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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία  αφορά την εφαρμογή της μεθόδου Ανάπτυξης 

Λειτουργίας Ποιότητας (QFD) στον κλάδο της ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, στοχεύει στη 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει μια ναυτιλιακή εταιρία, 

ικανοποιώντας τις ανάγκες των πελατών της. Το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα 

προκλήθηκε λόγω του ότι ο κλάδος την ναυτιλίας είναι ένας από τους πιο 

αναπτυσσόμενους κλάδους τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Επομένως, η 

παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον κλάδο αυτό οδηγεί στην ικανοποίηση των 

πελατών και κατ’ επέκταση στη βιωσιμότητα των ναυτιλιακών εταιριών και την 

ανάπτυξη της χώρας στην οποία ανήκουν. Ως γνωστόν, η QFD είναι μία μέθοδος που 

έχει εφαρμοστεί επιτυχώς σε πολλούς κλάδους παροχής υπηρεσιών, επομένως η 

επιλογή της εφαρμογής της στην επίτευξη του σκοπού της εργασίας αποτέλεσε τη 

βέλτιστη λύση. Το μεθοδολογικό πλαίσιο αφορά την εύρεση, μέσα από βιβλιογραφική 

μελέτη, αρχικά των κριτηρίων επιλογής ναυτιλιακής εταιρίας και τους βαθμούς 

βαρύτητας τους και στη συνέχεια των τεχνικών χαρακτηριστικών της υπηρεσίας που 

συμβάλουν στην ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών. Οι τελικοί βαθμοί βαρύτητας των 

τεχνικών προδιαγραφών βελτίωσης της ποιότητας της υπηρεσίας προέκυψαν από τις 

εκτιμήσεις των διοικητικών στελεχών ναυτιλιακής επιχείρησης της Θεσσαλονίκης. Η 

τελική κατάταξη των τεχνικών χαρακτηριστικών των ναυτιλιακών υπηρεσιών που 

συμβάλουν στην ικανοποίηση των πελατών είναι η εξής: 1) Βελτίωση Μεθόδων 

Εξυπηρέτησης, 2) Εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού, 3) Τιμολογιακή Πολιτική 

και 4) Βελτίωση του Εξοπλισμού. Αυτή είναι η λίστα των πολιτικών βελτίωσης της 

ποιότητας και αποτελεσματικότητας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αποτελεί γεγονός πως ο κλάδος της Ναυτιλίας είναι ένας από τους πιο ραγδαία 

αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας. Πρόκειται για ένα κλάδο ο οποίος τα 

τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγέθη και ρυθμό επέκτασης, ανάλογο εκείνων των 

ρυθμών των πιο αναπτυγμένων χωρών τόσο της Ευρώπης όσο και των χωρών της 

Ανατολής. Συγκεκριμένα, ο κλάδος της Ναυτιλίας στη χώρα μας θεωρείται ιδιαιτέρως 

σημαντικός, αφού ως γνωστόν η Ελλάδα είναι μια κατεξοχήν ναυτιλιακή χώρα λόγω 

της δομής και της γεωγραφικής της θέσης. 

 

Τα τελευταία χρόνια ο ναυτιλιακός κλάδος σε παγκόσμιο επίπεδο 

χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό (Durvasula et al., 2002). Έτσι, έχει καταστεί 

επιτακτική η ανάγκη για διαφοροποίηση από τα παραδοσιακά μοντέλα και η 

ευθυγράμμιση με τις πλέον σύγχρονες μορφές διοίκησης επιχειρήσεων. Ολοένα και 

περισσότερο οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις στρέφονται στην υιοθέτηση της φιλοσοφίας 

της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται, βελτιώνοντας τόσο την ποιότητα 

των υπηρεσιών που παρέχουν όσο και την συνολικότερη διαχείριση της ποιότητας σε 

όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης. Άλλωστε, ο κλάδος της ναυτιλίας είναι ένας 

κλάδος που ανήκει κατεξοχήν στον τομέα των υπηρεσιών και, ως γνωστόν, η παροχή 

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών είναι ζωτικής σημασίας για κάθε σύγχρονη εταιρία 

παροχής υπηρεσιών προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της και να 

παραμείνει ανταγωνιστική.  

 

Όπως προαναφέρθηκε, η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ένα από τα πιο 

σημαντικά ζητήματα για την επίτευξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων και οικονομικής 

επιτυχίας στον τομέα των υπηρεσιών. Μια γνωστή μέθοδος, η οποία είναι επιτυχής στον 

σχεδιασμό υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με αποτέλεσμα την ικανοποίηση του πελάτη, 

είναι η Ανάπτυξη Λειτουργίας Ποιότητας (QFD) (Andronikidis et al., 2009). Το 

μοντέλο της QFD είναι αρκετά διαφορετικό από τα παραδοσιακά συστήματα 

ποιότητας, τα οποία στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της αρνητικής ποιότητας, όπως η 

κακή εξυπηρέτηση και η ασυνέπεια. Με αυτά τα συστήματα, το καλύτερο που μπορεί 

να επιτευχθεί είναι το “τίποτα λάθος” - το οποίο, όμως, όπως αποδεικνύεται δεν είναι 

αρκετό όταν όλοι στο χώρο είναι καλοί. Ωστόσο, εκτός από την εξάλειψη των κακών 
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υπηρεσιών, πρέπει επίσης να μεγιστοποιηθεί και η θετική ποιότητα, όπως η διασκέδαση 

και η πολυτέλεια. Αυτό είναι που τελικά δημιουργεί αξία (Mazur, 1993). 

 

 Προκειμένου, λοιπόν, να κατασκευαστεί ένα ποιοτικό προϊόν ή υπηρεσία, 

πρέπει αρχικά να εξεταστούν και εν συνεχεία να υλοποιηθούν οι απαιτήσεις των 

πελατών (Customer Requirements- CR). Από την οπτική γωνία των σχεδιαστών των 

προϊόντων ή υπηρεσιών, οι ανάγκες των πελατών συνήθως φαίνονται ασαφείς, μη 

μετρήσιμες, ελλιπείς και μερικές φορές αντιφατικές. Οι πελάτες εκφράζουν μόνο τι 

θέλουν και πιθανότατα αυτά που θέλουν-“WHATs”  οι πελάτες να μην έχουν ακριβές 

νόημα για τους σχεδιαστές. Ως εκ τούτου, οι σχεδιαστές πρέπει απλά να κατανοήσουν 

πώς για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες από ένα προϊόν / υπηρεσία, χρειάζονται 

λεπτομερείς, τεχνικά προσανατολισμένες στις απαιτήσεις προδιαγραφές (HOWs) ώστε 

τα “θέλω” αυτά να ενσωματωθούν στον σχεδιασμό. Έτσι, γίνεται προφανές ότι υπάρχει 

ένα χάσμα μεταξύ των θέλω-“WHATs” των πελατών και των τρόπων με τους οποίους 

θα υλοποιηθούν οι απαιτήσεις αυτές-“HOWs”. Οι απαιτήσεις των καταναλωτών 

εκφράζονται συνήθως στη γλώσσα τους χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας, επομένως, 

πρέπει να μεταφραστούν σε ποσοτικές, μετρήσιμες και εφαρμόσιμες τεχνικές 

προδιαγραφές, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους σχεδιαστές για το 

σχεδιασμό των προϊόντων ή υπηρεσιών. Στην ουσία, τα “HOWs” είναι οι τεχνικοί όροι 

με τους οποίους οι σχεδιαστές αντιλαμβάνονται τις  ανάγκες των πελατών-“WHATs”. 

Η ανάπτυξη της ποιότητας των λειτουργιών (QFD) είναι μια από τις τεχνικές που 

μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα των “HOWs” και των “WHATs ώστε οι 

επιχειρήσεις να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες και προϊόντα στους πελάτες τους 

(Shahin, 2005). Με άλλα λόγια, η QFD βοηθά τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τα 

κενά ανάμεσα σε αυτό που η επιχείρηση αντιλαμβάνεται ως ανάγκες των καταναλωτών 

και τις πραγματικές προσδοκίες των πελατών (Andronikidis et al., 2009). 

 

Επομένως, στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εφαρμογή της μεθόδου QFD 

στον κλάδο της ναυτιλίας με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ικανοποιώντας της ανάγκες των πελατών. Πιο αναλυτικά, ο 

αρχικός στόχος είναι ο εντοπισμός των κυριότερων κριτηρίων επιλογής ναυτιλιακής 

εταιρίας και στη συνέχεια η χρήση της QFD αφενός για την μετάφραση των κριτηρίων 

αυτών σε τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας και αφετέρου για την εύρεση του 

βαθμού σημαντικότητάς των τεχνικών προδιαγραφών προκειμένου να ικανοποιηθούν 

τα κριτήρια επιλογής. 
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Κλείνοντας, η συνολική δομή της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελείται 

από 6 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο έχει ήδη αναγνωστεί, αποτελεί την 

εισαγωγή στο θέμα της εργασίας.  Στο δεύτερο κεφάλαιο, δηλαδή το κεφάλαιο που 

ακολουθεί, γίνεται μια εκτενής ιστορική αναδρομή της προέλευσης της μεθοδολογίας 

QFD, δίνονται διάφοροι ορισμοί που καταγράφονται στη βιβλιογραφία για αυτή και 

τέλος παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία ανάπτυξης της μεθόδου και τα στάδια που 

ακολουθεί. Επιπλέον, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια περιεκτική παρουσίαση του 

κλάδου της ναυτιλίας διεθνώς και στην Ελλάδα και στη συνέχεια παρουσιάζεται η 

έννοια της ποιότητας στη ναυτιλία. Έπειτα, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται η 

μεθοδολογία της έρευνας, παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία εφαρμογής της 

μεθοδολογίας QFD στον ναυτιλιακό κλάδο και παρουσιάζονται και αναλύονται τα 

αποτελέσματα τα οποία αφορούν κυρίως την ταξινόμηση των πολιτικών βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας μιας ναυτιλιακής έτσι όπως αξιολογήθηκαν από τα στελέχη μιας 

ναυτιλιακής επιχείρησης. Τέλος, στα δύο τελευταία κεφάλαια, πέμπτο και έκτο, 

παρατίθενται τα συμπεράσματα, οι περιορισμοί και οι μελλοντικές προτάσεις που 

προκύπτουν από την παρούσα έρευνα. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΜΕΘΟΔΟΣ QFD   

 

2.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QUALITY FUNCTION 

DEPLOYMENT- QFD) 

 

Η μέθοδος QFD μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις 

να κατανοήσουν αρχικά τις ανάγκες των πελατών τους και εν συνεχεία να τις 

ικανοποιήσουν μέσα από τις διαδικασίες και τους πόρους που διαθέτουν. Ουσιαστικά 

οδηγείται από τους πελάτες και μεταφράζει τις ανάγκες των πελατών σε κατάλληλες 

τεχνικές απαιτήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Μερικές φορές, αυτή η 

διαδικασία μετάφρασης αναφέρεται ως η «φωνή του πελάτη» (VOC) (Wang, 2007). 

Επομένως, το QFD αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία μετάβασης από το "γνωρίζουμε 

καλύτερα τι θέλει ο πελάτης" σε μια νέα κουλτούρα του "ας ακούσουμε τη φωνή του 

πελάτη" (Zairi and Youssef, 1995). 

 

Οι τρεις κύριοι στόχοι του QFD είναι να προσδιορίσει ποιος είναι ο πελάτης, τι 

θέλει ο πελάτης και πως θα εκπληρωθούν οι επιθυμίες του πελάτη (Zairi and Youssef, 
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1995). Πράγματι, οι στόχοι αυτοί διατυπώνονται επίσης και σε ένα απόσπασμα από το 

έργο των Maddux et al. (1991) στο οποίο αναφέρεται ότι "οι στόχοι της QFD είναι: ο 

εντοπισμός του πελάτη, ο καθορισμός του τι θέλει ο πελάτης και η εύρεση ενός τρόπου 

για την ικανοποίηση των επιθυμιών αυτών" (Ginn and Zairi, 2005). Στόχος του 

μοντέλου, δηλαδή, είναι η αυξημένη ικανοποίηση των πελατών, η οργανωτική 

ενσωμάτωση των εκφρασμένων αναγκών των πελατών και η βελτίωση της 

κερδοφορίας της επιχείρησης (Andronikidis et al., 2009). 

 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί, πως η QFD μπορεί να θεωρηθεί ως μία από τις 

βασικές τεχνικές στη διαδικασία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality 

Management– TQM), ωστόσο πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των δύο αυτών 

σχετικών εννοιών. Συγκεκριμένα, ενώ η TQM επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας εισροών-εκροών σε όλο το εύρος της οργάνωσης, το QFD 

μπορεί να θεωρηθεί ως εφαρμογή της φιλοσοφίας του TQM στην ανάπτυξη νέων 

προϊόντων. Το QFD διαφέρει επίσης από τα πρόσφατα εισαγόμενα παραδείγματα της 

ποιότητας των υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών, όπως το SERVQUAL, 

αφού παρέχει δομημένες κατευθυντήριες γραμμές για τον επανασχεδιασμό των 

υπηρεσιών καθώς και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων αντί για απλή περιγραφή ή 

μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών (Jeong and 

Oh, 1998). 

 

2.1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ QFD 

 

Το Quality function deployment (QFD) είναι μια τεχνική που γεννήθηκε στην 

Ιαπωνία στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν η χώρα είχε βγει από τον δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο. Την περίοδο αυτή, υπήρξε η μετάβαση της βιομηχανίας της  χώρας, 

από τις  απομιμήσεις και τις αντιγραφές άλλων προϊόντων που παρήγαγε μέχρι τότε, 

στην ανάπτυξη νέων προϊόντων που βασιζόταν στην γνησιότητά τους. Σ’ αυτό το κλίμα 

εμφανίστηκε η μέθοδος QFD στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM)  

από τον Akao το 1969, ως μία στρατηγική για να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα 

ενσωματώνεται στα νέα προϊόντα (Akao and Mazur, 2003). 

Γενικότερα, ο Hill (1994) υποστήριξε ότι «Το QFD εξελίχθηκε ύστερα από 

διάφορες πρωτοβουλίες μεταξύ του 1967 και του 1972, αλλά οι δύο κύριοι λόγοι που 

οδήγησαν στη δημιουργία του στην Ιαπωνία ήταν (Chan and Wu, 2002b): 

1. Να βελτιωθεί η ποιότητα του σχεδιασμού και 
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2. Να διατεθεί προσωπικό κατασκευής με το σχεδιαζόμενο διάγραμμα ελέγχου 

ποιότητας (που δείχνει τα σημεία που πρέπει να ελέγχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας 

παραγωγής) πριν ξεκινήσει η αρχική παραγωγή». 

 

Ωστόσο, ο Akao ήταν αυτός που αντιλήφθηκε πρώτος την αξία της ποιότητας 

κατά το στάδιο του σχεδιασμού των προϊόντων, έτσι ώστε ο έλεγχος ποιότητας να 

υπάρχει και πριν το στάδιο της παραγωγής και όχι μόνο κατά τη διάρκειά της (Chan and 

Wu, 2002b). Οι λόγοι που οδήγησαν τον Akao στην παρουσίαση της ιδέας και της 

μεθόδου αυτής ήταν δύο. Αρχικά, ο πρώτος αναφέρεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι 

είχαν αρχίσει να αναγνωρίζουν και να παράγουν ποιοτικά προϊόντα, αλλά ο τρόπος για 

το πώς ακριβώς θα το υλοποιήσουν δεν ήταν καταγεγραμμένος σε κάποιο βιβλίο 

εκείνες τις μέρες. Ο δεύτερος λόγος από την άλλη, έγκειται στο ότι οι ιαπωνικές 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν μεν τον έλεγχο ποιότητας, αλλά στο κατασκευαστικό 

στάδιο, αφού τα προϊόντα είχαν ήδη διέλθει από την γραμμή παραγωγής. (Akao and 

Mazur, 2003) 

 

Η ιδέα δοκιμάστηκε από διάφορες εταιρίες αλλά δεν υπήρξε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον από το κοινό. Μετά από αρκετές βιομηχανικές εφαρμογές, όμως, το 1972,  

ο Akao έδωσε ένα όνομα στη νέα αυτή προσέγγιση συντάσσοντας παράλληλα και το 

ομώνυμο άρθρο γι’ αυτή “hinshitsu tenkai” (quality deployment) (Akao and Mazur, 

2003; Chan and Wu, 2002b). Το 1972 ήταν, επίσης, το έτος που η μέθοδος 

εφαρμόστηκε  πρώτη φορά στα ναυπηγία Kobe της Mitsubishi Heavy Industries Ltd  

(Zairi and Youssef, 1995; Chan and Wu, 2002b; Wang, 2007; Jeong and Oh, 1998). Στη 

συνέχεια, και αφού το μοντέλο εξελίχθηκε περισσότερο, άρχισε να εφαρμόζεται και σε 

άλλες μεγάλες ιαπωνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις, όπως η Toyota Motor Company. 

