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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 
Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ πψο ε ηερλνινγηθή 
πξφνδνο πξνζζέηεη λέεο παξακέηξνπο ζηελ αλζξψπηλε δσή θαη ζεκαηνδνηεί ζεκαληηθέο 
αιιαγέο ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηελεξγνχληαη νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Λέγεηαη 
ζπρλά φηη ην Γηαδίθηπν (Internet) θαη ν παγθφζκηνο ηζηφο (www) ζπλζέηνπλ κηα παγθφζκηα 
αγνξά, ε νπνία απνηειεί έλα ηδαληθφ ππφβαζξν γηα ηελ εμάπισζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Αλακθηζβήηεηα φιεο νη κνξθέο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηεμάγνληαη 
ζην πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία. Με ηελ πάξνδν ησλ 
εηψλ, ηα επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγίαο καο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχκε θαη λα 
ζπλαιιαδφκαζηε κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ζε ζρέζε αθφκα θαη κε ην θνληηλφ παξειζφλ. 
ηηο κέξεο καο ε χπαξμε θαη ε ζπλερήο άλζεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κέζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηξία ζεκαληηθά ηερλνινγηθά άικαηα. Ζ εθπιεθηηθή πξφνδνο 
πνπ έρεη ιάβεη ρψξα ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ησλ πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, ε πξνψζεζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο λένπ δηαδξαζηηθνχ θαη θαηλνηφκνπ κέζνπ 
επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ θαη ε δεκηνπξγία ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. 
 
Οη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 
έρνπλ πξνθαιέζεη κηα πξαγκαηηθή επαλάζηαζε ζε πνιινχο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη 
εξγαζίαο. ήκεξα ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 
ηε δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ, ηελ εμεηδίθεπζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ, ηνλ έληνλν 
αληαγσληζκφ, ηε δξαζηηθή ζχληκεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ. Ζ 
αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε λέα επνρή εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ ηθαλφηεηα 
πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο απηέο ζπλζήθεο. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ θαη ηεο θνπιηνχξαο ηεο επηρείξεζεο - πνπ ε λέεο ηερλνινγίεο 
εηζάγνπλ θαη επηβάιινπλ – κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ απνδνηηθφηεξε δηνίθεζε ηεο 
επηρείξεζεο, ζηε βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ θεθαιαηαθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη αλζξσπίλσλ 
πφξσλ, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ησλ απνζεκάησλ, ζηελ ηαρχηεξε 
αληαπφθξηζε ζηηο έληνλα κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ζηελ επέθηαζε ζε λέεο 
αγνξέο θαη ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο. Φαίλεηαη πσο ηειηθά ζην αληαγσληζηηθφ πεδίν ηνπ 21νπ 
αηψλα, νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα επηβηψζνπλ ζα είλαη απηέο πνπ ζηνλ παξφληα ρξφλν ζα 
θάλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο πξαθηηθέο 
ηνπο.  
 
Ζ νπζηαζηηθή επηδίσμε θάζε επηρείξεζεο ζηνλ έληνλα αληαγσληζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν ηεο 
επνρήο καο είλαη ε εμαζθάιηζε ζηξαηεγηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Ζ ηερλνινγία θαη εηδηθφηεξα ην 
ειεθηξνληθφ εκπφξην παξέρεη επέιηθηεο θαη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ 
επηρεηξήζεσλ ζηηο επηζπκεηέο αγνξέο (target markets) παξεκβαίλνληαο επεξγεηηθά ζε θάζε 
ζηάδην ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπο (value chain). Δπίζεο ε εκθάληζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 
έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα ελδπλακψζνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο ζρέζεηο 
κε ηνπο πειάηεο ηνπο θαη λα δηεπξχλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζε λέεο αγνξέο ηφζν ζε 
εζληθφ φζν θαη δηεζλέο επίπεδν. 
 
Παξά ην γεγνλφο φηη ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ ζα πξνθξηζνχλ θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο 
ηερλνινγηθέο ιχζεηο ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηελ ίδηα ηελ αγνξά, ε Πνιηηεία κπνξεί λα παίμεη έλα 
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ζεζκηθφ ξφιν πξνο ηε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ ςεθηαθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, 
κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο δπλακηθήο παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε λέα 
ςεθηαθή νηθνλνκία. Σν Ζιεθηξνληθφ εκπφξην αλαθέξεηαη ζην εκπφξην πνπ ιακβάλεη ρψξα 
δηα κέζνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζπλήζσο κε ηελ επίζθεςε ελφο αγνξαζηή θαη ελφο πσιεηή ζην 
δηθηπαθφ ηφπν (web site), ε νπνία θαηαιήγεη ζε κία επί ηφπνπ ζπλαιιαγή Γηα ηνπο 
επηζθέπηεο ζην Γηαδίθηπν, ν κφλνο ηξφπνο λα ζρεκαηίζνπλ κία εηθφλα γηα κηα επηρείξεζε 
είλαη απηφ πνπ βιέπνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. Δθεί είλαη ε βηηξίλα θαη ην γξαθείν ηεο εηαηξείαο 
θαη εθεί θαίλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηνλ πειάηε. Απηή κπνξεί λα πξνζθέξεη 
λένπο πειάηεο θαη λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα θαη ην φλνκα ηεο επηρείξεζεο ή αθφκα θαη λα ηε 
δπζθεκίζεη ή λα απνηξέςεη ηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο. Απιά, φπσο θαη θάζε επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα, πξέπεη αληηκεησπηζηεί κε ηνλ θαηάιιειν επαγγεικαηηζκφ. ην πξφζθαην 
παξειζφλ νη ζπλαιιαγέο θαη νη αγνξέο ησλ θαηαλαισηψλ θαη αληίζηνηρα ν πσιήζεηο ησλ 
εκπφξσλ γίλνληαλ κε θαζαξά ζπκβαηηθά κέζα. Οη θαηαλαισηέο πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ 
απηφ πνπ επηζπκνχζαλ ή λα δερηνχλ κία ππεξεζία έπξεπε λα κεηαβνχλ ζηελ έδξα ηνπ 
πξνκεζεπηή ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ. ηηο κέξεο καο ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ 
ζπλαιιαγψλ έρεη αιιάμεη ξηδηθά. Έλαο απφ ηνπο λένπο θαη ηάρηζηνπο ηξφπνπο εμππεξέηεζεο 
ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ξαγδαία ζην 
εμσηεξηθφ αιιά θαη ζηελ Διιάδα κε πην αξγνχο φκσο ξπζκνχο. 
 
ηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί εμεηάδεηαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ 
ηνπξηζκφ, ζηηο εθαξκνγέο ηνπ, ζηηο επηπηψζεηο, ζηα νθέιε θαη πιενλεθηήκαηα απφ ηελ 
εθαξκνγή ηνπ, ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε θαζψο θαη ζην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηελ 
Διιάδα. Αθνινπζεί κηα ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ ηζηνζειίδσλ δπν ειιεληθψλ 
μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ απεηθνλίδεη ζσζηέο θαη ιαλζαζκέλεο πξαθηηθέο 
ζρεδηαζκνχ θαη παξνπζίαζεο ηζηνζειίδσλ. Απηή ε κειέηε απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε 
δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ελφο εηθνληθνχ μελνδνρείνπ ζηε αληνξίλε, κε ζηφρν ηε 
ζπκπιήξσζε ηνπ θελνχ πνπ ππάξρεη ζηηο αλάινγεο ηζηνζειίδεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, κε κηα πην 
πνηνηηθή θαη θαιαίζζεηε πξνζέγγηζε, ε νπνία ζπλνδεχεη απηή ηε κειέηε ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

 

1.1 INTERNET ΚΑΙ WORLD WIDE WEB (www) 

1.1.1 Οξηζκόο 

 
Σν Γηαδίθηπν είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ 
ηειεπηθνηλσληψλ. Απνηειείηαη απφ ρηιηάδεο δηαζπλδεφκελα δίθηπα ππνινγηζηψλ ηα νπνία 
είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. ην Γηαδίθηπν ππάξρνπλ 
εθαηνκκχξηα site αλά ην θφζκν φπνπ θαλείο κπνξεί λα βξεη νηηδήπνηε κπνξεί λα ζθεθηεί, απφ 
ζπληαγέο καγεηξηθήο κέρξη εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ επηζηεκνληθφ 
ρψξν. Θα κπνξνχζε λα παξνκνηαζηεί ζαλ ηε κεγαιχηεξε απνζήθε πξνγξακκάησλ ζε φιν ην 
θφζκν.1 
 
Ο παγθφζκηνο ηζηφο απνηειεί έλα απφ ηνπο ηαρχηεξα εμειηζζφκελνπο θιάδνπο ηνπ 
Γηαδηθηχνπ θαη αλακθίβνια δείρλεη ηνλ δξφκν πξνο ηνλ θπβεξλνρψξν ηνπ κέιινληνο. 
Πξφθεηηαη γηα κία εθαξκνγή ππεξθεηκέλνπ, «HyperText» δειαδή θάζε ειεθηξνληθφ θείκελν 
πνπ έρεη δηαζπλδεζεί κε άιια θείκελα, κέζσ ηεο νπνίαο αλαηξέπεηαη ε παξαδνζηαθή 
γξακκηθή ξνή πιεξνθνξίαο θαη ν ρξήζηεο αζθεί ν ίδηνο ηνλ έιεγρν αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηεο 
παξνπζίαζεο θαη ηεο πξφζιεςήο ηεο. 

1.1.2 Ιζηνξηθό ηνπ δηαδηθηύνπ 

 
Σν δηαδίθηπν ή internet , φπσο είλαη επξχηεξα γλσζηφ , απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 
ππνινγηζηψλ νη νπνίνη είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα δίθηπν 
δηθηχσλ . Σν δηαδίθηπν δελ δηνηθείηαη θαη δελ απνηειεί θηήκα θάπνηνπ νξγαληζκνχ , αιιά 
ζπληζηά κηα παγθφζκηα θνηλσλία ρξεζηψλ νη νπνίνη επηθνηλσλνχλ θαη αληαιιάζζνπλ 
πιεξνθνξίεο. Σν δηαδίθηπν ζαλ ηδέα εκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960, σο έλα ζηξαηησηηθφ 
εξγαιείν ηνπ ακεξηθαληθνχ ζηξαηνχ. Ο ζθνπφο ήηαλ ε ζχλδεζε ππνινγηζηψλ κεηαμχ ηνπο, 
έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα δηακέζνπ ελφο 
επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί αθφκα θαη εάλ θάπνηνη 
ππνινγηζηέο θαηαζηξέθνληαλ ή ήηαλ εθηφο ιεηηνπξγίαο. Σν ζχζηεκα απηφ έγηλε γλσζηφ ζαλ 
Arpanet θαη ρξεζηκνπνηνχζε ην πξσηφθνιιν TCP/IP (Transmission Control Protocol / 
Internet Protocol) γηα ηελ έλσζε φισλ ησλ ππνινγηζηψλ. Σα πξσηφθνιια είλαη 
πξνζπκθσλεκέλεο κέζνδνη επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ππνινγηζηέο θαη έρνπλ 
δσηηθή ζεκαζία γηα ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. 
 
Ζ αξρηθή δηακφξθσζε ηνπ Arpanet πεξηειάκβαλε ηέζζεξηο ππνινγηζηέο. Σν 1972, φηαλ ην 
δίθηπν έγηλε δεκφζηα γλσζηφ, ζπλδένληαλ ζε απηφ πελήληα παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά 
ηδξχκαηα, ηα νπνία ζπκκεηείραλ φια ζε θάπνηα εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε 
ζηξαηησηηθή ηερλνινγία. Σν Τπνπξγείν Άκπλαο θαη ε θπβέξλεζε έςαρλαλ ηξφπνπο λα θάλνπλ 
ηα δίθηπα αλζεθηηθά ζε βιάβεο θαη ην Arpanet ζρεδηάζηεθε έηζη, ψζηε ν ρεηξηζκφο ησλ 
                                                   
1 Σν ειεθηξνληθό εκπόξην γεληθά, Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο 

Δθπαίδεπζεο www.etl.uom.gr/greek/projects/e_c/, 14/9/2004 
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κελπκάησλ πνπ κεηαδίδνληαλ απφ ηνλ έλαλ ππνινγηζηή ζηνλ άιιν, λα είλαη επέιηθηνο θαη 
αμηφπηζηνο. Αθφκα πην ζεκαληηθφ ήηαλ ην γεγνλφο φηη θάζε ππνινγηζηήο κπνξνχζε λα 
ζηέιλεη κελχκαηα ζηνπο άιινπο, αθνινπζψληαο νπνηαδήπνηε δηαζέζηκε νδφ θαη φρη θάπνηα 
ζηαζεξή θαη πξνθαζνξηζκέλε. ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 είραλ θάλεη ηελ εκθάληζή 
ηνπο θαη άιια δίθηπα, φπσο ην UUCP, ην Usenet, ην Bitnet θαη ην NSFNET. Μεξηθά ήηαλ 
ηδησηηθά ( Usenet, Bitnet ) , άιια ήηαλ απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο ( UUCP ) θαη κεξηθά είραλ 
ηδξπζεί απφ ηελ θπβέξλεζε ( NSFNET ). Σειηθά, φια ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά δίθηπα 
ελψζεθαλ ζηαδηαθά κε ηα επηκέξνπο δίθηπα ηνπ NSFNET, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
Arpanet, ην νπνίν παξνπιίζηεθε ην 1990, αθνχ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ κεηαθέξζεθαλ ζην 
NSFNET. Έηζη, θαζψο πξνζηίζνληαλ ηα δηάθνξα δίθηπα, ην δηαδίθηπν άξρηζε λα επεθηείλεηαη 
ζρεδφλ εθζεηηθά. 
 
Μέρξη φκσο ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν ήηαλ ηδηαίηεξα δαπαλεξή, αθνχ 
νη ππνινγηζηέο ήηαλ αθξηβνί, ηα κφληεκ πνιχ αξγά, νη ηειεθσληθέο γξακκέο κε ςεθηαθέο θαη 
ην δηαζέζηκν ινγηζκηθφ δχζρξεζην. Έηζη, κνλάρα θνξείο ππνζηεξηδφκελνη απφ ηα θαηά 
ηφπνπο εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζην θφζηνο. Μέρξη ην 1994, 
ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλε, θαζψο ην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ ησλ Ζ.Π.Α., 
ην νπνίν θαη ρξεκαηνδνηνχζε ηελ θχξηα ξαρνθνθαιηά ηνπ, δελ επέηξεπε ηε ρξήζε ηνπ γηα 
εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Δθείλε ηελ πεξίνδν, νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ πξνέξρνληαλ απφ δχν 
θπξίσο ρψξνπο: α) ην ζηξαηησηηθφ θαη β) ηνλ αθαδεκατθφ. Διάρηζηεο ήηαλ νη επηρεηξήζεηο νη 
νπνίεο είραλ πξφζβαζε θαη πάιη κφλν κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο νκάδσλ. Σν 1994 είλαη 
έλα έηνο νξφζεκν, θαζψο ην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, έρνληαο ζηακαηήζεη ηε 
ρξεκαηνδφηεζε, επέηξεςε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη γηα ακηγψο εκπνξηθνχο ζθνπνχο. 
Σειηθά ην δηαδίθηπν αλαπηχρζεθε ξαγδαία, θαζψο πνιιά παλεπηζηήκηα θαη εξγαζηήξηα ην 
βξήθαλ πνιχ απνηειεζκαηηθφ γηα λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 
μέθπγε απφ ηα φξηα ησλ Ζ.Π.Α. θαη πξνζηέζεθαλ ζε απηφ θφκβνη ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά 
ηδξχκαηα αλά ηνλ θφζκν . 
 
ηελ Διιάδα ν πξψηνο θφκβνο δηαζχλδεζεο, γλσζηφο σο Forthnet, δεκηνπξγήζεθε ζην 
Ίδξπκα Σερλνινγίαο & Έξεπλαο ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. 
Με ηνλ ηξφπν απηφ, επέηξεςε ηελ επαθή ησλ επηζηεκφλσλ ηνπ κε ηα εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ 
εμσηεξηθνχ θαη απνηέιεζε ηνλ θεληξηθφ θφκβν κε ηνλ νπνίν ζπλδέζεθαλ αξρηθά ηα ππφινηπα 
ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ηεο ρψξαο. 
 
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθφηεξνη ζηαζκνί ζηελ εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ : 
 

ΠΙΝΑΚΑ 1 : ΟΙ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΟΙ ΣΑΘΜΟΙ 
ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ 

 

1969 Γεκηνπξγείηαη ην Arpanet 

1971 Καηαζθεπάδεηαη ην πξψην πξφγξακκα ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ γηα ην δηαδίθηπν 

1978 Σν πξσηφθνιιν TCP/IP παίξλεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή . 
Δκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ν φξνο δηαδίθηπν 

1982 Κνηλή απνδνρή ηνπ TCP/IP ζην δηαδίθηπν 

1984 Καηαζθεπάδεηαη ην DNS 

1986 Γεκηνπξγείηαη ην NSFNET 

1988 Καηαζθεπάδεηαη ην IRC 

1990 Σεξκαηίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Arpanet , ην νπνίν 
αληηθαζίζηαηαη απφ ην NSFNET . 
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Ζ Διιάδα ζπλδέεηαη ζην NSFNET 

1991 Παξνπζηάδεηαη ε ππεξεζία www ( παγθφζκηνο ηζηφο ) 

1993 On-line ζχλδεζε ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ θαη ηνπ ΟΖΔ 
ζην δηαδίθηπν . Πξψηεο ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο 
ζην δηαδίθηπν 
 

1994 Ηδξχεηαη ε δεκνθηιήο κεραλή αλαδήηεζεο yahoo 

1995 Απινί ηδηψηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην 
δηαδίθηπν απφ ην ζπίηη ηνπο . 
 

1996 Έληνλνο αληαγσληζκφο ησλ πξνγξακκάησλ 
πινήγεζεο Netscape θαη Internet Explorer 

1999 Δκθαλίδεηαη ε πξψηε ηξάπεδα πνπ ιεηηνπξγνχζε 
κφλν ζην δηαδίθηπν 
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1.1.3 Γπλαηόηεηεο θαη επθαηξίεο κέζα από ηελ Πιεξνθνξηθή Δπαλάζηαζε 

 
Ζ άλζεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ε επξεία ηνπο δηάρπζε ζε φιε ηελ νηθνλνκία θαη ε 
εθαξκνγή ηνπο ζε θάζε ηνκέα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο δεκηνπξγνχλ κία παγθφζκηα θνηλσλία 
ηεο Πιεξνθνξίαο κε λέα δεδνκέλα θαη λέεο επθαηξίεο γηα ηελ εμέιημε, ηελ αλάπηπμε, ηελ 
πνηφηεηα δσήο θαη ηελ απαζρφιεζε. Δίλαη πιένλ απνδεθηφ φηη νη επηρεηξήζεηο αξρίδνπλ λα 
αθνκνηψλνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο. Απηφ βαζίδεηαη ζηελ θνηλή 
πιένλ αληίιεςε φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ηα λέα ιεηηνπξγηθά εξγαιεία πνπ 
παξέρνληαη ζα απνθνκίζνπλ πεξηζζφηεξα νθέιε, ελψ ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν ζα 
απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. ηηο ζχγρξνλεο αγνξέο, ε ηερλνινγία εκθαλίδεηαη 
δπλακηθά σο ν λένο κνριφο παξαγσγηθφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 
Οη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ρξήζε ηνπ Γηαδίθηπν δίλνπλ ζηνπο ρξήζηεο 
επθαηξίεο κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη θαη νη αθφινπζεο: 

 

 Σαρπδξνκηθνί θαηάινγνη (Mailing Lists). Έλαο ηαρπδξνκηθφο θαηάινγνο είλαη κία 
νκάδα ζπδήηεζεο, ηα κέιε ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηνχλ e-mail γηα λα επηθνηλσλνχλ 
κεηαμχ ηνπο. ηαλ έλαο ηαρπδξνκηθφο θαηάινγνο ιάβεη έλα κήλπκα, έλα αληίγξαθν ηνπ 
κελχκαηνο απηνχ πεγαίλεη ζε φια ηα κέιε ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θαηαιφγνπ. Ζ εγγξαθή 
γίλεηαη φπσο θαη ε εγγξαθή θάπνηνπ σο ζπλδξνκεηή ζε κία εθεκεξίδα ή ζε θάπνην 
πεξηνδηθφ. Με ηελ εγγξαθή, ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πξνζηίζεηαη ζηνλ ηειεθσληθφ 
θαηάινγν. Τπάξρνπλ θαη θάπνηνη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο φκσο πνπ πξέπεη λα 
ηεξνχληαη (mailing list netiquette). Οη θαλφλεο απηνί απαγνξεχνπλ ηελ απνζηνιή 
αθαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ, πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ θ.ι.π. 

 

 Ο Παγθόζκηνο Ιζηόο (World Wide Web). O Ηζηφο απνηειείηαη απφ κία πειψξηα 
ζπιινγή εγγξάθσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε ππνινγηζηέο δηάζπαξηνπο ζε φιν ηνλ 
θφζκν. Σα έγγξαθα απηά ιέγνληαη Ηζηνζειίδεο (Web pages ) θαη κπνξνχλ λα 
πεξηιακβάλνπλ θείκελν, εηθφλεο, ήρν θαη νπηηθέο πιεξνθνξίεο. Μία ζπιινγή απφ 
ηζηνζειίδεο, πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ζπληεξνχληαη απφ κία ζρνιή, κία θξαηηθή 
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ππεξεζία ή έλαλ ηδηψηε, απνηεινχλ έλα δηθηπαθφ ηφπν (Web Site). Κάζε δηθηπαθφο 
ηφπνο επηηξέπεη λα ζπλδεζεί ηαπηφρξνλα κε απηφλ κφλν έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο 
ρξεζηψλ. Μέζσ ηνπ Ηζηνχ κπνξεί θάπνηνο λα αγνξάζεη ρηιηάδεο θαηαλαισηηθά αγαζά, 
ελψ πξνζθέξνληαη θαη ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο π.ρ. ζπκβνπιέο 
γηα αγνξά αθηλήησλ. Υηιηάδεο εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζα ζηνλ Ηζηφ, απφ ηηο 
νπνίεο κπνξεί λα πάξεη πιεξνθνξίεο θάπνηνο ρξήζηεο γηα αγαζά ή ππεξεζίεο αιιά 
θαη λα πξνκεζεπηεί αγαζά. Φπζηθά ζην πιαίζην πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κέζα ζην 
Γηαδίθηπν ηίζεηαη θαη ζέκα αζθάιεηαο, ηδίσο φηαλ θάπνηνο ζέιεη λα ζηείιεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο αξηζκνχο πηζησηηθψλ θαξηψλ ή θηλήζεηο 
ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ. 

 

 Οκάδεο ζπδεηήζεσλ θαη δίαπινη ζπλνκηιηώλ (Newsgroups-chat rooms) . Οη 
νκάδεο ζπδεηήζεσλ επηηξέπνπλ ζε ρξήζηεο κε θνηλά ελδηαθέξνληα λα επηθνηλσλνχλ 
κεηαμχ ηνπο. Τπάξρνπλ ρηιηάδεο νκάδεο πνπ θαιχπηνπλ θάζε πηζαλφ ζέκα. Τπάξρνπλ 
εηδηθά πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα δηαβάδνπλ θαη λα ζηέιλνπλ 
άξζξα ζε δηάθνξεο νκάδεο ζπδεηήζεσλ. Έλα άξζξν κπνξεί λα πεξηέρεη έλα κφλν 
θείκελν, αιιά θαη αξρεία γξαθηθψλ θαη ήρνπ. Σίζεηαη θαη εδψ ζέκα πξνζηαζίαο. Σα 
άξζξα κπνξνχλ λα πξνζηαηεπζνχλ κέζσ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ή θσδηθψλ, φηαλ 
θάπνηνο επηζπκεί απηά λα είλαη πξνζηηά κφλν ζε θάπνην αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ. Καη 
ζηηο νκάδεο ζπδεηήζεσλ ιεηηνπξγνχλ πξσηφθνιια ζπκπεξηθνξάο πνπ ξπζκίδνπλ 
θαηά θάπνην ηξφπν ην πεξηερφκελν ησλ άξζξσλ. Σν πην γλσζηφ ζχζηεκα ζπλνκηιίαο 
ζην δηαδίθηπν είλαη ην IRC (Internet Relay Chat) πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 
ζπλνκηινχλ κεηαμχ ηνπο ή ζε νκάδεο. Οη δίαπινη επηθνηλσλίαο κνηάδνπλ κε ην 
ηειέθσλν κφλν πνπ ή επηθνηλσλία κέζσ ελφο δηαχινπ ζπλνκηιηψλ ρξεψλεηαη σο 
αζηηθή θιίζε θαη φρη σο ππεξαζηηθή, φπσο γίλεηαη ζην ηειέθσλν. 

 

 Ηιεθηξνληθή Δπηθνηλσλία-Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν (e-mail) Ζ αληαιιαγή 
ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο είλαη ε πην πνιπρξεζηκνπνηεκέλε δπλαηφηεηα πνπ 
πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν. ΄Οιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ πηα κέζσ 
ησλ ππνινγηζηψλ ηνπο παξά κέζσ ηειεθψλνπ, ηαρπδξνκείνπ ή άιισλ παξαδνζηαθψλ 
κέζσλ. Σν Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν (Electronic Mail) πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 
απνζηνιήο θαη ιήςεο νπνηνπδήπνηε γξαπηνχ κελχκαηνο ζε φιν ηνλ θφζκν κέζα ζε 
δεπηεξφιεπηα. Δίλαη επίζεο έλαο νηθνλνκηθφο ηξφπνο απνζηνιήο κελπκάησλ, θαζψο ν 
ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε έλαλ παξνρέα ηνπ Γηαδηθηχνπ, δελ έρεη επηβαξχλζεηο, 
φηαλ απνζηέιιεη ή φηαλ ιακβάλεη κελχκαηα. Δπηπιένλ δελ ρξεηάδεηαη λα πιεξψζεη 
παξαπάλσ ρξήκαηα αθφκα θαη αλ ζηείιεη έλα κήλπκα πνιιψλ ζειίδσλ ή αλ ηα 
κελχκαηα ηνπ δηαλχνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο γηα λα θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο ( ηα 
θιαζζηθά ηαρπδξνκεία απνθαινχληαη ζήκεξα «ηαρπδξνκεία ζαιηγθάξηα-snail mail». 
Αλ βέβαηα θάπνηνο επηζπκεί λα ζηείιεη θαη απφξξεηα κελχκαηα κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, 
ππάξρνπλ ηξφπνη. Σν PGP (Pretty Good Privacy) είλαη έλα πξφγξακκα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ απνζηνιή απνξξήησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ κέζσ 
ηνπ Γηαδηθηχνπ.  

 
Έλα άιιν είδνο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο είλαη θαη ε Σειεδηάζθεςε (Videoconferencing), ε 
νπνία επηηξέπεη ηελ πξαγκαηηθή επηθνηλσλία εηθφλαο θαη ήρνπ κέζσ ππνινγηζηή.  

 Σειε-εξγαζία. Ζ δηαξθήο ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ε δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηνπο 
πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο νδήγεζε ζην λα εηζβάιιεη ε 
πιεξνθνξηθή δπλακηθά ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 
δεκηνπξγψληαο λέα δεδνκέλα. Ζ ηειε-εξγαζία θαηαξγεί νπζηαζηηθά ηνλ παξαδνζηαθφ 
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ρψξν εξγαζίαο (physical space), παξέρνληαο ζηνλ εξγαδφκελν ηε δπλαηφηεηα λα 
πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ απνκαθξπζκέλα. 

 Σειε-εθπαίδεπζε. Ζ ηειε-εθπαίδεπζε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο απφ 
απφζηαζε (distance learning) κε ρξήζε δηθηχσλ ππνινγηζηψλ θαη ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξηθήο. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κία λέα πξνζέγγηζε πνπ πξνζπαζεί λα 
ζπλζέζεη α) ηερλνινγηθέο ιχζεηο, β) ζεσξίεο ςπρνινγίαο, γ) εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα θαη αξρέο κάζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνηείλεη έλα λέν εθπαηδεπηηθφ 
ππφδεηγκα, ην νπνίν ζα δηεπθνιχλεη ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο εθπαίδεπζεο. 

 Ηιεθηξνληθέο αγνξέο. Ζ δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο πξαγκαηηθψλ αγνξψλ απφ ην ζπίηη 
μεθίλεζε κε ηε ρξήζε ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ ηειεθψλνπ,αιιά ζήκεξα έρεη επεθηαζεί 
θαη γίλεηαη κέζσ ησλ Ζ/Τ θαη ηνπ Internet. Ο πειάηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηα 
πξντφληα πνπ επηζπκεί, λα ηα παξαγγείιεη ειεθηξνληθά θαη λα πιεξψζεη κε έλαλ απφ 
ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο πνπ παξέρνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα. 

 Δμεύξεζε πιεξνθνξηώλ. Ζ ζπιινγή γλψζεσλ είλαη πιένλ ππφζεζε ξνπηίλαο γηα 
πνιινχο αλζξψπνπο πνπ κπνξνχλ λα πξνζπειάζνπλ απνκαθξπζκέλεο πεγέο 
πιεξνθνξηψλ ρσξίο λα ρξεηαζζεί λα κεηαθηλεζνχλ απφ ην θπζηθφ ηνπο ρψξν. Μία 
κεγάιε πνηθηιία πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα πξνζπειαζηεί κε απεπζείαο ζχλδεζε. ΄Δηζη 
ππάξρνπλ νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο αλαδήηεζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα έξεπλα, φπσο 
νη Lexis, Nexis, Dialog πνπ πξνζθέξνπλ ελεκέξσζε ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο, 
λνκηθήο θ.ιπ. 

 Υξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο. Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο ζα απνηειέζνπλ 
ηαρέσο αλαπηπζζφκελν ηνκέα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ. Λνγηζηηθέο επηρεηξήζεηο, 
λνκηθνί θ.ιπ. πξνζθέξνπλ ήδε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο κε ειεθηξνληθά κέζα, 
επίζεο πνιιά πιένλ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο ηελ 
αγνξά θαη πψιεζε ρξενγξάθσλ κε ειεθηξνληθά κέζα. Ζ δηεθπεξαίσζε ησλ 
ζπλαιιαγψλ εμαθνινπζεί λα γίλεηαη θπξίσο κε ζπκβαηηθά κέζα(ρξήκα), εληνχηνηο ζην 
πξνζερέο κέιινλ ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο(αυιν ρξήκα) ζα απνηειεί 
ξνπηίλα. 

 Ηιεθηξνληθέο θξαηήζεηο. ην Internet έρνπλ αλαπηπρζεί ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ πνπ 
επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα θάλεη ειεθηξνληθά ηελ θξάηεζε ηνπ, εμνηθνλνκψληαο 
πνιχηηκν ρξφλν. Έηζη πνιιέο ηξάπεδεο βξήθαλ έλα πξφζθνξν έδαθνο γηα λα 
πξνζθέξνπλ λέεο επηρεηξεζηαθέο (corporate) θαη ηξαπεδηθέο (banking) ππεξεζίεο: ηα 
δίθηπα, πέξα απφ ην πνιχ ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, επηηξέπνπλ ζηηο ηξάπεδεο λα 
ζρεδηάζνπλ νη ίδηεο ηε δηεπαθή κε ηνπο πειάηεο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα ηνπο 
(image), πξνσζψληαο παξάιιεια ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Δπηπιένλ 
δηεπθνιχλνπλ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο (θαηαλαισηέο), ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο, θαζψο δελ 
ρξεηάδεηαη ε επηηφπηα παξνπζία ηνπο ζηηο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ γηα νξηζκέλεο κνξθέο 
πιεξσκψλ πξνο ηνπο πσιεηέο (π.ρ. εκβάζκαηα, εληνιέο πιεξσκήο, κεηαθνξέο 
πνζψλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο ζε άιινπο θ.ι.π.). Ζ πηνζέηεζε ηέηνησλ 
ζηξαηεγηθψλ εηζάγεη λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν. Σξαληαρηφ 
παξάδεηγκα ε Security First Network bank (SBNF). Μέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο ηεο 
δηεχζπλζεο ε ηξάπεδα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ λα δηεμάγνπλ κία ζεηξά 
απφ πξάμεηο, φπσο άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνχ, παξαθνινχζεζε θηλήζεσλ θαη 
πιεξσκέο, θ.ά. Καζψο φιεο νη ππεξεζίεο ηεο παξέρνληαη ειεθηξνληθά, ε ηξάπεδα 
δηαηεξεί κφλν δχν θπζηθνχο ρψξνπο ζε νιφθιεξεο ηηο ΖΠΑ: ην Κέληξν Γηαρείξηζεο 
Γηθηχνπ ζηελ Αηιάληα θαη ηα θεληξηθά γξαθεία ζην Κεληάθη. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζε 
πνιχ ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Σηο αληίζηνηρεο εμνηθνλνκήζεηο ε SBNF ζθνπεχεη λα 
ηηο κεηαβηβάζεη ζηνπο πειάηεο ηεο, πξνζθέξνληαο λέεο ππεξεζίεο, φπσο δάλεηα θαη 
αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο κε θφζηνο ρξήζεο (fee) πνιχ ρακειφηεξν απφ φηη ηζρχεη 
ζήκεξα. Παξάιιεια εηαηξίεο ινγηζκηθνχ δξαζηεξηνπνηνχληαη φιν θαη πην ελεξγά ζην 
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ρψξν ηεο παξνρήο Σξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ, πξνζθέξνληαο νινθιεξσκέλεο ιχζεηο 
ηφζν ζηηο ηξάπεδεο φζν θαη ζηνπο πειάηεο ηνπο. Οη ιχζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ 
έλλνηα ηνπ ειεθηξνληθνχ/ ςεθηαθνχ ρξήκαηνο (electronic cash), θαη ηα θπξηφηεξα 
ζπζηήκαηα απηήο ηεο κνξθήο παξέρνληαη απφ ηηο εηαηξίεο Cybercash 
(www.cybercash.com) θαη Digicash (www.digicash.com). Δπηπιένλ νη εηαηξίεο 
παξνρήο θαη δηαρείξηζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ, δξαζηεξηνπνηνχληαη δπλακηθά ζην ρψξν 
ησλ «ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ». Ζ θνηλή πξνζπάζεηα ηεο MasterCard θαη ηεο Visa, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηερλνινγηθνχο πξνκεζεπηέο, νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ 
πξσηνθφιινπ SET (Secure Electronic Transactions), ην νπνίν ηείλεη λα θαζηεξσζεί σο 
πξφηππνο ηξφπνο γηα ηε δηαρείξηζε πιεξσκψλ κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ. Σν SET 
βαζίδεηαη ηφζν ζε ηζρπξνχο κεραληζκνχο θξππηνγξάθεζεο φζν θαη ζε κεραληζκνχο 
απζεληηθνπνίεζεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κεξψλ κηαο νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο: ηνπ 
αγνξαζηή, ηνπ πσιεηή θαη ηεο ηξάπεδαο ηνπ πσιεηή. Σέινο έλαο κεγάινο αξηζκφο 
Σξαπεδψλ, αθφκε θαη ζηελ Διιάδα, αλαπηχζζνπλ ππεξεζίεο Financial EDI (FEDI), 
πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςνπλ ζηνπο κεγάινπο πειάηεο ηνπο λα δηεθπεξαηψλνπλ 
ειεθηξνληθά έλα κεγάιν αξηζκφ απφ πιεξσκέο ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. 
πκπεξαζκαηηθά, ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ 
παξνρή ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εηζαγσγή λέσλ κνληέισλ 
επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 Φπραγσγία. Ζ ζχγθιηζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ έρεη πξνζθέξεη ηε 
δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο ηα Role Playing Games φπνπ νκάδεο 
ρξεζηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν κπνξνχλ λα παίδνπλ ζε έλα θνηλφ παηρλίδη κέζσ ηνπ 
ππνινγηζηή ηνπο, αληαγσληδφκελνη ή ζπλεξγαδφκελνη κεηαμχ ηνπο. ΄Αιιεο δπλαηφηεηεο 
πνπ πξνζθέξεη ε θαηλνχξηα επνρή είλαη νη ππεξεζίεο Γηαινγηθήο Σειεφξαζεο 
(Interactive TV) πνπ πξνζθέξνληαη θπξίσο κέζα απφ δίθηπα θαισδηαθήο ηειεφξαζεο 
θαη πεξηιακβάλνληαη αλάκεζα ζηα άιια: 

 Bίληεν θαη‟επηινγή (Video on Demand), φπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν 
κίαο εηθνληθήο ζπζθεπήο βίληεν ζηελ ηειεφξαζε ηνπ θαη κπνξεί λα επηιέγεη ηα 
πξνγξάκκαηα πνπ ζα παξαθνινπζήζεη κέζα απφ βηβιηνζήθεο πξνγξακκάησλ 
πνπ δηαζέηνπλ νη ζηαζκνί, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη απφ ην ηξέρνλ πξφγξακκα 
θάζε θαλαιηνχ. 

