ 

θαηαιφγνπο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ελψ ππάξρνπλ ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 
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παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο, ησλ πξνκεζεπηψλ θαη 

ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπο, κε ην πιενλέθηεκα φηη ηα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα 

ελεκεξψλνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Πξφθεηηαη γηα ηερληθέο βηβιηνζήθεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ πξντφλησλ  θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο γηα 

ηελ εχξεζε πεγψλ εθνδηαζκνχ. Χζηφζν, αξθεηέο θνξέο απηέο νη πεγέο πιεξνθφξεζεο 

ελφο καθξχ θαηάινγνπ ησλ πηζαλψλ πξνκεζεπηψλ, δελ πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο πνηφηεηαο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο , 

θαη αλ ε επηρείξεζε θάπνηνπ πξνκεζεπηή είλαη ζε ζέζε λα δηεθπεξαηψζεη ηηο 

δεηνχκελεο ππεξεζίεο εληφο ηεο πεξηφδνπ πνπ απαηηείηαη. Ζ ζπλήζεο δηαδηθαζία είλαη 

ην ηκήκα πξνκεζεηψλ λα ζηείιεη ζηηο επηρεηξήζεηο κηα πξνθαηαξθηηθή έξεπλα, γλσζηή 

σο αίηεζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ (Request For Information: RFI), ή εξσηεκαηνιφγην 

πξνεπηινγήο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ην ηκήκα πξνκεζεηψλ δεηά κε ζπληνκία απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο λα απαληήζνπλ ζε θάπνηεο εξσηήζεηο, απφ ηηο νπνίεο ζα 

θαηαλνήζνπλ θαηά πφζν απηνί είλαη ηθαλνί θαη πξφζπκνη λα παξαζέζνπλ  θαη λα 

δψζνπλ  ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα πξνεηνηκαζηεί κηα ζχληνκε ιίζηα. Ζ 

αίηεζε γηα πξνζθνξά (Request For Quotation RFQ) ή θφξκα, ε νπνία απνζηέιιεηαη ζε 

έλαλ πεξηνξηζκέλν θαηάινγν επηρεηξήζεσλ, είλαη βαζηθά επηζηνιφραξην ηνπ αγνξαζηή 

κε έλα ηππνπνηεκέλν θείκελν εθηππσκέλν απφ πξηλ, έηζη ψζηε λα εμνηθνλνκεζεί 

ρξφλνο, θαη απιψο θαιεί ζπρλά ηνλ παξαιήπηε λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηα πξντφληα 

ή ηηο εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη. ηελ αίηεζε γηα πξνζθνξά κπνξεί λα δεηεζεί 

αθφκε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κε κηα ιεπηνκεξή 

αλάιπζε θφζηνπο. 

 Καηά ηελ επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ γηα αγνξέο επαλάιεςεο, φπνπ αξθεηνί 

πξνεπηιεγκέλνη πξνκεζεπηέο είλαη δηαζέζηκνη, ν αγνξαζηήο κέζσ ηεο βαζκνιφγεζεο 

πξνκεζεπηψλ παξέρεη έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγεί, νξγαλψλεη θαη έπεηηα 

παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ θάζε πξνκεζεπηή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη δελ πξέπεη νη αγνξαζηέο λα νδεγνχληαη ζπλερψο ζηελ επηινγή ησλ ίδησλ 

πξνκεζεπηψλ, δηφηη κία ή θαη πεξηζζφηεξεο θαιέο επηδφζεηο ελφο  πξνκεζεπηή ζην 

παξειζφλ δελ εγγπάηαη φηη ζα παξακείλεη ην ίδην απνδνηηθφο ζε κειινληηθέο 

ζπλεξγαζίεο, θαζψο νη δηνηθήζεηο αιιάδνπλ, λέα πξντφληα αλαπηχζζνληαη θαη λένη 
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αληαγσληζηέο  εκθαλίδνληαη ζηελ αγνξά. πλεπψο, νη αγνξαζηέο πξέπεη  φρη  κφλν λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πξνεγνχκελεο επηδφζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο, αιιά θαη λα 

ελεκεξψλνληαη δηαξθψο γηα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο πνπ ζεκεηψλνπλ νη πξνκεζεπηέο, 

θαη θαη‟ επέθηαζε ε λαπηηιηαθή αγνξά (Dempsey, 1978). 

 

2.2.4.4.ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ 

 

Έρνληαο, ινηπφλ, επηιέμεη πξνκεζεπηή ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηεο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο θαη αθνχ έρνπλ ζπκθσλεζεί νη ιεπηνκέξεηεο, ην επφκελν ζηάδην είλαη λα 

δνζεί ε παξαγγειία. Μηα παξαγγειία απνηειεί κηα εληνιή γηα ηελ παξνρή αγαζψλ ή ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ. Αθφκε,  ε παξαγγειία δελ είλαη  θαη 'αξρήλ ην ίδην πξάγκα κε ηε 

ζχκβαζε. πλεπψο, ε παξαγγειία  νξίδεηαη σο κηα επηρεηξεκαηηθή ζπκθσλία γηα ηελ 

πξνκήζεηα αγαζψλ ή ππεξεζηψλ κε αληάιιαγκα ηελ πιεξσκή ηνπο. Οη ζπκβάζεηο 

ππφθεηληαη ζην δίθαην ησλ ζπκβάζεσλ, ηε δηεζλή δηθαηνδνζία θαη ζε εηδηθνχο φξνπο θαη 

ζπλζήθεο πνπ ζπκθσλήζεθαλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέιε.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, έλα εληαίν έγγξαθν, ην δειηίν παξαγγειίαο, ελζσκαηψλεη ηφζν 

ηελ παξαγγειία , φζν θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη φηη 

φιεο νη αγνξέο, εθηφο θάπνησλ εηδηθψλ εμαηξέζεσλ, πξέπεη λα γίλνληαη κέζσ ηνπ 

επίζεκνπ δειηίνπ παξαγγειίαο. Απηφ γίλεηαη γηα πξαθηηθνχο θαη γηα λνκηθνχο ιφγνπο. 

Ο ζθνπφο ηνπ επίζεκνπ δειηίνπ παξαγγειίαο είλαη λα θαζνξίζεη κε ζαθήλεηα ηνπο 

φξνπο ηεο ζπκθσλίαο  πνπ έρνπλ δεζκεπζεί λα απνδερζνχλ λαπηηιηαθή επηρείξεζε θαη 

πξνκεζεπηήο,  ην πνζφ πνπ θαιείηαη λα πιεξψζεη ε λαπηηιηαθή εηαηξεία θαη λα 

απνηξέςεη ηελ εκθάληζε αζέκηησλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ. Οη πξνκεζεπηέο ιακβάλνπλ 

γλψζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα θαη ηνλ ηεξνχλ πξνρσξψληαο ζπλήζσο ζηελ 

εθηχπσζε ηεο θφξκαο παξαγγειίαο θαη αλαγξάθνληαο ηνλ αξηζκφ ηεο παξαγγειίαο ζηα 

ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνπλ. Σν πξνζσπηθφ ππνδνρήο εκπνξεπκάησλ ηνπ πινίνπ έρεη ηελ 

εληνιή λα κελ απνδερζεί ηα εκπνξεχκαηα, ηα νπνία παξαδίδνληαη ρσξίο επίζεκν 

αξηζκφ παξαγγειίαο.  
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Σν έληππν παξαγγειίαο απνηειεί κέξνο ηεο ζχκβαζεο. Απηφ είλαη ζπλήζσο έλα 

πνιπκεξέο  έληππν κε αληίγξαθα γηα ηνλ πξνκεζεπηή, ην ινγηζηήξην, ην ηκήκα 

πξνκεζεηψλ θαη ην πινίν πνπ ιακβάλεη ηελ παξαγγειία. Σν αληίγξαθν ηεο παξαγγειίαο 

πνπ ζηέιλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή  ζεκεηψλεηαη σο επηβεβαίσζε ηεο παξαγγειίαο (order 

confirmation). Ο πξνκεζεπηήο κε ηε ζεηξά ηνπ ζηέιλεη ηελ απφδεημε σο επηβεβαίσζε 

ηεο παξαγγειίαο (order confirmation acknowledgement) γηα λα δείμεη φηη ε παξαγγειία 

έρεη παξαιεθζεί θαη έρεη γίλεη δεθηή ζχκθσλα κε ηελ ηηκή, ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαγγειία. Οξηζκέλνη πξνκεζεπηέο είλαη 

απξφζπκνη λα απνδερηνχλ φζα αλαγξάθνληαη ζηελ παξαγγειία θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ην ηκήκα πξνκεζεηψλ πξέπεη λα επαλεμεηάζεη ηελ παξαγγειία ηνπ θαη ίζσο 

λα ρξεηαζηεί λα ηξνπνπνηήζεη θάπνηνπο φξνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε λαπηηιηαθή εηαηξεία κπνξεί λα αλαγξάθεη ζηνπο φξνπο πιεξσκήο 

πίζησζε ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ αγαζψλ ζην θαξάβη, ελψ ν 

πξνκεζεπηήο λα επηζπκεί πίζησζε δχν κελψλ ή θαη αθφκε πξνπιεξσκή (prepayment) 

ή πιεξσκή θαηά ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ (payment cash upon delivery). 

Σνλίδεηαη φκσο φηη ε πξνπιεξσκή ζπλήζσο απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ζπλεξγάδεηαη γηα πξψηε θνξά κε ηελ λαπηηιηαθή εηαηξεία. Ηδίσο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κεγάισλ ζπκβάζεσλ, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαπηζησζεί φηη θαη νη δχν 

πιεπξέο ζπκθψλεζαλ ζε φια ηα ζεκεία θαη ζηηο ξήηξεο ηνπ ηέζεθαλ (Jane‟s Merchant 

Ships, 2004).  

 

2.2.4.5.ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ  

 

Σν ηειηθφ ζηάδην νινθιήξσζεο  κηαο ζπλαιιαγήο αγνξάο ζπκβαίλεη, φηαλ ην έξγν 

νινθιεξσζεί κε ηελ παξάδνζε ησλ αγαζψλ ζην πινίν, ηελ απνδνρή ηνπο απφ ην 

πιήξσκα θαη, ηέινο, ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηελ λαπηηιηαθή εηαηξεία. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ην ηκήκα πξνκεζεηψλ δελ θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ην 
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ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο, θαζψο δελ είλαη απηφ πνπ δηελεξγεί νινθιεξσηηθά ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξαγγειίαο αιιά ν λαπηηιηαθφο πξνκεζεπηήο. Χζηφζν, ην ηκήκα 

πξνκεζεηψλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο παξαιαβέο ησλ πξντφλησλ  απφ ην πινίν 

θαη ηελ πνηφηεηα ηνπο ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ πιεξψκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ειέγρνπο εθπξνζψπσλ ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ζηα πινία αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Δπηπιένλ, ην ηκήκα πξνκεζεηψλ πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο γηα ηηο απνθιίζεηο  ζηελ ηηκή θαη ζηελ πνζφηεηα θάπνησλ πξντφλησλ, 

αθφκε λα ειέγρεη, εξεπλά θαη  λα αληηκεησπίδεη ηπρφλ απνξξίςεηο (rejections) θάπνησλ 

πξντφλησλ απφ ην πιήξσκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ.  

Δπηπξφζζεηα, ην ηκήκα πξνκεζεηψλ πξέπεη λα αμηνινγεί ηηο επηδφζεηο ελφο πξνκεζεπηή 

γηα κειινληηθή ρξήζε, ζηελ πεξίπησζε ησλ απιψλ ή θαη ηξνπνπνηεκέλσλ 

επαλαιακβαλφκελσλ αγνξψλ, φπσο αλαθέξζεθε. Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη αδηάζεηζηα 

ζηνηρεία θαη φρη ππνθεηκεληθέο εληππψζεηο γηα ην εάλ ε εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ πξνκεζεπηή ππήξμε ηθαλνπνηεηηθή φζνλ αθνξά ηελ ηηκή, ηελ παξάδνζε, ηελ 

εμππεξέηεζε θαη ηελ πνηφηεηα. Ζ επίδνζε, ινηπφλ, ηνπ πξνκεζεπηή ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάθεηαη ζηα αξρεία ηνπ ηκήκαηνο, πξνθεηκέλνπ ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία λα 

είλαη πξνζβάζηκα θαη εχρξεζηα ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα παξζεί ε απφθαζε γηα κηα 

λέα παξαγγειία ζηελ αγνξά (Porter, 1990).  

Ζ γξαθεηνθξαηία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο μεθηλά, ζπλήζσο,  κε 

έλα δειηίν πνπ ιακβάλεη ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ελεκεξψλνληαο  φηη ηα εκπνξεχκαηα 

έρνπλ απνζηαιεί ζηνλ κεηαθνξέα (forwarder). Δπίζεο,  ν κεηαθνξέαο θνηηάδεη θαη 

ζεκεηψλεη γηα λα δεη αλ ππάξρνπλ παξαγγειίεο πνπ δελ ηνπ έρνπλ παξαδνζεί ζην 

θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ λαπηηιηαθή εηαηξεία θαη ακέζσο επηθνηλσλεί κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο ψζηε λα επηζπεχζνπλ ηελ παξάδνζε ηνπο.  Μεξηθέο θνξέο έλα 

επηπιένλ έγγξαθν πεξηιακβάλεηαη ζηελ ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ  κε ηελ έλδεημε '' 

εκείσζε πεξηερφκελν '' (contents note)  φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

θαξκάθσλ ή θάπνησλ επηθίλδπλσλ πξντφλησλ (hazardous items) φπσο ηα εχθιεθηα 

πιηθά.   
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Έλα άιιν έγγξαθν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην δειηίν απνζηνιήο  (delivery note) πνπ 

κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ θαη βάζε απηνχ ν 

πξνκεζεπηήο εθδίδεη ην ηηκνιφγην ηνπ. Οξηζκέλεο εηαηξείεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ην 

δειηίν απνζηνιήο ζην ηηκνιφγην πνπ εθδίδνπλ, αλ θαη ε ηηκή ησλ πξντφλησλ ππφ 

θαλνληθέο πξνυπνζέζεηο,  δελ αλαγξάθεηαη ζην δειηίν απνζηνιήο. Σν δειηίν 

απνζηνιήο πεξηέρεη ηνλ αξηζκφ εληνιήο παξαγγειίαο, ηελ εκεξνκελία ηεο απνζηνιήο, 

ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ, ηνλ ηξφπν πνπ είλαη 

ζπζθεπαζκέλα, ηνλ αξηζκφ ησλ δεκάησλ θαη ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, πεξηιακβάλεη, επίζεο, νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ηα εκπνξεχκαηα φηαλ απηά είλαη εχζξαπζηα. Ο πινίαξρνο θαηά ηελ παξαιαβή  

ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα ζθξαγίζεη θαη λα ππνγξάςεη ην δειηίν απνζηνιήο. Απηφ 

απνηειεί απφδεημε γηα ην ηκήκα πξνκεζεηψλ φηη ηα πινίν παξάιαβε ηα αλαγξαθφκελα 

είδε, ψζηε λα πξνρσξήζεη ζηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή.  

 Γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ  πξέπεη επίζεο  λα ιακβάλεηαη ππφςε ην ρξνληθφ 

πιαίζην πνπ επηηξέπεηαη γηα ηηο εξγαζίεο θφξησζεο θαη ειέγρνπ. πρλά παξαηεξνχκε 

φηη ππάξρνπλ αγαζά πνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη ελ ζπλερεία λα ηνπνζεηνχληαη ζε 

θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο πξν ηνπ απφπινπ ηνπ πινίνπ. Όιεο νη εξγαζίεο ζα 

πξέπεη λα είλαη θαιά ζρεδηαζκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ, απφ ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο κέρξη 

ην ζεκείν θφξησζεο θαηά κήθνο ηεο πιεπξάο ηνπ πινίνπ. Ο έιεγρφο ησλ πξντφλησλ  

γηα ηελ πνζφηεηα, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ πνηφηεηα ηνπο έλαληη ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ εληνιή ηεο παξαγγειίαο είλαη κηα ζεκαληηθή εξγαζία πνπ πξέπεη λα 

θάλεη ην πιήξσκα. Σπρφλ δηαθνξέο ζα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ. Σα πξντφληα πνπ έιαβε ην αξκφδην πξνζσπηθφ ζην πινίν, ζηε 

ζπλέρεηα ζπγθξίλνληαη απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ  κε ην δειηίν απνζηνιήο θαη ην 

ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή θαζψο θαη κε ηε ζρεηηθή εληνιή αγνξάο (Nydick and Hill, 

1992). 
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2.2.4.6.ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

 

Πιένλ ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ε επηθνηλσλία αγνξαζηή θαη πξνκεζεπηή 

ζπκπεξηιακβάλεη ηηο παξαγγειίεο, ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηα ηηκνιφγηα, ηα νπνία 

απνζηέιινληαη  απεπζείαο απφ ππνινγηζηή ζε ππνινγηζηή θαη φρη ηαρπδξνκηθψο  

(Applegate, McFarlan and McKenney, 1999). πλεπψο, παξαηεξνχκε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο αληαιιαγήο εγγξάθσλ απφ ηελ ειεθηξνληθή επηρείξεζε.  

Ζιεθηξνληθή επηρείξεζε είλαη ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ απφ έλαλ ππνινγηζηή ζε 

έλαλ άιιν κε ειεθηξνληθά κέζα, ρξεζηκνπνηψληαο ζπκθσλεκέλα πξφηππα. Οη βαζηθνί 

ηχπνη δεδνκέλσλ πνπ δηαβηβάδνληαη είλαη ν εκπνξηθφο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

ειεθηξνληθή δήηεζε, ηελ παξαγγειία θαη ηηο νδεγίεο παξάδνζεο,  ν ηερληθφο ηχπνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο θαη ε λνκηζκαηηθή κέζνδνο πνπ αθνξά 

ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα γηα ειεθηξνληθή κεηαθνξά ρξεκάησλ.  

Με ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηα λέα κέζα ηερλνινγίαο είλαη, ινηπφλ, εκθαλήο ε 

αιιαγή ζηα ζπζηήκαηα πιεξσκήο. Δηδηθφηεξα, κε ηα λέα ζπζηήκαηα πψιεζεο  ν 

πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πιεξψζεη γηα αγαζά κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο, ε νπνία 

ειέγρεηαη ζην ηακείν. Σέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο γίλεηαη ζε δεπηεξφιεπηα. Σα 

θεθάιαηα κεηαθέξνληαη απφ ην πηζησηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ αγνξαζηή ζην ινγαξηαζκφ 

ηνπ πξνκεζεπηή, είηε ακέζσο είηε ζε κηα λχρηα. Έλα άιιν πιενλέθηεκα είλαη φηη φζνη 

ζπκκεηέρνπλ ζε νιφθιεξε ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ κνηξάδνληαη άκεζα πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο πσιήζεηο θαη ηα πξντφληα ζε απφζεκα. ρεηηθά κε ηελ εχξεζε ησλ πξντφλησλ 

πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηεο αγνξάο, νη ππάιιεινη ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ κπνξνχλ λα 

αλαδεηήζνπλ ηα αγαζά κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη επξέσο 

δηαζέζηκεο ζην δηαδίθηπν  απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. Ζ αλαδήηεζε γίλεηαη ζπλήζσο 

είηε κέζσ ηεο αλαθνξάο ηνπ πξντφληνο είηε κε ηελ πεξηγξαθή απηνχ, έρνληαο επηπιένλ 

ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηηκή θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

(Applegate, McFarlan and McKenney, 1999). 



 
 
 
 
 

39 
 

 

2.2.4.7.ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

 

Ζ ζσζηή πιεξνθφξεζε γηα ηα πξντφληα πνπ βξίζθνληαη ζε απφζεκα ζην πινίν 

απνηειεί ηε βάζε γηα έλα πγηέο ζχζηεκα απνγξαθήο εκπνξεπκάησλ θαη ηελ αθφινπζε 

αλαπιήξσζε (αλεθνδηαζκφ) απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε έιιεηςε.  Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηκήκαηα πξνκεζεηψλ ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

(βάζεηο δεδνκέλσλ) πνπ έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο ελφηεηεο γηα ηελ θαηαγξαθή 

εκπνξεπκάησλ θαη ηελ παξαγσγή παξαγγειηψλ θαη ιεηηνπξγνχλ κε πξνθαζνξηζκέλεο 

παξακέηξνπο. ε πεξίπησζε πνπ εηζαρζνχλ ιαλζαζκέλεο παξάκεηξνη ζην ζχζηεκα 

κπνξνχλ λα πξνθιεζεί δπζιεηηνπξγία ηφζν ζηελ πνζφηεηα ηεο παξαγγειίαο, φζν θαη 

ζην ρξφλν παξάδνζεο (Porter, 1990). 

 

2.2.4.8.ΔΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΧΝ 

 

Λφγσ ησλ δηαθνξψλ ζηελ θνπιηνχξα, ζηπι ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, νη 

επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ κε κεγάιε δηαθνξά σο πξνο ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ 

ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ. ε κηθξέο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη 

πξέπεη λα θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξηνρή επζχλεο, ελψ νη κεγαιχηεξεο 

επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ζπλήζσο πην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Σν πνζφ πνπ κπνξεί 

θάπνηνο λα δαπαλήζεη γηα θάζε παξαγγειία, θαη ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί, εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ην κέινο απηφ ζηελ εηαηξεία, ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ηδίαο. Δπεηδή ζε κηα λαπηηιηαθή επηρείξεζε 

ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο,  εμνπζία θαη γλψζε πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε δηεθπεξαίσζε κηαο παξαγγειίαο ππάξρεη ζπλήζσο έλα κφλν αξκφδην 

πξφζσπν ην νπνίν δίλεη ηελ έγθξηζε (ππνγξαθή) θαη εληνιή γηα λα πξνρσξήζεη ε 

παξαγγειία. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαγγειηψλ νη πεξηζζφηεξεο λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο αλαπηχζζνπλ ηα φξηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,  δειαδή φηαλ ην πνζφ ηεο ηάμεο 
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ππεξβαίλεη έλα θαζνξηζκέλν πνζφ, ην αξκφδην άηνκν πξέπεη λα ππνγξάςεη ηελ εληνιή. 

Τπάξρνπλ ζπλήζσο ηξία επίπεδα, κηθξέο παξαγγειίεο κέρξη πεξίπνπ 1000 επξψ, 

κεζαίεο παξαγγειίεο ζην εχξνο ησλ 1000 κέρξη ησλ 15.000 επξψ θαη κεγάιεο 

παξαγγειίεο κε φξην άλσ ησλ € 15.000. Ζ έγθξηζε ησλ κεγάισλ παξαγγειηψλ ζπλήζσο 

απαηηεί ηελ ππνγξαθή απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν (CEO) ηεο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο ελψ γηα ηηο κηθξφηεξεο παξαγγειίεο αξθεί ε ππνγξαθή ηνπ δηεπζπληή ηνπ 

ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ (Brynhildsvoll and Abrahamsen, 2002). 