(Jeong and Oh, 1998)  

 

Το 1975, η Ιαπωνική Οργάνωση για τον Έλεγχο Ποιότητας (Japanese Society 

for Quality Control, JSQC) συνέταξε  την Ερευνητική Επιτροπή Υπολογιστών 

(Computer Research Committee) η οποία ήταν υπό την διεύθυνση του Akao και το 

1978 ονομάστηκε QFD Research Group. Η επιτροπή αυτή αφιέρωσε τα δεκατρία 

επόμενα χρόνια στη συνεχή έρευνα για την μέθοδο QFD. Ως εκ τούτου, το 1987, 

δημοσιεύθηκε η τελική έκθεση η οποία πραγματοποιήθηκε σε ογδόντα ιαπωνικές 

επιχειρήσεις  και  ανέφερε τα εξής χαρακτηριστικά της χρήσης της QFD (Akao and 

Mazur, 2003):  

 Εισαγωγή της ποιότητας σχεδιασμού και προγραμματισμού 
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 Αξιολόγηση των ανταγωνιστικών προϊόντων (benchmarking) 

 Ανάπτυξη νέων προϊόντων που θέτουν την επιχείρηση μπροστά από τους 

ανταγωνιστές 

 Ανάλυση και συσσώρευση πληροφοριών για την ποιότητα 

 Κοινοποίηση πληροφοριών που σχετίζονται με την ποιότητα σε μεταγενέστερες 

διαδικασίες 

 Αξιοποίηση του σκοπού του σχεδιασμού στην κατασκευή 

 Αναγνώριση των σημείων ελέγχου για το gemba (ιαπωνικός όρος ο οποίος 

αναφέρεται στο σημείο από το οποίο εξάγονται βασικές πληροφορίες) 

 Μείωση των αρχικών προβλημάτων ποιότητας 

 Μείωση των αλλαγών κατά το σχεδιασμό 

 Μείωση χρόνου ανάπτυξης  

 Μείωση κόστους ανάπτυξης 

 Επέκταση του μεριδίου αγοράς 

 

Στις αρχές, δεν υπήρξε πολύ ενδιαφέρον για την QFD, η δημοσίευση όμως, των 

άρθρων της Mitsubishi Heavy Industry και του Akao το 1972, άνοιξε το δρόμο για την 

εκπόνηση περισσότερων άρθρων σχετικά με τη μέθοδο του QFD.  Χαρακτηριστικά, 

μέχρι τα μέσα της δεκαετίας το 1990, δημοσιεύθηκαν περισσότερες από χίλιες μελέτες 

περιπτώσεων στις οποίες εφαρμόστηκε (Akao and Mazur, 2003). 

 

Ενώ όμως, η χρήση του QFD στην Ιαπωνία εξαπλώθηκε σχετικά γρήγορα κατά την 

διάρκεια των ετών, η επέκτασή της στη δύση ήταν πολύ πιο αργή. Η εισαγωγή του QFD 

στην Αμερική και την Ευρώπη ξεκίνησε το 1983 όταν δημοσιεύθηκε το άρθρο του 

Akao στην  Quality Progress από την Αμερικάνικη Οργάνωση Ποιοτικού Ελέγχου. Στη 

συνέχεια o Akao έδωσε μία σειρά από σεμινάρια για την μέθοδο της QFD σε διάφορα 

μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών, βοηθώντας έτσι στην γρηγορότερη διάδοσή του. 

Ταυτόχρονα, αξιοσημείωτη ήταν και η προσπάθεια του Robert M. Adams, ο οποίος 

όντας επικεφαλής του συμποσίου αφιερωμένου στην QFD, που έλαβε χώρα στη βόρεια 

Αμερική το 1989, συνέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην περεταίρω ανάπτυξη του 

μοντέλου στην Αμερική και στην διάδοση των μελετών περίπτωσης και εφαρμογών της 

μεθόδου που ήδη υπήρχαν (Akao and Mazur, 2003).  Έτσι, κάποιες μεγάλες εταιρίες 

όπως η Ford, η Xerox και η Hewlett-Packard εισήγαγαν το QFD στην αμερικανική 

βιομηχανία στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και εκτιμάται ότι μέχρι το 1991 πάνω από 

100 εταιρίες εφάρμοσαν το μοντέλο. Πιο αναλυτικά, η εφαρμογή  και η διάδοση του 
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QFD στην Ιαπωνία και την Αμερική φαίνεται στο Σχήμα 2.1 το οποίο προκύπτει μέσα 

από μία παλαιότερη βιβλιογραφική έρευνα του Mazur (1993) (Wang, 2007; Jeong and 

Oh, 1998; Mazur, 1993). 

 

Σχήμα 2.1 : Η ιστορία του QFD 

 

 
Πηγή: Mazur, 1993 

 

Γενικότερα, η Ιταλία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία εμφανίστηκε για 

πρώτη φορά η μέθοδος της QFD, αφού εκεί  δόθηκε η πρώτη διάλεξη για αυτή το 1987 

καθώς και έλαβε χώρα το πρώτο ευρωπαϊκό συμπόσιο αφιερωμένο στην QFD το 1993 

(Akao and Mazur, 2003). Ακόμα αργότερα, έγινε η εμφάνισή του στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, καθώς όπως αναφέρουν οι Zairi και Youssef (1995),  κατά τα μέσα της 

δεκαετίας του 1990, υπήρχαν μόνο λίγες διάσπαρτες εταιρίες που προσπαθούσαν να το 

υιοθετήσουν (Zairi and Youssef, 1995). Στη συνέχεια ακολούθησε η υιοθέτηση του και 

από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης όπως η Σουηδία, η Αυστρία, η Γερμανία και η 

Τουρκία και ακόμα πιο πρόσφατα από τη Γαλλία, τη Δανία και την Ολλανδία. Τέλος, 

εξίσου σημαντικό να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι η συνεχίζει να εξαπλώνεται και σε 

κράτη του υπόλοιπου κόσμου όπως η Νότια Αφρική και το Ιράν (Akao and Mazur, 

2003). 

 

Τα αποτελέσματα των εφαρμογών της QFD στον βιομηχανικό κλάδο ήταν 

αξιοσημείωτα αφού συνέβαλε καθοριστικά στην κατά 60% μείωση του κόστους 
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σχεδιασμού και 40% μείωση του χρόνου σχεδιασμού σε πρώιμες εφαρμογές. Αν και η 

ιδέα της QFD αναπτύχθηκε αρχικά και υιοθετήθηκε ευρέως από κατασκευαστικές 

εταιρείες για σκοπούς ανάπτυξης προϊόντων, οι ερευνητές της QFD ισχυρίστηκαν ότι η 

μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί και σε μη κατασκευαστικά περιβάλλοντα όπως οι 

αεροπορικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (Jeong and 

Oh, 1998). 

 

2.1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ QFD 

 

Λόγω του λεπτομερούς χαρακτήρα του είναι αρκετά δύσκολο να δοθεί ένας 

τελείως ακριβής ορισμός για το μοντέλο της QFD. Παρόλα αυτά, αρκετοί ορισμοί 

έχουν δοθεί γι’ αυτό κατά τη διάρκεια των ετών από εμπειρογνώμονες και ερευνητές. 

Κάποιοι από τους ορισμούς αυτούς που δόθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών,  

παρατίθενται παρακάτω για να γίνει σαφές τι ουσιαστικά είναι η μέθοδος QFD. 

 

Αρχικά, ο Mizuno (1978) περιέγραψε σύντομα την QFD ως μία «Βήμα-βήμα 

ανάπτυξη μιας εργασίας ή λειτουργίας, που ενσωματώνει την ποιότητα στις 

λεπτομέρειες της μέσω της συστηματοποίησης των στόχων και των μέσων» (Akao and 

Mazur, 2003).  

 

Από την άλλη, η  Ford Motor Company υποστήριξε το 1987,  ότι δεν υπάρχει 

κανένας συγκεκριμένος ορισμός για την Ανάπτυξη Λειτουργίας Ποιότητας (QFD), 

ωστόσο πρότεινε ως σημείο εκκίνησης τον ακόλουθο ορισμό: 

                                                                                                                                              

“Η QFD είναι ένα σύστημα για τη μετατροπή των απαιτήσεων των πελατών σε 

κατάλληλες απαιτήσεις για την επιχείρηση σε κάθε στάδιο του κύκλου ανάπτυξης του 

προϊόντος, από την έρευνα και την ανάπτυξη του προϊόντος έως τη μηχανική και από 

την κατασκευή ως το μάρκετινγκ / πωλήσεις και τη διανομή”.  

 

Παρόλο που έγιναν αναθεωρήσεις  του παραπάνω ορισμού από την Ford Motor 

Company, η ουσία του ορισμού παρέμεινε αναλλοίωτη, με την προσθήκη μόνο κάποιων 

λέξεων-κλειδιών όπως "Ποιότητα", "αξία", "διαδικασία ρύθμισης στόχου", "εργαλείο 

σχεδιασμού",  "διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων που βασίζεται στον πελάτη" ," 

μηχανική εστιασμένη στον πελάτη "και" ικανοποίηση πελατών ". Παρακάτω 

παρουσιάζεται μία  επιλογή κάποιων αποσπασμάτων: 

 

" Η QFD είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού για τη μετάφραση των αναγκών και των 

προσδοκιών των πελατών σε κατάλληλες απαιτήσεις για την εταιρείας" και " μία 
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διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων που βασίζεται στον πελάτη ". Επιπρόσθετα,  αποτελεί 

"ένα εργαλείο σχεδιασμού που προσδιορίζει τα σημαντικά στοιχεία στα οποία θα 

επικεντρωθεί ο χρόνος, οι προσπάθειες βελτίωσης των προϊόντων και άλλοι πόροι" 

(Ginn and Zairi, 2005) 

 

Ωστόσο, οι ερευνητές Asaka και Ozeki προτίμησαν να συντομεύσουν τον όρο 

"ανάπτυξη λειτουργίας της ποιότητας" σε "ποιοτική ανάπτυξη" και υποστηρίζοντας ότι 

η Quality Deployment ή (QFD) "καθορίζει τις λειτουργίες του προγραμματισμού, της 

ανάπτυξης, του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός προϊόντος για την ικανοποίηση 

των απαιτήσεων των πελατών "(Ginn and Zairi, 2005). 

 

Αυτή η συντόμευση της QFD σε απλή "ποιοτική ανάπτυξη" έγινε και από τον 

Akao ο οποίος το 1990 έδωσε δύο ορισμούς για την QFD, ένα σύντομο και ένα πιο 

ευρύ (Ginn and Zairi, 2005): 

 σύντομος ορισμός QFD: "Οι λειτουργίες της επιχείρησης ή εργασίας που είναι 

υπεύθυνες για την ποιότητα (σχεδιασμός, κατασκευή, παραγωγή) " και 

 ευρύς ορισμός QFD: "Ο συνδυασμός αυτών των λειτουργιών της επιχείρησης ή 

εργασιών που είναι υπεύθυνες για την ποιότητα (σχεδιασμός, κατασκευή, 

παραγωγή) και τα γραφήματα ανάπτυξης της ποιότητας ". 

 

Τέλος, η μέθοδος QFD είναι κάτι περισσότερο από ένα σχεδιαστικό εργαλείο 

καθώς, στην ουσία, αποτελεί ένα εργαλείο διεπιστημονικής επικοινωνίας μέσα σε 

οποιαδήποτε επιχείρηση (Ginn and Zairi, 2005). Κάτι παρόμοιο υποστηρίζεται και από 

τους Chan και Wu (2002), οι οποίοι αναφέρουν ότι η QFD δεν είναι μόνο ένα 

μεθοδολογικό εργαλείο, αλλά και μια καθολική έννοια που παρέχει μέσα μετάφρασης 

των απαιτήσεων των πελατών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης υπηρεσιών (Chan and Wu, 

2002b). 

 

Συνοψίζοντας, η μέθοδος QFD καθοδηγείται από την «φωνή του πελάτη» και 

παρέχει μία λεπτομερή και δομημένη διαδικασία, χρησιμοποιώντας μια σειρά από 

πίνακες σχεδιασμού - Σπίτια Ποιότητας (HOQ) για την ερμηνεία των απαιτήσεων των 

πελατών σε απτές λειτουργίες υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας έτσι την ικανοποίηση των 

πελατών διατηρώντας ταυτόχρονα ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Kamvysi 

et al., 2014). 
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2.2 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ QFD 

 

Είτε η QFD θεωρείται διαδικασία, είτε μέθοδος, είτε σύστημα ή ακόμα και 

φιλοσοφία, αυτό που σίγουρα διασφαλίζει είναι ότι οι απαιτήσεις των πελατών 

ενσωματώνονται σε νέα προϊόντα  νωρίς από την αρχή στο στάδιο του σχεδιασμού 

(Zairi and Youssef, 1995). Γενικότερα, μια καλά σχεδιασμένη διαδικασία QFD είναι σε 

θέση να συνδέσει τις απαιτήσεις των πελατών, τις προδιαγραφές των υπηρεσιών, τις 

τιμές στόχους και την ανταγωνιστική απόδοση σε έναν πίνακα οπτικού σχεδιασμού. 

Πιο αναλυτικά, η μέθοδος περιλαμβάνει την κατασκευή ενός ή περισσοτέρων πινάκων, 

οι οποίοι ονομάζονται "πίνακες ποιότητας" και καθοδηγούν τις λεπτομερείς αποφάσεις 

που πρέπει να λαμβάνονται σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης των υπηρεσιών. Ο πρώτος 

από αυτούς τους "πίνακες ποιότητας" ονομάζεται "Το Σπίτι της Ποιότητας (HOQ)" και 

είναι ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος πίνακας στη μεθοδολογία QFD (Andronikidis 

et al., 2009). Ο πίνακας αυτός, είναι ουσιαστικά το μέσο που χρειάζονται οι σχεδιαστές 

των προϊόντων ή των υπηρεσιών για την ενσωμάτωση των απαιτήσεων των πελατών σε 

σχέδια.  

Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν δύο κυρίαρχα μοντέλα της QFD. Το πρώτο 

ονομάζεται Μοντέλο των Τεσσάρων Φάσεων, το οποίο είναι γνωστό και ως μοντέλο 

του Clausing  ή μοντέλο ASI (Αμερικανικό Ινστιτούτο Προμηθευτών) και το δεύτερο 

είναι γνωστό ως μοντέλο ‘Matrix of Matrices’ του Akao. Όπως εξηγεί ο Cohen, το 

μοντέλο των τεσσάρων φάσεων είναι ένα σχέδιο για την ανάπτυξη προϊόντων και 

καλύπτει τα βασικά βήματα ανάπτυξης προϊόντων, ενώ το μοντέλο Matrix of Matrices 

είναι σχεδιασμένο, εκτός των άλλων, για τη διοίκηση ολικής ποιότητας (TQM) και 

καλύπτει μια σειρά δραστηριοτήτων όπως η αξιοπιστία του σχεδιασμού, η ανάλυση 

κόστους και ο έλεγχος ποιότητας κατασκευής, έννοιες οι οποίες δεν είναι και τόσο 

εμφανείς στο μοντέλο των τεσσάρων φάσεων. Παρόλο που στην πράξη, τα δύο μοντέλα 

έχουν παρόμοιο περιεχόμενο και εμφανίζουν μόνο κάποιες διαφορές στο ύφος τους, το 

πιο απλό, πιο διαδεδομένο και αυτό που χρησιμοποιείται περισσότερο, ιδιαίτερα στις 

ΗΠΑ, φαίνεται ότι είναι το μοντέλο των τεσσάρων φάσεων. Ως εκ τούτου, η ανάλυση 

θα επικεντρωθεί κυρίως στο μοντέλο των τεσσάρων φάσεων. (Chan and Wu, 2002a) 
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2.2.1 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΑΣΕΩΝ  

 

Όπως είναι ευρέως γνωστό, το μοντέλο των τεσσάρων φάσεων διασπά μια 

διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος σε τέσσερις αλληλένδετες φάσεις ή βήματα, 

χρησιμοποιώντας τέσσερις μήτρες/πίνακες. Ουσιαστικά, η μέθοδος χρησιμοποιεί 

τέσσερα σπίτια ποιότητας για όλες τις πληροφροριακές ανάγκες (Hauser, 1993).  

Συγκεκριμένα, κάθε φάση περιλαμβάνει μια μήτρα που αποτελείται από μια κάθετη 

στήλη "WHATs" και μια οριζόντια σειρά "HOWs". Τα "WHATs" είναι οι απαιτήσεις 

των πελατών (Customer Requestions ή "CR") και τα "HOWs" είναι οι τρόποι επίτευξής 

τους. Σε κάθε στάδιο, οι σημαντικότερες έξοδοι κάθε φάσης, τα HOWs, μεταφέρονται 

στην επόμενη φάση ως εισροές, τα νέα WHATs (Shahin and Nikneshan, 2008; Chan 

and Wu, 2002a). 

 

Πιο αναλυτικά, η πρώτη φάση έγκειται στη  συλλογή των αναγκών του πελάτη 

για το προϊόν (ή των απαιτήσεων του πελάτη, των χαρακτηριστικών του πελάτη), 

δηλαδή τα WHATs, και στη συνέχεια στη μετατροπή αυτών των αναγκών σε τεχνικά 

μέτρα (ή τεχνικές απαιτήσεις, προδιαγραφές σχεδιασμού προϊόντος, μηχανικά 

χαρακτηριστικά, μέτρα απόδοσης), τα HOWs. Αυτή η φάση είναι τόσο θεμελιώδης για 

την ανάπτυξη του προϊόντος, ώστε στην αντίστοιχη μήτρα της QFD δίνεται ένα ειδικό 

όνομα που ονομάζεται Σπίτι της ποιότητας ή HOQ. Ουσιαστικά, το HOQ συνδέει τις 

ανάγκες των πελατών με τις τεχνικές απαντήσεις της ομάδας ανάπτυξης για την κάλυψη 

αυτών των αναγκών, οι οποίες μπορεί επίσης να ονομάζονται Σχεδιασμός Προϊόντος ή 

Σχεδιασμός Απαιτήσεων Πελάτη. Μια εκτενής περιγραφή της δομής και της 

λειτουργίας του Σπιτιού της ποιότητας θα δοθεί παρακάτω. 

 

 Η δεύτερη φάση μετατρέπει τα πιο σημαντικά τεχνικά μέτρα της πρώτης φάσης 

σε μερικά χαρακτηριστικά (part characteristics) και αποκαλείται Ανάπτυξη Μέρους ή 

«Part Deployment» . Τα βασικά μερικά χαρακτηριστικά μετασχηματίζονται στην τρίτη 

φάση, που ονομάζεται Διαδικασία Σχεδιασμού ή «Process Planning» , σε παραμέτρους 

διεργασιών ή λειτουργίες που μετασχηματίζονται τελικά στην τέταρτη φάση, που 

ονομάζεται Προγραμματισμός Παραγωγής ή «Production Planning», σε απαιτήσεις ή 

λειτουργίες παραγωγής (Chan and Wu, 2002a). 