 Σειεφξαζε κε πιεξσκή θαη‟επηινγή (Pay per View), φπνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη 
λα παξαθνινπζήζεη ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα κεγάιεο ηειεζέαζεο πνπ 
κεηαδίδεη έλα ηειενπηηθφ θαλάιη θαη πιεξψλεη κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
γεγνλφο πνπ παξαθνινπζεί. Σφζν ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ζηηο 
ειεθηξνληθέο αγνξέο, ζηελ ςπραγσγία αιιά θαη ζηηο ππεξεζίεο δηαινγηθήο 
ηειεφξαζεο, έλα ειεθηξνληθφ κέζν πιεξσκήο ζα νινθιήξσλε ηνλ ειεθηξνληθφ 
ηξφπν ζπλαιιαγήο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. 

 

1.2 Σν Δκπνξηθό Δπηρεηξεκαηηθό Μνληέιν ζην Γηαδίθηπν 

Τπάξρεη κηα δηαδεδνκέλε ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην 
δηαδίθηπν. ξνη φπσο Δκπφξην ζην Γηαδίθηπν, δηεπηρεηξεκαηηθφηεηα (Business-To- Business 
ή Β2Β), δηεπηρεηξεκαηηθφηεηα πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηνλ θαηαλαισηή (Business-To-
Consumer ή Β2C), αγνξαζηέο, πσιεηέο, εθνδηαζηηθή αιπζίδα, Πξνκήζεηεο κέζσ Γηαδηθηχνπ, 
αγνξαζηηθή πιεπξά (buy-side), πιεπξά πψιεζεο (sell-side), MRO (Maintenance, Repair and 
Operations) αγνξέο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ ή ζηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ δηαηήξεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, ησλ 
θηηξίσλ θαη άιισλ κε-θεληξηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, εμαηνκίθεπζε 
(personalization), δηαρείξηζε ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ, επηρεηξεκαηηθή λνεκνζχλε θαη 
marketing ζην δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ επξέσο. Χζηφζν, νη φξνη απηνί δελ είλαη 
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ηφζν άξηηνη ψζηε λα γίλνληαη ζαθψο αληηιεπηέο νη έλλνηεο ηνπο αιιά θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ 
ηνπο δελ είλαη αξθεηά θαηαλνεηέο. Σν εκπνξηθφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ζην δηαδίθηπν ην 
νπνίν παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεη ηελ νξγάλσζε ησλ θπξηφηεξσλ 
ζπζηαηηθψλ ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζην δηαδίθηπν, επηρεηξεκαηηθνχ 
πεξηβάιινληνο. 
 

 
 
ρήκα: 1: Έλα λνεκαηηθό κνληέιν ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

 
Σν κνληέιν νξγαλψλεη ην εκπφξην κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε ηξεηο θάζεηο: 
 

 Η αγνξαζηηθή πιεπξά αλαθέξεηαη ζηηο πξνκήζεηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 
πεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο εθαξκνγέο γηα ηελ αγνξά πξνκεζεηψλ ηφζν γηα ηελ 
παξαγσγή φζν θαη γηα ηηο άιιεο κε-παξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο. Οη ζεκαληηθφηεξεο 
εθαξκνγέο γηα ηηο πξνκήζεηεο είλαη ε ελζσκάησζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ν 
θαηάινγνο, ε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ε δηαηήξεζε θαη επηζθεπή. 

 Σν εζσηεξηθό ζχζηεκα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εζσηεξηθέο εθαξκνγέο γηα ηελ θάζε 
επηρείξεζε. ιεο απηέο νη εθαξκνγέο κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ ή θαη ζπλεξγάδνληαη 
κε ζπζηήκαηα ERP. Ζ επηρεηξεκαηηθή λνεκνζχλε θαη νη αλαιπηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 
εμφξπμεο ησλ δεδνκέλσλ (data mining) βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο Απνζήθεο 
πιεξνθνξηψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δεδνκέλσλ. Έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο 
ππνζηεξίδεη ηεο ξνή ησλ εξγαζηψλ απφ ηα δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζεκαηηθά πεδία ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ γεληθή δηαρείξηζε επεξεάδεη ην 
πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο ησλ εθαξκνγψλ. Έλαο επηρεηξεκαηηθφο θαηάινγνο ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεη ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ θαη ηηο εθαξκνγέο γηα ηελ ζπλνιηθή δηαρείξηζε 
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φπσο θαη ηελ νξγάλσζε φισλ ησλ εκπνξηθψλ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ, νη νπνίεο κε 
ηελ ζεηξά ηνπο δηαρεηξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε απηέο απφ ηνπο ρξήζηεο, 
θαη ηελ πξνλνκηαθή πξφζβαζε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο 
επηρεηξεκαηηθνχο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο πειάηεο. 

 Η πιεπξά πώιεζεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
πψιεζε θαη ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ 
θαζηέξσζε ηεο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο ζην εκπνξηθφ δηεπηρεηξείλ. Οη πειάηεο κπνξεί 
λα είλαη άιιεο επηρεηξήζεηο, δηαλνκείο ή θαηαλαισηέο. Οη ζεκαληηθφηεξεο ειεθηξνληθέο 
εκπνξηθέο εθαξκνγέο είλαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη ν ειεθηξνληθφο θαηάινγνο 
ησλ πξντφλησλ, δηαρείξηζε ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ, ειεθηξνληθφ marketing, 
εθπιήξσζε ησλ παξαγγειηψλ, θαη ε δηαρείξηζε ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο. Δπίζεο, 
νη εθαξκνγέο γηα ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο ηζηνζειίδαο (personalization) θαζψο θαη ε 
απφδνζή ηεο κνξθνπνηνχλ έλα θαζεζηψο ην νπνίν βειηηζηνπνηεί ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 
Γηα ηελ θαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία κίαο επηρείξεζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ λα 
ζπλεξγάδνληαη θαιά ε αγνξαζηηθή πιεπξά κε ηελ πιεπξά πψιεζεο θαη ην εζσηεξηθφ 
ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, νη εθαξκνγέο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο θαη είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζε 
απηέο ζηεξίδεηαη ε θαζηέξσζε ηεο επηρείξεζεο ζην δηαδίθηπν φηαλ επηηεπρζεί θαη ε ηδαληθή 
ζπλεξγαζία ησλ εθαξκνγψλ απηψλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θπζηθήο επηρείξεζεο. 
 

1.2.1 ρέζε Internet-Intranet-Extranet 

 
Ζ πιεηνςεθία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Internet είλαη δηαζέζηκεο ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ή 
θαηαλαισηή έρεη πξφζβαζε ζε απηφ. ε νξηζκέλεο φκσο πεξηπηψζεηο, ε πξφζβαζε ζε 
επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα δελ είλαη δπλαηφ θαη επηζπκεηφ λα παξέρεηαη ζε φινπο.2 
 
Σν Intranet είλαη έλα δίθηπν, ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί έηζη, ψζηε λα εμππεξεηεί ηηο εζσηεξηθέο 
πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο. Παξέρεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο δηθηχνπ Internet, κε 
ηε δηαθνξά φηη κφλν ζπγθεθξηκέλα άηνκα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηφ. Σν 
Intranet είλαη έλαο πνιχ δεκνθηιήο θαη νηθνλνκηθφο ηξφπνο δηαθίλεζεο εηαηξηθψλ 
πιεξνθνξηψλ. Δμάιινπ, ην θφζηνο κεηαηξνπήο ελφο δηθηχνπ ζε εζσηεξηθφ είλαη ζρεηηθά 
ρακειφ, ηδηαίηεξα φηαλ ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ήδε ην Internet. Σα δίθηπα Intranet 
ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα αζθαιή, θαζψο πξνζηαηεχνληαη απφ ηα ιεγφκελα firewalls, δειαδή κηα 
εηδηθή εθαξκνγή ινγηζκηθνχ, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε απνθπγή παξάλνκεο πξφζβαζεο ζε 
εζσηεξηθά αξρεία ηεο επηρείξεζεο απφ εμσηεξηθνχο ρξήζηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, γίλεηαη 
εθηθηή ε αζθαιήο δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ θαη ινγηζκηθνχ αλάκεζα ζηνπο ππαιιήινπο ηεο 
επηρείξεζεο θαη ηνπο εηαίξνπο.3  
 
Σν Extranet ή αιιηψο εθηεηακέλν Intranet, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχλδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 
κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη άιινπο εηαίξνπο. Με άιια ιφγηα, ην Extranet παξέρεη αζθαιή 
ζχλδεζε κεηαμχ ησλ Intranet κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ Intranet ησλ εηαίξσλ θαη ησλ 
πξνκεζεπηψλ. Ζ πξφζβαζε ζην Extranet πεξηνξίδεηαη απφ ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ 

                                                   
2 D. Chaffey, E-Business and E-Commerce Management, Prentice Hall, 2002, ζ. 72 
3 E. Turban, ό.π. ζ.439, G. Schneider and J. Perry Schneider, ό.π., ζ.63 (Δ. Turban, Electronic Commerce, A Managerial 

Perspective, Prentice Hall, 2002) 
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ζπλεξγαδφκελσλ κεξψλ, ππφθεηηαη ζε ειέγρνπο θαη είλαη δηαζέζηκε κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα 
άηνκα.4  
 
Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη Extranet: 
 

 Σν δεκόζην δίθηπν (public network), ην νπνίν ππάξρεη φηαλ κηα επηρείξεζε επηηξέπεη 
ζην θνηλφ λα έρεη πξφζβαζε ζην Intranet ηεο απφ νπνηνδήπνηε δίθηπν, φπσο ην 
Internet ή φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζπλδένπλ ηα Intranets ηνπο 
ρξεζηκνπνηψληαο έλα δεκφζην δίθηπν. Απηνχ ηνπ είδνπο ην Extranet ζπλαληηέηαη 
ζπάληα, θαζψο αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα αζθάιεηαο. 

 Σν ηδησηηθό δίθηπν (private network), ην νπνίν ζπλδέεη ηα Intranet κεηαμχ 
επηρεηξήζεσλ θαη παξέρεη κεγάιε αζθάιεηα ζηε κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ, ηαπηφρξνλα 
φκσο απνηειεί ηδηαίηεξα δαπαλεξφ ηξφπν ζχλδεζεο. 

 Σν ςεθηαθό ηδησηηθό δίθηπν (virtual private network ή VPN), ην νπνίν άξεη ηα 
κεηνλεθηήκαηα ηεο έιιεηςεο αζθάιεηαο ηνπ δεκφζηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ πςεινχ θφζηνπο 
ηνπ ηδησηηθνχ δηθηχνπ. Σν ςεθηαθφ δίθηπν ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν ηνπ Internet 
γηα ηελ απνζηνιή κε ειεχζεξα δεκνζηνπνηήζηκσλ δεδνκέλσλ ζε εηαίξνπο, πειάηεο, 
πξνκεζεπηέο θαη ππαιιήινπο, ρξεζηκνπνηψληαο "ηνχλει", δειαδή ηδησηηθά 
πεξάζκαηα κέζσ ηνπ Internet5 

 

 
 
ρήκα 2: Πεγή: D. Chaffey, E-Business and E-Commerce Management, Prentice Hall, 2002, ζ.72 

                                                   
4  
5 G. Schneider and J. Perry, Electronic Commerce, Course Technology, 2000,G. Schneider and J. Perry, ό.π., ζ. 64-67 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

 

2.1 Δ-Business θαη E-Commerce 

 

ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία, ζπλαληψληαη ζπρλά νη φξνη e-
Business θαη e-Commerce ρσξίο λα γίλεηαη πάληα νπζηαζηηθφο δηαρσξηζκφο αλάκεζά ηνπο. 
Δάλ, φκσο, ζέιακε λα είκαζηε πην ζαθείο, ζα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ην 
Ηιεθηξνληθό Δκπόξην (e-Commerce) σο επηθνηλσλία θαη ζχλαςε εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ 
κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ή κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη πειαηψλ κέζσ Internet θαη άιισλ 
ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Χζηφζν, ην e-Commerce δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο δηαδηθαζίεο 
αγνξαπσιεζίαο πξντφλησλ, αιιά θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε ζε φιν ην 
εχξνο ηεο αιπζίδαο αμίαο6 Αλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη φξνη ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ 
θαη ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιάμ, ην Ηιεθηξνληθό Δπηρεηξείλ (e-
Business) είλαη επξχηεξε έλλνηα θαη αλαθέξεηαη ηφζν ζηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ 
Internet φζν θαη ζηε γεληθφηεξε ειεθηξνληθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Έηζη, 
ζην Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ πεξηιακβάλνληαη ε δεκηνπξγία Intranet γηα ηελ εζσηεξηθή 
επηθνηλσλία θαη Extranet γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο 
δηαλνκείο ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ε ρξήζε ηνπ Internet γηα αγνξαπσιεζίεο θαη γεληθφηεξα.  
 
ην πιαίζην απηφ, αλαπηχζζνληαη εμεηδηθεπκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηελ 
ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο πειάηεο ηεο (CRM) θαη 
γεληθφηεξα γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (SCM), θαζψο θαη ην 
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ (ERP). Ζ ΗΒΜ πξνζδηνξίδεη ηνλ 
φξν e- Business σο «κεηαζρεκαηηζκφ ησλ θχξησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο 
ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ηερλνινγηψλ». ην e-Business ελζσκαηψλνληαη νη δηαδηθαζίεο, νη 
άλζξσπνη θαη ε ηερλνινγία, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ηαρχηεξε ζπλεξγαζία, ν 
ζπληνληζκφο θαη ε δηακφξθσζε ζρέζεσλ. Οπζηαζηηθά, ε εηδνπνηφο δηαθνξά αλάκεζα ζην e-
Commerce θαη ην e- Business είλαη φηη ην κελ πξψην πεξηιακβάλεη ηελ αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα κεηαμχ κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ηεο 
stakeholders, ελψ ην δεχηεξν αθνξά ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα φρη 
κφλν κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ηεολstakeholders, αιιά θαη 
ελδνεπηρεηξεζηαθά, ππνζηεξίδνληαο έηζη φιν ην εχξνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Με 
άιια ιφγηα, ην e-Commerce είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ e-Business.7 
 

 
ΥΗΜΑ 3: Σρέζε Electronic Business-Electronic Commerce 
Πεγή: D. Chaffey, E-Business and E-Commerce Management, Prentice Hall, 2002, ζ.8 

                                                   
6 D. Chaffey, E-Business and E-Commerce Management, Prentice Hall, 2002, ζει. 6 
7 D. Chaffey, E-Business and E-Commerce Management, Prentice Hall, 2002, ζει. 5-8 
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2.2 Βαζηθέο αξρέο ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

Ζ επειημία ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζε βειηίσζε ηεο 
παξαγσγήο, ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ θαη ζηελ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε 
ησλ θαηαλαισηψλ. Δδψ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ είλαη 
έλλνηα ηαπηφζεκε κε ην e-business αιιά είλαη κέξνο απηνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηκήκα ηνπ 
ηειεπηαίνπ. Σν e-business είλαη κία έλλνηα ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ψζηε κία επηρείξεζε λα έξζεη ζε 
επαγγεικαηηθή επαθή κε ηνπο πειάηεο ηεο, ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο αιιά θαη άιιεο επηρεηξήζεηο. 
Δίλαη γεληθά απνδεθηφ πσο ην Internet είλαη ε βάζε ηνπ λένπ απηνχ ηξφπνπ επαθήο. Σν 
Γηαδχθηην απνηειεί ην ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν ε επηρείξεζε κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηελ 
εηθφλα πνπ επηζπκεί πξνο πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο. Μία απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο 
εθαξκνγέο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ Internet απνηειεί ην ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-commerce). Σν 
ειεθηξνληθφ εκπφξην, φπσο εμειίζζεηαη κε βάζε ηελ εθξεθηηθή αλάπηπμε ηνπ Internet θαη ησλ 
δηθηπνκέλσλ ππνινγηζηψλ (network computing) ζεκαηνδνηεί ηελ είζνδν ζε κία λέα ηάμε 
πξαγκάησλ, ζ‟ έλα θαηλνχξην θφζκν επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. Πξφθεηηαη ζίγνπξα γηα έλαλ 
θφζκν κεγάισλ αιιαγψλ, πνπ απαηηείηαη πξνζαξκνγή ζε λέεο ζπλζήθεο ζθέςεο θαη 
εξγαζίαο. Πάλσ απφ φια φκσο πξφθεηηαη γηα έλαλ θφζκν λέσλ επθαηξηψλ. Γηα λα 
αμηνπνηεζνχλ απηέο νη επθαηξίεο ζε επηρεηξεκαηηθφ θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, ρξεηάδεηαη 
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο, επειημία θαη ηφικε. Ζ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 
απειεπζεξψλεηαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ θπζηθψλ ζπλφξσλ θαη νπζηαζηηθά απεπζχλεηαη 
ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. 
 
Ζ απαίηεζε ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ, πνιπεζληθψλ θαη κε φζν θαη ησλ θπβεξλήζεσλ νδήγεζε 
ζην λα γίλεη εθηθηή ε εθαξκνγή θαη ρξήζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ έηζη ψζηε λα 
επηηεπρζεί ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ κε ζθνπφ λα 
βειηησζνχλ αθ‟ελφο νη ζρέζεηο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο/ πνιίηεο/ 
θαηαλαισηέο, αθ‟εηέξνπ νη επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ελδν- 
επηρεηξεζηαθά, αιιά θαη θπξίσο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ εμαζθάιηζε ζηξαηεγηθνχ 
πιενλεθηήκαηνο ζην έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ζηνλ έληνλα αληαγσληζηηθφ ζηίβν ηεο 
επνρήο καο είλαη απηφ πνπ νπζηαζηηθά επηδηψθνπλ νη επηρεηξήζεηο. Με ην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην ν φξνο «επηρεηξεκαηηθφηεηα» (Enterpreneurship) αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ φξν 
«Γηεπηρεηξεκαηηθφηεηα» (Netpreneurship). Αλ θαη ζην παξειζφλ ε πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία 
αληηκεησπηδφηαλ απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε σο έλα ππνβνεζεηηθφ ιεηηνπξγηθφ εξγαιείν 
(support tool), ζήκεξα απνηειεί έλαλ θχξην ηξνθνδφηε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη 
ηνπ αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Business Process Re-engineering-BPR). 
 

2.3 Ηιεθηξνληθέο Αγνξέο 

Με ηνλ φξν αγνξά, αλαθεξφκαζηε ζην ρψξν, φπνπ γίλνληαη ζπλαιιαγέο πξντφλησλ, 
ππεξεζηψλ, πιεξνθφξεζεο θαη πιεξσκψλ. ηαλ ε αγνξά είλαη ειεθηξνληθή, ην θέληξν ησλ 
ζπλαιιαγψλ δελ πθίζηαηαη ζε θπζηθφ ρψξν, αιιά βαζίδεηαη ζε δίθηπα. Ζ ειεθηξνληθή αγνξά 
(e-marketplace ή marketspace) είλαη έλα ειεθηξνληθφ κέξνο ζπγθέληξσζεο, ην νπνίν θέξλεη 
θνληά πνιιαπινχο πξνκεζεπηέο θαη αγνξαζηέο. Μηα ειεθηξνληθή αγνξά παξέρεη κηα 
νκαδνπνίεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηεο λα 
ζπλαιιάζζνληαη κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ κεραληζκψλ.8 
 

                                                   
8 "E-Business: Αγνξέο κελ, ειεθηξνληθέο δε", Πεξηνδηθό Υξήκα Files, Σεύρνο4, Οθηώβξηνο 2002, ζ. 1-2 
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ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο κνξθέο ησλ αγνξψλ απηψλ, φπσο ηηο θαηέγξαςε ην 
πεξηνδηθφ Business Week:9 
 

 Δπηρεηξεκαηηθέο Κνηλόηεηεο (Communities): Οη αγνξέο απηέο εζηηάδνπλ ζηελ 
παξνρή ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ πξνο ειεθηξνληθνχο αγνξαζηέο θαη πσιεηέο 
γηα ην πνχ θαη πψο ζα αλαδεηήζνπλ επηρεηξεκαηηθνχο ζπλεξγάηεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο 
κνηάδεη πνιχ κε απηήλ ησλ παξαδνζηαθψλ έληππσλ επηρεηξεκαηηθψλ νδεγψλ θαη ηα 
έζνδά ηνπο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ δηαθεκίζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Πξφζθαηα, 
βέβαηα, θηλνχληαη πξνο πην πξνρσξεκέλα brokering κνληέια, πξνθεηκέλνπ λα 
απνθνκίζνπλ θέξδε απφ θάζε εκπνξηθή ζπκθσλία πνπ επηζεκνπνηείηαη κέζσ ηνπ site 
ηνπο. 

 Καηάινγνη πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ (Catalogs): Πξφθεηηαη γηα ηελ ειεθηξνληθή 
κεηεμέιημε ησλ παξαδνζηαθψλ έληππσλ θαηαιφγσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ο 
ξφινο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηακεζνιαβεηή είλαη λα παξέρεη εχθνινπο θαη νκνηνγελείο 
κεραληζκνχο αλαδήηεζεο. Πνιινί ηέηνηνη brokers έρνπλ αξρίζεη λα πξνζθέξνπλ 
ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, φπσο ε δηαρείξηζε παξαγγειηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ 
πειαηψλ ηνπο. 

 Πιαηθόξκεο δηεθπεξαίωζεο επηρεηξεκαηηθώλ πξνκεζεηώλ (Procurement hubs):  
 Δδψ ζπγθαηαιέγνληαη πξνεγκέλα ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

δηεμάγνπλ νινθιεξσκέλα φιεο ηηο πξνκήζεηεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ είλαη 
αλαγθαίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 πζηήκαηα επηρεηξεζηαθώλ δεκνπξαζηώλ (Auctions): Πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνπξαζηψλ πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε επηρεηξήζεηο. Κπξίσο 
αθνξνχλ ζηελ αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ ή ππεξβάιινληνο απνζέκαηνο. 

 πζηήκαηα επηρεηξεζηαθώλ ζπλαιιαγώλ (Exchanges): πζηήκαηα πνπ κνηάδνπλ 
πνιχ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Υξεκαηηζηεξηαθήο Αγνξάο θαη απεπζχλνληαη θπξίσο ζε 
επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ 
ηειεπηθνηλσληψλ. 

 Πιαηθόξκεο επηρεηξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο (Collaboration hubs): 
 Απεπζχλνληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ εξγάδνληαη κε ηε θηινζνθία ηνπ project. Γελ 

απνζθνπνχλ κφλν ζην λα θέξνπλ θνληά πηζαλνχο επηρεηξεκαηηθνχο ζπλεξγάηεο αιιά 
θαη ζην λα ηνπο παξάζρνπλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 
θνηλψλ έξγσλ ηνπο. 

 

2.4 Οξηζκόο Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη κία έλλνηα ε νπνία έρεη απνδνζεί κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχ 
ηξφπνπο απφ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο. Σν φηη ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί 
νξηζκνί νθείινληαη είηε ζην φηη ν θαζέλαο ρξεζηκνπνηεί κφλν έλα ηκήκα ηνπ ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ, είηε ζην φηη είλαη κία λέα έλλνηα ηφζν πξφζθαηε θαη ηφζν εμειηζζφκελε πνπ δελ 
δίλεη πεξηζψξηα κίαο εξκελείαο. 
ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη έλαο νξηζκφο θνηλά παξαδεθηφο, γηα ην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην. Μεξηθνί απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνηαζεί είλαη : 
 
Η Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή αλαθέξεη όηη: 
 
Σν Ζιεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ν ειεθηξνληθφο ηξφπνο δηεμαγσγήο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. Βαζίδεηαη ζηελ ειεθηξνληθή επεμεξγαζία θαη κεηάδνζε δεδνκέλσλ πνπ 
πεξηιακβάλνπλ θείκελν, εηθφλα θαη ήρν. Πεξηθιείεη πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε 

                                                   
9 "Types of Electronic Marketplaces", Business Week, June 2000, ζ. 14 
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ειεθηξνληθή δηαθίλεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, online δηαλνκή ςεθηαθνχ πιηθνχ, 
ειεθηξνληθέο κεηαθνξέο θεθαιαίσλ, ειεθηξνληθή δηαθίλεζε κεηνρψλ, εκπνξηθέο 
δεκνπξαζίεο, collaborative design θαη engineering, online αλαδήηεζε πξψησλ πιψλ, άκεζν 
κάξθεηηλγθ, after sales ππεξεζίεο. Αθνξά πξντφληα (π.ρ. θαηαλαισηηθά αγαζά, εμεηδηθεπκέλν 
ηαηξηθφ εμνπιηζκφ), ππεξεζίεο (π.ρ. παξνρή πιεξνθνξηψλ, νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο 
ππεξεζίεο), παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο(π.ρ. πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, κφξθσζε) θαη λέεο 
δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. εηθνληθά εκπνξηθά θέληξα) 
 

Σν Electronic Commerce Innovation Centre (ECIC) νξίδεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην σο : 
« …..ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ νξάκαηνο κε ηε βνήζεηα 
πξνεγκέλεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε απνδνηηθφηεηα θαη ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαθίλεζεο αγαζψλ θαη πιεξνθνξηψλ». 
 
Σέινο ζχκθσλα κε ην Automotive Action Group in N. America: Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην είλαη 
ε εθαξκνγή πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο ψζηε λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα 
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ ζπλεξγαηψλ.»1 Θα κπνξνχζαλ λα 
δνζνχλ πιεζψξα άιισλ νξηζκψλ απφ δηάθνξεο πιεπξέο: απφ ηελ πιεπξά ησλ 
«επηθνηλσληψλ», απφ ηελ πιεπξά ησλ «επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ», απφ ηελ πιεπξά ησλ 
«ππεξεζηψλ», απφ ηελ «on-line» πιεπξά παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα αγνξάο θαη πψιεζεο 
πξντφληνο θαη πιεξνθνξίαο κέζσ ηνπ Internet ή άιισλ on-line ππεξεζηψλ.  
 
Έλαο ηειηθφο νξηζκφο πνπ γίλεηαη ζρεδφλ θνηλά απνδεθηφο είλαη ν αθφινπζνο πνπ δίδεηαη 
απφ ην Γηαβαιθαληθφ Κέληξν Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ θαη έρεη σο εμήο: 
«Σν Ηιεθηξνληθό Δκπόξην ζα κπνξνύζε θαιύηεξα λα νξηζηεί σο έλα ζύλνιν 
επηρεηξεκαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ πνπ ζα κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 
ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο 
νη νπνίεο επηηξέπνπλ, κέζσ ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηώλ, ηε δηεθπεξαίσζε 
εκπνξηθώλ δηαδηθαζηώλ κε ειεθηξνληθά κέζα». 
 
Ζ ζχγρξνλε θνηλσλία ησλ ζπλαιιαγψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαξθή αχμεζε ηεο πξνζθνξάο 
αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, παγθνζκηνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη απμεκέλεο 
απαηηήζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ηάζεο είλαη φηη νη 
εηαηξίεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν πξνζπαζνχλ λα αιιάμνπλ ηηο νξγαλσηηθέο ηνπο δνκέο θαη 
επηδηψθνπλ λα εηζέιζνπλ ηαρέσο ζην λέν ππφ δηακφξθσζε ρψξν ησλ ζπλαιιαγψλ, 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα λέα δεδνκέλα. Σν e-commerce ζα κπνξνχζακε λα ην 
ραξαθηεξίζνπκε σο ην «εξγαιείν» κε ην νπνίν ππνβνεζνχληαη απηέο νη αιιαγέο. Γίλεη ηελ 
δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα είλαη πην απνηειεζκαηηθέο θαη πην επέιηθηεο ζηηο εζσηεξηθέο 
ζπλαιιαγέο Μία πάξα πνιχ θαιή πεγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 
είλαη ε αθφινπζε δηεχζπλζε ζην Internet φπνπ δίλνληαη θαηά θαηξνχο δηάθνξνη νξηζκνί γηα ην 
e-commerce : http://www.ecommerce.gov θέξλεη πην θνληά ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηηο 
θαζηζηά ηθαλέο λα γλσξίδνπλ κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 
θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 
 
Ζ έλλνηα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ εκπνξίνπ φκσο πεξηιακβάλεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο φπσο: 

 Ζιεθηξνληθή εκπνξία αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, 

 Παξάδνζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, 

 Ζιεθηξνληθή αγνξαπσιεζία κεηνρψλ, 

 Ζιεθηξνληθή έθδνζε θνξησηηθψλ, 

 Δκπνξηθέο δεκνπξαζίεο, 

http://www.ecommerce.gov/
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 πιινγηθέο εξγαζίεο ζρεδίαζεο θαη ηερληθψλ κειεηψλ, 

 Δλεκέξσζε απφ πεγέο ζε απεπζείαο ζχλδεζε, 

 Κξαηηθέο πξνκήζεηεο, 

 Πσιήζεηο απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή θαη κεηαγνξαζηηθή εμππεξέηεζε. 
 
Οη εθαξκνγέο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ αθνξνχλ ηφζν πξντφληα φζν θαη ππεξεζίεο, 
παξαδνζηαθέο αιιά θαη λέεο δξαζηεξηφηεηεο. 
 
Ζ αλάγθε γηα Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην πξνθχπηεη απφ ηελ απαίηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 
θπβεξλήζεσλ γηα θαιχηεξε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ 
ηειεπηθνηλσληψλ, ψζηε λα βειηησζνχλ νη ζρέζεηο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο - 
πνιίηεο - θαηαλαισηέο, νη επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 
ελδνεπηρεηξεζηαθά, αιιά θπξίσο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ηερλνινγία θαη εηδηθφηεξα ην 
Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην παξέρεη επέιηθηεο θαη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ 
επηρεηξήζεσλ ζηηο επηζπκεηέο αγνξέο παξεκβαίλνληαο επεξγεηηθά ζε θάζε ζηάδην ηεο 
αιπζίδαο ηνπο θαη αιιάδνληαο νπζηαζηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 
επηρεηξήζεηο.  
 
Έλαο απιφο νξηζκφο γηα ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην είλαη φηη «απνηειεί θάζε κνξθή 
επηρεηξεκαηηθήο ζπλαιιαγήο θαη επηθνηλσλίαο πνπ γίλεηαη κε ειεθηξνληθά κέζα». Έηζη ην 
Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο έλα ζχλνιν επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 
πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 
ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο επηηξέπνπλ, κέζσ ηεο ρξήζεο λέσλ 
ηερλνινγηψλ, ηε δηεθπεξαίσζε εκπνξηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα.  
 
Σν Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο πξάμεσλ γηα ηελ αληαιιαγή 
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζεκείσλ κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. Βαζίδεηαη ζηελ ειεθηξνληθή επεμεξγαζία θαη κεηάδνζε 
δεδνκέλσλ, ήρνπ θαη εηθφλσλ βίληεν. Ζ έλλνηα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ πεξηιακβάλεη 
πνιιέο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο:  
 

• Ζιεθηξνληθή εκπνξία αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ,  
• Παξάδνζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ (άπισλ αγαζψλ),  
• Ζιεθηξνληθή αγνξαπσιεζία κεηνρψλ,  
• Ζιεθηξνληθή έθδνζε θνξησηηθψλ,  
• Δκπνξηθέο δεκνπξαζίεο,  
• πιινγηθέο εξγαζίεο ζρεδίαζεο θαη ηερληθψλ κειεηψλ,  
• Δλεκέξσζε απφ πεγέο ζε απεπζείαο ζχλδεζε,  
• Κξαηηθέο πξνκήζεηεο,  
• Πσιήζεηο απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή θαη κεηα-αγνξαζηηθή εμππεξέηεζε.  
• Οη εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ αθνξνχλ ηφζν πξντφληα (π.ρ. θαηαλαισηηθά 

αγαζά) φζν θαη ππεξεζίεο (π.ρ. ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο, ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη 
λνκηθέο ππεξεζίεο), παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ηαηξηθή πεξίζαιςε, 
εθπαίδεπζε) θαη λέεο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. εηθνληθά πνιπθαηαζηήκαηα). 

 
Οη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 
ζπκπεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο κνξθέο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ, ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο 
δεδνκέλσλ (Electronic Data Interchange, EDI), ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ 
(Electronic Funds Transfer, EFT), ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (Electronic Mail, E-mail), 
ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ, ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ (Bulletin Board 
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Services - BBS), θνηλψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη νδεγψλ, ζπζηεκάησλ ζπλερηδφκελεο 
αγνξάο θαη ππνζηήξημεο γηα φιν ηνλ θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ, ειεθηξνληθψλ εηδήζεσλ θαη 
ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο, ειεθηξνληθήο κηζζνδνζίαο ειεθηξνληθψλ εληχπσλ, πξφζβαζεο 
ζε απεπζείαο ζχλδεζε ζε ππεξεζίεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε κνξθή 
ειεθηξνληθήο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο.  
 
Σέινο, ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν ηχπνπο δξαζηεξηνηήησλ: ην 
Έκκεζν Ηιεθηξνληθό Δκπόξην (ειεθηξνληθή παξαγγειία πιηθψλ αγαζψλ ηα νπνία 
εμαθνινπζνχλ λα παξαδίδνληαη κε παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο φπσο ηαρπδξνκηθά ή κέζσ 
ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ δηαλνκήο) θαη ην Άκεζν Ηιεθηξνληθό Δκπόξην (ηειεκαηηθή 
παξαγγειία, πιεξσκή θαη παξάδνζε άπισλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ινγηζκηθφ 
ππνινγηζηψλ, ςπραγσγηθφ πεξηερφκελν ή ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα).  
 

