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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας  διατριβής είναι η ανάδειξη της οργάνωση του τμήματος προμηθειών 

σε ναυτιλιακή εταιρία και η δυνατότητα  κατασκευής των spare parts με τη συμβολή του 3D 

εκτυπωτή, από την ίδια την ναυτιλιακή εταιρία. 

 Ο τρόπος λειτουργίας του κύκλου προμηθειών στην Ναυτιλία έχει τις δικές του 

ιδιαιτερότητες που οφείλονται ακριβώς στο γεγονός ότι τα πλοία δεν είναι στατικά και 

υπάρχει απόσταση μεταξύ της διοικητικής και οργανωτικής αρχής, δηλαδή των γραφείων της 

εταιρίας και της παραγωγικής μονάδας, άρα του πλοίου. Το τμήμα προμηθειών καλείται να 

αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις καθώς είναι υπεύθυνο έτσι ώστε διασφαλίσει τη σωστή 

λειτουργία του πλοίου μέσα από αδιάβλητους κανόνες ποιότητας, αξιοπιστίας και καλύτερης 

τιμής. Είναι ο συνδετικός κρίκος αναμεσά στο πλοίο και τους προμηθευτές και κύριος στόχος 

του είναι να εξασφαλίσει προϊόντα και υπηρεσίες που είναι απαραίτητα και για τη λειτουργία 

του πλοίου έγκαιρα, σε σωστή τιμή, ποιότητα και ποσότητα.  

 Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και κυρίως η εκτύπωση 3D, όπως είναι ευρέως 

γνωστή, έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται και στον τομέα της Ναυτιλίας.  Βασίζεται στην αρχή 

της δομημένης κατασκευής, μετατρέποντας άμεσα τα δεδομένα 3D σε φυσικά αντικείμενα, 

ενώ μπορεί να παράγει λειτουργικά ολοκληρωμένα εξαρτήματα (συμπεριλαμβανομένων των 

ανταλλακτικών) σε ένα μόνο στάδιο παραγωγής, σε μικρές παρτίδες. Η εκτύπωση 3D έχει 

χρησιμοποιηθεί σε πολλούς κλάδους και έχει δειχτεί η χρησιμότητα της κυρίως σε εκείνες τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αποθέματα δεν υπάρχουν, είτε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

μόνον ένας πολύ μικρός αριθμός από τα εξαρτήματα που απαιτούνται. Ωστόσο, σε κάθε 

περίπτωση, το κόστος της εκτύπωσης 3D δεν είναι αμελητέο και θα πρέπει να συγκρίνεται 

πάντα με το κόστος της παραδοσιακής μεθόδους παραγωγής. Πιλοτικές έρευνες έδειξαν την 

πιθανή χρησιμότητα της τεχνολογίας αυτής και στον κλάδο της ναυτιλίας, ο οποίος ωστόσο, 

εξαιτίας των ειδικών χαρακτηριστικών του, θα πρέπει να την εφαρμόσει κάτω από 

συγκεκριμένους όρους και συνθήκες, στο μέλλον. 

 

 

 

 

 



 

 

- 9 -  

 

 

Abstract  

The purpose of this postgraduate thesis is to show the organization of the supply department 

in a shipping company and the potential of manufacturing spare parts with the contribution of 

the 3D printer, by the shipping company itself. 

The way the shipping cycle operates has its own peculiarities due precisely to the fact that 

ships are not static and there is a distance between the administrative and organizational 

authority, that is, the offices of the company and the production unit, hence the ship. The 

procurement department is called upon to face many challenges as it is responsible for 

ensuring the proper functioning of the ship through standards of quality, reliability and best 

price. It is a consistent link directly to the ship and its suppliers and its main aim is to provide 

products and services necessary for the operation of the ship on time, in the right price, 

quality and quantity 

The rapid development of technology and mainly 3D printing, as it is well known, has begun 

to be applied in the field of Shipping. It is based on the principle of structured manufacturing, 

directly converting 3D data into physical objects, and can produce functionally integrated 

components (including spare parts) in a single production stage in small batches. 3D printing 

has been used in many disciplines and has been shown to be useful especially in cases where 

stocks do not exist, or only a very small number of components are required. However, in any 

case, the cost of 3D printing is not negligible and should always be compared to the cost of 

traditional production methods. Pilot studies have also shown the potential utility of this 

technology in the shipping industry, which, however, due to its specific characteristics, will 

have to apply it under specific terms and conditions in the future. 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Η οργάνωση και η διοίκηση μιας ναυτιλιακής εταιρίας 

 

Η θεωρία της οργάνωσης των επιχειρήσεων μελέτα  το τρόπο με τον οποίο δομούνται οι 

επιχειρήσεις όσον αναφορά το πρακτικό και θεωρητικό κομμάτι και ανήκει στην ευρύτερη 

επιστήμη της διοίκησης. Στην ουσία η οργάνωση είναι ένα υπόδειγμα όπου αναφέρει τα 

καθήκοντα των εργαζόμενων, ποιους κανονισμούς πρέπει να ακολουθούν και ποιους τρόπους 

συμπεριφοράς πρέπει να έχουν, με στόχο να επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός υγιούς 

συναλλαγής μεταξύ των εργαζομένων καθώς επίσης και η αποφύγει οποιασδήποτε αντιδικίας. 

 

 Στο χώρο της ναυτιλίας επιλογή της δομής της οργάνωσης εξαρτάται από τον τύπο 

των πλοίων που διαθέτει, το επίπεδο του πληρώματος αναφορικά με το εκπαιδευτικό τους 

υπόβαθρο και τα προσόντα τους, το μέγεθος της εταιρίας και τέλος με τους μελλοντικούς 

στόχους που έχει θέσει. 

 

Η διοίκηση σύμφωνα με τους Robbins και Coulter είναι μια συνεχής διαδικασία 

συντονισμού και ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων σε μία επιχείρησης έτσι ώστε να 

ολοκληρώνονται αυτές αποδοτικά και αποτελεσματικά και βασίζεται σε τέσσερις σημαντικές 

λειτουργίες. Οι λειτουργίες αυτές, όπως φαίνεται και στο σχήμα που ακολουθεί, 

περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό, την διεύθυνση, την οργάνωσης και τον ελέγχο. Οι 

διαδικασίες αυτές, από την στιγμή που λαμβάνουν χώρα αποτελεσματικά, οδηγούν στην ορθή 

λήψη των αποφάσεων της ναυτιλιακής εταιρίας. 
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Εικόνα 1. Οι λειτουργίες της οργάνωσης και της διοίκησης της ναυτιλιακής εταιρίας. Πηγή: 

Θεοτοκάς, 2011. 

 

Αναλυτικότερα: 

 

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει τους καθορισμούς των στόχων, τη στρατηγική που 

ακολουθείται και την ανάπτυξη σχεδίων για το συντονισμό των δραστηριοτήτων. 

 

Η οργάνωση αναφέρει τα καθήκοντα των εργαζομένων και οι απαιτούμενες ενέργειες με 

σκοπό την καλύτερη δυνατή λειτουργία της επιχείρησης. 

 

Η διεύθυνση-ηγεσία έχει να κάνει με την αρμοδιότητα του manager για συντονισμό και 

ολοκλήρωση των εργασιών από τον υφιστάμενο εργατικό δυναμικό.  

 

Ο έλεγχος αποτελεί τη βασικότερη λειτουργία του manager αλλά και του πλοίαρχου διότι 

προλαμβάνει αν κάτι πάει στραβά κατά τη διαδικασία των απαιτούμενων εργασιών. Σε αυτό 

το στάδιο γίνεται καταγραφή των δραστηριοτήτων έτσι ώστε να επιβεβαιωθούν ότι 

ολοκληρώθηκαν όπως είχαν προγραμματιστεί και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και 

αλλαγές, εκεί όπου κρίνεται απαραίτητο. Στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις ο έλεγχος γίνεται μετά 

το τέλος του ταξιδιού του πλοίου, ώστε να γίνει μια σύγκριση στην απόδοση του με την 

αντίστοιχη περίοδο προηγούμενων ετών. 

 

 

 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται ορισμένα χαρακτηριστικά οργανογράμματα, τα οποία 

αφορούν ναυτιλιακές εταιρίες μέσα στην διάρκεια του χρόνου, ώστε να γίνει κατανοητός 

στον αναγνώστη ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρίες αυτές εξελίχτηκαν μέσα στον χρόνο. 

Αρχικά παρουσιάζεται το οργανόγραμμα μιας εταιρίας στις αρχές του 20ου αιώνα, μέχρι το 

χαρακτηριστικό οργανόγραμμα μιας σύγχρονης ναυτιλιακής εταιρίας. 
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Εικόνα 2. Οργανόγραμμα ιστιοφόρου ναυτιλιακής εταιρίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Πηγή: 

Θεοτοκάς, 2011. 

 

 

Εικόνα 3. Οργανόγραμμα ναυτιλιακής εταιρίας της εποχής του ατμού (1930- 1940).. Πηγή: 

Θεοτοκάς, 2011. 
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Εικόνα 4. Οργανόγραμμα ναυτιλιακής εταιρίας της περιόδου 1960- 1970. Πηγή: Θεοτοκάς, 2011. 
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Εικόνα 5. Οργανόγραμμα ναυτιλιακής εταιρίας τύπο πλέγματος της περιόδου 1970- 1980. Πηγή: 

Θεοτοκάς, 2011. 

 

 

 

 

Εικόνα 6. Οργανόγραμμα μεγάλης ναυτιλιακής εταιρίας λαϊκής βάσης. Πηγή: Θεοτοκάς, 2011. 
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Εικόνα 7. Οργανόγραμμα μεγάλης ναυτιλιακής ιδιωτικής εταιρίας. Πηγή: Θεοτοκάς, 2011. 
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Εικόνα 8. Οργανόγραμμα διαχειρίστριας ναυτιλιακής εταιρίας (Managing Company). Πηγή: 

Θεοτοκάς, 2011. 
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Εικόνα 9. Ενδεικτικό οργανόγραμμα μιας τυπικής Ναυτιλιακής εταιρίας. Πηγή: Θεοτοκάς, 

2011. 
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Τέλος, ο επόμενος πίνακας ενδεικτικά αναφέρει τα σημαντικότερα τμήματα μιας ναυτιλιακής 

εταιρίας 

 

Πίνακας 1. Τα σημαντικότερα τμήματα μιας ναυτιλιακής εταιρίας 

1. Γενική Διεύθυνση 

2. Λογιστήριο 

3. Τμήμα Επιχειρήσεων 

4. Τμήμα Πληρωμάτων 

5. Τεχνικό τμήμα 

6. Τμήμα Ναυλώσεων 

7. Τμήμα Ασφαλίσεων 

8. Τμήμα Προμηθειών 

9. Νομικό τμήμα 

Πηγή: Θεοτοκάς, 2011. 
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1.2.  Οργάνωση ναυτιλιακή εταιρίας και ο τρόπος λειτουργίας της 

 

Μια γενική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία μιας ομάδας, για 

παράδειγμα ενός πληρώματος του πλοίου, είναι η ύπαρξη κοινού στόχου και η πεποίθηση για 

την υλοποίησή της. Μια τέτοια ομάδα, εκτός από το ότι είναι ενωμένη στην επίτευξη ενός 

κοινού στόχου, μπορεί να ενεργήσει κατάλληλα μόνο μέσα στα πλαίσια των υιοθετημένων 

αρχών και κανόνων και ως εκ τούτου μπορεί να οριστεί ως οργάνωση. Ο οργανισμός που 

πληρεί τις αρχές του ορισμού που αναφέρθηκε παραπάνω θα παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά 

ενός συστήματος με εισόδους, εξόδους και λειτουργικές παραμέτρους (μοντέλο IMO 5.04, 

1992: 1.1).  

Ο συντονισμός της πολιτικής της εταιρείας με τους διεθνείς κανονισμούς και 

συμβάσεις σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας καθορίζει τη σχέση Εταιρείας και 

Πλοίου. Σε μια τέτοια σχέση ο πλοίαρχος του πλοίου είναι το εκτεταμένο χέρι της διοίκησης 

της Εταιρείας. Είναι εξουσιοδοτημένος να προστατεύει τα συμφέροντα της Εταιρείας και 

ταυτόχρονα να διαχειρίζεται τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την πλοήγηση και την 

εκμετάλλευση του πλοίου (Muchinsky, 1977). 

Σε τέτοιες σχέσεις ο πλοίαρχος του πλοίου επικοινωνεί επίσημα μόνο με τη διοίκηση 

της Εταιρείας, ενώ το προνόμιο του πραγματικού ελέγχου και επιρροής ανήκει σε ορισμένα 

τμήματα της Εταιρείας και τους επιβλέποντες του καταστρώματος και του Μηχανικού 

τμήματος. Οι συνέπειες μιας τέτοιας οργανωτικής δομής είναι το μειονέκτημα της ομαδικής 

εργασίας καθώς και περιορισμένη ελευθερία στη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση του 

πλοίου, η μειωμένη ανάγκη για αμοιβαία διαβούλευση και η αυξημένη πιθανότητα 

σύγκρουσης συμφερόντων των τμημάτων του πλοίου και των ίδιων των αξιωματικών.  

Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην περαιτέρω μείωση του επιπέδου παραγωγικότητας 

του πληρώματος του πλοίου, στην αύξηση των εξόδων του πλοίου και, κατά συνέπεια, στις 

δυνατότητες υλοποίησης του κοινού στόχου. Από αυτή την άποψη, η αποκεντρωμένη λήψη 

αποφάσεων προσφέρει καλύτερες δυνατότητες συντονισμού μεταξύ ορισμένων υπηρεσιών 

της Εταιρείας και του πλοίου καθώς και βελτίωση του συντονισμού των ειδικών επί του 

πλοίου μέσω της εισαγωγής της ομαδικής εργασίας (Muchinsky, 1977). 
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Ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αναπτύξει μια διττή ή μητρική οργανωτική 

δομή ως μια αποκεντρωμένη μορφή διαχείρισης. Ένα τέτοιο οργανωτικό πλαίσιο έχει 

οδηγήσει σε βελτίωση της αλληλεπίδρασης ορισμένων λειτουργικών τμημάτων της Εταιρείας 

όσον αφορά την αμοιβαία διαβούλευση, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αλληλένδετη 

δράση. Η ολοκλήρωση της εργασίας ορισμένων υπηρεσιών της Εταιρείας προκειμένου να 

επιτευχθεί ένας κοινός στόχος, δηλαδή, να επιτρέπεται σε ορισμένες ανεξάρτητες υπηρεσίες 

να συμμετέχουν και να αναλαμβάνουν καθήκοντα για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, έχει 

επιφέρει την αναβίωση του κινήτρου του προσωπικού διαχείρισης του πλοίου.  

Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις και τα κριτήρια 

των διαφόρων μερών, συμπεριλαμβανομένου του πλοίου. Ως εκ τούτου, ο καταμερισμός της 

εργασίας δεν καθορίζεται πλέον μονολιθικά από τη λειτουργία του, αλλά γίνεται διττός 

σύμφωνα με τις ανάγκες και συνεπάγεται διπλή ευθύνη καθώς και διπλή πηγή πληροφοριών. 

Ένα τέτοιο οργανωτικό πλαίσιο κινεί την ομαδική εργασία και την καλύτερη επικοινωνία 

μεταξύ του Πλοιάρχου και των Αξιωματικών του πλοίου, λόγω της κοινής εκτίμησης όλων 

των στοιχείων, π.χ. Ο σχεδιασμός συντήρησης και διέλευσης του πλοίου, ώστε να είναι σε 

θέση να προτείνει τις καλύτερες λύσεις στον τεχνικό και επιχειρησιακό τομέα (Muchinsky, 

1977). 

Τα εμπορικά πλοία έχουν συνήθως μια απλή οργανωτική δομή στην οποία ο 

πλοίαρχος του πλοίου έχει την υψηλότερη εξουσία που του οφείλεται νόμιμα. Η ιεραρχική 

οργάνωση του πλοίου προέρχεται από μια πρώιμη ιδέα η οποία στηριζόταν σε μια 

μηχανιστική προσέγγιση της οργάνωσης. Μια τέτοια οργάνωση περιελάμβανε παραμέτρους 

εισροών και εκροών που υποτίθεται ότι διατηρούσαν τη λειτουργία του οργανισμού σύμφωνα 

με ένα προηγουμένως σχεδιασμένο σχήμα το οποίο δεν έλαβε πολύ υπόψη τους ανθρώπους 

που συμμετείχαν στην οργάνωση. Οι αρχές του οργανισμού αυτού του πλοίου επέζησαν στην 

ιεραρχική οργάνωση. 

Ο σκοπός μιας λειτουργικά δομημένης ναυτιλιακής οργάνωσης είναι η επίτευξη 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας μέσω της προσαρμογής των ανθρώπων στο 

μηχανιστικό μοντέλο συμπεριφοράς και άσκησης των καθηκόντων. Η ιεραρχική δομή και η 

αρχή της υποταγής καθορίζουν επίσης την έννοια της εξουσίας που αντιπροσωπεύει και 

διατηρεί μια τέτοια πτυχή της οργάνωσης (Morebay, 1985). 
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Η έννοια της λειτουργικής οργάνωσης οδηγεί στο φαινόμενο των «ασταθών 

πληρωμάτων», καθώς για κάθε περίοδο ναυσιπλοΐας το πλήρωμα σχηματίζεται ξανά από 

άτομα που έχουν εμπλακεί στο παρελθόν σε διάφορα πλοία. Οι συνέπειες ενός τέτοιου 

οργανωτικού μοντέλου αντικατοπτρίζονται στην επιφανειακή αλληλεπίδραση στις αμοιβαίες 

επαφές των ναυτικών κατά τη διάρκεια της θητείας τους επί του πλοίου, η οποία 

πραγματοποιείται λόγω της δυνατότητας επανασύνδεσης. Η ελαχιστοποίηση των κοινωνικών 

δραστηριοτήτων και η αποφυγή αλληλεπίδρασης στοχεύουν στην αποφυγή συγκρούσεων. 

Το λειτουργικό μοντέλο μιας ναυτιλιακής εταιρείας έχει καθολική οργανωτική δομή 

με ρυθμιζόμενα καθήκοντα και συμπεριφορά στην εργασία, κεντρικό έλεγχο και ιεραρχικά 

έμμεση αλυσίδα διοίκησης. Τέτοια οργανωτικά χαρακτηριστικά, εκτός από τις 

προαναφερθείσες εκδηλώσεις ενός ασταθούς πληρώματος, προτιμούν τις γραφειοκρατικές 

σχέσεις και επηρεάζουν την έλλειψη κινήτρων, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των 

αξιωματικών, του πλοίαρχου και ορισμένων εξειδικευμένων τμημάτων. Ωστόσο, εξαιρέσεις 

σε αυτόν τον κανόνα είναι μερικές ναυτιλιακές εταιρείες με πολύ περίπλοκο οργανισμό, 

καθώς ορισμένοι από αυτούς είναι μόνο μέρος μιας μεγαλύτερης ομάδας, δηλαδή της 

εταιρείας. Συνεπώς, η εσωτερική οργανωτική δομή μπορεί να διαφέρει από αυτή που 

παρουσιάζεται στο Σχήμα που ακολουθεί (Morebay, 1985). 

 

 

Εικόνα 10. Ιεραρχικό Λειτουργικό σύστημα ναυτιλιακής εταιρείας. 
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Για παράδειγμα, η δομή «matrix» μιας τέτοιας οργάνωσης απαιτεί προσωπικό που 

αναλαμβάνει έναν αριθμό διαφορετικών ρόλων και έχει ευρύτερο φάσμα ευθυνών. 

 

 

Εικόνα 11. Η οργανωτική δομή Matrix ναυτιλιακής εταιρείας. 