 

2.2.4.9.ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΑΡΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ 

 

2.2.4.9.1.ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ  ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ 

 

Σα πην ζεκαληηθά έγγξαθα  είλαη νη παξαγγειίεο ησλ πξντφλησλ  θαη ηα έγγξαθα 

επηβεβαίσζεο ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Σα δχν απηά έγγξαθα θαη ην 

δειηίν παξάδνζεο  απνηεινχλ ηε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηεο λαπηηιηαθήο 

εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληαιιαγή, θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θνηλή ζπκθσλία 

ζρεηηθά κε ην ηη πξφθεηηαη λα παξαδνζεί θαη ην ηη πξέπεη λα πιεξσζεί. Καλνληθά απηά 

ηα έγγξαθα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, παξ 'φια 

απηά, εμαθνινπζεί λα είλαη πην ζπρλή  ε απνζήθεπζε ηνπο ζε έλα ζχζηεκα αξρείσλ 

(Brynhildsvoll and Abrahamsen, 2002). 

2.2.4.9.2.ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ ΠΑΡΑΓΟΖ 

 

Οη παξαδφζεηο ειέγρνληαη γηα ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ζχκθσλα κε ηελ 

παξαγγειία θαη ην δειηίν ηνπ πξνκεζεπηή. Σπρφλ απνθιίζεηο απφ ην δειηίν, δηαθνξέο 

θαη δεκηέο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη. Έπεηηα απφ ηνλ έιεγρν ησλ αγαζψλ, ν ειεγθηήο 

(ζπλήζσο ν θαπεηάληνο ή ν ππνπινίαξρνο) ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ην δειηίν ηνπ 
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πξνκεζεπηή (delivery note)  γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζσζηήο παξάδνζεο ζην πινίν 

(Brynhildsvoll and Abrahamsen, 2002).  

2.2.4.9.3.ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΣΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 

 

Όηαλ πξέπεη λα απνξξηθζνχλ πξντφληα, ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ακέζσο 

γηα ηελ πνζφηεηα ηνπο θαη ηνλ ιφγν απφξξηςεο ηνπο. Αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ αηηία 

ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο, νη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ αγνξαζηή θαη πσιεηή κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε δηάθνξεο κεζφδνπο δηάζεζεο. Σα εκπνξεχκαηα κπνξεί λα επηζηξαθνχλ 

ζηνλ πξνκεζεπηή γηα πιήξε πίζησζε, είηε γηα δηφξζσζε ζην εξγνζηάζην ηνπ 

πξνκεζεπηή, είηε ηέινο κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ ζην θαξάβη απφ ην πιήξσκα ή απφ 

θάπνην ηερληθφ ηνπ πξνκεζεπηή ν νπνίνο είλαη παξψλ.  Άιιεο δπλαηφηεηεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ απνδνρή ηνπ πξντφληνο  κε κεησκέλε ηηκή ρξέσζεο γηα ηελ 

λαπηηιηαθή εηαηξεία. Σα εκπνξεχκαηα πνπ απνξξίθζεθαλ απφ ηνλ αγνξαζηή είλαη 

ηδηνθηεζία ηνπ πσιεηή, σο εθ ηνχηνπ, θακία εξγαζία δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη ζε απηά 

ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ πσιεηή. Όηαλ ηα αγαζά απνξξίπηνληαη, έλα ρξεσζηηθφ 

ζεκείσκα (debit note) πξέπεη λα ζπλνδεχεη ην δειηίν απνζηνιήο (dispatch note) ζηνλ 

πξνκεζεπηή. Οη παξαδφζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ πνζφηεηα πνπ έρεη παξαγγειζεί απφ 

ην ηκήκα πξνκεζεηψλ, ή παξαδφζεηο πξντφλησλ αλψηεξεο πνηφηεηαο θαη αμίαο  ζα 

πξέπεη επίζεο λα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ πξνκεζεπηή θαη ε απνδνρή απηψλ ησλ 

πξντφλησλ ππφθεηηαη ζε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ (λαπηηιηαθήο εηαηξείαο θαη 

πξνκεζεπηή) (Axelsson et al, 2005). 

3.ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ  

 

Ζ επηινγή πξνκεζεπηψλ ζεσξείηαη κία απφ ηηο θχξηεο δηαδηθαζίεο ησλ ηκεκάησλ 

πξνκεζεηψλ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε πςειή πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ν έγθαηξνο ρξφλνο παξάδνζήο ηνπο, θαη νη αληαγσληζηηθέο ηηκέο ηνπο, 

απνηεινχλ παξαδνζηαθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ελφο 

πξνκεζεπηή απφ ηνπο αγνξαζηέο (Mandal θαη Deschmukh, 1994). χκθσλα κε ηνλ 
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Giunipero (1993), γηα ηελ εχξεζε ησλ πξνκεζεπηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηεο πεγέο, 

φπσο ην Γηαδίθηπν, νη ειεθηξνληθέο ζειίδεο πξνκεζεπηψλ, νη πσιεηέο, νη 

επαγγεικαηηθέο επαθέο, νη εκπνξηθέο εθζέζεηο, νη θαηάινγνη ησλ πξνκεζεπηψλ, θαη νη 

παιηφηεξεο θαηαρσξήζεηο αγνξψλ (ζπλεξγαζίεο). Έπεηηα απφ ηελ εχξεζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ, νη αγνξαζηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ κεηαμχ πνιιαπιψλ ή 

απνθιεηζηηθψλ πεγψλ πξνκεζεηψλ. Αλ θαη ζην παξειζφλ, έηεηλε λα επηθξαηήζεη ε 

ηαθηηθή επηινγήο πνιιαπιψλ πεγψλ πξνκεζεπηψλ, ζήκεξα είλαη γεληθψο απνδεθηφ φηη 

θακία απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο κεζφδνπο δελ επηθξαηεί ππέξ ηεο άιιεο, θαζψο ε 

απφθαζε εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο, φπσο ν ζπγθεθξηκέλνο αγνξαζηήο θαη 

πξνκεζεπηήο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ε αγνξαζηηθή δηαδηθαζία, ην θφζηνο 

θαη ε ηνπνζεζία παξάδνζεο ησλ πξνκεζεηψλ (Lysons, 1996). χκθσλα κε ηνλ Chau 

(2006) θαη νη δχν κνξθέο επηινγήο πξνκεζεπηψλ παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά απφ 

πιενλεθηήκαηα πνπ ηηο θαζηζηά νπζηψδεηο. Δηδηθφηεξα, πξνηέξεκα ζεσξείηαη ε 

δπλαηφηεηα επηινγήο πεξηζζφηεξσλ πξνκεζεπηψλ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο έγθαηξεο 

παξνρήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ έλαλ θαη κφλν πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ, ζεηηθφ 

ζηνηρείν απηήο ηεο επηινγήο απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα 

απνζπάζνπλ νηθνλνκηθφηεξεο πξνζθνξέο, ιφγσ ηεο χπαξμεο έληνλνπ αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ. Σέινο, νη πεξηζζφηεξνη πξνκεζεπηέο παξέρνπλ επξχηεξε 

γλψζε θαη θαη‟ επέθηαζε εμεηδίθεπζε, θαη κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζε κε 

αλακελφκελεο πηζαλέο δηαθπκάλζεηο ησλ πνζνηήησλ ησλ πξντφλησλ πνπ δεηήζεθαλ 

απφ ηνπο αγνξαζηέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο επηινγήο ελφο 

απνθιεηζηηθνχ πξνκεζεπηή ζπγθαηαιέγνληαη νη κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, 

θαζψο επίζεο θαη ε κεγαιχηεξε εκπηζηεπηηθφηεηα, θαη ε θαιχηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ δχν ζπλεξγαδφκελσλ κεξψλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο γηα ηε 

δηαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (Zhang 

et al, 2003). 
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3.1.ΒΑΗΚΑ ΣΑΓΗΑ ΓΗΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα γίλεηαη κηα απφπεηξα ζπλνπηηθήο ζπιινγήο ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ βεκάησλ κηαο νπζηαζηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο δηεξγαζίαο 

αμηνιφγεζεο, επηινγήο πξνκεζεπηψλ ζηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο επίζεο θαη 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ επηηπρή θαη αίζηα έθβαζε 

ηνπ θάζε ζηαδίνπ. 

Πξώην ηάδην: ρεδηάδνληαο ηελ πνιηηηθή πξνκεζεηώλ 

Χο ελαξθηήξην θαη βαζηθφ ζηάδην πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο αμηνιφγεζεο, επηινγήο ησλ 

πξνκεζεπηψλ ραξαθηεξίδεηαη ν θαζνξηζκφο ηεο πνιηηηθήο πξνκεζεηψλ. Σν ζηάδην απηφ 

πεξηιακβάλεη ην πιαίζην ηεο δηεξγαζίαο, ηε θηινζνθία θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκεζεί κηα θνηλή βάζε έλαξμεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

δηεξγαζίαο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο πξνκεζεπηψλ. 

Γεύηεξν ηάδην: Γεκηνπξγώληαο ηε βέιηηζηε ιίζηα επηινγήο πξνκεζεπηώλ 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο γηα θάζε λαπηηιηαθή εηαηξεία ζεσξείηαη ε εχζηνρε επηινγή 

λαπηηιηαθψλ πξνκεζεπηψλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ 

θαζηζηνχλ πην αμηφπηζηε, φπσο γηα παξάδεηγκα ν αξηζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ε 

ζρέζε ηνπο κε ηελ λαπηηιηαθή επηρείξεζε (Johnson, 2001).  Δίλαη γεγνλφο φηη πιείνλεο 

λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο εθείλνπο κε 

ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπλεξγαζηεί θαη παιηφηεξα κεηξηάδνληαο έηζη επηθείκελνπο 

θηλδχλνπο πνπ δπλεηηθά ππάξρνπλ ζε κηα λέα ζπλεξγαζία. Ζ ήδε ππάξρνπζα 

ζπλεξγαζία βαζίδεηαη ζε κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηεο εηαηξείαο, 

εθφζνλ θπξηαξρεί ε εκπεηξία θαη ε γλψζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα επξχηεξε πνηνηηθή 
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απφδνζε. Χζηφζν, παξαηεξείηαη κηα ζπλερφκελε κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, 

φπνπ λέα πξντφληα, λέεο ππεξεζίεο θαη λένη πξνκεζεπηέο πξνθχπηνπλ. Έθδειν είλαη, 

φκσο, φηη ειινρεχεη ν θίλδπλνο ειιηπνχο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, 

θαζψο νη θαηάινγνη ηνπο ζπρλά παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο, κε απνηέιεζκα λα 

πεξηνξίδνληαη θαη ηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο. πλεπψο, 

απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε επαλεμέηαζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ήδε επηιεγκέλσλ 

πξνκεζεπηψλ, θαζψο επίζεο θαη ε δηελεθήο έξεπλα αγνξάο.  

Σξίην ηάδην: Αμηνινγώληαο ηνπο πηζαλνύο πξνκεζεπηέο 

Έπεηηα απφ ην ζηάδην ζχληαμεο ελφο θαηαιφγνπ ή κηαο ιίζηαο ελ δπλάκεη επηιεγκέλσλ 

πξνκεζεπηψλ, αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηνρπξσζεί φηη ε 

εηαηξεία επηιέγεη ηνπο πξνκεζεπηέο εθείλνπο πνπ θξίλεη φηη δηαζέηνπλ άκεζε θαη 

ζπλερή παξνρή ηνπ πξντφληνο θαη ησλ ππεξεζηψλ ζηελ πξνδηαγεγξακκέλε πνηφηεηα θαη 

πνζφηεηα πνπ επηζπκεί ε λαπηηιηαθή επηρείξεζε. Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζα 

πξέπεη λα εθαξκφδεηαη είηε ζηνπο πξνκεζεπηέο πξνυπάξρνπζαο ζπλεξγαζίαο είηε ζηνπο 

ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο. 

Σέηαξην ηάδην: Δπηιέγνληαο ηνπο πξνκεζεπηέο    

Σν ζπγθεθξηκέλν ζηάδην απνηειεί θχξην ζηάδην ζπλέρεηαο ηεο δηεξγαζίαο ηεο 

αμηνιφγεζεο, εθφζνλ νη αξκφδηνη είλαη ππφρξενη λα επηιέμνπλ κεηαμχ ησλ 

πξνκεζεπηψλ πνπ έρνπλ ήδε αμηνινγεζεί θαη εγθξηζεί. Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα επηιέμνπλ 

εθείλνπο πνπ ζεσξνχλ ηθαλνχο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ θαη ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο, πξνδηαγξάθνληαο αξρηθά 

ηνλ ηξφπν δηεξγαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη βαζηθφ θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο απνηειεί ε θαιχηεξε βαζκνινγία πνπ ζα απνζπάζεη ν πξνκεζεπηήο 

έπεηηα απφ ηελ αμηνιφγεζε, ε νπνία ζα πινπνηεζεί κε ηε ρξήζε ηφζν ησλ πνηνηηθψλ, 

φζν θαη ησλ πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ επηινγήο. Δπηπιένλ, θξηηήξην επηινγήο απνηειεί θαη 

ε πξνζθνξά κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηνπο εγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο. Αθφκε, ε 

ηειηθή απφθαζε ησλ αξκνδίσλ εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη αλακθηζβήηεηα απφ ηελ 
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εκπεηξία θάπνηαο πξνυπάξρνπζαο ζπλεξγαζίαο θαη απφ ηε θήκε ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ 

αγνξά. Γηα ηελ ηέιεζε, ινηπφλ, απηνχ ηνπ ζηαδίνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε 

ζηάζε πνπ ζα δηαηεξήζνπλ νη αξκφδηνη έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ, θαζψο ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ κε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία, εθαξκφδνληαο ελ ζπλερεία θαη ηε 

δηαξθή επαλαμηνιφγεζε ζηνπο πξνκεζεπηέο. 

Πέκπην ηάδην: Δπαλαμηνινγώληαο ηνπο πξνκεζεπηέο   

χκθσλα κε ην πξναλαθεξζέλ ζηάδην ηεο επηινγήο ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη αλαγθαίν ην 

ζηάδην ηεο επαλαμηνιφγεζεο ηνπο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Κχξηνο ζηφρνο απηήο 

ηεο δηαδηθαζίαο ζεσξείηαη ε εκθάληζε πνπ πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ επηιεγκέλσλ πξνκεζεπηψλ θάπνηαο ζπλεξγαζίαο. Ζ επαλαμηνιφγεζε 

ηειείηαη κε ηα ίδηα αθξηβψο θξηηήξηα, εξγαιεία θαη κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

ζην ζηάδην ηεο απιήο αμηνιφγεζεο. Χζηφζν, ε βαξχηεηα δίλεηαη θπξίσο ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζηελ επρέξεηά ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ζε ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ, ηθαλνπνηψληαο ηνπο 

αξκφδηνπο θαη δηαηεξψληαο καδί ηνπο θαιή επηθνηλσλία. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο 

επαλαμηνιφγεζεο απνηειεί ε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο πξνκεζεπηέο είλαη ζπζηεκαηηθή θαη ηεξνχληαη ηα αηνκηθά ηνπο αξρεία. 

Δπαλαμηνιφγεζε πξέπεη λα γίλεηαη θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη 

ζηνπο θαηαιφγνπο ηεο εηαηξείαο  σο ππνςήθηνη, αθφκε θη αλ δελ ππήξμε ζπλεξγαζία 

καδί ηνπο ζηα πιαίζηα ελφο αμηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Έθην ηάδην: Παξαηεξώληαο ηελ αλάπηπμε ησλ πξνκεζεπηώλ  

Παξαηεξείηαη φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

θαη κηθξφ αξηζκφ πξνκεζεπηψλ δηαηεξψληαο καθξνρξφληεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο παξά 

ζπλαιιαγήο. Απηφ σθειεί ηφζν ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αηζζάλνληαη αζθάιεηα θαη 

ηθαλνπνίεζε γηα ηελ έθβαζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ ηειηθή επηινγή ελφο 

πνηνηηθνχ πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο, φζν θαη ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απμάλνπλ ην 

θέξδνο ηνπο, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα ζρέζε κε ζεκέιηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ 
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νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία, θαη κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ πξνήγεζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ πξνκεζεπφκελνπ πιηθνχ θαη ηε ζηαζεξή 

απφδνζε ηνπ πξνκεζεπηή ζε βάζνο ρξφλνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λαπηηιηαθήο 

εηαηξείαο (Johnson, 2001).  

 

3.2.ΜΔΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ζρεηηθά αθελφο κε ηε δεκηνπξγία ηεο ιίζηαο ησλ πξνκεζεπηψλ, θαη 

αθεηέξνπ κε ηελ επηινγή απηψλ, ππάξρνπλ θάπνηα κέζα πνπ απνηεινχλ αξσγνχο γηα 

εγθπξφηεξε θαη πην αμηφπηζηε επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ν δηαδηθηπαθφο ζχλδεζκνο I.S.S.A (International Shipsuppliers and Service 

Association) (www.shipsupply.org). Πξφθεηηαη γηα έλαλ δηεζλή νξγαληζκφ, ν νπνίνο 

ηδξχζεθε ην 1955 ζηελ Κνπεγράγε, κε βαζηθά κέιε ην Βέιγην, ηελ Οιιαλδία, ηε 

Φηιαλδία θαη ηε Γεξκαλία. Σα πεξηζζφηεξα κέιε εθπξνζσπνχληαη απφ θάπνηνλ εζληθφ 

ζχλδεζκν. ήκεξα, ν νξγαληζκφο απηφο αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ 1.700 πξνκεζεπηέο 

πινίσλ/ ηξνθνδφηεο 43 ρσξψλ ζηα κεγαιχηεξα ιηκάληα  παγθνζκίσο. Χζηφζν, 

ππάξρνπλ πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη δελ ζπγθαηαιέγνληαη επίζεκα ζε απηφλ ηνλ δηεζλή 

νξγαληζκφ, εθφζνλ δελ εθπξνζσπνχληαη απφ εζληθνχο ζπλδέζκνπο , αιιά ζπκκεηέρνπλ 

ζηνλ I.S.S.A θαη ζεσξνχληαη ζπλεξγαδφκελα κέιε κε ηνπο άιινπο πξνκεζεπηέο, ηα 

νπνία αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηα 550 ζε 50 ρψξεο. Δπηπξφζζεηα, κέιε ηνπ I.S.S.A ζπρλά 

δηεθδηθνχλ θαη ιακβάλνπλ έλα πηζηνπνηεηηθφ κεγαιχηεξεο ηζρχνο (I.S.S.A quality 

certificate) ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο, απνδεηθλχνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη απνπλένληαο κεγαιχηεξνη εκπηζηνζχλε ζηνπο πειάηεο 

ηνπο (ΥΖΜΑ 2).  

 

 

http://www.shipsupply.org/
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Δικόνα 1 – ΛΟΓΟΣΤΠΟ ISSA 

Πεγή:  (www.shipsupply.org)  

Αθξνγσληαίνη ιίζνη ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ ζεσξνχληαη ν νξζφο θαη πγηήο 

αληαγσληζκφο, ε νκαιή δηεμαγσγή ηνπ εκπνξίνπ θαη ε δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

πξντφλησλ ζε έλα ζεκηηφ επίπεδν. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο 

ηνπ νξγαληζκνχ  I.S.S.A, νη νπνίνη αλαθέξνληαη παξαθάησ:   

 Ζ πξνψζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ πξνκεζεπηψλ πινίσλ 

ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 Ζ ελίζρπζε ησλ επαθψλ ησλ πξνκεζεπηψλ κεηαμχ ηνπο θαη ε 

δεκηνπξγία κηαο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο. 

 Ζ δεκηνπξγία ζρέζεσλ ησλ πξνκεζεπηψλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο, δειαδή 

ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, θαη ε παγίσζε ηνπο ζε βάζνο ρξφλνπ. 

 Ζ βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη ε ηήξεζε ησλ δηεζλψλ θαη λνκηθά 

θαηνρπξσκέλσλ θαλφλσλ ηεο λαπηηιίαο ζρεηηθά κε ηνλ εθνδηαζκφ ησλ πινίσλ. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη επηιερζέληεο πξνκεζεπηέο ππνβάιινληαη, πξηλ ηελ έληαμή 

ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ, ζε απζηεξνχο ειέγρνπο κεγάιεο δηάξθεηαο. Οη ρξνλνβφξνη θαη 

απζηεξνί έιεγρνη νδεγνχλ ζηελ επηινγή πξνκεζεπηψλ απφ ηνλ νξγαληζκφ, νη νπνίνη 

δηαζέηνπλ πξντφληα θαη εθφδηα απνδεθηήο λαπηηθήο πνηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, νη 

http://www.shipsupply.org/
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πξνκεζεπηέο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ νξγαληζκφ θαινχληαη λα ηεξνχλ θάπνηνπο βαζηθνχο  

θαλφλεο πνπ απνπλένπλ εκπηζηνζχλε, δηαζθαιίδνληαο ηε θήκε ηνπο ζηνλ λαπηηθφ 

θιάδν δηεζλψο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θαλφλεο απηνί είλαη : 

 1ορ ΚΑΝΟΝΑΣ -Γιαζηπέβλυζη 

Ο ζπγθεθξηκέλνο θαλφλαο αλαθέξεη φηη ν πξνκεζεπηήο δελ πξέπεη λα εμαπαηήζεη ηνλ 

αγνξαζηή, ελ πξνθεηκέλσ ηελ λαπηηιηαθή εηαηξεία, ζρεηηθά κε ην βάξνο, ην κέγεζνο, 

ηελ πνζφηεηα θαη ηελ εηηθέηα ηνπ πξντφληνο. 

 2
ορ

 ΚΑΝΟΝΑΣ-Υποκαηάζηαζη ηυν πποφόνηυν 

Θεσξείηαη αλαγθαίν απφ ηνπο πξνκεζεπηέο λα κελ νδεγνχληαη ζε ελέξγεηεο 

αληηδενληνινγηθέο θαη παξάλνκεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, δελ πξέπεη λα αληηθαζηζηνχλ 

έλα πξντφλ κε θάπνην άιιν δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο ή αμίαο, αθφκε θαη δηαθνξεηηθήο 

επσλπκίαο (brand), παξά κφλν έπεηηα απφ ηελ ελεκέξσζε θαη ελ ζπλερεία ηελ έγθξηζε 

ηνπ αγνξαζηή. 

 3
ορ

 ΚΑΝΟΝΑΣ-Πλαζμαηικέρ λίζηερ ηιμών (price lists) 

Κξίλεηαη, εμίζνπ, αληηδενληνινγηθή ε πιαζκαηηθή θαηαγξαθή ησλ ηηκψλ, φζνλ αθνξά 

ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ, ε νπνία πξαγκαηψλεηαη γηα λα πξνζεγγίζεη πεξηζζφηεξνπο 

αγνξαζηέο, αιιά δελ ηζρχεη κέρξη ην ηειηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. 