 
Κατά τους Α. Shahin και P. Nikneshan (2008) και Bouchereau  και Rowlands 

(2000) οι τέσσερις φάσεις του μοντέλου μπορούν να περιγραφούν συνοπτικά ως εξής 

(Σχήμα 2.2): 
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(1) Προγραμματισμός προϊόντος (Product Planning), 

(2) Σχεδιασμός προϊόντος (Product Design), 

(3) Προγραμματισμός της διαδικασίας (Process Planning) και 

(4) Σχεδιασμός ελέγχου της διαδικασίας (Process Control Planning)  

 

 

Σχήμα 2.2: Το Μοντέλο των Τεσσάρων Φάσεων 

 

 

Πηγή: A. Shahin & P. Nikneshan, 2008 

 

Παρόλο που μια ολοκληρωμένη διαδικασία QFD περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις, 

ή τρεις σε περίπτωση εφαρμογής της στον κλάδο των υπηρεσιών (Andronikidis et al., 

2009), "οι περισσότεροι οργανισμοί που χρησιμοποιούν το QFD σταματούν μετά την 

ανάπτυξη της πρώτης μήτρας, δηλαδή του House of Quality" (Chan and Wu, 2002a).  

Πράγματι, πολλές εταιρίες όπως η Volvo, διαπίστωσαν ότι μπορεί να επιτευχθεί μεγάλο 

όφελος από την ολοκλήρωση μόνο της πρώτης φάσης. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι 

όχι πάνω από το 5% των εταιρειών ξεπερνούν τον πρώτο πίνακα, ο οποίος όπως 

προαναφέρθηκε είναι γνωστός ως το σπίτι της ποιότητας (Han et al., 2001).  Αυτό είναι 

κατανοητό, αφ ενός  λόγω της έλλειψης λεπτομερειών στη βιβλιογραφία ως προς τον 

τρόπο ανάπτυξης των επόμενων φάσεων και αφετέρου εξαιτίας του γεγονότος ότι οι 

δομές και οι μέθοδοι ανάλυσης των άλλων τριών φάσεων της QFD είναι περισσότερο ή 

λιγότερο όμοιες με εκείνες της πρώτης φάσης (HOQ) (Chan and Wu, 2002a).  

 

Στην πραγματικότητα, η φάση HOQ έχει θεμελιώδη και στρατηγική σημασία 

στο γενικότερο σύστημα της QFD, δεδομένου ότι στο στάδιο αυτό εντοπίζονται οι 
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ανάγκες του πελάτη για το προϊόν και στη συνέχεια, με την ενσωμάτωση των 

ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων της εταιρείας παραγωγής, μετατρέπονται σε τεχνικά 

μέτρα για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Με άλλα λόγια, το HOQ συνδέει τη 

φωνή του πελάτη με τη φωνή της ομάδας ανάπτυξης μέσω της οποίας μπορούν να 

αναπτυχθούν λεπτομερείς διαδικασίες και σχέδια παραγωγής στις άλλες φάσεις του 

συστήματος της QFD (Chan and Wu, 2002a).  Λόγω της σπουδαιότητάς του τόσο στη 

θεωρία όσο και στην εφαρμογή της QFD, παρατίθεται παρακάτω μια λεπτομερής 

ανάλυση της δομής και της σύστασης του “Σπιτιού της Ποιότητας” ή “House of 

Quality”. 

 

 

2.2.2 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (HOUSE OF QUALITY-HOQ)   

 

Όπως χαρακτηριστικά υποστήριξαν οι Hauser και Clausing, το Σπίτι της 

Ποιότητας (HOQ) είναι ουσιαστικά "ένας εννοιολογικός χάρτης που παρέχει τα μέσα 

για διαλειτουργικό σχεδιασμό και επικοινωνία" (Ginn and Zairi, 2005). Αναλυτικότερα, 

χρησιμοποιείται για να συνδέει τις ανάγκες των πελατών, τις απαιτήσεις του 

σχεδιασμού, τους στόχους σχεδιασμού και τις αξιολογήσεις των προϊόντων ή 

υπηρεσιών που παρέχουν οι ανταγωνιστές (Jeong and Oh, 1998).  

 

Το Σπίτι της Ποιότητας (HOQ) οφείλει το όνομά του στο χαρακτηριστικό 

σχήμα του αν και μπορεί να κατασκευαστεί σε πολλές μορφές. Πιο συγκεκριμένα, 

όμως, ένα τυπικό HOQ αποτελείται από έξι κύρια μέρη, τα οποία παρουσιάζονται 

συνοπτικά στο Σχήμα 2.3. Στην ουσία, πρόκειται για έξι βήματα τα οποία αποτελούν τη 

διαδικασία κατασκευής του. Η απεικόνιση αυτή, παρουσιάζει ουσιαστικά, έναν 

δομημένο και συστηματικό τρόπο μετατροπής των αναγκών των πελατών για ένα 

προϊόν ή υπηρεσία σε τεχνικά χαρακτηριστικά που μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω 

για την ανάπτυξη διαδικασιών ανάπτυξης και παραγωγής (Chan and Wu, 2002a). 
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 Σχήμα 2.3: Συνοπτική περιγραφή του HOQ 

 

 

Πηγή: Chan & Wu,2002 

 

Τα έξι στάδια/μέρη που συνθέτουν τη διαδικασία κατασκευής του Σπιτιού της 

Ποιότητας και τα αποτελέσματα των οποίων τοποθετούνται σε καθένα από τους χώρους 

που φαίνονται στο σχήμα 2.3,  περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

 

 

A. Φωνή του Πελάτη (VOC) ή Απαιτήσεις του Πελάτη (CR) -WHATs 

 

 Το πρώτο βήμα για μια ομάδα ανάπτυξης μιας επιχείρησης η οποία επιθυμεί να 

χτίσει ένα HOQ είναι να εντοπίσει τους πελάτες του προϊόντος της, να συγκεντρώσει 

τις ανάγκες αυτές για το συγκεκριμένο προϊόν, και στη συνέχεια να βρει τη σχετική 

σημαντικότητα της κάθε ανάγκης (Chan and Wu, 2002a). 

 Πιο αναλυτικά, το πρώτο μέρος αποτελείται από τρία βήματα. Το πρώτο βήμα 

είναι ο εντοπισμός των πελατών ανάλογα με τη φύση του προϊόντος. Αφού 

προσδιοριστούν οι πελάτες, το επόμενο βήμα είναι να καθοριστούν οι ανάγκες των 

πελατών για το συγκεκριμένο προϊόν. Οι ανάγκες των πελατών εκφράζονται συνήθως 

με λόγια πελατών που μπορούν να συλλεχθούν με διάφορες μεθόδους από το τμήμα 

μάρκετινγκ της εταιρείας ή από μια εξωτερική υπηρεσία μάρκετινγκ ή συλλογής 

πληροφοριών.  Όπως αναφέρουν οι Chan & Wu (2002) και οι Han et. al. (2001), 

μεθόδους συλλογής των αναγκών των καταναλωτών συνιστούν οι έρευνες (τηλέφωνα, 
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mail, ερωτηματολόγια), οι ομάδες εστίασης (ομάδες 8-12 τυχαία επιλεγμένων 

πελατών), οι προσωπικές συνεντεύξεις με πελάτες, τα παράπονα των πελατών, τα 

στοιχεία των πωλήσεων κτλ. 

 

Συνήθως, συγκεντρώνονται πάρα πολλές απαιτήσεις των πελατών με 

αποτέλεσμα να είναι δύσκολα διαχειρίσιμες. Έτσι, γίνεται μία ταξινόμηση των 

απαιτήσεων των πελατών και επιλέγονται οι πιο σημαντικές από αυτές, καθώς αυτές 

είναι που χρήζουν στρατηγικής σημασίας για την επιχείρηση και επομένως αυτές που 

τελικά εξετάζονται στο επόμενο βήμα (Han et al., 2001). Για την διαδικασία αυτή της 

ταξινόμησης και εν τέλει μείωσης των αναγκών χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως τα 

Διαγράμματα Δέντρου (Tree Diagrams), τα Διαγράμματα Συγγένειας (Affinity 

Diagrams) και η Ανάλυση Συμπλέγματος (Cluster Analysis).  Επομένως, κατά το τρίτο 

βήμα, γίνεται η ιεράρχηση των απαιτήσεων, που επιλέχθηκαν στο προηγούμενο βήμα, 

από τους πελάτες, οι οποίοι αξιολογούν την σχετική σημαντικότητα του κάθε WHAT 

μέσω μίας πενταβάθμιας, επταβάθμιας ή εννιαβάθμιας κλίμακας.  

 

 

B. Πίνακας σχεδιασμού (Planning Matrix) 

 

Ενώ το προηγούμενο μέρος περιείχε τις ποιοτικές ανάγκες των πελατών, τώρα 

στον Πίνακα Σχεδιασμού, που βρίσκεται στο δεξιό τμήμα του HOQ, αυτές 

προσδιορίζονται ποσοτικά. Στο σημείο αυτό γίνονται και οι εκτιμήσεις των πελατών για 

τους βασικούς ανταγωνιστές της εταιρίας που παράγουν το ίδιο ή παρόμοια προϊόντα ή 

υπηρεσίες. Αρχικά, εντοπίζονται από την εταιρία οι ανταγωνιστές που παράγουν 

παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς είναι εξαιρετικά σημαντικό για μια εταιρία να 

γνωρίζει τις δυνάμεις και τους περιορισμούς του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 

προσφέρει, αν επιθυμεί να γίνει ανταγωνιστικότερη. Στη συνέχεια, οι πελάτες 

καλούνται να αξιολογήσουν οι υπηρεσίες ποιας εταιρίας από όλες ανταποκρίνεται 

καλύτερα στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους (WHATs). Βέβαια, θα πρέπει να 

αναφερθεί πως οι καταναλωτές πρέπει να αξιολογούν μόνο προϊόντα και υπηρεσίες που 

έχουν χρησιμοποιήσει. 

 
 Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συγκριτικές αξιολογήσεις και προχωρώντας στο 

επόμενο βήμα, η εταιρία  μπορεί να θέσει στρατηγικούς στόχους για το προϊόν ή την 

υπηρεσία της ώστε να ικανοποιήσει καλύτερα τις ανάγκες των πελατών της. Οι στόχοι 
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αυτοί πρέπει να είναι αριθμητικοί και ρεαλιστικοί, δηλαδή να λαμβάνουν υπόψη τον 

απαιτούμενο χρόνο προγραμματισμού αλλά και τις διαθέσιμες πηγές, προϋπολογισμό 

και τεχνολογία. Εν συνεχεία, σύμφωνα με την προηγούμενη πληροφόρηση, καθορίζεται 

το επιθυμητό επίπεδο πωλήσεων της εταιρίας ανάλογα με το πόσο καλά ικανοποιείται 

κάθε απαίτηση των πελατών (WHAT). 

 

Τέλος, ο τελικός ή στρατηγικός βαθμός βαρύτητας της κάθε απαίτησης-

ανάγκης, μπορεί να υπολογιστεί από τον παρακάτω τύπο:  

 

Βαθμός Βαρύτητας ενός  WHAT = (Στρατηγικός Στόχος – Τρέχουσα θέση) × Σχετική            

 Βαρύτητα του WHAT × Επιθυμητό επίπεδο πωλήσεων 

  

Οι ανάγκες-απαιτήσεις των πελατών με υψηλό βαθμό βαρύτητας παρουσιάζουν 

υψηλό πιθανό επιχειρηματικό όφελος για την εταιρία και γι αυτό το λόγο πρέπει να 

τους δοθεί προτεραιότητα ώστε να ικανοποιηθούν πρώτες. 

 

 

C. Τεχνικές προδιαγραφές (Technical Measures) - HOWs 

 

Στο σημείο αυτό του Σπιτιού της Ποιότητας, το οποίο αναφέρεται και ως ‘η 

φωνή της επιχείρησης’, τοποθετούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά (HOWs) που 

προσδιορίζονται από την ομάδα ανάπτυξης των προϊόντων ή υπηρεσιών. Μετά την 

συλλογή και την ανάλυση των πληροφοριών στα προηγούμενα μέρη, σε αυτό το βήμα 

οι ανάγκες των πελατών (WHATs) μετατρέπονται σε τεχνικά μέτρα (HOWs). 

 Τα HOWs, στην ουσία, συνθέτονται από στοιχεία όπως οι μέθοδοι, τα μέτρα 

της εταιρίας, οι απαιτήσεις του σχεδιασμού, τα υποκατάστατα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να σχετίζονται και να μετρούν τις 

ανάγκες των καταναλωτών (WHATs). Ιδανικά τα HOWs  θα πρέπει να είναι 

μετρήσιμα, παγκόσμια και προορατικά ενώ στην πράξη, τα τεχνικά μέτρα συνήθως 

προκύπτουν από τα τρέχοντα πρότυπα προϊόντων. Για την επιλογή και την ερμηνεία 

των χαρακτηριστικών αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διάγραμμα αιτίας-και-

αποτελέσματος (cause-and effect diagram ή Fishbone) ή τα Διαγράμματα Δέντρου 

(Tree Diagrams) και Διαγράμματα Συγγένειας (Affinity Diagrams)  όπως και στην 

ανάλυση των απαιτήσεων των καταναλωτών στο πρώτο στάδιο. Τέλος, κάθε μέτρο θα 

πρέπει να συνδέεται με μία μονάδα και μία κατεύθυνση ώστε να υπάρχει σαφήνεια και 
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πληρότητα. Όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές βελτίωσης, μπορούν να 

υιοθετηθούν τρεις διαφορετική ορισμοί για διαφορετικά HOWs: όσο περισσότερο τόσο 

το καλύτερο (αύξηση), όσο το λιγότερο τόσο το καλύτερο (μείωση), ο στόχος είναι το 

καλύτερο. 

 

 

D. Πίνακας συσχετίσεων μεταξύ των απαιτήσεων των καταναλωτών και των 

τεχνικών προδιαγραφών (Relationship Matrix Between WHATs and 

HOWs) 

 

Ο Πίνακας Συσχετίσεων αποτελεί το κεντρικότερο τμήμα του Σπιτιού της 

Ποιότητας και συμπληρώνεται από την ομάδα ανάπτυξης που ασχολείται με την 

μέθοδο QFD. Περιλαμβάνει τη σχέση που έχει η κάθε απαίτηση των πελατών 

(WHATs) με το κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό (HOWs). Η ομάδα ανάπτυξης σημειώνει 

το βαθμό στον οποίο οι διάφορες τεχνικές προδιαγραφές συμβάλουν στην ικανοποίηση 

των απαιτήσεων του πελάτη. Συνήθως, υπάρχουν τέσσερα επίπεδα που μετρούν τη 

σχέση μεταξύ των απαιτήσεων των πελατών και των τεχνικών χαρακτηριστικών: 

καθόλου σχέση (no relationship), αδύναμη σχέση (weak relationship), μέτρια σχέση 

(medium relationship) και δυνατή σχέση (strong relationship). Παράλληλα, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν δύο είδη βαθμολογικής κλίμακας για να ποσοτικοποιηθούν οι 

παραπάνω σχέσεις, η (0,1,3,9) και η (0,1,3,5). Η πρώτη βαθμολογική κλίμακα είναι 

αυτή που χρησιμοποιείται περισσότερο και θεωρείται πιο κατάλληλη αφού αποδίδει 

μεγαλύτερο βάρος στην ισχυρή σχέση, η οποία είναι και η πιο σημαντική κατά τη 

διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Κάποιοι ειδικοί της μεθόδου 

QFD συνηθίζουν να χρησιμοποιούν σύμβολα, τα οποία είναι αυτά που τελικά μπαίνουν 

στον Πίνακα Συσχετίσεων, για να περιγράψουν την σχέση μεταξύ των HOWs και των 

WHATs. Τα σύμβολα που αναπαριστούν τους τέσσερις βαθμούς συσχέτισης είναι: 

<κενό> για καθόλου σχέση, Δ για αδύναμη σχέση, Ο για μέτρια σχέση και  για 

δυνατή σχέση. 

 

 

E. Πίνακας Τεχνικού Σχεδιασμού (Technical Correlation Matrix) 

 

Ο πίνακας αυτός αποτελεί τη στέγη του Σπιτιού της Ποιότητας και είναι αυτός 

στον οποίο το HOQ οφείλει το όνομά του. Περιέχει τις εκτιμήσεις της ομάδας 
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ανάπτυξης για τις συσχετίσεις μεταξύ των τεχνικών χαρακτηριστικών (HOWs). Σ’αυτό 

το σημείο η ομάδα ανάπτυξης είναι σε θέση να δει τι επίδραση θα έχει στα υπόλοιπα η 

αλλαγή ενός HOW. Ο βαθμός που επηρεάζει το κάθε HOW τα υπόλοιπα καθορίζει 

σημαντικά την διαδικασία ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, ο Πίνακας Τεχνικού Σχεδιασμού 

δείχνει ποιοι τεχνικοί τομείς χρειάζεται να συνεργαστούν και ποιοι όχι. Συνήθως, 

υπάρχουν πέντε τύποι συσχέτισης των τεχνικών χαρακτηριστικών, η ισχυρή θετική 

σχέση, η μέτρια θετική σχέση, καθόλου σχέση, η μέτρια αρνητική σχέση και η ισχυρή 

αρνητική σχέση. Τέλος, τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις 

παραπάνω σχέσεις μεταξύ των HOWs είναι τα √√, √, <κενό>, × και ××.  