 

Η οργανωτική δομή Matrix αναπτύχθηκε για να καλύψει την έκταση του στόλου και 

την τεχνολογική ποικιλία των πλοίων σε ορισμένες εταιρείες, καθώς και να μειώσει και να 

ελέγξει καλύτερα τα έξοδα. Η βασική αλλαγή σε σχέση με τη λειτουργική διάρθρωση είναι η 

αποκέντρωση της διοίκησης που έχει οδηγήσει σε αυξημένα κίνητρα και πρωτοβουλία του 

καπετάνιου, των Αξιωματικών και του προϊστάμενου του Μηχανικού τμήματος. Η 

αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων οδήγησε στην ανάγκη διαμόρφωσης της διαχείρισης του 

στόλου και στην ίδρυση της λειτουργίας του ηγέτη του έργου (Morebay, 1985). 

Σε κάθε στόλο, ο ρόλος του ηγέτη του έργου έχει δημιουργηθεί για να 

αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της ναυτιλιακής εταιρείας και να συντονίζει τις 

δραστηριότητες των λειτουργικών τμημάτων της Εταιρείας σε σχέση με το πλοίο. Η βασική 

λειτουργία του αρχηγού του έργου στη σχέση εταιρίας και πλοίου είναι η δημιουργία 

ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων του πλοίου και των λειτουργικών τμημάτων της 

Εταιρείας που είναι επιρρεπείς στην παραμέληση των συμφερόντων των επιμέρους πλοίων, 

έτσι ώστε να ικανοποιούνται τα συμφέροντα του συνόλου (κέρδος). 
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Βάση της οργάνωσης των πινάκων είναι επίσης δυνατό να αναπτυχθούν οι συνθήκες 

για την ομαδική εργασία ως μια σύγχρονη οργανωτική μορφή δράσης και εργασίας του 

καπετάνιου, του Προϊσταμένου Μηχανικού και άλλων Αξιωματικών του Τμήματος 

καταστρώματος και Μηχανών. Η ομάδα κατευθύνεται μόνο από τον καπετάνιο με το 

ιδιαίτερο στυλ διοίκησης του ως συμμετέχοντα και υποστηρικτικό ηγέτη, ενώ οι άλλοι 

αξιωματικοί και άλλοι Μηχανικοί αποδέχονται την ηγεσία του συμβάλλοντας στην 

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων από αυτόν, συμμετέχοντας στην αναζήτηση των 

καταλληλότερων εναλλακτικών λύσεων .  

Ωστόσο, η μετάβαση από την ιεραρχική σε ομαδική μορφή είναι μόνο η βάση για μια 

αποτελεσματική δράση του πληρώματος. Η διαχείριση των πόρων, το οργανωτικό κλίμα και 

οι οργανωτικές διαδικασίες αντιπροσωπεύουν το σύνολο των οργανωτικών επιρροών, 

δημιουργώντας μια προοπτική στον συνασπισμό των συμφερόντων του πληρώματος του 

πλοίου και της διαχείρισης της εταιρείας. 
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2. Το Τμήμα Προμηθειών και η σημασία του 

 

2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

2.1.1.Προμήθειες 

 

Οι προμήθειες περιγράφουν τη διαδικασία αγοράς. Είναι η εκμάθηση της απαίτησης, ο 

προσδιορισμός και επιλογή προμηθευτή, σε μια τιμή διαπραγμάτευσης. Η αγορά είναι ένα 

στοιχείο της ευρύτερης λειτουργίας της προμήθειας και περιλαμβάνει πολλές 

δραστηριότητες, όπως η παραγγελία, η αποστολή, η παραλαβή και η πληρωμή των αγαθών. 

Το τμήμα προμηθειών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού είναι υπεύθυνο για την απόκτηση 

των υλικών, των ανταλλακτικών, των προμηθειών και των υπηρεσιών που απαιτούνται για 

την παραγωγή ενός προϊόντος ή την παροχή μιας υπηρεσίας. (Joyce, 2006) Οι αγορές 

μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, μεγάλες και μικρές αγορές, με βάση τα 

επτά χαρακτηριστικά του αγορασμένου προϊόντος τα οποία είναι τα εξής (Parikh, 2005) 

 όγκος,  

 ειδικότητα,  

 τεχνολογική πολυπλοκότητα, 

 ουσία,  

 ευπάθεια,  

 μεταβλητότητα και  

 οικονομική αξία.  
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2.1.2. Μαζική αγορά προμηθειών  

 

Σε περίπτωση μαζικών αγορών υπάρχουν αντικείμενα μεγάλης ποσότητας, που 

αντιπροσωπεύουν μεγάλη κατανάλωση που προέρχεται από την πιο συχνή χρήση. Οι μαζικές 

αγορές διεκπεραιώνονται σε μεγάλους οργανισμούς και πολυεθνικούς οργανισμούς με την 

τυποποιημένη διαδικασία αγορών, όπου ορισμένοι άλλοι οργανισμοί χρησιμοποιούν χωριστή 

διαδικασία αγοράς. Υπάρχει συχνή κατάχρηση και έλλειψη ελέγχου στη διαδικασία 

προμήθειας σε εκείνους τους οργανισμούς στους οποίους χρησιμοποιείται η ίδια 

τυποποιημένη διαδικασία τόσο για χύδην όσο και για μικρές αγορές. Οι μεγάλες προμήθειες 

είναι συνήθως μη επείγουσες. Τα αντικείμενα μεγάλης ποσότητας, συνεχούς χρήσης, 

μπορούν να καλυφθούν από παραγγελίες συνολικής διάστασης, οι οποίες συχνά 

περιλαμβάνουν ετήσια διαπραγμάτευση των τιμών. 

 

2.1.3. Προμήθειες περιορισμένου όγκου  

 

Σε περίπτωση μικρής αγοράς, υπάρχουν αντικείμενα μικρού όγκου, μικρή ποσότητα, 

λιγότερη συχνότητα χρήσης, μεγάλη ποικιλία και χαμηλή τεχνική πολυπλοκότητα. Κυρίως οι 

μικρές αγορές περιλαμβάνουν εξαρτήματα μηχανών, εξαρτήματα αυτοκινήτων, επισκευές 

μηχανών και διάφορα άλλα αγαθά. Οι μικρές αγορές είναι κατά κανόνα, επείγουσες. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι αγορών στον κόσμο των επιχειρήσεων: αγορές για 

μεταπώληση ή αγορά για κατανάλωση ή μετατροπή. (Dobler, 1984) Οι αγορές για 

μεταπώληση πραγματοποιούνται κυρίως από τους λιανοπωλητές και τους χονδρεμπόρους 

(που ονομάζονται έμποροι). Οι αγορές για εσωτερική κατανάλωση ή μετατροπή ονομάζονται 

βιομηχανικές αγορές. Οι βιομηχανικοί αγοραστές γενικά αντιμετωπίζουν διαφορετικά και 

σύνθετα προβλήματα με τις συγκρίσεις αγοραστών ή μεταπωλητών εμπορευμάτων. Για 

παράδειγμα, οι βιομηχανικοί αγοραστές πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για να προβλέψουν 

ποια προϊόντα πρέπει να παραχθούν ή να κατασκευαστούν και ποιο προϊόν πρέπει να 

αγοραστεί από το εξωτερικό ή από άλλους προμηθευτές. Επίσης, συσχετίζουν την αγορά τους 

με τις προβλέψεις πώλησης και τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής.  
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2.1.4 Αποσαφήνιση ορισμών 

 

Στην συνέχεια, γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης των σημαντικότερων ορισμών που 

σχετίζονται με το τμήμα Προμηθειών. 

Αγορά (Purchacing): Η αγορά περιγράφει τη διαδικασία αγοράς. Καλύπτει τη γνώση των 

απαιτήσεων, προσδιορίζει και επιλέγει τον προμηθευτή και διαπραγματεύεται τις τιμές 

Προμήθεια (Procurement): Είναι ένας ευρύτερος όρος. Περιλαμβάνει την αγορά προϊόντων 

που απαιτούνται για την παραγωγή, την αποθήκευση, την κυκλοφορία, τη λήψη, και την 

επιθεώρηση  

Διαχείριση υλικών (Materials Management). Περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, την 

οργάνωση, την επικοινωνία, τη διεύθυνση και τον έλεγχο όλων εκείνων των δραστηριοτήτων 

που αφορούν κυρίως τη ροή των υλικών σε έναν οργανισμό. Η διαχείριση υλικού θεωρεί τις 

ροές υλικών ως ένα σύστημα. 

Διαχείριση των Logistics. Είναι ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της ροής των πρώτων υλών με 

αποδοτικό τρόπο από τους προμηθευτές ή το σημείο προέλευσης στην κατασκευή και στη 

συνέχεια τη ροή των τελικών προϊόντων για κατανάλωση στα χέρια των πελατών. 
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2.2 Διαχείριση Προμηθειών 

 

Η διαχείριση προμηθειών αφορά τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της απόκτησης 

αγαθών και πόρων προμηθευτών, για την εκπλήρωση των διοικητικών και στρατηγικών 

στόχων του οργανισμού. Στην πράξη, οι διαχειριστές αγορών πρέπει να ασχολούνται τόσο με 

εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς πελάτες. Πρέπει να ανταποκριθεί δημιουργικά στις 

ανάγκες των εσωτερικών πελατών, αφενός, και να διατηρήσει μια αμοιβαία κερδοφόρα 

σχέση με τους προμηθευτές, αφετέρου. Αυτή η προοπτική διπλού ρόλου της διαχείρισης των 

προμηθειών έχει αναγνωριστεί όλο και περισσότερο ότι περιλαμβάνει σύνθετα καθήκοντα 

στην ενοποίηση των δραστηριοτήτων εσωτερικής / εξωτερικής διαχείρισης στη διαχείρισης 

της αλυσίδας εφοδιασμού. (Fung, 1999). Στην ουσία, αποτελεί το τμήμα της διαχείρισης της 

αλυσίδας εφοδιασμού που εστιάζει στη διαχείριση των εισερχόμενων αγαθών και υπηρεσιών 

σε μια επιχείρηση. 

 

2.3 Σημασία της διαχείρισης προμηθειών 

 

2.3.1. Η συμβολή της στην αποδοτική παραγωγή 

 

Το τμήμα προμηθειών είναι υπεύθυνο για την εκμάθηση των εσωτερικών 

απαιτήσεων, τον εντοπισμό και την επιλογή προμηθευτών, την απόκτηση των υλικών, των 

ανταλλακτικών, των προμηθειών και των υπηρεσιών που απαιτούνται για την παραγωγή ενός 

προϊόντος ή την παροχή μιας υπηρεσίας. Ο υπεύθυνος του τμήματος προμηθειών είναι 

υπεύθυνος για τη διαπραγμάτευση των τιμών και με τους προμηθευτές (Fung, 1999). 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η σημασία του τμήματος προμηθειών θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι στη μεταποιητική βιομηχανία περισσότερο από το 60 τοις εκατό του κόστους 

των τελικών προϊόντων προέρχεται από τα αγορασμένα μέρη και υλικά. Επιπλέον, τα 

ποσοστά για τα αποθέματα που αγοράζονται είναι ακόμη υψηλότερα για τις εταιρείες 

λιανικής και χονδρικής και μερικές φορές υπερβαίνουν το 90 τοις εκατό. 
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Παρ 'όλα αυτά, η σημασία των προμηθειών είναι κάτι περισσότερο από το κόστος των 

αγορασθέντων αγαθών. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την ποιότητα των 

αγαθών και των υπηρεσιών και το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων αυτών των αγαθών ή 

υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις. (Joyce, 

2006). Οι βιομηχανίες όπως η κατασκευή, τα διυλιστήρια πετρελαίου, η ζάχαρη, η 

αυτοκινητοβιομηχανία έχουν πάνω από 75% του κόστους των υλικών ως εισροές. 

 

2.3.2. Η συμβολή της στους στρατηγικούς σκοπούς της εταιρίας 

 

Οι αγορές της εταιρίας αποτελούν ένα στρατηγικό ζήτημα. Οι κατασκευαστές πρέπει 

να προμηθεύονται κεφάλαια όπως τα εργοστάσια και τα μηχανήματα για την κατασκευή 

εγκαταστάσεων. Κάτι τέτοιο απαιτεί μεγάλες επενδύσεις. Έτσι, η αγορά είναι μια σημαντική 

λειτουργία. Αλλά σε μερικούς οργανισμούς, ιδιαίτερα μικρής κλίμακας, η αγορά θεωρείται 

ως μια απλή δραστηριότητα. Αναθέτουν αυτή τη δουλειά στα άτομα που απλώς είναι πιστά 

στην οργάνωση.  

Κατά την αγορά, τα στελέχη πρέπει να είναι δυναμικά, καινοτόμα, δημιουργικά και να 

έχουν αναλυτική λήψη αποφάσεων. Η εμφάνιση της έννοιας της διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας έχει διαφωτίσει τους διαχειριστές σχετικά με τον στρατηγικό ρόλο 

που διαδραματίζει η αγορά. Το τμήμα προμηθειών συμβάλλει στον προσδιορισμό της 

διάρθρωσης του κόστους μιας επιχείρησης μέσω διαπραγματεύσεων με προμηθευτές (Joyce, 

2006). 

Αν τα στελέχη είναι αποτελεσματικά στη διαπραγμάτευση τότε μπορούν να 

εξοικονομήσουν χρήματα για τους οργανισμούς και αυτό θα τους βοηθήσει να μειώσουν το 

κόστος και να βοηθήσουν στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά. Οι 

πρωτοβουλίες αγορών μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση του αποθέματος και στη βελτίωση 

της ποιότητας των εισερχόμενων εξαρτημάτων μέσω της επιλογής προμηθευτών και της 

ανάπτυξης ενός δικτύου προμηθευτών. Το τμήμα προμηθειών υποστηρίζει επίσης την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή του προμηθευτή στην ανάπτυξη 

προϊόντων. 
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Ο οργανισμός μπορεί να πραγματοποιήσει σημαντικά οφέλη από την εστιασή τους 

στη διαχείριση αγοράς όπως αναφέρεται παρακάτω: 

 

2.3.3.Η συμβολή της στην σωστή διοίκηση 

 

Υπάρχουν πέντε θέματα που κάθε διοίκηση αναμένει από τα στελέχη που 

συμμετέχουν στο τμήμα Προμηθειών της: 

• Η σωστή ποσότητα 

• Η σωστή ποιότητα 

• Η σωστή στιγμή 

• Ο σωστός προμηθευτής 

• Το σωστό κόστος 

Επιπλέον, ο ρόλος του τμήματος προμηθειών σχετίζεται άμεσα με την σωστή λειτουργία της 

εταιρίας, καθώς σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλίζεται 

 Η αδιάλειπτη ροή υλικών και υπηρεσιών 

 Η αγορά σε ανταγωνιστικές τιμές 

 Η αποφυγή λάθους απογραφής των αποθεμάτων και η υπερκατανάλωση τους και  

 Η διατήρηση καλών σχέσεων με άλλα τμήματα  

Με λίγα λόγια, η διαχείριση των προμηθειών έχει τα παρακάτω οφέλη (Τaylor, 1994): 

• Μείωση ή βελτίωση του κόστους (απαιτείται για να είναι ανταγωνιστική στην αγορά) 

• Βελτιωμένη παράδοση υλικού (απαιτείται για ομαλή ροή παραγωγής) 

• Βραχύτερος χρόνος κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων κύκλου ανάπτυξης 

προϊόντος (χρήσιμος στην ταχεία παραγωγή) 
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• Βελτίωση της ποιότητας (απαιτείται για να ικανοποιήσει ή να κερδίσει τελικά τις επιλογές 

των πελατών) 

Γενικά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεγάλες κατασκευαστικές επιχειρήσεις 

δαπανούν κατά μέσο όρο 55 σεντς από κάθε δολάριο εσόδων για αγαθά και υπηρεσίες. Το 

γεγονός αυτό αναγνωρίστηκε πρώτα από πολλές ιαπωνικές εταιρείες στη δεκαετία του 1980 

όταν η ανώτερη διαχείριση των σχέσεων με τις προμήθειες έδωσε στις ιαπωνικές εταιρείες 

αυτοκινήτων ένα πλεονέκτημα κόστους $ 300 έως $ 600 ανά αυτοκίνητο. (Τaylor, 1994). 
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2.4 Δραστηριότητες του τμήματος προμηθειών 

 

Υπάρχουν δύο σημαντικές μορφές δραστηριοτήτων που αφορούν το τμήμα 

προμηθειών και που πραγματοποιούνται σε έναν οργανισμό: 

i. Τακτικές αγορές και  

ii. Στρατηγικές προμήθειες 

 

2.4.1 Τακτικές Αγορές 

 

Οι επιχειρήσεις απαιτούν ορισμένα υλικά για την ομαλή ροή της παραγωγής. Η 

καθημερινή διαχείριση της ροής των υλικών καλείται τακτική αγορά. Αυτές οι 

δραστηριότητες διασφαλίζουν γενικά ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παραδίδονται στους 

κατάλληλους ανθρώπους της επιχείρησης την κατάλληλη στιγμή, αλλά συχνά δεν 

εκτελούνται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. (Monczka et al., 2002). 

 

 

2.4.2. Στρατηγικές προμήθειες 

 

Η προμήθεια που επηρεάζει τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία ονομάζεται στρατηγική 

προμήθεια. Η στρατηγική προμήθεια αποτελεί μέρος των αγοραστικών δραστηριοτήτων αλλά 

με διαφορετική έννοια. Η στρατηγική διαδικασία προμήθειας μπορεί να περιλαμβάνει μέλη 

από διαφορετικά τμήματα αγορών όπως από το τμήμα μηχανικής, ποιότητας, σχεδιασμού, 

κατασκευής, εμπορίας και λογιστικής για τη διαχείριση, ανάπτυξη και ενοποίηση με τις 

δυνατότητες των προμηθευτών για την επίτευξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων όπως η 

μείωση του κόστους, και μείωση χρόνου κύκλου (Monczka et al., 2002). 
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2.5 Είδη προμηθειών 

 

Υπάρχουν κυρίως δύο είδη προμηθειών. Η εξατομικευμένη προμήθεια και η 

οργανωτική προμήθεια. 

 

2.5.1. Η Ατομική προμήθεια 

 

Η ατομική ή προσωπική προμήθεια περιλαμβάνει εκείνους τους τύπους αντικειμένων 

ή προϊόντων που αγοράζονται για προσωπική ή οικογενειακή κατανάλωση. Οι βασικότεροι 

παράγοντες που επηρεάζουν την ατομική συμπεριφορά προμήθειας είναι οι εξής: 

 Πολιτιστικοί παράγοντες 

 Κοινωνικοί παράγοντες 

 Προσωπικοί παράγοντες 

 Ψυχολογικοί παράγοντες 

 

2.5.2. Οργανωτική προμήθεια 

 

Μια προμήθεια θεωρείται οργανωτική εάν γίνεται στο όνομα εταιρείας ή οργανισμού, 

ανεξαρτήτως μεγέθους της εταιρείας. Οι οργανισμοί περιλαμβάνουν επιχειρήσεις, 

βιομηχανίες, εμπόρους λιανικής, χονδρέμπορους, κυβερνητικές και μη κυβερνητικές 

οργανώσεις. 

• Οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες αγοράζουν υλικά για επαγγελματική χρήση ή ως πρώτη 

ύλη για την παραγωγή άλλων προϊόντων. 

• Οι χονδρέμποροι / λιανοπωλητές / έμποροι αγοράζουν προϊόν για μεταπώληση με κέρδος. 
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• Οι κυβερνητικοί οργανισμοί αγοράζουν προϊόντα για χρήση σε γραφεία ή παρέχουν 

υπηρεσίες σε άτομα. 

• Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις αγοράζουν προϊόντα για να παρέχουν υπηρεσίες στον 

πελάτη τους. 