 4
ορ

 ΚΑΝΟΝΑΣ-Παπαπλανηηική ηιμολόγηζη 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ θαλφλα είλαη παξάλνκν θαη αληηδενληνινγηθφ ν 

πξνκεζεπηήο λα εθδψζεη θαη λα πξνζθνκίζεη έλα ηηκνιφγην ή θάπνην άιιν παξφκνην 

έγγξαθν κε ην νπνίν ζα εμαπαηήζεη ή ζα παξαπιαλήζεη ηνλ αγνξαζηή. 
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 5
ορ

 ΚΑΝΟΝΑΣ-Απαγοπεςμένη διάκπιζη 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ 5
ν
 θαλφλα, ν πξνκεζεπηήο απαγνξεχεηαη λα δψζεη 

νπνηαδήπνηε πίζησζε, έθπησζε ή λα επηζηξέςεη θάπνην ρξεκαηηθφ πνζφ. Αλ νδεγεζεί 

ζε κηα ηέηνηα ελέξγεηα, ηφηε ζεσξείηαη φηη πξνζβάιιεη ηελ ππάξρνπζα πνιηηηθή ηνπ 

εκπνξίνπ, θαζψο φρη κφλν πξνβαίλεη ζε δηάθξηζε κε άδηθν ηξφπν κεηαμχ ησλ 

αγνξαζηψλ παξφκνησλ εκπνξεπκάησλ, αιιά δεκηνπξγεί κηα ζρέζε κνλνπσιίνπ, ε 

νπνία εμειίζζεηαη κε αζέκηηα πιενλεθηήκαηα. 

 6
ορ 

ΚΑΝΟΝΑΣ-Απαγοπεςμένερ μοπθέρ ηος εμποπίος-Παπάνομερ ππακηικέρ 

καθοπιζμού ηυν ηιμών 

χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζσζηά δνκεκέλεο ζρέζεηο πξνκεζεπηψλ θαη αγνξαζηψλ, πξέπεη λα απνθεπρζεί ε 

ζχλαςε θάπνηνπ είδνπο ζπκθσλίαο ή ζπλσκνζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ I.S.S.A γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ή ηε δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ, αθφκε θαη γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ εκπνξίνπ. 

 7
ορ

 ΚΑΝΟΝΑΣ-Απαγόπεςζηρ  πώληζηρ  κάηυ ηος κόζηοςρ ή ζε 

αδικαιολόγηηα σαμηλέρ ηιμέρ 

Πξνβιέπεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ θαλφλα, ε απαγφξεπζε πψιεζεο ή 

πξνζθνξάο ελφο  πξντφληνο θάησ ηνπ θφζηνπο ή ζε αδηθαηνιφγεηα ρακειέο ηηκέο, κε 

θχξηα  πξφζεζε λα πεξηνξηζηεί ν αληαγσληζκφο θαη λα δεκησζεί θάπνηνο αληαγσληζηήο 

ή λα δεκηνπξγεζεί ζηε ζπλέρεηα κηα κνλνπσιηαθή ζρέζε. 

 8
ορ

 ΚΑΝΟΝΑΣ-Γελεαζηική πποζέγγιζη ζηοςρ ςπαλλήλοςρ ηυν αγοπαζηών 

Θεσξείηαη αληηδενληνινγηθφ λα δειεάζεη θάπνηνο πξνκεζεπηήο ηνλ ππάιιειν ηεο 

λαπηηιηαθήο εηαηξείαο κε θάπνηνπ είδνπο δσξνδνθία, έηζη απνδεηθλχεηαη ε πξφζεζε ηνπ 
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πξνκεζεπηή λα πεξηνξηζηεί ν αληαγσληζκφο ηνπ εκπνξίνπ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζπλζήθεο πην νκαιέο γηα κηα επλντθφηεξε απαζρφιεζε κε πνιιά θέξδε θαη νθέιε απφ 

ηελ πιεπξά, ηφζν ηνπ πξνκεζεπηή, φζν θαη ηνπ ππαιιήινπ ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξίαο. 

 9
ορ

 ΚΑΝΟΝΑΣ-Γςζθήμηζη ηυν ανηαγυνιζηών ή τεςδή δςζθήμηζη ηυν 

πποφόνηυν ηοςρ  

Ο ηειεπηαίνο θαλφλαο νξζνχ αληαγσληζκνχ θαη δενληνινγίαο, αλαθέξεη φηη 

απαγνξεχεηαη ξεηά ζηνπο πξνκεζεπηέο λα δπζθεκήζνπλ ή λα ππνηηκήζνπλ ςεπδψο 

θάπνηνλ αληαγσληζηή ηνπο, θαηαινγίδνληάο ηνπ δηάθνξεο θαηεγνξίεο γηα 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, ακθηζβεηψληαο ηνλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, θαη 

θαηεγνξψληαο ηνλ γηα αλππφζηαηεο θαθέο ζπκπεξηθνξέο (www.shipsupply.org). 

Δπηπξφζζεηα, έλα ελαιιαθηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ζπγρξφλσο κέζν εχξεζεο θαη 

επηινγήο ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη ην Ship Serve, κηα κεραλή αλαδήηεζεο λαπηηιηαθψλ 

πξνκεζεηψλ, ε νπνία βνεζά ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο λα βξνπλ ηξνθνδφηεο/ 

πξνκεζεπηέο εχθνια θαη λα εκπνξεπηνχλ επηηπρψο. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα κηα 

πιαηθφξκα, πνπ ηδξχζεθε ην 1999 απφ ηνλ  Paul Ostergraard, ν νπνίνο είρε ην φξακα 

πσο ην δηαδίθηπν ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηελ νηθνλνκία ηεο παγθφζκηαο λαπηηιηαθήο 

βηνκεραλίαο. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ Ship Serve απφ ηελ πιεπξά ησλ αγνξαζηψλ, είλαη ε 

επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο απνηακίεπζεο ρξεκάησλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα βνεζά ηνπο πξνκεζεπηέο λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πςειφηεξεο πνηφηεηαο 

θαη ηνπο σζεί ζε λέεο αγνξέο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία λένπ πειαηνινγίνπ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2012 ην Ship Serve ζπλεηέιεζε ζηελ εθηέιεζε 5.000.000 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζπλνιηθήο αμίαο 2.300.000.000 δνιαξίσλ. Απηφ πξνήιζε απφ 

ηελ δξαζηεξηφηεηα 50.000 ρξεζηψλ ηνπ Ship Serve ζε 101 ρψξεο παγθνζκίσο. ήκεξα, 

εγθαζίζηαηαη ζε 9 ρψξεο κε ηα κεγαιχηεξα γξαθεία δηνίθεζεο λα βξίζθνληαη ζηελ 

Μαλίια ζηηο Φηιηππίλεο. Αθφκε, νη ρξήζηεο/ κέιε ηνπ Ship Serve αξηζκνχληαη ζε 200 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, λαππεγία θαη εξγνιάβνπο γεσηξήζεσλ θαη ζε πάλσ απφ 8.000 

πινία, ελψ νη πξνκεζεπηέο πνπ εδξεχνπλ ζην Ship Serve ππνινγίδνληαη ζηνπο 45.000. 

http://www.shipsupply.org/
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Οη πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο επηηπγράλνληαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο 

δηαδηθηπαθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο, ε νπνία ζα έρεη πξφζβαζε ζε 

έλαλ επξχ θαηάινγν πξνκεζεπηψλ, αλαδεηψληαο ηνπο κε βάζε ην αληηθείκελν πνπ 

επηδηψθεη λα πξνκεζεχζεη ηα πινία ηεο. Πην αλαιπηηθά,  ππάξρνπλ 4 βαζηθέο 

θαηεγνξίεο πνπ βνεζνχλ ηνπο αγνξαζηέο λα βξνπλ άκεζα ην αληηθείκελν πνπ 

επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ. Απηέο είλαη: 

 Σν είδνο ηεο πξνκήζεηαο, παξαδείγκαηνο ράξηλ ηα αληαιιαθηηθά ηεο θχξηα 

κεραλήο ηνπ πινίνπ (main engine spares),νη αληιίεο (pumps), ε ηξνθνδνζία 

(provisions) θ.ά. 

 Ζ κάξθα (brand), δειαδή, ζε πεξίπησζε πνπ νη αγνξαζηέο επηζπκνχλ ηελ αγνξά 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληαιιαθηηθνχ απεπζχλνληαη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

αληηπξφζσπν (π.ρ. MAN B&W, MITSUBISHI, SKF Bearings, Danfoss 

Refrigeration, AC and Heating). 

 Ζ  ρψξα, κηα γεληθή θαηεγνξία, πνπ πεξηιακβάλεη πξνκεζεπηέο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα ιηκάληα ηεο. 

 Σν φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν αλαδεηά ν αγνξαζηήο θαη εκθαλίδεηαη κε 

αιθαβεηηθή ζεηξά.   

Οπζηαζηηθφ βνήζεκα απνηειεί θαη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη κέζσ ηνπ Ship 

Serve έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαθεκηζηνχλ θαη λα δειεάζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο 

πξνζθέξνληάο ηνπο πνηνηηθά πξντφληα ζε ζεκηηέο ηηκέο κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο κε ηνπο αγνξαζηέο θαη λα απνθηήζνπλ θαιή 

θήκε παγθνζκίσο, δηεπξχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πειαηεία ηνπο. 

Δπηπιένλ, κέζσ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο 

θαηαλαιψλνληαο ιηγφηεξν ρξφλν λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ειεθηξνληθά ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο δήηεζεο πξνκεζεηψλ απφ ηνπο αγνξαζηέο, ηεο απάληεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ κε ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο, ησλ παξαγγειηψλ, θαη ηέινο ηεο επηβεβαίσζεο ηεο παξαγγειίαο. 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο λα 
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αλαδεηήζνπλ θαη λα βξνπλ ηνπο εγγεγξακκέλνπο αγνξαζηέο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Ship 

Serve (www.shipserve.com).  

Δίλαη εχινγν λα αλαθεξζεί φηη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν γηα πξψηε θφξα θάλεη ηελ 

εκθάληζή ηεο κηα θαηλνηφκα έλσζε, ε HEMEXPO (Hellenic Marine Equipment 

Manufacturers & Exporters), πνπ απνηειεί κηα πξσηνβνπιία  απφ ΔΛΛΖΝΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ. Πξσηαξρηθνί ζηφρνη ηεο 

ΖΔΜΔΥPO είλαη αθελφο ε πξνψζεζε λαπηηιηαθνχ εμνπιηζκνχ πνπ θαηαζθεπάδεηαη 

ζηελ Διιάδα απφ ειιεληθέο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο, θαη αθεηέξνπ ε εμαγσγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ ζηελ παγθφζκηα αγνξά ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο 

βηνκεραλίαο. Έηζη, ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηελ αλάπηπμε θαη 

θαηαζθεπή ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο λαπηηιηαθνχ εμνπιηζκνχ, επελδχνληαο ζηελ 

θαηλνηνκία θαη ζηνρεχνληαο ζηελ εμσζηξέθεηα απνθάζηζαλ λα ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο 

ηνπο θαη λα ζρεκαηίζνπλ ηελ HEMEXPO. Ξεθηλψληαο δπλακηθά θαηφξζσζαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξά ζεκέιηα θαη πξννπηηθέο γηα ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε 

λαππεγεία παγθνζκίσο. Οη πξψηεο εθηηκήζεηο ησλ ηδξπηψλ ηεο HEMEXPO δείρλνπλ ηε 

γξήγνξε εμέιημή ηεο, ε νπνία πξφθεηηαη λα πξνέιζεη απφ ηηο ζπλεξγαζίεο κε έλαλ 

ζεκαληηθφ αξηζκφ πεξίβιεπησλ εηαηξεηψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα.  

Σα κέιε ηεο HEMEXPO ιεηηνπξγνχλ ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ηνπο ζηελ Διιάδα, 

απαζρνιψληαο Έιιελεο κεραληθνχο θαη επηζηεκνληθνχο εκπεηξνγλψκνλεο. 

Καηαζθεπάδνπλ πξντφληα θαηλνηφκα, φπσο πξναλαθέξζεθε, βξαβεπκέλα θαη 

πηζηνπνηεκέλα απφ λενγλψκνλεο παγθφζκηνπ θχξνπο, εθαξκφδνληαο ζηηο εηαηξείεο 

κεζφδνπο in-house R&D (έξεπλαο θαη αλάπηπμεο) ζε κφληκε ζπλεξγαζία κε ειιεληθά 

θαη μέλα  παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα. Έρνπλ βξαβεπηεί απφ ηελ αθαδεκία ησλ 

Αζελψλ, ηνλ ηδξπηή ηεο Microsoft Bill Gates, ηελ Lloyds, ηελ Seatrade θαζψο θαη 

ζχλδεζκν ειιεληθψλ βηνκεραληψλ.   

Ζ HEMEXPO  ζηνρεχεη ζε κηα πγηή – ηζνκεξή πξνψζεζε ησλ κειψλ ηεο πνπ ζα θέξεη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε φια ηα κέιε ηεο, δηαζθαιίδνληαο καθξνπξφζεζκε 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα. Σν ζηξαηεγηθφ πιάλν ηεο έλσζεο πξσηαξρηθψο 

http://www.shipserve.com/


 
 
 
 
 

53 
 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνβνιή θαη πξναγσγή ησλ εηαηξεηψλ κειψλ ηεο ζε εζληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ ζηξαηεγηθφ πιάλν ηα κέιε ηεο 

HEMEXPO ζα νξγαλψλνπλ  θαη ζα ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ  ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, εληζρχνληαο ηελ εκπνξηθή θαη εξεπλεηηθή ηνπο ζπλεξγαζία. 

πλνςίδνληαο, ζρεηηθά κε φζα πξναλαθέξζεθαλ, ν θχξηνο ζθνπφο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

κειψλ ηεο HEMEXPO είλαη, δεδνκέλνπ ηνπ ζθιεξνχ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

πνπ επηθξαηεί ζηελ λαπηηιηαθή αγνξά, νη εηαηξείεο-κέιε λα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθψο ζηηο  ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

ηνπο, θαη ηαπηφρξνλα κέζσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο ,νη εηαηξείεο απηέο λα πξνάγνπλ 

ηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, πξνζθέξνληαο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

θαη‟ επέθηαζε δίλνληαο ψζεζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία.  

Σα κέιε ηεο έλσζεο θαηαζθεπάδνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ λαπηηιηαθνχ 

εμνπιηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνλ ειεθηξνινγηθφ 

θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ, ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο λεξνχ, ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηα 

καγεηξεία, ηα πιπληήξηα, ηελ επίπισζε ησλ πινίσλ θ.ά (www.hemexpo.gr). Αθνινπζεί 

έλαο πίλαθαο κε ηα κέιε ηεο HEMEXPO θαη ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο, ν 

νπνίνο θαηαγξάθηεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 (ΠΗΝΑΚΑ 1). 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ – ΜΔΛΟ HEMEXPO  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  

 

 

 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΗ ΜΟΝΑΓΧΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΣΗΑΖ 
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ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΦΖΛΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΥΟΗΝΗΧΝ ΚΑΗ ΤΡΜΑΣΧΝ ΓΗΑ 

ΓΗΑΦΟΡΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΡΑΒΗΧΝ 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ 

ΦΤΞΖ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΠΛΟΗΧΝ 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΚΑΤΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 

ΠΑΝΔΛ-ΠΟΡΣΔ-ΟΡΟΦΔ 
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ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ 

 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΝΔΡΟΤ 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΚΑΗ 

ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΑΛΤΒΑ, ΥΑΛΒΟΤ ΚΑΗ 

ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ 

 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 
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ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΠΛΟΗΧΝ 

 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΗΓΗΑΗΣΔΡΧΝ ΚΑΗ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΜΔ ΣΖ 

ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΖ ΝΑΝΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

Πίνακας 1 – ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝΧΖ HEMEXPO 

Πεγή: (www.hemexpo.gr) 

 

Παξνκνίσο, ππάξρεη έλαο ζχλδεζκνο ε Worldwide Industrial & Marine Association 

(W.I.M.A.), ε νπνία ηδξχζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαη ηελ 

επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εηαηξεηψλ-κειψλ ηεο, ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη 

ζην εμσηεξηθφ. H W.I.M.A. είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο θαη απνηειεί ηελ 

πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ θαπεηάληνπ Γηάλλε Κνπθνπαληειή, ν νπνίνο πξνζπάζεζε 

λα δψζεη κηα εηδηθή κνξθή θαη δξάζε κε ηελ καθξνρξφληα εκπεηξία ηνπ ζηνλ ζαιάζζην 

θφζκν θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Οη δξάζεηο ηεο W.I.M.A. βαζίδνληαη ζηε ζπλεξγαζία, ηελ  

αιιειεγγχε, ηελ θνηλσληθφηεηα θαη ηε ζπιινγηθφηεηα κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, 

επηβεβαηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πνιχηηκε εξγαζία ηνπ νξγαληζκνχ ζηνπο 

βηνκεραληθνχο θαη λαπηηιηαθνχο ηνκείο. Αθφκε, ε W.I.M.Α απνηειείηαη απφ θάπνηα 

κέιε, ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ θάπνηεο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεμαρζνχλ λνκίκσο, επηηπρψο θαη κε επεπίηεπθην ηξφπν φιεο εθείλεο νη δηαδηθαζίεο, 

http://www.hemexpo.gr/
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πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ 

(www.wima.gr). Δηδηθφηεξα, θάπνηεο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε 

ελδεηθηηθά είλαη νη αγνξαπσιεζίεο πινίσλ, νη λνκηθέο ππεξεζίεο, νη ηειεπηθνηλσλίεο, νη 

λαππεγηθέο εξγαζίεο, νη αζθάιεηεο, νη λαπηηιηαθνί απηνκαηηζκνί, ε εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνχ , ηα λαππεγεία, ηα αληαιιαθηηθά πινίσλ, ην ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ 

πιηθφ, ε ηξνθνδνζία πινίσλ, νη εθηεισληζκνί, ηα Marine logistics, νη κεηξήζεηο 

ειαζκάησλ κε ππεξήρνπο (UTM), ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζαιάζζηνπ έξκαηνο 

(BWTS), νη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο θ.ά. Δίλαη άμην αλαθνξάο φηη θάπνηεο εηαηξείεο-

κέιε ηεο HEMEXPO φπσο ε PSYCTOTHERM, ε ΔΛΒΗΚ  ΑΔΒΔ θαη ε ΠΡΗΜΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΑΔΒΔ πνπ πξναλαθέξζεθαλ είλαη θαη κέιε ηεο W.I.M.A. 

Σέινο, είλαη αμηνζεκείσην φηη εθηφο ησλ έγθπξσλ νξγαληζκψλ θαη ελψζεσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν I.S.S.A θαη ε HEMEXPO αληίζηνηρα, θαη ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ 

ζπλδέζκσλ, φπσο ν W.I.M.A., ππάξρεη ζηε Υψξα καο θαη ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην 

Πεηξαηά (Β.Δ.Π). Σν Β.Δ.Π ηδξχζεθε ην 1925, θαη απνηειεί ζεζκνζεηεκέλν 

ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο ζε ζέκαηα εκπνξίνπ, βηνκεραλίαο, 

λαπηηιίαο θαη ελ γέλεη ηεο νηθνλνκίαο, ελψ πξναζπίδεη παξαιιήισο, θαη πξνάγεη ηα 

ζπκθέξνληα φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ κειψλ ηνπ. Πην εηδηθά, νη επηρεηξήζεηο/κέιε ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, φπνπ θάπνηεο απφ απηέο ηπγράλεη λα είλαη θαη πξνκεζεπηέο ησλ 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, κπνξνχλ εχθνια λα βξεζνχλ απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, εκπλένληάο ηνπο κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη εγθπξφηεηα, 

εθφζνλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη κέιε κηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο (www.bep.gr). 

Χζηφζν, νη ίδηνη νη πξνκεζεπηέο, ζε παγθφζκην πιένλ επίπεδν, κπνξνχλ θαη απηνί κε ηε 

ζεηξά ηνπο, κέζσ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ αλαθέξνπλ ηνλ αλακελφκελν ρξφλν 

θαη ιηκάλη άθημεο, λα βξνπλ θαη λα ζηείινπλ ελεκεξσηηθφ θπιιάδην (introduction letter) 

ζηνπο δηαρεηξηζηέο πινίσλ, πιεξνθνξψληαο ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα πνπ 

δηαζέηνπλ, ηηο ηηκέο, ηηο κεζφδνπο πιεξσκήο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελ 

δπλάκεη ζπλεξγαζίαο ηνπο. Έηζη ζρεκαηίδεηαη έλαο θχθινο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

αγνξαζηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ.  
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4.ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 

 

Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη νη πξνκεζεπηέο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, δηαδξακαηίδνληαο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, θαη ζηελ 

ελ γέλεη βησζηκφηεηα ηεο θάζε επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο. Ζ δηαηήξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη πνηνηηθψλ επηπέδσλ, ε εμειηθηηθή πνξεία, θαζψο επίζεο θαη ε 

αεηθφξνο αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο νθείιεηαη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηελ νξζή 

επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο. Ζ θαηάιιειε επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ απνηειεί έλα 

πνιπζπδεηεκέλν ζέκα, θαη εμίζνπ ζεκαληηθφ θαη πνιχπινθν κε άιια δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο, φπσο ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα 

(Mandal and Deshmukh, 1994) (Braglia  and  Petroni, 2000). Γη‟ απηφ ην ιφγν, είλαη 

γλσζηφ φηη, έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο έξεπλεο, κέξε ησλ νπνίσλ ζπλερίδνπλ λα 

βνιηδνζθνπνχληαη κέρξη θαη ζήκεξα, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα, αλαθέξνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ βαζηθψλ θξηηεξίσλ θαη 

ησλ αλαιχζεσλ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάζε έλα θξηηήξην 

επηδξά μερσξηζηά, αιιά θαη ζπλδπαζηηθά κε ηα ππφινηπα ζηελ επηινγή ηνπ θάζε 

πξνκεζεπηή. Δίλαη πξνηηκφηεξν, ζπλεπψο, γηα ηελ νξζφηεξε θαη πην αληηθεηκεληθή 

επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ λα γίλεηαη ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ 

αλαθεξζεί ζηηο βαζηθέο έξεπλεο ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο θαη κεζνδνινγίαο 

επηινγήο ησλ πξνκεζεπηψλ, αθελφο γηα λα ηεξνχληαη θάπνηεο βαζηθέο αξρέο ηεο 

αμηνιφγεζεο θνηλψο απνδεδεηγκέλεο, φπνπ νη επηρεηξήζεηο ζα αθνινπζνχλ έλαλ θνηλφ 

άμνλα αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο ζε παγθφζκην αγνξαζηηθφ επίπεδν, θαη αθεηέξνπ γηα λα 

ζεσξείηαη ε αμηνιφγεζε κηα δηαδηθαζία αληηθεηκεληθή θαη αμηνθξαηηθή, ρσξίο ίρλνο 

ζπκθεξφλησλ, λνζείαο θαη εμαπάηεζεο.  Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ 

απνδεηθλχεηαη νινθάλεξα φηη ε επηινγή θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ ζεσξείηαη δηθαίσο 

έλα απφ ηα πην ζχλζεηα θαη ζπγρξφλσο ζεκαληηθά θαζήθνληα ησλ ππαιιήισλ ζηα 

ηκήκαηα πξνκεζεηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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Γεδνκέλεο, δειαδή, ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, κηα 

ζεηξά απφ επηζηεκνληθέο κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί πξνζπαζψληαο λα θαηαιήμνπλ ζηνλ 

θαζνξηζκφ βαζηθψλ παξαγφλησλ αμηνιφγεζεο  ησλ πξνκεζεπηψλ. Μία απφ ηηο πην 

γλσζηέο πξνζπάζεηεο γηα λα θαζνξηζηνχλ επδηάθξηηα ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

πξνκεζεπηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Dickson ην 1966. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, 

παξφιν πνπ έγηλε ην 1966 απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα κηα πιήξε ιίζηα θξηηεξίσλ, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ επηρεηξήζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Dickson ζπλέηαμε θαη 

ππέβαιε έλα εξσηεκαηνιφγην ζε 273 δηεπζπληέο ηκεκάησλ πξνκεζεηψλ ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη ζηνλ Καλαδά, φπνπ βαζηδφκελνο ζηηο απαληήζεηο ηνπο 

θαηέιεμε ζε 23 θξηηήξηα δηαθνξεηηθήο βαξχηεηαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ηα θξηηήξηα ζα δηαηππσζνχλ  ζχκθσλα κε ην βαζκφ 

ζπνπδαηφηεηαο ηνπο, φπσο αθξηβψο αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ Dickson. Πην εηδηθά, ηα 

θξηηήξηα πνπ ζεκείσζαλ ηελ πην πςειή ζεκαληηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ 

πξνκεζεπηή λα ηθαλνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο κε ζπλέπεηα ,πνπ αθνινπζείηαη 

απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ηδίνπ λα ηεξεί πξνδηαγεγξακκέλα πξνγξάκκαηα δηαλνκήο, 

δηαηεξψληαο ηελ απφδνζε ηνπ ηζηνξηθά. Σελ ιίζηα κε ηα θξηηήξηα χςηζηεο 

ζπνπδαηφηεηαο θιείλεη ε πνιηηηθή εγγπήζεσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηνλ 

θάζε πξνκεζεπηή. Οη παξάγνληεο πνπ αθνινπζνχλ θαίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ δηεπζχλσλ ησλ ηκεκάησλ πξνκεζεηψλ λα έρνπλ κεγάιε ζπνπδαηφηεηα. 

ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ησλ 

πξνκεζεπηψλ θαη ε δπλακηθφηεηα ηνπο, ε θαζαξή ηηκή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθπηψζεσλ θαη εμφδσλ κεηαθνξάο, ε ηερλνινγηθή ηθαλφηεηα ηνπ θάζε πξνκεζεπηή θαη 

ε χπαξμε ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ν βαζκφο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ , ε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο δηαδηθαζίεο 

πξνζθνξάο ηηκήο,  ην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ηνπ θάζε πξνκεζεπηή, ε ζέζε θαη ε θήκε 

ηνπ θάζε πξνκεζεπηή ζηε βηνκεραλία, ε επηζπκία γηα εξγαζία, ε δηνίθεζε θαη 

νξγάλσζε ηνπ θάζε πξνκεζεπηή , ν ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο πνηφηεηαο θαη απνζεκάησλ. 

Δπηπξφζζεηα, κέηξηαο ζπνπδαηφηεηαο ζεσξνχληαη ε παξνρή ππεξεζηψλ επηζθεπήο, ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνκεζεπηή απέλαληη ζηελ εηαηξεία, ε εληχπσζε πνπ αθήλεη ν 

πξνκεζεπηήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζσπηθήο επαθήο , ε ηθαλφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή 
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λα ζπζθεπάδεη ην πξντφλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηνχκελεο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο, νη 

ζρέζεηο εξγαζίαο-ζπλεξγαζίαο, ε γεσγξαθηθή ζέζε, ην ζχλνιν ησλ πξνεγνχκελσλ 

ζπλεξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πξνκεζεπηή, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα 

ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή-ρξήζε ππεξεζίαο-πξντφληνο. 

Σέινο, ην θξηηήξην πνπ ζεκεηψλεη ην κηθξφηεξν βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο είλαη νη 

κειινληηθέο αγνξέο θαη νη ζπλεξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα ζπλάςεη ε εηαηξεία κε ηνλ 

πξνκεζεπηή. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε παξαηίζεηαη έλαο πίλαθαο πνπ αλαθέξεη 

ζπλνπηηθά ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ηνπ Dickson, ζχκθσλα κε ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηάο 

ηνπο (ΠΗΝΑΚΑ 2). 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ DICKSON ΒΑΘΜΟ ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ   

ΤΦΗΣΟ ΓΗΑΝΟΜΖ –ΠΑΡΑΓΟΖ 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΓΓΤΖΔΧΝ 

ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ - 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ  

 

 

 

ΚΑΘΑΡΖ ΣΗΜΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ –ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  

 

 

 

ΜΔΓΑΛΟ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ Δ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

ΠΔΛΑΣΖ 

ΤΣΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

ΦΖΜΖ  – ΚΤΡΟ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ 

ΔΠΗΘΤΜΗΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ –

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ 

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ-

ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗΚΔΤΖ  

 

 

 

 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ-ΣΑΖ-

ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 

ΔΝΣΤΠΧΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΔΠΑΦΖ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
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ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ  

ΜΔΣΡΗΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΖ 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ  

ΔΠΗΜΜΟΡΦΧΖ 

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΑΓΟΡΔ –ΔΗΓΗΚΔ 

ΤΜΦΧΝΗΔ 

ΜΗΚΡΟ 

 

Πίνακας 2 – ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ DICKSON 

Πεγή: (Dickson, 1966) 

Βέβαηα είλαη εχινγν λα αλαθεξζεί φηη βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο 

απνηειεί ν κεγάινο φγθνο θξηηεξίσλ  πνπ ην θαζηζηά δχζρξεζην φζνλ αθνξά ην 

πεξηερφκελν ηνπ, κε απνηέιεζκα λα απαηηεί ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα 

εθηειεζηεί. Γηα απηφ ην ιφγν, αθνινχζεζε κηα ζεηξά απφ κεηαγελέζηεξεο κειέηεο πνπ 

ζηφρεπαλ ζηε ζχκπηπμε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ, είλαη άμην αλαθνξάο 

φηη ε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ επεξεάδεηαη απφ κηα πιεζψξα παξαγφλησλ, 

φπσο ην είδνο ηεο εηαηξείαο-αγνξαζηή, ην είδνο ησλ πξνκεζεπνκέλσλ εηδψλ, ηηο 

επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο 

επίζεο θαη ην ζχζηεκα αγνξάο (πξναγνξέο ή έγθαηξεο αγνξέο -just in time-) πνπ 

εθαξκφδεη ε επηρείξεζε. Πην αλαιπηηθά, ζηε κειέηε ηνπ Weber θαη ινηπψλ ην 1991, 

βξέζεθε φηη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ηελ θηινζνθία ησλ έγθαηξσλ αγνξψλ, 

φπνπ ηα αγαζά παξαδίδνληαη αθξηβψο ηελ ζηηγκή πνπ ρξεηάδνληαη, δηαηεξψληαο 

κεδεληθφ θφζηνο δηαηήξεζεο απνζεκάησλ (Lambert θαη Stock, 1993, Hilton, 1999) ην 

θξηηήξην πνπ αθνξά ηελ ηνπνζεζία εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνκεζεπηή  παξνπζίαζε 

απμεκέλε απήρεζε ζπγθξηηηθά κε ηελ έξεπλα ηνπ Dickson ην 1966, φπνπ 
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θαηαηαζζφηαλ κφιηο ζηελ εηθνζηή ζέζε πξνηεξαηφηεηαο. Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ηνπ 

Weber ηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, ηα ζπζηήκαηα 

επηθνηλσλίαο ηεο, θαη ηνλ έιεγρν απνζεκάησλ-πνηφηεηαο θαηέιαβαλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξεο ζέζεηο ζε ζρέζε κε ηελ παιαηφηεξε έξεπλα ηνπ Dickson. 

Δπίζεο, ε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ εμαξηάηαη, φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, αθελφο απφ ην πξνκεζεπφκελν αγαζφ, θαη αθεηέξνπ απφ ηελ επίπησζή ηνπ 

ζηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ζπγθεθξηκέλα, 

θάπνηα απφ ηα πξνκεζεπφκελα αγαζά είλαη ηα αληαιιαθηηθά θαη ν βαζηθφο εμνπιηζκφο-

εθφδηα. Ζ πξνκήζεηα ησλ αγαζψλ απηψλ ζηα πινία απνηειεί, ζπλήζσο, δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Δλδεηθηηθά, ζπκθψλα κε ηελ 

έξεπλα ηνπ White ην 1978, παξαζέηνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο αγνξάο, δειαδή ην πξνκεζεπφκελν είδνο, ην 

είδνο ηεο παξαγγειίαο θαη ηελ απφδνζε ηνπ πξνκεζεπηή (ΠΗΝΑΚΑ 3). 
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ΔΗΓΟ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΟΜΔΝΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ 

 

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ 

ΡΟΤΣΗΝΑ 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΟΤ 

ΔΠΖΡΔΕΟΤΝ ΣΖΝ 

ΑΠΟΓΟΖ 

 

Αληαιιαθηηθά 

Έγθαηξε παξάδνζε, ηηκή, 

εχθνιε ρξήζε, θήκε 

πξνκεζεπηή, εκπεηξία, 

επθνιία ζπληήξεζεο 

Δπειημία πξνκεζεπηή, 

επθνιία παξαγγειίαο, 

παξνρή εθπαίδεπζεο, 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

επθνιία ζπληήξεζεο, 

θήκε πξνκεζεπηή 

 

Βαζηθά εθφδηα, 

Δμνπιηζκφο 

Έγθαηξε παξάδνζε, ηηκή, 

θήκε πξνκεζεπηή, 

εκπεηξία, επθνιία 

ζπληήξεζεο, ππνζηήξημε 

πσιήζεσλ 

Δχθνιε ρξήζε, ηερληθή 

ππνζηήξημε, αμηνπηζηία 

πξντφληνο, ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, επθνιία 

ζπληήξεζεο, θήκε 

πξνκεζεπηή 

 

Πίνακας 3 – ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ 

ΣΗ ΤΝΘΖΚΔ ΣΖ ΑΓΟΡΑ 

Πεγή: (White, 1978) 
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Μηα αθφκε έξεπλα πνπ απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ δηελεξγήζεθε ην 1997 απφ ηνπο 

Barbarosoglu θαη Yazgac. Βαζηθφ αληηθείκελν ηεο έξεπλαο απηήο απνηέιεζε ε επηινγή 

θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ γηα ηελ Σνπξθηθή Βηνκεραλία. Βαζηθφ 

εχξεκα ηεο κειέηεο απηήο είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

αλαιχνληαη ζε ππνθαηεγνξίεο. ε πξψην ζηάδην ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ηξεηο γεληθέο 

θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ. πγθεθξηκέλα, ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, ε δνκή ηεο 

επηρείξεζεο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο απνηεινχλ ηηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο. ε δεχηεξν ζηάδην νη ππνθαηεγνξίεο απηψλ ζα αλαιπζνχλ κε εθηελή ηξφπν. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ αμηνιφγεζε απφδνζεο νπζηαζηηθά ππνθξηηήξηα είλαη ε πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο / ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ πνζφηεηα ησλ ειαηησκαηηθψλ 

πξντφλησλ πνπ απνξξίπηνληαη θαη επηζηξέθνληαη απφ ηνλ αγνξαζηή, θαη ηε κέγηζηε 

αλεθηή πνζφηεηα ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ.  Δπηπιένλ, ππνθαηεγνξία ζεσξείηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο δηαλνκήο, φπνπ απαηηείηαη απφ ηνλ αγνξαζηή ε ζπκκφξθσζε ηνπ 

πξνκεζεπηή κε ηελ ζπγθεθξηκέλε παξαγγειζείζα πνζφηεηα, κε ηε ζπκθσλεζείζα 

εκεξνκελία παξάδνζεο, θαη κε ηα ζπζθεπαζηηθά πξφηππα. Σειεπηαία ππνθαηεγνξία 

ηεο αμηνιφγεζεο απφδνζεο απνηειεί ε αλάιπζε θφζηνπο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 

πξνκεζεπηήο πξαγκαηνπνηεί κείσζε θφζηνπο γηα λα γίλεη πην αληαγσληζηηθφο. Όζνλ 

αθνξά ην δεχηεξν γεληθφ θξηηήξην ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, δειαδή ηε δνκή ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ πξνκεζεπηή, παξαηεξνχκε φηη ε ζπλεξγαζία ζε ηερληθφ επίπεδν ζε 

πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ην 

πξνθίι ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηε ηερλνγλσζία ελφο 

πξντφληνο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ν εμειηγκέλνο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο 

θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ έγθαηξε 

κεηαθνξά ηεο παξαγγειία, απνηεινχλ βαζηθά ππνθξηηήξηα ηνπ άλσζελ θξηηεξίνπ, 

θαζψο ζπκβάιινπλ κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηελ επίηεπμε ηεο ζπλεξγαζίαο πξνκεζεπηή 

θαη αγνξαζηή. Σειηθά, ζηελ ηξίηε γεληθή θαηεγνξία, ηελ αμηνιφγεζε ζπζηεκάησλ 

πνηφηεηαο πεξηθιείνληαη ηα παξαθάησ ππνθξηηήξηα, ε αλάπηπμε πξντφληνο κέζσ 

εμειηγκέλσλ ηερληθψλ πνηφηεηαο θαη ζρεδηαζκνχ, ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

δηαδηθαζηψλ θαη κεραληζκνχ ηνπ εμνπιηζκνχ, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε εμαζθάιηζε 
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επίηεπμεο ηεο πνηφηεηαο ηφζν ζηελ παξαγσγή, φζν θαη ζηε δηακνλή, ν έιεγρνο 

απνζεκάησλ ησλ πξντφλησλ κέζσ ηεο επηζεψξεζεο, θαη ηέινο ε χπαξμε πνηνηηθνχ 

πξνζσπηθνχ κε ζπλερή εθπαίδεπζε. 

Δίλαη επηιήςηκν φηη επηινγή ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ ζηε 

λαπηηιηαθή αγνξά εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ 

επηθξαηνχλ ζε θάζε λαπηηιηαθή επηρείξεζε. Χζηφζν, αλ παξαηεξήζνπκε ιεπηνκεξψο 

ηηο παξαπάλσ έξεπλεο, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη θαηά βάζε φια ηα θξηηήξηα θαηά θάπνην 

ηξφπν ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ ηεο έξεπλαο. 

πγθεθξηκέλα, απηά ηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζπλερψο ζηηο έξεπλεο θαη 

νκαδνπνηνχληαη είλαη ε πςειή πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο-ππεξεζίαο, ην  ρακειφηεξν 

δπλαηφ θφζηνο, ε δπλαηφηεηα ζπλερνχο πξνκήζεηαο ηνπ πξντφληνο-ππεξεζίαο, θαη 

ηέινο ε επρέξεηα πξνζαξκνγήο ηνπ πξνκεζεπηή αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

λαπηηιηαθήο αγνξάο. Γηα λα γίλεη απφιπηα θαηαλνεηή ε νκαδνπνίεζε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ θξηηεξίσλ ζα αθνινπζήζεη έλαο πίλαθαο, ν νπνίνο ραξηνγξαθεί κε 

αλαιπηηθφ ηξφπν ηα θξηηήξηα πνπ εκπεξηέρεη θάζε βαζηθή νκάδα θξηηεξίσλ, 

επηθπξψλνληαο ηελ άπνςε φηη θαζεκία νκάδα ζπληίζεηαη απφ θξηηήξηα νπζηψδε, ηα 

νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο 

(Dickson,1966 θαη White,1978 θαη Barbarosoglu θαη Yazgac, 1997) (ΠΗΝΑΚΑ 4).   
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ΒΑΗΚΔ ΟΜΑΓΔ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΟΜΑΓΧΝ 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ(Value) 

ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΥΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΔΓΓΤΖΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΤ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΔ 

ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΥΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ 

ΤΠΑΡΞΖ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΓΗΟΗΚΖΖ-ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ 
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ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

 

 

ΣΗΜΖ(Price) 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΝΑΛΤΖ 

ΑΞΗΑ(Value Analysis) 

ΟΡΟΗ ΠΛΖΡΧΜΖ(Payment Terms) 

ΟΡΟΗ ΠΑΡΑΓΟΖ(Delivery Terms) 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 

ΚΑΗ ΜΔΗΧΖ ΣΖ ΣΗΜΖ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΔΚΠΣΧΔΗ 

 

 

 

 

            

ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ(Availability) 

ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ 

ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑΣΖΡΖΖ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ 

ΔΓΓΤΖΖ ΠΑΡΑΓΟΖ Δ 

ΤΜΦΧΝΖΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟ ΔΞΑΓΧΓΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

ΠΡΟΒΑΔΗ Δ ΓΗΚΣΤΑ 

ΓΗΑΜΔΣΑΦΟΡΧΝ-
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ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΔΧΝ(Logistics) 

 

 

 

 

ΠΡΟΑΡΜΟΣΗΚΟΣΖΣΑ-                         

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ-ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

(Adaptability, Service, Support) 

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ Δ 

ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 

ΤΠΑΡΞΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΠΟΝΧΝ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΣΑΥΔΗΑ ΔΠΗΛΤΖ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ 

ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΧΛΖΔΧΝ 

 

Πίνακας 4 – ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 

Πεγή: ( Dickson,1966 θαη White,1978 θαη Barbarosoglu θαη Yazgac, 1997) 
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4.1.ΣΑΓΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΧΝ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 

 

Πνιινί εκπεηξνγλψκνλεο δηαπηζηψλνπλ πσο δελ ππάξρεη κφλν κία κέζνδνο 

αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο πξνκεζεπηψλ πνπ λα ραξαθηεξίδεηαη εμαίξεηε θαη ηδαληθή 

γηα ηε δηαδηθαζία απηή. Δπηθξαηεί, δειαδή, ε άπνςε φηη ε ρξήζε κηαο πνηθηιίαο 

πξνζεγγίζεσλ θαη κεζφδσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ εληζρχεη ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο θαη απνηξέπεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ θαηά ηελ 

επίηεπμή ηνπο. Όζνλ αθνξά ηηο κεζφδνπο πνπ πινπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ παξαηεξείηαη φηη ζπρλά αθνινπζείηαη κηα απζηεξή πξνζέγγηζε κε δνκή, 

ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ρξνλνβφξαο έξεπλαο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ε λαπηηιηαθή 

επηρείξεζε είλαη θαιφ λα επηιέγεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο 

γηα έλα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε ηειηθή αλάιπζε, ε έξεπλα επηινγήο ελφο 

πξνκεζεπηή γηα λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλε πξέπεη λα δηαζέηεη πιεξφηεηα, 

αληηθεηκεληθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, αμηνπηζηία, επειημία θαη καζεκαηηθή 

αθξίβεηα. Αθφκε, γηα λα ζεσξεζεί φηη ε έξεπλα γηα ηνλ πξνκεζεπηή δηαζέηεη φια απηά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπλίζηαηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα 

αθφινπζα επηά βήκαηα-επίπεδα (Monczka, Trent, Handfield, 2002).  

1
ο
 Βήμα-Πποζδιοπιζμόρ ηυν βαζικών καηηγοπιών αξιολόγηζηρ ππομηθεςηή 

Σν πξψην βήκα πεξηιακβάλεη αξρηθά ηελ επηινγή ησλ θαηεγνξηψλ αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνκεζεπηψλ απφ ηνλ αγνξαζηή (λαπηηιηαθή εηαηξεία). Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο 

αμηνιφγεζεο είλαη ην θφζηνο, ε πνηφηεηα θαη ε δηαλνκή. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη άιιεο 

θαηεγνξίεο αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο ζπληεινχλ ζην κέγηζην βαζκφ επηηπρίαο επηινγήο 

ησλ πξνκεζεπηψλ. Απηέο είλαη ε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή, νη ηθαλφηεηεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ (εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, ζηαζεξφηεηα), ε δνκή ηνπ θφζηνπο, ε 

πνηφηεηα ηνπ management, ηα ζπζηήκαηα θαη ε θνπιηνχξα ηνπ ππνςήθηνπ 

πξνκεζεπηή, ε ηερλνγλσζία θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξντφληνο, ε ζπκκφξθσζε ζηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, ν πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο θαη 
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ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ε ηθαλφηεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ε ηθαλφηεηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ζηαζεξφηεηαο, ε ζηξαηεγηθή αγνξψλ, νη πνιηηηθέο 

θαη ηερληθέο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ε δπλαηφηεηα καθξνρξφληαο εκπνξηθήο ζρέζεο. 

2
ο
 Βήμα-Υπολογιζμόρ βαθμού επιπποήρ κάθε καηηγοπίαρ αξιολόγηζηρ 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη θάζε θαηεγνξία αμηνιφγεζεο επεξεάδεηαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. 

Γη‟ απηφ ην ιφγν, ε θαζεκία δηαζέηεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηε 

ζεκαληηθφηεηά ηεο. Σν ζχλνιν φισλ ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο πξέπεη λα είλαη ίζν 

κε 1.0, πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί ε αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθή. 

3
ο
 Βήμα-Οπιζμόρ και ςπολογιζμόρ βαθμού επιπποήρ ηυν ςποκαηηγοπιών 

αξιολόγηζηρ   

Σν παξαπάλσ βήκα ζρεηίδεηαη κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ππνθαηεγνξηψλ αμηνιφγεζεο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο. Οκνίσο, ζε απηφ ην 

ζηάδην πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί απνηειεζκαηηθή ε αμηνιφγεζε είλαη αλαγθαίν ην 

άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ηεο ππνθαηεγνξίαο πξέπεη λα είλαη ίζν κε ην 

άζξνηζκα ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη. 

4
ο
 Βήμα-Οπιζμόρ ζςζηήμαηορ αξιολόγηζηρ ηυν καηηγοπιών και ηυν ςποκαηηγοπιών 

ε έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηα θξηηήξηα κπνξεί λα είλαη πνιχ ππνθεηκεληθά. Έηζη, ην 

ζχζηεκα απηφ αλαπηχζζεη κία πνζνηηθή θιίκαθα κέηξεζεο. Ζ παξνχζα κέζνδνο 

ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή ζε πεξίπησζε πνπ ζπγθξίλνπκε δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηέο 

πάλσ ζηηο ίδηεο θαηεγνξίεο αμηνιφγεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελφο θιαζζηθνχ 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο απνηειεί ε θιίκαθα κέηξεζεο απφ ην 1 έσο ην 10, φπνπ 1-

2=θαθφ, 3-4=αδχλακν, 5-6=κέηξην, 7-8=θαιφ, 9-10=άξηζην. 