2.5 Καζαξό έλαληη Μεξηθνύ ΗΔ 

Σν ΖΔ κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ηεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ 
πξντφληνο (ή ηεο ππεξεζίαο ) πξνο πψιεζε, ηελ δηαδηθαζία θαη ηνλ δηακεζνιαβεηή. ην 
ζρήκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη έλα κνληέιν πνπ εμεγεί ηηο πηζαλέο δηαηάμεηο ησλ ηξηψλ απηψλ 
δηαζηάζεσλ. 

 
ρήκα 4 : Οη δηαζηάζεηο ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ 10 

                                                   
10 Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο 1 e- επιχειρείν Γ.Π. ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς σελ 9 
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Σφζν ην πξντφλ φζν θαη ν δηακεζνιαβεηήο θαη ε δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη είηε θπζηθά είηε 
ςεθηαθά. Απηά ζρεκαηίδνπλ 8 θχβνπο, θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη ηξεηο δηαζηάζεηο. ην 
παξαδνζηαθφ εκπφξην φιεο νη δηαζηάζεηο είλαη θπζηθέο (θχβνο θάησ αξηζηεξά) ελψ ζην 
θαζαξφ ΖΔ φιεο νη δηαζηάζεηο είλαη ςεθηαθέο (θχβνο πάλσ δεμηά). ινη νη άιινη θχβνη 
απνηεινχλ ζπλδπαζκφ ςεθηαθψλ θαη θπζηθψλ δηαζηάζεσλ. Αλ ππάξρεη έζησ θαη κηα 
ςεθηαθή δηάζηαζε ζεσξνχκε φηη είλαη κηα πεξίπησζε κεξηθνχ ΖΔ. 

2.6 Σν πιαίζην ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη πνιιαπιέο εθαξκνγέο, νη νπνίεο εθηείλνληαη πνιχ πην πέξα 
απφ ηελ θαηνρή κηαο ζειίδαο ζην Web. Οξηζκέλεο εθαξκνγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ αγνξά 
αγαζψλ απεπζείαο απφ ην Internet, ηελ δηαρείξηζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη κεηνρψλ 
απφ ην ζπίηη, ηελ εχξεζε εξγαζίαο, ηελ δηεμαγσγή πιεηζηεξηαζκψλ. Γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ 
ησλ εθαξκνγψλ φκσο απαηηείηαη θάπνηα ππνζηεξηθηηθή πιεξνθνξηαθή θαη νξγαλσηηθή 
ππνδνκή θαη αληίζηνηρα ζπζηήκαηα. Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη φηη νη εθαξκνγέο ηνπ ΖΔ 
ππνζηεξίδνληαη απφ ππνδνκέο θαη ε εθαξκνγή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηέζζεξηο κεγάιεο 
πεξηνρέο πνπ απεηθνλίδνληαη σο ππιψλεο ζην ζρήκα:  

 Άλζξσπνη  
 Κξαηηθέο πνιηηηθέο  
 Σερληθά πξφηππα θαη πξσηφθνιια  
 Άιινη νξγαληζκνί . 

Σν ΖΔ ζπληνλίδεη ηηο εθαξκνγέο, ηηο ππνδνκέο, θαη ηνπο ππιψλεο. 
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ρήκα 5: πιάηζην ηνπ ΗΔ 11 
 

2.7 Οη θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ 

Γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ζήκεξα ηελ δεκνηηθφηεηα ηνπ ΖΔ, αμίδεη λα εμεηάζεη ην ζεκεξηλφ 
επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, ηηο πηέζεηο πνπ απηφ δεκηνπξγεί ζηηο επηρεηξήζεηο, ηνλ ηξφπν κε 
ηνλ νπνίν απηέο αληηδξνχλ θαη ηέινο ηνλ δπλεηηθφ ξφιν ηνπ ΖΔ. Έλα κνληέιν ηνπ ζεκεξηλνχ 
επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πεξηγξάθεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα φπνπ απεηθνλίδεηαη 
αθξηβψο ε ζρέζε κεηαμχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πηέζεσλ, ησλ νξγαλσζηαθψλ αληηδξάζεσλ θαη 
ηνπ ΖΔ. 
 
Οηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί, ηερλνινγηθνί θαη παξάγνληεο ηηο αγνξάο δεκηνπξγνχλ έλα πςειά 
αληαγσληζηηθφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη πειάηεο είλαη ην ζεκείν εζηίαζεο. 
Δπηπιένλ, απηνί νη παξάγνληεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ γξήγνξα, κεξηθέο θνξέο κε 
απξφβιεπην ηξφπν. Έηζη ινηπφλ νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αληηδξνχλ ζπρλά θαη γξήγνξα, 
ηφζν ζηα πξνβιήκαηα φζν θαη ζηηο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφ ην λέν πεξηβάιινλ. 
Δπεηδή ν ξπζκφο ηεο αιιαγήο θαη ν βαζκφο ηεο αβεβαηφηεηαο ζην απξηαλφ αληαγσληζηηθφ 
πεξηβάιινλ αλακέλεηαη λα επηηαρπλζνχλ, νη νξγαληζκνί ζα ιεηηνπξγνχλ ππφ απμαλφκελεο 
πηέζεηο γηα λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξα θαη ηαρχηεξα, ρξεζηκνπνηψληαο ιηγφηεξνπο πφξνπο.  

 
ρήκα 6: Οη θύξηεο επηρεηξεζηαθέο Πηέζεηο θαη ν ξόινο ηνπ ΗΔ12 

                                                   
11 Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο 1 e- επιχειρείν Γ.Π. ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς σελ 10 
12 Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο 1 e- επιχειρείν Γ.Π. ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς σελ 24 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

 

3.1 Σν ηζηνξηθό ηεο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

 
Γεθαεηία ηνπ 197013 
 
Δκθαλίδνληαη ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο ρξεκαηηθψλ πφξσλ (Electronic Funds 
Transfer) κεηαμχ ηξαπεδψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αζθαιή ηδησηηθά δίθηπα θαη αιιάδνπλ ηε 
κνξθή ησλ αγνξψλ. 
 
Γεθαεηία ηνπ 1980 
 
Οη ηερλνινγίεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο αληαιιαγήο 
κελπκάησλ (ζπζηήκαηα EDI-Electronic Data Interchange- θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) 
απνθηνχλ ζεκαληηθή δηάδνζε. Πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ παξαδνζηαθά δηεθπεξαηψλνληαλ 
κε βαζηθφ κέζν ην ραξηί, κπνξνχλ πιένλ λα γίλνπλ ηαρχηεξα θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο. Οη 
ζπλαιιαγέο, πνπ παιαηφηεξα απαηηνχζαλ έληππα, φπσο παξαγγειίεο αγνξάο, ζπλνδεπηηθά 
έγγξαθα θαη επηηαγέο πιεξσκήο, κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηά έλα κέξνο ή ζην ζχλνιφ ηνπο 
ειεθηξνληθά κε δνκεκέλν ηξφπν ράξε ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ 
(EDI) ή κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
 
Σέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 - αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 
 
Σα ειεθηξνληθά δίθηπα πξνζθέξνπλ κηα λέα κνξθή θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο, κε δπλαηφηεηεο 
φπσο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail), ειεθηξνληθή δηάζθεςε (conferencing) θαη 
ειεθηξνληθή ζπλνκηιία- Internet Relay Chat (IRC), νκάδεο ζπδήηεζεο (news groups, forums), 
κεηαθνξά αξρείσλ-File Transfer Protocol (FTP) θιπ. Ζ πξφζβαζε ζην δίθηπν γίλεηαη 
θζελφηεξε ιφγσ ηεο δηεζλνχο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ηειεπηθνηλσληψλ. 
 
Μέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 
 
Ζ εκθάληζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (www) ζην Γηαδίθηπν θαη ε επηθξάηεζε ησλ πξνζσπηθψλ 
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Personal Computer) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 
ηχπνπ Windows, πξνζθέξνπλ κεγάιε επθνιία ρξήζεο ιχλνληαο ην πξφβιεκα ηεο 
δεκνζίεπζεο θαη ηεο εχξεζεο πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην γίλεηαη 
έλαο πνιχ θζελφηεξνο ηξφπνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεγάινπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ, ελψ 
ζπγρξφλσο δηεπθνιχλεη ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, επηηξέπνληαο ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο λα αληαγσληζηνχλ κεγαιχηεξεο, κε 
πνιχ επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο. 
 
Σέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 
 

                                                   
13 Ιζηνζειίδα εθπαηδεπηηθήο ζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΙΚΣΤΧΘΔΙΣΔ, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 

http://www.goonline.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=556, 22/2/2005 
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Ζ θαζηέξσζε κεζφδσλ θξππηνγξάθεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο 
ηνπ απνζηνιέα ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ, θαζψο θαη ε ζρεηηθή πξνζαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 
ζηνπο ηνκείο ησλ εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ, θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε αζθαιψλ δηεζλψλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. 
 
Κιαδηθέο δηαθνξέο 
 
Οη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηνπλ νη επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπο ζην 
δηαδίθηπν, φπσο επίζεο ε επηρεηξεκαηηθή ηνπο δηνξαηηθφηεηα θαη νη επηθείκελεο πξνθιήζεηο, 
απνηεινχλ ζέκαηα ζηα νπνίαλ δηαθέξνπλ ζε θάζε βηνκεραληθφ θιάδν. Σα πεδία ηεο δηαθνξάο 
ηνπο είλαη ηα παξαθάησ: 

 Ο βαζκφο πηνζέηεζεο. Ζ έθηαζε ησλ επελδχζεσλ ηφζν απφ ηηο ειεθηξνληθέο 

 επηρεηξήζεηο φζν θαη απφ θαζηεξσκέλεο παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο. 

 Αληαγσληζκφο. Σν επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο ππνδνκήο ηεο βηνκεραλίαο θαη 

 ησλ δηαζέζηκσλ ιχζεσλ. 

 εκαληηθέο εθαξκνγέο. Οη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ 

 ππνδνκή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ δηαδηθηχνπ. 

 Απαηηήζεηο επηδφζεσλ. Ο φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ, ε πξνβιεςηκφηεηα θαη ε 

 αμηνπηζηία ηεο ειεθηξνληθήο πχιεο. 

 Απαηηήζεηο ππνδνκήο. Σν ινγηζκηθφ θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπ ε νπνία είλαη αλαγθαία 
γηα ηελ ππνζηήξημε λέσλ εθαξκνγψλ 

3.1.1 Βαζκόο πηνζέηεζεο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

 
Αλ θαη είλαη δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζεί ν βαζκφο θαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη 
επηρεηξήζεηο πηνζεηνχλ ηηο ειεθηξνληθέο κεζφδνπο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (εηδηθά αλ ζθεθηνχκε 
πφζν πνηθηιφκνξθνη είλαη νη ππνθιάδνη θάζε βηνκεραληθνχ θιάδνπ), είλαη δπλαηφ λα γίλεη κία 
εθηίκεζε πνπ λα αθνξά ηηο δηαθνξέο ησλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ κεηαμχ ηνπο. 
 
ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη κία εθηίκεζε γηα ηνλ βαζκφ πηνζέηεζεο ησλ 
ζεκαληηθφηεξσλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ. 
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ρήκα 7: Δπίπεδν πηνζέηεζεο ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ από κεγάινπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο 
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Ο πην ζπλνπηηθφο ηξφπνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πηνζέηεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 
θαηά θιάδν είλαη ε έθηαζε ζηελ νπνία ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο είλαη θαζνξηζηηθφο 
παξάγνληαο γηα ηελ κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα. Γηα 
παξάδεηγκα, ζηελ βηνκεραλία ησλ ηαμηδηψλ –έλα παξάδεηγκα πξψηκεο πηνζέηεζεο ηνπ 
δηαδηθηπαθνχ εκπνξίνπ- ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θξάηεζεο ζέζεσλ δελ έρνπλ κφλν 
απηνκαηνπνηήζεη ηηο ζπλαιιαγέο ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απ‟ φηη πξηλ, αιιά επίζεο έρνπλ 
πξνθαιέζεη ηεξάζηηεο ζεκειηψδεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη εκπνξεχζηκεο νη 
ππεξεζίεο γηα ηα ηαμίδηα ηφζν ζε επηρεηξήζεηο φζν θαη ζε θαηαλαισηέο. Ζ αιιαγή είλαη 
εθηεηακέλε θαη ε πνξεία ηεο έρεη δπλακηθή νξκή ηέηνηα πνπ θαζέλαο απφ ηνπο ππνθιάδνπο 
(αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, ηαμηδησηηθά γξαθεία ή πσιεηέο) δελ κέλεη αλεπεξέαζηνο. Ζ πηνζέηεζε 
ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζα κπνξνχζε λα κεηξεζεί αθξηβέζηεξα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ 
πνζνζηνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θάζε θιάδνπ πνπ έρνπλ εκπνξηθά επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα 
πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ην δηαδίθηπν. πσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα θιάδνη 
ηεο βηνκεραλίαο φπσο ηα ηαμίδηα, ε ιηαληθή πψιεζε, νη επελδχζεηο, νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη 
πσιήζεηο ρνλδξηθήο θαη ε δηαλνκή έρνπλ κεγάιν πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ειεθηξνληθά αληίζεηα κε άιινπο θιάδνπο φπσο ε κεηαπνίεζε, ηα 
θηεκαηνκεζηηηθά, νη αζθάιεηεο, ε πγεία, νη εθαξκνγέο θαη ε εθπαίδεπζε, νη νπνίνη δηαζέηνπλ 
κηθξφ πνζνζηφ δξαζηεξηνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 
 
Ο βαζκφο πηνζέηεζεο ηεο ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαηά θιάδν δελ είλαη 
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζέκα ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ηεο εμέιημεο θάπνησλ βηνκεραληψλ έλαληη 
ηεο αδηαθνξίαο ή ηεο νπδεηεξφηεηαο θάπνησλ άιισλ. Δάλ θαη ε γεληθφηεξε θνπιηνχξα ή ε 
αληηκεηψπηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ απφ έλα βηνκεραληθφ θιάδν δελ παίδεη ηφζν 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ν θιάδνο απηφο πηνζεηεί ζπγθεθξηκέλεο 
ειεθηξνληθέο εκπνξηθέο δηαδηθαζίεο, ππάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη 
άκεζα κε ην θιαδηθφ πεξηβάιινλ, αλαζηαιηηθνί ή κε, νη νπνίνη έρνπλ ζεκαληηθή επηξξνή. 
Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν φξνο πηνζέηεζε γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη αξθεηά 
ζρεηηθφο θαη αθφκα θαη νη πην εμειηγκέλεο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη αθφκα ζε αξρηθφ ζηάδην. 
Δθηηκάηαη φηη ε πιήξεο πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο ζα 
ρξεηαζηεί ηνπιάρηζηνλ κηα δεθαεηία εάλ φρη πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 

3.1.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνύ 
εκπνξίνπ 

 
Αλ θαη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη γηα ηελ ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη θάζε επηρείξεζε 
φζνλ αθνξά ηελ πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ππάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ βαζκφ πηνζέηεζεο. 
 

  Αληαγσληζκφο απφ επηρεηξήζεηο πνπ μεθηλνχλ (start-ups). Σέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο 
κπνξνχλ λα παξαθηλήζνπλ θαζηεξσκέλεο εηαηξίεο λα αλαιάβνπλ δξάζε, εηδηθά αλ ην 
δηαδίθηπν γίλεη έλα ζεκαληηθφ θαλάιη πσιήζεσλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο 
βηνκεραλίαο. Απηέο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ κεγάιν αξηζκφ 
επελδπηψλ θαη κεγάια πνζά επελδχζεσλ (γηα παξάδεηγκα, venture capital) θαη έηζη 
πηέδνπλ κέζσ ηνπ αληαγσληζκνχ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο λα δερηνχλ ηελ πξφθιεζε. 
Ο θιάδνο ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο ιηαληθήο πψιεζεο είλαη θαιά παξαδείγκαηα ηνπ 
θαηλνκέλνπ απηνχ. 
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  Δπθνιία πξνζαξκνγήο ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ εκπνξίνπ. Δηδηθνί αλαιπηέο 
απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ ζην δηαδίθηπν έρνπλ επηζεκάλεη φηη νξηζκέλα 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο πσινχληαη επθνιφηεξα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ θάπνηα 
άιια. Πξντφληα ηα νπνία βαζίδνληαη ζηελ πιεξνθφξεζε, γηα παξάδεηγκα, είλαη ηππηθά 
πην εχθνιν λα πσιεζνχλ ειεθηξνληθά ηφζν απφ άιιεο επηρεηξήζεηο φζν θαη απφ ηνπο 
ηειηθνχο θαηαλαισηέο, απ‟ φηη νξηζκέλα πξντφληα ηα νπνία νη αγνξαζηέο ρξεηάδνληαη 
λα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή καδί ηνπο θαη νπφηε πξνζθέξνληαη κφλν ζε θαηαζηήκαηα 
ή ζε εθζέζεηο. Ζ ηάζε απηή βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο ησλ 
θιάδσλ ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ ηαμηδηψλ θαη ηεο θαζηέξσζήο ηνπο σο πξσηνπφξνπο 
ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξηθνχ δηεπηρεηξείλ. 

 

  Παξνπζία πξφδξνκσλ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ. Οη θνξπθαίνη θιάδνη ζηελ 
πηνζέηεζε εθαξκνγψλ ηεο ειεθηξνληθήο δηεπηρεηξεκαηηθφηεηαο έρνπλ ήδε θάλεη 
νξηζκέλεο επελδχζεηο ζε πξν-δηθηπαθέο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο. Γηα παξάδεηγκα, ν 
θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θξάηεζεο ζέζεσλ γηα 
πάλσ απφ κία δεθαεηία. Οη ηξάπεδεο έρνπλ επηηξέςεη ζηνπο πειάηεο ηνπο λα 
ζπλαιιάζζνληαη καδί ηνπο ειεθηξνληθά κε ηελ ρξήζε απηφκαησλ κεραλεκάησλ γηα 
πάλσ απφ δχν δεθαεηίεο. Σέινο, νη θαηαζθεπαζηέο μεθίλεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο 
πξνκεζεπηηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο δίθηπα βαζηζκέλα ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ ρξήζε EDI 
γχξσ ζην 1970. Μέρξη θάπνην ζεκείν, ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ γηα ηνπο θιάδνπο 
απηνχο απνηειεί επέθηαζε ησλ ήδε ρξεζηκνπνηνχκελσλ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ ζε 
έλα πην εθιεπηπζκέλν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ. 

 
ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία θαη αλαιχζεηο γηα ηελ ζέζε πνπ 
θαηαιακβάλεη θάζε θιάδνο ζηελ θιίκαθα πηνζέηεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απηή 
ζχκθσλα κε ηελ ηνπνζέηεζε πνπ θαίλεηαη ζην πξνεγνχκελν γξάθεκα. 
 

  Σνπξηζκόο - ηαμίδηα.  
Καλέλαο άιινο θιάδνο δελ ππνβάιιεηαη ζε ηέηνηα αιιαγή φπσο ν θιάδνο ησλ 
ηαμηδηψλ. πσο έρεη πξναλαθεξζεί, ηα ζπζηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο θξάηεζεο ζέζεσλ 
(ηα νπνία απνηεινχλ θαη επέθηαζε ησλ πξνεγνχκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην άκεζν παξειζφλ) απνηεινχλ παξάγνληα νινθιεξσηηθήο 
κεηαβνιήο φζνλ αθνξά ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ (π.ρ. αεξνπνξηθέο 
εηαηξίεο, μελνδνρεία, θαη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο), ησλ ελδηάκεζσλ (π.ρ. ηαμηδησηηθά 
γξαθεία θαη κεζάδνληεο) θαη ησλ πειαηψλ. 

 
  Δπελδύζεηο.  

Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ απνηειεί έλαλ δσηηθφ παξάγνληα γηα ηνλ θιάδν ησλ 
επελδχζεσλ εδψ θαη θάπνηα ρξφληα. Αιιά κέρξη ηελ έιεπζε ησλ ρξεκαηηζηψλ πνπ 
παξέρνπλ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην θαη ηελ θαζηεξσκέλε βαζηζκέλε ζηελ ηειεθσληθή 
επηθνηλσλία επηρεηξεκαηηθφηεηά ηνπο, ηέηνηνπ είδνπο πξφζβαζε ήηαλ απαγνξεπκέλε 
ζηνπο ελδηάκεζνπο –ζπλαιιαζζφκελνπο, ζχκβνπινπο επελδχζεσλ, θαη ρξεκαηηζηψλ. 
Ζ έληνλε αχμεζε ησλ «ειεθηξνληθψλ» ρξεκαηηζηψλ ππνλνκεχεη ηελ ζέζε ησλ 
ελδηάκεζσλ θαη ηνπο πηέδεη λα πηνζεηήζνπλ ειεθηξνληθέο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο. 
 

  Ληαληθή πώιεζε. 
Αλ θαη έλαο αξηζκφο θαηεγνξηψλ ιηαληθήο πψιεζεο έρνπλ κεηαθεξζεί ειεθηξνληθά (σο 
επί ην πιείζηνλ ινγηζκηθά, βηβιία, θαη κνπζηθή), αξθεηέο θαηεγνξίεο είλαη αθφκα εθηφο 
δηαδηθηχνπ. Υηιηάδεο απφ κηθξνχο, ηνπηθνχο πσιεηέο δελ ζα κπνξέζνπλ λα 
πηνζεηήζνπλ ηφζν γξήγνξα ηηο λέεο πξαθηηθέο φπσο νη κεγάιεο εκπνξηθέο αιπζίδεο 
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θαη νη νπνίεο αληαγσλίδνληαη έληνλα κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
απνθιεηζηηθά ζην δηαδίθηπν (dot-coms). 
 

  Καηαζθεπέο.  
Απηφο ν θιάδνο είλαη ζε πςειφηεξν ζεκείν ζηελ θιίκαθα απ‟ φηη ν θιάδνο ηεο 
κεηαπνίεζεο ιφγσ ησλ δπλακηθψλ πξνζπαζεηψλ ησλ θαηαζθεπαζηψλ ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά ζην δηαδίθηπν. 
Δπίζεο, ζηνλ θιάδν απηφ έρνπλ γίλεη πνιιέο επελδχζεηο απ‟ φηη ζηνλ θιάδν ηεο 
κεηαπνίεζεο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηερλνινγηψλ φπσο ην ERP θαη 
ην EDI ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην ππνζηεξίδεη ηνλ θιάδν ησλ 
θαηαζθεπψλ λα δεκηνπξγήζεη πην απνηειεζκαηηθέο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο θαη είλαη 
έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο ηεο κεηαβνιήο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ, 
ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο, θαη ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο (γηα παξάδεηγκα, ησλ 
ρνλδξέκπνξσλ θαη ησλ πσιεηψλ ιηαληθήο). 
 

  Υνλδξηθή πώιεζε.  
Σνπνζεηεκέλνο ζηελ κέζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ν θιάδνο ηεο δηαλνκήο 
πξντφλησλ κέζσ ηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο απεηιείηαη απφ ηηο ειεθηξνληθέο 
δηεπηρεηξεκαηηθέο αγνξέο θαη ηηο πξνζπάζεηεο απφ ηνπο παξαγσγνχο λα πνπιήζνπλ 
άκεζα κέζσ ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Χζηφζν, νη πσιεηέο ρνλδξηθήο έρνπλ ηελ 
επθαηξία λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηελ πξνκεζεπηηθή (logistics) θαη 
ζηελ δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ έηζη ψζηε λα πξνζζέζνπλ πςειή αμία ζε ηνκείο 
φπνπ κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά. Παξ‟ φια απηά, ε νιηθή 
πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ δηεπηρεηξείλ ζα ρξεηαζηεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ιφγσ 
ηεο παξνπζίαο ρηιηάδσλ κηθξψλ δηαλνκέσλ 

 
 Μεηαθνξέο.  

Ο θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ δελ είλαη πνιχ απνκαθξπζκέλνο απφ ηνλ θιάδν ησλ 
θαηαζθεπψλ ζηελ παξαπάλσ θιίκαθα θαη είλαη πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν κε ηνλ θιάδν 
ηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο. Οη κεηαθνξηθέο /λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο παίδνπλ έλα 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ιηαληθή πψιεζε κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο 
πνπ πηνζέηεζαλ ειεθηξνληθέο εκπνξηθέο εθαξκνγέο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε 
παξαγγειηψλ. Οη κεηαθνξηθέο εηαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε κεηαθνξηθά νρήκαηα φπσο 
θνξηεγά θαη βπηηνθφξα νρήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ δηαρεηξηζηηθά ζπζηήκαηα. Αιιά ηα 
κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη πνιιέο κηθξέο επηρεηξήζεηο ζα είλαη αηηία θαζπζηέξεζεο 
ηεο πιήξνπο πηνζέηεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ ιφγσ 
ηνπ κηθξνχ ξπζκνχ πηνζέηεζεο. 

 
 � Μεηαπνίεζε. 

Τπάξρνπλ αξθεηά θνηλά ζεκεία κεηαμχ ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνπ θιάδνπ ησλ 
θαηαζθεπψλ φζνλ αθνξά ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ηα νθέιε πνπ 
κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ απφ ηελ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Χζηφζν, νη 
επηρεηξήζεηο απηνχ ηνπ θιάδνπ (γηα παξάδεηγκα, ηα ρεκηθά, ηα πιαζηηθά θαη ε 
θισζηνυθαληνπξγία) δηαηεξνχλ κηα ζπληεξεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πηνζέηεζε 
ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηαθψλ επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ 
φηη ηέηνηεο επηρεηξήζεηο θπξίσο θαηαζθεπάδνπλ πξντφληα γηα άιιεο επηρεηξήζεηο θαη 
θαηά ζπλέπεηα δελ επεξεάδνληαη ηφζν πνιχ απφ ηηο κεηαβνιέο ζηα θαλάιηα δηαλνκήο 
νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη απφ ηηο ειεθηξνληθέο ιηαληθέο πσιήζεηο. 
 

  Κηεκαηνκεζηηηθά.  
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πσο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε νηθνλνκηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, 
ν θιάδνο απηφο ηαηξηάδεη αξθεηά ζην ηξφπν πνπ δηεμάγεηαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην 
δηαδίθηπν. Αιιά νη πσιήζεηο θηεκαηνκεζηηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ δελ 
αλαπηχζζνληαη ηφζν γξήγνξα φζν νη άιινη νηθνλνκηθνί θιάδνη ιφγσ ηεο 
πνιππινθφηεηαο θαη ηεο ζπνξαδηθφηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ην πιήζνο ησλ 
αγνξαζηψλ. Ζ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην θιάδν απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ 
κείσζε ησλ ακνηβψλ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ κείσζε ησλ ακνηβψλ 
γηα ηνπο δαλεηδφκελνπο. Οη επελδπηέο ζα πξέπεη λα επελδχζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ 
επψλπκε αγνξά θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, αθνχ ε επθνιία κε 
ηελ νπνία νη δαλεηδφκελνη ζα κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ ζα θάλνπλ ηελ 
επηρεηξεκαηηθφηεηα αθφκα πην αληαγσληζηηθή απφ φηη είλαη ήδε. 
 

  Αζθάιεηεο.  
πσο θαη ν πξνεγνχκελνο θιάδνο, νη αγνξέο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ δηαθξίλνληαη 
απφ θάπνηα πνιππινθφηεηα θαη δελ έρνπλ ζηαζεξή ζπρλφηεηα. Αλ θαη ηα ζπκβφιαηα 
ζα πσινχληαη ειεθηξνληθά κε απμεηηθνχο ξπζκνχο, ε ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 
επηθεληξψλεηαη κεηαμχ ησλ αζθαιηζηψλ νη νπνίνη θαινχληαη λα βειηηψζνπλ ηελ 
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο κε ηελ ειεθηξνληθή δηάζεζε αληηπξνζψπσλ ειεθηξνληθά 
θαη κε ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνπο 
αζθαιηδφκελνπο. Οη αζθαιηδφκελνη ίζσο λα ζπλερίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηνλ 
αληηπξφζσπν ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ αγνξά ζπκβνιαίσλ αιιά ζα 
επηζπκνχλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο ή άιιεο ζρεηηθέο 
πιεξνθνξίεο. 
 

  Τγεία.  
Ο κεγάινο θιάδνο ηεο πγείαο δηαζέηεη πνιιέο επθαηξίεο γηα λα εθαξκφζεη δηαδηθηπαθέο 
εκπνξηθέο ιχζεηο γηα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 
θξνληίδαο. Αιιά ε πνιππινθφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε γξαθεηνθξαηία 
θαη ε θαηαθεξκαηηζκέλε θχζε ηνπ ζα απνηειέζνπλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ 
γξήγνξε πηνζέηεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ εκπνξίνπ. 
 

  Κνηλήο σθειείαο (Δλέξγεηα).  
Απηφο ν θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο είλαη κάιινλ ζπληεξεηηθφο φζνλ αθνξά ηνλ βαζκφ 
πηνζέηεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο παξά ηελ καθξφρξνλε ηάζε πξνο ηελ 
εθαξκνγή δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο. Ζ πξψηε επθαηξία 
γηα ηελ πινπνίεζε ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ ζα επέιζεη απφ ηελ κεηαθνξά ελέξγεηαο 
κεηαμχ ειεχζεξνπ ζπλαγσληζκνχ ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ δηαλνκέσλ. Ζιεθηξνληθέο 
ππεξεζίεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο – φπσο ε πιεξσκή ινγαξηαζκψλ θαη ε δηαρείξηζε 
ελέξγεηαο- ζα ρξεηαζηνχλ νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα αξρίζνπλ λα 
εθαξκφδνληαη. 
 

  Δθπαίδεπζε. Τπάξρεη κηα πνιχ θαιή πξννπηηθή γηα δηαδηθηπαθέο εκπνξηθέο 
εθαξκνγέο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αιιά ππάξρνπλ επίζεο θαη πνιιά εκπφδηα. 
Δλψ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα έρνπλ αξθεηφ πιηθφ, γηα παξάδεηγκα, ν κεγαιχηεξνο 
φγθνο ηνπ ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα 
αλέβεη ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο, νη πξνυπνινγηζκνί πνπ μνδεχνληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε 
ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη γεληθφηεξα ρακειφηεξα απφ θάζε 
άιιν θιάδν ηεο βηνκεραλίαο. Οη πην πξνρσξεκέλνη απφ ηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο 
πνπ πινπνηνχλ δηαδηθηπαθέο εκπνξηθέο εθαξκνγέο είλαη ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο 
(dotcoms), ηδησηηθά παλεπηζηήκηα θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα 
εθπαηδεχζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο. 
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3.1.3 ελάξηα γηα ηελ εμέιημε ηωλ ειεθηξνληθώλ αγνξώλ κέρξη ην 2010 

 
Δπί ηνπ παξφληνο νη ειεθηξνληθέο επηρεηξεκαηηθέο αγνξέο έρνπλ ηελ κνξθή ηεο πξψηκεο 
αγνξάο, έρνληαο ζαλ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ κεγάιν αξηζκφ επηθπιαθηηθψλ ρξεζηψλ νη νπνίνη 
δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη έληνλα αιιά παξακέλνπλ παξαηεξεηέο ησλ εμειίμεσλ, ζχκθσλα κε 
κειέηε ηεο OVUM[14]. ε απηή ηελ πξψηκε κνξθή ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ νη παξάγνληεο 
πνπ επεξεάδνπλ ηελ πιεπξά ηνπ εθνδηαζκνχ μεπεξλνχλ ζε ζπνπδαηφηεηα ηνπο παξάγνληεο 
ηεο πιεπξάο ηεο δήηεζεο. 
 
Ζ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ αγνξψλ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ 
πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο αιιά απφ ηηο θαηλνηνκηθέο 
επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο. Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο κεζνιάβεζεο πνπ είλαη απηνλφεην 
γηα νξηζκέλεο ειεθηξνληθέο αγνξέο δελ είλαη θαηάιιειν γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 
θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. πλεπψο δελ είλαη αλακελφκελν λα 
εμειηρζνχλ φινη νη ηνκείο ηεο παξαδνζηαθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξνο ην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην. Ζ πηνζέηεζε ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ πξαθηηθψλ ζα αλαπηπρζεί ζηαδηαθά, 
θζάλνληαο ζε θπζηνινγηθά επίπεδα δηείζδπζεο ησλ πεξηζζνηέξσλ εμειηγκέλσλ νηθνλνκηψλ 
κέρξη ην 2010. 
 
Ζ παξνχζα νηθνλνκηθή χθεζε ζε νξηζκέλεο αγνξέο δελ απνηειεί ζεκαληηθφ ζέκα γηα λα 
ζεσξεζεί φηη ε ηδέα ηεο ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη αλαπφθεπθηα θαηαδηθαζκέλε 
ζε απνηπρία. Αλ θαη ην θφζηνο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ είλαη πςειφ, 
ην εηζφδεκα έρεη αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη έληνλα θαη ε αλάπηπμε απηή ζα ζπλερίζεη κέρξη ην 
2010. Σν εηζφδεκα ην νπνίν δηαηίζεηαη ζηνπο παξνρείο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ζα αλαπηπρζεί 
ην ίδην δπλακηθά ζην άκεζν κέιινλ, ελψ ζα αξρίζεη λα ζηαζεξνπνηείηαη θαζψο νη 
ειεθηξνληθέο αγνξέο ζα αξρίζνπλ λα σξηκάδνπλ. 
 

3.1.3.1 ελάξηα εμέιημεο κέρξη ην 2010 

 
Γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ην 2003 ε πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε 
ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ζα ραξαθηεξηζηεί απφ: 
 

  Σελ κεηάβαζε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ έκκεζε ζηελ άκεζε πψιεζε ησλ 
πξντφλησλ κέζσ ηεο δηάζεζε ηνπο ζε ειεθηξνληθέο αγνξέο. 

  Σελ αχμεζε ηεο αλάκημεο ηεο κέζεο αγνξάο ζε έληνλα θαζεηνπνηεκέλεο 
δηεπηρεηξεκαηηθέο αγνξέο. 

  Σελ αλάκημε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε νπνία 
ζα πεξηνξίδεηαη ζηελ πψιεζε αλαιψζηκσλ πξντφλησλ. Σελ ίδηα πεξίνδν, ηα κνληέια 
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ αγνξψλ ζα πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ επηηπρεκέλε 
ζπλεξγαζία κεηαμχ πξψηκσλ ειαθξψο θαζεηνπνηεκέλσλ αγνξψλ θαη νξηδφληησλ 
αγνξψλ ησλ θιάδσλ ηεο βηνκεραλίαο. Δπίζεο, νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα μεθηλήζνπλ ζε 
απηή ηελ πεξίνδν ηελ ειεθηξνληθή ηνπο επηρεηξεκαηηθφηεηα ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
έηνηκα παθέηα γηα ηηο ειεθηξνληθέο ηνπο αγνξέο πινπνηεκέλα απφ παξνρείο 
ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σέινο, νη ειεθηξνληθέο αγνξέο νη νπνίεο δηνηθνχληαη απφ 
ζπλεηαηξηζκνχο ζα δηαηεξήζνπλ ρακειφ πξνθίι γηα λα απνθχγνπλ ηελ πίεζε ησλ 
θαλνληζκψλ. 