 

2.6 Κύκλος προμηθειών 

 

Ο κύκλος προμηθειών ξεκινά με αίτημα από τον οργανισμό να αγοράσει υλικό, 

εξοπλισμό, προμήθειες ή άλλα στοιχεία εκτός του οργανισμού και ο κύκλος λήγει όταν 

ειδοποιηθεί το τμήμα προμηθειών ότι έχει παραληφθεί μια αποστολή σε ικανοποιητική 

κατάσταση και ότι η διοίκηση συμμετέχει ενεργά σε κάθε βήμα. (Joyce, 2006). Τα κύρια 

βήματα στον κύκλο είναι τα εξής: 

• Αναγνώριση της ανάγκης 

• Περιγραφή της ανάγκης 

• Επιλογή προμηθευτών 

• Καθορισμός των τιμών 

• Προετοιμασία της εντολής αγοράς 

• Τοποθέτηση της παραγγελίας σε έναν επιλεγμένο προμηθευτή 

• Παρακολούθηση της παραγγελίας 

• Λήψη των παραγγελθέντων υλικών 

• Έλεγχος και έγκριση πληρωμής στον προμηθευτή 
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2.7 Διαχείριση υλικών 

 

Η διαχείριση υλικών ορίζεται ως ο σχεδιασμός, η απόκτηση, η αποθήκευση, η 

μετακίνηση και ο έλεγχος των υλικών σύμφωνα με την απαίτηση του οργανισμού. Η 

διαχείριση υλικών βασικά σχετίζεται με την ομαλή ροή των υλικών. Οι κύριες 

δραστηριότητες που καλύπτονται από τη διαχείριση υλικών είναι η πρόβλεψη των υλικών 

που απαιτούνται στον οργανισμό σε κάθε εποχή του χρόνου.  

Περιλαμβάνει την παραγγελία και λήψη υλικών από τους προμηθευτές, την εισαγωγή 

των υλικών στον οργανισμό και την παρακολούθηση της κατάστασης των υλικών. Βοηθά στη 

βελτιστοποίηση της χρήσης των εγκαταστάσεων, του προσωπικού και των κεφαλαίων και 

στην παροχή υπηρεσιών προς τον χρήστη σύμφωνα με τους οργανωτικούς στόχους. Η 

διαχείριση υλικών είναι ο συντονισμός και ο έλεγχος των διαφόρων υλικών δραστηριοτήτων. 

Οι κύριες δραστηριότητες είναι (Joyce, 2006): 

• Δραστηριότητες αγορών. Περιλαμβάνουν κυρίως την ταυτοποίηση των υλικών αναγκών, 

την έρευνα αγοράς, τη διατήρηση αρχείων υλικών κλπ. 

• Δραστηριότητες προμηθειών. Περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές υλικών, τις μελέτες υλικών, 

τα υλικά παραλαβής κλπ. 

• Διαχείριση αποθεμάτων. Περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και τον έλεγχο του χειρισμού 

υλικών, την αποθήκευση υλικών και τη διαχείριση υλικών προμηθειών κ.λπ. 

• Διαχείριση Προμήθειας. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση της διαχείρισης υλικών εντός 

του εργοστασίου, τον στρατηγικό σχεδιασμό υλικών κ.λπ. 
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2.8. Στόχοι του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών 

 

• Οι κύριοι στόχοι του τμήματος διαχείρισης υλικών είναι (Khana, 2012): 

 Χαμηλή τιμή προμηθειών  

 Υψηλός όγκος αποθεμάτων 

 Χαμηλό κόστος απόκτησης και κατοχής  

 Συνεχής προσφορά 

 Συνεχής ποιότητα  

 Χαμηλό κόστος μισθοδοσίας 

 Ευνοϊκές σχέσεις με προμηθευτές  

 Διατήρηση καλών αρχείων 

• Οι δευτερεύοντες στόχοι της διαχείρισης υλικών είναι (Khana, 2012): 

 Νέα υλικά, διαδικασίες και προϊόντα  

 Οικονομικές αποφάσεις αγοράς  

 Αγορές Τυποποίησης 

 Βελτίωση προϊόντων  
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2.9. Σχέση μεταξύ Τμήματος Διαχείρισης Υλικών και άλλων 

Τμημάτων 

 

Το τμήμα διαχείρισης υλικών διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε έναν οργανισμό 

και πρέπει να έχει καλές σχέσεις με άλλα τμήματα. Τα τμήματα που εμπλέκονται κυρίως 

είναι: Παραγωγή, Σχεδιασμός, Ποιοτικός έλεγχος και Τμήμα Οικονομικών. 

 

 

2.9.1. Τμήμα Διαχείρισης Υλικών και Τμήμα Παραγωγής 

 

Το τμήμα διαχείρισης υλικών πρέπει να έχει καλή σχέση με το τμήμα παραγωγής. Η 

Διαχείριση Υλικών είναι υπεύθυνη για την αγορά όλων των υλικών που απαιτούνται από το 

τμήμα παραγωγής. Εάν τα απαραίτητα υλικά δεν τροφοδοτηθούν εγκαίρως τότε η 

παραγωγική διαδικασία μπορεί να σταματήσει και να προκαλέσει τεράστιες απώλειες. Έτσι, 

για την ομαλή λειτουργία του τμήματος παραγωγής, το τμήμα υλικών πρέπει να επαγρυπνεί 

για τις τελευταίες απαιτήσεις (Benton, 2013). 

 

2.9.2. Τμήμα Διαχείρισης Υλικών και Σχεδιασμός Μηχανικών 

 

Εάν το τμήμα διαχείρισης υλικών και το τμήμα σχεδιασμού μηχανικών συνεργάζονται 

τότε οι πολύ απαιτούμενες καινοτόμες στρατηγικές μπορούν να διατυπωθούν και να 

εφαρμοστούν. Και τα δύο τμήματα μπορούν να συνεργαστούν για την τυποποίηση των 

υλικών. Οι προτάσεις της διαχείρισης υλικών είναι πολύ σημαντικές για το τμήμα μηχανικών 

(Benton, 2013). 
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2.9.3. Τμήμα διαχείρισης υλικών και ελέγχου ποιότητας 

 

Η επιλογή και απόρριψη των αγορασθέντων υλικών εξαρτάται από τις παραμέτρους 

που ορίζονται από το τμήμα ποιοτικού ελέγχου. Έτσι, αν και τα δύο τμήματα έχουν 

συνεργασία και στενή σχέση, τότε μπορεί να αποφευχθεί η καθυστέρηση στην αγορά πρώτων 

υλών (Benton, 2013). 

 

2.9.4.Τμήμα διαχείρισης υλικών και οικονομικών 

 

Συνήθως, το τμήμα χρηματοδότησης ελέγχει το τμήμα υλικών για τα υλικά που 

αγοράζονται. Είναι ευθύνη και των δύο τμημάτων να εκκαθαρίσουν ομαλά τις πληρωμές 

στους προμηθευτές, χωρίς μεγάλη καθυστέρηση χωρίς λόγο (Benton, 2013). 

 

2.10. Κίνδυνοι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον 

Υπεύθυνο Υλικού Αγοράς 

 

Ο διαχειριστής αγορών και υλικών πρέπει να αποφεύγει τις ακόλουθες συνέπειες 

(Dey, 2001): 

• Λήψη υλικών προτού απαιτηθούν, προκαλώντας μεγαλύτερο κόστος αποθεμάτων και 

πιθανότητα υποβάθμισης της ποιότητας. 

• Δεν λαμβάνονται υλικά κατά τη στιγμή της απαίτησης, προκαλώντας απώλεια 

παραγωγικότητας. 

• Τα λάθος υλικά απομακρύνονται από το σχέδιο και το σχεδιασμό. 

• Μεταγενέστερες αλλαγές σχεδιασμού. 

• Ζημία / απώλεια αντικειμένων. 
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• Αποτυχία κατά την εγκατάσταση. 

• Επιλογή του είδους της σύμβασης για συγκεκριμένη προμήθεια υλικών. 

• Κριτήρια αξιολόγησης του προμηθευτή. 

• Καταστροφή του αποθέματος και έλεγχος του ίδιου. 

• Διαχείριση πλεονάζοντος υλικού. Και 

• Οποιοδήποτε από τα ανωτέρω ή όλα τα παραπάνω, ή συνδυασμούς.  

 

2.11.  Τμήμα προμηθειών ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

Το τμήμα προμηθειών σε μια ναυτιλιακή εταιρία είναι υπεύθυνο για την έγκυρη, 

οικονομικότερη και καταλληλότερη προμήθεια προϊόντων (καύσιμα, ανταλλακτικά, τρόφιμα, 

κτλ.)  και υπηρεσιών των πλοίων. 

Οι ναυτιλιακές εταιρίες συνεργάζονται με μόνιμους ή περιστασιακούς προμηθευτές 

ανά το κόσμο προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πλοίου και του πληρώματος. Η 

επιλογή των καταλλήλων προμηθευτών στο χώρο της ναυτιλίας διαφοροποιείται σε σχέση τις 

λοιπές βιομηχανίες λόγο των ιδιαίτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει. Σύμφωνα με μία 

μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 300 διευθυντές τμημάτων προμηθειών, η καταλληλόλητα 

και η διαθεσιμότητα των προϊόντων αποτελούσαν τα κύρια κριτήρια για την επιλογή του 

εκάστοτε προμηθευτή.  

 

Όπως σε οπουδήποτε οργανισμό έτσι και στις ναυτιλιακές εταιρίες η οργάνωση των εξόδων 

της αποτελούν σημαντικό παράγοντα στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού. Σύμφωνα με 

τους κ. Ζ. Ντεγκρέβ και Φ, Ρούντχουφτ «οι προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν 

το 60% και πλέον του μέσου όρου του συνολικού κόστους των εταιριών». Στη χώρο της 

ναυτιλίας η επάρκεια, η διαθεσιμότητα και ο άμεσος εφοδιασμός των προϊόντων και 

υπηρεσιών αποτελούν καίριας και ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του πλοίου.  Όπως σε 

περιπτώσεις όπου ανάμεσα στα προγραμματισμένα ταξίδια μεσολαβεί μεγάλο χρονικό 

διάστημα όπου το πλοίο προσεγγίζει λιμάνι, θα πρέπει να διαθέτει το σύνολο των 

απαραίτητων εφοδίων ώστε να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε βλάβη και κίνδυνο προκύψει σε 

κάθε δεδομένη χρονική στιγμή.  
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Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει το τμήμα προμηθειών είναι η 

προμήθεια των καυσίμων, καθώς αποτελούν τη μεγαλύτερη δαπάνη για τη λειτουργία του 

πλοίου. Συνεπώς το τμήμα αυτό πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένο για τις διακυμάνσεις 

των τιμών των καυσίμων στα διάφορα λιμάνια, έτσι ώστε όταν το πλοίο φτάνει σε λιμάνι να 

εφοδιάζεται έγκαιρα και σε συμφέρουσα τιμή με καύσιμα. 

Κατά προσέγγιση, το κόστος εφοδιασμού των ναυτιλιακών εταιριών αποτελεί το 25% 

του συνολικού τρέχοντος κόστους. Αναλυτικότερα , το 9% αφορά προμήθειες 

ανταλλακτικών, το 5% λιπαντικά, το 3% τα προϊόντα ενδιαίτησης πληρώματος και το 6% 

λοιπά εφόδια. Συνεπώς το τμήμα προμηθειών πρέπει να διενεργά με χρονολογική ακρίβεια 

και στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους. 

 

2.11.1. Διαδικάσια εφοδιασμού των πλοίων 

 

Οι ναυτιλιακές εταιρίες έχουν μια επιπλέον πρόκληση να αντιμετωπίσουν σχετικά με 

τον εφοδιασμό των πλοίων. Αυτή είναι η απόσταση μεταξύ της διοικητικής και οργανωτικής 

αρχής, δηλαδή των γραφείων της εταιρίας και της παραγωγικής μονάδας, άρα του πλοίου. 

 Για να μπορεί το τμήμα προμηθειών να οργανώσει της παραγγελίας που χρειάζεται το 

εκάστοτε πλοίο πρέπει να έχει γνώση των είδη υπάρχοντών αποθεμάτων στις αποθήκες, 

γι΄αυτό το λόγο το πλήρωμα του πλοίου καταγράφει το σύνολο των εφοδίων που διαθέτει, κι 

έπειτα συμπληρώνει τις ανάλογες φόρμες οι οποίες αποστέλλονται στο γραφείο. Με αυτή τη 

μέθοδο μπορούν οι εργαζόμενοι του γραφείου να προβλέψουν τις μελλοντικές ανάγκες του 

πλοίου και να προγραμματίσουν έγκαιρα τις αγορές που χρειάζεται. Επίσης παρακολουθείται 

και η μέση μηνιαία κατανάλωση, έτσι σε περίπτωση που το πλοίο ζητήσει μία ασυνήθιστα 

μεγάλη ποσότητα συγκεκριμένου αντικειμένου, το γραφείο έχει τη δυνατότητα να το 

αντιληφθεί και να ζητήσει διευκρινήσεις. Οι φόρμες αυτές συμπληρώνονται από το πλήρωμα 

του πλοίου με εισαγωγή δεδομένων στον υπολογιστεί του πλοίου και αποστέλλονται 

ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τμήμα. 

 Οι αρμόδιοι στο τμήμα προμηθειών όταν λάβουν την αίτηση, θα πρέπει με τη σειρά 

τους να εισάγουν τη ζήτηση του πλοίου  στο λογισμικό σύστημα που διαθέτουν. Όντως 

υπεύθυνοι για το προϋπολογισμό, τη ποιότητα και αναγκαίων προς τροφοδοσία προϊόντων 



 

 

- 40 -  

 

 

και υπηρεσιών, μπορούν να επεξεργαστούν τη ζήτηση αναλόγως. Στη συνέχεια η αίτηση 

όντως προσαρμοσμένη αποστέλλεται στους κατάλληλους προμηθευτές. 

 Ο εκάστοτε προμηθευτής, θα λάβει τη ζήτηση η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα 

προϊόντα και τις ποσότητες αυτών. Η προσφορά που θα αποσταλεί στους αρμόδιους του 

τμήματος προμήθειων θα πρέπει να αναγράφει τις τιμές, τη διαθεσιμότητα, τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη πιστοποίηση μπορεί να ζητηθεί από την 

ναυτιλιακή εταιρία. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι συνήθως η αίτηση της ζήτησης για την 

προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών αποστέλλεται ως συνήθως σε τρεις διαφορετικούς 

προμηθευτές. 

 Μετέπειτα τη λήψη όλων των προσφορών από τους προμηθευτές, ακολουθεί η 

διαδικασία της αξιολόγησης. Αρχικά από το τμήμα προμηθειών όπου αξιολογεί τις 

προσφορές και επιλέγει τη πιο συμφέρουσα επιλογή, και έπειτα από το τεχνικό τμήμα, όπου 

τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να κριθούν κατάλληλα για προμήθεια. Στη συνέχεια 

αφού γίνει η επιλογή του προμηθευτή, οι υπάλληλοι του τμήματος προμηθειών αποστέλλουν 

την εντολή προμήθειας με τις ακριβής ποσότητες και τις τιμές στον εκάστοτε προμηθευτή, με 

κοινοποίηση το πλοίο ώστε να έχει τη δυνατότητα να επικυρώσει την παραλαβή των ακριβών 

ποσοτήτων και προϊόντων. Η εισαγωγή της εντολής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

χειροκίνητα στο λογισμικό σύστημα.  
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Στην συνέχεια, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί, τα απαραίτητα βήματα 

για την προμήθεια υλικών σε ένα πλοίο 

 

Πίνακας 2. Τα βήματα για την προμήθεια υλικών σε ένα πλοίο 

Βήμα Ενέργεια 

1ο Λήψη λίστας ζήτησης υλικών από το πλοίο 

2ο 
Έλεγχος της λίστας για την αναγκαιότητα των ζητούμενων υλικών σε 

συνεργασία με τα άλλα τμήματα της εταιρίας 

3ο Αποστολή λίστας στους προμηθευτές 

4ο 
Σύγκριση, αξιολόγηση και επιλογή του προμηθευτή με κριτήρια την 

ποιότητα, την τιμή και την φήμη του εκάστοτε προμηθευτή. 

5ο Παραγγελία 

6ο 
Ενημέρωση πλοίου για την παραγγελία και την παρακολούθηση και 

παραλαβή των ζητηθέντων υλικών 

7ο Αξιολόγηση προμηθευτή 

8ο Έλεγχος τιμολογίων και αρχειοθέτηση της παραγγελίας 
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3. Η αγορά και η σημασία των ανταλλακτικών και ο ρόλος της 

3d εκτύπωσης 

 

3.1 Η έννοια των ανταλλακτικών 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει σημειωθεί μια μετατόπιση, σύμφωνα με την οποία, οι 

εταιρείες παραγωγής έχουν μετακινηθεί από το να είναι κυρίως προσανατολισμένες στο 

προϊόν, στο να αναπτύξουν μια προσέγγιση περισσότερο προσανατολισμένη στις υπηρεσίες 

προς τους πελάτες τους. Μια πτυχή αυτής της εξέλιξης είναι η αύξηση του πελατολογίου, 

καθώς οι εταιρείες συνειδητοποίησαν τη σημασία της οικοδόμησης μακροπρόθεσμων 

επιχειρηματικών σχέσεων (Vargo & Lusch, 2004) 

Με την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες τους, οι εταιρείες θα μπορούσαν να 

διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές τους και να επιμηκύνουν τις πελατειακές τους 

σχέσεις. Όπως ανέφεραν οι Gutek, Gioth και Cherry (2002) δημιουργώντας σχέσεις, σε 

αντίθεση με μια μοναδική συναλλαγή, είναι μια ανάγκη να κάνουν οι επιχειρήσεις τους 

πελάτες να επιστρέψουν για μια άλλη αγορά σε αυτές. Η διατήρηση του πελάτη, που 

σημαίνει ότι οι πελάτες επιστρέφουν για επαναλαμβανόμενες αγορές με την πάροδο του 

χρόνου, είναι ευεργετική για τις εταιρείες, αφού είναι λιγότερο δαπανηρό να διατηρηθούν οι 

υφιστάμενες σχέσεις από ό, τι η απόκτηση νέων. Οι υπάρχουσες σχέσεις απαιτούν λιγότερες 

προσπάθειες όσον αφορά το μάρκετινγκ και τη δημιουργία σχέσεων και θα μπορούσαν να 

μειώσουν το λειτουργικό κόστος. Αυτές οι πτυχές υποδηλώνουν ότι η διατήρηση των 

υφιστάμενων σχέσεων είναι πιο επικερδής. 

Οι πωλήσεις μετά την αρχική πώληση, συμπεριλαμβανομένης της διανομής 

ανταλλακτικών, αποτελούν στρατηγική υπηρεσία για τη διατήρηση σχέσεων και την επίτευξη 

μιας μακροπρόθεσμης πηγής κέρδους. Οι Wagner et al. (2012) ορίζουν την εφοδιαστική 

αλυσίδα των ανταλλακτικών ως εξής: «Η εφοδιαστική των ανταλλακτικών του 

κατασκευαστή περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της προσφοράς 
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και διανομής ανταλλακτικών, μαζί με τις σχετικές ροές πληροφοριών εντός μιας επιχείρησης 

και μεταξύ της επιχείρησης και των εταίρων της στο δίκτυο». Η παροχή υπηρεσιών μετά την 

πώληση δίνει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να επηρεάσουν και να αναπτύξουν σχέσεις 

διευκολύνοντας την εκτεταμένη αλληλεπίδραση με τον πελάτη. Ως εκ τούτου, η 

αποτελεσματική διαχείριση ανταλλακτικών επηρεάζει το επίπεδο διατήρησης των πελατών 

και τα πιθανά οφέλη.  

Οι Gaiardelli, Saccani και Songini (2007) δηλώνουν ότι οι πωλήσεις μετά την αρχική 

αγορά θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικό παράγοντα διαφοροποίησης για τις εταιρείες 

και να επισημάνουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και τη μείωση των κερδών από τις πωλήσεις 

τελικών προϊόντων, ως κύριους λόγους αύξησης της σημασίας των μετά την αρχική πώληση, 

πωλήσεων. Επίσης, οι Johansson και Olhager (2004) εντοπίζουν τις προσπάθειες μετά την 

πώληση και τα ανταλλακτικά ως κατάλληλες για τη βελτίωση της κερδοφορίας μιας 

επιχείρησης.  

