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ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ SUPPLY CHAIN
INITIATIVE - 2018

Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Dedicated.

Η µεθοδολογία που βασίζεται στο διαδίκτυο εγγυάται τη διαφύλαξη του
απόρρητου των απαντήσεων της εταιρίας σας. Μόνο η Dedicated, η εταιρεία
ερευνών που διορίστηκε για να διεξάγει την έρευνα αυτή, έχει πρόσβαση στις
συνεισφορές από µεµονωµένες εταιρείες. 

Τα δεδοµένα διατηρηθούν ανώνυµα και συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα
ευρήµατα θα συµπεριληφθούν στην επόµενη ετήσια έκθεση της Supply Chain
Initiative.

Η συµπλήρωση της έρευνας είναι υποχρεωτική για όλες τις εγγεγραµµένες
εταιρείες, εξαιρουµένων των πολύ µικρών και των µικρών επιχειρήσεων, οι
οποίες καλούνται µόνο να συµµετάσχουν. Σας ζητούµε να συµπληρώσετε το
παρόν ερωτηµατολόγιο έως τις 19 Οκτωβρίου 2018.

Η φράση «The Principles of Good Practice» αναφέρεται στις αρχές ορθής
πρακτικής στις κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων που
υιοθετήθηκε στις 29 Νοεµβρίου 2011.

http://supplychaininitiative.eu/about-initiative/principles-good-practice-
vertical-relationships-food-supply-chain

Για να ξεκινήσετε την έρευνα, κάντε κλικ στο κουµπί «Επόµενο».

javascript:void()
http://supplychaininitiative.eu/about-initiative/principles-good-practice-vertical-relationships-food-supply-chain


 

dedicated 2015

 

Δημογραφικά στοιχεία εταιρίας

1. Για ποια χώρα απαντάτε σε αυτήν την έρευνα; [Σηµειώστε ένα πλαίσιο, επιτρέπεται µία
απάντηση ]

Αυστρία Γερµανία Ολλανδία
Βέλγιο Ελλάδα Πολωνία
Βουλγαρία Ουγγαρία Πορτογαλία
Κροατία Ιρλανδία Ρουµανία
Κύπρος Ιταλία Σλοβακία
Δηµοκρατία της Τσεχίας          Λετονία Σλοβενία
Δανία Λιθουανία Ισπανία
Εσθονία Λουξεµβούργο          Σουηδία
Φιλανδία Μάλτα Ηνωµένο Βασίλειο
Γαλλία   
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Σεβασμός στις δεσμεύσεις της διαδικασίας

A. Κατάρτιση των αρµόδιων µελών του προσωπικού σας για διασφάλιση της συµµόρφωσης
µε τις Αρχές Ορθής Πρακτικής (Principles of Good Practice)

2. Από τη στιγµή της εγγραφής σας καταρτίσατε τα αρµόδια µέλη του προσωπικού σας για να
διασφαλίσετε τη συµµόρφωση µε τις Αρχές Ορθής Πρακτικής, όπως απαιτείται από το πλαίσιο
εργασίας; [Σηµειώστε ένα πλαίσιο, επιτρέπεται µία απάντηση]

Ναι
Εν µέρει
Όχι
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2.β Πόσα µέλη του προσωπικού σας έχουν καταρτιστεί; [Εισάγετε αριθµό]

Μέλη προσωπικού
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Ενημέρωση της εγγραφής σας στους επιχειρηματικούς σας εταίρους

3. Ενηµέρωσε η εταιρία σας τους επιχειρηµατικούς της εταίρους για την εγγραφή της στην
Supply Chain Initiative; [Σηµειώστε ένα πλαίσιο, επιτρέπεται µία απάντηση]

Ναι, σε εθνικό επίπεδο
Ναι, σε επίπεδο οµάδας
Ναι, σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο οµάδας
Όχι

dedicated 2015

 

Αντιμετώπιση κατηγορίας παραβίασης Αρχής

Υπολογίζουµε την αποτελεσµατικότητα των επιλογών επίλυσης διαφορών που παρέχονται από
την Supply Chain Initiative.