 



 
 
 
 
 

72 
 

5
ο
 Βήμα-Άμεζη αξιολόγηζη ππομηθεςηή 

Ο αγνξαζηήο-πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλεη δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο θαη λα 

δηαιέμεη απηφλ πνπ ζπγθέληξσζε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία (ζθνξ) . Ζ βαζκνινγία 

δηακνξθψλεηαη κε ηηο δνθηκαζίεο ηεο  κεζφδνπ αμηνιφγεζεο πνπ επηιέγεη ν αγνξαζηήο. 

Οη αγνξαζηέο, επίζεο, πξέπεη λα νξίδνπλ θάπνην ειάρηζην επίπεδν βαζκνινγίαο πνπ 

ππνρξενχηαη λα ζπγθεληξψζεη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, γηα λα επηιερζεί. 

6
ο
 Βήμα-Δξέηαζη αποηελεζμάηυν αξιολόγηζηρ και ηελική απόθαζη επιλογήρ 

ππομηθεςηή 

Σν ζπγθεθξηκέλν βήκα αθνξά ηελ ηειηθή απφθαζε επηινγήο ή φρη ελφο πξνκεζεπηή. 

Σέινο, είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ αγνξαζηή-πειάηε λα απνθαζίζεη γηα κειινληηθέο 

ζπλεξγαζίεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 

7
ο
 Βήμα-Σςνεσήρ αξιολόγηζη ππομηθεςηή 

Σν ζπγθεθξηκέλν βήκα επηζεκαίλεη φηη ε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνκεζεπηή αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηνλ πειάηε ζπληειεί ζηελ θαιχηεξε 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ζηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ πξνκεζεπηή, θαη ηέινο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία απηψλ ησλ δχν. 

Σν παξαθάησ ζρεδηάγξακκα απνηππψλεη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο θξηηεξίσλ επηινγήο (Monczka, Trent, Handfield, 2002) (ΠΗΝΑΚΑ 5). 
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ΣΑΓΗΑ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 

ΑΡΗΘΜΖΖ 

ΒΖΜΑΣΧΝ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 

ΒΖΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΞΖ 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

1
Ο
 ΒΖΜΑ 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΒΑΗΚΧΝ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 

2
Ο
 ΒΖΜΑ 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΒΑΘΜΟΤ 

ΔΠΗΡΡΟΖ ΚΑΘΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

3
Ο
 ΒΖΜΑ 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΒΑΘΜΟΤ 

ΔΠΗΡΡΟΖ ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

4
Ο
 ΒΖΜΑ 

ΟΡΗΜΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ/ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ(Κ

ΛΗΜΑΚΑ ΜΔΣΡΖΖ) 

  ΑΜΔΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

5
Ο
 ΒΖΜΑ 

 

6
Ο
 ΒΖΜΑ 

ΔΞΔΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΖ 

ΑΠΟΦΑΖ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

ΤΝΔΥΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 

7
Ο
 ΒΖΜΑ 

ΤΝΔΥΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 

Πίνακας 5 – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 

Πεγή: (Monczka, Trent, Handfield, 2002) 

 

4.2.ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 

 

Δίλαη εχινγν ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ησλ πξνκεζεπηψλ ζηηο 

λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο λα επηθξαηεί έλα θιίκα αβεβαηφηεηαο, θαζψο ν ρψξνο ηεο 

λαπηηιηαθήο αγνξάο είλαη πνιπδηάζηαηνο θαη αληαγσληζηηθφο. Όπσο είλαη γλσζηφ, ε 

ζπλεξγαζία πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο 

εκπεξηέρεη ςίρνπια αβεβαηφηεηαο, επεξεάδνληαο θαη ηηο δχν πιεπξέο. Δηδηθφηεξα, ε 

αβεβαηφηεηα πξνθχπηεη ζπλήζσο, ιφγσ δπζθνιηψλ ζηε δηαδηθαζία παξνρήο ησλ 

πξντφλησλ- ππεξεζηψλ θαη ιφγσ έιιεηςεο γλψζεο θαη πιεξνθνξηψλ ηφζν απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο φζν απφ ηε ίδηα ηελ λαπηηιηαθή επηρείξεζε. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην 

θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο αβεβαηφηεηαο, ν Ford (1990) ηε δηαρσξίδεη ζε ηξία είδε. Πξψην 

είδνο είλαη ε αβεβαηφηεηα ησλ αλαγθψλ πνπ θάλεη ιφγν γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζε κηα λαπηηιηαθή επηρείξεζε, φπνπ νη ππεχζπλνη ηεο δε γλσξίδνπλ πνηα είλαη 
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ε θαιχηεξε επηινγή σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή κε απνηέιεζκα λα 

θαζπζηεξνχλ ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ, επηιέγνληαο είηε πνιχ γλσζηνχο πξνκεζεπηέο 

(brand name) είηε πξνκεζεπηέο πνπ ζπλεξγάδνληαη έλα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Γεχηεξν είδνο ζεσξείηαη ε αβεβαηφηεηα ηεο αγνξάο ε νπνία, ιφγσ ηεο 

ξεμηθέιεπζεο αχμεζεο ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, πξνθαιείηαη ζηνπο αγνξαζηέο, θαζψο 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πνιινί ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο κε 

εμειηγκέλε θαη κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν, πξνζπαζνχλ λα δηαιέμνπλ 

απηφλ πνπ πιεξνί ζην κέγηζην βαζκφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη ίδηνη. Σξίην είδνο 

είλαη ε αβεβαηφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ε νπνία ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ αλεζπρία ηεο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο γηα ην αλ ζα ηεξεζεί ε ζπκθσλία κε ηνλ πξνκεζεπηή, αλ ζα 

ππάξμεη ζπλέπεηα απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ πνζφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, θαη ηέινο αλ ζα παξαδνζνχλ κε νξζφ ηξφπν θαη έγθαηξα νη παξαγγειίεο 

(Brett, 2001) . 

 

4.2.1.ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 

 

Οη ζπλζήθεο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ ππάξρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

λαπηηιηαθήο αγνξάο επεξεάδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζπλαιιαγψλ, εληζρχνληαο ην 

αίζζεκα ηεο αβεβαηφηεηαο (Van Weele, 2000). Γηα λα θαηαλνήζνπκε, φκσο, ηνλ ηξφπν 

πνπ ηα παξαπάλσ επεξεάδνπλ ηελ επίηεπμε ζπλαιιαγψλ είλαη θαιφ λα πξνρσξήζνπκε 

ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηφζν ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ λαπηηιηαθφ  

αγνξαζηηθφ θιάδν, φζν θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ πξντφλησλ. Αξρηθά, ζχκθσλα κε 

ηνλ Van Weele (2000) νη ζπλζήθεο ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε κηα θαηάζηαζε, φπνπ ε λαπηηιηαθή 

εηαηξεία πξνκεζεχεηαη έλα πξντφλ απφ έλαλ άγλσζην πξνκεζεπηή ζε πεξηπηψζεηο 

επείγνπζαο αλάγθεο, εηδηθά φηαλ απαηηείηαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ πινίνπ.  

Ζ πινπνίεζε απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο εκπεξηέρεη πςειφ θίλδπλν θαη αβεβαηφηεηα 

ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ηνπ πξντφληνο, ηελ πνηφηεηά ηνπ θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 
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παξαγγειίαο. Δπηπιένλ, ζεκάδηα θηλδχλνπ θαη αβεβαηφηεηαο ζε κηθξφηεξν, φκσο, 

βαζκφ, ππάξρνπλ θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, φηαλ ε λαπηηιηαθή επηρείξεζε επηιέγεη 

λα αγνξάζεη έλα πξντφλ απφ έλαλ λέν πξνκεζεπηή, δηφηη ν ήδε γλσζηφο ηεο 

πξνκεζεπηήο δελ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηνχκελεο αλάγθεο είηε σο πξνο ηελ ηηκή θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο-ππεξεζίαο, είηε σο πξνο ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή 

εμππεξέηεζή ηνπ. Σέινο, ζηελ ηξίηε θαηεγνξία ν αγνξαζηήο επηιέγεη ν ίδηνο λα 

ζπλεξγαζηεί μαλά κε έλαλ γλσζηφ ηνπ πξνκεζεπηή. Παξ‟ φια απηά, θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, φπσο θαη θάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο, εκθαλίδεηαη έλα 

πνιχ κηθξφ έσο ειάρηζην πνζνζηφ αβεβαηφηεηαο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φπσο πξναλαθέξζεθε, κε παξφκνην ηξφπν ε πνιππινθφηεηα ησλ 

πξντφλησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε κηαο λαπηηιηαθήο ζπλαιιαγήο, ίζσο 

εληζρχεη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο. 

πγθεθξηκέλα, ηα πξντφληα δηαρσξίδνληαη θπξίσο ζηηο παξαθάησ γεληθέο θαηεγνξίεο, 

δειαδή, ηα θξέζθα πξντφληα (θξνχηα θαη ιαραληθά), ηα ηξφθηκα, ηα πξντφληα έλδπζεο, 

ηα εθφδηα κεραλήο θαη θαηαζηξψκαηνο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζε κηα ζπλεξγαζία 

πξνκεζεπηή θαη λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο είλαη δπλαηφ θαη επηηξεπηφ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ φια ηα παξαπάλσ θαηεγνξηνπνηεκέλα πξντφληα. πλεπψο, 

παξαηεξνχκε φηη ζε θάζε λαπηηιηαθή ζπλαιιαγή κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πξνκεζεπηέο 

εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο αβεβαηφηεηαο, ιφγσ ηνπ πςεινχ φγθνπ παξαγγειηψλ θαη 

ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ θαη ηελ 

επίηεπμε άξηζησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο πξνβιέπεη ν Κψδηθαο 

ηεο MLC. Σέινο, είλαη πξνθαλέο πσο ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα αβεβαηφηεηαο 

ιηγνζηεχνπλ ζηαδηαθά, φηαλ πξφθεηηαη γηα καθξνρξφληεο ζπλεξγαζίεο (Van Weele, 

2000). 

4.2.2.ΣΡΟΠΟΙ ΜΔΙΩΗ ΣΗ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ 

 

Δίλαη παζίδειν φηη νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο δηαδξακαηίδνπλ εμέρνληα ξφιν ζηελ 

νηθνλνκία ηεο Υψξαο καο κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ. 
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Χζηφζν, φπσο φιεο νη επηρεηξήζεηο, έηζη θαη νη λαπηηιηαθέο αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ αξθεηέο θνξέο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ζπαλίσο  

ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. Σα πξνβιήκαηα απηά παξαηεξνχληαη ζπλήζσο έπεηηα απφ 

ηελ επίηεπμε θαθψλ επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ κε θάπνηνπο αζπλεπείο πξνκεζεπηέο, νη 

νπνίεο εληζρχνπλ ηελ αβεβαηφηεηα ζηε δηαδηθαζία ηεο αγνξάο θαη ζηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε. Αλαιπηηθφηεξα, ε ρακειή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ, φπνπ αδπλαηνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο απαηηεηηθέο παξαγγειίεο ηεο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, κε απνηέιεζκα λα πξνζθέξνπλ πξντφληα θαθήο πνηφηεηαο, νη 

πεξηνξηζκέλεο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ή ηεο 

χπαξμεο ρακεινχ ηερλνινγηθνχ επηπέδνπ, ε θαζπζηεξεκέλε δηαλνκή θαη ε αζπλέπεηα 

ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ζρέζεηο, είλαη θαηλφκελα πνπ εληζρχνπλ ηελ αβεβαηφηεηα, ηελ 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη αθνζίσζεο κηαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο πξνο ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο κε απνηέιεζκα φινο ν θχθινο ηεο ζπλεξγαζίαο λα εκθαλίδεη ζεκάδηα 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. πκπεξαζκαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπνχλ ηα 

πξναλαθεξζέληα θαηλφκελα θξίλεηαη αλαγθαία, αξρηθά απφ ηελ πιεπξά ησλ 

πξνκεζεπηψλ ε ζπλερήο εμέιημε θαη αλάπηπμε ζηελ πξνζθνξά θαη παξνρή πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αγνξαζηέο, θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ αγνξαζηψλ 

ε δηαξθήο αλαλέσζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ε ζχλαςε λέσλ κε 

πξνζεθηηθφ ηξφπν, εάλ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο έιιεηςεο ή αλαγθαηφηεηαο λέσλ 

πξντφλησλ.  

Χζηφζν, ην πξφβιεκα ηεο αβεβαηφηεηαο είλαη απαξαίηεην λα εμαιεηθζεί. Απηφ 

επηηπγράλεηαη θπξίσο κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ είδνπο ηεο ζρέζεο κεηαμχ αγνξαζηή θαη 

πξνκεζεπηή. Αλαιπηηθφηεξα, νη πξνκεζεπηέο πξνηηκνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε 

επηρεηξήζεηο, φπνπ κπνξνχλ λα ηεξήζνπλ ηηο ππνζρέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

παξάδνζε, ηε ζσζηή πνζφηεηα, πνηφηεηα θαη ζπκθσλεκέλε ηηκή ηνπ πξντφληνο, 

κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ θαη λα  ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο αλάγθεο ηνπο, 

αλάινγα βέβαηα κε ηηο παξαγσγηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ 

γηα λα εηζάγνπλ θάπνηα πξντφληα, ψζηε λα επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ πηζαλφλ ζα 

πξνθχςεη. Έηζη, θαηαλννχκε φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο 

δηαδξακαηίδεη ε ζπλέπεηα ηνπ πξνκεζεπηή, ε νπνία επηηπγράλεηαη, φπσο εηπψζεθε 
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παξαπάλσ απφ ηελ ηήξεζε κελ ηεο ζπκθσλίαο κε ηνλ αγνξαζηή, αιιά θαη απφ ηε 

ζηγνπξηά δε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπο, κε ηελ έλλνηα φηη νη νδεγίεο πξνο 

ηνπο πξνκεζεπηέο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα πνπ επηζπκνχλ πξέπεη λα είλαη απνιχησο 

μεθάζαξεο θαη ζαθείο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν πξνκεζεπηήο ζα νξγαλσζεί θαιχηεξα θαη 

ζα ππάξρεη θαιχηεξε αληαπφθξηζε. Σέινο, αλ πξφθεηηαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο αβεβαηφηεηαο ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο κηαο λέαο ζπλεξγαζίαο, είλαη 

αλαγθαίν απφ ηελ πιεπξά ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο πνπ θαηέρεη ην ξφιν ηνπ 

αγνξαζηή λα ελεξγήζεη θαηαιιήισο, ψζηε λα εληζρχζεη ηα θξηηήξηα επηινγήο κε ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, βνεζψληαο, νκνίσο, θαη ζηε κείσζε πηζαλφηεηαο 

ιαλζαζκέλεο επηινγήο πξνκεζεπηή. Δηδηθφηεξα, ν αγνξαζηήο πξηλ πξνβεί ζηε ζχλαςε 

ζπκθσλίαο κε ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή πξέπεη λα ζπιιέμεη αξθεηά ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ηνπ πξνκεζεπηή, λα 

πιεξνθνξεζεί θαη λα ιάβεη ζπζηάζεηο γηα ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή απφ αμηφπηζηεο 

πεγέο ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ, θαζψο επίζεο θαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ χπαξμε 

πηζηνπνηεηηθψλ  ISO ή νπνησλδήπνηε άιισλ πηζηνπνηεηηθψλ, ηα νπνία ζα 

επηβεβαηψλνπλ ην πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ-ππεξεζηψλ 

(Morgan and Monczka, 1996). 

4.3.ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ISO) 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε πνηφηεηα αλαγλσξίδεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν σο έλαο θπξίαξρνο 

παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ. Δηδηθφηεξα, ε πνηφηεηα ζεσξείηαη 

νπζηαζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, αθελφο λα επηθέξεη θέξδνο ζηελ επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη 

ζε έλαλ θινηφ ζπλερνχο αγνξαζηηθνχ αληαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ αγνξαζηή-πειάηε. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα δνζεί έκθαζε ζηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο πνηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη λα εληζρπζεί ε ιεηηνπξγία ηεο 

δεκηνπξγήζεθαλ ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ΓΠ), ηα νπνία αζρνινχληαη 

κε ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο, ζηνρεχνληαο θπξίσο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ θαη ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Σέινο, κέζσ δηεξγαζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, ε πνηφηεηα 
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δηαζθαιίδεηαη, παξέρνληαο εκπηζηνζχλε, ηφζν ζηελ ίδηα ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, 

φζν θαη ζηνπο πειάηεο (Mandal and Deshmukh, 1994). 

4.3.1.ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (ISO) ΣΗΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ  

 

Όζνλ αθνξά ηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν, ε πνηφηεηα δε ζα κπνξνχζε λα εθιείπεη σο 

πξσηεχνλ  κέζν γηα ηελ παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζχκθσλα 

κε ηηο αλάγθεο ηεο παγθφζκηαο λαπηηιηαθήο αγνξάο. Δίλαη γλσζηφ φηη ν αληαγσληζκφο 

ζηελ παγθφζκηα λαπηηιηαθή αγνξά είλαη έληνλνο, θαη απμάλεηαη ζπλερψο κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη ηηο ζπλζήθεο επθνξίαο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ 

ηερλνινγηθφ θιάδν . Χζηφζν, δελ αξθεί κφλν λα απμάλεηαη ε αγνξαζηηθή δχλακε θαη ην 

θέξδνο κηαο επηρείξεζεο, αιιά λα ηεξνχληαη θαη  θάπνηεο πξνδηαγξαθέο ζηε δηαδηθαζία 

παξνρήο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, ηδίσο ε πνηφηεηα. Έηζη, θαηέζηε αλαγθαίν 

γηα ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο λα δηαζέηνπλ θαη λα ηεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαθέξλνπλ λα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο ιφγσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ 

θαη ηνπ ρξφλνπ, λα δηαηεξήζνπλ ηελ παξακνλή ηνπο ζηε δηεζλή λαπηηιηαθή αγνξά, 

θαζψο βειηηψλεηαη ε εηθφλα θαη ε αμηνπηζηία ηεο επηρείξεζεο, θαη ηέινο λα εληζρχζνπλ 

ηε θήκε ηεο επηρείξεζεο εμαζθαιίδνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο πνπ ζπλαληψληαη θαη ηεξνχληαη 

ζην πεδίν ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ην ISO 9001:2008 θαη ην ISO 14001 

(www.iso.org) (Larson, 2004). 

ISO 9001:2008 

 

Σν ISO 9001 είλαη έλα αλαγλσξηζκέλν πξφηππν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Αθνξά ηελ νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο κέζσ 

κεζφδσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ ειέγρσλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ελεξγεηψλ, φπσο ν 

ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε, ε παξαγσγή, ε ζπκκφξθσζε ζε πξνδηαγξακκέλεο απαηηήζεηο, 

θαη ε εγθαηάζηαζε ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο, θαιχπηνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο 
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απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Αθφκε, ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν πνηφηεηαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιεο ηηο εηαηξείεο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο, ην είδνο, ην 

παξερφκελν πξντφλ ή ππεξεζία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Ζ πξνεγνχκελε έθδνζε 

ηνπ πξνηχπνπ πνηφηεηαο ήηαλ ην ISO 9001:2000, ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην 2008 

απφ ηε λέα έθδνζε ISO 9001:2008, ε νπνία ηζρχεη κέρξη θαη ζήκεξα. ην λαπηηιηαθφ 

θιάδν ην ISO 9001:2008 σο πξφηππν θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

ππνρξενχηαη λα ιεηηνπξγεί θάζε λαπηηιηαθή επηρείξεζε, έηζη ψζηε ε ηειηθή κνξθή ηνπ 

πξντφληνο-ππεξεζίαο λα θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, ηφζν απφ ηνπο πειάηεο ηεο, φζν θαη 

απφ ηα ινηπά ελδηαθεξφκελα κέξε. Ζ ζπλερήο θαη νξζή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνχ δεκηνπξγεί έλα θιίκα έληνλεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ζπγθξηηηθά κε ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα, θαζψο ε παξαγσγηθφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα θαη νη πσιήζεηο ηεο 

επηρείξεζεο απμάλνληαη, ελψ νη δαπάλεο κεηψλνληαη ζεκαληηθά ιφγσ ηεο βειηησκέλεο 

ξνήο δηεξγαζηψλ, φπσο πξνβιέπεη ην πξφηππν ISO 9001:2008. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

βειηησκέλεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ λαπηηιηαθή επηρείξεζε, πξνβιέπνπλ ηελ 

χπαξμε πιένλ βειηησκέλσλ πνηνηηθψλ πξντφλησλ-ππεξεζηψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ζην 

κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη εληζρχνπλ ηε ζέζε θαη ην θχξνο 

ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ζηελ παγθφζκηα λαπηηιηαθή αγνξά (www.iso.org)..  

ISO 14001 

 

Ζ δηαθχιαμε θαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη έλα ζέκα πνπ 

απαζρνιεί ζνβαξά φινπο ηνπο ιανχο θαη ηηο Κπβεξλήζεηο ηνπ πιαλήηε. Δηδηθφηεξα, ε 

ξχπαλζε ηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ, ηεο αηκφζθαηξαο, αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

γεληθφηεξα ,πνπ πξνθαιεί ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο, απνηειεί έλα κεγάιν θίλδπλν γηα 

ηνλ πιαλήηε καο. Σν ISO 14001 ή αιιηψο φπσο ιέγεηαη, ν επξσπατθφο θαλνληζκφο 

EMAS είλαη ην δηεζλέο πξφηππν γηα ηε δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο, ην νπνίν δηαζθαιίδεη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο ρσξίο λα ππνβαζκίδεηαη ην πεξηβάιινλ. 