 
ζνλ αθνξά ηηο πεγέο εηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ην 2003, ζα αθνξνχλ θπξίσο ηηο 
ακνηβέο ησλ ζπλαιιαγψλ αιιά ε πνζφηεηα ζα κεηψλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ παξάιιειε έιιεηςε 
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αλεθηηθφηεηαο απφ ηνπο ρξήζηεο. Δπίζεο, άιιε πεγή εηζνδήκαηνο ζα απνηειέζνπλ νη 
ακνηβέο γηα ηελ εγγξαθή ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο θαζψο ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 
απηέο ζα απμάλεηαη. Παξφια απηά ην κεγαιχηεξν εηζφδεκα ζα επέξρεηαη ζηνπο παξνρείο 
ππεξεζηψλ γηα ην δηαδίθηπν. 
 
Γηα ηελ πεξίνδν 2004 έσο 2007 ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ θαη ε πηνζέηεζε ησλ 
λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ ζα δηακνξθσζεί σο εμήο: 

  Θα ζηαζεξνπνηεζεί ην κνληέιν ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο ππάξρεη 
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα γηα θάζε θιάδν ηεο 
βηνκεραλίαο. 

  Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζα εηζρσξήζνπλ ζηηο θαζεηνπνηεκέλεο ειεθηξνληθέο 
αγνξέο. 

  Μέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, ην έλα ηξίην ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνζηαθψλ 
επηρεηξήζεσλ ζα έρεη θάπνηνπ είδνπο ζπκκεηνρή ζε ειεθηξνληθέο δηεπηρεηξεκαηηθέο 
αγνξέο. 

 
Σα κνληέια ησλ επηρεηξεκαηηθψλ αγνξψλ απηή ηελ πεξίνδν ζα δηαρσξίδνληαη είηε ζε έληνλα 
θαζεηνπνηεκέλεο αγνξέο νη νπνίεο θαηάθεξαλ λα μεπεξάζνπλ φια ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο 
ηνπο θαη λα ζηαζεξνπνηεζνχλ ελψ πιένλ ζα ζπλερίζνπλ λα εμεηδηθεχνληαη φιν θαη πην πνιχ 
ζε μερσξηζηέο εκπνξηθέο νκάδεο, είηε ζε έλα κηθξφ αξηζκφ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ πνπ 
πεξηιακβάλνπλ δηάθνξνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη θπξίσο επηθεληξψλνληαη ζηελ έκκεζε 
πψιεζε θαη ζηα αλαιψζηκα πξντφληα. Ζ θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο ζα επέιζεη απφ παξνρή 
ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε ηελ εμέιημε ζηηο ήδε παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη 
ηελ εηζαγσγή λέσλ εηαηξηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξεκαηηθφ 
πξνζθήλην. 
 
Καηά ηελ πεξίνδν 2008 κέρξη 2010, ε εμέιημε ησλ ειεθηξνληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ αγνξψλ ζα 
έρεη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ πιήξε εθαξκνγή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο ελψ ην 
κνληέιν ηεο γεληθφηεξεο ειεθηξνληθήο αγνξάο ζα έρεη δηακνξθσζεί έηζη ψζηε λα 
πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ απφ εμεηδηθεπκέλεο επί κέξνπο αγνξέο ε θάζε κία απφ ηηο 
νπνίεο ζα αληηπξνζσπεχεη κία κηθξή εκπνξηθή νκάδα, έλα κηθξφ αξηζκφ απφ ζπλεηαηξηζηηθέο 
ειεθηξνληθέο αγνξέο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο ππεξεζίεο γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, θαη 
ηέινο, έλα κηθξφ αξηζκφ απφ έκκεζεο αγνξέο πνπ πεξηιακβάλνπλ δηάθνξνπο βηνκεραληθνχο 
ηνκείο θαη έρνπλ θπξίσο ηνπηθφ επίθεληξν. 
 

3.2 Σα ζπζηαηηθά ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ (place-product-

pricepromotion). 

 
Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην απνηειεί ην marketing ζην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ. Με ηελ νινέλα θαη 
κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ππάξρεη επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηνπο 
πειάηεο. Έηζη κηα επηρείξεζε κπνξεί επθνιφηεξα λα επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ 
πψιεζε ελφο κφλν πξντφληνο ηεο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ηνπ 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα ιεγφκελα ηέζζεξα p (place-product-price-promotion) πνπ ζα δηαηεζεί ζε 
κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα κε πξνθαζνξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, ηηκή. 
Πξηλ απφ θάζε επέλδπζε απαηηείηαη ε ζχληαμε κηαο ζνβαξήο κειέηεο βησζηκφηεηαο ε νπνία 
ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ξεαιηζηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηα απαηηνχκελα έμνδα θαη ηα 
πξνβιεπφκελα έζνδα ηεο επέλδπζεο απηήο. ζν θαη αλ θαίλεηαη αληηηερλνινγηθφ ε 
δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο μεθηλάεη πάληνηε απφ έλα θχιιν ιεπθφ ραξηί. 
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Πάλσ ζε απηφ ην απιφ παξαδνζηαθφ κέζν ν επίδνμνο "επηρεηξεκαηίαο δηθηχνπ" πξέπεη λα 
γξάςεη ηα αθφινπζα εξσηήκαηα καδί κε ηηο απαληήζεηο ηνπο: Πνηνο, Ση, Πψο; πσο ζε θάζε 
επηρείξεζε πψιεζεο, έηζη θαη ζε έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα (e-store) ε πξψηε εξψηεζε πνπ 
πξέπεη λα απαληεζεί είλαη ζε πνηα αγνξά απεπζχλεηαη ην θαηάζηεκα, πνην είλαη ην θνηλφ ην 
νπνίν πξνζδνθά ε δηνίθεζε θαη πσο ζα επηζθέπηνληαη νη ρξήζηεο απηφ ην ρψξν γηα λα 
αγνξάζνπλ πξντφληα ή λα παξαγγείινπλ ππεξεζίεο. Γηα λα απαληήζεη κηα ειιεληθή 
επηρείξεζε ζην εξψηεκα απηφ ζα πξέπεη λα μεθαζαξίζεη ηα αθφινπζα ζέκαηα: 
 
Δζληθόηεηα- Γιώζζα, Σόπνο Καηνηθίαο. 
 
Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα κπνξεί λα απεπζχλεηαη κφλν ζηνπο Έιιελεο ρξήζηεο ηνπ 
Γηαδηθηχνπ, ζηνπο Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ηνπο θαηνίθνπο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, ζε 
νιφθιεξν ηνλ θφζκν ή ζε έλα ζπλδπαζκφ φισλ ησλ παξαπάλσ. Αληίζεηα απ' φ,ηη ζπκβαίλεη 
ζηηο Ζ.Π.Α, ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα νη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο ζην ρψξν ησλ 
ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ γίλνληαη απφ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε 
ζην ρψξν απηφ κέζσ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ εκπνξίνπ (π.ρ. αιπζίδεο βηβιηνπσιείσλ, ή 
θαηαζηεκάησλ πψιεζεο Ζ/Τ). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζπλήζσο νη επηρεηξήζεηο απηέο 
πξνζεγγίδνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζην δίθηπν σο έλα αθφκε ππνθαηάζηεκα θαη ζπάληα 
αλαγλσξίδνπλ φηη ην Γηαδίθηπν ηνπο δίλεη πξφζβαζε θαη ζε άιιεο, κεγαιχηεξεο θαη πην 
πξνζνδνθφξεο αγνξέο. Έηζη, πνιχ ζπρλά, φηαλ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα μεθηλήζεη ηηο 
εξγαζίεο ηνπ, είηε ράλεη ζεκαληηθέο αγνξέο, είηε ππνρξεψλεηαη λα επαλαζρεδηαζηεί, 
επεθηείλνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο θαη δηαλνκήο θαη θαιχπηνληαο φζεο 
αλάγθεο ή πξνθιήζεηο εκθαλίζηεθαλ ζηελ πνξεία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηαο 
αλάγθεο απνηειεί ε πψιεζε ζε Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ νη νπνίνη πνιιέο θνξέο 
απνδεηθλχνληαη πνιχ ζεκαληηθφηεξνη πειάηεο απ 'φηη αλακελφηαλ, αθφκε θαη γηα 
«απξφβιεπηα» πξντφληα φπσο ηα αζιεηηθά αλακλεζηηθά ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ή ηα 
ειιεληθά γιπθά. 
 
Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά 
 
Ζ ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν 
απεπζχλεηαη ην θαηάζηεκα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηνπ. Ζ γιψζζα πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί (ηερληθή κε πνιινχο εηδηθνχο φξνπο γηα επαγγεικαηίεο ή απιή θαζεκεξηλή 
γηα ην επξχ θνηλφ), ε ζρεδίαζε ε νπνία ζα επηιεγεί (ζνβαξή, ραξνχκελε, παηδηθή, μέλνηαζηε 
θιπ), νη ηερληθέο δπλαηφηεηεο πνπ ζα παξέρνληαη (εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο γηα δπλακηθνχο 
ρξήζηεο- power users ή απιέο θφξκεο παξαγγειίαο) απνηεινχλ ζέκαηα ηα νπνία πξέπεη λα 
έρνπλ θαζνξηζηεί πνιχ πξηλ αξρίζεη ε θαηαζθεπή ηνπ θαηαζηήκαηνο. 
 
Οη αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ θνηλνύ 
 
Κάζε θνηλφ έρεη ηηο δηθέο ηνπ ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα γίλνπλ ζεβαζηέο απφ 
ηνπο δεκηνπξγνχο ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία 
άλζξσπνη πξνηηκνχλ λα πιεξψλνπλ κεηξεηνίο θαη φρη κε πηζησηηθέο θάξηεο, ελψ ηα παηδηά 
δελ έρνπλ θάξηεο, αιιά βάδνπλ ηνπο γνλείο ηνπο λα αγνξάδνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Έηζη ε 
πηζησηηθή θάξηα είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο πιεξσκήο γη' απηή ηελ θαηεγνξία Αγνξαζηψλ.14 
Αλάινγεο ηδηαηηεξφηεηεο ππάξρνπλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζπζθεπαζίαο θαη απνζηνιήο ησλ 
πξντφλησλ. Οη ρξήζηεο ηνπ Γηαδίθηπν αξρίδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο ην θφζηνο ιήςεο 

                                                   
14 Graphic, Visualisation, & Usability Center (GVU's), "GVU's 8th WWW User Survey." WWW User Surveys 

http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/survey-1997-10/ , (22/9/2004) 
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κηαο κηθξήο παξαγγειίαο είλαη ππεξβνιηθά πςειφ, ελψ κεηψλεηαη ζεκαληηθά φζν κεγαιψλεη ν 
φγθνο ηεο (ηα ηαρπδξνκηθά έμνδα απνζηνιήο ελφο κηθξνχ δέκαηνο δελ είλαη πνιχ κηθξφηεξα 
απφ ηε δαπάλε απνζηνιήο ελφο κεγάινπ). Γηα λα απνθχγνπλ ινηπφλ ηα πςειά έμνδα 
παξάδνζεο, νη πειάηεο ζπλεζίδνπλ λα αγνξάδνπλ πνιιά πξάγκαηα καδί ή λα πξνκεζεχνληαη 
κεγάιεο πνζφηεηεο ζε αξαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
 
Έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα πξέπεη λα έρεη πξνβιέςεη απηή ηε ζπκπεξηθνξά (θαζψο θαη 
άιιεο παξφκνηεο), πξνζαξκφδνληαο αλάινγα ηελ εκπνξηθή ηνπ πνιηηηθή (π.ρ. νηθνγελεηαθέο 
ζπζθεπαζίεο, επηπξφζζεηα θίλεηξα γηα παξαγγειίεο κεγαιχηεξεο απφ έλα πνζφ θιπ). 
 
Αλ ζα απεπζύλεηαη ζε επηρεηξήζεηο ή ηδηώηεο 
 
Λφγσ ηεο κεγάιεο απήρεζεο πνπ έρνπλ ζην επξχ θνηλφ νη επηρεηξήζεηο πψιεζεο 
θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ (Amazon, CD now θιπ), νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη έρνπλ ηελ 
ηάζε λα ζπλδένπλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κε ηηο πσιήζεηο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ 
(Business to Consumer Commerce). Χζηφζν, κέζα ζην δίθηπν ην 90% ησλ ζπλαιιαγψλ ζηηο 
Ζ.Π.Α, θαη ην 70% ζηελ Δπξψπε, δηεμάγεηαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (Business to Business 
Commerce).[Βξεηαληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, 2001]. Ο ηξφπνο πινπνίεζεο ελφο 
θαηαζηήκαηνο θαζνξίδεηαη απφ πνιινχο 
παξάγνληεο. κσο ν δεκηνπξγφο ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζα πξέπεη λα ιάβεη 
επίζεο ππ' φςηλ ηνπ ηνλ αληαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο 
δπλαηφηεηέο ηνπ. Έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα αληηκεησπίδεη αληαγσληζκφ απφ ηξεηο πιεπξέο: 

 Άιια ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα 
 Παξαδνζηαθά θαηαζηήκαηα 
 Μειινληηθνχο αληαγσληζηέο 

 
Σα άιια ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα απνηεινχλ ίζσο ηνλ «επθνιφηεξν αληίπαιν». Κάπνηα 
ίζσο λα βξίζθνληαη ήδε ζην δίθηπν θαη πηζαλψο λα έρνπλ απνθηήζεη έλα θαιφ φλνκα θαη κηα 
αμηφινγε πειαηεία. Χζηφζν, ν κειινληηθφο αληαγσληζηήο ηνπο κπνξεί λα κειεηήζεη κε κεγάιε 
επθνιία ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, λα αληηγξάςεη ηα ζεηηθά ηνπο ζεκεία ή αθφκα θαη λα 
απνθχγεη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο. Δπίζεο, επεηδή μεθηλά αξγφηεξα, κπνξεί λα επσθειεζεί 
απφ ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο, ηαρχηαηα εμειηζζφκελεο, ηερλνινγίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Αλ γίλεη 
απηφ ηφηε είλαη βέβαην πσο ην λέν θαηάζηεκα ζα απνδεηρζεί πνιχ πην θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε 
θαη γη' απηφ ζχληνκα ζα γίλεη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο (ηα λέα κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ 
δηαδίδνληαη πνιχ γξήγνξα θαη ζπλήζσο νη πειάηεο ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ δελ 
είλαη ηδηαίηεξα πηζηνί)15 
 
Γπζθνιφηεξν αληίπαιν γηα ην λέν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα απνηεινχλ ηα παξαδνζηαθά 
θαηαζηήκαηα ηα νπνία δηαζέηνπλ έλα ηζρπξφ φλνκα (brand name) θαη κηα κεγάιε θαη πηζηή 
πειαηεία. (Τπάξρνπλ πειάηεο νη νπνίνη έρνπλ ζπλεζίζεη λα αγνξάδνπλ γηα δεθαεηίεο απφ ην 
ίδην θαηάζηεκα. Γη' απηφ θαη ζπλήζσο αιιάδνπλ ηηο ζπλήζεηέο ηνπο πνιχ πην δχζθνια απ' φ,ηη 
νη πην πξφζθαηνη, θαη γη' απηφ πην θηλεηηθνί, πειάηεο ελφο άιινπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο). 
Σα θαηαζηήκαηα απηά έρνπλ θαηαιάβεη πνιχ θαιά πσο ζπλεξγαζίεο απηήο ηεο κνξθήο είλαη 
επσθειείο γηα φινπο. Οη εθηφο δηθηχνπ επηρεηξήζεηο απνθηνχλ πξφζβαζε ζην ρψξν φπνπ 
αξγά ή γξήγνξα ζα ηνπο αθνινπζήζνπλ νη πειάηεο ηνπο, ελψ νη επηρεηξήζεηο ηνπ δηθηχνπ 
απμάλνπλ ηελ πειαηεία ηνπο θαη απνθηνχλ δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά. Γη' απηφ θαη 
ζήκεξα ειάρηζηα λέα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα μεθηλνχλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, ρσξίο λα έρνπλ 
εμαζθαιίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε ζπλεξγαζία ελφο ηνπιάρηζηνλ παξαδνζηαθνχ εηαίξνπ. 

                                                   
15 Andrews, Whit. "At Far Too Many Sites, 'Buyer Be Lost' Applies." Internet World. Feb. 2, 1998, www.Internet 

world.com/taxonomy/term/1?from=8, (29/9/2004) 
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Έλαο άιινο θίλδπλνο, ν νπνίνο ζα ειινρεχεη πάληνηε ζε έλα ρψξν ηφζν ξεπζηφ φζν ην 
Γηαδίθηπν, είλαη εθείλνο ηεο εκθάληζεο κηαο λέαο ηερλνινγίαο ή ελφο θαηλνχξηνπ κνληέινπ 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην νπνίν ζα θαηαζηήζεη αζχκθνξε ηε ρξήζε ηνπ 
θαηαζηήκαηνο απφ ηνπο ζεκεξηλνχο ή ηνπο κειινληηθνχο πειάηεο ηνπ. 
 
Φπζηθά δελ είλαη εχθνιν λα πξνβιεθζεί πνηα ζα είλαη απηά ηα θαηλνχξηα κνληέια ή νη λέεο 
ηερλνινγίεο νη νπνίεο ζα αιιάμνπλ ηφζν δξαζηηθά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Έλα θαιφ 
παξάδεηγκα φκσο κπνξεί λα δεη θαλείο αλ επηζθεθζεί ην site http://www.addall.com Σν Addall 
είλαη κηα κεραλή αλαδήηεζεο γηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ε νπνία ρξεζηκνπνηεί agents 
(bots) γηα λα αλαδεηεί πξντφληα θαη λα ζπγθξίλεη ηηο ηηκέο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ν ρξήζηεο 
ηνπ Addall δειψλεη πνην βηβιίν ηνλ ελδηαθέξεη θαη ην ζχζηεκα εξεπλά κηα ζεηξά απφ 
θαηαζηήκαηα γηα λα ηνπ παξνπζηάζεη έλαλ πιήξε ζπγθξηηηθφ πίλαθα κε ηηο ηηκέο πψιεζεο 
θάζε θαηαζηήκαηνο. 
 
Τπάξρεη ινηπφλ ε πηζαλφηεηα κεηά απφ δχν ή ηξία ρξφληα λα κελ ππάξρνπλ πιένλ 
ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα (ηνπιάρηζηνλ γηα ηα πξντφληα ζηα νπνία είλαη εθηθηέο νη 
ζπγθξίζεηο), αιιά απιψο βάζεηο δεδνκέλσλ πξντφλησλ πξνο πψιεζε. Έηζη, φζνη έρνπλ 
δεκηνπξγήζεη ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα γηα ηα πξντφληα απηά ζα βξεζνχλ γξήγνξα εθηφο 
αγνξάο. 
 

3.3 Πώο Λεηηνπξγεί ην Ηιεθηξνληθό εκπόξην 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ e-commerce ιεηηνπξγεί σο εμήο : 
1) Ο θαηαλαισηήο ρξεζηκνπνηεί έλαλ θπιινκεηξεηή (Web browser) γηα λα ζπλδεζεί κε 

ηελ αξρηθή ζειίδα (home page) ελφο εκπνξηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ (merchant‟s Web 
site) ζην Γηαδίθηπν.16 

2) Ο θαηαλαισηήο ςάρλεη ζηνλ θαηάινγν ησλ πξντφλησλ πνπ ππάξρεη ζην site θαη 
επηιέγεη ηα αγαζά πνπ ζέιεη λα αγνξάζεη. Σα επηιεγκέλα αγαζά ηνπνζεηνχληαη ζην 
ειεθηξνληθφ ηζνδχλακν ελφο θαιαζηνχ αγνξψλ (shopping cart). 

3) ηαλ ν θαηαλαισηήο είλαη έηνηκνο λα νινθιεξψζεη ηελ αγνξά ησλ επηιεγκέλσλ 
αγαζψλ, δίλεη κηα δηεχζπλζε γηα αγνξά θαη κηα γηα παξάδνζε. 

4) ηαλ ν εκπνξηθφο Web server ιάβεη απηά ηα ζηνηρεία, ππνινγίδεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 
ηεο παξαγγειίαο καδί κε ηνλ θφξν, ηα κεηαθνξηθά θαη εκθαλίδεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 
ζηνλ θαηαλαισηή. 

5) Ο θαηαλαισηήο κπνξεί ηψξα λα δψζεη ζηνηρεία γηα ηελ πιεξσκή, φπσο ηνλ αξηζκφ 
κηαο πηζησηηθήο θάξηαο θαη κεηά λα ππνβάιεη (submit) ηελ παξαγγειία. 

6) Αθνχ επηβεβαησζεί ε εγθπξφηεηα ηεο πηζησηηθήο θάξηαο θαη νινθιεξσζεί ε 
παξαγγειία ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν (site) ηνπ Commerce Server, ην εκπνξηθφ site 
εκθαλίδεη κηα απφδεημε πνπ επηβεβαηψλεη ηηο αγνξέο ηνπ θαηαλαισηή. 

7) Σν site ηνπ Commerce Server πξνσζεί κεηά ηελ παξαγγειία ζ‟ έλα Γίθηπν 
Δπεμεξγαζίαο (Processing Network) γηα ηηο δηαδηθαζίεο πιεξσκήο θαη εθπιήξσζεο. 

                                                   
16 Δηζαγωγή ζην e-commerce, Κέληξν Πιεξνθνξηθήο Νέωλ Σερλνινγηώλ Ννκνύ Φιώξηλαο, 

http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-e-commerce-Introduction.html, (21/12/2004) 
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3.4 ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε Η/Τ θαη ειεθηξνληθνύ 

εκπνξίνπ ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε 

 
ηηο ρψξεο ηεο Δ. Δ. (Δπξσπατθήο Έλσζεο) γίλνληαη ηαθηηθέο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο γηα λα 
δηαπηζησζεί κεηαμχ άιισλ πφζν δηαδεδνκέλε είλαη ε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηνπο 
πνιίηεο ηνπο, πφζν δηαδεδνκέλε είλαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη γηα πνηφ ιφγν, θαζψο θαη 
πνηά ε δηείζδπζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηε δσή ησλ πνιηηψλ17. Σν πξψην κεηξήζηκν 
ζηνηρείν είλαη ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ απφ ηνπο πνιίηεο ηεο Δ. Δ., θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 
απφ απηνχο. Παξαηίζεηαη πην θάησ ην Γηάγξακκα 1 ελδεηθηηθφ ηεο εμάπισζεο ηεο λέαο 
ηερλνινγίαο ζε θάζε ρψξα. 
 

 
ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ. 1: εμάπισζεο ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζε θάζε ρώξα 
Πεγή:http://www. acci. gr/anaptixi/1201/83-85. pdf (άξζξν κε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηύνπ) 
 

 
Παξαηεξνχκε νηη ε Διιάδα πζηεξεί έλαληη ησλ άιισλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ ηφζν ζηε ρξήζε 
δηαδηθηχνπ, φζν θαη ζηε ρξήζε Ζ/Τ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ππεξνρή ησλ βφξεησλ ρσξψλ ζε 
θαηνρή Ζ/Τ, ε νπνία αγγίδεη ή θαη μεπεξλάεη ηελ αλαινγία 1 ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο αλά 2 
θαηνίθνπο, ηε ζηηγκή πνπ ν  
Δπξσπατθφο κέζνο φξνο βξίζθεηαη ζην 1 πξνο 3 θαη ν Διιεληθφο  ζην 1 πξνοπξνο  
10! Αο ζεκεησζεί επίζεο νηηφηη ζηελ Οιιαλδία θαη ζηελ Φηλιαλδία νη ρξήζηεο ηνπ  
δηαδηθηχνπ μεπεξλνχλ ηνπο θαηφρνπο Ζ/Τ, πνπ ζεκαίλεη νηηφηη κέξνο ηνπ  
                                                   
17 ηαηηζηηθά ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπξωπαϊθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (Eurostat – http://europa. eu. 

int/comm. /eurostat) , ηνπ Δπξωπαϊθνύ Παξαηεξεηεξίνπ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (www. eito. com) , ηνπ Οξγαληζκνύ Οηθνλνκηθήο 
πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (www. oecd. org) θαζώο θαη από ην Δπξωβαξόκεηξν (http://europa. eu. int. /ispo/basics/measuring/I-
mesurin. html). 

Μορφοποιήθηκε: Στοιχισμένο στο
κέντρο
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πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηεί θνηλφρξεζηνπο ππνινγηζηέο απφ βηβιηνζήθεο θαη  
ζρνιεία.  
Έλα δεχηεξν πνιχ ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη λα εμεηαζηεί ζε ηη πνζνζηφ  
γίλεηαη ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε ζρέζε κε ηε γεληθφηεξε ρξήζε  
ηνπ δηαδηθηχνπ, πφζνη δειαδή απφ ηνπο εξσηεζέληεο ρξήζηεο έρνπλ θάλεη  
ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ή ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (on-line  
banking). ρεηηθφ είλαη ην δηάγξακκα 2 πνπ αθνινπζεί. 
 
 

 
ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 : Ηιεθηξνληθό εκπόξην σο πνζνζηό ρξήζεο ηνπ internet 
Πεγή:http://www. acci. gr/anaptixi/1201/83-85. pdf 

 
Παξαηεξνχκε απφ ην δηάγξακκα νηη ηα πνζνζηά δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειά θαη θπκαίλνληαη 
πεξίπνπ ζηα ίδηα πιαίζηα, κε εμαίξεζε ηε Γαλία πνπ αθνινπζείηαη απφ ηηο ζθαλδηλαβηθέο 
ρψξεο. Σν πνζνζηφ ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο είλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 
κεγαιχηεξν απφ απηφ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηελ επηζεηηθή 
πνιηηηθή ησλ ηξαπεδψλ ζηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 
Αμηνζεκείσην ηέινο είλαη ην πνζνζηφ ρξήζεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηε Φηλιαλδία πνπ 
θηάλεη ην 64% ! 
 
ην παξαθάησ δηάγξακκα 3, παξαηεξνχκε ην ζπλνιηθφ χςνο αγνξψλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη 
λα θάλνπλ νη θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζε ζρέζε κε ην πφζνη θάηνηθνη 
ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν. Δλδεηθηηθφ ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ δείρλνπλ νη θαηαλαισηέο ζην 
ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ην ηη ρξεκαηηθφ πνζφ θαηαλαιψλνπλ ζε ειεθηξνληθέο αγνξέο, 
αθφκα θαη αλ δελ είλαη πνιινί εθείλνη πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Σπλνιηθό ύςνο αγνξώλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα θάλνπλ νη θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ, 
Πεγή:http://www. acci. gr/anaptixi/1201/83-85. pdf 
 

Απφ ην δηάγξακκα 3 παξαηεξνχκε φηη θαη πάιη ε Διιάδα πζηεξεί έλαληη ηνπ Δπξσπατθνχ 
κέζνπ φξνπ ζηα έζνδα κέζσ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κε κφλε ρψξα κε κηθξφηεξν πνζφ ηελ 
Ηζπαλία. ζν δχζπηζηνη είλαη νη Ηζπαλνί απέλαληη ζην λέν κέζν αγνξψλ, ηφζν πξννδεπηηθνί 
θαίλνληαη νη ζθαλδηλαβνί νη Άγγινη θαη νη Οιιαλδνί κε πάλσ απφ 7. 000€ έζνδα αλά 100 
θαηνίθνπο. Σέινο ην αθφινπζν δηάγξακκα 4 αλαθέξεηαη ζην βαζκφ απνδνρήο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαηά πφζν δειαδή αθελφο 
θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη αθεηέξνπ ζπλάπηνπλ ειεθηξνληθέο ζπκβάζεηο κε άιιεο 
επηρεηξήζεηο ή θαηαλαισηέο. 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Βαζκφο απνδνρήο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο 
επηρεηξήζεηο 
Πεγή:http://www. acid. go/anaptotic/1201/83-85. puff 

 
Γηα άιιε κηα θνξά ε Διιάδα έρεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ απνδνρήο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο 
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε φιεο ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, κε πξψηεο ηηο 
Ηξιαλδία, Γαλία, Γεξκαλία θαη θπζηθά ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο. Ζ Γεξκαλία έρεη ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηάξηηζεο ζπκβάζεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ε Μ. Βξεηαλία ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφελδνεηαηξηθψλ ζπκβάζεσλ . πλνςίδνληαο εχθνια αληηιακβάλεηαη 
θαλείο νηη ε Διιάδα είλαη νπξαγφο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε ζέκαηα δηάδνζεο ηεο ρξήζεο 
ηνπ δηαδηθηχνπ θαη θαη‟επέθηαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Σελ ψξα πνπ νη ζθαλδηλαβηθέο 
ρψξεο πηνζεηνχλ κε κεγάιε επθνιία ην δηαδίθηπν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, αθνινπζνχκελεο απφ 
ηηο κεγαιχηεξεο βνξεηνεπξσπαηθέο ρψξεο, φπσο Γαλία θαη Ηξιαλδία, ε Διιάδα παξακέλεη 
δηζηαθηηθή ζηε ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ΄΄εκκέλνληαο‟‟ ρσξίο ιφγν ζε πην παξαδνζηαθνχο 
ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγψλ. Μηα πεξηζζφηεξν ζεηηθή ζηάζε ηνπ ειιεληθνχ 
θξάηνπο απέλαληη ζε ζέκαηα δηαδηθηχνπ, δίλνληαο θίλεηξα γηα ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη 
ηνπ internet, ίζσο απνηεινχζε ην εθαιηήξην γηα κεγαιχηεξε εμάπισζε ηνπ λένπ κέζνπ ζηε 
ρψξα καο. 
 

3.5 Γηεπηζηεκνληθή θύζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην ζαλ θιάδνο ηνπ δηαδηθηχνπ, απνηειεί έλα θαηλνχξην πεδίν θαη κφιηο 
ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχζζεη ηα ζεσξεηηθά θαη επηζηεκνληθά ηνπ ζεκέιηα. Σν ειεθηξνληθφ 
εκπφξην βαζίδεηαη ζπλεπψο ζε πιεζψξα άιισλ επηζηεκψλ, νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηε 
ζπλέρεηα : 
 

 Μάξθεηηλγθ 

Πνιιά ζέκαηα ηνπ off-line κάξθεηηλγθ είλαη ζρεηηθά κε ην on-line ειεθηξνληθφ εκπφξην, φπσο 
γηα παξάδεηγκα νθέιε θφζηνπο απφ δηαθεκίζεηο θαη ζηξαηεγηθέο δηαθεκίζεσλ. Άιια ζέκαηα 
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είλαη κνλαδηθά ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, φπσο π.ρ. ζηξαηεγηθή on-line κάξθεηηλγθ θαη 
δηαινγηζηηθά πεξίπηεξα. 
 

 Δπηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ 
Πνιιά απφ ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην πιαίζην ππνδνκήο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 
φπσο π.ρ. γιψζζεο, πνιπκέζα θαη δίθηπα , εκπίπηνπλ ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ . 
 

 Σπκπεξηθνξά θαηαλαισηή θαη ςπρνινγία 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή είλαη ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ 
επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ, αιιά ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πσιεηψλ . Ζ 
ζρέζε αλάκεζα ζηηο θνπιηνχξεο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο ειεθηξνληθέο 
αγνξέο, είλαη έλα παξάδεηγκα ζέκαηνο πξνο έξεπλα ζε απηφ ην πεδίν . 
 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά 
Οη νηθνλνκηθέο αγνξέο θαη νη ηξάπεδεο απνηεινχλ δχν απφ ηνπο βαζηθνχο ζπκκεηέρνληεο ζην 
ειεθηξνληθφ εκπφξην. Δπηπιένλ , θαη νη νηθνλνκηθέο δηεπζεηήζεηο είλαη κέξνο πνιιψλ on-line 
ζπλαιιαγψλ. Θέκαηα φπσο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο ππνθαηάζηαην γηα έλα ρξεκαηηζηήξην 
θαη απάηε ζε on-line ζπλαιιαγέο κεηνρψλ, είλαη έλα δείγκα απφ ηα πνιιά ζέκαηα ηνπ πεδίνπ 
απηνχ. 
 

 Οηθνλνκηθά 
Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην επεξεάδεηαη απφ νηθνλνκηθέο δπλάκεηο θαη έρεη κεγάιε επίδξαζε ζηα 
παγθφζκηα θαη ζηα θξαηηθά νηθνλνκηθά. Δπίζεο , ζεσξίεο κηθξννηθνλνκίαο θαη 
καθξννηθνλνκίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ, φπσο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο ηνπ ζε εηαηξίεο . 
 

 Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ 
Σν ηκήκα ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ζπλήζσο ππεχζπλν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Απηή ε επηζηήκε θαιχπηεη ζέκαηα απφ αλάιπζε ζπζηεκάησλ κέρξη 
θαη νινθιήξσζε ζπζηήκαηνο, ρσξίο λα αλαθεξζεί κεηαμχ άιισλ, ν ζρεδηαζκφο, ε 
πινπνίεζε, ε αζθάιεηα θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ. 
 

 Λνγηζηηθή θαη παξαθνινύζεζε 
Οη ιεηηνπξγίεο ππνζηήξημεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη παξφκνηεο κε ηηο ιεηηνπξγίεο 
ππνζηήξημεο άιισλ ζπλαιιαγψλ θαηά θάπνην ηξφπν, αιιά θαη δηαθνξεηηθέο θαηά άιινπο 
ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε παξαθνινχζεζε ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ παξνπζηάδεη κηα 
πξφθιεζε γηα ηνλ ινγηζηή. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ αλάπηπμε κεζνδνινγηψλ γηα 
δηθαηνιφγεζε θφζηνπο - νθέινπο. 
 

 Γηνίθεζε 

Οη πξνζπάζεηεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πξέπεη λα γίλνληαη ζσζηά θαη ιφγσ ηεο 
δηεπηζηεκνληθήο ηνπ θχζεο, ε δηαρείξηζή ηνπο κπνξεί λα απαηηεί λέεο πξνζεγγίζεηο θαη 
ζεσξίεο . 
 

 Δκπνξηθό θαη εζηκηθό δίθαην 
Θέκαηα δηθαίνπ θαη εζίκσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, εηδηθφηεξα ζε 
κηα παγθφζκηα αγνξά . Έλαο κεγάινο αξηζκφο λφκσλ εθθξεκεί θαη πνιιά εζηκηθά ζέκαηα 
ζπζρεηίδνληαη κε λνκηθά, φπσο είλαη π.ρ. ην ζέκα ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ θαη ηεο 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο . 
 

 Άιια 
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Πνιιέο άιιεο επηζηήκεο εκπιέθνληαη ζε δηάθνξα ζέκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε 
κηθξφηεξν βαζκφ. Γηα παξάδεηγκα, ε γισζζνινγία (κεηάθξαζε ζε δηεζλείο αγνξαπσιεζίεο), 
ε ξνκπνηηθή θαη ηα αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα , ε επηζηήκε έξεπλαο / δηνίθεζεο ιεηηνπξγηψλ, ε 
ζηαηηζηηθή θαη ε δεκφζηα δηνίθεζε. Δπίζεο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ 
θαη γηα ηνπο κεραληθνχο, ηελ πγεία, ηηο επηθνηλσλίεο θαη ηηο ςπραγσγηθέο εθδφζεηο . 
 