A/ Αντιµετώπιση κατηγορίας παραβίασης Αρχής

4. Έχει έρθει αντιµέτωπη η εταιρία σας µε κατηγορία παραβίασης Αρχής Ορθής Πρακτικής από
την 20 Νοεµβρίου 2017; [Σηµειώστε ένα πλαίσιο, επιτρέπεται µία απάντηση]

Υπολογίζουµε την αποτελεσµατικότητα των επιλογών επίλυσης διαφορών που παρέχονται από
την Supply Chain Initiative.
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A/ Αντιµετώπιση κατηγορίας παραβίασης Αρχής

4. Έχει έρθει αντιµέτωπη η εταιρία σας µε κατηγορία παραβίασης Αρχής Ορθής Πρακτικής από
τη στιγµή της εγγραφής σας; [Σηµειώστε ένα πλαίσιο, επιτρέπεται µία απάντηση]

Ναι
Όχι
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Αντιμετώπιση κατηγορίας παραβίασης Αρχής

4.α Η εταιρία σας επίλυσε το πρόβληµα ανεπίσηµα/χωρίς επίσηµο παράπονο από την 20
Νοεµβρίου 2017; [Σηµειώστε ένα πλαίσιο, επιτρέπεται µία απάντηση]

4.α Η εταιρία σας επίλυσε το πρόβληµα ανεπίσηµα/χωρίς επίσηµο παράπονο από τη στιγµή
της εγγραφής σας; [Σηµειώστε ένα πλαίσιο, επιτρέπεται µία απάντηση]

Ναι
Όχι
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Αντιμετώπιση κατηγορίας παραβίασης Αρχής

5.α Έχει υποβάλλει η εταιρία σας παράπονα στους εµπορικούς εταίρους σχετικά µε την
παραβίαση των Αρχών Ορθής Πρακτικής από την 20 Νοεµβρίου 2017; [Σηµειώστε ένα
πλαίσιο, επιτρέπεται µία απάντηση]

5.α Έχει υποβάλλει η εταιρία σας παράπονα στους εµπορικούς εταίρους σχετικά µε την
παραβίαση των Αρχών Ορθής Πρακτικής από τη στιγµή της εγγραφής σας; [Σηµειώστε ένα
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πλαίσιο, επιτρέπεται µία απάντηση]

Ναι
Όχι
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Αντιμετώπιση κατηγορίας παραβίασης Αρχής

5.β Πόσα παράπονα ήταν ατοµικές διαφορές και πόσα ήταν συγκεντρωµένες διαφορές µέσω
της SCI; [Εισάγετε τον αριθµό των ατοµικών και των συγκεντρωµένων διαφορών σε καθένα
από τα πλαίσια παρακάτω]

[Διµερής διαφορά είναι η διαφορά που προκύπτει µεταξύ δύο εταιρειών που αφορά κατηγορία
παραβίασης των Αρχών Ορθής Πρακτικής. Συγκεντρωµένη διαφορά είναι η διαφορά που
αφορά µια κατηγορία σοβαρής παραβίασης Αρχής που εισάγεται από πολλαπλές εταιρείες οι
οποίες έχουν επηρεαστεί µε παρόµοιο τρόπο.]

Ατοµική/ές διαφορά/ές

Συγκεντρωµένη/ες διαφορά/ές µέσω της SCI
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Αντιμετώπιση κατηγορίας παραβίασης Αρχής

5.γ Έχετε χρησιµοποιήσει την εθνική πλατφόρµα; [Σηµειώστε ένα πλαίσιο, επιτρέπεται µία
απάντηση]

[Η εθνική πλατφόρµα είναι µια δοµή πολλαπλών ενδιαφερόντων για τον διάλογο σε εθνικό
επίπεδο. Μπορεί να προωθήσει την SCI, να συζητήσει για χρηστές και µη πρακτικές, να
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ευαισθητοποιήσει για πιθανά υφιστάµενα εθνικά προγράµµατα διαµεσολάβησης ή διαιτησίας,
να αναλύσει συγκεντρωµένες διαφορές κ.λπ.]