 

 

F. Τεχνικός Πίνακας (Technical Matrix) 

 

Το τελευταίο τμήμα του Σπιτιού της Ποιότητας περιέχει τεχνικές πληροφορίες 

που σχετίζονται τόσο με τις ανάγκες των πελατών όσο και με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα στάδια. Αρχικά, περιλαμβάνει τον 

βαθμό βαρύτητας του κάθε HOW, ο οποίος είναι ένας ολοκληρωμένος τρόπος 

μέτρησης του βαθμού συσχέτισης του κάθε HOW με όλα τα WHATs. Ο βαθμός αυτός 

προκύπτει από δύο παράγοντες: τον βαθμό βαρύτητας των WHATs και της σχέσης 

μεταξύ των HOW και των WHATs και υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: 

 

Βαθμός βαρύτητας ενός HOW =              Βαθμός Βαρύτητας ενός WHAT ×  Βαθμός 

συσχέτισης μεταξύ του WHAT με το HOW] 

Αφού οριστεί ο βαθμός βαρύτητας των HOW, το επόμενο βήμα είναι η 

σύγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών την υπηρεσίας που προσφέρεται από την 

εταιρία και των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών των που προσφέρουν οι 

ανταγωνίστριες εταιρίες. Η σύγκριση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από το 

τμήμα μάρκετινγκ αλλά κρίνεται εξαιρετικής δυσκολίας καθώς δεν είναι εύκολο να 

βρεθούν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα know-hows των ανταγωνιστριών 

εταιριών, διότι κάποια από αυτά κρατούνται μυστικά. Καλό θα ήταν να αγοραστεί και 

να δοκιμαστεί η υπηρεσία/ προϊόν των ανταγωνιστών ώστε να γίνει με επιτυχία η 

συγκριτική ανάλυση. Σε περίπτωση που η απόκτηση των παραπάνω πληροφοριών είναι 

αδύνατη θα μπορούσαν να γίνουν προσεκτικές τεχνικές αξιολογήσεις και συγκρίσεις 

∑ [

𝐖𝐇𝐀𝐓
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για την παροχή αξιόπιστων βαθμολογιών που αντιπροσωπεύουν την τεχνική απόδοση 

των ανταγωνιστικών υπηρεσιών για τα εν λόγω HOWs.  

Αμέσως μετά θέτονται οι στόχοι επίδοσης των HOWs. Αδιαμφισβήτητα, πρέπει 

να σημειωθεί ότι οι στόχοι επίδοσης είναι διαφορετικοί από τις προδιαγραφές 

σχεδιασμού. Επιπρόσθετα, οι στόχοι που έχουν οριστεί για κάθε HOW πρέπει να είναι 

υψηλοί εάν το HOW έχει υψηλή αρχική σχετική σημασία (που συνεπάγεται μεγάλο 

αντίκτυπο στις ανάγκες του πελάτη) και πρέπει παράλληλα να είναι προσβάσιμοι 

σύμφωνα με τους τεχνικούς πόρους της εταιρίας. 

 

Παρόλο, που οι παραπάνω τεχνικές εκτιμήσεις είναι σημαντικές, φαίνεται ότι 

λίγες μελέτες QFD χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να εξετάσουν την τελική 

στρατηγική σημασία των HOWs. Επιπλέον, παρόμοιοι στόχοι πωλήσεων που 

προκύπτουν για τα WHATs θα πρέπει να βρίσκονται και για τα HOWs, 

χρησιμοποιώντας τις ανταγωνιστικές τεχνικές εκτιμήσεις  και τον βαθμό βαρύτητας των 

HOWs. Για κάθε στόχο επίδοσης ενός HOW, η διαλειτουργική ομάδα ορίζει έναν 

συντελεστή πιθανότητας με σκοπό να τον πετύχει μέσω τεχνικής ανάλυσης και 

ανάλυσης κόστους. Συνήθως, ο συντελεστής πιθανότητας είναι χαμηλός όταν ο στόχος 

είναι επιθετικός και υψηλός όταν ο στόχος είναι πιο συντηριτικός. Οι συντελεστές 

αυτοί μπορούν να μετρηθούν με τη χρήση μίας κατάλληλης κλίμακας αντίστοιχης με τις 

κλίμακες (πενταβάθμιες, επταβάθμιες, εννιαβάθμιες) που χρησιμοποιήθηκαν στα 

προηγούμενα βήματα (Chan and Wu, 2002a). 

 

Τέλος, οι βαθμοί βαρύτητας των HOWs που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

λαμβάνουν υπόψη μόνο τις σχέσεις τους με τα WHATs και δεν περιλαμβάνουν 

πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών των ανταγωνιστών, τους 

στόχους επίδοσης και τους συντελεστές πιθανότητας των HOWs. Για τον λόγο αυτό οι 

Chan και Wu (2002) προτείνουν ένα επιπλέον βήμα στο HOQ στο οποίο υπολογίζεται ο 

τελικός βαθμός βαρύτητας για κάθε HOW. Ο τελικός αυτός βαθμός βαρύτητας των 

HOW είναι ένα μέτρο για την αντίληψη της προτεραιότητας των HOWs και όπως 

αναφέρεται, δεν υπάρχουν μελέτες περιπτώσεων που τον έχουν εφαρμόσει. Ο τύπος με 

τον οποίο υπολογίζεται είναι ο εξής: 

 

Τελικός βαθμός βαρύτητας ενός HOW= (Στόχος - Τρέχουσα θέση) × Βαθμός   

βαρύτητας του HOW × Στόχοι Πωλήσεων ÷ Συντελεστής Πιθανότητας  
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2.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ QFD 

 

Πλεονεκτήματα της QFD 

Πολλές επιχειρήσεις που εφάρμοσαν την ανάπτυξη της λειτουργίας της 

ποιότητας (QFD) διαπίστωσαν ότι η μέθοδος μπορεί να οδηγήσει σε μια ευρεία 

ποικιλία πλεονεκτημάτων. Πιο αναλυτικά η QFD συμβάλλει στα εξής: 

 Καθορίζει τις προδιαγραφές των προϊόντων ώστε αυτά να ικανοποιούν τις 

ανάγκες των πελατών, δίνοντας παράλληλα την απαραίτητη προσοχή στους 

ανταγωνιστές. 

 Διασφαλίζει τόσο την ύπαρξη ποιότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγής όσο και 

την ποιότητα του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας.  

 Εξασφαλίζει την συνοχή μεταξύ του σχεδιασμού και της διαδικασίας της 

παραγωγής. 

 Οι διαδικασίες γίνονται ταχύτερα, καθώς ο προγραμματισμός λαμβάνει χώρα σε 

προγενέστερο στάδιο και ελαχιστοποιούνται οι εσφαλμένες ερμηνείες των 

προτεραιοτήτων και των στόχων. 

 Είναι ένα εργαλείο που ενισχύει την συνεχή βελτίωση. 

(Zairi & Youssef, 1995) 

 Μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο σε εταιρίες παραγωγής προϊόντων αλλά και σε 

εταιρίες παροχής υπηρεσιών, καθώς και σε διαδικασίες. 

 Ενδυναμώνει τη σχέση ανάμεσα στους πελάτες και την εταιρία. 

 Ενισχύει τη συνεργασία διαλειτουργικών ομάδων 

 Μειώνει τον χρόνο ανάπτυξης του προϊόντος ή της υπηρεσίας κατά 50% και το 

κόστος κατά 30%. 

 Βοηθάει στη συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων τα οποία οργανώνονται με 

λογικό τρόπο. 

(Boucherau και Rowlands, 2000)  

 

Τέλος, κατά τον Zairi (1993), τα πλεονεκτήματα της QFD συνοψίζονται σε 

τέσσερα βασικά σημεία ως εξής: 

 Υψηλότερη ποιότητα 

 Χαμηλότερο κόστος 

 Μικρότερος χρόνος  

 Σημαντικό πλεονέκτημα μάρκετινγκ  

(Ginn & Zairi, 2005) 
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Μειονεκτήματα της QFD 

Ωστόσο, οι εταιρίες που έκαναν εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου, εκτός 

από πλεονεκτήματα έχουν αναφέρει και διάφορα προβλήματα/περιορισμούς της χρήσης 

της. Στη βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα μειονεκτημάτων κατά την χρήση της QFD από 

διάφορες εταιρίες, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι: 

 Υπάρχει αμφιβολία στη συλλογή πληροφοριών από τους πελάτες καθώς οι 

απαντήσεις που δίνουν είναι υποκειμενικές. 

 Η χειρονακτική εισαγωγή δεδομένων που προέκυψαν από έρευνες 

καταναλωτών στο HOQ είναι δύσκολη και χρονοβόρα. 

 Χρειάζεται η εισαγωγή και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων με αποτέλεσμα 

να απαιτείται πολύς χρόνος για να αναπτυχθεί πλήρως ένα γράφημα QFD. 

 Η διαδικασία γίνεται με πολύ λεπτομέρεια με αποτέλεσμα οι πίνακες QFD να 

γίνονται ανεξέλεγκτα μεγάλοι. 

 Το HOQ μπορεί να γίνει πολύ μεγάλο και περίπλοκο, χωρίς σαφής τιμές 

στόχους. 

 Η δύναμη της σχέσης μεταξύ των WHATs και των HOWs δεν είναι πάντα 

πλήρως καθορισμένη. 

 Το QFD είναι μια ποιοτική μέθοδος και συνεπώς υπάρχει αδυναμία 

ποσοτικοποίησης του προβλήματος. 

 Η ανάλυση συχνά σταματά μετά το πρώτο HOQ, οπότε οι σχέσεις μεταξύ των 

τεσσάρων φάσεων του QFD σπάνε. 

(Ginn and Zairi, 2005; Boucherau and Rowlands, 2000; Zairi and Youssef, 1995; 

Andronikidis et al., 2009) 

 

 Τα παραπάνω μειονεκτήματα έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για νέες 

προσεγγίσεις στην εφαρμογή της μεθόδου QFD. Για τον λόγο αυτό η εφαρμογή της 

QFD μπορεί να γίνει συνδυαστικά και με άλλες τεχνικές μεθόδους όπως η ANP και η 

ΑΗΡ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

3.1 ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ   

 Η εμπορική ναυτιλία είναι ο κλάδος των μεταφορών που ασχολείται με την 

παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά αγαθών δια θαλάσσης (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος 

και Πλωμαρίτου, 2006). Τις τελευταίες δεκαετίες, το διεθνές εμπόριο έχει επεκταθεί 

συστηματικά με ρυθμό ταχύτερο από την οικονομική ανάπτυξη, λόγω της διεθνούς 

διαίρεσης της παραγωγής και της μαζικής συσσώρευσης νέων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελεί 

βασικό σύνδεσμο στο διεθνές εμπόριο, με τα ωκεάνια πλοία να αντιπροσωπεύουν την 

πιο αποτελεσματική και συχνά μοναδική μέθοδο μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων 

βασικών εμπορευμάτων και τελικών προϊόντων. Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν 

τον πυρήνα της παγκόσμιας διανομής εμπορευμάτων όσον αφορά την ασύγκριτη 

χωρητικότητα που διαθέτουν και την ικανότητά τους να μεταφέρουν φορτία σε μεγάλες 

αποστάσεις και με χαμηλό κόστος. Εκτός από αυτά τα γνωστά χαρακτηριστικά, η 

ναυτιλιακή βιομηχανία έχει αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Από μια 

βιομηχανία που ήταν πάντα διεθνούς χαρακτήρα, οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν γίνει 

μια πραγματικά παγκόσμια οντότητα με διαδρομές που εκτείνονται σε ημισφαίρια, 

μεταφέροντας πρώτες ύλες, εξαρτήματα και έτοιμα προϊόντα (Rodrigue and Browne, 

2008). 

 

Σύμφωνα με την οικονομική προσέγγιση της ναυτιλιακής αγοράς, η πρώτη 

βασική διάκριση στο χώρο της ναυτιλίας αφορά τα δύο μεγαλύτερα τμήματά της, την 

αγορά γραμμών (liner shipping market) και την αγορά μεταφοράς χύδην φορτίων (bulk 

shipping market ). Βασικό κριτήριο του διαχωρισμού της παγκόσμιας ναυτιλίας σε δύο 

μεγάλες ναυτιλιακές βιομηχανίες, την bulk και την liner, αποτελεί η διάκριση του 

φορτίου σε “bulk cargo” και “general cargo” με κριτήριο το μέγεθος της κάθε 

ανεξάρτητης παρτίδας φορτίου προς μεταφορά. Πιο συγκεκριμένα, ως “bulk cargo” 

ορίζεται κάθε παρτίδα φορτίου η οποία είναι τόσο μεγάλη, ώστε να μπορεί μόνη της να 

συμπληρώσει τη χωρητικότητα ενός πλοίου ή ενός αμπαριού. Αντιθέτως, ως “general 

cargo” ορίζεται κάθε παρτίδα φορτίου η οποία είναι μικρή για να μπορεί μόνη της να 

συμπληρώσει τη χωρητικότητα ενός πλοίου ή ενός αμπαριού και επομένως μεταφέρεται 

από κοινού μαζί με άλλες παρτίδες (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος και Πλωμαρίτου, 2006). 
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Συνεπώς, οι δύο μεγάλες κατηγορίες φορτίων των διεθνών εμπορευματικών 

μεταφορών αποτελούνται από τα χύδην φορτία (bulk cargoes) και τα γενικά φορτία 

(general cargoes). Τα χύδην φορτία περιλαμβάνουν ομοιογενή υλικά χωρίς συσκευασία 

(μεταλλεύματα, άνθρακας, σιτηρά, ακατέργαστη ζάχαρη, τσιμέντο, αργό πετρέλαιο και 

προϊόντα πετρελαίου κλπ.) τα οποία προορίζονται συνήθως για έναν μόνο παραλήπτη 

και προορισμό (Rodrigue and Browne, 2008). Επιπλέον, τα φορτία αυτά μεταφέρονται 

στα αμπάρια του πλοίου, συνήθως σε παρτίδες μεγαλύτερες των 2.000-3.000 τόνων και 

μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις κύριες κατηγορίες (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος και 

Πλωμαρίτου, 2006): 

 Τα υγρά χύδην φορτία (liquid bulks): Περιλαμβάνονται όλα τα φορτία που 

μεταφέρονται σε χύδην υγρή μορφή με δεξαμενόπλοια (αργό πετρέλαιο, 

προϊόντα πετρελαίου, χημικά, κρασί κ.α.). 

 Τα πέντε κύρια χύδην ξηρά φορτία (five major bulks): Συμπεριλαμβάνονται το 

σιδηρομετάλλευμα (iron ore), τα σιτηρά (grain), ο άνθρακας (coal), τα φωσφάτα 

(phoshates) και ο βωξίτης (bauxite). 

 Τα δευτερεύοντα χύδην ξηρά φορτία (minor bulks): Καλύπτουν το ευρύ φάσμα 

όλων των υπόλοιπων χύδην ξηρών φορτίων (χάλυβας, προϊόντα αλουμινίου, 

τσιμέντο, γύψος, ζάχαρη, αλάτι, προϊόντα ξυλείας κ.α.). 

 Τα εξειδικευμένα ξηρά φορτία (specialized dry cargoes): Συμπεριλαμβάνονται 

όλα τα ξηρά φορτία που απαιτούν ειδικούς χειρισμούς στην αποθήκευση 

(αυτοκίνητα, κατεψυγμένα φορτία). 

 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως το 2005, περίπου 2,9 δισεκατομμύρια τόνοι ξηρού 

χύδην φορτίου μεταφέρθηκαν δια θαλάσσης, αποτελώντας περισσότερο από το ένα 

τρίτο του συνόλου των διεθνών θαλάσσιων συναλλαγών (Rodrigue and Browne, 2008). 

 

Από την άλλη, το δεύτερο είδος φορτίου, γνωστό ως γενικό φορτίο (general 

cargo), αποτελείται από σχεδόν άπειρη ποικιλία εμπορευμάτων, συνήθως σε μικρές 

ανεξάρτητες αποστολές οι οποίες μεταφέρονται από κοινού μαζί και αφορούν πολλούς 

παραλήπτες και είναι συσκευασμένα σε ποικίλες σακούλες, δέματα, κουτιά και κιβώτια 

διαφορετικού σχήματος και μεγέθους (Rodrigue and Browne, 2008). Οι πιο σημαντικές 

κατηγορίες γενικού φορτίου είναι οι ακόλουθες (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος και 

Πλωμαρίτου, 2006): 
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 Μη μοναδοποιημένο γενικό φορτίο (loose ή break bulk cargo): Κιβώτια, 

εξαρτήματα μηχανημάτων κ.λπ. τα οποία στοιβάζονται και 

φορτοεκφορτώνονται ως ανεξάρτητες παρτίδες. 

 Φορτίο σε εμπορευματοκιβώτιο (containerized cargo): Κάθε είδους φορτίο που 

μεταφέρεται σε εμπορευματοκιβώτια. 

 Φορτίο σε παλέτες (palletized cargo): Κάθε φορτίο συσκευασμένο και 

μοναδοποιημένο σε παλέτες για εύκολη τοποθέτηση και γρήγορο χειρισμό. 

 Υγρό γενικό φορτίο (liquid cargo): Μικρές παρτίδες υγρού φορτίου που 

μεταφέρονται σε δεξαμενές (tanks), δοχεία (containers) η βαρέλια (drums). 

 Κατεψυγμένο φορτίο (refrigerated cargo): Ευπαθή προϊόντα, όπως φρούτα ή 

τρόφιμα, τα οποία μεταφέρονται παγωμένα ή κατεψυγμένα σε κατάλληλα 

πλοία-ψυγεία ή εμπορευματοκιβώτια-ψυγεία (reefer containers). 

 Βαριά και δυσκίνητα φορτία (heavy & awkward cargo): Βαριά, ογκώδη και 

δυσκίνητα προϊόντα, δύσκολα στη φορτοεκφόρτωση τους. 

 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης, το γεγονός πως το παγκόσμιο εμπόριο 

εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια από περίπου 88 εκατομμύρια 

TEU1 το 1990 σε 395 εκατομμύρια TEU το 2005. Έτσι, περίπου το 70% του γενικού 

φορτίου που μεταφέρεται με θαλάσσια μεταφορά, μεταφέρεται κυρίως σε 

εμπορευματοκιβώτια (Rodrigue and Browne, 2008). 

 

Επιπροσθέτως, η ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία γενικότερα θεωρείται βασική 

βιομηχανία, διαδραματίζει καθοδηγητικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. 

Πρώτον, προέρχεται από το διεθνές εμπόριο και αναλαμβάνει τη μεταφορά αγαθών σε 

όλο τον κόσμο και ως γνωστόν, πολλές απαραίτητες εισροές παραγωγής βασίζονται 

στις εισαγωγές πρώτων υλών και ενέργειας που μεταφέρονται μέσω της ναυτιλίας. 

Σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), πάνω από το 90% του 

παγκόσμιου όγκου του εμπορίου μεταφέρεται στη θάλασσα (Barthélemy, 2011; Lee et 

al., 2014), ενώ οι θαλάσσιες μεταφορές θεωρούνται ως κυρίαρχος τρόπος μεταφοράς. 