3.6 Ηιεθηξνληθέο Αγνξέο 

3.6.1 Σα πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο αγνξαζηέο 

 
Οη αγνξαζηέο κφληκα επηδεηνχλ δηαθάλεηα ζηηο αγνξέο, θαη επηπιένλ επηζπκνχλ λα έρνπλ 
απηή ηελ δπλαηφηεηα ρσξίο λα ζπζηάδνπλ ηελ αζθάιεηα, ηελ αλσλπκία, ηελ αμηνπηζηία, ηελ 
πνηφηεηα ζηα πξντφληα πνπ αγνξάδνπλ ή ηηο θαιέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ κε πξνκεζεπηέο ηνπο.  
 
Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο κπνξνχλ, λα κεηψζνπλ αηζζεηά ην θφζηνο ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα 
αλαδήηεζε λέσλ πξνκεζεπηψλ, πξντφλησλ, ελαιιαθηηθψλ πεγψλ δηαζέζηκσλ αγαζψλ. 
Δπηπιένλ απαηηνχλ λα δηεπθνιχλεηαη ζεκαληηθά ε δπλαηφηεηα ηνπο λα αμηνινγνχλ θαη λα 
κεηξνχλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο. Οη αγνξαζηέο δελ επηζπκνχλ λα 
βξίζθνπλ πάληα λένπο πξνκεζεπηέο, αληίζεηα θάπνηεο θνξέο επηδεηνχλ ζηαζεξέο ζρέζεηο κε 
ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. Δίλαη βέβαηα εμαηξεηηθά δχζθνιν λα ζπγθεληξψζεηο ηελ 
επηρεηξεκαηηθή γλψζε ζηηο Β2Β αγνξέο, κηα θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ηηκέο θαη νη 
ζπλαιιαγέο είλαη ηδησηηθέο θαη δηαπξαγκαηεχζηκεο. 
 
Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο πξνζθέξνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο απφ ηελ δηαθάλεηα ζηελ 
αγνξά γηα ηηο επηρεηξήζεηο αγνξαζηέο. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη νη παξαθάησ : 
 

 Δθαξκνγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο 
Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο, δηαηεξνχλ κηθξφ έιεγρν ζηηο δαπάλεο ηνπο. Μπνξνχλ βέβαηα λα 
δηαλέκνπλ ζσζηά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο, αιιά ηειηθά δελ ειέγρνπλ απφιπηα ηη θαη πφηε 
αγνξάδνπλ νη ππάιιεινη ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ πιένλ λα ελζσκαηψζνπλ ηελ 
πνιηηηθή πξνκεζεηψλ πνπ πηνζεηνχλ, ζηελ ινγηθή ηνπ ινγηζκηθνχ πξνκεζεηψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ. Οη θαλφλεο πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ πεξηιακβάλνπλ: δηαδηθαζίεο 
έγθξηζεο δαπαλψλ, νξίσλ αγνξψλ, επηζπκεηψλ πξνκεζεπηψλ θαη πξνζπκθσλεκέλσλ 
ζπκβνιαίσλ αγνξψλ. 
 

 Έιεγρνο αλεμέιεγθησλ αγνξώλ 
Μηα έξεπλα ζηηο Ζλσκέλεο πνιηηείεο απφ ηελ Δζληθή επηηξνπή ησλ δηεπζπληψλ πξνκεζεηψλ 
ησλ επηρεηξήζεσλ έδεημε φηη ην 1/3 ησλ αγνξψλ ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ζπκβαδίδεη κε ηα 
ζπκβφιαηα αγνξψλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί. Καηά κέζν φξν, κε ηηο αλεμέιεγθηεο αγνξέο νη 
επηρεηξήζεηο πιεξψλνπλ 18-27% πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηηκή πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηνλ 
πξνκεζεπηή. Σν ινγηζκηθφ πξνκεζεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ αγνξά 
πξντφλησλ απφ ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο, παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα κεγαιχηεξε ζπλέπεηα 
θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, αθνχ πιένλ νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηηο αλεμέιεγθηεο 
αγνξέο, ελζσκαηψλνληαο φιεο ηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο αιιά θαη ηα ζπκβφιαηα αγνξψλ. 
 

 Μείσζε ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο 
Τπνινγίδεηαη φηη ην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο κηαο παξαγγειίαο θπκαίλεηαη κεηαμχ 
$50-80 γηα ηελ Διιεληθή αγνξά. Ζ δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ κέζσ ηνπ 
Internet, έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ησλ παξαγγειηψλ, 
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ηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ηνπο πξνκεζεπηέο, γεγνλφο πνπ 
εθκεδελίδεη ηα θφζηε απφ ηειέθσλα ή FAX. 
 

 Γηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο 
Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο Online. 
Δθεί κπνξνχλ λα αλαθαιχςνπλ πνηνη ππάιιεινη ηνπο αγνξάδνπλ ζπρλά, πνηα πξντφληα 
αγνξάδνληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, πνηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο έρνπλ πξνβιεκαηηθή 
αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηειηθά πνηνη πξνκεζεπηέο δελ έρνπλ ηελ απφδνζε πνπ 
απαηηνχλ. 
 

 Γηαθάλεηα ζηελ δηαζεζηκόηεηα ησλ πξντόλησλ 
Οη επηρεηξήζεηο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία θαη έρεη ζεκαληηθή αμία γηα απηνχο, λα έρνπλ ηελ 
πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ αγνξάδνπλ. Ζ πιεξνθνξία 
γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ, πξνζηαηεχεη ηελ επηρείξεζε απφ επαλαιακβαλφκελεο 
παξαγγειίεο ή θαηαζηάζεηο Stock Out. 
 

 Αμηνιόγεζε Πξνκεζεπηώλ 
Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο, κε 
δπλαηφηεηεο πνπ δελ ήηαλ πνηέ πξηλ δηαζέζηκεο. Κάζε ιεπηνκέξεηα ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο 
πξνκεζεπηέο ηνπο κπνξεί πιένλ λα παξαθνινπζεζεί θαη αλαιπζεί, απφ θαηαζηάζεηο Stock 
Out, κέρξη ζηνηρεία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ηελ αθξίβεηα ζηελ παξάδνζε ησλ 
παξαγγειηψλ. Σν απνηέιεζκα είλαη βέβαηα ε αληακνηβή ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ απνδίδνπλ κε 
βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ε απνκάθξπλζε απφ απηνχο πνπ δελ ηεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα 
θξηηήξηα. 
 

 Γηαρείξηζε νιόθιεξνπ ηνπ θύθινπ πξνκεζεηώλ 
Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνκεζεηψλ ζην Internet, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα 
ζπκκεηέρνπλ ζε νιφθιεξν ηνλ θχθιν ηεο νινθιήξσζεο ησλ αγνξψλ. Οη επηρεηξήζεηο 
κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ ζηα ζπζηήκαηα ησλ πξνκεζεπηψλ 
ηνπο πξηλ ηελ παξαγγειία, λα ζπκκεηέρνπλ αθφκε θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη δεκηνπξγία ησλ 
πξντφλησλ, λα πξνγξακκαηίζνπλ ηελ παξαγσγή θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, λα 
βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο Logistics θαη λα ζπλεξγαζηνχλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ 
δηαδηθαζηψλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 
 

 ηξσκαηνπνίεζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 
Οη επηρεηξήζεηο δελ ζα αγνξάζνπλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή φια ηα πξντφληα ηνπο απφ ηηο 
Ζιεθηξνληθέο αγνξέο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ηελ ζεκαζία πνπ 
έρνπλ ηα πξντφληα γη‟ απηνχο, ηελ πνζφηεηα, ηελ πίεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ γηα κηα αγνξά θαη 
βέβαηα ην θφζηνο ηεο.  
 
Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα παξαθάησ ζηξώκαηα αγνξώλ: 
 

 ηηγκηαίεο Αγνξέο: Αγνξέο ηεο ζηηγκήο γηα επείγνπζεο αλάγθεο, πνπ αθνξνχλ κηθξά 
κεγέζε θαη έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ αλαπιήξσζε ησλ απνζεκάησλ. Ζ επθνιία ζην ηξφπν 
παξαγγειίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη ζπρλά αθνξνχλ πνιινχο πξνκεζεπηέο. 

 Δπαλαιακβαλόκελεο Αγνξέο: Δπαλαιακβαλφκελεο αγνξέο πξντφλησλ κέζσ 
δηαδηθαζηψλ δεκνπξαζηψλ ή RFP. πλήζσο ζπκκεηέρεη κηθξφο αξηζκφο πξνκεζεπηψλ 
ρσξίο φκσο λα ππάξρεη ζηξαηεγηθή ζρέζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε απηνχο. 

 πκθσλεκέλεο αγνξέο: Αγνξέο βαζηζκέλεο ζε ζπκβφιαηα, ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο, 
ζπκθσλίεο αγνξψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο ζε εηδηθέο ηηκέο. ήκεξα, νη 
ζηηγκηαίεο αγνξέο είλαη απηέο πνπ θπξίσο δηεθπεξαηψλνληαη κέζσ ησλ Ζιεθηξνληθψλ 
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Αγνξψλ. Οη επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο είλαη ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο θαη είλαη απηέο πνπ ζα κεηαβνχλ ζην Internet ζην ακέζσο επφκελν 
δηάζηεκα. Σέινο νη αγνξέο πνπ είλαη βαζηζκέλεο ζε ζηξαηεγηθέο ζρέζεηο θαη 
δηαθαλνλίδνληαη απφ ζπκβφιαηα πνπ έρνπλ ζπλάςεη νη επηρεηξήζεηο, αλακθηζβήηεηα 
αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ κεγαιχηεξν φγθν ησλ πξνκεζεηψλ ζε θάζε αγνξά θαη ε ηάζε 
δείρλεη φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζα ζπκβαίλνπλ off-line, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ε 
δηεθπεξαίσζε ηνπο ζα γίλεηαη κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ. 

3.6.2 Σα πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο πξνκεζεπηέο 

 
Οη επηρεηξήζεηο-πξνκεζεπηέο έρνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 
κηα Ζιεθηξνληθή Αγνξά. Μεξηθά απφ απηά είλαη ηα παξαθάησ : 
 

 πγθέληξσζε κηθξώλ παξαγγειηώλ 
Οη πξνκεζεπηέο γηα ρξφληα ζηεξίδνληαλ ζε ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, κεηαπσιεηέο 
αληηπξνζψπνπο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κηθξνχ κεγέζνπο πειαηψλ (θαη επνκέλσο ησλ 
παξαγγειηψλ ηνπο), πνπ ζπλεπάγνληαλ έλα ζεκαληηθφ θφζηνο γη‟ απηνχο. Σψξα πιένλ 
κπνξνχλ λα επηθεληξψζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαιήο πνηφηεηαο, 
αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ κεγάισλ πειαηψλ ηνπο. 
 

 Μηθξόηεξν θόζηνο απόθηεζεο λέσλ πειαηώλ 
Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ πιένλ λα απνθηήζνπλ λένπο πειάηεο, κε πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο 
ζε ζρέζε κε απηφ πνπ θαηέβαιαλ ζηηο παξαδνζηαθά νξγαλσκέλεο αγνξέο. Αλ νη πειάηεο 
είλαη ζπγθεληξσκέλνη ζε θεληξηθνπνηεκέλεο αγνξέο, είλαη αλακθηζβήηεηα επθνιφηεξν λα 
αλαδεηεζνχλ θαη λα απνθηεζνχλ. 
 

 Δύθνιεο ζπλαιιαγέο - Πεξηζζόηεξεο ζπλαιιαγέο 
Αλ ε δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ είλαη απιή θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ, ηνλ πξνκεζεπηή 
θαη ηελ αγνξά είλαη δηαζέζηκεο, νη επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα αγνξάδνπλ ζπρλφηεξα θαη ζε 
κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο. Μάιηζηα θάπνηεο εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ινγηζκηθφ πξνκεζεηψλ, 
δήισλαλ φηη ην πξψην δηάζηεκα πνπ εθαξκφζηεθαλ νη ιχζεηο ηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο, νη 
ρξήζηεο παξνπζίαζαλ ζπκπεξηθνξά Click-Madness, ζαλ λα επηζθέπηνληαλ ην Amazon.com. 
 

 Μείσζε ηνπ θόζηνπο πώιεζεο 
Οη παξαγγειίεο πνπ ζπκπιεξψλνληαη ειεθηξνληθά, έρνπλ νπσζδήπνηε ιηγφηεξα ιάζε. 
Δθηηκήζεηο δείρλνπλ φηη πεξίπνπ ην 40% ησλ παξαγγειηψλ πνπ γίλνληαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ 
ηξφπν, πξέπεη λα επαλεμεηαζζνχλ εμαηηίαο ιαζψλ, ειιείςεσλ, θαθνκεηαρείξηζεο θιπ. 
Ηδηαίηεξα νη ηζρπξνί πξνκεζεπηέο είλαη ελζνπζηαζκέλνη κε ηελ ηδέα ηεο ειεθηξνληθήο 
θεληξηθνπνηεκέλεο αγνξάο. Δίλαη κηα ζεκαληηθή επθαηξία θαη φρη ξίζθν γηα ηηο επηρεηξήζεηο 
πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξντφληα θαη ηελ δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά 
επηρεηξήζεηο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηελ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο ησλ 
πξνκεζεπηψλ πξέπεη λα θάλνπλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο 
βειηίσζεο. 
 

 Αλώλπκε πώιεζε πιενλαζκάησλ 
Πνιχ ζπρλέο είλαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη πξνκεζεπηέο επηζπκνχλ λα έρνπλ αλσλπκία ζηηο 
εκπνξηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο. Μεξηθέο ειεθηξνληθέο αγνξέο εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά απηφλ 
ηνλ ζθνπφ (π.ρ. Vertical Net NECX, γηα ηελ αγνξαπσιεζία memory chips). Οη πξνκεζεπηέο 
δελ ζέινπλ λα γίλεη γλσζηφ ζηνπο αληαγσληζηέο θαη ζηνπο πειάηεο ηνπο, φηη έρνπλ 
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πιεφλαζκα πξντφλησλ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη πειάηεο είλαη θαη αληαγσληζηέο 
ηνπο. 
 

 Δπηρεηξεκαηηθή επθπΐα 
Οη Ζιεθηξνληθέο αγνξέο πξνζθέξνπλ ζηνπο πξνκεζεπηέο, κηα ζαθή εηθφλα γηα ηηο ζπλζήθεο 
ηεο αγνξάο, θαη βέβαηα απηνί είλαη πιένλ ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ αλεθπιήξσηεο αλάγθεο θαη 
λα ηηο ηθαλνπνηήζνπλ. Ζ δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζεηο θάπνηεο ηαθηηθέο πξνψζεζεο, λα 
αμηνινγήζεηο ηα απνηειέζκαηα θαη ζπλερψο λα πξνζαξκφδεζαη ζε λέεο αλάγθεο, ζίγνπξα 
είλαη κηα θξίζηκε ηθαλφηεηα γηα ηελ επηηπρία. 
 

 H ζπλεξγαζία on-line κεηώλεη ηηο απνζηάζεηο κεηαμύ επηρεηξήζεσλ 
ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ είλαη ην κεγάιν θέξδνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο φπσο 
αλαθέξακε παξαπάλσ θπξίσο ζηνρεχνπλ ζηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ κεηαμχ ηνπο 
αιιειεπηδξάζεσλ. Ζ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, θαη ησλ απνζεκάησλ είλαη θξίζηκα 
ζεκεία γηα θάζε επηρείξεζε. Πνιιά ηκήκαηα ησλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ δελ 
αθνξνχλ ζπλαιιαγέο αιιά είλαη θξίζηκα γηα ηηο ζρέζεηο ζ‟ έλα πεξηβάιινλ Β2Β –ζρεδηαζκφο, 
πξνγξακκαηηζκφο, δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ, ππνζηήξημε ησλ 
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ-. ιεο νη ελέξγεηεο πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηελ 
ζπλαιιαγή κπνξνχλ επίζεο λα εμππεξεηεζνχλ On-line. Σν πιένλ ζεκαληηθφ θέξδνο γηα ηνπο 
πξνκεζεπηέο είλαη φηη κπνξνχλ λα δεζνχλ ζηελφηεξα κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ησλ 
πειαηψλ ηνπο. 
 

3.7 Αδύλαηα ζεκεία ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

 
Δίλαη γεγνλφο πσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ζεκαληηθφ φπιν γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 
επηζπκνχλ λα πξνβνχλ ζε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 
αληεπεμέιζνπλ ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο θαη αλάγθεο ηεο αγνξάο νη νπνίεο εμαηηίαο ηνπ έληνλνπ 
αληαγσληζκνχ κεηαβάιινληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο. Μεηαβάιινληαο νινθιεξσηηθά ηε δνκή 
ηεο, κία επηρείξεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, αιιάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 
νπνίν ζπλεξγάδνληαη καδί ηεο πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο. Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ πσο ε 
εμέιημε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, αιιά θαη 
ηε ρξήζε απηήο ηφζν απφ ηνπο παξαγσγνχο, πξνκεζεπηέο φζν θαη απφ ηνπο πειάηεο. Οη 
επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κφλν σο έλαλ ηξφπν 
απηνκαηνπνίεζεο θαη επηηάρπλζεο ηνπ ππάξρνληνο ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο δελ κπνξνχλ, 
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, λα απνθνκίζνπλ ηδηαίηεξα νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηνπ. ηαλ νη 
επηρεηξήζεηο ζπλδπάδνπλ ηελ ηερλνινγία κε ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηφηε γίλεηαη πιήξεο εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη ην e-
commerce. 
 
Δίλαη ρξήζηκν ζην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ: 
 

 Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 
αλάκεζα ζηα ζηειέρε κίαο επηρείξεζεο είλαη αλαπφζπαζην θαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα 
ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. Με ηε ρξήζε ηνπ e-mail, ηε ρξήζε ηνπ 
Internet, νη ζπλεξγάηεο ζηελ ίδηα επηρείξεζε δελ ζπλελλννχληαη παξά κε e-mail θαη φρη 
πξνζσπηθά, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ απνμέλσζε ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ζηελ απψιεηα 
ηνπ θιίκαηνο αιιειεγγχεο θαη θηιίαο. 

 Αλ θαη ην Web είλαη έλα καδηθφ κέζν επηθνηλσλίαο, δελ έρεη θαηνξζψζεη αθφκε λα 
επηηχρεη ηνπο πςεινχο αξηζκνχο αλαγλσζηκφηεηαο ή ζέαζεο πνπ επηηπγράλνπλ ην 
ξαδηφθσλν θαη ε ηειεφξαζε. 
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 Δπεηδή ην λα ζπλδεζεί θάπνηνο κε ην Internet (είηε έρεη είηε δελ έρεη κφληκε ζχλδεζε) 
θαη γηα λα θάλεη ζηε ζπλέρεηα ηελ παξαγγειία ηνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε εκπνξηθή 
ζπλαιιαγή απαηηείηαη θάπνηνο κηθξφο ρξφλνο, ίζσο κεξηθέο θνξέο έλα απιφ 
ηειεθψλεκα λα δίλεη πην γξήγνξα ηελ αλαδεηνχκελε ιχζε. 

 Αλ θαη κέζα απφ ην Internet ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ήρνπ θαη ρξψκαηνο σζηφζν κέζα 
απφ απηφ δελ κπνξεί ν ππνςήθηνο πειάηεο λα αγγίμεη ην χθαζκα ηνπ ελδχκαηνο, ην 
αληηθείκελν πνπ ελδηαθέξεηαη λα αγνξάζεη νπφηε κία πνιχ ζεκαληηθή αίζζεζε, απηή 
ηεο αθήο, δελ ηθαλνπνηείηαη θαη δπζρεξαίλεη έηζη ηελ απφθαζε ηνπ θαηαλαισηή λα 
πξνρσξήζεη ζηελ 
αγνξά. 

 ε ψξεο κεγάινπ θφξηνπ ησλ δηθηχσλ, ε δηαθίλεζε κελπκάησλ δελ κπνξεί λα 
ζεσξεζεί απφιπηα αμηφπηζηε απφ άπνςε ρξφλνπ γηαηί ππάξρνπλ κηθξέο κελ, αιιά 
θξίζηκεο ίζσο θαζπζηεξήζεηο. Αθφκε θαη ζήκεξα ε ζχλδεζε ζην Internet επηηπγράλεηαη 
θπξίσο κε ηε ρξήζε ελφο ππνινγηζηή κέζσ κίαο ηειεθσληθήο γξακκήο. Απηφ θαζηζηά 
δχζθνιε ηελ εξγαζία φηαλ θάπνηνο κεηαθηλείηαη κε ηξέλν, πινίν, θ.ιπ. Βέβαηα πξέπεη 
λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ιήςεο e-mail κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, 
αιιά θαη πάιη δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πιήξνπο επρέξεηαο εξγαζίαο. 

 Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ απνηειεί ηερλνινγία απφ κφλν ηνπ. Σν ειεθηξνληθφ 
εκπφξην απνηειεί κία νινθιεξσκέλε θαη εκπεξηζηαησκέλε πξνζπάζεηα ζπλδπαζκνχ 
λέσλ ηερλνινγηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξέπεη λα 
ζπλδπαζηνχλ δηάθνξεο ηερλνινγίεο δηθηχσλ ππνινγηζηψλ, ηερλνινγίεο 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα λα είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή θαη 
ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ είλαη απηφλνκε 
ιεηηνπξγία, αιιά έρεη ηελ αλάγθε ησλ άιισλ ηερλνινγηψλ γηα λα εθαξκνζζεί. 

 Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ δίλεη ηα ίδηα νθέιε ζε θάζε επηρείξεζε. Αλάινγα κε ηνλ 
ηχπν ηεο θάζε επηρείξεζεο ε εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κπνξεί λα έρεη 
δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Πξνηνχ ινηπφλ δεζκεχζνπλ πφξνπο ζε νπνηαδήπνηε 
ηέηνηα πξνζπάζεηα, είλαη απαξαίηεην νη επηρεηξήζεηο λα αμηνινγήζνπλ αλ18:α)κία 
ηέηνηα πξνζπάζεηα ζα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, β)ηη 
είδνπο αιιαγέο ζα θέξεη ζηε δνκή ηεο επηρείξεζεο κία ηέηνηα αιιαγή γ) πφζν ζα 
ηξνπνπνηεζεί ν ηξφπνο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηη 
αλαθαηαηάμεηο ζα επηθέξεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηε δνκή θαη ηελ ηεξαξρία ηεο 
εηαηξείαο. 

 Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη κία θαηλνχξηα έλλνηα θαη δελ ππάξρεη δηαζέζηκε πξαθηηθή 
εκπεηξία πνπ ζα βνεζνχζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ησλ 
ζπκπεξαζκάησλ. Γελ κπνξεί κία επηρείξεζε λα πξνζδνθά φηη ζα απνθηήζεη θέξδνο 
κφλν κε ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δηαίζζεζε, νη νπνίεο είλαη νη 
βαζηθφηεξνη κεραληζκνί πηνζέηεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ. 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ επθαηξηψλ, ησλ δπλαηνηήησλ αιιά θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ 
ζπλεπάγεηαη ε πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο θαη 
εμαξηάηαη απφ κία πιεζψξα παξαγφλησλ, φπσο ην είδνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ν βαζκφο εμνηθείσζεο ηεο κε ηε ρξήζε 
λέσλ ηερλνινγηψλ θαη κνληέξλσλ κεζφδσλ δηνίθεζε, ε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή θαη ε 
ζέζε ηεο ζηελ αγνξά. 

 Σα νξγαλσηηθά, ρσξηθά θαη ηερληθά φξηα ησλ επηρεηξήζεσλ επεθηείλνληαη θαη ζε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαηαξγνχληαη, ελψ νη δνκέο ηεο ηεξαξρίαο κεηαζρεκαηίδνληαη 
κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

                                                   
18 Γ. Γνπθίδεο, Ηιεθηξνληθό Δκπόξην, Δθδόζεηο Νέωλ Σερλνινγηώλ, 1998 
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 Ζ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ έρεη επηπηψζεηο ζηελ εξγαζία θαη 
ηελ απαζρφιεζε. Ζ επίηεπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δνκψλ ζπλεπάγεηαη αιιαγή ησλ 
ξφισλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη σο εθ ηνχηνπ ρξεηάδεηαη λα πηνζεηεζνχλ δηαθξηηά 
πξφηππα ηππηθψλ πξνζφλησλ θαη ππνθίλεζεο. Οη εξγαδφκελνη ρξεηάδεηαη λα 
βειηηψζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο γλψζεηο θαη ηα πξνζφληα ηνπο. Έρνπλ επίζεο ηε 
δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηηο επζχλεο, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο. Σν 
ειεθηξνληθφ εκπφξην ζεκαίλεη γηα ηνπο ππαιιήινπο ζηαζεξή αχμεζε ησλ επηπέδσλ 
ησλ δεμηνηήησλ επεηδή θαηαξγεί επαλαιακβαλφκελεο θαη κνλφηνλεο εξγαζίεο θαη 
παξέρεη πνιχ πινπζηφηεξε βάζε πιεξνθνξηψλ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
Γεκηνπξγνχληαη ζέζεηο εξγαζίαο θαηλνχξγηεο θαη νη ήδε ππάξρνπζεο αιιάδνπλ 
ζεκαληηθά π.ρ. ε εξγαζία ηνπ ππεπζχλνπ ινγηζηεξίνπ ζην εκπφξην ζα αιιάμεη 
ζεκαληηθά, δεδνκέλνπ φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ηξνπνπνηεί ηελ αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξσκψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ή πνπ έρνπλ 
ιεθζεί. Ο ρψξνο εξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ αιιάδεη. Δμαηηίαο ηεο αλάγθεο γηα 
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ φιν ην 24σξν απαηηνχληαη εχθακπηεο ψξεο εξγαζίαο. 
Κάπνηεο ζέζεηο εξγαζίαο εμαιείθνληαη, ελψ αλαθαηαλέκνληαη νη ππάιιεινη θαη 
απνζπλδένληαη νξηζκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο απφ ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο. 
Οη εξγνδφηεο ζα πξνζθέξνπλ πςειφηεξεο ακνηβέο ζε άηνκα πνπ έρνπλ αλψηεξε 
εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε, ελψ νη ήδε ππάξρνληεο ππάιιεινη είηε ζα απνιπζνχλ είηε 
ζα ππνβηβαζζνχλ αλ δελ αλαβαζκίζνπλ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπο. Οη 
εξγαδφκελνη ζην εκπφξην πξέπεη λα εμειηρζνχλ ζε «ζθεπηφκελνπο εξγαδφκελνπο» νη 
νπνίνη ζα είλαη αλνηθηνί ζηηο καζεζηαθέο απαηηήζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο 
ηνπο. Απαηηείηαη ινηπφλ δηα βίνπ εθπαίδεπζε δηφηη απηή έρεη νπζηαζηηθή ζεκαζία γηα 
ηελ ηθαλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο ηεο εξγαζίαο ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

 

4.1 Σν Ηιεθηξνληθό Δπηρεηξείλ  

 
Αλ θαη γηα πνιινχο νη φξνη e-business θαη e-commerce κνηάδνπλ λα έρνπλ παξφκνηα 
ζεκαζία, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην e-business είλαη κηα πνιχ επξχηεξε έλλνηα. χκθσλα κε 
έλαλ βαζηθφ νξηζκφ, “e-business είλαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο δεζκώλ κεηαμύ ησλ 
επηρεηξήζεσλ, ησλ πειαηώλ θαη ησλ πξνκεζεπηώλ ηνπο. Πεξηιακβάλεη ηελ 
ηνπνζέηεζε ζε δίθηπα επηθνηλσλίαο θαη ζε θνηλέο εθαξκνγέο δηαδηθαζηώλ πνπ ήδε 
ιεηηνπξγνύλ κέζα ζε κία επηρείξεζε”. 
 
ε ζρέζε δειαδή κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ην «e-business» δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηε 
δηαδηθαζία ζπλαιιαγήο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ή επηρεηξήζεσλ κε πειάηεο, αιιά ην ζχλνιν 
ησλ δηαδηθαζηψλ κηαο επηρείξεζεο πνπ γίλνληαη κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή ηνπ Γηαδηθηχνπ. Με 
άιια ιφγηα είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο 
εηαηξείαο, ησλ ππνδνκψλ ηεο ζε πιεξνθνξηθή θαη ησλ ηερλνινγηψλ / ππεξεζηψλ πνπ 
ππάξρνπλ ζην Γηαδίθηπν. Γηα παξάδεηγκα αο ζεσξήζνπκε κία εηαηξία πνπ θαηαζθεπάδεη 
έπηπια. Ζ εηαηξία απηή κπνξεί λα πνπιά ηα πξντφληα ηεο ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο κέζσ ελφο 
B2C ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Μπνξεί επίζεο λα αγνξάδεη ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα 
ηελ θαηαζθεπή ησλ επίπισλ απφ άιιεο εηαηξίεο κέζσ ελφο B2B ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο. 
Δπηπξφζζεηα φκσο, ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη θαη κία ζεηξά απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 
φπσο γηα παξάδεηγκα ε ππνζηήξημε δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο, ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ πνπ 
ζα ζρεδηάδεη θαη ζα θαηαζθεπάδεη ηα έπηπια, ε αγνξά ή ελνηθίαζε ρψξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή 
θαη απνζήθεπζε ησλ επίπισλ, ε πινπνίεζε κηαο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο γηα ηε 
πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θ.ν.θ. Πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ ζπλαιιαγέο θαη επηρεηξεκαηηθέο 
δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ.  
 

4.2 Μνξθέο Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ  

4.2.1 Σα Δίδε ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ  

 
Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην αλάινγα κε ηνλ ηνκέα πνπ εθαξκφδεηαη πεξηιακβάλεη 3 θύξηα είδε:  
 
Business to Customer (B2C)  
 
Σν πξψην είδνο πεξηιακβάλεη ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηδησηψλ - θαηαλαισηψλ 
θαη κηαο επηρείξεζεο θαη αθνξά ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
(http://www.wikipedia.org/wiki/B2C). Απηφ είλαη ην ιεγφκελν Β2C (Business to Customer) 
commerce.  
 
Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη αγνξέο, φπνπ ε επθνιία, ε ηηκή θαη ε δπλαηφηεηα πνιιψλ 
επηινγψλ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πειάηε, έρνπλ εληππσζηαθά 
ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Έηζη γηα 
παξάδεηγκα, ε αγνξά ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ ήηαλ απφ ηηο πξψηεο 
πνπ εηζήρζεζαλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη κάιηζηα είραλ άθξσο επηηπρεκέλα 



ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ – ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ 
 

ΛΔΒΑΝΣΗ ΑΘΗΝΑ  ειίδα 50 
 

απνηειέζκαηα. Δηαηξείεο φπσο ε Compaq θαη Dell έρνπλ απμήζεη θαηά εθαηνκκχξηα επξψ ηηο 
αλά εκέξα πσιήζεηο ηνπο. Οη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο είλαη κία αθφκα αγνξά παξάδεηγκα ηεο 
εληνλφηαηεο αιιαγήο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρεη επηθέξεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Οη 
θαηαλαισηέο κπνξνχλ πιένλ λα αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν ηηο πξνζθνξέο ησλ ηαμηδησηηθψλ 
γξαθείσλ, ρσξίο πιένλ λα ρξεηάδεηαη λα ηειεθσλνχλ ζε πξαθηνξεία θαη εηαηξείεο 
(αεξνπνξηθέο, αθηνπιντθέο θ.ά.) αλακέλνληαο ζην ηειέθσλν ή κε ηελ ππνρξέσζε λα 
επηθνηλσλήζνπλ εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Ζ αλαδήηεζε γίλεηαη απφ ην ζπίηη ή ην γξαθείν, 
κε ρακειφηεξν θφζηνο, δπλαηφηεηα εχθνιεο ζχγθξηζεο ηηκψλ θαη απνζηνιήο ησλ εηζηηεξίσλ 
(πιεξσκή είηε ειεθηξνληθή είηε κε αληηθαηαβνιή). Θα κπνξνχζακε λα ζπλερίζνπκε κε 
δεθάδεο άιια παξαδείγκαηα ηα νπνία φιν θαη πεξηζζφηεξν γίλνληαη κέξνο ηεο 
θαζεκεξηλφηεηαο (αγνξέο βηβιίσλ θαη κνπζηθήο, ειεθηξνληθέο ηξάπεδεο θ.ά.).  
 
Business to Business (B2B)  
 
Σν δεχηεξν είδνο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ην B2B (Business to Business) commerce 
θαη αθνξά ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε. Οη ζπλαιιαγέο απηέο 
αθνξνχλ ΔDΗ ζπζηήκαηα αληαιιαγήο αξρείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ παξαγγειίεο, ηηκνιφγηα 
θαη άιια ζρεηηθά έγγξαθα (http://www.wikipedia.org/wiki/Β2Β).  
χκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα, νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ην 2002 ήηαλ 100 θνξέο 
πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηχπνπ B2C commerce, αλ θαη πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηέο νη 
ζπλαιιαγέο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ θαη γίλνληαη ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δθηηκάηαη φηη ε αμία ησλ ζπλαιιαγψλ B2B ζην ηέινο ηνπ 2008 ζα θηάζεη 
ηα 7,29 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σν 40% απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ ζα γίλεηαη ζηε Βφξεηα 
Ακεξηθή. Δθηφο απφ ηελ θαζαξά επηρεηξεκαηηθή πιεπξά ην Β2Β εκπφξην αθνξά θαη ηελ 
αληαιιαγή ηδεψλ, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο κεηαμχ εηαηξηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ 
(http://ecommerce.about.com/cs/b2bresources.htm).  
 
Business to Government (B2G)  
 
Σν ηξίην είδνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κεηαμχ 
επηρεηξήζεσλ θαη θξάηνπο (Β2G - Business to Government). Ζ κνξθή απηή ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ αθνξά ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ηνπ θξάηνπο κε επηρεηξήζεηο θαη 
εηδηθφηεξα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ (http://www.neurauter.At/Diplomarbeit/html/node17.html).  
Οη ζπλεζέζηεξεο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο πνπ πεξηιακβάλεη ην B2G e-commerce είλαη ε 
ζπκπιήξσζε θαη απνζηνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ εηαηξηψλ, ε πιεξσκή θφξσλ, ε 
δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα άδεηεο θαη άιια έγγξαθα θαζψο θαη ε πιεξσκή ησλ 
παξαπάλσ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. Πνιχ εχθνια δηαθξίλνπκε πσο δελ απέρεη θαη πνιχ ν 
ραξαθηεξηζκφο C2G (Customer to Government), αθνχ παξφκνηεο ελέξγεηεο εθηεινχληαη 
ηαθηηθά θαη απφ ηνλ θάζε πνιίηε μερσξηζηά.  Πνιιέο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο ην 
ζύζηεκα UNCTAD ASYCUDA, κε ην νπνίν νη έκπνξνη κπνξνχλ λα θάλνπλ δειψζεηο ζην 
ηεισλείν κε ειεθηξνληθφ ηξφπν.  
 