Ναι
Όχι
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Αντιμετώπιση κατηγορίας παραβίασης Αρχής

5.δ Κατά την υποβολή παραπόνων από τη στιγµή της εγγραφής σας, ποιες Αρχές Ορθής
Πρακτικής φέρεται να έχουν παραβιαστεί; [Σηµειώστε τα αντίστοιχα πλαίσια, επιτρέπονται
πολλαπλές απαντήσεις]

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ: Τα συµβαλλόµενα µέρη θα πρέπει πάντα να λαµβάνουν υπόψη τα συµφέροντα των
καταναλωτών και τη γενικότερη βιωσιµότητα της αλυσίδας εφοδιασµού στις σχέσεις τους µε άλλες
επιχειρήσεις (B2B). Τα συµβαλλόµενα µέρη θα πρέπει να διασφαλίζουν µέγιστη αποδοτικότητα και
βελτιστοποίηση των πόρων κατά τη διανοµή των αγαθών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασµού.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:Τα συµβαλλόµενα µέρη αποτελούν ανεξάρτητες οικονοµικές οντότητες που
σέβονται η µια το δικαίωµα της άλλης να καταρτίζει δική της στρατηγική και πολιτική διαχείρισης,
συµπεριλαµβανοµένης της ελευθερίας να αποφασίζει ανεξάρτητα κατά πόσο θα συµµετέχει σε
οποιαδήποτε συµφωνία.

ΧΡΗΣΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΘΗ:  Στις µεταξύ τους συναλλαγές τα συµβαλλόµενα µέρη θα πρέπει να
επιδεικνύουν υπευθυνότητα, καλή πίστη και επαγγελµατική ευσυνειδησία.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ:  Οι συµφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό ή,
στις περιπτώσεις που είναι προφορικές, θα πρέπει να είναι αµοιβαία αποδεκτές και κατάλληλες. Θα
πρέπει να είναι σαφείς και διαφανείς και να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερα συναφή και
προβλέψιµα στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων και των διαδικασιών που αφορούν τη
λύση τους.

ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΤΗΤΑ:  Δεν πραγµατοποιείται µονοµερής µεταβολή των συµβατικών όρων, εκτός εάν
αυτή η δυνατότητα, καθώς και οι περιπτώσεις και οι σχετικοί όροι έχουν συµφωνηθεί εκ των προτέρων.
Οι συµφωνίες θα πρέπει να περιγράφουν τη διαδικασία βάσει της οποίας το κάθε µέρος θα συζητά µε το
άλλο τυχόν µεταβολές που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή της συµφωνίας ή οφείλονται σε
απρόβλεπτες συνθήκες, όπως ορίζεται στη συµφωνία.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ:  Οι συµφωνίες πρέπει να τηρούνται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ:  Τυχόν ανταλλαγή πληροφοριών πραγµατοποιείται µε αυστηρή συµµόρφωση προς τη
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νοµοθεσία περί ανταγωνισµού και οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νοµοθεσία και τα µέρη θα πρέπει να
µεριµνούν σε εύλογο βαθµό για τη διασφάλιση της παροχής ορθών και µη παραπλανητικών
πληροφοριών.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ:  Πρέπει να τηρείται η εµπιστευτικότητα των πληροφοριών, εκτός εάν αυτές
είναι ήδη διαθέσιµες στο κοινό ή έχουν ήδη ληφθεί µε ανεξάρτητο τρόπο από το ενδιαφερόµενο µέρος,
νοµίµως και καλή τη πίστει. Οι εµπιστευτικές πληροφορίες χρησιµοποιούνται από το ενδιαφερόµενο
µέρος αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους του κοινοποιήθηκαν.

ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:  Όλα τα συµβαλλόµενα µέρη στην αλυσίδα εφοδιασµού θα
πρέπει να επωµίζονται τα ίδια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που τους αναλογούν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ:  Ένα συµβαλλόµενο µέρος δεν καταφεύγει σε απειλές για να αποκτήσει
αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα ή να µετακυλίσει αδικαιολόγητο κόστος.
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Αντιμετώπιση κατηγορίας παραβίασης Αρχής

5.ε Υποβάλατε παράπονο / παράπονα σε εταιρεία / εταιρείες µε έδρα σε χώρα / χώρες της
ΕΕ διαφορετική/ές από τη δική σας; [Σηµειώστε ένα πλαίσιο, επιτρέπεται µία απάντηση]

Ναι
Όχι
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Αντιμετώπιση κατηγορίας παραβίασης Αρχής

5.ζ Σε ποια/ες χώρα/ες έδρευε η εταιρεία; [Σηµειώστε τα αντίστοιχα πλαίσια, επιτρέπονται
πολλαπλές απαντήσεις]
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Αυστρία Γερµανία Ολλανδία
Βέλγιο Ελλάδα Πολωνία
Βουλγαρία Ουγγαρία Πορτογαλία
Κροατία Ιρλανδία Ρουµανία
Κύπρος Ιταλία Σλοβακία
Δηµοκρατία της Τσεχίας          Λετονία Σλοβενία
Δανία Λιθουανία Ισπανία
Εσθονία Λουξεµβούργο          Σουηδία
Φιλανδία Μάλτα Ηνωµένο Βασίλειο
Γαλλία   
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Αντιμετώπιση κατηγορίας παραβίασης Αρχής

5.η Έχει εκτεθεί η εταιρία σας σε εµπορικά αντίποινα, από την 20 Νοεµβρίου 2017/ τη
στιγµή της εγγραφής σας από εµπορικό εταίρο εγγεγραµµένο στην Supply Chain Initiative
µετά από την ενεργοποίηση από την πλευρά σας µίας εκ των επιλογών επίλυσης διαφορών;
[Συµπληρώστε ένα πλαίσιο, επιτρέπεται µία απάντηση]

Ναι
Όχι
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Αντιμετώπιση κατηγορίας παραβίασης Αρχής

5.θ Ποια είναι η κατάσταση των παραπόνων που έχετε υποβάλει από την 20 Νοεµβρίου 2017;
[Εισάγετε αριθµό σε κάθε πλαίσιο]

5.θ Ποια είναι η κατάσταση των παραπόνων που έχετε υποβάλει από τη στιγµή της εγγραφής
σας; [Εισάγετε αριθµό σε κάθε πλαίσιο]
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Το παράπονο έχει/ τα παράπονα έχουν επιλυθεί

Το παράπονο δεν έχει/ τα παράπονα δεν έχουν επιλυθεί ακόµη και εξακολουθεί να
εκκρεµεί/ εξακολουθούν να εκκρεµούν

Το παράπονο δεν έχει/ τα παράπονα δεν έχουν επιλυθεί (δεν ήταν δυνατή η επίλυση
της διαφοράς)
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Αντιμετώπιση κατηγορίας παραβίασης Αρχής

5.ι Μεταξύ του συνολικού αριθµού παραπόνων που υποβλήθηκαν από την 20 Νοεµβρίου
2017, ποιος είναι ο τελικός µηχανισµός που οδήγησε στην επίλυση της διαφοράς; [Εισάγετε
τον αριθµό επιλυµένων διαφορών για κάθε πιθανό µηχανισµό επίλυσης διαφορών που
οδήγησε στην επίλυση της διαφοράς]

[Παράδειγµα: Για να επιλύσετε ένα παράπονο, προσφύγατε στην εµπορική παρακολούθηση,
µετά στον υπεύθυνο του εσωτερικού γραφείου επιλύσεων διαφορών και µετά στη
διαµεσολάβηση. Το παράπονα επιλύθηκε τελικά από τη διαµεσολάβηση. Η διαµεσολάβηση
πρέπει να λογιστεί ως η επιλογή που οδήγησε στην επίλυση της διαφοράς.]