πγθεθξηκέλα, ην δηεζλέο πξφηππν ISO 14001 θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ελφο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο/ΠΓ 

(Environmental Management System/EMS). Σν πξφηππν απηφ δχλαηαη λα θαιχςεη φιν 

ην θάζκα ησλ επηρεηξήζεσλ, δεδνκέλνπ φηη θάζε επηρείξεζε επεξεάδεη ζε κηθξφ ή 



 
 
 
 
 

81 
 

κεγάιν βαζκφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Δηδηθά, ζηηο λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο θξίλεηαη πιένλ αλαγθαία ε εθαξκνγή ελφο ηέηνην ζπζηήκαηνο, θαζψο νη 

επηρεηξήζεηο απηέο πνπ δηαζέηνπλ θνξηεγά-πινία θαη δεμακελφπινηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 

δεχηεξα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηεξάζηηα θαηαζηξνθή ζηνλ 

πδάηηλν θφζκν, είλαη απαξαίηεην λα ηεξνχλ θαη λα εθαξκφδνπλ κέζα πξνζηαζίαο θαη 

θαλφλεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πξφιεςε ηεο 

ξχπαλζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ δηαξξνέο ηνμηθψλ νπζηψλ, αεξίσλ θαη 

πεηξειαίνπ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία πεηξειαηνθειίδσλ. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη 

αξρηθά, κέζσ κηαο ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, φπνπ ε λαπηηιηαθή  επηρείξεζε 

αλαγλσξίδεη ηηο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζην πεξηβάιινλ θαη ζέηεη ζηφρνπο 

θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ απηψλ, θαη 

έπεηηα κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ISO 14001, φπνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

βειηηψλεη δηαξθψο ηελ επίδνζε ηεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ISO 14001 είλαη επηθεξδήο γηα ηελ λαπηηιηαθή επηρείξεζε, εθφζνλ βνεζά ζηελ 

ειάηησζε ηνπ θφζηνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη, εάλ δελ ηεξεζεί ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην, θαη ζηελ απνθπγή ελδερφκελεο πξνζθφκηζεο πξνζηίκσλ, πνπ πηζαλφηαηα 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηε θήκε ηεο εηαηξείαο. Δπηπιένλ, ζπληειεί ζηελ εμνηθνλφκεζε 

ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη ηεο θαηαλάισζεο θπζηθψλ πφξσλ, κέζσ 

πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο θαη νξζνινγηθήο ρξήζεο θπζηθψλ πφξσλ. Δπηπξφζζεηα, 

παξαηεξνχληαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ  ISO 14001 απφ ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο 

νθέιε φρη κφλν ζην πεξηβάιινλ, αιιά θαη ζηελ θνηλσλία ελ γέλεη, θαη ζαθψο ζηελ 

λαπηηιηαθή αγνξά. Σα νθέιε απηά είλαη ε αλάδεημε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο ηεο επηρείξεζεο σο ζεκαληηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, ε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο κε 

άιινπο νξγαληζκνχο πνπ απαηηνχλ ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο, ε εθπαίδεπζε θαη ε πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ εθαξκνγή 

θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ηέινο ε εμαζθάιηζε πιήξνπο λνκνζεηηθήο 

ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ Κψδηθα ISM (www.iso.org). 

πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξνχκε φηη ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν, ηφζν ζηελ ίδηα ηελ λαπηηιηαθή επηρείξεζε, θαζψο ζπληεινχλ 
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ζηελ νκαιή, νξζή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο, φζν θαη ζην πεξηβάιινλ 

γεληθφηεξα, θαζψο δηαηεξνχλ ηε δσηηθφηεηα ηνπ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, 

θαη ζαθψο νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλαιιαγκαηηθέο ζρέζεηο 

ζηελ παγθφζκηα λαπηηιηαθή αγνξά. Έηζη, επηηπγράλεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Πξάζηλε Αλάπηπμε  γηα ην πεξηβάιινλ θαη ε δηέλεμε παξαγσγηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ δηεξγαζηψλ γηα ηελ παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ παγθφζκηα 

λαπηηιία. 

 

5.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

5.1.ΓΔΗΓΜΑ 

 

Ζ ηξέρνπζα έξεπλα δηεμήρζε κε ηελ αξσγή λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηα 

γξαθεία δηνίθεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κχπξν. πγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα 

κειέηε ζπκκεηείραλ λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ εκθαλίδνπλ πνηθηινκνξθία σο πξνο ηνλ 

ηχπν ησλ πινίσλ: bulk carriers, tankers, liquid petroleum gas, liquid natural gas, 

containerships, roll on- roll off. Πην αλαιπηηθά, θιήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά 

ππάιιεινη ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ απφ ηκήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο 

πξνκεζεηψλ θαη εθνδηαζκνχ ησλ πινίσλ. πλεπψο, ην επξχ θάζκα ησλ λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθιήζεθε λα ζπκκεηέρεη ππνδειψλεη ηελ πξνζπάζεηα λα 

πξνζεγγηζηεί έλα ζρεηηθά αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. 
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5.2.ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνζνηηθή κέζνδνο, ελψ ην δνκεκέλν 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην. Ζ ρξήζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ θαηάιιειε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, 

δηφηη επηηξέπεη ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζεκαληηθφηεηαο κεηαβιεηψλ θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο βαζίδνληαη ζε κεγάια δείγκαηα, ηα νπνία είλαη ζπλήζσο ή 

επηδηψθνπλ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ πιεζπζκνχ έξεπλαο. Δπηπιένλ, ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιερζεί 

έλα ζρεηηθά κεγάιν δείγκα, θαζψο ε δνκή ηνπ ήηαλ απιή θαη ζχληνκε, ρσξίο λα 

απαηηείηαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ. Αθφκε, ην 

εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην 

ζπκκεηέρνληα λα εθθξάζεη ειεχζεξα ηελ άπνςε ηνπ. χκθσλα κε ηα σο άλσ ζηνηρεία 

θξίζεθε θαηάιιειε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ε επηινγή ηεο πνζνηηθήο 

κεζνδνινγίαο, εθφζνλ ε πνηνηηθή απαηηεί δαπαλεξά κέζα, εκπεξηέρεη έληνλα ην 

ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν, αλαιχεη ζε βάζνο ηα δεδνκέλα θαη ηέινο,  ηα απνηειέζκαηά ηεο 

δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ (Σζηψιεο, 2014). 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηεξεπλεηηθή κειέηε βαζίζηεθε ζηηο 

επίζεκεο, δεκνζηεπκέλεο κειέηεο ησλ εξεπλεηψλ Dickson (1966), White (1978) θαη 

Barbarosoglu θαη Yazgac (1997). Κνηλφ ζέκα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ είλαη ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο πξνκεζεπηψλ ζε δηαθνξεηηθέο βηνκεραλίεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θακία 

απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο δελ επηθεληξψζεθε ζηελ λαπηηιηαθή βηνκεραλία θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ λαπηηιηαθψλ πξνκεζεπηψλ. Αλ παξαηεξήζνπκε 

ελδειερψο ηηο παξαπάλσ έξεπλεο, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη θαηά θάπνην ηξφπν φια ηα 

θξηηήξηα ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο. πγθεθξηκέλα, απηά ηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζπλερψο ζηηο 

έξεπλεο θαη νκαδνπνηνχληαη ζηηο ηέζζεξηο παξαθάησ θαηεγνξίεο είλαη ε πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο-ππεξεζίαο, ε ηηκή ηνπ πξντφληνο- ππεξεζίαο, ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 
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πξντφληνο- ππεξεζίαο θαη ηέινο ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη θαη ην πξψην ηκήκα 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δεηά απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα λα ηνπνζεηήζεη κε ζεηξά 

ζεκαληηθφηεηαο απφ ην 1 έσο ην 4, ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) 

εξσηήζεηο, φπνπ δεηείηαη λα αμηνινγεζεί ε ζεκαληηθφηεηα δχν θξηηεξίσλ απφ θαζεκία 

απφ ηηο ηέζζεξηο θχξηεο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Δηδηθφηεξα, ζηελ θαηεγνξία πνηφηεηα 

επηιέρζεθαλ ηα θξηηήξηα εγγχεζε θαη ζπζηήκαηα ISO ηνπ πξνκεζεπηή, ζηελ θαηεγνξία 

ηηκή, ηα θξηηήξηα φξνη πιεξσκήο θαη εθπηψζεηο, ζηελ θαηεγνξία δηαζεζηκφηεηα, ε 

δηαηήξεζε απνζέκαηνο θαη ε παξάδνζε ζε ζπκθσλεκέλνπο ρξφλνπο, θαη ηέινο ζηελ 

θαηεγνξία πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηα θξηηήξηα εμππεξέηεζε ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο 

θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Κάπνηα απφ ηα θξηηήξηα παξαιήθζεθαλ κε ζηφρν ην 

εξσηεκαηνιφγην λα παξακείλεη κηθξφ ζε έθηαζε θαη απιφ ζε δνκή, ελψ άιια 

επηιέρζεθαλ γηαηί ήηαλ πεξηζζφηεξν εθαξκφζηκα θαη εμεηδηθεπκέλα ζηελ αμηνιφγεζε  

πξνκεζεπηψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. Χζηφζν, ππήξραλ θξηηήξηα, φπσο νη φξνη 

παξάδνζεο (Delivery Terms) ζηελ θαηεγνξία ηηκή θαη ε παξάδνζε ζε ζπκθσλεκέλνπο 

ρξφλνπο ζηελ θαηεγνξία δηαζεζηκφηεηα, ηα νπνία, είλαη εκθαλέο φηη εκπεξηέρνπλ θνηλά 

ζηνηρεία. Γηα απηφ ην ιφγν επηιέρζεθε ην δεχηεξν, ην νπνίν είλαη πην αθξηβέο ζηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ζπγθξηηηθά κε ην πξψην. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην θξηηήξην πξνζφληα 

θαη εκπεηξία ππαιιήισλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηεγνξία πνηφηεηα θαη ην 

θξηηήξην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία πξνζαξκνζηηθφηεηα. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αληίζηνηρα, πξνηηκήζεθε λα ζπκπεξηιεθζεί ζην 

εξσηεκαηνιφγην ην δεχηεξν θξηηήξην, θαζψο εκπεξηέρεη ζηνηρεία ηνπ πξψηνπ 

θξηηεξίνπ, κε ζθνπφ λα απνθεπρζεί ε ζχγρπζε ησλ δχν θξηηεξίσλ απφ ηνλ εξσηψκελν.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα 

Likert  δηαηππσκέλε ζε ηξεηο βαζκίδεο: ιίγν ζεκαληηθφ, ζεκαληηθφ θαη πνιχ 

ζεκαληηθφ. Ζ παξαπάλσ θιίκαθα κε ηηο ηξεηο βαζκίδεο ζεκαληηθφηεηαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζηφρν λα απινπνηεζεί ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Δπίζεο, πξνηηκήζεθε ζε ζρέζε κε θιίκαθεο πεξηζζφηεξσλ βαζκίδσλ (5 ή 7), θαζψο 

ζεσξήζεθε φηη κπνξεί λα ήηαλ αζαθείο ιφγσ ηνπ εχξνπο ηνπο. Ζ θιίκαθα Likert 
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επηιέρηεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο 

ζε εξσηεκαηνιφγηα κε ηππνπνηεκέλεο απαληήζεηο, έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε 

ζρεηηθή έληαζε ζηνηρείσλ ελ πξνθεηκέλσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο (Bryman θαη Bell, 2007). 

Αθφκε, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απιφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηεο θαη παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία απφ άιιεο ηαθηηθέο θιίκαθεο, ιφγσ ηνπ 

κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ ζπγθξηηηθά κε δηκεξείο θιίκαθεο 

(Ναη- Όρη, πκθσλψ- Γηαθσλψ).  

ην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαηππψλνληαη νη δχν παξαθάησ εξσηήζεηο 

αλνηρηνχ ηχπνπ “Αλαθέξεηε έλα ή πεξηζζόηεξα άιια θξηηήξηα πνπ εζείο ιακβάλεηε 

ππόςε γηα ηελ επηινγή λαπηηιηαθώλ πξνκεζεπηώλ” θαη “Αλαθέξεηε θάπνηα από ηα θύξηα 

ιηκάληα ζηα νπνία πξνκεζεύεηε ηα πινία ζαο”. Οη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ αθελφο λα αθήζνπλ ζηνλ εξσηψκελν ηελ πιήξε ειεπζεξία 

λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, νξγαλψλνληαο ηελ απάληεζή ηνπ, 

φπσο εθείλνο ηελ ελλνεί, θαη αθεηέξνπ λα επηηξέςνπλ ζηνλ εξεπλεηή λα αληιήζεη 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. ην 

ηέηαξην ηκήκα δεηείηαη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα λα γξάςεη ην φλνκα θαη ην ηκήκα ηεο 

λαπηηιηαθήο εηαηξείαο πνπ εξγάδεηαη. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη κφλν έλαο εθπξφζσπνο 

απφ θάζε λαπηηιηαθή εηαηξεία κπνξνχζε λα ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα, ψζηε ην δείγκα λα 

ζεσξείηαη πην αμηφπηζην. Σέινο, απαξαίηεην ζηάδην γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

ζεσξήζεθε ε πηινηηθή έξεπλα (πξν- έξεπλα) γηα ηε δνθηκή ηεο νξζφηεηαο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Αλαιπηηθφηεξα, δφζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε ηξεηο ππαιιήινπο 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 5 

ιεπηψλ, ρσξίο λα αληηκεησπηζηεί θάπνην πξφβιεκα ζηελ θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ 

θαη λα δεηεζεί θάπνηα επεμήγεζε (Παξάξηεκα 1). 
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5.3.ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

 

Ζ δηαδηθαζία δηαλνκήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ μεθίλεζε 

ζηηο 14 Οθησβξίνπ 2015 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο  23 Οθησβξίνπ 2015. Δηδηθφηεξα, νη 

ζπκκεηέρνληεο πξνζεγγίζηεθαλ κε δηάθνξα κέζα, φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Δπηπξφζζεηα, θάπνηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πξνζθιήζεθαλ κέζσ ηειεθψλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ, ελψ άιινη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζπλεδξίνπ Meet The Buyer (MTB 2015) πνπ δηεμήρζε ζηελ Σελεξίθε, Ηζπαλία ηηο 

εκεξνκελίεο 14 έσο 17 Οθησβξίνπ 2015. ε φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπκκεηέρνληεο 

δφζεθε έλα ελεκεξσηηθφ θπιιάδην, ην νπνίν εμεγνχζε ην ζηφρν ηεο κειέηεο θαη 

αθνξνχζε θπξίσο εζηθά δεηήκαηα (Παξάξηεκα 2). Σνπο δεηήζεθε λα δηαβάζνπλ ην 

ελεκεξσηηθφ θπιιάδην θαη λα απνθαζίζνπλ αλ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ 

έξεπλα. Σν θπιιάδην απηφ ελεκέξσλε ηνπο πηζαλνχο ζπκκεηέρνληεο φηη ε ζπκκεηνρή 

ήηαλ εμ‟ νινθιήξνπ  εζεινληηθή θαη θαλέλαο δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα ζπκπιεξψζεη 

ην εξσηεκαηνιφγην. Δπηπιένλ, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ αλψλπκν. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ φηη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαθφςνπλ ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρσξίο λα απνινγεζνχλ. Δπηπξφζζεηα, 

ηνλίζζεθε φηη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο είραλ εξγαδφκελνη λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνκήζεηεο θαη ηνλ εθνδηαζκφ ησλ πινίσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο 

δηαβεβαηψζεθαλ φηη ε ζπκκεηνρή ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ ελέρεη θηλδχλνπο θαη 

κεηνλεθηήκαηα. Όζνλ αθνξά ηα πηζαλά νθέιε ηεο ζπκκεηνρήο νη εξσηψκελνη 

ελεκεξψζεθαλ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, ίζσο, ζπκβάιινπλ ζηελ πην νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ πξνκεζεηψλ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, ζπλεπψο θαη ηεο 

εηαηξείαο, ζηελ νπνία εξγάδνληαη. Αθφκε, ελεκεξψζεθαλ φηη δε ζα θαηαβάιινπλ, νχηε 

ζα ιάβνπλ θάπνην ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα. Αλ θαη ν ρξφλνο πνπ 

εθηηκάηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 5 ιεπηά, νη εξσηψκελνη 
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πιεξνθνξήζεθαλ φηη είραλ φζε ψξα επηζπκνχζαλ ζηελ δηάζεζή ηνπο. ην ηέινο ηνπο 

δφζεθε ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ εξεπλεηή ζε πεξίπησζε πνπ 

επηζπκνχζαλ θάπνηεο δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

θαη ην ζέκα ηεο έξεπλαο. 

Έλα ζχλνιν 50 εξσηεκαηνινγίσλ δφζεθαλ ζε δηάθνξεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Απφ 

απηά 41 εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ θαη επηζηξάθεθαλ, πεηπραίλνληαο πςειφ 

πνζνζηφ αληαπφθξηζεο πνπ αλέξρεηαη ζε 82%. Απηφ ην πνζνζηφ κπνξεί λα εμεγεζεί, 

θπξίσο, απφ ην ζρεηηθά κηθξφ κήθνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Όια ηα επηζηξεθφκελα 

εξσηεκαηνιφγηα ειέγρηεθαλ νπηηθά γηα ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη γηα ηελ ελδερφκελε 

χπαξμε άζηνρσλ απαληήζεσλ (Hartline θαη Jones, 1996). Δπηπιένλ, ειέγρηεθε φηη θάζε 

λαπηηιηαθή εηαηξεία ζπκκεηείρε κφλν κηα θνξά κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Σα παξαπάλσ νδήγεζαλ ζε ηξία άθπξα εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία 

δε ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο έξεπλαο. Σειηθά, γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Excel πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ παθέηνπ Microsoft 

Office, θαη παξέρεη εθηεηακέλεο δπλαηφηεηεο αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ, θαζψο θαη ηελ 

απεηθφληζή ηνπο ζε γξαθήκαηα θαη δηαγξάκκαηα. 

 

  

6.ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  

 

6.1.ΓΔΝΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ παξνχζα κειέηε ζπκκεηείραλ 38 λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. 

Δπηπξφζζεηα, ζε κηα πξνζπάζεηα λα είλαη ην δείγκα φζν ην δπλαηφλ πην 

αληηπξνζσπεπηηθφ θαη αληηθεηκεληθφ, δεηήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα κφλν έλαο 



 
 
 
 
 

88 
 

εθπξφζσπνο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηκήκαηα πξνκεζεηψλ θαη εθνδηαζκνχ ησλ πινίσλ, απφ 

θάζε λαπηηιηαθή εηαηξεία. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη έλαο πίλαθαο ν νπνίνο αλαθέξεη ηα 

νλφκαηα ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ θαη ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ ηξέρνπζα έξεπλα (ΠΗΝΑΚΑ 6). 

ΟΝΟΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ARCADIA SHIPMANAGEMENT  ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

DANAOS SHIPPING ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ENTERPRISES SHIPPING & TRADING ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

DELTA TANKERS ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 

AEGEAN SHIPPING MANAGEMENT ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

TSAKOS SHIPPING & TRADING ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

NAFTOMAR SHIPPING & TRADING ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

GLOBUS SHIP MANAGEMENT CORP ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

LIVANOS N.G MARITIME ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

UNISEA SHIPPING ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

GASLOG LNG SERVICES ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

AVIN INTERNATIONAL ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

TMS CARDIFF GAS  ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

TMS TANKERS ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

TMS DRY ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

EVRIPOS SHIPMANAGEMENT ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 

STAMCO SHIPMANAGEMENT ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

MANTINIA SHIPPING ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

SEA DESTINY ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

EDT SHIPMANAGEMENT ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 

NEW SHIPPING LIMITED ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 

CHEMICALIEN SEE TRANSPORT ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

GOLDEN UNION SHIPPING ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 

AEGEAN BULK ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 

HALKIDON SHIPPING CORP ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

V SHIPS ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ACA SHIPPING CORP ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ALTOMARE  ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 



 
 
 
 
 

89 
 

PHOENIX SHIPPING & TRADING ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

BLUE LINE SHIP MANAGEMENT ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

SAMARTZIS J.P. MARITIME  ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ELETSON CORP ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 

MEDITERRANEAN CAR CARRIERS ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

DYNACOM TANKERS MANAGEMENT ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

SEA TRADERS ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

DYNAGAS  ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ALASSIA NEWSHIPS MANAGEMENT ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

Πίνακας 6 – ΣΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΑ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΟΤ 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ παξαηεξνχκε φηη ζηνλ πξψην 

εξεπλεηηθφ ζθνπφ ηεο κειέηεο ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ ηεζζάξσλ 

γεληθψλ θαηεγνξηψλ θξηηεξίσλ επηινγήο πξνκεζεπηψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, ε 

θαηεγνξία πνηφηεηα αμηνινγήζεθε σο ε πην ζεκαληηθή αθνινπζνχκελε απφ ηηο 

θαηεγνξίεο  ηηκή θαη δηαζεζηκφηεηα πξντφληνο - ππεξεζίαο. Χζηφζν, ε θαηεγνξία 

πξνζαξκνζηηθφηεηα πξνκεζεπηή έιαβε ηελ ηειεπηαία ζέζε φζνλ αθνξά ην βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ σο άλσ γεληθψλ θαηεγνξηψλ επηινγήο πξνκεζεπηψλ. Πην εηδηθά, 

έρνληαο νξίζεη ζην εξσηεκαηνιφγην ην 1 σο ην πην ζεκαληηθφ θαη ην 4 σο ην ιηγφηεξν 

ζεκαληηθφ, δηαπηζηψζεθε φηη ε θαηεγνξία πνηφηεηα ζπγθέληξσζε 22 άζνπο (1), πνπ 

ζεκαίλεη φηη ην 58% ησλ εξσηψκελσλ ηελ αμηνιφγεζε σο ηελ πην ζεκαληηθή 

θαηεγνξία, ελψ κφιηο ην 5% ησλ εξσηψκελσλ πηζηεχεη φηη ε θαηεγνξία απηή είλαη ε 

ιηγφηεξν ζεκαληηθή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαηεγνξία πξνζαξκνζηηθφηεηα 

ζπγθέληξσζε  26 ηέζζεξα (4), πνπ ζεκαίλεη φηη ην 68% ησλ ζπκκεηερφλησλ ηελ 

αμηνιφγεζε σο ηε ιηγφηεξν ζεκαληηθή. Οη θαηεγνξίεο, ηηκή θαη δηαζεζηκφηεηα, νη 

νπνίεο έιαβαλ ηελ δεχηεξε θαη ηξίηε ζέζε αληίζηνηρα, ζπγθέληξσζαλ θπξίσο ηνπο 

ελδηάκεζνπο βαζκνχο ζεκαληηθφηεηαο. Δίλαη άμην αλαθνξάο ην γεγνλφο φηη έλαο απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ κπφξεζε λα μερσξίζεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ηεζζάξσλ 

θαηεγνξηψλ, κε απνηέιεζκα λα ηηο θαηαηάμεη φιεο εμίζνπ πνιχ ζεκαληηθέο. Σέινο, έλα 

αθφκε αμηφινγν ζρφιην είλαη ε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ γεληθψλ θαηεγνξηψλ 
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πνηφηεηα θαη ηηκή, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

(ΠΗΝΑΚΑ 7). 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΗΡΑ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 1 

ΣΗΜΖ 2 

ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ 3 

ΠΡΟΑΡΜΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 4 
 

 

Πίνακας 7 - ΔΗΡΑ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 

 

Γηα λα έρνπκε κηα πην μεθάζαξε άπνςε ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ, θξίζεθε 

ζθφπηκν λα εξεπλήζνπκε ιεπηνκεξψο δχν βαζηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξνκεζεπηψλ 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζε θαζεκία απφ ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. 