Δεύτερον, με την παγκοσμιοποίηση της παραγωγής, η ναυτιλία έχει τεράστιο αντίκτυπο 

στην παγκόσμια διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, το οποίο αντικατοπτρίζεται στην 

συνολική χωρητικότητα των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως. 

Έτσι, επηρεάζονται από τη ναυτιλία οι επιχειρησιακές επιδόσεις των πολυεθνικών 

                                                           
1  Twenty-Foot Equivalent Units: τυποποιημένη μονάδα μεγέθους  εμπορευματοκιβωτίων που μετράται 

σε εμπορευματοκιβώτια των 20 ποδών. 
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εταιρειών και ακόμη και το εξωτερικό εμπόριο και η εθνική οικονομία μιας χώρας. 

Τρίτον, άλλες βιομηχανίες επωφελούνται από τη ναυτιλιακή βιομηχανία λόγω της 

καλής υποδομής και των συστημάτων εξυπηρέτησης που διαθέτει. Για παράδειγμα, οι 

σχετικές με τη ναυτιλία υπηρεσίες, όπως η χρηματοδότηση των πλοίων, η ασφάλιση 

των ναυτιλιακών εταιρειών και τα ναυτιλιακά παράγωγα, έχουν όλο και πιο σημαντικές 

συνεισφορές στη χρηματοπιστωτική βιομηχανία. Τέλος, η ναυτιλία είναι μια 

βιομηχανία υπηρεσιών η οποία μπορεί να προσφέρει άφθονες ευκαιρίες απασχόλησης. 

 

Τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της 

ναυτιλίας για τη διασφάλιση μιας ευημερούσας οικονομίας, τείνουν να παρέχουν 

οικονομικές και πολιτικές ενισχύσεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία με στόχο τη βελτίωση 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας τους 

στον κλάδο. Στην πραγματικότητα, ορισμένες χώρες άλλαξαν τις μειονεκτικές θέσεις 

τους και κατάφεραν να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο με τις χώρες που έχουν παράδοση στη 

ναυτιλία κάνοντας εντατικές κρατικές επενδύσεις στην ανάπτυξη λιμένων, τη 

ναυπηγική βιομηχανία και τις σχετικές ναυτιλιακές υπηρεσίες. Έτσι, η ναυπηγική 

βιομηχανία παρουσίασε τεράστιες αλλαγές στην παγκόσμια αγορά κατά την περίοδο 

2000 έως 2010. Με την κυριαρχία της Ευρώπης να ξεθωριάζει, η ηγετική της θέση 

αμφισβητήθηκε από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα χάρη στις θετικές 

πολιτικές και την οικονομική τους άνθιση (Lee et al., 2014). 

 

3.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ  

 

Η Ελλάδα έχει μια μακρά ιστορία και μια από τις μεγαλύτερες παραδόσεις στη 

ναυτιλία που χρονολογείται από την αρχαιότητα και επηρεάζεται κυρίως από τη 

γεωγραφία της. Η χώρα έχει περίπου το ίδιο μήκος ακτογραμμής με την ακτή των 

Ηνωμένων Πολιτειών (εκτός από την Αλάσκα), και χάρη στην ορεινή φύση της γης, το 

85% του ελληνικού πληθυσμού ζει σε απόσταση 30 μιλίων από τη θάλασσα (Icaza et 

al., 2009). Συγκεκριμένα, αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά και σημαντικά ναυτικά κράτη 

και η εμπορική της ναυτιλία συνιστά τον δυναμικότερο κλάδο της εθνικής της 

οικονομίας.  

 

Η ελληνική ναυτιλία έχει καθοριστεί από δύο χαρακτηριστικά τους τελευταίους 

τρεις αιώνες. Το πρώτο είναι η ισχυρή εξάρτησή της από τους οικογενειακούς δεσμούς 

και την εθνικότητα ως μέσο ανταλλαγής εμπειριών και παροχής πρόσβασης σε 
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πληροφορίες για την αγορά, τη χρηματοδότηση και την ασφάλιση (Icaza et al., 2009). 

Πράγματι, η ελληνική ναυτιλία είναι ένας από τους τελευταίους εναπομείναντες 

αληθείς επιχειρηματικούς τομείς που αποτελείται κατά βάση από μικρομεσαίες μη 

εισηγμένες ιδιωτικές εταιρίες κυρίως οικογενειακής δομής (Ένωση Ελλήνων 

Εφοπλιστών, 2015-2016).  Το δεύτερο χαρακτηριστικό αφορά την ικανότητα και την 

προθυμία των Ελλήνων ιδιοκτητών πλοίων να αλλάξουν τη θέση τους ανάλογα με το 

εγχώριο και διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Μέχρι τα μέσα του 20ου 

αιώνα, οι περισσότερες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες είχαν μετακινηθεί στο Λονδίνο, 

τόσο ως απάντηση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσο και λόγω των δυσμενών 

εγχώριων πολιτικών συνθηκών. Αυτή η τάση, βέβαια, αναστράφηκε στη συνέχεια, 

αφού οι περισσότερες επιχειρήσεις μεταφέρθηκαν από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα, 

στον Πειραιά, το κεντρικό λιμάνι της Αθήνας. (Icaza et al., 2009) 

 

Είναι γεγονός πως ο τομέας της ελληνικής ναυτιλίας προσφέρει πολυδιάστατα 

οφέλη στην Ελλάδα, οικονομικής, κοινωνικής και στρατηγικής σημασίας. Σύμφωνα με 

τις μελέτες του Boston Consulting Group (BCG) και του Ιδρύματος Οικονομικών και 

Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) (2013), η ελληνική ναυτιλία συνεισφέρει άνω του 7% 

του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), παρέχει απασχόληση σε 200.000 άτομα 

και καλύπτει άνω του 30% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Αξιοσημείωτο 

είναι επίσης το γεγονός ότι η ελληνική ναυτιλία δεν ήταν ποτέ μέρος της κρίσης χρέους 

του ελληνικού κράτους. Αντίθετα, η συνεπής συμβολή της ναυτιλίας στην ελληνική 

οικονομία και στο ισοζύγιο των πληρωμών κατά τα τελευταία 35 χρόνια υπήρξε 

ουσιαστική και αναντικατάστατη ιδιαίτερα μετά τον επαναπατρισμό των ελληνικών 

ναυτιλιακών εταιριών που άρχισε στη δεκαετία του 1980.  

 

Εν κατακλείδι, παρά το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην 

Ελλάδα και παγκοσμίως, η ελληνική ναυτιλία διατήρησε την ηγετική της θέση. Η 

ελληνόκτητη ναυτιλία παραμένει στην πρώτη θέση διεθνώς. Αναλυτικότερα, ο στόλος 

της ανέρχεται σε 4.585 πλοία (πλοία άνω των 1.000 gt), χωρητικότητας 341,17 

εκατομμυρίων τόνων deadweight (dwt) που αντιπροσωπεύει το 19,63% του 

παγκόσμιου στόλου σε dwt και το 49,96% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Παράλληλα, και παρά τη δεινή οικονομική κατάσταση που διανύει η χώρα μας τα 

τελευταία χρόνια, η ναυτιλία παραμένει ένας από τους δύο πυλώνες της ελληνικής 

οικονομίας. Χαρακτηριστικά, οι εισροές από τη ναυτιλία στο ισοζύγιο πληρωμών 

ανέρχονται περίπου στα 142 δισεκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2006-2015. (Ένωση 
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Ελλήνων Εφοπλιστών, 2015-2016) Κατά συνέπεια, η επίτευξη και διατήρηση της 

ποιότητας στον κλάδο αποτελεί κρίσιμο στόχο της ελληνικής ναυτιλίας. 

 

3.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

Όλο και περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες, αναγνωρίζεται από τους 

μεταφορείς ότι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μεταφοράς είναι κρίσιμη για 

την επίτευξη ενός πλεονεκτήματος διαφοροποίησης έναντι του ανταγωνισμού. Ωστόσο, 

λίγη είναι βιβλιογραφία που απευθύνεται άμεσα στις διαστάσεις ή στους καθοριστικούς 

παράγοντες της ποιότητας των υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών. Τέτοιες 

διαστάσεις ή καθοριστικοί παράγοντες αντικατοπτρίζονται μόνο μέσω των παραγόντων 

εξυπηρέτησης στα κριτήρια επιλογής των στοιχείων μεταφοράς, όπως οι μεταφορείς ή 

οι τρόποι μεταφοράς (Thai, 2008). Παράλληλα, υποδεικνύεται ότι η ποιότητα της 

υπηρεσίας που σχετίζεται με τη διανομή έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιλογή των 

παρόχων υπηρεσιών στον βιομηχανικό τομέα. 

 

Η γνώση των καθοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση και 

την αντιληπτή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η ναυτιλία δεν είναι εύκολο να 

εκτιμηθεί (Durvasula et al., 2002). Σύμφωνα με μια βιβλιογραφική ανασκόπηση 

αποκαλύπτεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας αντιμετωπίζει το ζήτημα 

έμμεσα μέσω αποφάσεων επιλογής μεταφορέων ή λιμένων και όχι απευθείας μέσω των 

χαρακτηριστικών των ποιοτικών διαστάσεων των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις 

θαλάσσιες μεταφορές. Παρ 'όλα αυτά, μέσω της ανάλυσης και της συζήτησης των 

μεταβλητών επιλογής που βασίζονται σε ομάδες παραγόντων, μπορεί κανείς να 

προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και τις επιδόσεις που 

θεωρούνται ότι εμπίπτουν στο πεδίο των διαστάσεων της ποιότητας των υπηρεσιών 

(Thai, 2008). 

 

Η έννοια της ποιότητας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές έχει σήμερα 

υπερβεί κατά πολύ το πεδίο των αποφάσεων που αφορούν τα κριτήρια επιλογής 

μεταφορέων ή τους λιμένων. Μέσα από μια σειρά μελετών σχετικά με την ποιότητα 

στη ναυτιλία ή την «ποιοτική ναυτιλία», προκύπτει ότι η ποιότητα έχει έναν ευρύτερο 

ορισμό από την παροχή καθαρά ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς διαπιστώνεται ότι 

περιέχει και πολλά άλλα στοιχεία. Η ποιοτική ναυτιλία στην πράξη συνδέεται στενά με 

θέματα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης, κρίνεται σημαντική η 

συμβολή που έχει η διαχείριση της ποιότητας (quality management) στη ναυτιλία, όπου 
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η διαχείριση της ασφάλειας είναι το 85% της διαχείρισης των πλοίων και το 85% ενός 

γενικότερου συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Η κρίσιμη σημασία της ασφάλειας και 

της προστασίας του περιβάλλοντος επικεντρώνεται επίσης στη νέα και απαραίτητη 

διάσταση των υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών, την εταιρική κοινωνική ευθύνη (Thai, 

2008). 

 

Η έννοια των διαστάσεων της ποιότητας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες 

μεταφορές συνοψίζεται στους εξής βασικούς παράγοντες (Thai, 2008; Šamija, 2011 ):  

 Υλικά (υποδομές, διαθεσιμότητα εξοπλισμού και εγκαταστάσεων) 

 Αξιοπιστία των επιδόσεων των υπηρεσιών (συνέπεια, ακρίβεια, ασφάλεια των 

εμπορευμάτων)  

 Διασφάλιση (ευγένεια προσωπικού και αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης) 

 Ανταπόκριση (προθυμία βοήθειας και παροχή άμεσης εξυπηρέτησης) 

 Ενσυναίσθηση (παροχή φροντίδας και εξατομικευμένης προσοχής στους 

πελάτες) 

 Κοινωνική ευθύνη (ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος) 

 Συχνότητα δρομολογίων – Ταχύτητα – Τιμές 

 

Συνοψίζοντας, επιβεβαιώνεται ότι η ποιότητα των υπηρεσιών στις θαλάσσιες 

μεταφορές δεν είναι ένα μονοδιάστατο κατασκεύασμα αλλά περιλαμβάνει μια ομάδα 

αλληλένδετων διαστάσεων και συναφείς παράγοντες (Thai, 2008). Τέλος, είναι 

αξιοσημείωτο πως η διαχείριση της ποιότητας των θαλάσσιων μεταφορών σε επίπεδο 

ναυτιλιακών εταιρειών, περιφέρειας και θαλάσσιων χωρών γενικά αποτελεί σημαντική 

προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη (Šamija, 2011). 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ QFD 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

4.1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια εφαρμογής της θεωρίας που 

αναπτύχθηκε λεπτομερώς στο προηγούμενο κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της 

παρούσας ερευνητικής εργασίας επιχειρείται η δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου 
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QFD στον κλάδο της ναυτιλίας. Ο κλάδος αυτός ανήκει στον τομέα των υπηρεσιών και 

στην σημερινή εποχή του έντονου ανταγωνισμού, η παροχή υπηρεσιών ποιότητας είναι 

το κλειδί για την επιβίωση και την επιτυχία μιας επιχείρησης.  Ωστόσο, η ποιότητα των 

υπηρεσιών είναι μία πολυδιάστατη έννοια καθώς είναι συνάρτηση πολλών κριτηρίων 

(Kannan et al., 2012). Επομένως, κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό να εξεταστεί ο 

κατάλογος των κριτηρίων που καθορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει 

μια ναυτιλιακή εταιρία. 

 

Συνεπώς, ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να 

εντοπιστούν και να ικανοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής ναυτιλιακής εταιρίας των 

καταναλωτών. Πιο αναλυτικά, η διεξαγωγή τη παρούσας έρευνας στοχεύει στον 

προσδιορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων οι  πελάτες επιλέγουν ναυτιλιακή 

εταιρία και τη μετατροπή τους σε συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, η βελτίωση 

των οποίων μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην παροχή υψηλής ποιότητας 

υπηρεσιών και επομένως στην μέγιστη ικανοποίηση των πελατών στον τομέα της 

ναυτιλίας. Αυτός είναι ουσιαστικά και ο στόχος κάθε σύγχρονης εταιρίας παροχής 

υπηρεσιών. 

 

 

4.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Παρόλο που η ολοκληρωμένη διαδικασία της μεθόδου QFD για τον τομέα των 

υπηρεσιών περιλαμβάνει τον σχηματισμό τριών σπιτιών ποιότητας (Andronikidis et al., 

2009), στη βιβλιογραφία (Han et al, 2001; Chan and Wu, 2002b) αναφέρεται ότι η 

πλειοψηφία των οργανισμών που εφάρμοσαν την συγκεκριμένη μέθοδο περιορίστηκαν 

στην μελέτη/ανάπτυξη μόνο του πρώτου σπιτιού. Άλλωστε, και τα άλλα σπίτια 

ποιότητας συμπληρώνονται και αναλύονται κατά αντίστοιχο τρόπο.  

 

Η παραπάνω μεθοδολογική προσέγγιση υιοθετήθηκε και στην παρούσα 

εφαρμογή της QFD με τα κριτήρια επιλογής των καταναλωτών να αποτελούν τα 

WHATs (γραμμές) και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που παρέχουν οι 

ναυτιλιακές εταιρίες για την ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών να αποτελούν τα 

HOWs (στήλες) του πρώτου σπιτιού ποιότητας. Συγκεκριμένα, τα στάδια που 

ακολουθεί η εν λόγω έρευνα είναι τα εξής: 1) εκτενής μελέτη της βιβλιογραφίας και 

καταγραφή των κριτηρίων επιλογής και των τεχνικών χαρακτηριστικών της υπηρεσίας 
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στον τομέα της ναυτιλίας, 2) κατασκευή του πρώτου σπιτιού ποιότητας με σκοπό την 

εύρεση του βαθμού συμβολής κάθε τεχνικού χαρακτηριστικού στην ικανοποίηση των 

κριτηρίων επιλογής και 3) ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

 

Για την μελέτη του προβλήματος χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή και 

δευτερογενή δεδομένα. Αρχικά,  εντοπίστηκαν τα κριτήρια επιλογής ναυτιλιακής 

εταιρίας και οι τεχνικές προδιαγραφές ικανοποίησής τους. Στη συνέχεια, 

πραγματοποιήθηκε µια μικρής έκτασης έρευνα σε διευθυντικά στελέχη μιας 

επιχείρησης, για τον έλεγχο της δυνατότητας εφαρμογής της μεθοδολογίας QFD. Κατά 

τη διάρκεια της έρευνας αυτής υλοποιήθηκαν κάποιες μικρού μήκους συνεντεύξεις με 

τα στελέχη αυτά, οι οποίες συντέλεσαν στην ορθότερη σύσταση του ερωτηματολογίου. 

Έπειτα, συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο, που μετρά το βαθμό συσχέτισης μεταξύ των 

κριτηρίων επιλογής και των τεχνικών προδιαγραφών/χαρακτηριστικών, το οποίο 

αποτέλεσε καθοριστικό εργαλείο για την συμπλήρωση του σπιτιού της ποιότητας και 

την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε είναι πρωτότυπο και τα στοιχεία που 

περιλαμβάνει υπήρξαν το αποτέλεσμα βιβλιογραφικής έρευνας και σύνθεσης. 

 

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε µε πρωτογενή έρευνα σε Ναυτιλιακή επιχείρηση της 

Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί στην ουσία όμιλο τριών ναυτιλιακών εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, απασχολεί συνολικά περίπου 110 εργαζομένους και 

έχει έδρα τον Πειραιά. Συγκεκριμένα, η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 

2017 και οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου απευθύνονταν σε διοικητικά στελέχη της 

εν λόγω Ναυτιλιακής επιχείρησης. Τέλος, διατέθηκαν συνολικά 10 ερωτηματολόγια και 

συγκεντρώθηκαν 8 απαντήσεις. 