 

Αριθµός παραπόνων
που έχει υποβάλλει
η εταιρία σας και
έχουν επιλυθεί από
την 20 Νοεµβρίου

2017

 

Αριθµός παραπόνων
που έχει υποβάλλει
η εταιρία σας και

έχουν
επιλυθεί εντός 4

µηνών

Εµπορική παρακολούθηση (αναγωγή του προβλήµατος
σε υψηλότερο επίπεδο της εµπορικής ιεραρχίας του
εµπορικού εταίρου)

παράπονα  παράπονα

Εσωτερικό γραφείο επιλύσεων διαφορών για τους
εµπορικούς εταίρους

παράπονα παράπονα

Διαµεσολάβηση παράπονα παράπονα

Διαιτησία παράπονα παράπονα

Δικαιοδοτικές µέθοδοι σύµφωνα µε τους εθνικούς
κανόνες και κανονισµούς

παράπονα παράπονα
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Αντιμετώπιση κατηγορίας παραβίασης Αρχής

5.ι Μεταξύ του συνολικού αριθµού παραπόνων που υποβλήθηκαν από τη στιγµή της εγγραφής
σας, ποιος είναι ο τελικός µηχανισµός που οδήγησε στην επίλυση της διαφοράς; [Εισάγετε τον
αριθµό επιλυµένων διαφορών για κάθε πιθανό µηχανισµό επίλυσης διαφορών που οδήγησε
στην επίλυση της διαφοράς]

[Παράδειγµα: Για να επιλύσετε ένα παράπονο, προσφύγατε στην εµπορική παρακολούθηση,
µετά στον υπεύθυνο του εσωτερικού γραφείου επιλύσεων διαφορών και µετά στη
διαµεσολάβηση. Το παράπονα επιλύθηκε τελικά από τη διαµεσολάβηση. Η διαµεσολάβηση
πρέπει να λογιστεί ως η επιλογή που οδήγησε στην επίλυση της διαφοράς.]

 

Αριθµός παραπόνων
που έχει υποβάλλει
η εταιρία σας και
έχουν επιλυθεί από
τη στιγµή της
εγγραφής σας

 

Αριθµός παραπόνων
που έχει υποβάλλει
η εταιρία σας και

έχουν
επιλυθεί εντός 4

µηνών

Εµπορική παρακολούθηση (αναγωγή του προβλήµατος
σε υψηλότερο επίπεδο της εµπορικής ιεραρχίας του
εµπορικού εταίρου)

παράπονα  παράπονα

Εσωτερικό γραφείο επιλύσεων διαφορών για τους
εµπορικούς εταίρους

παράπονα παράπονα

Διαµεσολάβηση παράπονα παράπονα

Διαιτησία παράπονα παράπονα

Δικαιοδοτικές µέθοδοι σύµφωνα µε τους εθνικούς
κανόνες και κανονισµούς παράπονα παράπονα
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Ληφθέντα παράπονα

6.α Έχει δεχθεί η εταιρία σας παράπονα από εµπορικούς εταίρους σχετικά µε την παραβίαση
των Αρχών Ορθής Πρακτικής από την 20 Νοεµβρίου 2017;

6.α Έχει δεχθεί η εταιρία σας παράπονα από εµπορικούς εταίρους σχετικά µε την παραβίαση
των Αρχών Ορθής Πρακτικής από τη στιγµή της εγγραφής σας;

Ναι
Όχι

6.β Πόσα παράπονα έχετε λάβει; [Εισάγετε αριθµό]

παράπονα
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Ληφθέντα παράπονα

6.γ Πόσα παράπονα έχουν υποβληθεί από εταιρείας οι οποίες δεν είναι εγγεγραµµένες στην
SCI; 
[Εισάγετε τον αριθµό των παραπόνων]

παράπονα
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Ληφθέντα παράπονα
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6.δ Λάβατε παράπονο / παράπονα σε εταιρεία / εταιρείες µε έδρα σε χώρα / χώρες της ΕΕ
διαφορετική/ές από τη δική σας; [Συµπληρώστε ένα πλαίσιο, επιτρέπεται µία απάντηση]

Ναι
Όχι
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Ληφθέντα παράπονα

6.ε Σε ποια χώρα/ ποιες χώρες έδρευε/ έδρευαν η εταιρεία/ οι εταιρείες; [Σηµειώστε τα
αντίστοιχα πλαίσια, επιτρέπονται πολλαπλές απαντήσεις]

Αυστρία Γερµανία Ολλανδία
Βέλγιο Ελλάδα Πολωνία
Βουλγαρία Ουγγαρία Πορτογαλία
Κροατία Ιρλανδία Ρουµανία
Κύπρος Ιταλία Σλοβακία
Δηµοκρατία της Τσεχίας          Λετονία Σλοβενία
Δανία Λιθουανία Ισπανία
Εσθονία Λουξεµβούργο          Σουηδία
Φιλανδία Μάλτα Ηνωµένο Βασίλειο
Γαλλία   
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Ληφθέντα παράπονα