Οι πωλήσεις μετά την αρχική πώληση μπορούν να αντιπροσωπεύουν το 50% των 

συνολικών κερδών μιας εταιρείας (Wagner et al., 2012) και η διαχείριση των ανταλλακτικών 

έχει μεγάλη σημασία για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση του αρχικού εξοπλισμού. Η 

αγορά για τις πωλήσεις μετά την αρχική πώληση είναι γενικά πολλές φορές μεγαλύτερη από 

την αγορά τελικών προϊόντων. Σε βιομηχανίες όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα 

βιομηχανικά μηχανήματα και η τεχνολογία της πληροφορικής, η αγορά μεταπώλησης μπορεί 

να είναι τέσσερις έως πέντε φορές μεγαλύτερη. Όπως συζητήθηκε παραπάνω, και όπως 

δηλώνεται από τους Saccani et al. (2007), οι πωλήσεις μετά την αρχική πώληση αποτελούν 

ένα κρίσιμο έργο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου διατήρησης πελατών. 

Παρά την αποδεδειγμένη σημασία των ανταλλακτικών, οι εταιρείες τείνουν να 

παραμελούν αυτή την υπηρεσία. Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ίδιες τεχνικές διαχείρισης για 

τελικά προϊόντα ή εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, υιοθετούνται επίσης 

και για ανταλλακτικά. Ένας λόγος για τον οποίο οι εταιρείες τείνουν να αγνοήσουν τη 

διαχείριση των ανταλλακτικών οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων και 

στις εγγενείς προκλήσεις τους. Ωστόσο, κάνοντας μικρές βελτιώσεις, οι εταιρείες μπορούν να 

κάνουν σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Στην επόμενη ενότητα, τα χαρακτηριστικά και οι 

προκλήσεις των ανταλλακτικών παρουσιάζονται με συντομία. 
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3.1.1 Χαρακτηριστικά και προκλήσεις των ανταλλακτικών 

 

Η διαχείριση των ανταλλακτικών θεωρείται πιο πολύπλοκη σε σύγκριση με τα τελικά 

προϊόντα, λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών τους. Τα ειδικά τους χαρακτηριστικά 

προκαλούν προκλήσεις ανεξάρτητα από τον τομέα της βιομηχανίας και το μέγεθος της 

επιχείρησης, παρόλο που η κατάσταση σε μεγαλύτερους οργανισμούς μπορεί να είναι πιο 

πολύπλοκη λόγω μιας πολύ ευρείας ποικιλίας, μεγάλων διαφορών αξίας, επιπέδων 

εξυπηρέτησης των πελατών και προτύπων ζήτησης (Syntetos et al., 2009). 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των ανταλλακτικών είναι τα πρότυπα ζήτησης, τα 

οποία συνήθως είναι χαμηλά επίπεδα ζήτησης με υψηλή μεταβλητότητα. Οι Boylan και 

Syntetos (2010) περιγράφουν τα πρότυπα ζήτησης ως τέτοια που χαρακτηρίζονται από 

ακολουθίες παρατηρήσεων μηδενικής ζήτησης διαστρεβλωμένες από περιστασιακές μη 

μηδενικές απαιτήσεις. Περαιτέρω, όταν συμβαίνει η ζήτηση για ανταλλακτικά, είναι συχνά 

πολύ διαφορετική στο μέγεθος, σε σχέση με την ζήτηση για προϊόντα. Ο συνδυασμός μιας 

διακεκομμένης ή διακοπτόμενης ζήτησης και μιας μεγάλης διακύμανσης του μεγέθους της 

ζήτησης χαρακτηρίζεται ως «άμορφος» (Boylan & Syntetos, 2010).  

Οι πτυχές της εμφάνισης και του μεγέθους της ζήτησης προκαλούν προκλήσει. 

Επιπλέον, ένα σημαντικό ζήτημα είναι η υψηλή αβεβαιότητα της ζήτησης, τόσο από την 

άποψη της μεταβλητότητας όσο και του ποσοστού (Khajavi et al., 2014). Αυτή η 

αβεβαιότητα οφείλεται στο γεγονός ότι η ζήτηση επηρεάζεται από την αποτυχία των τελικών 

προϊόντων, τα οποία υποστηρίζουν τα ανταλλακτικά. Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση 

ανταλλακτικών είναι συνήθως απροσδόκητη και εξαιρετικά σποραδική. 

Παράγοντες όπως το ποσοστό αποτυχίας, η χρήση του προϊόντος και η συντήρηση 

στο χώρο του πελάτη επηρεάζουν τη ζήτηση ανταλλακτικών (Wagner et al., 2012). Η 

αβεβαιότητα της ζήτησης αυξάνεται περαιτέρω στην περίπτωση νέων προϊόντων, όπου 

λείπουν τα στοιχεία για το ποσοστό αποτυχίας και την ιστορική ζήτηση (Khajavi et al., 2012). 

Επιπλέον, η ποικιλία των τμημάτων αποτελεί χαρακτηριστικό των ανταλλακτικών που 

συμβάλλουν στην υψηλή πολυπλοκότητα της αγοράς τους. Ο αριθμός των αντικειμένων σε 

μια συλλογή ανταλλακτικών είναι γενικά πολλές φορές εκτενέστερος από την ποικιλία των 

τελικών προϊόντων μιας εταιρείας. Οι Cohen et al. (2006) αναφέρουν ότι τα ανταλλακτικά 
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συχνά αποτελούν 20 φορές τον αριθμό των μονάδων τήρησης αποθεμάτων που διαχειρίζεται 

το τμήμα παραγωγής.  

Η ανάγκη παροχής ανταλλακτικών για την κάλυψη τόσο των προηγούμενων όσο και 

των νέων γενεών προϊόντων μεγεθύνει τον αριθμό των αντικειμένων που πρέπει να 

αποθηκευτούν (Khajavi et al., 2014). Επιπλέον, η επέκταση των κύκλων ζωής των προϊόντων 

προκαλεί το ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν ανταλλακτικά για όλο και μεγαλύτερο 

αριθμό τελικών προϊόντων. Καθώς οι κύκλοι της καινοτομίας και της παραγωγής των 

προϊόντων έγιναν βραχύτεροι και οι τεχνικοί κύκλοι ζωής των προϊόντων έγιναν μακρύτεροι, 

η ποικιλία των ανταλλακτικών των εταιρειών διευρύνθηκε, δεδομένου ότι οι εταιρείες πρέπει 

να παρέχουν στους πελάτες τους ανταλλακτικά παλαιών και νέων προϊόντων (Wagner et al., 

2012).  

Για ορισμένους κλάδους της βιομηχανίας, ο κύκλος ζωής των προϊόντων είναι αρκετά 

μεγάλος. Για παράδειγμα, οι μηχανές για την κατασκευή μπορούν να διαρκέσουν δεκαετίες 

Στις περιπτώσεις αυτές, η παροχή ανταλλακτικών εξυπηρετεί μια ιδιαίτερα πολύπλοκη και 

σημαντική λειτουργία. Λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό κόστος του κύκλου ζωής των 

κεφαλαιουχικών αγαθών, πάνω από το 60% μπορεί να συνδεθεί με τη διαχείριση 

ανταλλακτικών. 

Τέλος, χαρακτηριστικό των ανταλλακτικών είναι ότι οι πελάτες έχουν μεγάλες 

προσδοκίες όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την ανταπόκριση. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η 

ύπαρξη ενός μεμονωμένου τμήματος ή εξαρτήματος συχνά είναι κρίσιμο για τον πελάτη και 

η απουσία του μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας του συστήματος, γεγονός που 

συνεπάγεται υψηλό κόστος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους κατασκευαστές μηχανημάτων 

υψηλής τεχνολογίας ή για άλλες αγορές όπου οι πελάτες εξαρτώνται από τα προϊόντα για τις 

καθημερινές τους δραστηριότητες, επομένως αναμένουν υψηλή ποιότητα και γρήγορη 

εξυπηρέτηση. Επιπλέον, οι γεωγραφικά κατανεμημένες αγορές συμβάλλουν στην αύξηση της 

πολυπλοκότητας όταν οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των 

πελατών και ως εκ τούτου θεωρούνται ένα από τα βασικά ζητήματα στη διαχείριση 

ανταλλακτικών (Durao et al., 2016). 

Η μεγαλύτερη πρόκληση και ο στόχος της διαχείρισης ανταλλακτικών είναι η παροχή 

υψηλής εξυπηρέτησης πελατών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για την εταιρεία (Khajavi et 

al., 2014). Αυτές οι δύο παράμετροι συνιστούν μια πράξη εξισορρόπησης μεταξύ της υψηλής 
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ανταπόκρισης προς τους πελάτες έναντι του κόστους διατήρησης τεράστιας ποσότητας 

αποθεμάτων. Τα έξοδα δημιουργίας αποθεμάτων, αποθήκευσης, απαξίωσης και αποθεμάτων 

ασφαλείας πρέπει να σταθμίζονται με το κόστος των αποθεμάτων. Κατά τη διαχείριση των 

ανταλλακτικών υπάρχει μια πρόκληση να αποφασιστούν τα επίπεδα αποθέματος καθώς και ο 

αριθμός των θέσεων.  

Οι Jouni, Huiskonen και Pirttilä (2011) δηλώνουν ότι η μεταβλητότητα της αξίας των 

συστατικών και της ζήτησης είναι δύο σημαντικοί παράγοντες κατά την επιλογή των 

πολιτικών απογραφής των ανταλλακτικών. Τα ανταλλακτικά με σταθερή και συνεχή ζήτηση 

είναι οι ευκολότεροι τύποι για διαχείριση από την άποψη της απογραφής. Οι τυποποιημένες 

μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν με ακρίβεια λόγω της σταθερής ζήτησης. Ωστόσο, όλα τα 

ανταλλακτικά σπάνια χαρακτηρίζονται από μια τέτοια ζήτηση.  

Σύμφωνα με τους Knofius et al. (2016), η παρουσία βραδείας κίνησης με υψηλή αξία 

είναι χαρακτηριστική για ανταλλακτικά και τα χαρακτηριστικά αυτά προκαλούν μεγάλες 

προκλήσεις στη διαχείριση αποθεμάτων. Το χαμηλό ποσοστό του κύκλου εργασιών αυξάνει 

τον κίνδυνο απαξίωσης και τα συναφή έξοδα θεωρούνται σημαντικό ζήτημα για αργά 

ανακυκλούμενα ανταλλακτικά (Khajavi et al., 2014). Τα ανταλλακτικά με υψηλή ζήτηση και 

σποραδική ζήτηση, καθώς και εξαρτήματα υψηλής αξίας με ασταθή αλλά συνεχή ζήτηση 

είναι τα πιο δύσκολα για να τα διαχειριστεί κανείς και ο στόχος θα πρέπει να είναι η μείωση 

της διακύμανσης που σχετίζεται με αυτά τα τμήματα (Jouni et al., 2011). 

Επιπλέον, η επίτευξη υψηλής ακρίβειας στην πρόβλεψη είναι δύσκολη λόγω των 

χαρακτηριστικών της ζήτησης ανταλλακτικών, γεγονός που περιπλέκει τον προγραμματισμό. 

Η σποραδική προσφορά μικρού όγκου αποθαρρύνει την αγοραστική εταιρεία, δεδομένου ότι 

δίνει μια αδύναμη θέση διαπραγμάτευσης και συχνά προκαλεί υψηλό κόστος προμηθειών 

(Roda, et al., 2014).  

Μπορεί επίσης να συμβαίνει το γεγονός ότι η αγοραστική εταιρεία είναι υποχρεωμένη 

να προμηθεύσει ένα συγκεκριμένο όγκο, ο οποίος πρέπει να διατηρείται σε απόθεμα και να 

προκαλεί κόστος. Περαιτέρω, θα μπορούσε να είναι η περίπτωση διακοπών της προσφοράς 

όταν ένας προμηθευτής αποφασίσει ότι η παραγωγή τμήματος χαμηλού όγκου δεν είναι 

πλέον οικονομική (Knofius et al., 2016). Η αβεβαιότητα της ζήτησης οδηγεί επίσης σε υψηλά 

επίπεδα αποθεμάτων σε περισσότερες τοποθεσίες ώστε να είναι σε θέση να φτάσει σε κάποιο 

επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών (Khajavi et al., 2014). 
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3.1.2 Ταξινόμηση ανταλλακτικών 

 

Η ταξινόμηση αφορά την οργάνωση φαινομένων που βασίζονται σε διαφορετικά 

πρότυπα. Η διαχείριση των ανταλλακτικών θεωρείται περίπλοκο καθήκον, καθώς συχνά 

συνεπάγεται τη διαχείριση μιας εξαιρετικά μεγάλης ποικιλίας. Για την αποτελεσματική 

διαχείριση των ανταλλακτικών, οι Bacchetti και Saccani (2012) υπογραμμίζουν τη σημασία 

μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση των ανταλλακτικών. Αυτή η 

ολοκληρωμένη προσέγγιση τονίζει τη σχέση μεταξύ της ταξινόμησης των ανταλλακτικών, 

της πρόβλεψης της ζήτησης και της διαχείρισης αποθεμάτων.  

Λόγω της ποικιλομορφίας των ανταλλακτικών, υπάρχει ανάγκη για διαφορετικές 

τεχνικές διαχείρισης (Wagner et al., 2012). Η ταξινόμηση ανταλλακτικών διαιρεί τα 

ανταλλακτικά σε διαφορετικές κατηγορίες με βάση τις διαφορετικές ιδιαιτερότητές τους, 

γεγονός που δημιουργεί ένα διαχειρίσιμο αριθμό διαφορετικών ομάδων ελέγχου (Roda et al., 

2014). Ένα τμήμα επιτρέπει την αποτελεσματικότερη και σωστή διαχείριση των διαφόρων 

κατηγοριών  και δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διαμορφώνουν διαφορετικές 

στρατηγικές από πλευράς απαιτήσεων, προβλέψεων και απογραφής υπηρεσιών (Bacchetti & 

Saccani, 2012).  

Αυτό ενισχύει την ευκαιρία μιας επιχείρησης να εξυπηρετεί τους πελάτες με πιο 

αποτελεσματικό τρόπο αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών. Μπορεί επίσης να 

οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους, για παράδειγμα μειώνοντας το κόστος απογραφής, το 

οποίο σχετίζεται άμεσα με το στόχο της διαχείρισης των ανταλλακτικών (Syntetos et al., 

2009). Η ταξινόμηση επιτρέπει στους διαχειριστές να επικεντρωθούν στα σημαντικότερα 

ανταλλακτικά της εταιρείας. 

Οι Bacchetti και Saccani (2012) διεξήγαγαν μια μελέτη που αναθεωρεί την 

ακαδημαϊκή βιβλιογραφία στον τομέα της διαχείρισης και ταξινόμησης ανταλλακτικών, όπου 

οι συγγραφείς επισημαίνουν τις πιο κοινές μεθόδους ταξινόμησης καθώς και κριτήρια 

ταξινόμησης. Η πλειοψηφία των αναλυθέντων εγγράφων προτείνει μια μέθοδο ταξινόμησης 

πολλαπλών κριτηρίων που υιοθετεί ποσοτικές τεχνικές. Κρίσιμο μέρος και μέρος κόστους, σε 
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επίπεδο κόστους ανά μονάδα ή το κόστος των αποθεμάτων είναι τα δύο συνηθέστερα 

κριτήρια (Porras & Dekker, 2008).  

Περαιτέρω κοινά κριτήρια είναι ο όγκος ή η αξία της ζήτησης, η μεταβλητότητα της 

ζήτησης, η διαθεσιμότητα του προμηθευτή και ο κίνδυνος μη εφοδιασμού και ο χρόνος 

παράδοσης του ανταλλακτικού. Η πιο κοινή τεχνική ταξινόμησης είναι η προσέγγιση ABC, η 

οποία θα περιγραφεί λεπτομερέστερα στην επόμενη παράγραφο. Αυτή η μέθοδος 

χρησιμοποιείται είτε για ένα μόνο κριτήριο, είτε για πολλαπλά κριτήρια (Bacchetti & 

Saccani, 2012).  

Για την πολυκριτηριακή ταξινόμηση ABC, διαφορετικοί ερευνητές προτείνουν 

διαφορετικές μεθόδους εφαρμογής, για παράδειγμα ένα μοντέλο μήτρας που βασίζεται στο 

κριτήριο κόστους και κρισιμότητας των Duchessi, Tayi και Levy (1988). Μια άλλη μέθοδος 

που αναπτύχθηκε από τον Ng (2007) είναι μια σταθμισμένη γραμμική βελτιστοποίηση που 

μετατρέπει τα μέτρα των διαφόρων κριτηρίων σε ένα σκορ που στη συνέχεια γίνεται η βάση 

για την ταξινόμηση ABC.  

Εκτός από τη μέθοδο ABC, οι Syntetos, Boylan και Croston (2005) προτείνουν μια 

ταξινόμηση βασισμένη στη ζήτηση μέσω μιας δισδιάστατης μήτρας. Οι δύο διαστάσεις 

βασίζονται στη μεταβλητότητα της ζήτησης και στη συχνότητα της παραγγελίας. Ο 

Yamashina (1989) προτείνει μια ταξινόμηση βασισμένη σε καμπύλες ποσότητας προϊόντος 

που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και σε καμπύλες ζητούμενου τμήματος υπηρεσίας. 

Εκτός από τις μεθόδους ποσοτικής ταξινόμησης, υπάρχουν επίσης ποιοτικές μέθοδοι που 

προσπαθούν να εκτιμήσουν τη σημασία της διατήρησης των ανταλλακτικών στο απόθεμα 

βάσει πληροφοριών σχετικά με τις ειδικές χρήσεις των ανταλλακτικών και τους παράγοντες 

που επηρεάζουν τη διαχείριση τους (κόστος, χρόνος διακοπής λειτουργίας, αποθήκευση 

κ.λπ.) (Bacchetti & Saccani, 2012).  

Το VED είναι μια ποιοτική μέθοδος ταξινόμησης που σημαίνει Vital, Essential και 

Desirable, που αποτελούν τις διαφορετικές κατηγορίες στις οποίες μπορούν να διαιρεθούν τα 

ανταλλακτικά. Παρά την απλότητα της, η μέθοδος μπορεί να είναι περίπλοκη για την 

εφαρμογή λόγω της υποκειμενικής κρίσης των χρηστών που μπορεί να επηρεάσει την 

ταξινόμηση. Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό μπορεί να περιοριστεί συνδυάζοντας το VED με μια 

συστηματική διαδικασία ταξινόμησης ανταλλακτικών. 
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3.1.3. Η ταξινόμηση ABC 

 

Η ταξινόμηση ABC βασίζεται στον νόμο του Pareto και τον κανόνα 80-20 (Syntetos 

et al., 2009). Αυτός ο κανόνας δηλώνει ότι ένας σχετικά μικρός αριθμός στοιχείων 

αντιπροσωπεύει ένα σχετικά μεγάλο μερίδιο των επιπτώσεων σε έναν οργανισμό, π.χ. όσον 

αφορά την αξία. Η ταξινόμηση ABC βασίζεται συνήθως σε ένα κριτήριο. Τα ανταλλακτικά 

ταξινομούνται στις διάφορες κατηγορίες που ονομάζονται A, B, C κ.τ.λ., όπου τα στοιχεία Α 

είναι τα σημαντικότερα που αντιπροσωπεύουν το σημαντικότερο τμήμα, για παράδειγμα, της 

συνολικής αξίας αποθέματος.  

Η κατηγορία Α αποτελεί περίπου το 20% του συνολικού αποθέματος, αλλά 

αντιπροσωπεύει περίπου το 80% της αξίας απογραφής της εταιρείας, τα στοιχεία B είναι τα 

στοιχεία μέτριας σημασίας και αποτελούν περίπου το 30% του συνολικού αποθέματος και 

καλύπτουν περίπου το 15% της αξίας του αποθέματος. Τα στοιχεία C είναι τα λιγότερο 

σημαντικά στοιχεία, που αποτελούν περίπου το 50% του συνολικού αποθέματος και 

αποτελούν το 5% της αξίας του αποθέματος.  