 

6.2.ΜΔΛΔΣΧΝΣΑ ΣΖ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΘΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

 

Σν πξψην θξηηήξην πνπ εμεηάζηεθε είλαη ε εγγχεζε ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ ησλ 

πξνκεζεπηψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, ε νπνία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία πνηφηεηα.  Όπσο 

απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 2, 26 απφ ηνπο 38 ζπκκεηέρνληεο (68%) αμηνιφγεζαλ ηελ 

εγγχεζε σο πνιχ ζεκαληηθή, νη 12 απφ απηνχο (32%) ηε ραξαθηήξηζαλ απιά σο 

ζεκαληηθή, ελψ ην πην εληππσζηαθφ απνηέιεζκα είλαη φηη θαλέλαο απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο δε ηελ ζεψξεζε σο ιίγν ζεκαληηθή. Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα είλαη 

απνιχησο δηθαηνινγεκέλν ζε φηη αθνξά ηα  αληηθείκελα πνπ έρνπλ πςειή ρξεκαηηθή 
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αμία, φπσο ηα αληαιιαθηηθά πινίσλ, θαζψο εάλ πξνθχςεη θάπνηα βιάβε ή ειάηησκα ζε 

απηά θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη είηε ηελ επηζθεπή 

ησλ πξντφλησλ είηε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο κε λέα ίδησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

πνηφηεηαο. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη θαη ηα 7 ηκήκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ πινίσλ έθξηλαλ ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ 

εγγχεζε σο  πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

 

Γιάγραμμα 2  - ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΣΖ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ «ΔΓΓΤΖΖ» 

 

Σν δεχηεξν θξηηήξην ηεο πνηφηεηαο πνπ κειεηήζεθε είλαη ηα ζπζηήκαηα ISO πνπ 

δηαζέηεη ν πξνκεζεπηήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (61%) ραξαθηήξηζε ηα ζπζηήκαηα ISO ζεκαληηθά, ελψ ην κηζφ πεξίπνπ 

ηνπ άλσζελ πνζνζηνχ (32%) έθξηλε ην θξηηήξην απηφ πνιχ ζεκαληηθφ. Απφ ηε κειέηε 

πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ ηνπ 32% είλαη ην κηθξφηεξν πνπ ζεκεηψζεθε ζην βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο «πνιχ ζεκαληηθφ» απφ ηα ππφινηπα 7 θξηηήξηα. Μφλν 3 

ζπκκεηέρνληεο (8%)  απάληεζαλ φηη ηα ζπζηήκαηα ISO είλαη ιίγν ζεκαληηθά γηα ηελ 
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αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ (Γηάγξακκα 3). Δηδηθφηεξα, πνιιέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

είλαη πηζηνπνηεκέλεο κε ISO 9001 θαη ISO 14001, ζπλεπψο πξνηηκνχλ λα επηιέγνπλ 

πξνκεζεπηέο πνπ δηαζέηνπλ, νκνίσο, ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, ζρεηηθά κε 

ηνπο ηνκείο ηεο αζθάιεηαο, πνηφηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπνκέλσο, 

επηδεηνχλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηελ παξνρή θαη ηε ζπζθεπαζία πξντφλησλ θηιηθψλ 

πξνο ην πεξηβάιινλ θαη αλαθπθιψζηκσλ, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, θαη ηελ απνθπγή 

παξνρήο επηθίλδπλσλ πξνο ην πεξηβάιινλ νπζηψλ. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα 

ζπζηήκαηα ISO δελ ππφθεηληαη ζε θάπνηνλ ππνρξεσηηθφ θαλνληζκφ, αλ θαη ε 

πιεηνλφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ ηα επηιέγεη, γηαηί ηνπο πξνζδίδεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα.   

 

 

Γιάγραμμα 3  - ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΣΖ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ «ΤΣΖΜΑΣΑ ISO» 

 

Έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο πνηφηεηαο αθνινπζεί απηή ησλ θξηηεξίσλ 

ηεο ηηκήο. Σν πξψην θξηηήξην ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη νη φξνη πιεξσκήο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη 27 απφ ηνπο 38 εξσηψκελνπο (71%) έθξηλαλ ην 
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ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην σο πνιχ ζεκαληηθφ πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ έλαλ 

πξνκεζεπηή. Αηζζεηά κηθξφηεξα πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 24% θαη ηνπ 5% ζεκείσζαλ νη 

βαζκνί ζεκαληηθφηεηαο «ζεκαληηθφ» θαη «ιίγν ζεκαληηθφ» αληίζηνηρα (Γηάγξακκα 4). 

Δηδηθφηεξα, ην εληππσζηαθφ πνζνζηφ ηνπ 71% πνπ ραξαθηήξηζε ηνπο φξνπο πιεξσκήο 

σο πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην, ίζσο εμεγείηαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ην γεγνλφο φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο  ζπζρεηίδνπλ ηνπο φξνπο πιεξσκήο κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

ζπκθσλείηαη λα εμνθιεζνχλ νη πξνκεζεπηέο. Θεσξείηαη πνιχ επηθεξδέο γηα κηα 

λαπηηιηαθή εηαηξεία λα έρεη ηε δπλαηφηεηα πίζησζεο θάπνησλ κελψλ, ζπλήζσο κέρξη 

ηξηψλ, απέλαληη ζε έλα πξνκεζεπηή αληί λα ηνλ πξνπιεξψλεη ή λα ηνλ πιεξψλεη θαηά 

ηελ παξαιαβή πξντφλησλ – παξνρή ππεξεζηψλ. 

 

 

Γιάγραμμα 4  – ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΣΖ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ «ΟΡΟΗ ΠΛΖΡΧΜΖ» 

 

Σν δεχηεξν θαη ηειεπηαίν θξηηήξην ζηελ θαηεγνξία ηηκή είλαη νη εθπηψζεηο πνπ 

πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο ζηε λαπηηιηαθή εηαηξεία. Απηέο ιεηηνπξγνχλ πνιιέο θνξέο 

ζαλ κηα κνξθή επηβξάβεπζεο ζηελ λαπηηιηαθή επηρείξεζε. Σν 53 % ησλ 
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ζπκκεηερφλησλ απάληεζαλ φηη νη εθπηψζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, αθνινπζνχκελν 

ζηελά απφ ην 42% πνπ ηηο έθξηλε σο ζεκαληηθέο. Γχν εθπξφζσπνη λαπηηιηαθψλ 

εηαηξεηψλ κε πνζνζηφ πνπ θηάλεη κφιηο ην 5% πηζηεχνπλ φηη νη εθπηψζεηο πνπ 

πξνζθέξνπλ νη πξνκεζεπηέο δηαδξακαηίδνπλ κηθξή ζπνπδαηφηεηα ζηελ αμηνιφγεζή 

ηνπο (Γηάγξακκα 5). Δπί πξάγκαηη, ππάξρνπλ πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ 

ηελ έθπησζε ζηελ αξρηθή πξνζθνξά ηνπο. Άιινη πξνκεζεπηέο δίλνπλ έθπησζε 

αλάινγε ηνπ πνζνχ ηεο ζπλνιηθήο παξαγγειίαο, σζηφζν άιινη δε δχλαληαη λα 

πξνζθέξνπλ θακία έθπησζε. Αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη νη φξνη πιεξσκήο θαη νη 

εθπηψζεηο ζπγθιίλνπλ,  γηαηί ν πξνκεζεπηήο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πξνζθέξεη 

ζπγθεθξηκέλε έθπησζε, εθφζνλ πιεξσζεί ζην πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα, πνπ έρεη 

ζπκθσλεζεί απφ ηελ εηαηξεία. Σέινο, κηα ελαιιαθηηθή κνξθή έθπησζεο πνπ 

ζπλαληάηαη ζπρλά ζηνπο πξνκεζεπηέο λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ είλαη ε επηζηξνθή 

ρξεκάησλ (rebate) ζηελ λαπηηιηαθή εηαηξεία απφ ηνλ πξνκεζεπηή, φηαλ ηα έζνδα ησλ 

πσιήζεσλ (ηδίξνο) ησλ πξντφλησλ ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε λαπηηιηαθή εηαηξεία 

μεπεξάζνπλ έλα πξνθαζνξηζκέλν πνζφ. 

 

Γιάγραμμα 5 – ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΣΖ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ «ΔΚΠΣΧΔΗ» 
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Μηα άιιε γεληθή θαηεγνξία αμηνιφγεζεο πξνκεζεπηψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπλαληάκε είλαη ε δηαζεζηκφηεηα. ηελ θαηεγνξία απηή βαζηθφ θξηηήξην απνηειεί ην 

απφζεκα πξντφλησλ ησλ πξνκεζεπηψλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσησκέλσλ, 23 απφ ηνπο 38 

(61%), ζεψξεζε ηελ χπαξμε απνζέκαηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή σο 

ζεκαληηθή. Οη 15 εξσηψκελνη απφ απηνχο (39%) εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ε 

δηαζεζηκφηεηα απνζέκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

γηα ηελ επηινγή ηνπ ηειεπηαίνπ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην παξαπάλσ θξηηήξην δε 

ραξαθηεξίζηεθε απφ θαλέλαλ εθπξφζσπν λαπηηιηαθήο εηαηξείαο σο ιίγν ζεκαληηθφ 

(Γηάγξακκα 6). Σν απνηέιεζκα ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ κπνξεί λα εμεγεζεί 

απφ ην γεγνλφο φηη ε λαπηηιηαθή εηαηξεία ληψζεη αζθάιεηα, φηαλ ρξεηαζηεί έλα πξντφλ 

θαη ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα ηεο ην δηαζέζεη άκεζα, γηαηί ππάξρεη ζε κεγάιε πνζφηεηα 

ζηηο απνζεθεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ. Έηζη, ινηπφλ, κε ηελ εηνηκφηεηα ηνπ 

πξνκεζεπηή λα αληαπεμέιζεη ζηηο δεηήζεηο ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο, εθκεδελίδεηαη ν 

ρξφλνο παξάδνζεο θαη θαη‟ επέθηαζε δελ θαζπζηεξεί ε νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο. 

Απηφ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ παξνρή πξντφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαη ηνπο κεραληζκνχο ησλ πινίσλ. Σέινο, 

είλαη ζχλεζεο νη πξνκεζεπηέο – απνθιεηζηηθνί αληηπξφζσπνη ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ 

(brands) λα παξέρνπλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ζην πινίν ηα πξντφληα πνπ ηνπο 

δεηήζεθαλ, αθφκε θαη αλ απηά δελ ππάξρνπλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζε απφζεκα 

(back order). 
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Γιάγραμμα 6 – ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΣΖ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ «ΑΠΟΘΔΜΑ» 

 

Σν ηειεπηαίν θξηηήξην ηεο γεληθήο θαηεγνξίαο δηαζεζηκφηεηα είλαη ε παξάδνζε ζε 

ζπκθσλεκέλνπο ρξφλνπο. ε απηή ηελ θαηεγνξία εκθαλίδεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

απφ φια ηα θξηηήξηα φζνλ αθνξά ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο «πνιχ ζεκαληηθφ». Πην 

εηδηθά, ζρεδφλ φινη νη εξσηψκελνη (36/38), ζεκεηψλνληαο ην εληππσζηαθφ πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 95% ραξαθηήξηζαλ ηελ παξάδνζε ζε ζπκθσλεκέλνπο ρξφλνπο σο πνιχ 

ζεκαληηθή. Αληίζεηα, θαλέλαο εξσηψκελνο δελ ηελ θαηέηαμε σο ιίγν ζεκαληηθή, ελψ 

κφλν 2 εξσηψκελνη (5%) ηελ έθξηλαλ απιά ζεκαληηθή (Γηάγξακκα 7). Ζ παξάδνζε ζε 

ζπκθσλεκέλνπο ρξφλνπο είλαη ηδηαίηεξα αλαγθαία, φηαλ πξφθεηηαη γηα παξάδνζε 

θξέζθσλ πξντφλησλ ή άιισλ κηθξήο αληνρήο ρσξίο ςχμε, φπνπ πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ 

ζην πινίν ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα δεηεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή. Απηφ 

ζπκβαίλεη θπξίσο γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο, θαζψο απηά είλαη εχθνιν λα αιινησζνχλ, κε 

απνηέιεζκα λα είλαη αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε απφ ην πιήξσκα. Δπηπξφζζεηα, ε 

παξάδνζε ζε ζπκθσλεκέλνπο ρξφλνπο αθνξά θαη ηελ έγθαηξε θαη αθξηβή παξάδνζε 

ησλ πξντφλησλ, φπσο έρεη ζπκθσλεζεί κε ην αξκφδην ηκήκα ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο. 

Χζηφζν, κπνξεί λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα φρη κφλν κε ηπρφλ θαζπζηέξεζε ηεο 
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παξάδνζεο, αιιά θαη κε ηελ πξφσξε παξάδνζή ηεο, φπσο  ε κε χπαξμε δηαζέζηκνπ 

ρψξνπ απνζήθεπζεο ή επηπιένλ κεηαθνξηθά θφζηε (launch).  

 

 

Γιάγραμμα 7 – ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΣΖ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ «ΠΑΡΑΓΟΖ Δ 

ΤΜΦΧΝΖΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ» 

 

Ζ ηειεπηαία γεληθή θαηεγνξία ηεο ηξέρνπζαο έξεπλαο είλαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ 

πξνκεζεπηή αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο ε απηή ηελ θαηεγνξία 

αλήθνπλ δχν θξηηήξηα, ε εμππεξέηεζε ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο θαη ην εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ. Σν πξψην θξηηήξην ζεσξήζεθε πνιχ ζεκαληηθφ απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (32/38)  θηάλνληαο ην πνζνζηφ ηνπ 92%, ην δεχηεξν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ γηα ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο «πνιχ ζεκαληηθφ» κεηαμχ ησλ νθηψ θξηηεξίσλ 

πνπ εμεηάζηεθαλ. Μφλν 3 απφ ηνπο 38 εξσηψκελνπο πηζηεχνπλ φηη ε εμππεξέηεζε ζε 

επείγνπζεο θαηαζηάζεηο είλαη ζεκαληηθή, ελψ θαλέλαο δελ ζπκθψλεζε κε ην βαζκφ 
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ζεκαληηθφηεηαο «ιίγν ζεκαληηθφ» (Γηάγξακκα 8). Δηδηθφηεξα, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε 

λαπηηιηαθή εηαηξεία ρξεηαζηεί θάπνηα πξντφληα άκεζεο αλάγθεο, ν πξνκεζεπηήο κφιηο 

ιάβεη ηε δήηεζε πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα, 

δίλνληαο ηελ πξνζθνξά ηνπ, θαη αθνχ ιάβεη ηελ έγθξηζε απφ ηελ εηαηξεία λα κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ακέζσο ζηελ παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο. Ο πξνκεζεπηήο, ινηπφλ, 

ζπλίζηαηαη λα έρεη θάπνηνλ αξκφδην, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεί ηνπο πειάηεο ηνπ ζε 

εκέξεο αξγίαο, ζαββαηνθχξηαθα, κεηακεζνλχρηηεο ψξεο θαη φπνηε απηφ ηνπ δεηεζεί 

γεληθφηεξα (24-7 service).  

Έλα αθφκε θξηηήξην πνπ ζπλζέηεη ηελ θαηεγνξία ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο είλαη ην 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ην νπνίν θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζεκείσζε ζρεηηθά πςειά 

πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 53% θαη ηνπ 42% ζηνπο βαζκνχο ζεκαληηθφηεηαο «πνιχ 

ζεκαληηθφ» θαη «ζεκαληηθφ» αληίζηνηρα. Μηθξφ αιιά φρη κεδεληθφ (5%) ήηαλ ην 

κεξίδην ησλ εξσηψκελσλ πνπ απάληεζαλ φηη ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ είλαη κηθξήο 

ζεκαληηθφηεηαο ζηελ επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ (Γηάγξακκα 8). Ζ έλλνηα ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζρεηίδεηαη κε ηε θαιή θαη εκπεηξηθή γλψζε. Απηφ είλαη 

θπξίσο αλαγθαίν ζηελ παξνρή πξντφλησλ, φπσο ηα θάξκαθα, ηα αληαιιαθηηθά, ηα 

ιηπαληηθά, ηα ρεκηθά, ν εμνπιηζκφο πξπκλνδέηεζεο. Σέινο, ζπγθξίλνληαο ηα  δχν 

θξηηήξηα ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο, ε εμππεξέηεζε ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο έιαβε 

αηζζεηά κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ ζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο «πνιχ 

ζεκαληηθφ» απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, φπσο θαίλεηαη μεθάζαξα ζην Γηάγξακκα 

8  (92% έλαληη 53%).  
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Γιάγραμμα 8 – ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΣΖ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ «ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ Δ ΔΠΔΗΓΟΤΔ 

ΚΑΣΑΣΑΔΗ» ΚΑΗ «ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ» 

 

 

6.3.ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

ηελ ηξέρνπζα κειέηε δεηήζεθε απφ ηνπ εξσηψκελνπο λα αλαθέξνπλ θάπνηα επηπιένλ 

θξηηήξηα απφ ηα σο άλσ πνπ νη ίδηνη εμεηάδνπλ γηα λα θαηαιήμνπλ ζηελ επηινγή 

πξνκεζεπηή. Αλαιχνληαο ηηο απαληήζεηο ηνπο, βξέζεθε φηη εμέρνληα ζεκαληηθφ ξφιν 

θαηέρεη ε θήκε – φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ λαπηηιηαθή αγνξά, ε νπνία ρηίδεηαη κε 

ηελ εκπεηξία ηνπ ηδίνπ αλάινγα κε ηα ρξφληα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε απηή, θαη απφ 

ηηο θξηηηθέο πνπ δηαηππψλνπλ δηάθνξεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο γηα απηφλ. Ηδηαίηεξν 

θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, απνηειεί 

ε χπαξμε παιηφηεξσλ αμηφπηζησλ, επηηπρεκέλσλ θαη νκαιψλ ζπλεξγαζηψλ κε απηφλ. 

Δπηπξνζζέησο, νη εθπξφζσπνη ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ πνπ απάληεζαλ ζηελ έξεπλα 

δίλνπλ κεγάιε αμία ζηηο πξνζθνξέο ηνπ πξνκεζεπηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηδεηνχλ ηελ 

απάληεζε ζηηο πξνζθνξέο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πεξηζψξην θαη ηελ πιεξφηεηα 

0% 8%

92%

5%

42%
53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ΛΙΓΟ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ

ΗΜΑΝΣΙΚΟ ΠΟΛΤ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ

Π
Ο

Ο
Σ

Ο
 Ε

Ρ
Ω

ΣΩ
Μ

ΕΝ
Ω

Ν
(%

)

ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ Ε ΕΠΕΙΓΟΤΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ -
ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ

ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ Ε ΕΠΕΙΓΟΤΕ 
ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ



 
 
 
 
 

100 
 

ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή ηελ αλαθνξά ηεο ηηκήο θαη ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ζε θάζε 

δεηνχκελνπ πξντφλ. Αθφκε, πξνηηκνχλ νη πξνκεζεπηέο λα είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλνπλ 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ελδερνκέλσο πην νηθνλνκηθέο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. 

πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο απφ ηα ηκήκαηα αληαιιαθηηθψλ επηδηψθνπλ ηε 

ζπλεξγαζία κε πξνκεζεπηέο πνπ πξνζθέξνπλ γλήζηα αληαιιαθηηθά ή κε γλήζηα 

πηζηνπνηεκέλα.  

πκπιεξσκαηηθά, νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο επηζπκνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε 

πξνκεζεπηέο πνπ έρνπλ ηε γλψζε λα αληηιακβάλνληαη ηπρφλ ιάζε πνπ κπνξεί λα 

ππάξρνπλ ζηελ παξαγγειία (feedback), φπσο ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο ελφο πξντφληνο, 

θαη λα ελεκεξψλνπλ ηε λαπηηιηαθή εηαηξεία λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο. 

Απφ ηελ έξεπλα απηή, πξνέθπςε επίζεο φηη πξνκεζεπηέο πνπ ήηαλ αθξηβείο ζηελ 

πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ παξείραλ, κε βάζε ηελ παξαγγειία, θαη ζηελ ηηκνιφγεζε 

ηνπο, κε βάζε ηελ πξνζθνξά ηνπο, επηιέρηεθαλ επαλεηιεκκέλσο  απφ ηηο λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζεσξείηαη θαη ην φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξν θφζηνο 

κεηαθνξάο πνπ θαιείηαη λα πιεξψζεη ε λαπηηιηαθή εηαηξεία, φηαλ ην ιηκάλη πξνκήζεηαο 

ηνπ πινίνπ ηεο δελ είλαη ην θεληξηθφ ιηκάλη δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ πξνκεζεπηή, φπνπ 

βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ. Αξθεηνί εξσηψκελνη απάληεζαλ φηη ιακβάλνπλ 

ηδηαίηεξα ππφςε ηνπο ζηελ επηινγή πξνκεζεπηή ηελ εηιηθξίλεηα ηνπ, ηελ έληηκε 

δηαπξνζσπηθή ζρέζε θαη ηελ αμηφπηζηε ζπλεξγαζία κε ηνλ ίδην. Σέινο, είλαη 

αμηνζεκείσην φηη ηξεηο απφ ηνπο εξσηψκελνπο βαζίδνπλ, ζε θάπνην βαζκφ, ηελ 

απφθαζή ηνπο ζηελ επγέλεηα θαη ζηνπο θαινχο ηξφπνπο ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 

6.4.ΚΤΡΗΑ ΛΗΜΑΝΗΑ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΠΛΟΗΧΝ 

 

Σν ηειεπηαίν θνκκάηη απηήο ηεο έξεπλαο, απνηειεί ε ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε κηα πξνζπάζεηα, αθελφο λα ζπγθεληξψζνπκε ηα ιηκάληα πνπ 

επηιέγνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, φζν απηφ είλαη δπλαηφ, γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ 

πξνκεζεηψλ ηνπο, θαη αθεηέξνπ λα θαηαλνήζνπκε ηνπο ιφγνπο επηινγήο ησλ ιηκαληψλ 

απηψλ. Πην εηδηθά, απφ ηελ εμέηαζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνθχπηεη φηη 32 απφ ηνπο 

38 ζπκκεηέρνληεο (84%) πξνηηκνχλ ην ιηκάλη ηεο ηγθαπνχξεο γηα λα 
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πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο πξνκήζεηεο ηνπο. Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα δηθαηνινγείηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ην γεγνλφο φηη ην ιηκάλη ηεο ηγθαπνχξεο έρεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, φπσο κεγάιε γθάκα πξνκεζεπηψλ κε 

πξντφληα απνδεθηήο λαπηηθήο πνηφηεηαο, άκεζεο δηαζεζηκφηεηαο θαη αληαγσληζηηθψλ 

ηηκψλ. Δπηπξνζζέησο, ζην ζπγθεθξηκέλν ιηκάλη είλαη ηδηαίηεξα ρακειά ηα θφζηε γηα 

ελνηθίαζε πινηαξίσλ, θνξηεγίδσλ θαη γεξαλψλ (hire of launches, barges and cranes), 

θαη επλννχληαη νη απνζηνιέο απφ δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ, γηαηί νη ρξεψζεηο ησλ 

ηεισλείσλ είλαη ζρεηηθά ρακειέο θαη δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε γξαθεηνθξαηία. 