6.ζ Κατά τη λήψη των παραπόνων από την 20 Νοεµβρίου 2017, ποιες από τις ακόλουθες
Αρχές Ορθής Πρακτικής φέρεται να έχουν παραβιαστεί;
[Σηµειώστε τα αντίστοιχα πλαίσια, επιτρέπονται πολλαπλές απαντήσεις]

6.ζ Κατά τη λήψη των παραπόνων από τη στιγµή της εγγραφής σας, ποιες από τις ακόλουθες
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Αρχές Ορθής Πρακτικής φέρεται να έχουν παραβιαστεί;
[Σηµειώστε τα αντίστοιχα πλαίσια, επιτρέπονται πολλαπλές απαντήσεις]

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ: Τα συµβαλλόµενα µέρη θα πρέπει πάντα να λαµβάνουν υπόψη τα συµφέροντα των
καταναλωτών και τη γενικότερη βιωσιµότητα της αλυσίδας εφοδιασµού στις σχέσεις τους µε άλλες
επιχειρήσεις (B2B). Τα συµβαλλόµενα µέρη θα πρέπει να διασφαλίζουν µέγιστη αποδοτικότητα και
βελτιστοποίηση των πόρων κατά τη διανοµή των αγαθών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασµού.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:Τα συµβαλλόµενα µέρη αποτελούν ανεξάρτητες οικονοµικές οντότητες που
σέβονται η µια το δικαίωµα της άλλης να καταρτίζει δική της στρατηγική και πολιτική διαχείρισης,
συµπεριλαµβανοµένης της ελευθερίας να αποφασίζει ανεξάρτητα κατά πόσο θα συµµετέχει σε
οποιαδήποτε συµφωνία.

ΧΡΗΣΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΘΗ:  Στις µεταξύ τους συναλλαγές τα συµβαλλόµενα µέρη θα πρέπει να
επιδεικνύουν υπευθυνότητα, καλή πίστη και επαγγελµατική ευσυνειδησία.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ:  Οι συµφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό ή,
στις περιπτώσεις που είναι προφορικές, θα πρέπει να είναι αµοιβαία αποδεκτές και κατάλληλες. Θα
πρέπει να είναι σαφείς και διαφανείς και να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερα συναφή και
προβλέψιµα στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων και των διαδικασιών που αφορούν τη
λύση τους.

ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΤΗΤΑ:  Δεν πραγµατοποιείται µονοµερής µεταβολή των συµβατικών όρων, εκτός εάν
αυτή η δυνατότητα, καθώς και οι περιπτώσεις και οι σχετικοί όροι έχουν συµφωνηθεί εκ των προτέρων.
Οι συµφωνίες θα πρέπει να περιγράφουν τη διαδικασία βάσει της οποίας το κάθε µέρος θα συζητά µε το
άλλο τυχόν µεταβολές που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή της συµφωνίας ή οφείλονται σε
απρόβλεπτες συνθήκες, όπως ορίζεται στη συµφωνία.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ:  Οι συµφωνίες πρέπει να τηρούνται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ:  Τυχόν ανταλλαγή πληροφοριών πραγµατοποιείται µε αυστηρή συµµόρφωση προς τη
νοµοθεσία περί ανταγωνισµού και οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νοµοθεσία και τα µέρη θα πρέπει να
µεριµνούν σε εύλογο βαθµό για τη διασφάλιση της παροχής ορθών και µη παραπλανητικών
πληροφοριών.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ:  Πρέπει να τηρείται η εµπιστευτικότητα των πληροφοριών, εκτός εάν αυτές
είναι ήδη διαθέσιµες στο κοινό ή έχουν ήδη ληφθεί µε ανεξάρτητο τρόπο από το ενδιαφερόµενο µέρος,
νοµίµως και καλή τη πίστει. Οι εµπιστευτικές πληροφορίες χρησιµοποιούνται από το ενδιαφερόµενο
µέρος αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους του κοινοποιήθηκαν.

ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:  Όλα τα συµβαλλόµενα µέρη στην αλυσίδα εφοδιασµού θα
πρέπει να επωµίζονται τα ίδια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που τους αναλογούν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ:  Ένα συµβαλλόµενο µέρος δεν καταφεύγει σε απειλές για να αποκτήσει
αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα ή να µετακυλίσει αδικαιολόγητο κόστος.
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Ληφθέντα παράπονα

6.η Ποια είναι η κατάσταση των παραπόνων που έχετε λάβει από την 20 Νοεµβρίου 2017;
[Εισάγετε αριθµό σε κάθε πλαίσιο]

6.η Ποια είναι η κατάσταση των παραπόνων που έχετε λάβει από τη στιγµή της εγγραφής σας;
[Εισάγετε αριθµό σε κάθε πλαίσιο]

Το παράπονο έχει/ τα παράπονα έχουν επιλυθεί

Το παράπονο δεν έχει/ τα παράπονα δεν έχουν επιλυθεί ακόµη και εξακολουθεί να
εκκρεµεί/ εξακολουθούν να εκκρεµούν

Το παράπονο δεν έχει/ τα παράπονα δεν έχουν επιλυθεί (δεν ήταν δυνατή η
επίλυση της διαφοράς)

dedicated 2015

 

Ληφθέντα παράπονα

6.θ Μεταξύ του συνολικού αριθµού παραπόνων που λυθεί από την 20 Νοεµβρίου 2017, ποιος
είναι ο τελικός µηχανισµός που οδήγησε στην επίλυση της διαφοράς; [Εισάγετε τον αριθµό
επιλυµένων διαφορών για κάθε πιθανό µηχανισµό επίλυσης διαφορών που χρησιµοποιήθηκε] 

[Παράδειγµα: Για να επιλύσετε ένα παράπονο, προσφύγατε στην εµπορική παρακολούθηση,
µετά στον υπεύθυνο του εσωτερικού γραφείου επιλύσεων διαφορών και µετά στη
διαµεσολάβηση. Το παράπονα επιλύθηκε τελικά από τη διαµεσολάβηση. Η διαµεσολάβηση
πρέπει να λογιστεί ως η επιλογή που οδήγησε στην επίλυση της διαφοράς.]

6.θ Μεταξύ του συνολικού αριθµού παραπόνων που λυθεί από τη στιγµή της εγγραφής σας,
ποιος είναι ο τελικός µηχανισµός που οδήγησε στην επίλυση της διαφοράς; [Εισάγετε τον
αριθµό επιλυµένων διαφορών για κάθε πιθανό µηχανισµό επίλυσης διαφορών που
χρησιµοποιήθηκε] 
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[Παράδειγµα: Για να επιλύσετε ένα παράπονο, προσφύγατε στην εµπορική παρακολούθηση,
µετά στον υπεύθυνο του εσωτερικού γραφείου επιλύσεων διαφορών και µετά στη
διαµεσολάβηση. Το παράπονα επιλύθηκε τελικά από τη διαµεσολάβηση. Η διαµεσολάβηση
πρέπει να λογιστεί ως η επιλογή που οδήγησε στην επίλυση της διαφοράς.]

 

Αριθµός παραπόνων
που έχει δεχθεί η
εταιρία σας και

έχουν επιλυθεί από
τις 20 Νοεµβρίου

2017

 

Αριθµός παραπόνων
που έχει δεχθεί η
εταιρία σας και

έχουν
επιλυθεί εντός 4

µηνών

Εµπορική παρακολούθηση (αναγωγή του προβλήµατος
σε υψηλότερο επίπεδο της εµπορικής ιεραρχίας του
εµπορικού εταίρου)

παράπονα  παράπονα

Εσωτερικό γραφείο επιλύσεων διαφορών για τους
εµπορικούς εταίρους

παράπονα παράπονα

Διαµεσολάβηση παράπονα παράπονα

Διαιτησία παράπονα παράπονα

Δικαιοδοτικές µέθοδοι σύµφωνα µε τους εθνικούς
κανόνες και κανονισµούς

παράπονα παράπονα

dedicated 2015

 