Η ταξινόμηση ABC είναι αρκετά εύκολη στην κατανόηση και εφαρμογή, αλλά 

επιτυγχάνεται μόνο όταν η ποικιλία ανταλλακτικών διαφέρει κυρίως ως προς ένα κριτήριο, 

κάτι που σπάνια συμβαίνει (Molenaers et al., 2012). Η ταξινόμηση μόνο με βάση ένα 

κριτήριο για μια μεγάλη ποικιλία είναι δύσκολη και μπορεί να οδηγήσει σε 

αναποτελεσματικές λύσεις για τη διαχείριση αποθεμάτων, γεγονός που δημιουργεί πίεση για 

μια ταξινόμηση πολλαπλών κριτηρίων (Molenaers et al., 2012).  

Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, πέραν της κοινώς χρησιμοποιούμενης αξίας και 

του όγκου της ζήτησης, έχουν σημασία αρκετά άλλα κριτήρια, όπως για παράδειγμα το 

κόστος παραγγελίας, οι απαιτήσεις μεγέθους παραγγελίας, η απαξίωση, η δυνατότητα 

υποκατάστασης και ο χρόνος απόδοσης. Για μια ταξινόμηση ABC πολλαπλών κριτηρίων, τα 

αντικείμενα ταξινομούνται στις διάφορες κατηγορίες (A, B ή C) με βάση ένα σταθμισμένο 

σκορ που περιλαμβάνει την αξιολόγηση στοιχείων των διαφόρων κριτηρίων. Παρόλο που η 

βιβλιογραφία υποστηρίζει αυτό το είδος ταξινόμησης, οι εταιρείες τις αντιλαμβάνονται 

γενικά ως πολύ περίπλοκες και δαπανηρές για την εφαρμογή τους (Bacchetti & Saccani, 

2012). Αντίθετα, οι εταιρείες προτιμούν απλές μεθόδους και στις περισσότερες περιπτώσεις 

δεν περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα ή δύο κριτήρια κατά την ταξινόμηση. 
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3.2 Η τεχνολογία 3D εκτύπωσης 

 

Σε ολόκληρο το παρόν κεφάλαιο, θα εξισώνεται η τρισδιάστατη εκτύπωση με τον όρο 

της Προσθετικής Κατασκευής (Additive Manufacturing, AM). Ο ορισμός από την 

Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμών και Υλικών (ASTM International, 2013) της Προσθετικής 

Κατασκευής αναφέρεται σε μια διαδικασία σύνδεσης υλικών για την κατασκευή 

αντικειμένων από τα Τρισδιάστατα δεδομένα μοντέλου, σε αντίθεση με τις μεθοδολογίες 

αφαιρετικής κατασκευής. 

 

3.2.1 Η άνοδος της τρισδιάστατης εκτύπωσης 

 

Η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης μπορεί να ανιχνευθεί στα τέλη της 

δεκαετίας του '80, αρχικά χρησιμοποιούμενη για την παραγωγή πρωτοτύπων, επιτρέποντας 

μια γρήγορη μέθοδο για την παραγωγή εννοιολογικών μοντέλων νέων προϊόντων. Σύμφωνα 

με τον Berman (2012), η εξέλιξη της τρισδιάστατης εκτύπωσης μπορεί να διακριθεί σε τρεις 

φάσεις: Στα πρωτότυπα, στα τελικά προϊόντα και στα καταναλωτικά προϊόντα. Η πρωτότυπη 

εκτύπωση εξακολουθεί να είναι ο κύριος τομέας και αντιπροσωπεύει περίπου το 36% της 

συνολικής 3D εκτύπωσης παγκοσμίως.  

Εκτός από τα πρωτότυπα, οι κυρίαρχες περιοχές τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι η 

παραγωγή εξαρτημάτων μαζικής παραγωγής και ανταλλακτικών (Berman, 2012). Παρόλο 

που η τεχνολογία 3D εκτύπωσης διατίθεται στην αγορά για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, 

μόλις πρόσφατα, η τεχνολογική ανάπτυξη έχει επιταχυνθεί και έχει εφαρμοστεί μια πιο 

εκτεταμένη υιοθέτηση της κυρίως εξαιτίας της απώλειας της προστασίας των ευρεσιτεχνιών 

το 2009 για ορισμένες βασικές τεχνολογίες 3D εκτύπωσης. 

Η απώλεια της προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας οδήγησε στην είσοδο 

πολλών νέων εταιρειών στην αγορά, γεγονός που με τη σειρά του αύξησε την ταχύτητα 

ανάπτυξης από την άποψη των τεχνικών, το μειωμένο κόστος μηχανών, το φάσμα των 
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διαθέσιμων υλικών και την ποιότητα. Αυτές οι εξελίξεις έχουν διευρύνει τους τομείς 

εφαρμογής και οι σημερινές εφαρμογές μπορούν να βρεθούν στο στρατό, στην ιατρική και 

στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και στις διάφορες μεταποιητικές βιομηχανίες (Berman, 

2012). Το έτος 2016, οι οργανώσεις της GE, της BMW και της Nikon ξεκίνησαν μια κοινή 

επένδυση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων σε μια εταιρεία εκκίνησης 3D εκτύπωσης, που 

ονομάζεται Carbon (DHL, 2016). Το συνεργατικό έργο τους μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης 

ανάπτυξης για βιομηχανική χρήση. 

Μια παρατήρηση που μπορεί να γίνει κατά την εξοικείωση με τη βιβλιογραφία και 

την προηγούμενη έρευνα της τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι η χρήση διαφορετικών όρων. Η 

ποικιλομορφία στην ορολογία συμβαδίζει με την ταχύτητα ανάπτυξης που περιγράφεται στην 

προηγούμενη παράγραφο, όπου οι συνεχείς βελτιώσεις και οι νέοι χρήστες έχουν 

δημιουργήσει αρκετούς όρους. Λόγω της πρώιμης εφαρμογής της, η τεχνολογία αρχικά 

χαρακτηρίστηκε ως «Ταχύς Διαδικασία έκδοσης Πρωτότυπων» (Rapid Prototyping), ένας 

όρος που σήμερα θεωρείται ξεπερασμένος λόγω της ευρύτερης εφαρμογής του (Chua & 

Leong, 2015).  

Άλλοι όροι που βρέθηκαν στη βιβλιογραφία είναι για παράδειγμα η «Άμεση Ψηφιακή 

Κατασκευή» (Direct Digital Manufacturing) και η «Ταχεία Κατασκευή» (Rapid 

Manufacturing)/ Ο επίσημος όρος σήμερα είναι Προσθετική Κατασκευή (Additive 

Manufacturing, AM), που είναι αποδεκτή από την Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμών και 

Υλικών. Ο όρος τρισδιάστατη εκτύπωση στις περισσότερες εκδόσεις χρησιμοποιείται 

εναλλακτικά με το AM και είναι πιο διαδεδομένη στη χρήση της (Chua & Leong, 2015). 
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3.2.2 Διαδικασίες και τεχνολογίες 

 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μια ψηφιακή μέθοδος παραγωγής, δημιουργώντας 

αντικείμενα με την μέθοδο layer by layer. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνολογίες για την 

εκτύπωση 3D, αλλά γενικά όλες εφαρμόζουν τα ίδια βασικά βήματα διαδικασίας. Η 

διαδικασία συνίσταται στην ίδια την εκτύπωση, αλλά και στις διαδικασίες πριν και μετά την 

παραγωγή. Πρώτον, ένα λογισμικό 3D σχεδίασης με υπολογιστή (CAD) χρησιμοποιείται για 

τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου του επιθυμητού αντικειμένου.  

Αυτό το μοντέλο κόβεται στη συνέχεια σε πολύ λεπτές διατομές, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν όλα τα διαφορετικά στρώματα που στη συνέχεια θα τυπωθούν 3D. Είναι 

έτσι το λογισμικό που καθορίζει τον τρόπο κατασκευής κάθε στρώματος στη διαδικασία 

εκτύπωσης (Berman, 2012). Μετά το ψηφιακό μοντέλο, ο εκτυπωτής διαδοχικά προσθέτει 

στρώματα πάνω σε στρώματα υλικού μέχρι να εκτυπωθεί το πλήρες αντικείμενο. 

Όταν ολοκληρώνεται η εκτύπωση, το τμήμα χρειάζεται μετά-παραγωγή, π.χ. όσον 

αφορά τον καθαρισμό και την επιφανειακή στίλβωση (Khajavi et al., 2014). Ανάλογα με το 

μέγεθος του αντικειμένου και την απαιτούμενη ακρίβεια παραγωγής, όλη αυτή η διαδικασία 

εκτύπωσης μπορεί να διαφέρει από μερικές ώρες έως μερικές ημέρες (Khajavi et al., 2014). 

Ανάλογα με το μηχάνημα, η αρχική κατάσταση του υλικού είναι είτε στερεά, είτε υγρή, είτε 

σκόνη και η τρέχουσα σειρά προϊόντων καλύπτει γυαλί, κεραμικά, οργανικά υλικά, ρητίνες, 

χαρτί, πολυμερή, κερί και μέταλλα (Chua & Leong, 2015). 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι ερευνητές κατατάσσουν τις 

διαφορετικές τεχνολογίες εκτύπωσης 3D. Για να διευκρινιστούν οι ομοιότητες και οι 

διαφορές μεταξύ των διαφορετικών τύπων μηχανών, δημιουργήθηκε ένα πρότυπο από την 

ASTM International (F2792).  
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3.2.3 Τρισδιάστατη εκτύπωση έναντι συμβατικής κατασκευής 

 

Η τεχνολογία 3D εκτύπωσης μπορεί να προσφέρει στις εταιρείες διάφορα 

πλεονεκτήματα που είναι δύσκολο να επιτευχθούν στη συμβατική κατασκευή. Το αν τα 

οφέλη από την εκτύπωση 3D συμβάλλουν στις ευκαιρίες ή στους κινδύνους για τις 

επιχειρήσεις είναι υποκειμενικό, σε κάθε περίπτωση. Η προηγούμενη έρευνα έχει δηλώσει 

σαφώς τα οφέλη της τρισδιάστατης εκτύπωσης, αλλά παρόλο που η τεχνολογία έχει 

προχωρήσει πολύ από τη γέννησή της, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετοί περιοριστικοί 

παράγοντες.  

Οι δηλώσεις στις οποίες απεικονίζεται η εκτύπωση 3D ως αντικατάσταση της μαζικής 

παραγωγής θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με σκεπτικισμό λόγω των σημερινών περιορισμών. 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση του σήμερα δεν είναι ούτε ικανή ούτε χρήσιμη για την παραγωγή 

όλων των ειδών αντικειμένων. Στις επόμενες ενότητες εξετάζονται τα οφέλη και οι 

περιορισμοί της τρισδιάστατης εκτύπωσης. 

 

 

 

3.2.4. Οφέλη από την Τρισδιάστατη εκτύπωση 

 

Προκειμένου τα οφέλη να είναι όσο το δυνατόν ορατά για τον αναγνώστη, έχει γίνει 

μια διαίρεση σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες: τα οφέλη που σχετίζονται με το κόστος, η 

απλούστευση της αλυσίδας εφοδιασμού, τα οφέλη που σχετίζονται με την παραγωγή και τα 

περιβαλλοντικά οφέλη. Εντούτοις, τα οφέλη πιθανώς θα επηρεάσουν αρκετές από αυτές τις 

περιοχές και συνεπώς θα επικαλύπτονται. 

Η παραδοσιακή παραγωγή κατέχει πολλές προκλήσεις κόστους. Μια πρόκληση είναι 

οι δυσκολίες να παράγονται οικονομικά μικρές παρτίδες (Berman, 2012). Η παραγωγή νέων 

σχεδίων απαιτεί αλλαγές εργαλείων, που καταναλώνουν χρόνο και χρήμα. Για παράδειγμα, 

όταν πρόκειται για την παραδοσιακή μέθοδο κατασκευής, η χύτευση με έγχυση, οι νέες 
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αλλαγές στο σχεδιασμό απαιτούν νέα δαπανηρά καλούπια, τα οποία εμποδίζουν οικονομικά 

την παραγωγή μικρών παρτίδων. 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει σχετικά χαμηλό σταθερό κόστος, καθώς εκτός από τον 

ίδιο τον εκτυπωτή, δεν απαιτεί περαιτέρω ακριβά εργαλεία για την παραγωγή νέων σχεδίων. 

Η τεχνολογία επιτρέπει τη μείωση των καθιερωμένων πλεονεκτημάτων κλίμακας και 

εμβέλειας που αναγνωρίζει η παραδοσιακή παραγωγή (Sasson & Johnson, 2016). Το κόστος 

παραγωγής ενός προσαρμοσμένου αντικειμένου και μάζας που παράγει το ίδιο αντικείμενο 

διαφέρει πολύ όσον αφορά το κόστος μονάδας για την παραδοσιακή κατασκευή. Για την 

εκτύπωση 3D, από την άλλη πλευρά, το κόστος μονάδας είναι το ίδιο ανεξάρτητα από τον 

αριθμό των αντικειμένων κάθε εκτύπωσης.  

Αυτό παρέχει μοναδικές δυνατότητες μαζικής προσαρμογής σε αντίθεση με τη μαζική 

παραγωγή. Τα προσαρμοσμένα μέρη και τα τμήματα χαμηλής έντασης μπορούν επίσης να 

προκαλέσουν μεγάλες διαταραχές στην παραγωγή μερών μεγάλου όγκου όταν μοιράζονται 

την ίδια γραμμή παραγωγής. Οι χρονοβόρες δραστηριότητες εργαλειομηχανών διακόπτουν 

την τακτική παραγωγή, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μεγάλους χρόνους παράδοσης και 

ανάγκη για υψηλά επίπεδα αποθεμάτων ασφαλείας. Και οι δύο αυτές πτυχές έχουν ως 

αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος (Sasson & Johnson, 2016). Αντιθέτως, χρησιμοποιώντας έναν 

τρισδιάστατο εκτυπωτή για αυτά τα μέρη, το κόστος μπορεί να μειωθεί. 

Στην παραδοσιακή κατασκευή, οι πολύπλοκες γεωμετρίες μπορεί να είναι δύσκολο να 

παραχθούν, αλλά και χρονοβόρες και δαπανηρές λόγω των προαναφερθέντων αλλαγών 

εργαλείων και συγκροτημάτων που απαιτούνται. Για την εκτύπωση 3D, από την άλλη 

πλευρά, η διαδικασία παραγωγής είναι η ίδια ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα του 

προϊόντος. Συνεπώς, η τρισδιάστατη εκτύπωση καθιστά δυνατή την παραγωγή σύνθετων 

γεωμετριών και δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για την πολυπλοκότητα (Garrett, 2014).  

Η τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο κόστος αποθέματος, 

καθώς επιτρέπει την εκτύπωση κατόπιν ύπαρξης ζήτησης και λιγότερα εξαρτήματα πρέπει να 

διατηρούνται σε απόθεμα (Berman, 2012). Η μείωση του αριθμού των αποθεμάτων μπορεί 

επίσης να συμβάλει στην απλοποίηση της διαχείρισης αποθεμάτων μειώνοντας τον κίνδυνο 

απαξίωσης (Sasson & Johnson, 2016). Περαιτέρω μείωση του κόστους που μπορεί να 

επιτευχθεί είναι το κόστος της εργασίας. Οι γραμμές συναρμολόγησης και συνεπώς και η 

εργασία μπορούν να μειωθούν όταν τα προϊόντα εκτυπώνονται μεμονωμένα (Chua & Leong, 
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2015). Ωστόσο, το κόστος της εργασίας μπορεί επίσης να αυξηθεί σε άλλες πτυχές, οι οποίες 

θα συζητηθούν περαιτέρω. 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση υποστηρίζεται επίσης ότι απλοποιεί τις αλυσίδες 

εφοδιασμού (π.χ., Berman, 2012). Πρώτον, μπορεί να μειώσει ή να εξαλείψει τις γραμμές 

συναρμολόγησης και τις αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς η τεχνολογία καθιστά δυνατή την 

παραγωγή ενός πλήρους αντικειμένου σε μία διαδικασία. Για την παραδοσιακή κατασκευή, η 

παραγωγή ενός αντικειμένου απαιτεί συνήθως διάφορα μέρη που πρέπει να 

συναρμολογηθούν. Όλα αυτά τα μέρη μπορούν να προέρχονται από όλο τον κόσμο.  

Για έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή, η προμήθεια μπορεί συνήθως να αγοραστεί από 

λιγότερους προμηθευτές (Berman, 2012), μειώνοντας έτσι τη βάση των προμηθευτών. Με 

την εκτύπωση του αντικειμένου σε ένα κομμάτι υπάρχει επίσης μια μείωση στις μονάδες 

αποθεματοποίησης, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της πολυπλοκότητας του 

αποθέματος. Η παραδοσιακή κατασκευή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φθηνή εργασία 

(Chua & Leong, 2015).  

Η τρισδιάστατη εκτύπωση δεν έχει αυτή την εξάρτηση που θα μπορούσε να οδηγήσει 

σε αποκέντρωση και ανάκαμψη, δεδομένου ότι οι θέσεις εργασίας στην κατασκευή 

απομακρύνονται από τις «πλατφόρμες παραγωγής» όπως η Κίνα και αντ 'αυτού επιστρέφουν 

στις χώρες όπου καταναλώνονται τα προϊόντα (Sasson & Johnson, 2016). Αυτό θα συμβάλει 

επίσης στη μείωση και απλούστευση των αλυσίδων εφοδιασμού. Η συρρίκνωση των 

αποστάσεων της αλυσίδας εφοδιασμού μπορεί να μειώσει τους χρόνους παράδοσης και 

επομένως μειώνει τα σύνθετα σφάλματα προγραμματισμού (Sasson & Johnson, 2016).  

Ο διαχωρισμός της προσφοράς από τη ζήτηση προκαλεί δυσκολίες, οι οποίες μπορεί 

εύκολα να οδηγήσουν σε ανεπάρκειες όπως η υπερπαραγωγή των αποθέματων ασφαλείας και 

η απαξίωση. Η τεχνολογία περαιτέρω καθιστά δυνατή την κατανεμημένη παραγωγή η οποία 

με τη σειρά της μπορεί να αυξήσει την ανταπόκριση στους πελάτες (Knofius et al., 2016).  

Σε αντίθεση με την κεντρική παραγωγή, μια κατανεμημένη προσέγγιση επιτρέπει την 

παραγωγή πιο κοντά στον τελικό πελάτη. Επίσης, καθίσταται δυνατή η αναβολή με 

μεταγενέστερο στάδιο, γεγονός που καθιστά τις αλυσίδες εφοδιασμού πιο ευκίνητες και δίνει 

τη δυνατότητα ευκολότερης αντιμετώπισης των αλλαγών στην αγορά (Mohr & Kahn, 2015). 

Τα δυνητικά οφέλη που αναφέρθηκαν παραπάνω υποδεικνύουν ότι η 3D εκτύπωση έχει τη 
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δυνατότητα να επηρεάσει ολόκληρες αλυσίδες εφοδιασμού, από τους προμηθευτές, τους 

μεταποιητές, τις μεταφορές, έως τους τελικούς πελάτες. 

Η εκτύπωση 3D παρέχει επίσης πολλά οφέλη στην παραδοσιακή κατασκευή από την 

άποψη της ίδιας της παραγωγής. Τα προϊόντα του σήμερα γίνονται όλο και πιο περίπλοκα 

όσον αφορά τα σχήματα και τις μορφές τους (Chua & Leong, 2015). Η εκτύπωση 3D, 

ωστόσο, προσφέρει μια ελευθερία σχεδιασμού όπου πρακτικά οτιδήποτε μπορεί να 

σχεδιαστεί σε έναν υπολογιστή, μπορεί επίσης και να εκτυπωθεί. Αυτό δεν είναι εντελώς 

αληθές, δεδομένου ότι η τεχνολογία εξακολουθεί να έχει αρκετούς περιορισμούς.  