Πνιινί ππνζηεξίδνπλ πσο επεηδή νη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
θξάηνπο ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο G2B (government to business - θξάηνο πξνο 
επηρεηξήζεηο), φκσο πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο 
γίλνληαη δηαζέζηκεο θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο ηνπ θξάηνπο κε αξκφδηεο ηδησηηθέο εηαηξίεο πνπ 
αλαιακβάλνπλ ηελ νξγάλσζή ηνπο. Πάλησο ην Β2G ειεθηξνληθφ εκπφξην βξίζθεηαη αθφκα ζε 
αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο θαη δελ είλαη ηφζν εμαπισκέλν φζν ηα δχν πξνεγνχκελα είδε πνπ 
αλαθέξακε, αλ θαη κειινληηθά πξνβιέπεηαη αθφκα θαη ε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο 
ειεθηξνληθψλ εζληθψλ εθινγψλ φπνπ νη πνιίηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ςεθίδνπλ κέζσ 
ηνπ ππνινγηζηή ηνπο.  
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Έλαο αθφκα θιάδνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ην C2C e-commerce (consumer to 
consumer - ειεθηξνληθό εκπόξην θαηαλαισηή πξνο θαηαλαισηή). Ο θιάδνο απηφο 
αθνξά ηελ αληαιιαγή αληηθεηκέλσλ θαη ππεξεζηψλ κεηαμχ θαηαλαισηψλ κε ειεθηξνληθφ 
ηξφπν. Παξάδεηγκα ζπλαιιαγψλ απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ε πεξίπησζε φπνπ έλαο 
θαηαλαισηήο ζέηεη θάπνηα αληηθείκελα πνπ ηνπ αλήθνπλ ζε ειεθηξνληθή δεκνπξαζία ή αθφκα 
θαη ε αληαιιαγή δψξσλ κεηαμχ 2 αηφκσλ. Πξέπεη βέβαηα λα ζεκεησζεί φηη ην είδνο απηφ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ δελ αλαγλσξίδεηαη πάληα ζαλ μερσξηζηφ είδνο φπσο ηα 
πξνεγνχκελα θαη νπσζδήπνηε δελ κπνξεί λα δηαθξηζεί πάληα εχθνια απφ ην B2C 
ειεθηξνληθφ εκπφξην. 
 

4.3 Πεδία Δθαξκνγήο ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ  

Σν Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε κηα επξεία γθάκα επηρεηξεκαηηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ:  
 

 Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ γηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο (πξηλ ηελ πψιεζε). Ζ 
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ε δηαθήκηζε θαη ελεκέξσζε γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 
είλαη ίζσο ε πιένλ δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ ζήκεξα.  

 
 Τπνζηήξημε πειάηε (πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε). Πνιιέο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ 

νκάδεο ζπδεηήζεσλ θαη επαθψλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο, νη νπνίνη κε ηνλ ηξφπν απηφ 
κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ φρη κφλν κε ηνλ πξνκεζεπηή, αιιά θαη κεηαμχ ηνπο, 
αληαιιάζζνληαο ηδέεο, εξσηήζεηο, ζπκβνπιέο, θ.ά.  

 
 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθώλ επηρεηξήζεσλ - Δκπνξηθά Κέληξα. Σν Ζιεθηξνληθφ 

Δκπφξην παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην 
Γηαδίθηπν (π.ρ. ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηψλ θιπ.). Μηα 
ειεθηξνληθή επηρείξεζε (virtual enterprise) απνηειείηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα 
ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα 
δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξνχο θαη αληαγσληζηηθνχο νκίινπο εηαηξηψλ. Σν γεγνλφο απηφ 
θαίλεηαη λα αιιάδεη ην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 Ηιεθηξνληθέο Σξάπεδεο. Αξθεηέο ηξάπεδεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ειεθηξνληθέο 
ππεξεζίεο παξέρνληαο έλα ζχλνιν δπλαηνηήησλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. Οη ειεθηξνληθέο 
ηξάπεδεο επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο λα ρξενπηζηψλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο κέζα 
απφ ηo Γηαδίθηπν, λα κεηαθέξνπλ θεθάιαηα απφ έλα ινγαξηαζκφ ζε άιιν ή αθφκε λα 
θάλνπλ αίηεζε γηα πξνέγθξηζε δαλείνπ ή απφθηεζε πηζησηηθήο ή άιιεο θάξηαο. άιιεο 
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπλαιιαγψλ ησλ ηδεαηψλ θαηαζηεκάησλ (κε ρξήζε κεραληζκψλ ειεθηξνληθψλ 
πιεξσκψλ) θαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ κελπκάησλ EDI, EFT, SWIFT θιπ.  

 Ηιεθηξνληθή δηαλνκή. ηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαλνκήο κπνξνχλ λα 
εληαρζνχλ ππεξεζίεο δηάρπζεο πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε κεδακηλφ, 
ζπλήζσο, θφζηνο ρξήζεο. Παξαδείγκαηα ηέηνηαο ρξήζεο είλαη εηαηξίεο ινγηζκηθνχ, 
εθδφηεο, εθεκεξίδεο θιπ.  

 Αλάπηπμε θνηλώλ επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ κεηαμύ επηρεηξήζεσλ. Σέηνηεο 
δηαδηθαζίεο θέξλνπλ ζε ζηελή επαθή ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην εκπνξηθφ θχθισκα, 
ζπζθίγγνληαο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο δεζκνχο θαη δπζρεξαίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 
ηελ αιιαγή ζπλεξγαηψλ. Μηα ηέηνηα αιπζίδα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο απφ ηελ 
πψιεζε, εθνδηαζκφ, ζπλεξγαζία κε πξνκεζεπηέο, ζπλεξγαζία κε άιια ηκήκαηα ηεο 
ίδηαο εηαηξίαο θιπ.  
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4.4 ρεδίαζε ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ 

4.4.1 Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο ελόο Ηιεθηξνληθνύ Καηαζηήκαηνο 

Δηζαγσγή 
 
Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο ηδαληθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ελ κέξεη θνηλέο 
ηφζν γηα ην επηρεηξεκαηηθφ ζελάξην επηρείξεζε -πξνο- θαηαλαισηή (Β2C) φζν θαη ην ζελάξην 
επηρείξεζε -πξνο- επηρείξεζε (B2B). Σα κέξε ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζπλνςίδνληαη 
ζην αθφινπζν ζρήκα. Πην αλαιπηηθά απηά είλαη : ν on-line θαηάινγνο, ην θαιάζη αγνξψλ, ε 
ειεθηξνληθή πιεξσκή, ε επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε, ε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε 
πηζηνπνίεζε θαη ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο. Γηα λα θαιπθζεί φιν ην θάζκα κε πιεξφηεηα, ν 
ζρεδηαζκφο ηνπ θαηαζηήκαηνο πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ ησλ 
πιεξνθνξηψλ (ηνπ πεξηερνκέλνπ), ην ζρεδηαζκφ ηεο παξνπζίαζεο (θαη επηθνηλσλίαο), ην 
ζρεδηαζκφ ηεο πινήγεζεο ζην θαηάζηεκα θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. 
 

 
ΥΗΜΑ 8 : Βαζηθά Μέξε Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ19 
 

On-line θαηάινγνο 
Έλαο ειεθηξνληθφο θαηάινγνο ζε πεξίνπηε ζέζε ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο- θαηαζηήκαηα 
επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο-πειάηεο λα δνπλ ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα 
επηιέμνπλ [Hitzges, Krieger, 1995]. Δπηηξέπεη επίζεο ηε δηαδξαζηηθή επαθή, θαζψο ν 
πειάηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ γηα 
ηελ ελεκέξσζή ηνπ.  
 
Ζ δεκηνπξγία ησλ θαηαιφγσλ κε ηα πξνο πψιεζε πξντφληα κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο: 
 

                                                   
19 Λεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ηιεθηξνληθνύ εκπνξίνπ, Network of Excellence in Text Mining & its applications in 

Statistics. nemis.cti.gr/ebusiness, (21/11/2004) 
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• Γηαιέγνληαο κηα νινθιεξσκέλε ιχζε εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ, φπνπ ππάξρεη 
ελζσκαησκέλνο ν θαηάινγνο on-line κε ηα απαξαίηεηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο. Σν κφλν πνπ 
απαηηείηαη είλαη λα πξνζαξκνζηεί ν θαηάινγνο ζηηο επηκέξνπο αλάγθεο ηεο. επηρείξεζεο θαη 
λα θαηαρσξεζνχλ φια ηα ζηνηρεία ησλ πξντφλησλ. 
• Γεκηνπξγία απφ ηελ αξρή, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ. 
 
Ζ πεξηήγεζε ηνπ πειάηε ζηνπο on-line θαηαιφγνπο παξνπζίαζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 
ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο αγνξαζηηθήο 
δηαδηθαζίαο αθνχ νπζηαζηηθά ν πειάηεο θαιείηαη λα επηιέμεη ηη ζα αγνξάζεη. Ζ πινήγεζε 
ζηνπο θαηαιφγνπο πξέπεη λα είλαη εχθνιε, λα βνεζά ηνλ επηζθέπηε (on-line βνήζεηα) θαη λα 
παξέρεη ηνλ θαηάιιειν κεραληζκφ αλαδήηεζεο ησλ πξντφλησλ (κε βάζε ηελ θαηεγνξία ζηελ 
νπνία εληάζζεηαη ην πξντφλ ή ην φλνκά ηνπ). 
 
πγθεληξσηηθά, κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ πξέπεη λα πξνζθέξνληαη: 
 
• Οξγάλσζε: δηαζχλδεζε κε βάζεηο δεδνκέλσλ απνζήθεο, ινγηζηήξην, θιπ. 
• Παξνπζίαζε: παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ θαηαιφγσλ ζε κνξθή θαηάιιειε γηα ηνλ 
παγθφζκην ηζηφ. 
• Αλαδήηεζε: ρξήζε ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο γηα εχξεζε ζηνηρείσλ απφ ηνπο πειάηεο. 
• Οινθιήξσζε: κέζα απφ ηνλ θαηάινγν ζα πξνζθέξνληαη φιεο νη ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα 
θάλεη ν επηθείκελνο αγνξαζηήο ή ν απιφο επηζθέπηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 
 
Καιάζη αγνξώλ 
 
Σν θαιάζη αγνξψλ είλαη κηα δηεπθφιπλζε πνπ παξέρνπλ φια ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ζ ρξήζε ηνπ εζηηάδεηαη ζηε ζπιινγή ησλ πξντφλησλ πνπ 
πξνθάιεζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ πειάηε. Δίλαη απαξαίηεην γηα ηε δηελέξγεηα αγνξψλ, ελψ 
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο δχν βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο παξαγγειίαο θαη ηεο 
πιεξσκήο. Σν θαιάζη πξέπεη λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή δηαζέζηκν ζηνλ πειάηε γηα λα ειέγρεη 
ηα πεξηερφκελά ηνπ. Σα πξντφληα πνπ εηζάγνληαη ζην θαιάζη ζα επηδέρνληαη δηαγξαθή, 
αιιαγή, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, δηαζχλδεζε κε ηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ πξντφληνο, 
ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ ππνηηζέκελσλ αγνξψλ, πιήξεο άδεηαζκα θαη ηέινο 
επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο αγνξάο. Δίλαη απαξαίηεην λα δηαθπιάζζνληαη ηα πξντφληα πνπ 
είραλ ηνπνζεηεζεί ζην θαιάζη αγνξψλ ζε πξνεγνχκελεο επηζθέςεηο, ψζηε λα εξσηάηαη ν 
πειάηεο αλ αθφκα επηζπκεί λα ηα αγνξάζεη ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα επηζθεθζεί ην 
θαηάζηεκα. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ δεκηνπξγνχληαη πξνθίι πειαηψλ. Ο 
ζηφρνο είλαη, πξνζδηνξίδνληαο θαιχηεξα ηη είλαη απηφ πνπ ν πειάηεο επηδεηεί, λα γίλνληαη πην 
πεηπρεκέλεο πξνηάζεηο γηα πξντφληα πνπ ηαηξηάδνπλ ζην ραξαθηήξα ηνπ θαη θαιχηεξε 
ελεκέξσζε γηα ζέκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. 
 
πλερίδνληαο, φηαλ ν πειάηεο ηνπνζεηήζεη έλα πξντφλ πξνο αγνξά ζην θαιάζη ηνπ, ηφηε ζα 
ηνπ αληηπξνηείλεηαη θαη έλα άιιν πξντφλ πνπ ην ζπκπιεξψλεη ή είλαη θαη απηφ κέζα ζηα 
ελδηαθέξνληά ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιεγφκελε ηαθηηθή ηεο δηαζηαπξνχκελεο πψιεζεο 
(Cross Sell). Πξνρσξψληαο έλα βήκα παξαπέξα, ζα ηνπ αληηπξνηείλεηαη λα αλαβαζκίζεη ην 
πξντφλ πνπ έρεη ζην θαιάζη ηνπ κε έλα θαιχηεξεο πνηφηεηαο ζε ηηκή πξνζθνξάο (Up-sell). Ζ 
ηειεπηαία ππεξεζία έρεη λα θάλεη θαη κε ηε θχζε ησλ εκπνξεπνκέλσλ αγαζψλ θαη πξνθαλψο 
δε βξίζθεη εθαξκνγή γηα φια ηα πξντφληα. 
 
Δπηθνηλσλία- Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν 
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Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζθέξεη ηελ ακεζφηεηα πνπ ιείπεη 
απφ κηα απξφζσπε ζρέζε κεηαμχ πειάηε θαη ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Καιείηαη ινηπφλ 
λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ ππαιιήινπ πνπ ζα εμππεξεηήζεη ηνλ θαηαλαισηή φηαλ ν ηειεπηαίνο 
ζειήζεη λα πιεξνθνξεζεί γηα θάπνην δήηεκα. Πξνθαλψο, θάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη ηε 
δέζκεπζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη είλαη αζχκθνξν νηθνλνκηθά γηα ηα πξψηκα ειιεληθά 
δεδνκέλα, κηαο θαη νη δηαδηθηπαθέο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ νπζηαζηηθά πηινηηθά, 
κεηαζέηνληαο ηηο θηινδνμίεο γηα θέξδε ζηα ακέζσο επφκελα ρξφληα. Παξφια απηά ε ρξήζε 
ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ εκπφξνπ δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα ηελ 
απαζρφιεζε ππαιιήινπ επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο κε κφληκν έξγν ηε ιήςε θαη απνζηνιή 
κελπκάησλ. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο (ίζσο απνηεινχλ ηνλ θαλφλα) πνπ ηα εξσηήκαηα ησλ 
πειαηψλ είλαη θαζνδεγνχκελα θαη σο εθ ηνχηνπ νη απαληήζεηο επαλαιακβαλφκελεο ή 
ηνπιάρηζην παξεκθεξείο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ν πειάηεο ππνβάιεη ηελ παξαγγειία ηνπ ζην 
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηφηε δέρεηαη ειεθηξνληθφ κήλπκα κε πεξηερφκελν ηελ παξαγγειία 
πνπ ν ίδηνο ζπκπιήξσζε (ζθνπφο ηνπ κελχκαηνο απηνχ είλαη ε επηβεβαίσζε ιήςεο ηεο 
παξαγγειίαο). Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα δε ζπληάζζεηαη ρεηξσλαθηηθά αιιά ζπληίζεηαη θαη 
απνζηέιιεηαη απηφκαηα απφ ηνλ εμππεξεηεηή ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. ρη ζπάληα ινηπφλ, ν 
ππάιιεινο ππνθαζίζηαηαη επάμηα ή θαη θαιχηεξα απφ ηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ειεθηξνληθνχ 
θαηαζηήκαηνο (ε βειηηζηνπνίεζε γίλεηαη αηζζεηή ζην ζέκα ηαρχηεηαο απφθξηζεο). 
 
ε ηερληθφ επίπεδν ε χπαξμε επηθνηλσλίαο κέζσ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
εμαζθαιίδεηαη απφ ηε ρξήζε επξέσο δηαδεδνκέλσλ πξνηχπσλ ζην ρψξν απηφ. Σν ζχζηεκα 
κεηαθνξάο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ κπνξεί λα ππνζηεξίδεη πξφηππα θαη πξσηφθνιια ηνπ 
Γηαδηθηχνπ ζρεηηθά κε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν φπσο ην SMTP (Simple Mail Transfer 
Protocol), Post Office Protocol έθδνζε 3 (POP3), Internet Message Access Protocol (IMAP) 
θαη Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Με απηφ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 
ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ κε 
ρξήζε φισλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα πξνεγνχκελα πξσηφθνιια θαη 
πξφηππα (φπσο Netscape Messenger, Microsoft Outlook, Notes Client, Eudora, κέζσ ελφο 
πειάηε Παγθφζκηνπ Ηζηνχ). 
 
On-line ππνζηήξημε 
 
ηνηρεία πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ on-line ππνζηήξημε ηνπ πειάηε είλαη ε αλάξηεζε ιίζηαο κε 
απαληήζεηο ζηηο ζπρλφηεξεο εξσηήζεηο (FAQ) θαη ε δεκηνπξγία ρψξσλ ζπδεηήζεσλ (chat 
rooms). Οη FAQ απνηεινχλ αλαπφζπαζην θαη εμαηξεηηθά δεκνθηιέο θνκκάηη φισλ ησλ web 
sites. Οη ρξήζηεο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν επηθνηλσλίαο. Γελ πξέπεη λα 
μελίδεη ην γεγνλφο φηη ν ρψξνο ησλ FAQ ππνδέρεηαη ζπγθξηηηθά πνιινχο επηζθέπηεο. 
Τπάξρνπλ κάιηζηα ηφπνη ζην Γηαδίθηπν φπνπ γίλεηαη θαηακέηξεζε ησλ πξνζπειάζεσλ φρη 
ζηηο FAQ γεληθά αιιά ζηελ θάζε εξψηεζε μερσξηζηά. Έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ινηπφλ 
δελ κπνξεί λα παξαβιέςεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ επηζθεπηψλ ηνπ ππνζηεξίδεη έλζεξκα ηελ 
πνιηηηθή ησλ ζπρλψλ εξσηήζεσλ. Οη ζπρλέο εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ αλάγθε 
γηα πιεξνθφξεζε πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ν ηνκέαο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζεσξεί 
ζεκαληηθά. 
 
Σέηνηα κπνξεί λα είλαη: 
 
• Ννκηθά δεηήκαηα, γηα παξάδεηγκα ζε πνην ζεκείν κπνξεί ν πειάηεο λα απνρσξήζεη απφ ηε 
«δηαπξαγκάηεπζε αγνξάο» ρσξίο λα ππνζηεί θπξψζεηο. 
• Παξνρή εγγπήζεσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ π.ρ. ζηνηρεία πηζησηηθψλ 
θαξηψλ, θιπ. 
• Πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ παξαγγειιηνδνζίαο θαη πιεξσκήο. 
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• Λχζεηο ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο π.ρ. ηη ζπκβαίλεη αλ ν πειάηεο δελ είλαη 
επραξηζηεκέλνο απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, θιπ. 
 
εκεηψλεηαη φηη ε ιίζηα απαληήζεσλ ζε ζπρλά εξσηήκαηα ζα πξέπεη λα αλαλεψλεηαη ηαθηηθά 
αθνχ εμ‟ νξηζκνχ νη εξσηήζεηο είλαη πξντφληα αλάδξαζεο απφ ηελ επηθνηλσλία κε ην θνηλφ. 
 

4.5 Νέεο Δπηρεηξεκαηηθέο Μνξθέο  

 
Οη νξγαλσηηθέο αιιαγέο πνπ ζα επηβάιεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνβιέπεηαη φηη ζα 
αλαπηπρζνχλ ζε 4 βαζηθέο θαηεπζχλζεηο:  

 αιιαγέο ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο εληφο ηεο επηρείξεζεο,  

 αιιαγέο ζηηο εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο,  

 δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηνπο ηνκείο ηνπ θιάδνπ, θαη  

 αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ησλ λέσλ εκπνξηθψλ 
δηαχισλ πξνψζεζεο θαη δηαλνκήο.  

 
Ζ επηρείξεζε εθείλε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζα 
αληηκεησπίζεη αλαπφθεπθηα αιιαγέο ησλ βαζηθψλ ηεο ιεηηνπξγηψλ. Ζ δηάζεζε ζηελ αγνξά 
θαη ε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ, νη πσιήζεηο θαη νη αγνξέο θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε 
πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο απνηεινχλ ηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ ζα επεξεαζηνχλ πεξηζζφηεξν 
απφ ηηο λέεο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ.  
 
Ζ επίδξαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηνλ ηξφπν παξαγγειίαο θαη παξάδνζεο ησλ 
αγαζψλ ζέηεη εξσηήκαηα γηα ην ξφιν ησλ κεζαδφλησλ ζηελ αιπζίδα αμηψλ ηνπ εκπνξίνπ. 
Έλα πηζαλφ ζελάξην είλαη ε εμαθάληζε απφ ηελ αιπζίδα αμηψλ θάζε κεζνιάβεζεο 
ιηαλέκπνξνπ. Δίλαη επίζεο πηζαλφ ν παξαγσγφο λα πξνηηκήζεη ηελ άκεζε επαθή κε ηνλ 
θαηαλαισηή. Ζ απάληεζε ησλ ιηαλέκπνξσλ ζηα ζελάξηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πνπ 
ηνπο απνθιείνπλ απφ ηελ αιπζίδα αμηψλ κπνξεί λα  ζπλίζηαηαη ζηελ εδξαίσζε ηεο ζέζεο 
ηνπο σο πξσηνγελνχο δηαχινπ γηα ηελ πξφζβαζε ζηνπο θαηαλαισηέο. Ζ ζπλέρηζε ηεο 
χπαξμεο ηνπο ζα εμαξηεζεί απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθκεηαιιεπζνχλ ηηο ζε βάζνο 
γλψζεηο πνπ θαηέρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα εκπνξηθψλ δηαδηθαζηψλ (γλψζε ηκεκάησλ 
ηεο αγνξάο, ζπγθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ, εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
γλσξηζκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ) ψζηε λα κεηαηξέςνπλ ηηο γλψζεηο απηέο ζε ππεξεζίεο 
πιεξνθνξηψλ κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Δθφζνλ πξνβνχλ ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο 
εδξαίσζεο ηεο ζέζεο ηνπο, ηα άηνκα απηά ζα εμειηρζνχλ ζηνπο κεζάδνληεο ηνπ 
θπβεξλνρψξνπ ζηελ επνρή ηνπ Γηαδηθηχνπ.  
 
Δθ πξψηεο φςεσο, νη Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο είλαη επάισηεο ζηελ αχμεζε ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ επεηδή, ζε κηα νινέλα πεξηζζφηεξν επαίζζεηε σο πξνο ηελ ηηκή 
θαηαλαισηηθή αγνξά, ε δπλαηφηεηά ηνπο γηα απνηειεζκαηηθή ζπγθξάηεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 
ηερληθν-νξγαλσηηθνχ θφζηνπο έλαληη ησλ κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζεκαληηθά 
ρακειφηεξε. Σν γεγνλφο απηφ κεηψλεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο γηα πεξηνξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ 
δαπαλψλ, θαηάζηαζε πνπ νδεγεί ζε πςειφηεξεο ηηκέο πξντφλησλ. Χζηφζν, νη Μηθξνκεζαίεο 
Δπηρεηξήζεηο έρνπλ δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πξφθιεζε απηή. Οη 
επηρεηξήζεηο απηέο ρξεηάδεηαη λα εμεηάζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ζχζηαζεο ζπκκαρηψλ θαη 
εηδίθεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο έλαληη ησλ κεγάισλ 
επηρεηξήζεσλ. Μηα άιιε ζηξαηεγηθή επηινγή είλαη ε δηείζδπζή ηνπο ζε αγνξέο 
απνκαθξπζκέλσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. Σέινο, πξέπεη λα είλαη πξφζπκεο λα πηνζεηνχλ 
λέεο ηερλνινγίεο.  
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ζνλ αθνξά ζηηο ζηξαηεγηθέο πξντφλησλ, ε αγνξά ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 
ραξαθηεξίδεηαη απφ θαηαζηήκαηα πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ παξνρή παθέησλ "πξντφλησλ-
εμππεξέηεζεο" (δειαδή πσιήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ππεξεζίεο ζπληήξεζεο, πζηεξνγελείο 
πσιήζεηο, παξάδνζε, ζπζθεπαζία) θαη βαζίδνληαη ζε πξντφληα κε ραξαθηεξηζηηθά θαη 
πνηφηεηα πνπ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ παγθφζκην αληαγσληζκφ.  
 
Κάζε κνξθή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη, εμ νξηζκνχ, γεσγξαθηθά 
αλεμάξηεηε, Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, φπσο είλαη ηα 
αζθαιή ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαη ην ειεθηξνληθφ ρξήκα πνπ επηηξέπνπλ ηελ 
πιήξε νινθιήξσζε ελφο θχθινπ ειεθηξνληθψλ πσιήζεσλ, ζπκβάιιεη ζηελ πηνζέηεζε 
κεζφδσλ ηειεξγαζίαο. Ζ ηειεξγαζία θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζπγθιίλνπλ απφ ηελ άπνςε 
ησλ βαζηθψλ  ηερλνινγηθψλ πιαηζίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Μεηαμχ ησλ εξγαζηψλ πνπ 
κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ απφζηαζε ζπγθαηαιέγνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο 
πξντφλησλ, ε παξαθνινχζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζην δίθηπν, ε αλάπηπμε θαη ε ζπληήξεζε 
ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη θπξίσο νη δξαζηεξηφηεηεο 
δηαλνκήο. Σα νξγαλσηηθά, ρσξηθά θαη ηερληθά φξηα ησλ επηρεηξήζεσλ επεθηείλνληαη θαη ζε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαηαξγνχληαη, ελψ νη δνκέο ηεο ηεξαξρίαο κεηαζρεκαηίδνληαη κε ηελ 
εηζαγσγή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ζ ζπλερψο απμαλφκελε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζην 
Γηαδίθηπν, θαη ε ρξήζε εηδηθφηεξα εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, έρνπλ σζήζεη ηηο 
επηρεηξήζεηο ζηελ εχξεζε κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ ζην ζχγρξνλν 
επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ απαηηεί ηελ χπαξμε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ κέζσ 
ησλ νπνίσλ ζα δηεθπεξαηψλνληαη ειεθηξνληθά νη νθεηιέο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. Ήδε 
έρνπλ πηνζεηεζεί δηάθνξα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ (πηζησηηθέο θάξηεο, 
ειεθηξνληθφ ρξήκα θιπ.), θαηάιιεια γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαγψλ, ηα νπνία θαη ζα 
αλαιπζνχλ ζηελ ελφηεηα απηή, δίλνληαο έκθαζε ζε ζπζηήκαηα πιεξσκψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ πηζησηηθέο θάξηεο, ςεθηαθφ ρξήκα ή ειεθηξνληθέο επηηαγέο.  
ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αζθάιεηαο ηέηνησλ επαίζζεησλ 
εθαξκνγψλ θαη γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηηο ηδηαίηεξα θξίζηκεο Έκπηζηεο Σξίηεο Οληφηεηεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5Ο 

 

5.1 Φεθηαθά Πηζηνπνηεηηθά  

 
Σν Γηαδίθηπν ζε έλα κεγάιν βαζκφ ζηεξίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε. Πξφθεηηαη γηα έλαλ 
παγθφζκην εηθνληθφ θφζκν, ζηνλ νπνίν δελ βιέπνπκε ηνπο αλζξψπνπο ή ηνπο θνξείο κε ηνπο 
νπνίνπο επηθνηλσλνχκε παίξλνληαο θαη δίλνληαο πιεξνθνξίεο. Γελ βιέπνπκε, γηα 
παξάδεηγκα, ηνλ ρξήζηε απφ ηνλ νπνίν ιακβάλνπκε e-mail, αιιά εκπηζηεπφκαζηε φηη είλαη 
απηφο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη είλαη.  
ηελ πεξίπησζε φκσο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ή ζεκαληηθψλ επηθνηλσληψλ ε 
εκπηζηνζχλε δελ είλαη αξθεηή. ην δίθηπν ππάξρνπλ θαθφβνπινη ρξήζηεο πνπ επνθζαικηνχλ 
ηνλ αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο καο θάξηαο ή πνπ ζα ήζειαλ λα κάζνπλ πξνζσπηθά, 
επαγγεικαηηθά ή νηθνλνκηθά κπζηηθά. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 
γλσξίδνπλ αλ ην πξφζσπν πνπ ζηέιλεη έλαλ αξηζκφ πηζησηηθήο θάξηαο είλαη πξάγκαηη απηφο 
πνπ δειψλεη φηη είλαη θαη φρη έλαο απαηεψλαο πνπ θαηφξζσζε λα θιέςεη ηνλ αξηζκφ ηεο 
πηζησηηθήο θάξηαο θάπνηνπ άιινπ.  
 
Ο ζεκαληηθφηεξνο ηξφπνο απνθπγήο ηνπ πξναλαθεξζέληνο πξνβιήκαηνο είλαη ε ρξήζε ησλ 
ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. Σα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 
πηζηνπνηήζνπλ φηη ην άηνκν πνπ ζηέιλεη πιεξνθνξίεο ή έλαλ αξηζκφ πηζησηηθήο θάξηαο ή 
έλα κήλπκα ή νηηδήπνηε άιιν ζην Γηαδίθηπν είλαη πξαγκαηηθά απηφ πνπ δειψλεη φηη είλαη. Σα 
πηζηνπνηεηηθά ηνπνζεηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο ζηνλ ζθιεξφ δίζθν ηνπ ρξήζηε θαη 
ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγία απφθξπςεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα κνλαδηθφ ςεθηαθφ 
πηζηνπνηεηηθφ γηα θάζε ρξήζηε. ηαλ θάπνηνο πνπ δηαζέηεη έλα ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ 
επηζθεθζεί θάπνηα ζειίδα ή ζηείιεη θάηη κε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ην πηζηνπνηεηηθφ 
απηφ παξνπζηάδεηαη ζηε ζειίδα ή επηζπλάπηεηαη ζην ειεθηξνληθφ κήλπκα θαη πηζηνπνηεί φηη ν 
ρξήζηεο είλαη απηφο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη είλαη. Σα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά είλαη αξθεηά αζθαιή 
επεηδή ρξεζηκνπνηνχλ παλίζρπξε ηερλνινγία απφθξπςεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη πην 
αζθαιή αθφκε θαη απφ ηηο ππνγξαθέο. ηελ πξαγκαηηθή δσή κία ππνγξαθή κπνξεί λα 
πιαζηνγξαθεζεί. Αληηζέησο, ζην Γηαδίθηπν δελ κπνξεί λα πιαζηνγξαθεζεί ην ςεθηαθφ 
πηζηνπνηεηηθφ. Σα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά εθδίδνληαη έλαληη ρξεψζεσο απφ ηδησηηθέο εηαηξίεο 
πνπ νλνκάδνληαη Έκπηζηεο Σξίηεο Οληφηεηεο. Μία ηέηνηα εηαηξία είλαη ε πνιχ γλσζηή 
VeriSign (κε δεκηνπξγφ ειιεληθήο θαηαγσγήο). Σα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά πεξηιακβάλνπλ 
δηάθνξεο πιεξνθνξίεο, φπσο ην φλνκα ηνπ ρξήζηε, ην φλνκα ηεο εηαηξίαο πνπ ην εθδίδεη, 
έλαλ ζεηξηαθφ αξηζκφ θαη άιια παξφκνηα ζηνηρεία. Οη πιεξνθνξίεο έρνπλ θσδηθνπνηεζεί κ' 
έλαλ ηξφπν πνπ ηηο θάλεη κνλαδηθέο γηα ηνλ θάζε ρξήζηε. πσο ζηα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα 
ζην Γηαδίθηπν, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ππάξρεη έλα 
πξφηππν πνπ επηθξαηεί θαη είλαη γλσζηφ κε ηελ νλνκαζία X.509.  
 

5.2 Ηιεθηξνληθέο Πιεξωκέο  

5.2.1 Νέα πξόηππα γηα ηηο αγνξαπωιεζίεο ζην Γηαδίθηπν  

 
Ζ δηακάρε πνπ αθνξά ζηελ πξννπηηθή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζην Γηαδίθηπν ζπλερίδεηαη 
εδψ θαη πνιχ θαηξφ, ζε ηέηνην βαζκφ κάιηζηα πνπ ζην ηέινο νη πεξηζζφηεξνη έραζαλ ην 
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ελδηαθέξνλ ηνπο θαη έπαςαλ λα αζρνινχληαη κε απηφ. Πάλησο πνιινί είλαη απηνί πνπ 
πεξηκέλνπλ ππνκνλεηηθά ηελ θαηάιιειε ζηηγκή πξνθεηκέλνπ λα εληάμνπλ ηηο εκπνξηθέο 
ζειίδεο ηνπο ζην Γηαδίθηπν.  
Σα κεγαιχηεξα εκπφδηα γηα απηή ηελ εηζαγσγή κηαο εκπνξηθήο ζειίδαο ζην Γηαδίθηπν, 
ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ήηαλ ην θφζηνο, ε πνιππινθφηεηα θαη γεληθά ε αβεβαηφηεηα 
πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο. Παξ' φηη ππάξρεη επξχ θάζκα ιχζεσλ φζνλ 
αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή πιεξσκή ηφζν γηα ηε ρξήζε απφ ην ζπίηη φζν θαη γηα ην θαηάζηεκα, 
σζηφζν δελ έρεη θζάζεη ζε ζεκείν πνπ λα γίλεη επξέσο απνδεθηφ απφ ην θνηλφ θαη απφ ην 
εκπνξηθφ ζχλνιν. Πξφζθαηεο εμειίμεηο έδσζαλ έλα ηέινο ζε απηή ηε θάζε 
αλαπνθαζηζηηθφηεηαο ζηελ ηζηνξία ηνπ εκπνξίνπ κέζσ Γηαδηθηχνπ. Γεκηνπξγνί ινγηζκηθνχ, 
ηξάπεδεο θαη πηζησηηθέο θάξηεο, φινη πξνζπαζνχλ (πνιιέο θνξέο ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ 
ηνπο) λα παξαδψζνπλ ζπζηήκαηα ζπλαιιαγψλ γηα πσιήζεηο κέζσ Γηαδηθηχνπ, πνπ λα ηα 
εκπηζηεχνληαη, λα έρνπλ πξνζηηή ηηκή θαη λα είλαη εχθνια ζηε ρξήζε. Δάλ απηνί νη κεραληζκνί 
πιεξσκψλ θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ απνδνρή πνπ ζηνρεχνπλ, νη ειεθηξνληθνί 
πειάηεο ζα αξρίζνπλ ζχληνκα λα θάλνπλ ζεκαληηθέο αγνξέο κέζσ Γηαδηθηχνπ.  Πνηα είλαη 
φκσο απηά ηα ζπζηήκαηα πιεξσκήο πνπ είλαη δηαζέζηκα ζήκεξα; Πνηα ζπζηήκαηα είλαη απηά 
πνπ εηνηκάδνληαη γηα ρξήζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο; Ο αξηζκφο ησλ επηινγψλ ζήκεξα αιιά θαη 
γηα ην εγγχο κέιινλ αξρίδεη νινέλα θαη λα απμάλεηαη. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε 
επηγξακκαηηθά ζε κεξηθέο επηινγέο.  
 