 

 

4.2.1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

 

Τα κριτήρια επιλογής ναυτιλιακής εταιρίας εκφράζουν τα κριτήρια βάσει των 

οποίων οι πελάτες επιλέγουν την ναυτιλιακή εταιρία που θα συνεργαστούν για τη 

μεταφορά των εμπορευμάτων τους. Τα κριτήρια αυτά αποτελούν τις εισροές για το 

πρώτο HOQ και προέκυψαν ύστερα από εκτενή μελέτη της σχετικής αρθρογραφίας. 
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Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η έρευνα των 

επιχειρήσεων για τον εντοπισμό των απαιτήσεων και των κριτηρίων επιλογής των 

καταναλωτών τους άρχισε να γίνεται εντονότερη τις τελευταίες δεκαετίες. Ουσιαστικά, 

ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70 όπου πολλές επιχειρήσεις στην Αμερική ξεκίνησαν να 

επαναξιολογούν τις μεθόδους στις οποίες στηριζόταν οι υπηρεσίες που παρείχαν. Για να 

γίνει αυτό έπρεπε πρώτα να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τα κριτήρια με τα οποία οι 

πελάτες τους επιλέγουν επιχείρηση (Kent and Parker, 1999).  Τη δεκαετία του ’80 οι 

ερευνητές του συγκεκριμένου αντικειμένου άρχισαν να πληθαίνουν με αποτέλεσμα 

πραγματοποιηθούν και οι πρώτες έρευνες για τις απαιτήσεις ή κριτήρια επιλογής των 

καταναλωτών στον ναυτιλιακό κλάδο. 

 

Η αναζήτηση αυτή ξεκίνησε από τον τομέα των μεταφορών γενικότερα (Jerman 

et al., 1978) και στη συνέχεια επεκτάθηκε και στον τομέα της ναυτιλίας (Kannan et al., 

2012; Kent and Parker, 1999;  Durvasula et al., 2000; Brooks, 1990). Μελετώντας, 

επομένως, τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της ναυτιλίας 

παρατηρήθηκε ότι κάποια από τα πιο συνήθη και σημαντικά κριτήρια επιλογής 

ναυτιλιακής εταιρίας είναι μεταξύ άλλων τα: τιμή της υπηρεσίας, συχνότητα 

δρομολογίων, συνολικός χρόνος μεταφοράς, συμπεριφορά προσωπικού, διαχείριση 

παραπόνων, συνέπεια/αξιοπιστία (Jerman et al., 1978; Kannan et al., 2012; Kent and 

Parker, 1999;  Durvasula et al., 2000), ειδικός εξοπλισμός (Kannan et al., 2012; Kent 

and Parker, 1999;  Durvasula et al., 2000), οικονομική σταθερότητα, εντοπισμός 

φορτίου, διαθεσιμότητα εξοπλισμού (Kannan et al., 2012; Kent and Parker, 1999). 

 

Όπως διαπιστώθηκε, οι πιο αξιόπιστες και ολοκληρωμένες έρευνες είναι αυτές 

των Kent και Parker (1999) και Kannan et al. (2012), με την έρευνα των τελευταίων να 

διαθέτει λεπτομερή πίνακα με τα κριτήρια και την σύντομη ερμηνεία τους. Ωστόσο, 

στην έρευνα των Kannan et al. (2012) αναφέρονται 48 κριτήρια επιλογής ναυτιλιακής 

εταιρίας, γεγονός το οποίο θα καθιστούσε δύσκολη την ανάπτυξη και απάντηση ενός 

ερωτηματολογίου με βάση τα κριτήρια αυτά. Επομένως, ως βάση για την ανάπτυξη της 

παρούσας εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε η έρευνα των Kent και Parker (1999), η οποία 

συγκεντρώνει και ομαδοποιεί τα περισσότερα από τα κριτήρια των παραπάνω ερευνών 

και αποτελεί μια πιο ολοκληρωμένη και εφαρμόσιμη προσέγγιση των κριτηρίων 

επιλογής/ικανοποίησης των πελατών στον ναυτιλιακό κλάδο.  
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Συνοψίζοντας, ο τελικός κατάλογος προκαθορισμένων κριτηρίων επιλογής 

ναυτιλιακής εταιρίας στον οποίο βασίστηκε το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά: 

1. Συνέπεια: Έχει σχέση με τον αν η εταιρία είναι ακριβής στο χρόνο μεταφοράς 

που υπόσχεται, δηλαδή, αν ο χρόνος μεταφοράς που το τμήμα πωλήσεων 

υποσχέθηκε στον πελάτη είναι ίδιος με τον χρόνο που τελικά το εμπόρευμα 

είναι διαθέσιμο για παραλαβή. 

2. Ειδικός εξοπλισμός: Αφορά την ύπαρξη ειδικού εξοπλισμού όταν η φύση 

(σχήμα, κατάσταση, είδος, θερμοκρασία) του εμπορεύματος το απαιτεί. 

3. Υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης: Πρόκειται για την υπηρεσία που αφορά 

την μεταφορά του εμπορεύματος από την πόρτα του φορτωτή στην πόρτα του 

παραλήπτη. 

4. Ποιότητα τεχνικής πωλήσεων: Σχετίζεται με την ικανότητα και την τεχνική 

πωλήσεων που διαθέτει το προσωπικό του τμήματος πωλήσεων. 

5. Τιμολόγηση: Πρόκειται για το συνολικό κόστος των υπηρεσιών, δηλαδή, την 

τιμή που προσφέρει η εταιρία για την εκάστοτε μεταφορά. 

6. Απώλειες φορτίων και ζημίες: Έχει σχέση με την αντίδραση της εταιρίας σε 

περιπτώσεις απώλειας φορτίων ή ζημίας τους κατά την μεταφορά. 

7. Συνολικός χρόνος διέλευσης (Total transit time): Ο συνολικός χρόνος 

μεταφοράς του εμπορεύματος από την στιγμή που θα φύγει το εμπόρευμα από 

τον φορτωτή μέχρι τη στιγμή που θα το παραλάβει ο πελάτης. 

8. Διαχείριση παραπόνων: Σχετίζεται με τον τρόπο που διαχειρίζεται η εταιρία τα 

παράπονα των πελατών της, δηλαδή την έγκαιρη διευθέτηση ζημιών ή αιτήσεων 

επιστροφής χρημάτων. 

9. Ταχεία αποστολή (Expending): Πρόκειται για το αν η εταιρία έχει τη 

δυνατότητα επίσπευσης κάποιας αποστολής σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης. 

10. Προθυμία της εταιρίας να διαπραγματευτεί την τιμή των ναύλων: Αφορά 

την προσπάθεια της εταιρίας να κάνει όλες τις εφικτές κινήσεις ώστε να 

προσφέρει όσο το δυνατό καλύτερη τιμή.  

11. Συχνότητα δρομολογίων: Πόσο συχνά έχει δρομολόγια η εταιρία από και προς 

τον προορισμό που επιθυμεί ο πελάτης. 

12. Linehaul services: Δυνατότητα παροχής “Linehaul” υπηρεσιών. (Ο όρος 

“Linehaul” σχετίζεται με τη δυνατότητα μεταφοράς ενός φορτίου μεταξύ δύο 

μεγάλων λιμανιών τα οποία απέχουν περισσότερο από 1.000 μίλια) 
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13. Οικονομική σταθερότητα: Αφορά την οικονομική ευρωστία και αξιοπιστία 

της εταιρίας. 

14. Ευελιξία προγραμματισμού (Scheduling flexibility): Πρόκειται για την 

δυνατότητα της εταιρίας να τροποποιήσει το πρόγραμμα των δρομολογίων 

ανάλογα με την περιοδική ζήτηση που υπάρχει. 

15. Προσωπικό: Έχει σχέση με την γενικότερη ικανότητα, κατάρτιση και 

συμπεριφορά του προσωπικού προς τον πελάτη. 

16. Προθυμία προσαρμογής των υπηρεσιών. Αφορά την δυνατότητα της εταιρίας 

να προσαρμόσει κάποιες υπηρεσίες της στις απαιτήσεις του πελάτη παρέχοντάς 

του εξατομεικευμενες υπηρεσίες. 

17. Διαθεσιμότητα εξοπλισμού: Σχετίζεται με το αν υπάρχει διαθέσιμος 

εξοπλισμός (π.χ. container) στο λιμάνι από το οποίο θα γίνει η μεταφορά του 

εμπορεύματος του πελάτη. 

18. Έλεγχος/Εντοπισμός φορτίου: Πρόκειται για τη δυνατότητα ανίχνευσης 

(Online) του εμπορεύματος ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.             

(Kannan et al., 2012; Kent and Parker, 1999) 

 

 

4.2.2  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρει μια επιχείρηση είναι 

οι παράγοντες, η βελτίωση των οποίων θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στην 

ικανοποίηση των παραπάνω κριτηρίων/αναγκών των πελατών. Με άλλα λόγια 

πρόκειται για τις πολιτικές βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης. 

 

Διεξάγοντας μια εκτενή μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας διαπιστώνεται πως 

υπάρχει ελάχιστος αριθμός ερευνών που αναφέρονται σε τεχνικές προδιαγραφές της 

υπηρεσίας που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας στον κλάδο της ναυτιλίας. 

Επομένως, τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας που χρησιμοποιούνται ως βάση 

αναφοράς στην παρούσα έρευνα, βασίστηκαν κυρίως στην έρευνα  των Durvasula et al. 

(2000), η οποία αφορά την ικανοποίηση των πελατών των ναυτιλιακών εταιριών. Οι 

προτάσεις που αναφέρει η εν λόγω έρευνα σχετικά με την παροχή ποιοτικότερων 

υπηρεσιών από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις είναι οι: έγκαιρη ενημέρωση για 

καθυστερήσεις φορτίων, γρήγορη έκδοση εγγράφων, στενή παρακολούθηση, γρήγορες 

διαδικασίες, περισσότερη συνεργασία, καλύτερα εκπαιδευμένο προσωπικό, καλύτερος 
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εξοπλισμός και καλύτερες τιμές. Τα τεχνικά αυτά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας 

τροποποιήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των έμπειρων 

στελεχών του κλάδου της ναυτιλίας, στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: 

1. Βελτίωση Εξοπλισμού, η οποία αφορά την βελτίωση του εξοπλισμού 

μεταφοράς αλλά και του τεχνολογικού εξοπλισμού της εταιρίας. 

2. Βελτίωση Μεθόδων Εξυπηρέτησης, η οποία περιλαμβάνει τις γρήγορες 

διαδικασίες/ έκδοση εγγράφων, στενή παρακολούθηση του κάθε πελάτη, 

προειδοποίηση για καθυστερήσεις και ύπαρξη συνεργασίας τόσο μεταξύ των 

τμημάτων της εταιρίας όσο και μεταξύ του προσωπικού με τους πελάτες. 

3. Εκπαίδευση του Ανθρωπίνου Δυναμικού, η οποία αφορά την εκπαίδευση και 

την ενημέρωση του προσωπικού όλων των τμημάτων. 

4. Τιμολογιακή Πολιτική, η οποία αναφέρεται στις απαραίτητες ενέργειες που 

απαιτούνται για την προσφορά όσο το δυνατό καλύτερων τιμών. 

 

 

4.2.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Στην παρούσα εφαρμογή της μεθόδου  η κατασκευή του HOQ βασίζεται κυρίως 

στη συσχέτιση των απαιτήσεων (κριτηρίων επιλογής) των πελατών (WΗΑΤs) µε τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας (HOWs) ή σωστότερα, στην περίπτωσή µας, 

του κλάδου της ναυτιλίας.  

Την αριστερή πλευρά (γραμμές) του HOQ καταλαμβάνουν τα κριτήρια επιλογής 

ναυτιλιακής εταιρίας (WΗΑΤs), τα οποία προέρχονται από το άρθρο των Kent και 

Parker όπως αναφέρθηκε παραπάνω (κεφ. 4.2.1). Τις κάθετες στήλες καταλαμβάνουν 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας (HOWs), τα οποία συμβάλουν στην 

ικανοποίηση των WΗΑΤs και προέρχονται από το άρθρο των Durvasula et al. (2000) 

όπως επίσης αναφέρεται παραπάνω (κεφ. 4.2.2), αφού πρώτα ομαδοποιήθηκαν 

κατάλληλα. Επιπλέον, στην τελευταία-δεξιά στήλη τοποθετούνται οι 

κανονικοποιημένες βαρύτητες των WΗΑΤs. Η βαρύτητα του κάθε WΗΑΤ-κριτηρίου 

επιλογής προέρχεται επίσης από την έρευνα των Kent και Parker ενώ οι 

κανονικοποιημένες βαρύτητες που τελικά τοποθετήθηκαν στο HOQ προέκυψαν 

διαιρώντας την βαρύτητα του κάθε WΗΑΤ με το άθροισμα των βαθμών βαρύτητας 

όλων των WΗΑΤs (Πίνακας 4.1), δηλαδή από τον τύπο  wi =                  .       ,  όπου w 

είναι οι κανονικοποιημένες βαρύτητες και y  οι βαρύτητες των WΗΑΤs.  

 

𝑦𝑖/∑ 𝑦118
𝑗=1   
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Πίνακας 4.1: Βαρύτητες και Κανονικοποιημένες Βαρύτητες Κριτηρίων Επιλογής 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ 4,69 0,0667 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3,39 0,0482 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ 3,37 0,0479 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3,52 0,0500 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3,76 0,0534 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ-ΖΗΜΙΕΣ 3,98 0,0566 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 4,03 0,0573 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 3,36 0,0478 

ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3,9 0,0554 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΝΑΥΛΩΝ 4,31 0,0613 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 4,52 0,0642 

Linehaul Services 3,4 0,0483 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 4,03 0,0573 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜ 3,76 0,0534 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4,16 0,0591 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3,78 0,0537 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4,59 0,0652 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3,81 0,0542 

ΣΥΝΟΛΟ 70,36 1 

  

 

 Όπως αναφέρεται στο άρθρο των Kent και Parker (1999), κάθε ερωτώμενος που 

συμμετείχε στην έρευνα που πραγματοποίησαν, κλήθηκε να αξιολογήσει τους 

παράγοντες επιλογής που αναφέρθηκαν παραπάνω, χρησιμοποιώντας κλίμακα Likert με 

τιμές 1-υψηλότερη σημασία έως 5-χαμηλότερη σημασία. Ωστόσο, για τις ανάγκες της 

παρούσας εφαρμογής, πραγματοποιήθηκε μία μετατροπή της κλίμακας αυτής σε μία 

εξίσου πενταβάθμια κλίμακα Likert με τιμές αξιολόγησης 1-χαμηλή σημασία έως 5-

υψηλή σημασία, ώστε να συνάδει με την κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε στο 

ερωτηματολόγιο για την συμπλήρωση του Relationship Matrix στο επόμενο στάδιο της 

έρευνας. Τέλος, όλα τα κριτήρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αξιολογήθηκαν 

με τιμή μεγαλύτερη της μέσης τιμής της κλίμακας αξιολόγησης (2,5) με αυτά που 

βρίσκονται στην κορυφή της λίστας να προσεγγίζουν το απόλυτα θετικό (4,69 και 

4,59). 

 

 Τα παραπάνω κριτήρια παρουσιάζονται κατά σειρά σημαντικότητας 

(ποσοστιαία), από το πιο σημαντικό έως το λιγότερο σημαντικό, στο γράφημα που 

ακολουθεί. (Διάγραμμα 4.1) 
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Διάγραμμα 4.1: Κατάταξη Κριτηρίων Επιλογής 

 

Η συμπλήρωση του Πίνακα Συσχετίσεων ή Relationship Matrix του HOQ 

απαιτεί έρευνα. Ουσιαστικά, στο σημείο αυτό, διεξάγονται ανά ζεύγη συσχετίσεις που 

αφορούν τη σχέση του καθενός από τα κριτήρια επιλογής των πελατών με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά βελτίωσής τους. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε το 

ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας βασιζόμενο στα κριτήρια επιλογής και τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας όπως αυτά προέκυψαν παραπάνω (κεφ. 4.2.1 

και κεφ. 4.2.2).  

 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε είναι πρωτότυπο και τα στοιχεία που 

περιλαμβάνει υπήρξαν το αποτέλεσμα βιβλιογραφικής έρευνας και σύνθεσης. Οι 

ερωτήσεις αφορούσαν στην εκτίμηση από πλευράς των διοικητικών στελεχών της 

ναυτιλιακής εταιρίας της συμβολής κάθε τεχνικού χαρακτηριστικού της υπηρεσίας στην 

ικανοποίηση του κάθε κριτηρίου µε βάση το οποίο οι πελάτες τους επιλέγουν την 

ναυτιλιακή εταιρία από την οποία εξυπηρετούνται. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι 

κλήθηκαν να αξιολογήσουν πόσο σημαντικό είναι το κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό 

υπηρεσίας στην ικανοποίηση του καθενός κριτηρίου επιλογής ναυτιλιακής εταιρίας. 

 

Επομένως, προκειμένου να συμπληρωθεί ο Relationship Matrix το κάθε 

στέλεχος της ναυτιλιακής εταιρίας απάντησε σε ερωτήσεις που συσχετίζουν τα κριτήρια 

επιλογής (WΗΑΤs) με τους τρόπους ικανοποίησής τους (HOWs). Πιο συγκεκριμένα, 

ένα δείγμα των ερωτήσεων που συνθέτουν τον ερωτηματολόγιο της έρευνας ακολουθεί 

παρακάτω: 
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1. Σε σχέση με το τεχνικό χαρακτηριστικό υπηρεσίας «Βελτίωση του Εξοπλισμού». 

1. Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Συνέπεια»; 

2. Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Ειδικός εξοπλισμός»; 

3. Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Υπηρεσία παραλαβής και 

παράδοσης»;  

κ.ο.κ. 

 

2. Σε σχέση με το τεχνικό χαρακτηριστικό υπηρεσίας «Βελτίωση Μεθόδων 

Εξυπηρέτησης». 

1. Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση Μεθόδων Εξυπηρέτησης» 

για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Συνέπεια»; 

2. Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση Μεθόδων Εξυπηρέτησης» 

για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Ειδικός εξοπλισμός»; 

3. Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση Μεθόδων Εξυπηρέτησης» 

για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Υπηρεσία παραλαβής και 

παράδοσης»; 

κ.ο.κ. 

 

Κατά αντίστοιχο τρόπο διατυπώθηκαν οι ερωτήσεις για όλα τα κριτήρια 

επιλογής ναυτιλιακής εταιρίας σε σχέση με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

υπηρεσίας. Η ολοκληρωμένη μορφή του ερωτηματολογίου παρατίθεται στο τέλος της 

έρευνας (Παράρτημα). 