Τα σύνθετα προϊόντα απαιτούν συνήθως σύνθετα και χρονοβόρα συγκροτήματα. 

Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να μειωθούν όταν συνδυάζονται πολλαπλά τμήματα ή 

λειτουργίες και αντί να εκτυπώνεται ένα αντικείμενο σε ένα τεμάχιο. Η τεχνική παραγωγής 

απλοποιεί περαιτέρω τη διαδικασία κατασκευής χρησιμοποιώντας ένα αρχείο CAD που 

επικοινωνεί με τον εκτυπωτή και του δείχνει τι πρέπει να κάνει (Garrett, 2014). Αυτό μειώνει 

την ανάγκη για ανθρώπινη αλληλεπίδραση καθώς και εμπειρογνωμοσύνη κατά τη διαδικασία 

κατασκευής. 

Τέλος, η τεχνολογία 3D εκτύπωσης μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να μειώσουν τις 

περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Αντί της μεταφοράς προϊόντων σε όλο τον κόσμο, η 

τεχνολογία καθιστά δυνατή την πλοήγηση των αρχείων σχεδιασμού ψηφιακά. Τα προϊόντα 

μπορούν να εκτυπωθούν κατόπιν αιτήματος, πλησιέστερα στον πελάτη, γεγονός που θα 

μειώσει τη μεταφορά και συνεπώς και το αποτύπωμα άνθρακα (Campbell et al., 2011).  

Στην παραδοσιακή κατασκευή, οι εταιρείες μπορούν να έχουν εκατοντάδες ή και 

χιλιάδες διαφορετικούς προμηθευτές σε όλο τον κόσμο. Αυτό απαιτεί πολλή μεταφορά για να 

έρθει όλο το υλικό στον χώρο κατασκευής. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, με τη χρήση 

ενός 3D εκτυπωτή, ο αριθμός των προμηθευτών μπορεί να μειωθεί. Κατά συνέπεια, η 

μεταφορά της προσφοράς θα μειωθεί επίσης, γεγονός που συμβάλλει περαιτέρω στη μείωση 

του αποτυπώματος άνθρακα (Campbell et al., 2011).  

Η εκτύπωση 3D μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της ίδιας της παραγωγής. Με την παραδοσιακή κατασκευή, 

όπως η σφράγιση και η χύτευση με έγχυση, το υλικό αφαιρείται από ένα μεγαλύτερο 

κομμάτι, πράγμα που οδηγεί σε απόβλητα υλικών. Η τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί να 

βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων, προσθέτοντας μόνο υλικό όπου 
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χρειάζεται (Campbell et al., 2011,). Τέλος, με την παραγωγή μόνο όσων απαιτούνται, δεν θα 

καταναλώνονται άχρηστοι πόροι για ανεπιθύμητα προϊόντα (Garrett, 2014). 

 

 

3.2.5. Περιορισμοί 3D εκτύπωσης 

 

Υπάρχουν τεχνολογικοί περιορισμοί καθώς και πτυχές κόστους που περιορίζουν τη 

χρήση της εκτύπωσης 3D (Sasson & Johnson, 2016). Οι τεχνολογικοί περιορισμοί 

συνίστανται από διαθέσιμα υλικά, ταχύτητα εκτύπωσης, μέγεθος, μερική αντοχή και 

φινίρισμα επιφάνειας (Berman, 2012). Τα κόστη που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι εκείνα 

για την πρώτη ύλη, τον εκτυπωτή, την εργασία και την ενέργεια (Khajavi et al., 2014). Στις 

επόμενες παραγράφους, θα εξεταστούν προσεκτικά αυτοί οι περιορισμοί. 

Ένας σημαντικός περιορισμός της τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι η διαθεσιμότητα 

υλικού, τόσο σε περιορισμένη κλίμακα όσο και στην έλλειψη εκτύπωσης σε διάφορα υλικά 

ταυτόχρονα. Σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους παραγωγής, η παραγωγή 3D 

εκτύπωσης έχει ένα περιορισμένο φάσμα υλικών και χρωμάτων για να επιλεχτούν (Berman, 

2012). Η διεύρυνση αυτού του εύρους θεωρείται ως μία από τις βασικές ανάγκες για την 

αύξηση της χρήσης της εκτύπωσης 3D (Campbell et al., 2011).  

Επιπλέον, οι περισσότεροι τρισδιάστατοι εκτυπωτές δεν έχουν την ικανότητα να 

εκτυπώνουν αντικείμενα με πολλαπλά υλικά λόγω δυσκολιών στη μοντελοποίηση και την 

προσέγγιση των υλικών στη φάση παραγωγής. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξελίξεις που 

αφορούν το συγκεκριμένο θέμα, όπως ένα παράδειγμα που είναι ο πολυλειτουργικός 

εκτυπωτής Multifab 3D που παρουσιάζεται από ερευνητές του Εργαστηρίου Υπολογιστών 

και Τεχνητής Νοημοσύνης του MIT, που έχει την ικανότητα να εκτυπώνει ταυτόχρονα δέκα 

διαφορετικά υλικά (CSAIL, 2015). 

Επιπλέον, οι τεχνολογικοί περιορισμοί του μεγέθους, της ταχύτητας, της ισχύος του 

τμήματος και της επιφάνειας εξόδου εμποδίζουν τη χρήση της εκτύπωσης 3D. Τα κοινά 

χρησιμοποιούμενα υλικά στην εκτύπωση 3D δεν μπορούν να παράσχουν αρκετή δύναμη για 

την παραγωγή αντικειμένων μεγάλου μεγέθους. Η κατασκευή μεγάλων αντικειμένων 
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περιορίζεται περαιτέρω λόγω του παρατεταμένου χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση 

ενός αντικειμένου, σε συνδυασμό με τον περιορισμό του μεγέθους των εκτυπωτών (Campbell 

et al, 2011).  

Η ταχύτητα παραγωγής είναι κατώτερη σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους 

παραγωγής και οι Khajavi et al. (2014) υπογραμμίζουν την ανάγκη μείωσης του χρόνου 

παραγωγής για την επίτευξη αλλαγών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ολόκληρες αλυσίδες 

εφοδιασμού. Οι McAlister και Wood (2014) εκτιμούν ότι η τρέχουσα κατάσταση παραγωγής 

είναι αρκετή για την εκτύπωση μόνο μεμονωμένων αντικειμένων, αλλά ένα από τα κύρια 

εμπόδια για τη χρήση της εκτύπωσης 3D για μεγαλύτερους όγκους. Η ταχύτητα εκτύπωσης 

επηρεάζει επίσης την ποιότητα της εξόδου, καθώς ο ταχύτερος ρυθμός κατασκευής φέρνει 

χαμηλότερη ποιότητα  

Περαιτέρω, η τρισδιάστατη εκτύπωση σήμερα περιλαμβάνει τυπικά προβλήματα πριν 

και μετά την παραγωγή που πρέπει να ληφθούν υπόψη από πλευράς χρόνου παραγωγής και 

κόστους. Η ποιότητα της παραγωγής εξαρτάται επίσης από το χρησιμοποιούμενο υλικό. Τα 

πολυμερή είναι σήμερα το πιο ευνοϊκό υλικό για την εκτύπωση 3D, που απαιτεί περιορισμένη 

μετά-παραγωγή, ενώ για τα μέταλλα είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί καλό αποτέλεσμα και 

να απαιτηθεί πρόσθετη επεξεργασία για να επιτευχθούν καθορισμένες αντοχές των νέων 

αντικειμένων (Petrick & Simpson, 2013).  

Οι Chua και Leong (2015) εκτιμούν ότι τα συστήματα με βάση το μέταλλο 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ποιότητας με τη χύτευση με άμμο. Η αντοχή του ανταλλακτικού 

είναι ένα κρίσιμο στοιχείο στην τρισδιάστατη εκτύπωση, καθώς θα επηρεάσει τη χρήση. Ένα 

ζήτημα είναι η ίδια η τεχνική, δηλαδή, η μέθοδο του στρώματος μετά από στρώμα, όπου 

προκύπτουν προβλήματα κατά τη μετάβαση του μοντέλου CAD σε εκτυπώσιμες διατομές. Η 

διαδικασία εκτύπωσης καθιστά το τμήμα πιο αδύναμο προς την κατεύθυνση της κατασκευής, 

καθώς τα στρώματα δεν δεσμεύονται επίσης στην κατεύθυνση Ζ όπως στην κατεύθυνση Χ 

και Υ, με αποτέλεσμα η εν μέρει αντοχή να μην είναι ομοιόμορφη (McAlister & Wood, 

2014). 

Συγκεκριμένα, αυτό επηρεάζει τη δύναμη των προηγμένων εφαρμογών, όπως τα μέρη 

με περίπλοκες καμπύλες. Επομένως, η καταλληλότητα της εκτύπωσης 3D εξαρτάται από την 

απαιτούμενη αντοχή και την προβλεπόμενη χρήση, καθώς η ανεπαρκής αντοχή μπορεί να 

σημαίνει ότι τα τυπωμένα μέρη χρειάζονται πιο συχνές αντικαταστάσεις. Η ποιότητα ενός 
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αντικειμένου καθορίζεται επίσης από την προβλεπόμενη επιφάνεια. Η τρισδιάστατη 

εκτύπωση συχνά παρέχει μια τραχιά και ραβδωτή επιφάνεια λόγω σωματιδίων σκόνης 

μεγάλου μεγέθους που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός αντικειμένου. 

Οι βασικοί παράγοντες κόστους της τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι το υλικό, η 

ενέργεια, η μηχανή και η εργασία, προκαλώντας υψηλό κόστος και επομένως περιορίζοντας 

τη χρήση. Στην πραγματικότητα, ορισμένα τμήματα που είναι δυνατόν να εκτυπωθούν με 

βάση τις τεχνολογικές πτυχές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λόγω υψηλού κόστους. Οι 

Holmstrom et al. (2010) χρησιμοποιούν το παράδειγμα βιδών όπου η εκτύπωση 3D θα ήταν 

εφικτή με βάση την απλότητα, αλλά ανεπαρκής λόγω του υψηλού κόστους σε σύγκριση με τη 

μαζική παραγωγή. Λαμβάνοντας υπόψη την παραγωγή μεγάλων όγκων, η εκτύπωση 3D στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι σημαντικά πιο ακριβή σε σύγκριση με τις συμβατικές 

μεθόδους όπως η χύτευση με έγχυση (Holmström et al., 2010).  

Το κόστος της πρώτης ύλης είναι υψηλό σε σύγκριση με τη συμβατική κατασκευή, 

γεγονός που οδηγεί στο γεγονός ότι η εφαρμογή χρησιμοποιείται κυρίως για αντικείμενα 

υψηλής αξίας ή όταν η απόκριση των πελατών είναι κρίσιμη (Berman, 2012). Το κόστος 

κτήσης των μηχανών 3D εκτύπωσης για βιομηχανική χρήση εξακολουθεί να είναι υψηλό, το 

οποίο εκτιμάται από τους Chua και Leong (2015) έως 50 000 USD ή περισσότερο. Εκτός από 

την επένδυση σε έναν εκτυπωτή, οι εταιρείες πρέπει να εξετάσουν την κατανάλωση 

ενέργειας, η οποία έχει οριστεί ως σημαντική επίδραση των εκτυπωτών 3D (McAlister & 

Wood, 2014).  

Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα εγκατάστασης και εκπαίδευσης 

των χειριστών. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η τρισδιάστατη εκτύπωση απαιτεί 

διαδικασίες πριν και μετά την παραγωγή, οι οποίες απαιτούν από το προσωπικό να 

διαχειρίζεται τις διαδικασίες, οδηγώντας το κόστος εργασίας. Η μεγαλύτερη αυτοματοποίηση 

της εκτύπωσης 3D θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας για την αύξηση της χρήσης 

(Khajavi et al., 2014). 
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3.3 Τρισδιάστατη εκτύπωση για ανταλλακτικά 

 

Για να γίνουν γνωστοί ποιοι τύποι ανταλλακτικών είναι κατάλληλοι για εκτύπωση 3D 

βάσει της προηγούμενης έρευνας, είναι απαραίτητη μια σύνοψη και ανάλυση προηγούμενων 

τμημάτων ανταλλακτικών και της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Ως εκ τούτου, αυτή η ενότητα 

θα επικεντρωθεί στην καταλληλότητα της εκτύπωσης 3D, υποθέτοντας μια δισδιάστατη 

προοπτική. Η πρώτη προοπτική θα επικεντρωθεί σε ποιους τύπους ανταλλακτικών είναι 

κατάλληλοι για εκτύπωση 3D με βάση τα χαρακτηριστικά τους και η δεύτερη προοπτική θα 

επικεντρωθεί σε ποιους τύπους ανταλλακτικών θα είναι κατάλληλοι για εκτύπωση 3D βάσει 

των περιορισμών της τεχνολογίας.  

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των ανταλλακτικών, η προηγούμενη έρευνα έχει 

εντοπίσει ορισμένα θέματα. Αυτά τα ζητήματα θα χρησιμεύσουν ως θεμέλιο για να απαντηθεί 

το ερώτημα πότε η εκτύπωση 3D είναι κατάλληλη για εφαρμογή. Πρώτον, ένα 

χαρακτηριστικό των ανταλλακτικών συνδέεται με τα πρότυπα ζήτησης. Ανταλλακτικά με 

υψηλή μεταβλητότητα ζήτησης, χαμηλά ποσοστά ζήτησης ή και υψηλή αβεβαιότητα ζήτησης 

είναι πιο κατάλληλα για 3D εκτύπωση (Knofius et al., 2016). Ο λόγος είναι οι προκλήσεις 

που θέτει το ζήτημα της ζήτησης όσον αφορά τον προγραμματισμό και την απογραφή.  

Η τρισδιάστατη εκτύπωση παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης κατόπιν αιτήματος και 

αλλαγή της στρατηγικής για να γίνει η παραγγελία. Αυτό, με τη σειρά του, θα μείωνε το 

κόστος αποθέματος και τον κίνδυνο απαξίωσης, γεγονός που αποτελεί πρόβλημα για 

ανταλλακτικά που δεν ζητούνται συχνά (Holmström et al., 2010). 

Δεύτερον, μια ποικιλία ανταλλακτικών με το χαρακτηριστικό μιας μεγάλης ποικιλίας 

εξαρτημάτων έχει αναγνωριστεί ως κατάλληλη για 3D εκτύπωση. Σε μια κατάσταση όπου η 

ποικιλία των ανταλλακτικών είναι πολύ ευρεία, η εκτύπωση 3D θα μπορούσε να μειώσει τον 

αριθμό των μονάδων αποθεματοποίησης, για παράδειγμα με την παραγωγή ανταλλακτικών 

για την προηγούμενη γενιά προϊόντων που έχουν ήδη εξαλειφθεί από τη γραμμή παραγωγής 

(Mohr & Khan, 2015).  

Η τρισδιάστατη εκτύπωση παρουσιάζει επίσης τη δυνατότητα συγχώνευσης πολλών 

εξαρτημάτων και συνεπώς διάφορων βαθμίδων παραγωγής σε ένα μέρος και ως εκ τούτου 

αποδόθηκε ως εφικτή για ανταλλακτικά με πολύπλοκα σχέδια (Knofius et al., 2016). Με 
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βάση το γεγονός αυτό, η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι κατάλληλη για προσαρμοσμένα 

εξαρτήματα, τα οποία την καθιστούν κατάλληλη για ανταλλακτικά όπου απαιτούνται ειδικά 

σχέδια. Οι Campbell et al. (2011) συγκρίνουν την 3D εκτύπωση με τη χύτευση με έγχυση, 

όπου πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο εργαλείο για κάθε μοναδικό τμήμα και η τρισδιάστατη 

εκτύπωση θα ήταν προτιμότερη. Τα ανταλλακτικά που παράγονται σε μικρούς όγκους που 

θεωρούνται εξαιρετικά αποδιοργανωτικά για την παραγωγή θα είναι επίσης κατάλληλα για 

3D εκτύπωση, επιτρέποντας την παραγωγή να είναι πιο σταθερή (Sasson & Johnson, 2016).  

Επιπλέον, τα ανταλλακτικά υψηλής αξίας θεωρούνται εφικτά, καθώς αυτά τα 

αντικείμενα προκαλούν υψηλό κόστος αποθεμάτων (Berman, 2012). Μια άλλη πτυχή είναι η 

χρήση της εκτύπωσης 3D για τον έλεγχο της προσφοράς σε καταστάσεις όπου ο κίνδυνος 

εφοδιασμού, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και τους χρόνους παράδοσης, θεωρείται υψηλός. 

Η τεχνολογία θα μπορούσε τότε να χρησιμεύσει ως εργαλείο για να βοηθήσει τον 

κατασκευαστή να φέρει το κομμάτι σε δική του παραγωγή και να χρησιμοποιηθεί για 

παραγωγή χαμηλού όγκου. 

Με την αλλαγή της προοπτικής στους περιορισμούς της τρισδιάστατης εκτύπωσης, 

μια σύνοψη για το πότε η εκτύπωση 3D είναι κατάλληλη σε σχέση με τους περιορισμούς θα 

πρέπει να σημειώνει τα εξής. Πρώτον, το κόστος είναι ένας περιορισμός της 3D εκτύπωσης 

(Berman, 2012). Είναι γενικά ακριβότερο να εκτυπώνεται ένα μέρος αντί να παράγεται με την 

παραδοσιακή διαδικασία. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από πολλές διαφορετικές παραμέτρους, 

όπως για παράδειγμα το πόσο αποδιοργανωμένο είναι το μέρος σε άλλες παραγωγικές 

διαδικασίες και πόσο χρόνο χρειάζονται οι αλλαγές εργαλείων (Sasson & Johnson, 2016).  

Υπάρχει επίσης ανάγκη να ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 

αξίζει να εκτυπωθεί το μέρος, αν και μπορεί να είναι σημαντικά ακριβότερο. Για παράδειγμα, 

όταν η ζήτηση είναι πολύ διαφορετική και το κόστος αποθήκευσης είναι υψηλό (Holmstrom 

et al., 2010). Μια συγκριτική προοπτική για το τι είναι πιο σημαντικό για την εταιρεία πρέπει 

να γίνει σε σχέση με αυτή την πτυχή. Επόμενος περιορισμός είναι η ταχύτητα εκτύπωσης. 

Συνήθως, η εκτύπωση ενός τμήματος απαιτεί περισσότερο χρόνο από την παραδοσιακή 

κατασκευή, από την άποψη της παραγωγής (Khajavi et al., 2014).  

Επομένως, όταν η γρήγορη ανταπόκριση στον πελάτη έχει μεγάλη σημασία, τα μέρη 

θα μπορούσαν να προέρχονται από τη διατήρηση σε απόθεμα αντί να τυπωθούν κατόπιν 

αιτήσεως. Με αυτόν τον τρόπο το τμήμα μπορεί να αποσταλεί αμέσως, αντί να χρειάζεται να 
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εκτυπωθεί πρώτα. Ωστόσο, όταν ένα ανταλλακτικό χρειάζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, 

αλλά δεν είναι διαθέσιμο στο απόθεμα, η εκτύπωση 3D μπορεί να είναι ταχύτερη και μια πιο 

κατάλληλη επιλογή. Δεδομένου ότι η εκτύπωση 3D είναι μια πιο αργή μέθοδος παραγωγής, 

είναι επίσης πιο κατάλληλη για εκτύπωση χαμηλών όγκων (McAlister & Wood, 2014).  

Η εκτύπωση μεγάλων όγκων με τη σημερινή τεχνολογία 3D εκτύπωσης απαιτεί 

περισσότερο χρόνο από άλλες μεθόδους παραγωγής. Ο χαμηλός όγκος μπορεί επίσης να 

αποδυναμώσει την κανονική παραγωγή (Sasson & Johnson, 2016). Με την εκτύπωση αυτών 

των σειρών παραγωγής μικρού όγκου, μπορούν να αποφευχθούν διαταραχές και να 

επιτευχθεί μια πιο σταθερή παραγωγή (Campbell et al., 2011). 