5.2.2 Πηζηωηηθέο θάξηεο  

 
ε κηα παξαδνζηαθή ζπλαιιαγή κε πηζησηηθή θάξηα, ν πξνκεζεπηήο θαηαγξάθεη ηα ζηνηρεία 
ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ηνπ πειάηε δεκηνπξγψληαο έλα έγγξαθν ζπλαιιαγήο. Σν ελ ιφγσ 
έγγξαθν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αγνξαζηή θαη πξνσζείηαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ ηξάπεδα γηα 
δηεθπεξαίσζε. ην ηέινο ε ηξάπεδα ρξενπηζηψλεη ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο, 
ελεκεξψλνληαο ηα εκπιεθφκελα κέξε γηα ηε ζπλαιιαγή πνπ έγηλε.  
 
ε έλα κεραληζκφ ειεθηξνληθήο πιεξσκήο κε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο, αθνινπζείηαη 
πεξίπνπ ην ίδην ζελάξην κε απηφ πνπ αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Δπηπιένλ, 
ην ζελάξην απηφ εκπινπηίδεηαη κε κεραληζκνχο αζθάιεηαο (π.ρ. έιεγρνο ηαπηφηεηαο πειάηε 
θαη εκπφξνπ). Σν γεγνλφο απηφ έρεη νδεγήζεη ζηελ χπαξμε κηαο πνηθηιίαο ζπζηεκάησλ 
ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ κε πηζησηηθέο θάξηεο. Γχν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
πξνζδηνξίδνπλ θαη δηαθνξνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηα απηά, είλαη ην επίπεδν ηεο αζθάιεηαο ησλ 
ζπλαιιαγψλ, θαη ην ινγηζκηθφ πνπ απαηηείηαη απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε (αγνξαζηήο, 
πξνκεζεπηήο, ηξάπεδα).  
 
Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλαιιαγήο ζην Γηαδίθηπν, ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ελφο 
αγνξαζηή κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κε δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο ηξφπνο ζεσξείηαη κε 
αζθαιήο θαη ππνζηεξίδεη ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο απφ ηνλ 
πειάηε ζηνλ έκπνξν (ή ηελ ηξάπεδα) ζε κε θξππηνγξαθεκέλε κνξθή. Ζ κέζνδνο απηή 
θξίλεηαη σο κε αζθαιήο, γηαηί θαηά ηε κεηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα παξεηζθξήζεη 
θάπνηνο «εηζβνιέαο» θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηα ζηνηρεία ηεο ζπλαιιαγήο ή αθφκε θαη λα ηα 
ππνθιέςεη. Ο δεχηεξφο ηξφπνο ζεσξείηαη πην αζθαιήο θαη πξνβιέπεη ηελ θξππηνγξάθεζε 
φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πιεξσκή πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπο ζηνλ 
έκπνξν (ή ηελ ηξάπεδα) κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ.  
 
Γηα ηελ απνθπγή ηεο παξεκβνιήο θάπνηνπ ηξίηνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ 
κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ εκπφξνπ, κηα θαιή επηινγή απνηειεί εθείλνο ν ζπλδπαζκφο web 
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browser θαη web server πνπ ζα ππνζηεξίδεη ην πξσηφθνιιν Secure Sockets Layer (SSL). Ζ 
ρξεζηκνπνίεζε web servers θαη web browsers πνπ ππνζηεξίδνπλ ην πξσηφθνιιν SSL 
εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ θάπνηνλ ηξίην, δελ εγγπάηαη φκσο φηη ηα 
δεδνκέλα απηά δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζθφπηκα απφ ηνλ έκπνξν. Γηα ηελ απνθπγή 
εμαπάηεζεο ηνπ πειάηε απφ ηνλ έκπνξν (γηα παξάδεηγκα, ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
πηζησηηθήο θάξηαο απφ ηνλ έκπνξν γηα ηε δηεμαγσγή κε εμνπζηνδνηεκέλσλ αγνξψλ), ζα 
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο αλεμάξηεηνο θνξέαο δηαζθάιηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, 
γλσζηφο σο Έκπηζηε Σξίηε Οληφηεηα. Μία Έκπηζηε Σξίηε Οληφηεηα κεζνιαβεί αλεμάξηεηα 
ζηελ φιε δηαδηθαζία, απνθξππηνγξαθψληαο ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο θάξηαο θαη 
επηθπξψλνληαο ηε ζπλαιιαγή.  
ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ φπσο 
ε Cybercash, ε Verifone ή ε First Virtual, ρξεζηκνπνηνχλ κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο 
παξέρνπλ ππεξεζίεο Έκπηζηεο Σξίηεο Οληφηεηαο.  
 

5.2.3 Ηιεθηξνληθέο Δπηηαγέο  

 
Μία έληππε επηηαγή είλαη νπζηαζηηθά κία εληνιή κεηαθνξάο θεθαιαίσλ απφ έλα ινγαξηαζκφ 
ζε έλαλ άιιν. Ζ εληνιή απηή απνζηέιιεηαη αξρηθά ζηνλ απνδέθηε ησλ θεθαιαίσλ, ν νπνίνο 
κε ηε ζεηξά ηνπ παξνπζηάδεη ηελ επηηαγή ζηελ ηξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ην αληίζηνηρν 
πνζφ.  Μηα ειεθηξνληθή επηηαγή έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη κηα έληππε επηηαγή 
θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ έλα κήλπκα πξνο ηελ ηξάπεδα ηνπ απνζηνιέα γηα ηε κεηαθνξά 
θεθαιαίσλ απφ έλα ινγαξηαζκφ ζε έλαλ άιιν. ε αληηζηνηρία κε ηελ παξαδνζηαθή 
δηαδηθαζία, ε ειεθηξνληθή επηηαγή απνζηέιιεηαη αξρηθά ζηνλ απνδέθηε, ν νπνίνο ηελ 
ππνγξάθεη θαη ηελ πξνσζεί ζηελ ηξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ην αληίζηνηρν πνζφ.  
 
Απφ άπνςε αζθάιεηαο, ε ειεθηξνληθή επηηαγή ζεσξείηαη θαιχηεξε απφ ηελ έληππε επηηαγή. 
Καη απηφ, γηαηί ν απνζηνιέαο κπνξεί λα πξνζηαηέςεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ κία απάηε. Απηφ 
γίλεηαη κε ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ κε ην δεκφζην θιεηδί ηεο 
ηξάπεδαο, ρσξίο έηζη λα απνθαιχπηεη ηνλ αξηζκφ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζηνλ έκπνξν.  
Σν FSTC (Financial Services Technology Consortium) απνηειεί κηα ζπλεξγαζία ηξαπεδψλ 
θαη πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ πινπνηήζεη κηα ειεθηξνληθή επηηαγή. ηεξηγκέλε ζηελ 
παξαδνζηαθή επηηαγή, ε επηηαγή ηνπ FSTC επηηξέπεη ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ απνδέθηε. 
Γηα ηελ πξνζζήθε κεγαιχηεξεο επειημίαο ζε απηφ ην ζχζηεκα πιεξσκψλ, ην FSTC 
πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο δηάθνξεο επηινγέο επηηαγψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. 
Οη ειεθηξνληθέο επηηαγέο κπνξνχλ λα παξαδνζνχλ είηε κε άκεζε παξάδνζε κέζσ ελφο 
δηθηχνπ ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ηα ππάξρνληα ηξαπεδηθά 
θαλάιηα κπνξνχλ λα εθθαζαξίζνπλ ηηο πιεξσκέο, κέζσ ησλ δηθηχσλ ηνπο. Κάηη ηέηνην νδεγεί 
ζε κηα ηθαλνπνηεηηθή αλαβάζκηζε ηεο ππάξρνπζαο ηξαπεδηθήο ππνδνκήο θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ.  

 

5.3 Φεθηαθό Υξήκα  

 
Σν ςεθηαθφ ρξήκα είλαη έλαο κεραληζκφο εμφθιεζεο κηθξνπνζψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 
Έλαο ηέηνηνο κεραληζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη ην επφκελν βήκα ζηηο εθαξκνγέο 
ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. ε έλα ζχζηεκα ςεθηαθνχ ρξήκαηνο, ην λφκηζκα δελ είλαη ηίπνηα 
άιιν παξά κηα ζεηξά απφ ςεθία.  
 
Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη αλάιεςε ςεθηαθνχ ρξήκαηνο απφ κηα ηξάπεδα κεηαθέξνληαο 
ην πνζφ απηφ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηνπ ππνινγηζηή. Σν ςεθηαθφ ρξήκα πνπ παξαρσξείηαη απφ 
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ηελ ηξάπεδα ζεκαδεχεηαη θαηάιιεια γηα ιφγνπο εγθπξφηεηαο θαη αζθάιεηαο. ε πεξίπησζε 
αγνξάο πξντφλησλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ν αγνξαζηήο απνζηέιιεη ζηνλ πξνκεζεπηή ην 
αληίηηκν ζε ςεθηαθφ ρξήκα. Ο ηειεπηαίνο, κε ηε ζεηξά ηνπ, πξνσζεί ζηελ ηξάπεδα ηελ 
ςεθηαθή ξνή πνπ έιαβε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ε ξνή απηή απνηειεί έγθπξε 
ρξεκαηηθή κνλάδα ή φρη. Γηα λα δηαζθαιίζεη φηη θάζε ρξεκαηηθή κνλάδα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν 
κηα θνξά, ε ηξάπεδα θαηαγξάθεη ηνλ ζεηξηαθφ αξηζκφ θάζε ρξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ 
μνδεχεηαη. Αλ ν ζεηξηαθφο αξηζκφο ηεο ρξεκαηηθήο κνλάδαο ππάξρεη ήδε ζηελ βάζε 
δεδνκέλσλ, ηφηε ε ηξάπεδα έρεη εληνπίζεη θάπνηνλ πνπ πξνζπάζεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη 
πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηηθή κνλάδα θαη ζα πιεξνθνξήζεη ηνλ 
έκπνξν φηη απηή είλαη άρξεζηε.  
 
Μία ελαιιαθηηθή ιχζε αλαπηχρζεθε απφ ηελ DigiCash θαη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 
δηαηεξνχλ ηελ αλσλπκία ηνπο. Ο ελ ιφγσ κεραληζκφο, πνπ νλνκάδεηαη ηπθιή ππνγξαθή 
(blind signature), επηηξέπεη ζηνλ αγνξαζηή λα ιάβεη ειεθηξνληθφ ρξήκα απφ κηα ηξάπεδα 

ρσξίο ε ηξάπεδα λα κπνξεί λα ζπζρεηίζεη ην φλνκα ηνπ αγνξαζηή κε ηηο ρξεκαηηθέο κνλάδεο 
πνπ ηνπ δηαλέκνληαη. Ζ ηξάπεδα πξέπεη λα εθηηκήζεη ηηο ρξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ ιακβάλεη 
απφ ηνλ έκπνξν, κέζσ ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο πνπ έρεη αξρηθά ηνπνζεηεζεί ζηηο 
ρξεκαηηθέο κνλάδεο ηνπ ρξήζηε αιιά ε ηξάπεδα δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη πνηνο έθαλε ηελ 
πιεξσκή.  
 
ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πάξα ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηα 
ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ κε ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ, εμαθνινπζνχλ λα 
ππάξρνπλ αθφκε νξηζκέλα πξνβιήκαηα.  Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ εμαθνινπζεί λα 
πθίζηαηαη αθφκε είλαη ην ζέκα ηεο ηππνπνίεζεο. Θα πξέπεη λα πηνζεηεζεί κηα θνηλά απνδεθηή 
κέζνδνο (ή πξφηππν) δηεθπεξαίσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ζην Γηαδίθηπν, πνπ ζα 
επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ινγηζκηθνχ ησλ 
ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ. Ζ εμαζθάιηζε ή φρη απηήο ηεο κεζφδνπ ζα θαζνξίζεη θαη ηελ 
κειινληηθή πνξεία ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο.  
 

5.3.1 Φεθηαθέο ππνγξαθέο 

 
Ζ ειεθηξνληθή ππνγξαθή απνηειεί κέζνδν απφδεημεο ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ εγγξάθνπ, δειαδή 
ηεο πξνέιεπζήο ηνπ απφ ηνλ εθδφηε ηνπ. Οη εηαηξείεο πνπ ζπλαιιάζζνληαη ρξεζηκνπνηψληαο 
ειεθηξνληθά έγγξαθα ρσξίο αλαγλσξηζκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη 
«ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ή νπνηνζδήπνηε θσδηθφο pin password παξακέλεη πάληνηε έλαο 
αλαζθαιήο ηξφπνο δηελέξγεηαο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, ν νπνίνο, φκσο, παξέρεη 
πιεξνθνξίεο (πνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη θάζε θνξά πξνζεθηηθά σο πξνο ηελ απνδεηθηηθή 
ηνπο δχλακε) γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εθδφηε. Πάλησο, δελ απνηεινχλ πξνεγκέλε ςεθηαθή 
ππνγξαθή. Παξάιιεια, ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πηζηνπνηεί (κε ηελ ακθηζβεηνχκελε 
απνδεηθηηθή ηζρχ πνπ πεξηγξάθεθε αλσηέξσ) θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ιήπηε». 
 
Γεληθά, νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα ζπλαιιάζζνληαη κε ειεθηξνληθέο 
δηεπζχλζεηο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ ζηηο νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε πνιινί, δηφηη δπζρεξαίλεηαη ε 
απφδεημε γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ έιαβε ή έζηεηιε αληηζηνίρσο ην ειεθηξνληθφ 
έγγξαθν. 
 
Σέηνηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ έρνπλ ζπλήζσο ηελ παξαθάησ γεληθή κνξθή: 
info@ebusinessforum.gr, webmaster@ebusinessforum.gr. Οη εηαηξείεο δχλαληαη, φκσο, «λα 
ζπκθσλνχλ ακνηβαία ζηηο επηκέξνπο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο φηη ηα ειεθηξνληθά 
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δηαβηβαδφκελα έγγξαθά ηνπο ζα απνηεινχλ πιήξε απφδεημε σο ηδησηηθά έγγξαθα, αθφκε θαη 
αλ δελ πεξηιακβάλνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή. Σν ζεκαληηθφ ζηελ πξάμε είλαη φηη ζε θάζε 
πεξίπησζε κηα ηέηνηα ζπκθσλία απνδεηθλχεη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη ηηο πξαθηηθέο 
επηθνηλσλίαο πνπ αθνινπζνχζαλ ηα κέξε θαζψο θαη ηελ επηζπκία ηνπο λα γίλνληαη απνδεθηέο 
νη ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο.20 
 
ην πφξηζκα πξνηείλεηαη, φκσο, ζηηο εηαηξείεο πνπ αθνινπζνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή, 
«λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηχπν ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ πνπ επηζπκνχλ κε ηνλ θαζνξηζκφ 
ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ ηππνπνίεζεο, λα θαζνξίζνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή γιψζζα 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ, λα θαζνξίζνπλ κε αθξίβεηα ηνλ ρξφλν πεξηέιεπζεο ησλ έλλνκσλ 
απνηειεζκάησλ ησλ ειεθηξνληθψλ δειψζεσλ βνχιεζεο κε εηδηθέο ξήηξεο πνπ νλνκάδνληαη 
«δηαδηθαζίεο ηεθκεξίσζεο» θαη λα ζπλνκνινγήζνπλ ηελ απνδεηθηηθή ηζρχ ησλ 
αληαιιαζζφκελσλ κελπκάησλ». 
 
Οη αζχκκεηξνη αιγφξηζκνη είλαη ππνινγηζηηθά αξγνί γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ελφο νιφθιεξνπ 
κελχκαηνο. Έζησ ινηπφλ φηη ν Α επηζπκεί λα ζηείιεη ππνγεγξακκέλν έγγξαθν ή κήλπκα ζηνλ 
Β. Σν πξψην βήκα είλαη γεληθά λα εθαξκφζεη κηα ζπλάξηεζε ζχλνςεο (hash) ζην κήλπκα θαη 
λα δεκηνπξγήζεη έλαλ Αιγφξηζκνη Φεθηαθήο Τπνγξαθήο θαη Παξαγσγήο (message digest). 
Σν message digest είλαη ζπλήζσο αηζζεηά κηθξφηεξν απφ ην πξσηφηππν κήλπκα. 
Οπζηαζηηθά ε δνπιεηά ηεο hash ζπλάξηεζεο είλαη λα πάξεη έλα κήλπκα νπνηνπδήπνηε 
κεγέζνπο θαη λα ην ζπξξηθλψζεη ζε πξνθαζνξηζκέλν κέγεζνο. Γηα λα δεκηνπξγήζεη θαλείο κηα 
ςεθηαθή ππνγξαθή θξππηνγξαθεί ζπλήζσο ην message digest θαη φρη ην ίδην ην κήλπκα 
(δειαδή ην θξππηνγξαθεκέλν message digest είλαη ε ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ απνζηνιέα). Ο 
Α ζηέιλεη ζηνλ Β ην θξππηνγξαθεκέλν message digest θαη ην κήλπκα θξππηνγξαθεκέλν ή 
φρη21. Πξνθεηκέλνπ ν Β λα απζεληηθνπνηήζεη ηελ ππνγξαθή θάλεη ηα εμήο: 
 

 Δθαξκφδεη ηνλ ίδην αιγφξηζκν θαηαθεξκαηηζκνχ (one way hash) ζπλάξηεζε κε ηνλ Α 
ζην κήλπκα πνπ παξέιαβε (ην νπνίν επαλαιακβάλνπκε είλαη θξππηνγξαθεκέλν ή 
απιφ θείκελν). Γεκηνπξγεί έηζη ηε δηθή ηνπ εθδνρή γηα ηελ νξζή ζχλνςε ηνπ 
κελχκαηνο (fingerprint ή message digest). 

 ηε ζπλέρεηα απνθξππηνγξαθεί ηε ςεθηαθή ππνγξαθή ηελ νπνία παξέιαβε 
ζπλεκκέλε κε ην κήλπκα ρξεζηκνπνηψληαο ην δεκφζην θιεηδί ηνπ Α. Ζ δηαδηθαζία απηή 
νδεγεί ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ message digest ην νπνίν δεκηνχξγεζε ν Α. 

 Ο Β έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ δπν message digest. Σα ζπγθξίλεη θαη αλ ηαηξηάδνπλ, 
απζεληηθνπνίεζε επηηπρψο ηε ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ Α. Αλ φρη, ππάξρνπλ ιίγεο 
πηζαλέο εμεγήζεηο. Δίηε θάπνηνο πξνζπνηείηαη ηνλ Α, ή ην κήλπκα κεηαβιήζεθε απφ ηε 
ζηηγκή πνπ ην ππέγξαςε ν Α, ή ππήξμε ιάζνο ζηε κεηάδνζε 

 

5.4 Η Αζθάιεηα ζην Ηιεθηξνληθό Δκπόξην  

 
ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο κεραληζκνχο 
αζθάιεηαο, ζηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά, θαζψο θαη ζηνπο πην γλσζηνχο αιγφξηζκνπο 
θξππηνγξάθεζεο.  

                                                   
20 Community framework for electronic signatures, 19/2/2002, http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l24118.htm 

(25/9/2004) 
21 Jakob Jonsson, RSA Laboratories Europe «Cryptography: and Cryptographic Tools»,www.rsasecurity.com/rsalabs/faq/2-

1-1.html, (12/12/2004) 
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Απαηηήζεηο αζθάιεηαο  
 
Οη βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ είλαη ε 
Δκπηζηεπηηθφηεηα, ε Αθεξαηφηεηα θαη ν Έιεγρνο Απζεληηθφηεηαο.  
 
Δκπηζηεπηηθόηεηα  
 
Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ρξήζηε θαζψο θαη ηεο 
πξνζηαζίαο ησλ κπζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ 
απνθπγή κε εμνπζηνδνηεκέλεο ηξνπνπνίεζεο κηαο πιεξνθνξίαο θαη παξέρεηαη κέζσ 
θξππηνγξάθεζεο. ε έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη ην 
πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ πνπ αληαιιάζζνληαη παξακέλεη αλαιινίσην.  

 
Αθεξαηόηεηα  
 
Αθεξαηφηεηα ζεκαίλεη απνθπγή κε εμνπζηνδνηεκέλεο ηξνπνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
αληαιιάζζνληαη θαη παξέρεηαη κέζσ ςεθηαθήο ππνγξαθήο. Σα δεδνκέλα πνπ απνζηέιινληαη 
σο κέξνο ηεο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα είλαη κε ηξνπνπνηήζηκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο 
θαη απνζήθεπζήο ηνπο ζην δίθηπν.  
 
Έιεγρνο Απζεληηθόηεηαο  
 
Ζ δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ηεο νξζφηεηαο ηνπ ηζρπξηζκνχ ελφο ρξήζηε φηη θαηέρεη κηα 
ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα; αιιά θαη ε βεβαηφηεηα φηη ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο παξέκεηλε 
αλαιινίσην θαηά ηε κεηαθνξά, νξηνζεηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ απζεληηθφηεηαο. χκθσλα 
κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ε πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζε κία ζπλαιιαγή είλαη απαξαίηεηε ψζηε θάζε ζπλαιιαζζφκελν κέξνο λα 
κπνξεί λα πεηζζεί γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ άιινπ. Ο έιεγρνο απζεληηθφηεηαο παξέρεηαη κέζσ 
ςεθηαθήο ππνγξαθήο. Κάπνηα αθφκε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα είλαη:  
 
Δμνπζηνδόηεζε  
 
Ζ εμνπζηνδφηεζε αθνξά ηελ παξαρψξεζε δηθαησκάησλ απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζηνλ ρξήζηε. Γηα 
παξάδεηγκα, ν πειάηεο εμνπζηνδνηεί ηνλ έκπνξν ψζηε ν ηειεπηαίνο λα ειέγμεη αλ ν αξηζκφο 
ηεο πηζησηηθήο θάξηαο είλαη έγθπξνο θαη αλ ηα ρξήκαηα ζηνλ ινγαξηαζκφ κπνξνχλ λα 
θαιχςνπλ ην πνζφ ησλ ζπλαιιαγψλ.  
 
Δμαζθάιηζε  
 
Ζ εκπηζηνζχλε φηη θάπνηνο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ή απαίηεζε επηηπγράλνληαη. Γηα 
παξάδεηγκα, κηα απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε είλαη ε βεβαηφηεηα φηη ν έκπνξνο κε ηνλ 
νπνίν ζπλαιιάζζεηαη είλαη λφκηκνο θαη έκπηζηνο.  
 
Με απνπνίεζε επζύλεο  
 
Καλέλα απφ ηα ζπλαιιαζζφκελα κέξε δελ πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αξλεζεί ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ ζε κία ζπλαιιαγή.  
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5.4.1 Μεραληζκνί Αζθάιεηαο  

 
ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αλαθέξζεθαλ νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα ηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο. ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη κεραληζκνί αζθάιεηαο κέζσ ησλ νπνίσλ 
εθπιεξψλνληαη νη πξναλαθεξζείζεο απαηηήζεηο.  
 

5.4.1.1 Κξππηνγξάθεζε & πηζηνπνίεζε απζεληηθόηεηαο  

 
Πνιινί άλζξσπνη θνβνχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Γηαδίθηπν γηα ηηο αγνξέο ηνπο, δηφηη 
κπνξεί θάπνηνο λα θιέςεη ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο ηνπο θαη λα πάξεη ρξήκαηα απφ ην 
ινγαξηαζκφ ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εηαηξίεο θνβνχληαη φηη νη πειάηεο ηνπο δελ ζα 
αθνινπζήζνπλ ηνπο φξνπο ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ έρνπλ θάλεη ειεθηξνληθψο. ια απηά ηα 
πξνβιήκαηα ιχλνληαη κε ηε ρξήζε ηεο θξππηνγξάθεζεο. Απηή βαζίδεηαη ζην φηη ηα ζηνηρεία 
ηξνπνπνηνχληαη κε βάζε θάπνηνπο θαλφλεο, έηζη ψζηε κφλν φπνηνο μέξεη απηνχο ηνπο 
θαλφλεο λα κπνξεί λα ηα δηαβάζεη. Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε θξππηνγξάθεζεο. ε φια απηά 
ρξεζηκνπνηνχληαη έλα ή πεξηζζφηεξα θιεηδηά, ηα νπνία φζν κεγαιχηεξα είλαη ηφζν 
πεξηζζφηεξε αζθάιεηα παξέρνπλ. ηελ απιή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάπνηνο ζέιεη λα 
πξνζηαηέςεη ηα δεδνκέλα πνπ έρεη, ρξεζηκνπνηεί έλα θιεηδί, κφλν κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ 
γίλεηαη δπλαηή ε αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ.  
 
Γηα ηελ αζθαιή επηθνηλσλία, ηφζν ν απνζηνιέαο φζν θαη ν παξαιήπηεο πξέπεη λα 
γλσξίδνπλ ην θαηάιιειν θιεηδί. Πψο φκσο εμαζθαιίδεηαη ε κεηαθνξά απηνχ ηνπ θιεηδηνχ; Γηα 
απηφλ ην ζθνπφ γίλεηαη ρξήζε δχν θιεηδηψλ. Ο απνζηνιέαο θσδηθνπνηεί ην κήλπκα κε βάζε 
ην θιεηδί ηνπ παξαιήπηε, θαη κφλν ν δεχηεξνο, ν νπνίνο μέξεη θαη ην ππφινηπν κέξνο ηνπ 
θιεηδηνχ, κπνξεί λα δηαβάζεη ην κήλπκα. Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηε 
ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ απνζηνιέα. Γηα απηφλ ηo 
ζθνπφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε θξππηνγξάθεζε, έηζη ψζηε λα θσδηθνπνηεζεί κφλν έλα 
κέξνο ηνπ κελχκαηνο πνπ ζα πεξηέρεη ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ απνζηνιέα. Με απηφλ 
ηνλ ηξφπν ν παξαιήπηεο, ν νπνίνο ζα γλσξίδεη ηελ ελ ιφγσ ππνγξαθή, ζα γλσξίδεη ηελ 
πξνέιεπζε ηνπ κελχκαηνο. Σν κφλν ίζσο πξφβιεκα φζνλ αθνξά ζηελ θξππηνγξάθεζε 
γεληθψο είλαη φηη γηα ηελ πξαγκαηηθή αζθάιεηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θιεηδηά ηεο 
ηάμεσο ησλ 1.024 ή 2.048 bits. Κάηη ηέηνην απαηηεί αξθεηά κεγάιε ππνινγηζηηθή ηζρχ πνπ, 
ηνπιάρηζηνλ ζηηο κέξεο καο, θαζπζηεξεί ηε δηαδηθαζία θξππηνγξάθεζεο. Τπάξρνπλ δχν 
δηεζλή πξφηππα αζθάιεηαο γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Απηά είλαη ην SSL (Secure Sockets 
Layer) θαη ην SET (Secure Electronic Transaction). To πξψην ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο γηα 
κεηαθνξά επαίζζεησλ νηθνλνκηθά δεδνκέλσλ, ελψ ην δεχηεξν, ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηε 
Visa θαη ηε MasterCard θαη πηνζεηήζεθε θαη απφ ηελ American Express, ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ πιεξσκέο κέζσ θάπνηαο αλάινγεο θάξηαο.  
 
Αο δνχκε φκσο ην ζέκα αλαιπηηθφηεξα. Σν ηερλνινγηθφ απηφ επίηεπγκα πνπ νλνκάδεηαη 
Γηαδίθηπν ζηεξίδεηαη ζε έλα αξθεηά "ραιαξφ" πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο νλφκαηη TCP/IP. 
Έηζη, καδί κε ηηο επθνιίεο πνπ παξέρεη πξνέθπςαλ θαη πξνβιήκαηα γηα απηνχο πνπ 
έζπεπζαλ λα θάλνπλ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ζπλαιιαγέο, γηα ηελ αληαιιαγή 
επαίζζεησλ ή απφξξεησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη γηα ηελ πξνζσπηθή αιιεινγξαθία ηνπο. 
Δθηφο απφ ην πξσηφθνιιν, αξθεηά "ραιαξή" ήηαλ ζην παξειζφλ, αιιά ελίνηε θαη ηψξα, θαη ε 
αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο «Web/Mail/Authentication Servers». 
Έηζη ε πιεξνθνξία δελ είλαη απφιπηα αζθαιήο νχηε θαηά ηε κεηαθνξά ηεο νχηε θαηά ηελ 



ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ – ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ 
 

ΛΔΒΑΝΣΗ ΑΘΗΝΑ  ειίδα 64 
 

πξνζσξηλή απνζήθεπζή ηεο, κηαο θαη ε ηζηνξία έδεημε φηη θαλέλα ζχζηεκα δελ είλαη απφιπηα 
απξφζβιεην ή αζθαιέο.  
Σε ιχζε ζε φια απηά έδσζε ε θαζηέξσζε ηεο θξππηνγξάθεζεο ζε φιεο ηηο επαίζζεηεο 
πεξηνρέο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ, ε νπνία, πέξα απφ ηελ θσδηθνπνίεζε-απνθσδηθνπνίεζε 
ηεο πιεξνθνξίαο, εηζάγεη θαη ηε δηαξθή πηζηνπνίεζε ηνπ δεκηνπξγνχ αιιά θαη ηνπ ηειηθνχ 
απνδέθηε ηεο πιεξνθνξίαο.  
 
Έηζη, απιέο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε ππνγξαθή ελφο θεηκέλνπ σο ζεκάδη 
γλεζηφηεηαο, κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κέζσ ηεο θξππηνγξάθεζεο ζην ειεθηξνληθφ ηνπο 
αληίζηνηρν θαη λα επηθπξσζνχλ απνθάζεηο, ζπκθσλίεο, αιιά θαη νπνηνδήπνηε άιιν "πιηθφ" 
δηαθηλείηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. Ζ ςεθηαθή ππνγξαθή κπνξεί κέζσ ηεο θξππηνγξάθεζεο 
λα "δέζεη" κε κνλαδηθφ ηξφπν έλα θείκελν κε ην δεκηνπξγφ ηνπ, φπσο επίζεο κπνξεί λα καο 
παξέρεη έλαλ αζθαιή ηξφπν δηαθαλνληζκνχ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ.  
 

5.5 Αζθάιεηα ζην Ηιεθηξνληθό Δκπόξην  

 
Τπάξρνπλ δηάθνξα πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηελ επηζπκεηή αζθάιεηα κέζα απφ 
ζχγρξνλνπο ηξφπνπο θξππηνγξάθεζεο. Σν πην δηαδεδνκέλν εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ είλαη ην 
PGP (Pretty Good Privacy). Ζ ηειεπηαία έθδνζή ηνπ είλαη ε 8.0i θαη παξέρεη έλαλ εχθνιν 
ηξφπν θσδηθνπνίεζεο-απνθσδηθνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο θιεηδηψλ κέζα απφ γξαθηθφ 
πεξηβάιινλ.  
 
Σν PGP ζπλδπάδεη θαη ηνπο δχν ηξφπνπο θσδηθνπνίεζεο, κεηαθέξνληαο κε αζθαιή ηξφπν ην 
θξπθφ θιεηδί κέζα απφ ηερληθέο δεκφζηνπ θιεηδηνχ. Γηα ην δεκφζην θιεηδί ζηελ εκπνξηθή 
έθδνζε, θπξίσο γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο κε παιηφηεξεο εθδφζεηο, ρξεζηκνπνηείηαη 
ελαιιαθηηθά θαη ν RSA. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο δπζθνιίαο ηελ νπνία έρεη πξνμελήζεη ε πνιηηηθή 
ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ φζνλ αθνξά ζε πξντφληα θξππηνγξάθεζεο είλαη φηη ν θψδηθαο 
ζηνλ νπνίν ζηεξίρηεθε ην PGP (ζπγθεθξηκέλα ε έθδνζε PGP 5.0i ) αληηγξάθεθε απφ βηβιία 
πνπ ηνλ πεξηείραλ, ησλ νπνίσλ ε εμαγσγή επηηξάπεθε απφ ηηο αληίζηνηρεο αξρέο. 
Πεξηζζφηεξνη απφ 70 άλζξσπνη ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο εξγάζηεθαλ επί πεξηζζφηεξεο απφ 
1.000 ψξεο πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξνπλ ηνλ θψδηθα απφ βηβιία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, θάηη 
πνπ ηειηθά θαζηζηά θαη ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο λφκηκε, κηα θαη δελ εμάρζεθε απφ ηηο 
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θψδηθαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη θαηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ θιεηδηνχ, ν ρξήζηεο θαιείηαη 
λα δψζεη ην επηζπκεηφ κέγεζνο ηνπ θιεηδηνχ πνπ επηζπκεί. Σν κέγεζνο ηνπ θιεηδηνχ θαζνξίδεη 
νπζηαζηηθά ηελ αληνρή ζην ρξφλν ηνπ αληίζηνηρνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ, δειαδή ην θαηά πφζν 
ζα είλαη δπλαηφ γηα θάπνηνλ ν νπνίνο ζα ην ζέζεη "ζθνπφ ηεο δσήο" ηνπ λα εμάγεη ην ηδησηηθφ 
θιεηδί απφ ην δεκφζην θιεηδί. Με βάζε ην παξφλ αιιά θαη ηηο άκεζεο πξνβιέςεηο γηα ην 
κέιινλ, έλα θιεηδί κεγέζνπο 2.048 bits είλαη ππέξ-αξθεηφ αλ φρη ππεξβνιηθφ. Δλλνείηαη φηη 
φζν πην κεγάιν είλαη ην θιεηδί ηφζν πην αξγή είλαη ε δηαδηθαζία ηεο θσδηθνπνίεζεο. Δδψ 
πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν αιγφξηζκνο ηδησηηθνχ θιεηδηνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαδψζεη κε 
αζθαιή ηξφπν ην κπζηηθφ θιεηδί, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ηειηθά γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ 
θπξίσο κελχκαηνο. Ζ αζθάιεηα ελφο κεκνλσκέλνπ κελχκαηνο εμαξηάηαη απφ ην αλ ν 
ζπγθεθξηκέλνο ππνθινπέαο θαηαθέξεη λα "ζπάζεη" ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ ηνπ 
κπζηηθνχ θιεηδηνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαζεαπηφ θσδηθνπνίεζε. To PGP 8.0i 
πξνζθέξεη ηξεηο (3) ζπκκεηξηθνχο αιγνξίζκνπο, νη νπνίνη είλαη νη: CAST θαη IDEA κε κέγεζνο 
θιεηδηνχ 128 bits, θαζψο θαη ν Triple-DES κε κέγεζνο θιεηδηνχ 168 bits.  
 