Ικανοποίηση και αντίκτυπος στην επιχείρηση

7.α Με κλίµακα από το 1 έως το 10, όπου το 1 είναι η χαµηλότερη βαθµολογία και το 10 πολύ
υψηλή, αξιολογήστε τη συνολική ικανοποίηση της εταιρίας σας όσον αφορά την SCI.
[Εισάγετε αριθµό]

/10

dedicated 2015
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Ικανοποίηση και αντίκτυπος στην επιχείρηση

7.β Σας έχει βοηθήσει η SCI… [Σηµειώστε τα αντίστοιχα πλαίσια, επιτρέπονται πολλαπλές
απαντήσεις, επιτρέπεται να µην απαντήσετε]

να βελτιωθεί η καθηµερινή επικοινωνία µε τους εµπορικούς σας εταίρους
να αντιµετωπιστούν διαφορές
να βελτιωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες της εταιρίας σας
άλλο
δεν γνωρίζω
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Ικανοποίηση και αντίκτυπος στην επιχείρηση

7.γ Τι ζητήµατα έχετε βιώσει µε την SCI; [Σηµειώστε τα αντίστοιχα πλαίσια, επιτρέπονται
πολλαπλές απαντήσεις, επιτρέπεται να µην απαντήσετε] Η απάντησή σας θα µας βοηθούσε
στη βελτίωση της SCI.

οι επιχειρηµατικοί εταίροι µου δεν είναι εγγεγραµµένοι και ως εκ τούτου δεν µπορώ να χρησιµοποιήσω
το σύστηµα SCI
το SCI δεν µε βοήθησε να αντιµετωπίσω παραβιάσεις των αρχών ορθής πρακτικής
το SCI δεν µε βοήθησε να επιλύσω διαφορές για παραβιάσεις των αρχών ορθής πρακτικής µε τους
επιχειρηµατικούς εταίρους µου
Φοβάµαι και/ή έχω βιώσει αντίποινα
άλλο

dedicated 2015

 

javascript:void()
javascript:void()
javascript:void()
javascript:void()


Συμπέρασμα

Οι πληροφορίες που παρέχετε θα παραµείνουν εµπιστευτικές. Σας ευχαριστούµε που µας
παρέχετε τις παρακάτω πληροφορίες, συµβάλλοντας στην προσπάθειά µας να διασφαλίσουµε
την κατάλληλη διαχείριση της έρευνας και να εξαλείψουµε το ενδεχόµενο πιθανής
αντιγραφής.

Όνοµα εταιρίας (εθνική εταιρία):

Χώρα :

Αυστρία Γερµανία Ολλανδία
Βέλγιο Ελλάδα Πολωνία
Βουλγαρία Ουγγαρία Πορτογαλία
Κροατία Ιρλανδία Ρουµανία
Κύπρος Ιταλία Σλοβακία
Δηµοκρατία της Τσεχίας          Λετονία Σλοβενία
Δανία Λιθουανία Ισπανία
Εσθονία Λουξεµβούργο          Σουηδία
Φιλανδία Μάλτα Ηνωµένο Βασίλειο
Γαλλία   

dedicated 2015

 

Συμπέρασμα

ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ SUPPLY CHAIN INITIATIVE -
2018

Σας ευχαριστούµε πολύ για το χρόνο σας και την υποστήριξή σας στη συλλογή
γεγονότων και αριθµών όσον αφορά την εφαρµογή της Supply Chain Initiative –
Συµβάλλουµε µαζί για την εφαρµογή ορθών εµπορικών πρακτικών.

Εάν έχετε απορίες σχετικά µε το περιεχόµενο της έρευνας, µπορείτε να στείλετε
ένα email στη διεύθυνση info@supplychaininitiative.eu
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Εάν αντιµετωπίζετε τυχόν τεχνικά προβλήµατα, επικοινωνήστε στη
διεύθυνση jose.arias@dedicated.be

Επισηµάνετε το πλαίσιο «Επιβεβαίωση» και στη συνέχεια κάντε κλικ στο
«Επόµενο»

Validate (Επιβεβαίωση)
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