 Περαιτέρω περιορισμός συνίσταται στο μέγεθος του τμήματος (Berman, 2012). Σε 

σχέση με το μέγεθος των περισσότερων τρισδιάστατων εκτυπωτών, μαζί με το μεγάλο 

χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτύπωση μεγάλων αντικειμένων, κυρίως τα 

μικρότερα τμήματα είναι κατάλληλα για 3D εκτύπωση (Campbell et al., 2011). Υπάρχουν 

επίσης ορισμένα προβλήματα ποιότητας με την εκτύπωση 3D. Η δύναμη του τμήματος 

μπορεί να είναι πιο μικρή με αυτή τη μέθοδο παραγωγής, πράγμα που σημαίνει ότι η 

τρισδιάστατη εκτύπωση είναι κυρίως κατάλληλη για μέρη όπου ο παράγοντας αυτός δεν έχει 

μεγάλη σημασία (McAlister & Wood, 2014). Ο ίδιος συλλογισμός μπορεί να γίνει για το 

φινίρισμα των εξαρτημάτων, καθώς η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει επίσης προκλήσεις σε 

αυτόν τον τομέα (Berman, 2012). Τέλος, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο των υλικών. Η 

γκάμα των υλικών περιορίζει τη δυνατότητα εκτύπωσης εξαρτημάτων με ειδικές απαιτήσεις 

σε συγκεκριμένα υλικά. 
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4. H 3d εκτύπωση στην ναυτιλία 

 

4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

Η Προσθετική Κατασκευή (ΑΜ) ή η εκτύπωση 3d, όπως είναι ευρέως γνωστή, έχει 

ήδη εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς (βιομηχανικά προϊόντα, καταναλωτικά προϊόντα, 

αυτοκινητοβιομηχανία, αεροδιαστημική, κ.λπ.). Βασίζεται στην αρχή της δομημένης 

κατασκευής, μετατρέποντας άμεσα τα δεδομένα 3D σε φυσικά αντικείμενα, ενώ μπορεί να 

παράγει λειτουργικά ολοκληρωμένα εξαρτήματα (συμπεριλαμβανομένων των 

ανταλλακτικών) σε ένα μόνο στάδιο παραγωγής, σε μικρές παρτίδες.  

Το κύριο όφελος αυτής της τεχνολογίας, όπως σημειώθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, είναι ότι επιτρέπει την ευέλικτη παραγωγή εξατομικευμένων προϊόντων χωρίς 

πρόσθετο κόστος από πλευράς κατασκευής. Αυτό επιτυγχάνεται με την άμεση μετατροπή των 

δεδομένων 3D σε φυσικά αντικείμενα, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργαλείων ή καλουπιών. 

Επιπλέον, η αρχή της κατασκευής σε στρώσεις μπορεί να παράγει λειτουργικά 

ολοκληρωμένα στοιχεία σε ένα μόνο βήμα παραγωγής, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη για το 

στάδιο συναρμολόγησης. Σε σύγκριση με τη συμβατική κατασκευή, έχει πολλά 

πλεονεκτήματα όσον αφορά την καλύτερη ενεργειακή απόδοση, τη μείωση των εκπομπών 

αερίων που επιβαρύνουν το περιβάλλον, τον καλύτερο σχεδιασμό και τον μικρότερο χρόνο 

παραγωγής. 

Τα ναυτιλιακά περιουσιακά στοιχεία είναι εντάσεως κεφαλαίου και ο χρόνος εκτός 

λειτουργίας τους έχει οικονομικές συνέπειες. Συνήθως λειτουργούν μακριά από την βάση της 

ναυτιλιακής επιχείρησης σε απομακρυσμένες περιοχές και βρίσκονται σε συνεχή κίνηση. 

Άλλοι τομείς με παρόμοια χαρακτηριστικά είναι τα αεροσκάφη και η αεροδιαστημική, οι 

μονάδες άμυνας και η αυτοκινητοβιομηχανία. Με βάση τη βιβλιογραφία, θα γίνει προσπάθεια 

να διερευνηθεί το πώς τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τους άλλους τομείς θα μπορούσαν 

να εφαρμοστούν στη ναυτιλία. 
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4.2. Η διαθέσιμη τεχνολογία 

 

Η Προσθετική Κατασκευή είναι ο επίσημος πρότυπος όρος της βιομηχανίας (ASTM 

F2792) για όλες τις εφαρμογές της τεχνολογίας. Ορίζεται ως η διαδικασία σύνδεσης υλικών 

για την κατασκευή αντικειμένων από τρισδιάστατα δεδομένα μοντέλου, συνήθως στρώματα 

επί στρώματος, σε αντίθεση με τις μεθοδολογίες αφαιρετικής κατασκευής. Το σχήμα που 

ακολουθεί δείχνει την αρχή της κατασκευής του τμήματος από τη βασική μονάδα 

κατασκευής (voxel). Τα συνώνυμα είναι πρόσθετη κατασκευή, πρόσθετες διεργασίες, 

τεχνικές πρόσθετων, κατασκευή πρόσθετου στρώματος, κατασκευή στρώματος και 

κατασκευή ελεύθερης μορφής. 

 

 

Εικόνα 12. Η διαδικασία της 3d εκτύπωσης 

 

Κάτω από την ομπρέλα του ΑΜ υπάρχουν πολλές διαδικασίες. Η ASTM τα 

ομαδοποιεί σε επτά τύπους, όπως σημειώθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Σε μερικές 

διεργασίες το υλικό αναδεύεται, συμπιέζεται ή ψεκάζεται και σε άλλες τήκεται, δεσμεύεται ή 

κολλάται. Η πηγή ενέργειας είναι θερμική, μια υψηλής ισχύος δέσμη λέιζερ, μια δέσμη 

ηλεκτρονίων, υπεριώδες λέιζερ ή σκλήρυνση φωτογραφιών. 

Όλες οι προαναφερόμενες τεχνικές βασίζονται στην εφαρμογή της βαρύτητας για να 

βοηθήσουν στη διαδικασία κατασκευής. Ενώ η κατασκευή προσθέτων μπορεί να 

δημιουργήσει μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε ελεγχόμενο και στατικό περιβάλλον, η χρήση 

τέτοιων τεχνικών δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της διαδικασίας. Αυτό 

δεν θα πρέπει να εξαλείψει την AM από την εξέταση για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ωστόσο, 
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φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή θα περιέχεται σε εγκαταστάσεις κατασκευής και επισκευής ή 

πλατφόρμες με μικρή έως καμία σχετική κίνηση (Strickland, 2016). 

Οι πρώτες ύλες για τη διαδικασία είναι: πολυμερή, μέταλλα, κεραμικά, σύνθετα υλικά 

και βιολογικά υλικά. Τα αρχικά υλικά θα μπορούσαν να είναι υγρά, νήματα / πάστα, σκόνη ή 

στερεά φύλλα. Επί του παρόντος, τα πιο κοινά μεταλλικά υλικά είναι χάλυβας (χάλυβας 

εργαλείων και ανοξείδωτος χάλυβας), καθαρό τιτάνιο και κράματα τιτανίου, κράματα 

χύτευσης αλουμινίου, κράματα με βάση το νικέλιο, κράματα κοβαλτίου-χρωμίου, χρυσό και 

ασήμι (Frazier, 2014). 

 

4.3. Η αύξηση του κλάδου της παραγωγής πρόσθετων 

 

Σύμφωνα με την έκθεση Wohlers 2016, η βιομηχανία παραγωγής πρόσθετων υλών 

(AM) αυξήθηκε κατά 25,9% (CAGR - ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης) από τα 5,155 δισ. δολάρια 

το 2015, συχνά αποκαλούμενη ως εκτύπωση 3D από άτομα εκτός κατασκευαστικών κύκλων. 

Το CAGR για τα τρία προηγούμενα έτη ήταν 33,8%. Τα τελευταία 27 χρόνια, το CAGR για 

τη βιομηχανία είναι ένα εντυπωσιακό 26,2% (McCue, 2016). Το ARK Invest (2016) 

συνοψίζει σε ένα διάγραμμα τις προβλέψεις ανάπτυξης από αξιόπιστες επιχειρήσεις. Ο 

McKensy εκτιμά ότι η αγορά τρισδιάστατης εκτύπωσης θα μπορούσε να φτάσει τα 180-490 $ 

έως το 2025. Η βιομηχανία 3D εκτύπωσης αποτελεί μία από τις υψηλότερες προβολές για την 

οικονομική ανάπτυξη. 
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4.4. Ο αντίκτυπος της 3d εκτύπωσης στην παραγωγική διαδικασία 

και την αλυσίδα εφοδιασμού. 

 

Οι έρευνες αγοράς προβλέπουν ότι η εισαγωγή του ΑΜ θα έχει σημαντικό αντίκτυπο 

στις βιομηχανίες και στην κατασκευή (Weller, Kleer, & Piller 2015). Η νέα τεχνολογία 

εξάλειψε τα στάδια της παραγωγής (π.χ. συναρμολόγηση) και έτσι απλοποίησε τη γραμμή 

παραγωγής. Ο τόπος παραγωγής προσεγγίζει περισσότερο τη ζήτηση. Η πώληση 

πραγματοποιείται πριν από την παραγωγή του προϊόντος, ανατρέποντας τη γνωστή 

διαδικασία παραγωγής. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής μπορούν τώρα να βρίσκονται πιο κοντά 

στον πελάτη στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική, όπου είναι πιο άμεση ανταπόκριση στις 

ανάγκες της αγοράς. 

Η ιδέα της κατασκευής προϊόντων σε μεγάλες πολύπλοκες εγκαταστάσεις θα 

μπορούσε να καταστεί άνευ αντικειμένου καθώς οι εταιρείες υιοθετούν το πιο ευέλικτο 

μοντέλο παραγωγής προσθέτων. Η εκτύπωση 3D αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις 

στους εγχώριους και διεθνείς μεταφορείς εμπορευμάτων, ιδίως όσον αφορά τη μείωση της 

σημασίας ορισμένων διαδρομών μεταφοράς και ενδεχομένως να οδηγήσει στο άνοιγμα νέων. 

Μια πρόσφατη ανάλυση για την στρατηγική (Tipping, Schmahl, & Duiven 2015) διαπίστωσε 

ότι το 41 τοις εκατό των αεροπορικών επιχειρήσεων φορτίου και το 37 τοις εκατό των 

επιχειρήσεων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ωκεανού κινδυνεύουν λόγω της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης. 

Οι Ye et al., (2015) βασίζονται σε ένα μοντέλο και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, 

τις επόμενες δύο δεκαετίες, η τρισδιάστατη εκτύπωση δεν είναι πιθανό να αποτελέσει απειλή 

για την έννοια της σημαντικής παραγωγικής ικανότητας ή να μειώσει τη ροή των μεταφορών 

και την κυκλοφορία εμπορευματοκιβωτίων Δεδομένου ότι το ΑΕΠ του παγκόσμιου 

πληθυσμού δεν είναι πιθανό να μειωθεί τα επόμενα 50 χρόνια, το παγκόσμιο εμπόριο θα 

συνεχίσει πιθανώς να προκαλεί μεγάλη ζήτηση για μεταφορές. 

 

 

 



 

 

- 67 -  

 

 

4.5. Τα ειδικά χαρακτηριστικά της ναυτιλίας 

 

Τα ναυτικά περιουσιακά στοιχεία είναι έντονα κεφαλαιουχικά και ο χρόνος μη χρήσης 

τους έχει οικονομικές συνέπειες Συνήθως λειτουργούν μακριά από τη βάση σε 

απομακρυσμένες περιοχές και βρίσκονται σε συνεχή κίνηση. Άλλοι τομείς με παρόμοια 

χαρακτηριστικά είναι τα αεροσκάφη, η αεροναυπηγική, οι μονάδες άμυνας και οι οδικές 

μεταφορές. Τα πλοία λειτουργούν σε τυχαίο περιβάλλον μεμονωμένα από τις εγκαταστάσεις 

επισκευής και την αποθήκευση ανταλλακτικών (Eruguz, Tan, & van Houtum 2015). 

Τα δίκτυα συντήρησης εμπλέκουν πολλούς παράγοντες, όπως τους ιδιοκτήτες των 

περιουσιακών στοιχείων, τους ολοκληρωτές συστημάτων, τους κατασκευαστές πρωτότυπου 

εξοπλισμού (OEM), τους παρόχους υπηρεσιών και τους παρόχους υπηρεσιών εφοδιαστικής 

τους. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και οι νηογνώμονες επιβάλλουν κανόνες που 

πρέπει να τηρούν τα πλοία, όπως είναι για παράδειγμα, οι περιοδικές επιθεωρήσεις, ο 

υποχρεωτικός εξοπλισμός και άλλα. 

Ο σχεδιασμός και η αλυσίδα εφοδιασμού των ανταλλακτικών περιλαμβάνουν 

αποφάσεις όπως ο προσδιορισμός των κατάλληλων πολιτικών προμηθειών ανταλλακτικών, η 

ποσοτικοποίηση και η διανομή των αποθεμάτων ανταλλακτικών και ο σχεδιασμός των 

δικτύων εξυπηρέτησης, λαμβανομένων υπόψη, για παράδειγμα, των μεταφορών έκτακτης 

ανάγκης, (Eruguz, Tan, & van Houtum, 2015). Η επισκευή μπορεί να εκτελεστεί και 

αποθέματα ανταλλακτικών μπορούν να αποθηκευτούν στο ίδιο το πλοίο, στην ξηρά από 

ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων, ολοκληρωτές συστημάτων, διάφορους πάροχους 

υπηρεσιών ή κατασκευαστές. Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να ταξινομηθούν ως 

μακροχρόνια, αφού έχουν ωφέλιμη ζωή περίπου 25 ετών. Το πλοίο τέλος, βρίσκεται σε 

περιβάλλον ιδιαίτερα διαβρωτικό, με στροβιλισμό και δονήσεις. 
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4.6. Εφαρμογή της 3d εκτύπωσης σε άλλους βιομηχανικούς 

κλάδους 

 

Διάφορες δημοσιευμένες εργασίες σχετικά με τις παρατηρήσεις από την πραγματική 

υλοποίηση της κατασκευής αντικειμένων μέσω της 3d εκτύπωσης καθώς βρίσκεται στην 

κύρια βιομηχανική μεταποιητική βιομηχανία, αποκαλύπτουν τα οφέλη και τις προκλήσεις 

της. 

Υπάρχουν πολλές ενεργές επενδύσεις από διάφορους κλάδους για τη χρήση 

εξαρτημάτων ΑΜ για την κεφαλαιοποίηση των προστιθέμενων αξιών που προσφέρονται από 

την AM, όπως δείχνουν οι Seifi, Salem, Beuth, Harrysson & Lewandowski (2016) . 

Συγκεκριμένα, η General Electric (GE) έλαβε πιστοποίηση από την Federal Aviation 

Administration (FAA) για την εφαρμογή ακροφυσίων καυσίμου στον κινητήρα GE LEAP. Σε 

αυτή την περίπτωση, το ΑΜ μείωσε τη συνολική καταμέτρηση μερών και αντικατέστησε την 

πιο πολύπλοκη συγκόλληση πολλών εξαρτημάτων για να δημιουργήσει ένα ελαφρύτερο, 

απλούστερο και πιο ανθεκτικό προϊόν. Σε σύγκριση με τη συμβατική κατασκευή, έχει πολλά 

πλεονεκτήματα όσον αφορά την καλύτερη ενεργειακή απόδοση, τη μείωση των εκπομπών, 

τον καλύτερο σχεδιασμό και τον μικρότερο χρόνο παραγωγής. 

Το έργο του Mokasdar (2012) αξιολόγησε την επίδραση της 3d εκτύπωσης στην 

αλυσίδα εφοδιασμού ανταλλακτικών των αεροσκαφών. Αντίστροφα, ο χρόνος παραγωγής 

του μολύβδου είναι μικρός σε σύγκριση με αυτές τις συμβατικές διεργασίες και ως εκ τούτου 

ο συγγραφέας με το έργο του επιχειρεί να υποστηρίξει αυτό το χαρακτηριστικό της 

παραγωγής προσθέτων για να καταδείξει πώς το συνολικό απόθεμα ανταλλακτικών που 

υπάρχει στην αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να μειωθεί με την 3d εκτύπωση . 

Άλλοι συγγραφείς (Liu, Huang, Mokasdar, Zhou, & Hou, 2014) μελέτησαν τον 

αντίκτυπο της 3d εκτύπωσης στη βιομηχανία ανταλλακτικών αεροσκαφών, με έμφαση στη 

χρήση κατανεμημένης στρατηγικής κατασκευής για τη μείωση του κόστους απογραφής. 

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κατ 'απαίτηση και η κεντρική παραγωγή ανταλλακτικών 

είναι πιο πιθανό να επιτύχουν. 

Η σκοπιμότητα της τοπικής παραγωγής διερευνάται επίσης από τους Khajavi, 

Partanen, & Holmström, (2014), οι οποίοι μελέτησαν την κατασκευή ανταλλακτικών μέσω 
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ποσοτικής αξιολόγησης βάσει κόστους. Αποδείχθηκε ότι η ΑΜ είναι τόσο εντάσεως 

κεφαλαίου, όσο και εντάσεως εργασίας, καθιστώντας την κεντρική παραγωγή προτιμότερη 

για τα οικονομικά μέτρα. 

Οι Eyers & Potter, (2015) υποδεικνύουν ότι είναι απαραίτητο να γεφυρωθεί η έρευνα 

στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στην ΑΜ και στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού. 

Προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί το e-

CAM στην αλυσίδα εφοδιασμού, η έρευνά τους που βασίζεται στις συνεντεύξεις με τους 

τοπικούς κατασκευαστές ανταλλακτικών αεροδιαστημικής και υποδηλώνει ότι το κόστος των 

μηχανών και των φορέων εκμετάλλευσης, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη διασφάλιση της 

ποιότητας και την αλυσίδα εφοδιασμού υλικών, ο συντονισμός θα πρέπει να εξεταστεί 

περαιτέρω πριν από την ευρεία υιοθέτηση αυτού του μοντέλου e-CAM, για μειώσεις του 

κόστους και αυξημένη αποτελεσματικότητα, που μπορεί να μην ακολουθούνται αυτόματα. 

Ο Sterkman (2015) επικεντρώθηκε στην επίδραση που μπορεί να έχει η 3d εκτύπωση 

στις αλυσίδες εφοδιασμού των υπηρεσιών μετά την πώληση στην αεροναυπηγική βιομηχανία 

και το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι αυτή τη στιγμή η 3d εκτύπωση μπορεί καλύτερα 

να ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτό είναι πιο ευνοϊκό, διότι: τα μηχανήματα της 3d 

εκτύπωσης εξακολουθούν να είναι δαπανηρά και η χαμηλή αξιοποίηση δεν μπορεί να 

δικαιολογήσει αυτά τα επενδυτικά έξοδα, ενώ ταυτόχρονα, αναμένονται ταχείες τεχνολογικές 

εξελίξεις και θα χρειαστεί εξειδικευμένο προσωπικό.  

Ο σημαντικότερος στόχος στο σημερινό επίπεδο είναι να εξασφαλιστεί η προμήθεια 

ανταλλακτικών, ακολουθούμενη από τη βελτίωση των υπηρεσιών και τη μείωση του 

κόστους. Οι Augustsson & Becevic, (2015) διερεύνησαν το κόστος απογραφής για 

ανταλλακτικά χαμηλού κύκλου εργασιών για έναν κατασκευαστή φορτηγών. Κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι το κόστος μπορεί να μειωθεί, αλλά εξακολουθούν να προσφέρουν την ίδια 

διαθεσιμότητα χρησιμοποιώντας την 3d εκτύπωση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό θα 

μπορούσε να συνεπάγεται ότι το κύριο όφελος από τη χρήση της 3d εκτύπωσης είναι μια 

μεγάλη αύξηση στην εξυπηρέτηση των πελατών. Η Daimler, η οποία κατέχει τη μάρκα 

Mercedes-Benz και διαθέτει περισσότερα από 100.000 τυπωμένα πρωτότυπα μέρη, σύμφωνα 

με το Reuters (Taylor & Cremer, 2016), θα επεκτείνει την παραγωγή χρησιμοποιώντας 

μεθόδους 3D εκτύπωσης στο άμεσο μέλλον. 
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Οι Abbink, Karsten, & Basten, (2015) με βάση τις επιλογές μοντέλων, καταλήγουν 

στο συμπέρασμα ότι η 3d εκτύπωση συνήθως δεν είναι επωφελής για καταστάσεις χαμηλής 

ζήτησης, μεμονωμένων στοιχείων. Αυτό συμβαίνει τόσο στην εσωτερική εκτύπωση, όσο και 

στην εξωτερική εκτύπωση. Για μια κατάσταση πολλαπλών στοιχείων, ωστόσο, όπου ο 

εκτυπωτής χρησιμοποιείται επαρκώς, το AM μπορεί να είναι φθηνότερο από τα παραδοσιακά 

μέσα κατασκευής. 

Συνοψίζοντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των πραγματικών περιπτωσιολογικών 

μελετών μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η 3d εκτύπωση είναι μια πολλά υποσχόμενη 

τεχνολογία. Το κόστος απογραφής των ανταλλακτικών χαμηλού κύκλου εργασιών μπορεί να 

μειωθεί και παράλληλα να αυξηθεί η εξυπηρέτηση των πελατών. Το ΑΜ θα μπορούσε να 

είναι επωφελές για εξαρτήματα χαμηλής ζήτησης και καταστάσεις παραγωγής ενός 

μεμονωμένου στοιχείου, εάν είναι δύσκολο να παραχθεί αυτό διαφορετικά. Η κεντρική 

παραγωγή ανταλλακτικών είναι πιο πιθανό να επιτύχει. Αυτό είναι επίσης προτιμότερο για τα 

οικονομικά μέτρα. Το συνολικό απόθεμα ανταλλακτικών μπορεί να μειωθεί σημαντικά 

χρησιμοποιώντας την παραγωγή προσθέτων. Ο σημαντικότερος στόχος είναι να εξασφαλιστεί 

η προμήθεια ανταλλακτικών, ακολουθούμενη από αντίστοιχη βελτίωση των υπηρεσιών και 

μείωση του κόστους. 

 

4.7. Η περίπτωση της 3d εκτύπωσης στην ναυτιλία 

 

Η ναυτιλία δεν θα μείνει εκτός των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της 

πληροφορικής. Παρόλο που δεν υπάρχουν δημοσιευμένες περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά 

με την εφαρμογή σε πραγματικές καταστάσεις, υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες. Εκτός από 

τις γενικές εφαρμογές πρωτοτύπων, υπάρχουν δοκιμές για κατασκευαστές εξαρτημάτων και 

εφαρμογή σε πλοία, τόσο στον αμυντικό τομέα όσο και στην εμπορική ναυτιλία. 

Ένα πιλοτικό έργο με τίτλο «Τρισδιάστατα ανταλλακτικά στην ναυτιλία» (2016) 

ξεκίνησε από το Quarter Innovation, από το Port of Rotterdam Authority και το RDM 

Makerspace με τη συμμετοχή 28 επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι εταίροι της κοινοπραξίας 

επέλεξαν και ανασχεδίασαν τα εξαρτήματα, εάν είχαν εκτυπωθεί και δοκιμάσει τα 

αποτελέσματα. Χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικές διαδικασίες παραγωγής, σημείωσαν τα 
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πλεονεκτήματα των διαφόρων μεθόδων για την παραγωγή προσθέτων και την ωριμότητα της 

τεχνολογίας, όπως την βίωσαν. Έτσι, το έργο έφερε πληθώρα πληροφοριών σχετικά με την 

τρέχουσα και τη μελλοντική κατάσταση της τρισδιάστατης εκτύπωσης ως εναλλακτική 

μέθοδος παραγωγής εξαρτημάτων στον χώρο της ναυτιλίας.  

Το συμπέρασμα ήταν ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει όντως υποσχέσεις για 

ορισμένα τμήματα και ότι οι απαιτήσεις του προϊόντος μπορούν να ικανοποιηθούν σε πολλές 

περιπτώσεις. Επίσης, η επιχειρηματική περίπτωση μπορεί να είναι θετική, ειδικά όταν ο 

χρόνος στην αγορά είναι απαραίτητος. Από την άλλη πλευρά, τα ευρήματα δείχνουν επίσης 

ότι πρέπει να γίνουν επιπλέον εργασίες για την προσαρμογή των κανονισμών ώστε να είναι 

δυνατή η εξειδίκευση τρισδιάστατων τυπωμένων μερών. 

Το Green Ship of the Future (2016) και οι ερευνητές που συμμετείχαν σε αυτό έχουν 

διερευνήσει το χώρο ευκαιριών της τρισδιάστατης εκτύπωσης και της παραγωγής προσθέτων, 

προκειμένου να αξιολογήσουν και να κατανοήσουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας και των 

προερχόμενων ευκαιριών για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Καταλήγουν στην ανάγκη να 

διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο η ναυτιλία και η ναυτιλιακή βιομηχανία μπορούν να 

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης και να αποτελέσουν μέρος της αλλαγής. 

Το αμερικανικό ναυτικό έχει ήδη δοκιμάσει την τεχνολογία για δραστηριότητες 

συντήρησης (Scheck et al., 2016). Η συντήρηση έδωσε στο Ναυτικό το χρόνο που απαιτείται 

για να εγκατασταθεί μόνιμα και να δοκιμάσει έναν 3D εκτυπωτή στο σκάφος. Εν τω μεταξύ, 

τα μέλη του πληρώματος στο πλοίο ήταν απασχολημένα να εκτυπώνουν οτιδήποτε από τις 

πλαστικές σύριγγες, μέχρι τα καπάκια των δεξαμενών λαδιού, για να σχεδιάσουν τα 

αεροπλάνα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μακέτα του θαλάμου διακυβέρνησης. Το 

αμερικανικό ναυτικό υποστηρίζει ότι απέχουν ακόμη αρκετά χρόνια από το να είναι σε θέση 

να εκτυπώσουν τα πραγματικά ανταλλακτικά για τα αεροσκάφη ή το ίδιο το πλοίο, αλλά 

σίγουρα είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης. Ο λόγος για τον οποίο οι τεχνολογίες ΑΜ 

υπόκεινται σε αξιολόγηση είναι η δυνατότητα να μειωθεί ο χρόνος για την προμήθεια 

ανταλλακτικών και εξαρτημάτων στην απομακρυσμένη ζώνη, να εξαλειφθούν οι περιττοί 

παράγοντες και να κερδηθεί σημαντικός χρόνος. 

Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων 

στον κόσμο, η Maersk, διερεύνησε την εκτύπωση 3D ως τρόπο κατασκευής ανταλλακτικών 

στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Τον Ιούνιο του 2015, η εταιρεία αποκάλυψε ότι 
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θα εγκαταστήσει 3D εκτυπωτές στο σκάφος της. Οι εκτυπωτές ήταν σε θέση να εκτυπώσουν 

μια μικρή ποσότητα εξαρτημάτων, σύμφωνα με τα χρησιμοποιούμενα υλικά, τα 

θερμοπλαστικά ABS. Ωστόσο, η εταιρεία εξετάζει την πιθανή χρήση των εκτυπωτών 

πυροσυσσωμάτωσης μετάλλων λέιζερ που βασίζονται σε σκόνη, προκειμένου να βελτιωθεί η 

ποικιλία των τυπωμένων στοιχείων. Το κύριο πλεονέκτημα σχετίζεται με τη δυνατότητα 

άμεσης επιδιόρθωσης σπασμένων εξαρτημάτων, αντί να παρέχεται με ανταλλακτικό όταν το 

σκάφος είναι αγκυροβολημένο σε ένα λιμάνι (Zanardini et al., 2016). Ωστόσο, η επίσημη 

ενημέρωση των αποτελεσμάτων δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα. 

Οι δημοσιευμένες θαλάσσιες υποθέσεις είναι σπάνιες, καθώς τα περισσότερα 

παραδείγματα προέρχονται από τον κλάδο της αεροπλοΐας. Το πιλοτικό έργο «Τρισδιάστατα 

ναυτιλιακά ανταλλακτικά εκτύπωσης» (2016) κατέληξε στην πρακτική εφαρμογή εκτύπωσης 

έξι τμημάτων που χρησιμοποιούνται στην ναυτική βιομηχανία: έλικες, ψυχρά καθίσματα 

βαλβίδας, διαχωριστικά δαχτυλίδια, μεντεσέδες, συνδέσμους και σφραγίδες. Το Tru-Marine 

έχει αναπτύξει μια ιδιόκτητη διαδικασία ΑΜ. Το AM χρησιμοποιείται σε πραγματικό επίπεδο 

της βιομηχανίας για την επισκευή δακτυλίων ακροφυσίου υπερσυμπιεστή. 
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4.8. Η αλυσίδα εφοδιασμού στην ναυτιλία και οι 3d εκτυπώσεις 

 

Η ναυτιλιακή βιομηχανία χαρακτηρίζεται από μεγάλη χρησιμοποίηση εξοπλισμού και 

μηχανημάτων και από πραγματικά συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας. Τα πλοία 

λειτουργούν σε ένα πολύ μοναδικό επιχειρησιακό πλαίσιο και αυτό καθιστά ιδιαίτερα 

σημαντικές τις απαιτήσεις αξιοπιστίας και ασφάλειας (Nenni & Schiraldi, 2013). 

Ο τύπος και η ποσότητα των ανταλλακτικών που πρέπει να βρίσκονται επί του πλοίου 

επιβάλλονται από τις αρχές για την ασφάλειά τους ή προτείνονται από τον κατασκευαστή του 

αρχικού εξοπλισμού, προκειμένου να αποφεύγονται απρόσμενες διακοπές λειτουργίας και 

χρόνος διακοπής της λειτουργίας του πλοίου ή ακόμη και λόγω εμπειρίας. Η απογραφή 

ανταλλακτικών είναι απαραίτητη, αλλά κοστίζει (κυρίως σε κεφάλαιο και σε ορισμένες 

περιπτώσεις, σε διαθέσιμο χώρο). Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές βελτιστοποίησης.  

Οι Nenni & Schiraldi (2013) προτείνουν μια προσέγγιση για τον υπολογισμό του 

βέλτιστου επιπέδου απογραφής για ανταλλακτικά εξοπλισμού πλοίων. Οι Eruguz, Tan, & van 

Houtum, (2015) θεωρούν ένα πρόβλημα ολοκληρωμένης συντήρησης και βελτιστοποίησης 

ανταλλακτικών για ένα κρίσιμο στοιχείο ενός κινούμενου περιουσιακού στοιχείου για το 

οποίο παρατηρείται το επίπεδο υποβάθμισης. 

Η ανάγκη για αντικατάσταση μπορεί να συμβεί είτε επειδή το προκαθορισμένο 

απόθεμα έχει πέσει κάτω από το όριο, είτε πριν από μια προκαθορισμένη συντήρηση ή λόγω 

μιας εξαιρετικής ζημίας. Εάν η αντικατάσταση δεν είναι στο απόθεμα στο πλοίο, τότε ένα 

αίτημα αποστέλλεται στο γραφείο της εταιρίας στην στεριά (συνήθως από τον κύριο 

μηχανικό). Στο γραφείο αυτό, μετά από έγκριση από την τεχνική υπηρεσία, το αίτημα το 

διαβιβάζει στο τμήμα προμηθειών. Η διαδικασία αγοράς είναι λίγο πολύ χαρακτηριστική 

(παραγγελία αγοράς, αιτήσεις παραγγελιών, παραλαβή προσφορών, επιλογή προμηθευτή, 

παραγγελία, παραγγελία, τιμολόγιο). 

Σε αυτό το απλοποιημένο σχήμα, πρέπει να σημειωθεί ότι το πλοίο είναι μακριά από 

τη βάση και αλλάζει θέση. Τα ανταλλακτικά πρέπει να παραδοθούν εγκαίρως στο επόμενο 

λιμάνι που θα φτάσει το πλοίο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να αγοραστεί μια απομίμηση 

του ανταλλακτικού ή να το παραγγείλει κάποιος σε ένα τοπικό συνεργείο. Αν το ζητούμενο 

ανταλλακτικό είναι εκτός αποθέματος στην αποθήκη του επιλεγμένου προμηθευτή, αυτό 
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πρέπει να ζητηθεί από την περιφερειακή αποθήκη, ή τελικά από την ίδια την εταιρία στα 

κεντρικά της. Αν είναι εκτός αποθέματος και εκεί, τότε θα κατασκευαστεί (μόλις υπάρξει 

οικονομική παρτίδα). 

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που εργάζονται στον χώρο της ναυτιλίας 

σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι ενήμεροι για το τι είναι η εκτύπωση 3D. Σχεδόν όλοι ωστόσο 

έχουν μια θετική στάση για τη νέα τεχνολογία και οι υπόλοιποι είναι σκεπτικοί, αλλά όχι 

αρνητικοί. Η κύρια ανησυχία τους ήταν αν το ανταλλακτικό που κατασκευάστηκε από τη 

διαδικασία ΑΜ είναι συγκρίσιμο με το τμήμα που κατασκευάζεται με την παραδοσιακή 

μέθοδο. Μια άλλη ανησυχία ήταν το κόστος της μηχανής AM και το κόστος κατασκευής του 

τμήματος. 

 

4.9. Η χρήση της 3d εκτύπωσης στο μέλλον 

 

Σε ένα μελλοντικό σενάριο, το απαραίτητο ανταλλακτικό μπορεί να γίνει από τον 

τελικό χρήστη στον τόπο που χρειάζεται, στο χρόνο που χρειάζεται, αποφεύγοντας την 

απογραφή μερών. Αυτό που θα χρειαζόταν είναι το σωστό μηχάνημα, ένα αρχείο με τις 

πληροφορίες για την καθοδήγηση του μηχανήματος και την πρώτη ύλη. Με το πάτημα ενός 

κουμπιού το μηχάνημα θα αρχίσει να κάνει το κομμάτι. Οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν 

είναι  

1) είναι τα απαραίτητα (μηχανές, αρχεία και πρώτες ύλες) διαθέσιμα;  

2) Είναι οικονομικότερο να αγοραστεί το κομμάτι;  

Σε κάθε σημείο που διατηρείται αποθήκη ανταλλακτικών για την κάλυψη της ζήτησης 

εξαρτήματος (στο πλοίο, στον προμηθευτή, στην τοπική, περιφερειακή αποθήκη, κεντρική 

αποθήκη ή στα κεντρικά), η διαδικασία ΑΜ θα μπορούσε να γίνει για να αποκτηθούν τα 

οφέλη της νέας τεχνολογίας. Παραδείγματα δείχνουν ότι μπορεί να γίνει σήμερα, αλλά 

υπάρχουν προκλήσεις που επισημάνθηκαν στη βιβλιογραφία και που θα πρέπει να 

απαντηθούν με άμεσο τρόπο στο μέλλον 
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5. Συμπεράσματα 

 

Αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός το ότι στις μέρες μας οι περισσότεροι 

άνθρωποι είναι τουλάχιστον επιφανειακά, ενημερωμένοι σχετικά με την ύπαρξη και τις 

δυνατότητες της 3d εκτύπωσης. Οι ανησυχίες τους για το αν το ανταλλακτικό που 

κατασκευάστηκε από τη διαδικασία ΑΜ είναι συγκρίσιμο με το μέρος που παράγεται με την 

παραδοσιακή μέθοδο θα μπορούσε να ξεπεραστεί με την ανάπτυξη τυποποιημένων μεθόδων 

δοκιμών και μερών. Για την ώρα υπάρχουν πρότυπα για τη δοκιμή των υλικών σειράς και τα 

μέρη μπορούν να δοκιμαστούν με τους τρόπους που δοκιμάζονται τα συμβατικά μέρη. Όσον 

αφορά το κόστος, καθώς η αγορά εξελίσσεται, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας λήγουν και η 

ζήτηση αυξάνεται, το κόστος του μηχανήματος 3d εκτύπωσης καθώς και το κόστος 

παραγωγής θα μειωθούν. 

Προφανώς υπάρχουν περισσότερα ζητήματα που πρέπει να γίνουν σταδιακά. Όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχουν πολλές διαδικασίες ΑΜ διαθέσιμες. Ποιες από τις 

διεργασίες ταιριάζουν καλύτερα στην εγκατάσταση επί του πλοίου; Πώς θα προστατεύονται 

τα πνευματικά δικαιώματα; Πώς θα διανεμηθούν τα απαιτούμενα αρχεία; Σε ποιο σημείο 

στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι βέλτιστο να υπάρχει η διαδικασία ΑΜ των εξαρτημάτων; 

Πώς θα εκπαιδευτεί το προσωπικό στη νέα τεχνολογία, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πωλητής 

στον προμηθευτή θα γίνει κατασκευαστής; Τα ερωτήματα αυτά αναμένεται να απαντηθούν 

πειστικά στο άμεσο μέλλον. 

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της ΑΜ είναι η ευέλικτη παραγωγή εξατομικευμένων 

προϊόντων, σε μικρές παρτίδες. Ο άμεσος μετασχηματισμός των τρισδιάστατων δεδομένων 

που αποθηκεύονται σε ένα φάκελο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, απλά με την παροχή 

πρώτων υλών στη μηχανή και την παραγωγή φυσικών αντικειμένων, αποφεύγοντας την 

ανάγκη για το βήμα της συναρμολόγησης, μπορεί να εφαρμοστεί στην κατασκευή 

ανταλλακτικών. Η συνέπεια θα είναι η αλλαγή στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτό θα 

εξασφαλίσει την προμήθεια ανταλλακτικών, με επακόλουθη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και μείωση του κόστους. 
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Οι περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με την εφαρμογή της ΑΜ, σε βιομηχανίες 

παρόμοιες με την ναυτιλία, πρέπει να προσφέρουν αρκετά μαθήματα. Το κόστος των 

αποθεμάτων για εξαρτήματα χαμηλής κατανάλωσης μπορεί να μειωθεί με ταυτόχρονη 

βελτίωση του χρόνου εξυπηρέτησης πελατών. Όταν ο εκτυπωτής χρησιμοποιείται επαρκώς, 

το AM μπορεί να είναι φθηνότερο από την παραγωγή που εφαρμόζει παραδοσιακά μέσα. Το 

ΑΜ θα μπορούσε να είναι επωφελές για καταστάσεις χαμηλής ζήτησης μεμονωμένων 

εξαρτημάτων, αν είναι δύσκολο να κατασκευαστούν διαφορετικά. Η κεντρική παραγωγή 

εξαρτημάτων είναι πιο πιθανό να επιτύχει. Αυτό είναι επίσης προτιμότερο σε οικονομική 

βάση. Το συνολικό απόθεμα ανταλλακτικών μπορεί να μειωθεί σημαντικά με τη χρήση του 

AM. Ο σημαντικότερος στόχος είναι να εξασφαλιστεί η προσφορά ανταλλακτικών, 

ακολουθούμενη από βελτίωση των υπηρεσιών και μείωση του κόστους. 

Όσον αφορά τις απόψεις των ανθρώπων της ναυτιλίας, η ΑΜ είναι μια πολλά 

υποσχόμενη τεχνολογία και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τη ναυτιλιακή βιομηχανία. 

Τα αναμενόμενα πρότυπα θα διασφαλίσουν ότι θα υπάρχουν μέθοδοι για την εξασφάλιση 

διαδικασιών και δοκιμών. Όσο περισσότερο προχωρά η αγορά, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

λήγουν και η ζήτηση αυξάνεται, τόσο περισσότερο το κόστος του μηχανήματος καθώς και το 

κόστος παραγωγής θα πέσουν. Η ναυτιλιακή βιομηχανία μπορεί να μάθει από άλλους 

κλάδους που έχουν ήδη προσαρμόσει την ΑΜ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά χρειάζεται 

περαιτέρω μελέτη που θα λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
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