Αθνινχζσο, ζπρλή επηζθεςηκφηεηα εκθαλίδνπλ ηα ιηκάληα ηεο Οιιαλδίαο, Ρφηεξληακ 

θαη Άκζηεξληακ, κε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 37%, θαζψο βξίζθνληαη ζε πνιχ θαιφ 

γεσγξαθηθφ ζεκείν θαη δηαζέηνπλ θζελνχο ρψξνπο απνζήθεπζεο. Σελ πξψηε βαζηθή 

ηξηάδα θιείλεη ν Πεηξαηάο κε πνζνζηφ 24%. Σν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, επίζεο, είλαη 

πξνηηκεηέν, απφ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα,  φρη κφλν 

ιφγσ ηεο πιενλεθηηθήο γεσγξαθηθήο ζέζεο ζην ζηαπξνδξφκη Αζίαο-Αθξηθήο-Δπξψπεο, 

αιιά θαη ιφγσ ηεο πςειήο πνηφηεηαο θαη ησλ θαιψλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη 

ειιεληθέο πξνκεζεπηηθέο εηαηξείεο (Παξδάιε, 2001) (Παξδάιε, 2007). Σν ηειεπηαίν 

κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί θαη κέζα απφ ειέγρνπο πνπ  εχθνια κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ νη αξκφδηνη ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ, ηφζν ζηηο απνζεθεπηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ Διιήλσλ εθνδηαζηψλ, φζν θαη θαηά ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ 

ζην πινίν. 

 Έπνληαη ηα ιηκάληα ηεο Κίλαο (αγθάε, Ναληφλγθ, Γθνπαληδνχ), εκθαλίδνληαο ην 

πνζνζηφ ηνπ 21%. Σν πιενλέθηεκα ζε απηά ηα ιηκάληα είλαη ε χπαξμε θζελψλ 

πξνκεζεπηψλ. πρλά, φκσο, ειινρεχεη ν θίλδπλνο παξνρήο φρη ηφζν θαιψλ πνηνηηθά 

πξντφλησλ. Σν ίδην αθξηβψο πνζνζηφ εξσησκέλσλ (21%) απάληεζαλ φηη ηα πινία ηνπ 

ζηφινπ ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο, πνπ εξγάδνληαη, επηζθέπηνληαη γηα ηηο πξνκήζεηέο 

ηνπο ηα ιηκάληα ησλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ, Φνπηδέηξα θαη Άκπνπ Νηάκπη θαη ηνπ 

Κφιπνπ ηνπ Γθαιθ ζηελ Ακεξηθή (US Gulf),  Νέα Οξιεάλε θαη Υηνχζηνλ. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ηα ιηκάληα ζηνλ Κφιπν ηνπ Γθαιθ, αλ θαη δηαζέηνπλ πξνκεζεπηέο πνπ 

παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα, πζηεξνχλ ζηα πςειά θφζηε πξνο ελνηθίαζε 

πινηαξίνπ (launch services) γηα ηελ κεηαθνξά εθνδίσλ ζην θαξάβη, γηα ακνηβή ηξίησλ, 
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φπσο ηνπηθά ηεισλεία, θαη ζηνπο απζηεξνχο ειέγρνπο ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ, νη νπνίεο 

κπνξεί λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ πινίνπ.   

ε ζρεηηθά πςειή ζέζε βξίζθεηαη ην ιηκάλη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζηα ζηελά ηνπ 

Βνζπφξνπ, φπνπ αλαθέξζεθε απφ 6 εξσηψκελνπο (16%). ην ιηκάλη απηφ νη εηαηξείεο 

νξγαλψλνπλ, ζπλήζσο, ηελ πξνκήζεηα θξέζθσλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ. Αθνινπζνχλ 

κε αμηφινγν πνζνζηφ (13%) ηα ιηκάληα ηεο Νφηηαο Αθξηθήο, Κέηπ Σάνπλ, Νηέξκπαλ 

θαη Ρίηζαξληο Μπέη, ηα νπνία θιείλνπλ ηε ιίζηα κε ηα ιηκάληα κεγαιχηεξεο 

επηζθεςηκφηεηαο.  

Σα ιηκάληα πνπ αθνινπζνχλ δφζεθαλ σο απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα απφ αηζζεηά 

κηθξφηεξν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ ζπγθξηηηθά κε απηά πνπ έρνπλ πξνεγεζεί.  

Ξεθηλψληαο κε ην γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Δπξψπεο, ην ιηκάλη ηεο Ακβέξζαο ζην Βέιγην 

ιακβάλεη ην δηφινπ επθαηαθξφλεην πνζνζηφ ηνπ 11% ησλ εξσηψκελσλ, 

αθνινπζνχκελν ζηελά απφ ηα ιηκάληα ηεο Ηζπαλίαο, Αιηδεζίξαο, Μπηικπάν θαη 

Καξηαγέλα, θαη ην ιηκάλη ηεο Βαιέηαο ζηε Μάιηα πνπ φια ζεκείσζαλ ην πνζνζηφ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 8%. Αθξηβψο ην ίδην κεξίδην ηεο πίηαο (8%), θαηέιαβε θαη ην ιηκάλη ηνπ 

Γηβξαιηάξ, πνπ απνηειεί επίζεο έλα απφ ηα θχξηα ιηκάληα αλεθνδηαζκνχ ησλ πινίσλ. 

Κιείλνληαο κε ηελ Δπξψπε, δνζήθαλ ιίγεο απαληήζεηο γηα ιηκάληα ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, φπσο ην Άκπεξληελ θαη ην Κάξληηθ, θαζψο θαη γηα κεξηθά ιηκάληα ηεο 

Ηηαιίαο, ζαλ ηελ Σεξγέζηε, ηε Νάπνιε, ηε Σδέλνβα θαη ην Ληβφξλν.   

πλερίδνληαο κε ηελ Ακεξηθή, αλαθέξζεθαλ ηα ιηκάληα ηνπ Λνλγθ Μπηηο ζηελ 

Καιηθφξληα θαη ηνπ Κξίζηνκπαι ζηνλ Παλακά. Δπίζεο, 2 ζπκκεηέρνληεο ππνζηήξημαλ 

φηη πξαγκαηνπνηνχλ ηηο πξνκήζεηεο ησλ  πινίσλ ηνπο  ζηα ιηκάληα ηεο Βξαδηιίαο, 

Σνπκπαξάν θαη  άν Πάνιν. Πεξλψληαο ζηελ Αθξηθή, θαη πην εηδηθά ζηελ Αίγππην, 

αθφκε, 2 εξσηψκελνη απάληεζαλ ην ιηκάλη ηνπ Πνξηζάηλη ζηε δηψξπγα ηνπ νπέδ, 

φπσο επίζεο, θαη ην ιηκάλη ηεο Αιεμάλδξεηαο. Δπηπιένλ, αλαθέξζεθαλ θαη θάπνηα 

ιηκάληα ηεο Αζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 3 ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ην ιηκάλη ηνπ 

Μπνπζάλ ζηελ Κνξέα, ελψ ππήξραλ 2 απαληήζεηο γηα ηα ιηκάληα ηνπ Υνλγθ Κνλγθ θαη 

ηνπ Σφθπνπ ζηελ Ηαπσλία. Σέινο, πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 5%, 

ζπγθέληξσζαλ 2 ιηκάληα ηεο Απζηξαιίαο, ην Φξήκαληι θαη ην Μπέλκπνπξη. Αλ θαη ζηα 

ιηκάληα ηεο Απζηξαιίαο παξέρνληαη πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα απφ ηνπο εθνδηαζηέο 
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πινίσλ, δελ απνηεινχλ, ζπλήζσο, πξψηε επηινγή γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, ιφγσ 

ηεο πςεινχ θφζηνπο αγνξάο θαη κεηαθνξάο απηψλ.  

 

6.5.ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη φηη ην δείγκα 

αθνξνχζε λαπηηιηαθέο εηαηξείεο κε γξαθεία δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κχπξν. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ πιήξσο, θαζψο δελ 

ππήξραλ εξσηψκελνη-εθπξφζσπνη λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

ή κε. Δπηπιένλ, έλα άιιν κεηνλέθηεκα είλαη φηη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην μερσξηζηέο ελφηεηεο-εξσηήζεηο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

πξνκεζεηψλ ησλ πινίσλ.  Σν παξαπάλσ έρεη βάζε, ζθεθηφκελνη φηη νη εξσηψκελνη 

είλαη πηζαλφ λα αμηνινγνχλ κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο, φηαλ 

πξνηίζεληαη λα αγνξάζνπλ ηξφθηκα αληί γηα εθφδηα κεραλήο θαη αληαιιαθηηθά. Βέβαηα, 

αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ πξάμε, ζηα πεξηζζφηεξα ιηκάληα, νη ππάιιεινη ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ αλαζέηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνκεζεηψλ ζε έλα 

εθνδηαζηή,  απφ ηξνθνδνζία θαη βηνκεραληθά εθφδηα κέρξη ξνχρα θαη θάξκαθα. Οπφηε, 

απφ απηή ηελ άπνςε, ε αμηνιφγεζε ζηνλ πξνκεζεπηή πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα γηα ην 

ζχλνιν ησλ πξντφλησλ πνπ παξέρεη θαη φρη γηα θάζε είδνο μερσξηζηά. Σέινο, θάπνηα 

θνκκάηηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πην μεθάζαξα, γηαηί ίζσο 

παξεξκελεχηεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ εξψηεζε 

«αμηνινγήζηε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ θξηηεξίνπ πζηήκαηα ISO» δελ δηεπθξηλίδεηαη φηη 

αλαθέξεηαη ζηα πζηήκαηα ISO ηνπ πξνκεζεπηή, θαη επνκέλσο θάπνηνη απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο ίζσο πίζηεπαλ φηη αλαθέξεηαη ζηελ λαπηηιηαθή εηαηξεία.   
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6.6.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

πλνςίδνληαο, ε πξψηε εξεπλεηηθή εξψηεζε, πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε, 

θαηαηάζζεη κε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ επηινγήο 

πξνκεζεπηψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. Ζ ζεηξά απηή δηακνξθψζεθε κε ηελ πνηφηεηα λα 

θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε, αθνινπζνχκελε απφ ηελ ηηκή, ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

πξντφληνο – ππεξεζίαο, θαη ηέινο ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή.  

Αλαιπηηθφηεξα, βαζηδφκελνη ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαηαιήγνπκε 

φηη ην θξηηήξην παξάδνζε ζε ζπκθσλεκέλνπο ρξφλνπο (95%) πνπ αλήθεη ζηε γεληθή 

θαηεγνξία δηαζεζηκφηεηα αθνινπζνχκελν απφ ην θξηηήξην ηεο εμππεξέηεζεο ζε 

επείγνπζεο θαηαζηάζεηο (92%) πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία πξνζαξκνζηηθφηεηα, 

δηαδξακαηίδνπλ ηνλ θπξηφηεξν ξφιν ζηελ απφθαζε επηινγήο ησλ πξνκεζεπηψλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. Δληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο φηη θαλέλα απφ ηα δχν απηά 

θξηηήξηα δελ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία πνηφηεηα, πνπ θξίζεθε σο πην ζεκαληηθή ζηελ 

επηινγή πξνκεζεπηψλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο. Ακέζσο κεηά απφ ηα δχν 

πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή πξνκεζεπηή δηαδξακαηίδνπλ, 

επίζεο, νη φξνη πιεξσκήο (71%) , ε εγγχεζε (68%), θαζψο θαη νη εθπηψζεηο θαη ην 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ηα νπνία εκθαλίδνπλ αθξηβψο ην ίδην πνζνζηφ ζην βαζκφ 

πςειήο ζεκαληηθφηεηαο (53%). Σηο δχν ηειεπηαίεο ζέζεηο ζηε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο 

ησλ νθηψ θξηηεξίσλ θαηέρνπλ ην απφζεκα (39%) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή 

θαη ηα ζπζηήκαηα ISO πνπ δηαζέηεη (32%). Αλ θαη ηα δχν απηά θξηηήξηα θαηέιαβαλ ηηο 

ηειεπηαίεο ζέζεηο ζηελ θαηάηαμε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ, γεγνλφο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηα εμαηξεηηθά ρακειά πνζνζηά πνπ εκθάληζαλ ζην βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο «ιίγν ζεκαληηθφ», είλαη αλαγθαίν λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ 

επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ.  

 Έπεηηα, απφ ηελ αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

πξνέθπςαλ, θαη επηπιένλ θξηηήξηα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

πξνκεζεπηψλ, φπσο ε αμηνπηζηία, ε εκπεηξία θαη ε θαιή θήκε. Αθφκε, βαζηθφ εχξεκα 
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ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη φηη ην ιηκάλη ηεο ηγθαπνχξεο απνηειεί ηελ θχξηα επηινγή 

ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνκεζεηψλ. 

Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί ην ππφβαζξν γηα κειινληηθή έξεπλα πνπ κπνξεί λα 

δηεμαρζεί ζηελ αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

ζα κπνξνχζαλ, ίζσο, λα ζπγθξηζνχλ κε απηά κηαο παξφκνηαο κειινληηθήο έξεπλαο κε 

ζθνπφ λα εμεηαζηεί αλ ηα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα είλαη απνδνηηθά ή φρη. Θα ήηαλ, 

επίζεο, ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ λα γίλεη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή ηελ έξεπλα, κε ηηο αληηιήςεηο ησλ 

πξνκεζεπηψλ. Δπηπιένλ, κειινληηθνί εξεπλεηέο ελζαξξχλνληαη λα εμεηάζνπλ αλ ν 

βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο δηαθέξεη ζε ζρέζε κε θάπνηεο 

κεηαβιεηέο πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα έξεπλα, φπσο ε νξγαλσζηαθή 

θνπιηνχξα ησλ εηαηξεηψλ,  ν ηχπνο θαη ν αξηζκφο ησλ πινίσλ. Χζηφζν, ρξήζηκν ζα 

ήηαλ λα είρακε έλα κεγαιχηεξν δείγκα λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, πέξα απφ ηα 

γεσγξαθηθά φξηα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ, πνπ ζα επέηξεπε λα πξνθχςνπλ αθφκε 

πην γεληθεπκέλα απνηειέζκαηα.  

Καηαιήγνληαο, ην ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο 

ππνρξεψλεη ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο λα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο απμεκέλεο 

αλάγθεο ηεο. Με δεδνκέλν φηη νη πξνκήζεηεο ησλ πινίσλ είλαη έλα δαπαλεξφ έμνδν γηα 

ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, είλαη αλαγθαίν ηα ηκήκαηα πξνκεζεηψλ λα πξνρσξνχλ ζηηο 

ζσζηέο απνθάζεηο γηα ηελ επηινγή πξνκεζεπηψλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί ηελ πξψηε απφπεηξα 

αμηνιφγεζεο πξνκεζεπηψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη, ίζσο, έρεη 

νπζηψδε ιφγν χπαξμεο.  

Κιείλνληαο, βαζηδφκελνη ζηηο απαληήζεηο ππαιιήισλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζε 

Διιάδα θαη Κχπξν, ε παξνχζα έξεπλα δηεξεχλεζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

πξνκεζεπηψλ – εθνδηαζηψλ πινίσλ, θαζψο θαη ηα θχξηα ιηκάληα πνπ παξνπζηάδνπλ ηε 

κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνκεζεηψλ. Οη εξγαδφκελνη ζε 

ηκήκαηα πξνκεζεηψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, ίζσο, βξνπλ ηα επξήκαηα απηήο ηεο 
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έξεπλαο βνεζεηηθά ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηιέγνπλ φζν ην δπλαηφλ πην 

απνηειεζκαηηθνχο πξνκεζεπηέο. Οκνίσο, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο κπνξεί 

λα απνηειέζνπλ έλα βνεζεηηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ εθνδηαζηψλ πινίσλ ζην 

ζπλερέο ηνπο έξγν λα πξνζθέξνπλ πην απνδνηηθέο ππεξεζίεο. 
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8.ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

8.1.ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 - ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 

Σνπνζεηήζηε κε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο ,απφ ην 1 έσο ην 4, φπνπ ην 1 ε πην ζεκαληηθή 

θαη ην 4 ε ιηγφηεξν ζεκαληηθή, ηηο παξαθάησ γεληθέο θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ γηα ηελ 

επηινγή λαπηηιηαθψλ πξνκεζεπηψλ.  

Πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο       …… 

Σηκή ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο               …… 

Γηαζεζηκφηεηα πξντφληνο/ππεξεζίαο      ……             

Πξνζαξκνζηηθφηεηα πξνκεζεπηή           …… 

ηελ θαηεγνξία Πνηφηεηα αμηνινγήζηε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ.        

 ΛΗΓΟ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΟΛΤ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

Δγγχεζε    
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πζηήκαηα ISO    

 

ηελ θαηεγνξία Σηκή αμηνινγήζηε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ.       

 ΛΗΓΟ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΟΛΤ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

Όξνη Πιεξσκήο    

Δθπηψζεηο    

 

ηελ θαηεγνξία Γηαζεζηκφηεηα αμηνινγείζηε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαθάησ 

θξηηεξίσλ.        

 ΛΗΓΟ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΟΛΤ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

Γηαηήξεζε 

Απνζέκαηνο 

   

Παξάδνζε ζε 

πκθσλεκέλνπο 

Υξφλνπο 
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ηελ θαηεγνξία Πξνζαξκνζηηθφηεηα αμηνινγείζηε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαθάησ 

θξηηεξίσλ.        

 ΛΗΓΟ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΟΛΤ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

Δμππεξέηεζε ζε 

Δπείγνπζεο 

Πεξηπηψζεηο 

   

Δμεηδηθεπκέλν 

Πξνζσπηθφ 

   

 

Αλαθέξεηε έλα ή πεξηζζφηεξα άιια θξηηήξηα πνπ εζείο ζα ιακβάλεηε ππφςε γηα ηελ 

επηινγή πξνκεζεπηψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ.   

  

…………………………………………………………………………………………… 

Αλαθέξεηε θάπνηα απφ ηα θχξηα ιηκάληα ζηα νπνία πξνκεζεχεηε ηα πινία ζαο. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Όλνκα  λαπηηιηαθήο εηαηξείαο  ζηελ νπνία εξγάδεζηε. 

…………………………………………………………………………………………… 
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Σκήκα λαπηηιηαθήο εηαηξείαο ζην νπνίν εξγάδεζηε. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

8.2.ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 - ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΗΑ ΠΗΘΑΝΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ  

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 

αο δεηείηαη λα ιάβεηε κέξνο ζε κηα έξεπλα γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. εκεηψζηε φηη κφλν νη ππάιιεινη λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνκήζεηεο θαη ηνλ εθνδηαζκφ ησλ πινίσλ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ έξεπλα. Αλ επηζπκείηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα θάηη ην νπνίν δελ 

αλαθέξεηαη εδψ, κε δηζηάζεηε λα ξσηήζεηε. Παξαθαιψ, αθηεξψζηε ιίγν απφ ην ρξφλν 

ζαο γηα λα δηαβάζεηε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο πξνζεθηηθά πξηλ απνθαζίζεηε αλ 

ζέιεηε λα ζπκκεηέρεηε ζηελ έξεπλα. 

Ποιος είναι ο ζκοπός ηης έρεσνας;  

Ζ έξεπλα απνζθνπεί λα δηεξεπλήζεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνκεζεπηψλ ζηε λαπηηιηαθή αγνξά, φπνπ ηα απνηειέζκαηά ηεο ζα ζπληειέζνπλ ζηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ πξνκεζεηψλ ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Σέηνηνπ 

είδνπο έξεπλα δηεμάγεηαη γηα πξψηε θνξά. 
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Σι πρέπει να κάνω αν ζσμμεηάζτω; 

Ζ έξεπλα εκπεξηέρεη ηε ζπκπιήξσζε ελφο ζχληνκνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δθηηκάηαη φηη 

πεξίπνπ 5 ιεπηά απαηηνχληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Δίμαι σποτρεωμένος να ζσμμεηάζτω;   

Γελ είζηε ππνρξεσκέλνο λα ζπκκεηέρεηε αλ δελ ην επηζπκείηε. Ζ ζπκκεηνρή είλαη 

εζεινληηθή θαη αθφκα θαη αλ μεθηλήζεηε λα ζπκπιεξψλεηαη ην εξσηεκαηνιφγην 

κπνξείηε λα δηαθφςεηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρσξίο λα δψζεηε θάπνηα εμήγεζε. 

Ποιοι είναι πιθανοί κίνδσνοι ηης ζσμμεηοτής; 

Γελ ππάξρνπλ θίλδπλνη ζπκκεηνρήο.  

Θα έτω κάποιο όθελος με ηη ζσμμεηοτή μοσ; 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ίζσο ζπκβάιινπλ ζηελ πην νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

ηκεκάησλ πξνκεζεηψλ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, ζπλεπψο θαη ηεο εηαηξείαο, ζηελ 

νπνία εξγάδεζηε. 

Σα ζηοιτεία μοσ θα είναι απόρρηηα; 

Όια ηα εξσηεκαηνιφγηα ζα είλαη αλψλπκα. Εεηείηαη κφλν λα αλαθεξζεί ην φλνκα ηεο 

λαπηηιηαθήο εηαηξείαο θαη ην ηκήκα πνπ εξγάδεζηε. 

Θα πληρώζω για ηη ζσμμεηοτή ή θα πληρωθώ;  

Γε ζα πιεξσζείηε θαη δε ζα πιεξψζεηε ηίπνηα. 
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Σι θα ζσμβεί ζηα αποηελέζμαηα ηης έρεσνας; 

Σα απνηειέζκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηεμαγσγή κηαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε λαπηηιηαθψλ πξνκεζεπηψλ. 

Ποιος οργανώνει ηην έρεσνα; 

Δίκαη έλαο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ηνπ ηκήκαηνο Ναπηηιηαθψλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Πεηξαηά. 

Με ποιόν μπορώ να επικοινωνήζω για περαιηέρω πληροθορίες; 

Μπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ γηα νπνηαδήπνηε εξψηεζε ζρεηηθή κε ηελ 

έξεπλα. 

ηοιτεία Δπικοινωνίας:  

Οξέζηεο ρνξεηζαλίηεο, e-mail: orestissxor@live.com 

Δπραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν ζαο! 
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