 

Τα στελέχη κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις συσχετίσεις μεταξύ των WΗΑΤs και 

των HOWs με βάση μια πενταβάθμια κλίμακα Likert, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί και 

σε άλλες έρευνες (Wang, 2007), με τιμές: 

1 - Καθόλου σημαντικό 

2 - Ελαφρώς σημαντικό 

3 - Μέτρια σημαντικό 

4 - Σημαντικό 

5 - Πολύ σημαντικό 
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Για κάθε συσχέτιση μεταξύ των WΗΑΤs και των HOWs βρέθηκαν, μέσω της 

χρήσης του Excel, ο γεωμετρικός μέσος όρος της συμβολής κάθε HOW στην 

ικανοποίηση του εκάστοτε WΗΑΤ. Έπειτα, ο κάθε γεωμετρικός μέσος όρος 

τοποθετήθηκε στο αντίστοιχο κελί του κεντρικού μέρους (Relationship Matrix) του 

HOQ (Πίνακας 4.2). 

 

Τέλος, το κάτω μέρος του HOQ (2 τελευταίες γραμμές) αποτελεί τον Τεχνικό 

Πίνακα ή Technical Matrix και περιέχει τους βαθμούς βαρύτητας του κάθε HOW. Οι 

βαθμοί για το κάθε HOW προκύπτουν, όπως αναφέρεται και στην θεωρία (κεφ. 2.2.2), 

από το άθροισμα των γινομένων της βαρύτητας κάθε WΗΑΤ με το βαθμό συσχέτισης 

μεταξύ του WΗΑΤ με το HOW.  

 

Στη συγκεκριμένη έρευνα δεν υπολογίστηκαν τα στοιχεία που μετρά ο πίνακας 

που βρίσκεται στη στέγη του σπιτιού. Έγινε μια εφαρμογή της απλής μεθόδου QFD, 

χωρίς τη χρήση κάποιας ποσοτικής μεθόδου. Επομένως, η ολοκληρωμένη  μορφή του 

HOQ της παρούσας έρευνας παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 4.2). 
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Πίνακας 4.2: Το πρώτο σπίτι ποιότητας (HOQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(HOWs) 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ (WHATs) 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ 3,2832 4,7287 4,1010 2,3403 0,0667 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4,7287 3,3366 2,8851 2,7204 0,0482 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ  4,0473 4,3491 4,0801 3,1462 0,0479 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2,8619 4,0888 4,5617 4,4721 0,0500 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2,7066 3,1717 3,5280 4,3142 0,0534 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ-ΖΗΜΙΕΣ 3,1623 4,1010 4,1618 3,3098 0,0566 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 3,2352 3,4538 2,7425 3,0506 0,0573 

ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 2,5937 4,4721 4,7287 3,4309 0,0478 

ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2,4457 4,1955 3,2187 2,6456 0,0554 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ. ΝΑΥΛΩΝ 2,4820 3,6925 3,8473 4,4362 0,0613 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓ. 2,5522 3,2352 2,5522 2,5149 0,0642 

LINEHAUL SERVICES 2,8704 3,2352 2,5728 2,6456 0,0483 

ΟΙΚΟΝΟΜ. ΣΤΑΘΕΡΟΤ. 2,5522 3,2187 3,9360 4,5617 0,0573 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜ 2 3,6093 3,0596 2,8473 0,0534 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2,3593 4,5617 4,7287 3,7970 0,0591 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3,1462 4,4362 4,0473 3,8164 0,0537 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤ. ΕΞΟΠΛ. 3,3536 2,9516 2,5188 2,8851 0,0652 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3,6278 4,4362 4,1618 2,1461 0,0542 

ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ HOWs 2,9835 3,8426 3,6209 3,2730  

ΠΟΣΟΣΤΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ  HOWs 21,75% 28,01% 26,39% 23,86% 100,00% 
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4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η πρώτη εικόνα των αποτελεσμάτων του σπιτιού της ποιότητας είναι ότι τα 

στελέχη της επιχείρησης αξιολογούν συνολικά ως σημαντικότερη πολιτική/τεχνικό 

χαρακτηριστικό για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών τους την 

«Βελτίωση Μεθόδων Εξυπηρέτησης» και ως λιγότερο σημαντική την «Βελτίωση του 

Εξοπλισμού». Οι δύο άλλες πολιτικές «Τιμολογιακή Πολιτική» και «Εκπαίδευση του 

Ανθρώπινου Δυναμικού» είναι αρκετά σημαντικές επίσης και συνθέτουν ένα συνολικό 

πλαίσιο ποιότητας στη λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. 

 

Στο Διάγραμμα 4.2 παρουσιάζεται γραφικά η ταξινόμηση των τεχνικών 

χαρακτηριστικών της υπηρεσίας που συμβάλλουν στην βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της επιχείρησης (ικανοποίηση κριτηρίων επιλογής των πελατών), 

με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων.  

 

 

Διάγραμμα 4.2: Βαρύτητα τεχνικών χαρακτηριστικών 

 

  

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων 

 

Η τελευταία γραμμή του Πίνακα 4.2 προσδιορίζει τη βαθμολογία που παίρνουν 

τα τέσσερα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας για την βελτίωση της 
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αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων (ναυτιλιακών εταιριών) όταν αυτά 

σταθμιστούν με τα κριτήρια επιλογής-ικανοποίησης των πελατών. Η βαθμολογία 

κατατάσσει πρώτη τη «Βελτίωση Μεθόδων Εξυπηρέτησης» με 28,01%. Θα έλεγε 

κανείς ότι το γεγονός αυτό ήταν αναμενόμενο, καθώς και τα στελέχη που συμμετείχαν 

στην έρευνα είχαν την ίδια άποψη. Επισημαίνεται επίσης, ότι το χαρακτηριστικό της 

Βελτίωσης των Μεθόδων Εξυπηρέτησης περιλαμβάνει τις γρήγορες 

διαδικασίες/έκδοση εγγράφων, τη στενή παρακολούθηση του κάθε πελάτη, την 

προειδοποίηση για καθυστερήσεις καθώς και τη συνολική διαχείριση απρόβλεπτων και 

δυσάρεστων καταστάσεων για τον πελάτη. Τέλος, προϋποθέτει την ύπαρξη 

συνεργασίας και επικοινωνίας τόσο μεταξύ των τμημάτων της εταιρίας όσο και μεταξύ 

του προσωπικού με τους πελάτες.  

 

Ακολουθεί το τεχνικό χαρακτηριστικό «Εκπαίδευση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού» με 26,39% το οποίο, ουσιαστικά, αποτελεί την επένδυση στον ανθρώπινο 

παράγοντα. Επιπλέον, είναι καλό να σημειωθεί πως σε έναν κλάδο παροχής υπηρεσιών, 

όπως αυτός της ναυτιλίας, είναι εξαιρετικά σημαντική η ποιότητα και η επικοινωνία του 

προσωπικού με τους πελάτες της επιχείρησης ώστε να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη, 

πιστότητα και άρα επαναλαμβανόμενη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Το 

χαρακτηριστικό αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με το παραπάνω και εφόσον αυτά 

βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της παρούσας έρευνας, οι εταιρίες θα πρέπει να 

εστιάσουν πρωτίστως  σε αυτές τις δραστηριότητες. Επομένως, η επένδυση ενός 

αξιόλογου μέρους των πόρων τους για την βελτίωση των παραπάνω δραστηριοτήτων 

θα μπορούσε να τις καταστήσει ικανές ώστε να παρέχουν αυτό που πραγματικά 

επιθυμούν να αποκτήσουν οι πελάτες τους.  

 

Τη μέχρι στιγμής κατάταξη των αποτελεσμάτων του πίνακα συσχέτισης για την 

σημαντικότητα των τεχνικών χαρακτηριστικών της υπηρεσίας (πολιτικές) που 

συμβάλουν στην ικανοποίηση των πελατών συμμερίζονται  και οι ερωτηθέντες της 

έρευνας των Durvasula et al. (2000), οι οποίοι υποστήριξαν ότι η έγκαιρη ενημέρωση 

σχετικά με τις καθυστερήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές καθώς και το καλύτερα 

καταρτισμένο, ενημερωμένο και πρόθυμο προσωπικό ήταν τα πιο σημαντικά μέσα για 

την βελτίωση των υπηρεσιών. 

 

Εν συνεχεία, σε λίγο χαμηλότερη βαθμίδα σημαντικότητας κατατάσσεται ο  

παράγοντας «Τιμολογιακή Πολιτική», ο οποίος αφορά όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για την προσφορά όσο το δυνατό καλύτερων τιμών. Το αποτέλεσμα αυτό πιθανώς 
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ερμηνεύεται από το γεγονός ότι πολλές φορές δεν υπάρχει μεγάλη ευχέρεια 

τροποποίησης της τιμής από την εταιρία καθώς η διαμόρφωσή της στον συγκεκριμένο 

κλάδο εξαρτάται και από άλλους παράγοντες οι οποίοι δεν καθορίζονται αποκλειστικά 

και μόνο από την εταιρία. 

 

Την τελευταία θέση στην κατάταξη των τεχνικών χαρακτηριστικών της 

υπηρεσίας που συντελούν στην ικανοποίηση των καταναλωτών καταλαμβάνει η 

«Βελτίωση του Εξοπλισμού». Το χαρακτηριστικό αυτό περιλαμβάνει την βελτίωση 

τόσο του εξοπλισμού μεταφοράς όσο και του τεχνολογικού εξοπλισμού της εταιρίας και 

όπως φαίνεται είναι το λιγότερο σημαντικό σε σχέση με τα άλλα για την ικανοποίηση 

των κριτηρίων επιλογής των πελατών. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν να δοκιμάσει την εφαρμογή της 

μεθοδολογίας QFD στον κλάδο της ναυτιλίας ώστε να εντοπιστούν τα κριτήρια 

επιλογής-απαιτήσεις των καταναλωτών και κυρίως να αξιολογηθούν οι πολιτικές 

ικανοποίησής τους. Η εφαρμογή βασίστηκε σε έρευνα μικρής κλίμακας που 

πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από τα διοικητικά στελέχη 

ναυτιλιακής εταιρίας της Θεσσαλονίκης με έδρα τον Πειραιά. Έπειτα από εκτεταμένη 

έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία, βρέθηκαν ελάχιστες ανάλογες εφαρμογές της μεθόδου 

QFD για τον κλάδο αυτό. Επομένως, το εγχείρημα αυτό παρουσιάζει πρωτοτυπία και 

αρκετά μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον. 

 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας λοιπόν, το μοντέλο που αναπτύχθηκε 

βασίστηκε στην κατασκευή του πρώτου σπιτιού ποιότητας το οποίο είχε ως εισόδους 

τις απαιτήσεις-κριτήρια επιλογής των πελατών (WΗΑΤs) και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της υπηρεσίας (HOWs), τα οποία προέκυψαν από την επισκόπηση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας. Σύμφωνα με τον πίνακα συσχετίσεων μεταξύ των απαιτήσεων-

κριτηρίων επιλογής των πελατών και των τεχνικών χαρακτηριστικών της υπηρεσίας 

που συμβάλουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών, εντοπίστηκε ο βαθμός 

σημαντικότητας του κάθε χαρακτηριστικού για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 

της επιχείρησης. Τέλος, ακολούθησε παρουσίαση και σχολιασμός των αποτελεσμάτων. 
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Λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα που διεξήχθη αλλά και τα όσα αναφέρθηκαν 

στα προηγούμενα κεφάλαια, τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής: 

 

 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που προσφέρουν οι ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις, όπως αξιολογήθηκαν από τους ερωτηθέντες, είναι κατά σειρά 

σημαντικότητας: 

1. Βελτίωση Μεθόδων Εξυπηρέτησης 

2. Εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού 

3. Τιμολογιακή Πολιτική 

4. Βελτίωση του Εξοπλισμού 

 

Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν είναι εύκολο 

εγχείρημα, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες ενέργειες που θα μπορούσαν να 

αποφέρουν αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα η βελτίωση των παραπάνω τεχνικών 

χαρακτηριστικών μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην παροχή υπηρεσιών 

υψηλότερης ποιότητας. Για παράδειγμα, όσον αφορά την βελτίωση των 

μεθόδων εξυπηρέτησης, το οποίο αξιολογήθηκε ως το σημαντικότερο τεχνικό 

χαρακτηριστικό σε σχέση με τα υπόλοιπα, μια ναυτιλιακή εταιρία θα μπορούσε 

να εστιάσει στην στενότερη παρακολούθηση του κάθε πελάτη και στην 

ταχύτερη έκδοση των απαραίτητων εγγράφων για την παραλαβή του 

εμπορεύματος.  

 

Παράλληλα, το προσωπικό της εταιρίας θα ήταν καλό να καταρτίζεται και 

να ενημερώνεται συνεχώς προκειμένου αφενός να ανταπεξέρχεται καλύτερα και 

ταχύτερα στις αρμοδιότητες του και αφετέρου να αποπνέει το αίσθημα της 

εμπιστοσύνης στους πελάτες. Βελτιώνοντας τα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά, 

ενισχύεται και η αξιοπιστία της επιχείρησης δεδομένου ότι δεν υπάρχουν λάθη 

και καθυστερήσεις και οι υπηρεσίες παρέχονται αποτελεσματικά. 

 

 Επιπλέον, η τιμολόγηση είναι ένας ακόμη παράγοντας στον οποίο 

χρειάζεται να δοθεί σημασία. Δεδομένου, βέβαια, ότι στον συγκεκριμένο κλάδο 

οι αυξομειώσεις των τιμών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες που 

δεν μπορεί να επηρεάσει η επιχείρηση, υπάρχουν κάποιες ενέργειες που θα 

μπορούσε να κάνει η εταιρία ώστε να παρέχει χαμηλότερες και πιο ελκυστικές 

τιμές σε κάποιους από τους πελάτες της. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 

υπάρχει μια τιμολογιακή πολιτική η οποία θα ευνοεί τους πιστούς και 
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αφοσιωμένους πελάτες της εταιρίας, παρέχοντας τους ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα ελαφρύνσεις της τάξεως των 5-10%, παρέχοντας έτσι το κίνητρο 

για επαναλαμβανόμενες αγορές.  

 

Τέλος, σημαντικό κομμάτι τις βελτίωσης της ποιότητας τον υπηρεσιών 

αποτελεί και εξοπλισμός της εταιρίας, τόσο ο υλικοτεχνικός όσο και ο 

εξοπλισμός μεταφοράς. Βέβαια, η πλήρης αντικατάστασή του  δεν αποτελεί 

ρεαλιστική πρόταση, ιδιαίτερα του εξοπλισμού μεταφοράς, καθώς το εγχείρημα 

αυτό απαιτεί την χρήση εξαιρετικά μεγάλου τμήματος των πόρων της 

επιχείρησης. Ωστόσο, πιθανές λύσεις θα μπορούσαν να είναι η αντικατάστασή 

μόνος ενός μέρους του ή έστω η αντικατάσταση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

που βρίσκεται εντός της εταιρίας και έρχεται σε άμεση επαφή με τον πελάτη. 

Μέρος αυτού αποτελούν και οι εγκαταστάσεις και το γενικότερο περιβάλλον 

της εταιρίας, το οποίο είναι σημαντικό να είναι ελκυστικό καθώς κάτι τέτοιο 

επιδρά θετικά και αυξάνει το αίσθημα υψηλής ποιότητας που αντιλαμβάνεται ο 

πελάτης. 

 

 Διαπιστώθηκε ότι η μεθοδολογία QFD μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο 

εργαλείο για τα διοικητικά στελέχη των εταιριών ώστε να κατανοήσουν τις 

ανάγκες των πελατών τους και να εντοπίσουν ποια στοιχεία θα έπρεπε 

μελλοντικά να βελτιώσουν για να ικανοποιήσουν στο μέγιστο της ανάγκες 

αυτές. Ουσιαστικά, αυτό θα τους βοηθήσει να εστιάσουν στον σχεδιασμό 

υπηρεσιών προσανατολισμένων στις προτιμήσεις των πελατών αλλά και 

στην διαφοροποίησή τους έναντι των ανταγωνιστών. 

 

 Τα στελέχη της εταιρίας που έλαβαν μέρος, υποδέχτηκαν θετικά την έρευνα 

και είναι πρόθυμοι για την συμμετοχή τους και σε άλλες αντίστοιχου είδους 

έρευνες που αφορούν τον κλάδο της ναυτιλίας. Θεωρούν πως τέτοιου είδους 

έρευνες συμβάλουν στην βελτίωση των παραγόντων λειτουργίας και 

ανάπτυξης της εταιρίας τους και θα έβλεπαν θετικά την περαιτέρω 

συνεισφορά της ακαδημαϊκής κοινότητας στον τομέα αυτό. 

 

 Τέλος, από την εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε δεν βρέθηκε 

ανάλογη εφαρμογή της μεθοδολογίας στον κλάδο της ναυτιλίας, επομένως η 

ενασχόληση και η περεταίρω έρευνα στον κλάδο παρουσιάζει εξαιρετικό 

ερευνητικό ενδιαφέρον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Όπως είναι φυσικό στο πλαίσιο μέσα στο οποίο διενεργήθηκε η έρευνα υπήρχαν 

αρκετοί περιορισμοί. Συγκεκριμένα, οι περιορισμοί  που παρουσιάστηκαν κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής της εν λόγω έρευνας είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν είναι μικρός και οι 

αξιολογήσεις προέρχονται από τα στελέχη μόνο μίας εταιρίας με συνέπεια 

τα αποτελέσματα και γενικότερα τα συμπεράσματα που προέκυψαν να είναι 

ενδεικτικά και όχι αντιπροσωπευτικά.  

 

 Στην παρούσα έρευνα έγινε η εφαρμογή της απλής μεθόδου QFD χωρίς τον 

συνδυασμό της με την παραγοντική ανάλυση ή κάποια άλλη ποσοτική 

μέθοδο (ANP ή AHP). Ένας τέτοιος συνδυασμός θα προσέδιδε μεγαλύτερη 

αξιοπιστία, πιο ολοκληρωμένα συμπεράσματα και συνεπώς μεγαλύτερη 

ερευνητική αξία στο αποτέλεσμα. 

 

 Υπάρχει ελάχιστος αριθμός ανάλογων εφαρμογών της μεθοδολογίας στον 

κλάδο και οι αντίστοιχες έρευνες που μετράνε τις τεχνικές προδιαγραφές 

που συμβάλουν στην ικανοποίηση των πελατών είναι πολύ περιορισμένες, 

επομένως υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης και δυσκολία σύγκρισης των 

αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών. 

 

Τέλος, ζητήματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο 

αναλυτικότερης διερεύνησης στο μέλλον συνιστούν τα ακόλουθα: 

 

 Η προσθήκη ενός ακόμα σπιτιού ποιότητας στην αρχή της διαδικασίας στο 

οποίο θα διεξάγεται η τμηματοποίηση της ναυτιλιακής αγοράς, ώστε να 

βρεθούν τα Market Segments της ναυτιλιακής εταιρίας και η έρευνα να είναι 

πιο στοχευμένη. 

 

 Η χρήση πρωτογενούς έρευνας (ερωτηματολογίου) για την καταγραφή των 

απαιτήσεων των καταναλωτών και η εκτίμηση του βαθμού σημαντικότητάς 

τους από τους πελάτες της ναυτιλιακής εταιρίας. 

 Η εφαρμογή και ποσοτικών μεθόδων (ANP, AHP) σε συνδυασμό με την 

απλή QFD ώστε να υπολογιστούν και οι άλλοι πίνακες (στέγη και τεχνικός 

πίνακας) του HOQ και να προκύψει ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. 
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 Η διεξαγωγή μιας πιο οργανωμένης και συντονισμένης προσπάθειας 

συλλογής ερωτηματολογίων, τα οποία θα έχουν ως δείγμα την πλειοψηφία 

αν όχι των ναυτιλιακών εταιριών που υπάρχουν στην χώρα, έστω αυτή των 

εταιριών που διατηρούν παράρτημα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

 

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

Παρακαλώ συμπληρώστε προαιρετικά: 

Επωνυμία επιχείρησης:  

Αντικείμενο επιχείρησης:  

Ο τίτλος/θέση σας στην επιχείρηση:  

  

Πόσοι περίπου εργαζόμενοι απασχολούνται στην επιχείρησή σας (σε περίοδο αιχμής); 

10 εργαζόμενοι ή λιγότεροι   100-250 εργαζόμενοι   

11-50 εργαζόμενοι   250-500 εργαζόμενοι  

50-100 εργαζόμενοι    500 και πάνω εργαζόμενοι   

          

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

Σκοπός διεξαγωγής της παρούσας έρευνας είναι ο προσδιορισμός των κριτηρίων βάσει 

των οποίων οι  πελάτες επιλέγουν ναυτιλιακή εταιρία και η μετατροπή τους σε 

συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, η βελτίωση των οποίων μπορεί να συμβάλει 

καθοριστικά στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και επομένως στην μέγιστη 

ικανοποίηση των πελατών στον τομέα της ναυτιλίας. (Αυτός είναι ουσιαστικά και ο 

στόχος κάθε σύγχρονης εταιρίας παροχής υπηρεσιών.) 

 

3.ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΕΣ 

 

Η κλίμακα που καλείστε να χρησιμοποιήσετε προκειμένου να απαντήσετε την κάθε 

ερώτηση είναι από 1 μέχρι 5. Η σύγκριση των στοιχείων γίνεται κατά ζεύγη και 

απαντάτε στις ερωτήσεις αξιολογώντας πόσο σημαντικό είναι το στοιχείο Α στην 

ικανοποίηση του στοιχείου Β.  

Κλίμακα 

1= Καθόλου σημαντικό 

2=Ελαφρώς σημαντικό 
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3=Μέτρια σημαντικό 

4=Σημαντικό 

5 = Πολύ σημαντικό 

 

Παράδειγμα  

 

Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι το Α για την ικανοποίηση του Β; 

 

Εάν θεωρείτε ότι το Α είναι πολύ σημαντικό για την ικανοποίηση του Β θα κυκλώσετε 

την απάντηση 5. Εάν δηλαδή θεωρείτε ότι το Α δεν είναι καθόλου σημαντικό για την 

ικανοποίηση του Β, η απάντηση θα είναι το 1. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το 

στοιχείο Α είναι μετρίως σημαντικό για την ικανοποίηση του Β, θα κυκλώσετε το 3.  

 

 

4.ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Τα κριτήρια επιλογής ναυτιλιακής εταιρίας εκφράζουν τα κριτήρια βάσει των 

οποίων οι πελάτες επιλέγουν την ναυτιλιακή εταιρία που θα συνεργαστούν για τη 

μεταφορά των εμπορευμάτων τους. Τα κριτήρια επιλογής ναυτιλιακής εταιρίας που 

χρησιμοποιούνται στην παρούσα έρευνα και προέκυψαν ύστερα από εκτενή μελέτη της 

σχετικής αρθρογραφίας είναι τα ακόλουθα: 

19. Συνέπεια: Έχει σχέση με τον αν η εταιρία είναι ακριβής στο χρόνο μεταφοράς 

που υπόσχεται ,δηλαδή, αν ο χρόνος μεταφοράς που το τμήμα πωλήσεων 

υποσχέθηκε στον πελάτη είναι ίδιος με τον χρόνο που τελικά το εμπόρευμα 

είναι διαθέσιμο για παραλαβή. 

20. Ειδικός εξοπλισμός: Αφορά την ύπαρξη ειδικού εξοπλισμού όταν η φύση 

(σχήμα, κατάσταση, είδος, θερμοκρασία) του εμπορεύματος το απαιτεί. 

21. Υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης: Πρόκειται για την υπηρεσία που αφορά 

την μεταφορά του εμπορεύματος από την πόρτα του φορτωτή στην πόρτα του 

παραλήπτη. 

22. Ποιότητα τεχνικής πωλήσεων: Σχετίζεται την ικανότητα και την τεχνική 

πωλήσεων που διαθέτει το προσωπικό του τμήματος πωλήσεων. 

23. Τιμολόγηση: Πρόκειται για το συνολικό κόστος των υπηρεσιών, δηλαδή, την 

τιμή που προσφέρει η εταιρία για την εκάστοτε μεταφορά. 

24. Απώλειες φορτίων και ζημίες: Έχει σχεση με την αντίδραση της εταιρίας σε 

περιπτώσεις απώλειας φορτίων ή ζημίας τους κατά την μεταφορά. 
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25. Συνολικός χρόνος διέλευσης (Total transit time): Ο συνολικός χρόνος 

μεταφοράς του εμπορεύματος από την στιγμή που θα φύγει το εμπόρευμα από 

τον φορτωτή μέχρι τη στιγμή που θα το παραλάβει ο πελάτης. 

26. Διαχείριση παραπόνων: Σχετίζεται με τον τρόπο που διαχειρίζεται η εταιρία τα 

παράπονα των πελατών της. 

27. Ταχεία αποστολή (Expending): Πρόκειται για το αν η εταιρία έχει τη 

δυνατότητα επίσπευσης κάποιας αποστολής σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης. 

28. Προθυμία της εταιρίας να διαπραγματευτεί την τιμή των ναύλων: Αφορά 

την προσπάθεια της εταιρίας να κάνει όλες τις εφικτές κινήσεις ώστε να 

προσφέρει όσο το δυνατό καλύτερη τιμή.  

29. Συχνότητα δρομολογίων: Πόσο συχνά έχει δρομολόγια η εταιρία από και προς 

τον προορισμό που επιθυμεί ο πελάτης. 

30. Linehaul services: Δυνατότητα παροχής “Linehaul” υπηρεσιών. (Ο όρος 

“Linehaul” σχετίζεται με τη δυνατότητα μεταφοράς ενός φορτίου μεταξύ δύο 

μεγάλων λιμανιών τα οποία απέχουν περισσότερο από 1.000 μίλια) 

31. Οικονομική σταθερότητα: Αφορά την οικονομική ευρωστία και αξιοπιστία 

της εταιρίας. 

32. Ευελιξία προγραμματισμού ( Scheduling flexibility): Πρόκειται για την 

δυνατότητα της εταιρίας να τροποποιήσει το πρόγραμμα των δρομολογίων 

ανάλογα με την περιοδική ζήτηση που υπάρχει. 

33. Προσωπικό: Έχει σχέση με την γενικότερη ικανότητα, κατάρτιση και 

συμπεριφορά του προσωπικού προς τον πελάτη. 

34. Προθυμία προσαρμογής των υπηρεσιών. Αφορά την δυνατότητα της εταιρίας 

να προσαρμόσει κάποιες υπηρεσίες της στις απαιτήσεις του πελάτη παρέχοντάς 

του εξατομεικευμενες υπηρεσίες. 

35. Διαθεσιμότητα εξοπλισμού: Σχετίζεται με το αν υπάρχει διαθέσιμος 

εξοπλισμός (π.χ. container) στο λιμάνι από το οποίο θα γίνει η μεταφορά του 

εμπορεύματος του πελάτη. 

36. Έλεγχος/Εντοπισμός φορτίου: Πρόκειται για τη δυνατότητα ανίχνεσης του 

εμπορεύματος ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση είναι οι 

παράγοντες, η βελτίωση των οποίων θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στην 
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ικανοποίηση των παραπάνω κριτηρίων/αναγκών των πελατών. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά υπηρεσίας που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έρευνα, προέκυψαν 

ύστερα από μελέτη της σχετικής αρθρογραφίας και έχουν ομαδοποιηθεί στις ακόλουθες 

τέσσερις κατηγορίες: 

5. Βελτίωση Εξοπλισμού: Αφορά την βελτίωση του εξοπλισμού μεταφοράς αλλά 

και του τεχνολογικού εξοπλισμού της εταιρίας. 

6. Βελτίωση Μεθόδων Εξυπηρέτησης: π.χ. γρήγορες διαδικασίες/έκδοση 

εγγράφων, στενή παρακολούθηση του κάθε πελάτη, προειδοποίηση για 

καθυστερήσεις και ύπαρξη συνεργασίας τόσο μεταξύ των τμημάτων της 

εταιρίας όσο και μεταξύ του προσωπικού με τους πελάτες. 

7. Εκπαίδευση του Ανθρωπίνου Δυναμικού: Εκπαίδευση και ενημέρωση του 

προσωπικού όλων των τμημάτων. 

8. Τιμολογιακή Πολιτική: Απαραίτητες ενέργειες για την προσφορά όσο το 

δυνατό καλύτερων τιμών. 

 

Στο ακόλουθο γκρουπ ερωτήσεων θα πρέπει να αξιολογήσετε πόσο σημαντικό 

είναι το κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό υπηρεσίας στην ικανοποίηση του καθενός 

κριτηρίου επιλογής ναυτιλιακής εταιρίας. 

 

5.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1.Σε σχέση με το τεχνικό χαρακτηριστικό υπηρεσίας «Βελτίωση του Εξοπλισμού». 

 

Ερώτηση 1: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για 

την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Συνέπεια»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 2: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για 

την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Ειδικός εξοπλισμός»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 
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Ερώτηση 3: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για 

την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 4: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για 

την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Ποιότητα τεχνικής πωλήσεων»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 5: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για 

την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Τιμολόγηση»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 6: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για 

την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Απώλειες φορτίων και ζημίες»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 7: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για 

την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Συνολικός χρόνος διέλευσης (Total transit 

time)»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 8: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για 

την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Διαχείριση παραπόνων»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 9: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για 

την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Ταχεία αποστολή (Expending)»; 
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Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 10: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για 

την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Προθυμία της εταιρίας να 

διαπραγματευτεί την τιμή των ναύλων»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 11: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για 

την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Συχνότητα δρομολογίων»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 12: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για 

την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Linehaul services»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 13: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για 

την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Οικονομική σταθερότητα»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 14: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για 

την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Ευελιξία προγραμματισμού (Scheduling 

flexibility)»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 15: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για 

την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Προσωπικό»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 
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1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 16: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για 

την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Προθυμία προσαρμογής των υπηρεσιών»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 17: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για 

την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Διαθεσιμότητα εξοπλισμού»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 18: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση του Εξοπλισμού» για 

την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Έλεγχος/Εντοπισμός φορτίου (tracing)»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

 

2.Σε σχέση με το τεχνικό χαρακτηριστικό υπηρεσίας «Βελτίωση Μεθόδων 

Εξυπηρέτησης». 

 

Ερώτηση 1: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι η «Βελτίωση Μεθόδων Εξυπηρέτησης» 

για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Συνέπεια»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 2: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση Μεθόδων 

Εξυπηρέτησης» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Ειδικός εξοπλισμός»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 3: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση Μεθόδων 

Εξυπηρέτησης» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Υπηρεσία παραλαβής 

και παράδοσης»; 
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Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 4: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση Μεθόδων 

Εξυπηρέτησης» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Ποιότητα τεχνικής 

πωλήσεων»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 5: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι η «Βελτίωση Μεθόδων Εξυπηρέτησης» 

για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Τιμολόγηση»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 6: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση Μεθόδων 

Εξυπηρέτησης» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Απώλειες φορτίων και 

ζημίες»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 7: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση Μεθόδων 

Εξυπηρέτησης» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Συνολικός χρόνος 

διέλευσης (Total transit time)»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 8: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση Μεθόδων 

Εξυπηρέτησης» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Διαχείριση 

παραπόνων»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 9: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση Μεθόδων 

Εξυπηρέτησης» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Ταχεία αποστολή 

(Expending)»; 
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Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 10: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση Μεθόδων 

Εξυπηρέτησης» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Προθυμία της 

εταιρίας να διαπραγματευτεί την τιμή των ναύλων»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 11: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση Μεθόδων 

Εξυπηρέτησης» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Συχνότητα 

δρομολογίων»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 12: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση Μεθόδων 

Εξυπηρέτησης» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Linehaul services»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 13: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση Μεθόδων 

Εξυπηρέτησης» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Οικονομική 

σταθερότητα»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 14: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση Μεθόδων 

Εξυπηρέτησης» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Ευελιξία 

προγραμματισμού ( Scheduling flexibility)»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 15: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση Μεθόδων 

Εξυπηρέτησης» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Προσωπικό»; 
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Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 16: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση Μεθόδων 

Εξυπηρέτησης» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Προθυμία 

προσαρμογής των υπηρεσιών»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 17: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση Μεθόδων 

Εξυπηρέτησης» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Διαθεσιμότητα 

εξοπλισμού»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 18: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Βελτίωση μεθόδων 

εξυπηρέτησης» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Έλεγχος/Εντοπισμός 

φορτίου (tracing)»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

 

3.Σε σχέση με το τεχνικό χαρακτηριστικό υπηρεσίας «Εκπαίδευση του 

Ανθρώπινου Δυναμικού». 

 

Ερώτηση 1: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Εκπαίδευση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Συνέπεια»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 2: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Εκπαίδευση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Ειδικός εξοπλισμός»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 
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Ερώτηση 3: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Εκπαίδευση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Υπηρεσία παραλαβής και 

παράδοσης»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 4: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Εκπαίδευση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Ποιότητα τεχνικής 

πωλήσεων»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 5: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Εκπαίδευση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Τιμολόγηση»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 6: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Εκπαίδευση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Απώλειες φορτίων και 

ζημίες»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 7: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Εκπαίδευση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Συνολικός χρόνος 

διέλευσης (Total transit time)»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 8: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Εκπαίδευση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Διαχείριση παραπόνων»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 
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Ερώτηση 9: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Εκπαίδευση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Ταχεία αποστολή 

(Expending)»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 10: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Εκπαίδευση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Προθυμία της εταιρίας να 

διαπραγματευτεί την τιμή των ναύλων»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 11: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Εκπαίδευση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Συχνότητα δρομολογίων»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 12: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Εκπαίδευση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Linehaul services»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 13: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Εκπαίδευση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Οικονομική 

σταθερότητα»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 14: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Εκπαίδευση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Ευελιξία 

προγραμματισμού ( Scheduling flexibility)»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 
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Ερώτηση 15: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Εκπαίδευση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Προσωπικό»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 16: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Εκπαίδευση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Προθυμία προσαρμογής 

υπηρεσιών»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 17: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Εκπαίδευση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Διαθεσιμότητα 

εξοπλισμού»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 18: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Εκπαίδευση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Έλεγχος/Εντοπισμός 

φορτίου (tracing)»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

 

4.Σε σχέση με το τεχνικό χαρακτηριστικό υπηρεσίας «Τιμολογιακή Πολιτική». 

 

Ερώτηση 1: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Τιμολογιακή Πολιτική» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Συνέπεια»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 2: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Τιμολογιακή Πολιτική» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Ειδικός εξοπλισμός»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 
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Ερώτηση 3: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Τιμολογιακή Πολιτική» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 4: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Τιμολογιακή Πολιτική» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Ποιότητα τεχνικής πωλήσεων»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 5: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Τιμολογιακή Πολιτική» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Τιμολόγηση»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 6: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Τιμολογιακή Πολιτική» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Απώλειες φορτίων και ζημίες»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 7: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Τιμολογιακή Πολιτική» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Συνολικός χρόνος διέλευσης (Total transit 

time)»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 8: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Τιμολογιακή Πολιτική» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Διαχείριση παραπόνων»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 9: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Τιμολογιακή Πολιτική» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Ταχεία αποστολή (Expending)»; 
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Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 10: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Τιμολογιακή Πολιτική» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Προθυμία της εταιρίας να διαπραγματευτεί 

την τιμή των ναύλων»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 11: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Τιμολογιακή Πολιτική» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Συχνότητα δρομολογίων»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 12: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Τιμολογιακή Πολιτική» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Linehaul services»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 13: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Τιμολογιακή Πολιτική» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Οικονομική σταθερότητα»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 14: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Τιμολογιακή Πολιτική» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Ευελιξία προγραμματισμού ( Scheduling 

flexibility)»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 15: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Τιμολογιακή Πολιτική» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Προσωπικό»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 
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1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 16: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Τιμολογιακή Πολιτική» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Προθυμία προσαρμογής των υπηρεσιών»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 17: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Τιμολογιακή Πολιτική» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Διαθεσιμότητα εξοπλισμού»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 

 

Ερώτηση 18: Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η «Τιμολογιακή Πολιτική» για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου επιλογής «Έλεγχος/Εντοπισμός φορτίου (tracing)»; 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελαφρώς/Λίγο 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 
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