Δθηφο απφ ηελ θσδηθνπνίεζε, ην PGP καο επηηξέπεη λα ππνγξάςνπκε ςεθηαθά νπνηνδήπνηε 
θείκελν απνζηέιινπκε, θαζψο επίζεο θαη λα ειέγμνπκε ηελ παηξφηεηα ηνπ ςεθηαθά 
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ππνγεγξακκέλνπ θεηκέλνπ πνπ έρνπκε ιάβεη. Με απιά ιφγηα, ηo PGP ρξεζηκνπνηεί ην 
ηδησηηθφ θιεηδί θαη ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ πνπ έρνπκε γξάςεη δεκηνπξγψληαο κηα "κνλαδηθή" 
γηα ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν ςεθηαθή ππνγξαθή. Ζ ππνγξαθή απηή κπνξεί λα επηβεβαησζεί 
απφ θάζε ελδηαθεξφκελν ζπγθξίλνληάο ηελ κε ην αληίζηνηρν δεκφζην θιεηδί.  
Δθηφο απφ ην PGP, νη δεκνθηιέζηεξνη browsers έρνπλ εηζάγεη ζηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηε ινγηθή ηεο θξππηνγξάθεζεο ησλ κελπκάησλ, θαζψο θαη ηεο 
ςεθηαθήο ππνγξαθήο. Σν θχξην κεηνλέθηεκα πνπ έρνπλ είλαη φηη σο ακεξηθάληθα πξντφληα 
δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θιεηδηά κεγαιχηεξα απφ 40 bits (RC2/RC4). Έρνπλ επίζεο 
ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζηνπο εθάζηνηε mail/news servers κέζσ SSL (Secure Socket 
Layer), θάηη πνπ δελ έρεη θαζηεξσζεί δηεζλψο γηα φιεο ηηο αληαιιαγέο ειεθηξνληθήο 
αιιεινγξαθίαο. Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα, ν ρξήζηεο λα επηθνηλσλήζεη κε αζθάιεηα κε ηνλ 
mail server, αιιά αλ ν mail server απνθσδηθνπνηήζεη ην κήλπκα γηα λα ην ζηείιεη ζηνλ 
πξννξηζκφ ηνπ, φπσο θαη πξέπεη λα θάλεη κηα θαη είλαη ειάρηζηα πηζαλφ ζήκεξα λα κπνξεί λα 
επηθνηλσλήζεη κε ηνλ απνκαθξπζκέλν mail server ζε SSL πξσηφθνιιν, θάζε πιενλέθηεκα 
έρεη ραζεί.  

5.5.1 World Wide Web - HTTP  

 
Με ηελ αίζζεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κεγάιν κέξνο ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα γίλεη 
ειεθηξνληθά. Οη ζπλαιιαγέο κπνξεί λα πνηθίινπλ απφ ηελ απιή αγνξά ελφο πξντφληνο κέζσ 
πηζησηηθήο θάξηαο έσο εθηελείο ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο. Οη εθδφζεηο 
ησλ δεκνθηιέζηεξσλ browsers ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα θαη κε ην 
ινγηζκηθφ γηα Web Servers, ππνζηεξίδνπλ ηξφπνπο θσδηθνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
αληαιιάζζνληαη αλάκεζα ζε πειάηε θαη server. Σν επηθξαηέζηεξν πξσηφθνιιν είλαη ην SSL 
(Secure Socket Layer) θαη νη δηάθνξεο εθδφζεηο ηνπ. Σν SSL αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξεία 
Netscape θαη ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο δεκνζίνπ θιεηδηνχ ζηελ αξρηθή “ρεηξαςία”, ψζηε λα 
επηηεπρζνχλ νη αθφινπζνη ζηφρνη:  
O server δειψλεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ κέζσ ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπ.  Server θαη πειάηεο 
ζπκθσλνχλ ζηε ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θιεηδηνχ - αιγνξίζκνπ, κε ην νπνίν ζα 
θξππηνγξαθεζεί ην ππφινηπν ηεο ζπλνκηιίαο. Οη ζπκκεηξηθνί αιγφξηζκνη θξππηνγξάθεζεο 
ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ην SSL είλαη ζπλήζσο νη RC2/RC4 γηα ηελ έθδνζε SSL λ2, ελψ 
ζηελ έθδνζε SSL λ3 ππάξρνπλ θαη νη RC4 128bit θαη Triple DES (φπνπ απηνί επηηξέπνληαη). 
Έλα αδχλαην ζεκείν ηεο έθδνζεο 2 ηνπ SSL είλαη ην φηη ήηαλ επάισηε ζε απηφ πνπ 
νλνκάδεηαη "middleperson attack", θάηη πνπ δηνξζψζεθε - φπσο θαη αξθεηά άιια - ζηελ 
έθδνζε 3.  
 
Δθηφο ηνπ SSL, ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ πξσηνθφιινπ S-HTTP (Secure 
Hypertext Transfer Protocol), ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηελ Enterprise Integration 
Technologies (EIT). Οη δηαθνξέο ηνπ ζε ζρέζε κε ην SSL είλαη φηη ιεηηνπξγεί ζην επίπεδν ηεο 
εθαξκνγήο αληί γηα ην επίπεδν ηεο κεηαθνξάο θαζψο θαη ην φηη, ελψ ζην SSL γίλεηαη 
θσδηθνπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ δηαχινπ επηθνηλσλίαο, ζην S-HTTP θάζε κήλπκα 
θσδηθνπνηείηαη μερσξηζηά. Σν S-HTTP παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαζέλα απφ ηα κελχκαηα πνπ 
κεηαθέξνληαη λα "ππνγξάθεηαη" ςεθηαθά θαη φρη κφλν ηα αξρηθά κελχκαηα θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο πηζηνπνίεζεο φπσο ζην SSL.  
Καιά φια απηά, αιιά ηειηθά ηα εξσηήκαηα πνπ βαζαλίδνπλ φινπο καο είλαη πνιχ πην απιά, 
φπσο θαη νη απάληεζεο ζε απηά είλαη εμίζνπ απιέο, αλ θαη φρη απφιπηεο.  
"Μπνξώ, ηειηθά, λα ρξεζηκνπνηήζσ κε αζθάιεηα ηελ πηζησηηθή θάξηα κνπ ζην Γηαδίθηπν;"  

Καλείο δελ είλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη θαζνιηθά ζε απηφ ην εξψηεκα. Κάζε επηθνηλσλία έρεη 
κηα αθεηεξία, έλαλ πξννξηζκφ θαη έλαλ ελδηάκεζν δξφκν. Γηα λα πνχκε φηη κηα ζπλαιιαγή 
είλαη αζθαιήο, πξέπεη ε πιεξνθνξία λα είλαη αζθαιήο ζηελ αθεηεξία, ζηνλ ελδηάκεζν 
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δξφκν, αιιά θαη ζηνλ πξννξηζκφ ηεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ γξάθσ ηνλ πξνζσπηθφ κνπ 
θσδηθφ πξφζβαζεο ή ηνλ αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο κνπ θαη δελ έρσ πξνζέμεη φηη 
θάπνηνο παξαηεξεί εμεηαζηηθά  ηα δάρηπιά κνπ ηελ ψξα πνπ πιεθηξνινγψ, κπνξεί λα έρσ 
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηζρπξφηεξε θξππηνγξάθεζε, ηειηθά φκσο δελ ζα έρσ πεηχρεη ην ζθνπφ 
κνπ.  
 
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ πξννξηζκφ. Μπνξεί λα "αλάβεη" ην ινπθεηάθη ζηνλ Explorer θαη ν 
ηειηθφο απνδέθηεο λα είλαη φλησο απηφο πνπ ιέεη φηη είλαη, απηφ φκσο δελ ζπλεπάγεηαη 
απηφκαηα θαη ηε θεξεγγπφηεηά ηνπ. ηνλ θφζκν ηνπ Γηαδηθηχνπ φπσο θαη ζηνλ πξαγκαηηθφ 
θφζκν είλαη ινγηθφ λα εκπηζηεπφκαζηε πεξηζζφηεξν πεγέο-εηαηξίεο πνπ έρνπλ ηζηνξία, 
δηαθξίλνληαη απφ ζπλέπεηα, ζπλέρεηα θαη επαγγεικαηηζκφ.  
 
Ζ θξππηνγξαθηθή ηζρχο ηελ νπνία παξέρνπλ νη ζεκεξηλνί browsers γηα θαζεκεξηλέο "απιέο" 
νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο είλαη αξθεηή. χκθσλα κε ηελ θνηλή ινγηθή, δελ είλαη ηδηαίηεξα 
πηζαλφ ε πιεξνθνξία ηελ νπνία ζα δηαθηλήζνπκε λα αμίδεη ηφζν, ψζηε ν ππνθινπέαο λα κπεη 
ζηνλ θφπν λα θάλεη θάηη απφ ηα παξαπάλσ, φπσο επίζεο θαη λα ζπάζεη έλαλ 40-bit 
θξππηνγξαθηθφ αιγφξηζκν φκνην κε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζεκεξηλά πξνγξάκκαηα 
πινήγεζεο ζην Γηαδίθηπν. Αλ θξίλνπκε φηη ην πιηθφ πνπ δηαθηλνχκε έρεη ηφζν κεγάιε αμία, 
ηφηε πξνθαλψο νη εθδφζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ δελ είλαη ζε ζέζε λα καο 
θαιχςνπλ, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ην PGP ρσξίο πξφβιεκα.  
 

5.6 Φεθηαθά Πηζηνπνηεηηθά θαη Παξνρείο Τπεξεζηώλ 

Πηζηνπνίεζεο  

 
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ρξήζε ηεο θξππηνγξάθεζεο δεκνζίνπ θιεηδηνχ ζα πξέπεη λα παξαρζεί 
έλα δεκφζην θαη έλα ηδησηηθφ θιεηδί. Βέβαηα, θάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε θάπνην 
πξφγξακκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην θιεηδί απηφ (π.ρ. πξνγξάκκαηα πινήγεζεο ή 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ). Έπεηηα ν θάηνρνο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ δηαθχιαμε 
ηνπ ηδησηηθνχ ηνπ θιεηδηνχ αιιά θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπ δεκνζίνπ θιεηδηνχ. Ζ δεκνζίεπζε ζα 
κπνξνχζε λα γίλεη κε ηελ απνζηνιή ηνπ δεκφζηνπ θιεηδηνχ ζηνπο παξαιήπηεο κέζσ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  
 
Οη αξρέο πηζηνπνίεζεο απνηεινχλ έλαλ πην έκπηζην ηξφπν γηα ηελ δεκνζίεπζε θαη δηαλνκή 
ησλ δεκνζίσλ θιεηδηψλ. Οη αξρέο πηζηνπνίεζεο ιακβάλνπλ ην δεκφζην θιεηδί ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ρξήζηε. Δάλ ν ρξήζηεο ελεξγεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε σο άηνκν ζα 
πξέπεη λα παξαρσξήζεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. 
ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν ρξήζηεο ζεσξείηαη φηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ θάπνηαο επηρείξεζεο 
θαη ζα πξέπεη λα παξαρσξήζεη φιεο ηηο λνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
αμηνπηζηία θαη ηελ λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο. Έηζη ινηπφλ, νη ππφινηπνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ 
ηελ απζεληηθνπνίεζε ηνπ δεκνζίνπ θιεηδηνχ απφ ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο.  
ηελ νπζία έλα ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ απνηειεί κηα ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε δήισζε απφ 
κηα αξρή πηζηνπνίεζεο, ε νπνία:  
• πξνζδηνξίδεη ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο πνπ ην εμέδσζε,  
• πεξηέρεη ην φλνκα θαη θάπνηεο άιιεο ηδηφηεηεο ηνπ εγγεγξακκέλνπ,  
• ην δεκφζην θιεηδί ηνπ εγγεγξακκέλνπ, θαη  
• είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν απφ ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο πνπ ην εμέδσζε.  
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5.7 Ηιεθηξνληθό εκπόξην-νθέιε  

Σα νθέιε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ δηεζλψο είλαη πνιιά ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη 
ζηνπο ηδηψηεο. πγθεθξηκέλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηα νθέιε ηνπ e-commerce είλαη ηα εμήο 
ζχκθσλα κε ηνλ Γηθηπαθφ ηφπν www.go-online.gr :  
 

 Μεηψλνπλ δξαζηηθά ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο (ελνίθηα, πξνζσπηθφ, θιπ).  
 Απεπζχλνληαη ζε κηα ηεξάζηηα ζε κέγεζνο αγνξά, ρσξίο ρξνληθνχο θαη γεσγξαθηθνχο 

πεξηνξηζκνχο, πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο  
 Αλαδεηνχλ θαιχηεξνπο θαη θζελφηεξνπο πξνκεζεπηέο.  
 Μεησκέλα έμνδα δηαθήκηζεο  
 Αλεπηπγκέλνο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο.  
 Πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα niche marketing.  
 Αλάκεημε ηνπ πειάηε ζην πξντφλ θαη θαηλνηνκία ππεξεζηψλ.  
 χλαςε ζπκθσληψλ κε θαιχηεξνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο.  

 
Αληηζηνίρσο γηα ηνπο θαηαλαισηέο:  
 

 1.Έρνπλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάδνπλ απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή.  
 2.Γελ ππφθεηληαη ζε ρσξνρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο  
 3.Βειηηψλνπλ ζεακαηηθά ηηο επηινγέο ηνπο.  
 4.Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζνπλ ην πξντφλ ηεο αξεζθείαο ηνπο ζε θαιχηεξεο 

ηηκέο.  
 5.Μεησκέλα έμνδα κεηαθνξάο.  
 6.Ίζε πξφζβαζε ζηηο αγνξέο απφ φινπο.  

 
Τν ειεθηξνληθό εκπόξην ζηνλ ηξαπεδηθό θιάδν (e-banking)  
Δηδηθφηεξα ζηε ρψξα καο έλα πνιχ κεγάιν φθεινο ηνπ e-commerce είλαη φηη βνήζα ηα 
ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα λα μεπεξάζνπλ ηελ εζσζηξεθή ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ κε 
ηελ πεξηνξηζκέλε δπλακηθή ηεο ζέηεη ζε θίλδπλν ηα ειεθηξνληθά εκπνξηθά εγρεηξήκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6Ο 

 

6.1 ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ 

6.1.1 Η πεξίπηωζε ηεο CRETA FARM 

 
Ζ CRETA FARM είλαη κηα επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ αιιαληηθψλ θαη 
ησλ θξεάησλ. Αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο είλαη ε παξαγσγή θαη εκπνξία ρνηξηλνχ 
θξέαηνο, αιιαληηθψλ, θξεαηνπαξαζθεπαζκάησλ, πξντφλησλ δχκεο θαζψο θαη άιισλ 
ηξνθίκσλ. Απνηειεί κηα πιήξσο θαζεηνπνηεκελε επηρείξεζε κε ρνηξνηξνθηθέο κνλάδεο, 
κνλάδεο παξαγσγήο αιιαληηθψλ, ζθαγεία, κνλάδεο παξαγσγήο δσνηξνθψλ θαη εμη θέληξα 
δηαλνκήο. Απνηέιεζκα ηεο θαζεηνπίεζεο είλαη ν έιεγρνο ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο, απφ ηελ 
πξψηε χιε κέρξη ην ηειηθφ πξντφλ, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ 
κε ηε ζπκβνιή ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο εηαηξίαο.  
 
Ζ εηαηξία είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ISO 9001:2000 ζηα εξγνζηάζηα θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο. 
Παξάιιεια έρεη εθαξκφζεη θαη ην ζχζηεκα HACCP γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο κέρξη λα 
θηάζεη ζην ςπγείν ηνπ ζνππεξκάξθεη. Σέινο, έρεη θαη ISO 14001 γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο.  
 
Έρεη εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγεί πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζεθψλ θαη 
δηαλνκψλ Aberon ηεο εηαηξίαο Optimum, κε ζηφρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ θπθιψκαηνο ηεο 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη δηαρείξηζεο ηρλειαζηκφηεηα. ρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε, ηα έηνηκα 
πξντφληα εθηφο ηνπ barcode ΔΑΝ 13, δηαζέηνπλ ζήκαλζε βάζε ηνπ πξνηχπνπ UCC/EAN 128 
ζε επίπεδν ηεκαρίνπ θαη θηβσηίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη θσδηθφ είδνπο, πεξηγξαθή, lot θαη 
εκεξνκελία ιήμεο, ηνλ αξηζκφ ηεκαρίνπ αλά θηβψηην θαη ην βάξνο. Σα πξντφληα ιακβάλνληαη 
κε ζάξσζε ηεο εηηθέηαο UCC/EAN 128 θαη απνζεθεχνληαη ζηηο απνζήθεο ηεο εηαηξίαο. Σν 
ζχζηεκα Aberon εθδίδεη εηηθέηα ε νπνία θνιιάηαη ζε θάζε παιέηα. Ζ εηηθέηα απηή θέξεη θαη 
έλα επηπιένλ barcode γηα εζσηεξηθή ρξήζε ηεο εηαηξίαο. Οη παιέηεο εηζάγνληαη ζηελ 
απνζήθε κε πεξνλνθφξν, ην νπνίν είλαη εθνδηαζκέλν κε αζχξκαην ηεξκαηηθφ. Ο ρξήζηεο 
ζθαλάξνληαο ην barcode ηεο παιέηαο ελεξγνπνηεί ηνλ αιγφξηζκν ηαθηνπνίεζεο (put away 
algorithm) πνπ πξνηείλεη ηε ζέζε απνζήθεπζεο ηεο παιέηαο ζηε δψλε ζηνθ θαη ζα είλαη φζν 
ην δπλαηφ πιεζηέζηεξα ζηε ζέζε pocking ηεο παιέηαο. ιεο νη ζέζεηο απνζήθεπζεο είλαη 
θσδηθνπνηεκέλεο θαη έρνπλ ζεκαλζεί κε barcode. Με απηή ηε δηαδηθαζία ην ζχζηεκα γλσξίδεη 
φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνζεθεπφκελσλ πξντφλησλ, ηηο ζέζεηο πξντφλησλ, ηηο 
εκεξνκελίεο ιήμεο θαη ηα lot numbers.  
ρεηηθά κε ηε δηαθίλεζε θαη εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ, ηα δπν θέληξα δηαλνκήο ηεο 
επηρείξεζεο ηξνθνδνηνχλ ηεο ηνπηθή ηνπο αγνξά θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο εηαηξίαο ζηελ 
επηθξάηεηα. Οη παξαγγειίεο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ εηζέξρνληαη ζηα θέληξα δηαλνκήο 
ειεθηξνληθά ζην ERP, ελψ νη παξαγγειίεο ησλ [πειαηψλ ζηα ππνθαηαζηήκαηα 
θαηαρσξνχληαη ζην ERP κε fax, ηειεθσληθά, κέζσ internet ή απφ ηνπο πσιεηέο, 
ηαμηλνκεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία παξάδνζεο. Οη παξαγγειίεο 
εληάζζνληαη απηφκαηα ζε δξνκνιφγηα θαη ην ζχζηεκα εθηειεί δέζκεπζε ηνπ πξντφληνο, 
έθδνζε εληνιψλ ζπιινγήο θαη εθηχπσζε ησλ θχιισλ ζπιινγήο (picking lists). Οη pickers 
ιακβάλνπλ απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο ηελ picking list αλά δξνκνιφγην θαη ζπιιέγνπλ 
ηα αληίζηνηρα πξντφληα. Μεηά ηε ζπιινγή νη παξαγγειίεο πεγαίλνπλ ζηνπο ζηαζκνχο 
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ζπζθεπαζίαο, φπνπ νη ζπζθεπαζηέο (packers) ζθαλάξνπλ ην barcode θάζε παξαγγειίαο πνπ 
εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ζηαζκνχ ζπζθεπαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζθαλάξνπλ κηα-κηα ηηο 
εηηθέηεο barcode θάζε ηεκαρίνπ ή θηβσηίνπ ηεο παξαγγειίαο. Με απηή ηε δηαδηθαζία ην 
ζχζηεκα θαηαγξάθεη απηφκαηα φια ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο (είδνο, πνζφηεηα, 
εκεξνκελία ιήμεο θ.α.), αιιά θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο. 
 
Σα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ABERON ήηαλ ηα αθφινπζα: 
 

 Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο πειαηψλ κέζσ ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ 
ζθαικάησλ ζπιινγήο θαη εθηέιεζεο παξαγγειηψλ (ηήξεζε ζσζηψλ εκεξνκεληψλ δσήο 
πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο, απνθπγή ηνπνζέηεζεο ιάζνο θσδηθψλ ζε παξαγγειίεο), 
 Μείσζε ρξφλνπ ζπιινγήο θαη εθηέιεζεο παξαγγειηψλ θαη αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο 
εξγαδνκέλσλ, 
 Αθξηβήο, ζπλερήο, ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ απνζεθψλ θαη θέληξσλ 
δηαλνκήο ηεο εηαηξίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 
 Μείσζε ειιείςεσλ θαηαζηξνθψλ απνζεκάησλ θαη θαηαζηξνθψλ ιεγκέλσλ, 
 Βέιηηζηε αμηνπνίεζε απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 
 Απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζίαο απνγξαθψλ κε ζάξσζε ησλ barcode ησλ 
θσδηθνπνηεκέλσλ ζέζεσλ απνζήθεπζεο θαη ησλ barcode ησλ πξντφλησλ 
 Γηαρείξηζε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο ησλ εθηειεζζέλησλ παξαγγειηψλ θαη ηνπ πθηζηάκελνπ 
απνζέκαηνο εληφο ησλ απνζεθψλ ηεο εηαηξίαο. 

6.1.2 Η πεξίπηωζε ηεο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΗ, ΓΔΝΙΚΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ Α.Δ. 

 
Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Α.Δ. - ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ ζηα πιαίζηα ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ 
δηαδηθαζηψλ απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηεο, αλέζεζε ζηελ OPΣIMUM A.E. 
ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ θεληξηθψλ ηεο απνζεθψλ ζηε Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο 
κε ζηφρνπο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ απνζεθεπηηθνχ ηεο ρψξνπ, ηελ νηθνλνκία ζηελ 
απνζεκαηνπνίεζε, ηελ επηηάρπλζε ησλ εξγαζηψλ απνζήθεπζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ 
θνξηψζεσλ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ, ηελ θάιπςε ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ 
αλαγθψλ ιφγσ επαχμεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ηνπ πειαηνινγίνπ. Σν έξγν πινπνηήζεθε κέζα 
ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ αλάιεςε ηνπ, κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 
Οξγάλσζεο Απνζεθψλ θαη Γηαλνκψλ aberon ηεο OPΣIMUM θαη κε ρξήζε αζχξκαηεο 
ηερλνινγίαο. Πξφθεηηαη γηα ην πξψην νινθιεξσκέλν έξγν logistics ζε πεξηβάιινλ βαζεηάο 
ςχμεο (-250νC), πνπ πινπνηείηαη ζηελ Διιάδα.  
 
Ζ εηαηξία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ Α.Δ. μεθίλεζε πξηλ απφ 32 ρξφληα ζηελ Θεζζαινλίθε, απφ 
έλαλ έμππλν θαη δηνξαηηθφ Μαθεδφλα επηρεηξεκαηία, πνπ δηείδε ζσζηά ηηο εμειίμεηο ζηελ 
δηαηξνθή ησλ αλζξψπσλ θαη επέλδπζε ζεκαληηθά θεθάιαηα ζε έλα αληηθείκελν, ζρεδφλ 
άγλσζην ζηα δηαηξνθηθά δεδνκέλα ηνπ κέζνπ Έιιελα ηα θαηεςπγκέλα ιαραληθά. 
Κπξηαξρψληαο φια απηά ηα ρξφληα ζηελ ειιεληθή αγνξά, ην 1994, ε νηθνγελεηαθή απηή 
επηρείξεζε, εληάζζεηαη ζηελ κεγάιε εηαηξεία ηξνθίκσλ ηεο Διιάδνο, ηελ ΓΔΛΣΑ Α.Δ. Δθεί 
ζπλαληά, θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε, ηελ κέρξηο εθείλεο ηεο επνρήο, κεγάιε αληαγσλίζηξηά ηεο, 
ηελ FROZA Α.Δ, ηελ νπνία απνξξνθά. Οη δχν εηαηξείεο ζπλερίδνπλ λα θπθινθνξνχλ ηα 
πξντφληα ηνπο ζην ιηαλεκπφξην ζπζθεπαζκέλα ε θάζε κία κε ηελ επσλπκία ηεο, ελψ 
εμαθνινπζνχλ λα παξάγνληαη απφ ηελ FROZA Α.Δ, θαηεςπγκέλα θξνχηα, ηα νπνία εμάγνληαη 
ζην ζχλνιφ ηνπο. Παξάιιεια πξνζηίζεηαη ζηελ δχλακε απηήο ηεο νκάδαο νκνεηδψλ 
πξντφλησλ θαη ε ΑΛΔΗ Α.Δ, ε νπνία παξάγεη θαηεςπγκέλα πξντφληα δχκεο, δειαδή πίηηεο 
θαη θχιια. Απηέο νη ηξεηο εηαηξείεο ζπγθξνηνχλ ζήκεξα ηελ ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Α.Δ.. Τπφ 
ηελ λέα ελνπνηεκέλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα νη παξαγσγέο ησλ πξντφλησλ, 
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(θαηεςπγκέλα ιαραληθά, θξνχηα θαη δχκεο), γίλνληαη ζηα ηξία εξγνζηάζηα, δχν ζηελ πεξηνρή 
ηεο Θεζζαινλίθεο (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ – ΑΛΔΗ) θαη έλα ζηελ Λάξηζα (FROZA), φπνπ θαη 
απνζεθεχνληαη ζε κεγάιεο ζπζθεπαζίεο, απνθαινχκελα εκηέηνηκα πξντόληα. ια ηα 

θαηεςπγκέλα ιαραληθά, ζπζθεπάδνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ, ζηε 
Θεζζαινλίθε, ζηηο νπνίεο κεηαθέξνληαη θαη ηα αληίζηνηρα απφ ηελ Λάξηζα. Ζ ζπζθεπαζία 
αθνινπζεί θπιηφκελν θαη ειεγρφκελν πξφγξακκα, ην νπνίν έρεη άμνλα αλαθνξάο ηνπο 
ηηζέκελνπο απφ ην πξνεγνχκελν έηνο, ζηφρνπο πσιήζεσλ. 
 
Δπηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 
απνζεκάησλ, εκηεηνίκσλ θαη εηνίκσλ πξντφλησλ, αλαθέξνληαη ζαλ παξάγνληεο πνπ 
επηδξνχλ ζ‟ απηέο ν ρξφλνο, νη πνζφηεηεο, νη κνλάδεο ζπζθεπαζίαο, νη θσδηθνί ησλ 
πξντφλησλ, νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη, ν ρξφλνο δηάξθεηαο δσήο ησλ πξντφλησλ θαη νη 
εζσηεξηθέο δηαθηλήζεηο.  
 
Ήδε απφ ην 1996, ην εξγνζηάζην ιεηηνχξγεζε ηελ πξψηε εθαξκνγή εκηαπηφκαηνπ 
ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο απνζεκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ LEON ENGINEERING, 
ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθνχο δπγνχο παιεηψλ, εηηθέηεο παιεηψλ θαη ινγηζκηθφ tailor 
made, ψζηε λα γλσξίδεη ηηο πνζφηεηεο θαηά πξντφλ, ζηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ησλ 
απνζεθψλ, ηφζν ησλ εκηεηνίκσλ φζν θαη ησλ εηνίκσλ.  
 
Βαζηθή κνλάδα παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο επηιέρζεθε ε παιέηα, ηφζν γηα ηα έηνηκα 
φζν θαη γηα ηα εκηέηνηκα πξντφληα. Ζ ιχζε έδσζε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα, ηθαλνπνηψληαο 
ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο. Κπξίσο βνήζεζε ζηελ απφθηεζε εκπεηξίαο ζηελ 
κεραλνγξαθεκέλε απνζήθε κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο bar code θαη έδσζε ηδέεο 
πεξαηηέξσ βειηηζηνπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο. 
ρεδφλ ηαπηφρξνλα απνθαζίζηεθε ν εθνδηαζκφο ησλ Θαιάκσλ – Φπγείσλ, ησλ εηνίκσλ 
Πξντφλησλ, κε ξάθηα. Όζηεξα απφ εθηεηακέλε δηεξεχλεζε, ε απφθαζε έθιεηλε ππέξ ηεο 
εγθαηάζηαζεο ειεθηξηθά θηλνπκέλσλ ξαθηψλ, πνπ εμαζθάιηδαλ επηζπκεηέο ζπλζήθεο 
ιεηηνπξγίαο.  
 
Σν 1999, κε δεδνκέλε πιένλ ηελ εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο LEON 
ENGINEERING θαη νινθιεξψλνληαο ηελ επέλδπζε ησλ θηλνπκέλσλ ξαθηψλ, ε εηαηξεία 
άξρηζε λα αλαδεηά λέν ζχζηεκα δηαρείξηζεο Απνζεθψλ, πνπ ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη ηελ 
«αλαίκαθηε» δηαδνρή ηνπ πξνεγνπκέλνπ ζπζηήκαηνο, απφ ην νπνίν επηζπκνχζε λα 
ζπλερίζεη λα παίξλεη νξηζκέλα ρξήζηκα ζηνηρεία θαη reports θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 
γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο θάζε κίαο παιέηαο.  
 
Σν λέν ινγηζκηθφ ζα έπξεπε επίζεο, λα ππνζηεξίδεη ηελ ρξήζε ηνπ απαξαίηεηνπ θνξεηνχ θαη 
ζηαζεξνχ εμνπιηζκνχ, ψζηε λα αμηνπνηείηαη ηα κέγηζηα ην ζχζηεκα ηεο ξαθνινγίαο θαη λα 
εμππεξεηνχληαη φζν γίλεηαη θαιχηεξα νη εξγαδφκελνη ζην δπζκελέο πεξηβάιινλ. 
 
Υξεηαδφηαλ ινηπφλ έλα Warehouse Management System (WMS), πνπ ζα κπνξνχζε λα 
εηζάγεη κε απιφ ηξφπν ηα πξντφληα ζηελ απνζήθε, ηππψλνληαο ηαπηφρξνλα εηηθέηα θαη bar 
code. Ζ θαηαγξαθή λα είλαη ιηηή, έρνληαο κφλνλ ηα αλαγθαία θαη ηθαλά ζηνηρεία γηα ηελ 
κνλνζήκαληε απεηθφληζε θάζε κίαο παιέηαο. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηπθιήο θαζνδήγεζεο 
ησλ ρεηξηζηψλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ηφζν ζηελ εηζαγσγή φζνλ θαη ζηελ εμαγσγή 
παιεηψλ απφ ηα ξάθηα θαη ηνπο ζαιάκνπο, λα ιακβάλνληαη αλαθνξέο θαη ζηνηρεία 
πιεξνθφξεζεο, λα είλαη γξήγνξν ζηελ απφθξηζή ηνπ, πξνζηηφ ζηνπο εξγαδφκελνπο, 
ζπκβαηφ κε ηα θπθινθνξνχληα ζπζηήκαηα MRP, MRP II, ERP θαη λα έρεη δπλαηφηεηα 
επέθηαζεο.  
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Μεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθεξζέλησλ ζπζηεκάησλ απφ ηελ ειιεληθή αγνξά, επειέγε 
ην πξφγξακκα Aberon ηεο εηαηξείαο OPTIMUM. Σν λέν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Logistics 
Απνζεθψλ ηεο ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ – ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ δηαρεηξίδεηαη θαη ειέγρεη φιεο 
ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαιαβή, εζσηεξηθή δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ησλ εηνίκσλ 
θαη εκηεηνίκσλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο. Σν χζηεκα Logistics Απνζεθψλ ηεο ΓΔΝΗΚΖ 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ – ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ ιεηηνπξγεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αμηνπνηψληαο φια ηα 
πιενλεθηήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ κέζσ επηθνηλσλίαο κε ηνλ θεληξηθφ Ζ/Τ ηεο 
απνζήθεο (αλαγλψζηεο bar code, αζχξκαηα θνξεηά ηεξκαηηθά, ζεξκηθνί εθηππσηέο, θ.ιπ.). 
Σν χζηεκα είλαη αλεπηπγκέλν κε ηελ αξρηηεθηνληθή client server γηα ηε ρεζηαθή Βάζε 
δεδνκέλσλ Oracle.  
 
Οη παξάκεηξνη πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν project είλαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηφζν 
θαηά ηελ απνζήθεπζε, φζν θαη θαηά ην picking. To λέν χζηεκα αληηκεησπίδεη απηέο ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο, πνπ είλαη ε ρακειή ζεξκνθξαζία, νη πνιινί (18) ςπθηηθνί ζάιακνη βαζεηάο 
θαηάςπμεο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ, ηα θηλνχκελα κεηαβιεηά ξάθηα κέζα ζηνπο 
ζαιάκνπο, πνπ αθήλνπλ κφλν έλα αλνηθηφ δηάδξνκν ζε θάζε ζάιακν, νη πνιινί ηχπνη 
standard θαη custom παιεηψλ (>6), ε δηαθνξεηηθή δηαρείξηζε εκηεηνίκσλ θαη εηνίκσλ (ησλ 
εκηεηνίκσλ κε βάζε ην βάξνο ηνπο, ησλ εηνίκσλ κε κνλάδα ην ηεκάρην), ε χπαξμε πνιιψλ 
πνηνηήησλ αλά θσδηθφ ζηα εκηέηνηκα. 
 
Δπίζεο αληηκεησπίδεη θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ παξαπάλσ ηδηαηηεξνηήησλ, πνπ είλαη φηη δελ 
ππάξρνπλ ζηελ απνζήθε πεδνί pickers. ινη νη pickers θηλνχληαη πάλσ ζε ζεξκαηλφκελα 
πεξνλνθφξα. Δπνκέλσο φια ηα πξντφληα πξνζεγγίδνληαη απφ απφζηαζε. Τπάξρεη επί 
πιένλ, αθ‟ ελφο κεησκέλε νξαηφηεηα, ιφγσ ηνπ ζακπψκαηνο ησλ ηδακηψλ ησλ πεξνλνθφξσλ 
κε θάζε αιιαγή ρψξνπ (είζνδνο-έμνδνο πξνο θαη απφ ηνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο), αθ‟ εηέξνπ 
παξεκβνιή ηνπ ηδακηνχ ηνπ πεξνλνθφξνπ αλάκεζα ζην αζχξκαην ηεξκαηηθφ θαη ην bar code 
ηνπ πξντφληνο. Γεληθά, ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηηο θηλήζεηο θαη δπζθνιία ζηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ. Παξνπζηάδεηαη δπζθνιία ζηελ επηθφιιεζε ησλ απηνθφιιεησλ εηηθεηψλ πάλσ ζηα 
κεηαιιηθά ξάθηα ηεο απνζήθεο. Παξνπζηάδεηαη ζάκπσκα ζηελ νζφλε ησλ αζχξκαησλ 
ηεξκαηηθψλ κε θάζε αιιαγή ρψξνπ (είζνδνο-έμνδνο πξνο θαη απφ ηνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο). 
Σν κνληέιν ησλ άλαξρσλ ζέζεσλ απνζήθεπζεο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη φπσο ππφ 
θαλνληθέο ζπλζήθεο, αιιά ηξνπνπνηεκέλν, δηφηη ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε 
ηνπ θάζε δηαδξφκνπ κέζα ζε θάζε ζάιακν, φζν απηφο παξακέλεη αλνηθηφο.  
 
Γελ ππάξρεη ε “πνιπηέιεηα” ηνπ picking φπσο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, αιιά ην picking ζα 
πξέπεη λα αμηνπνηεί ηνλ θάζε δηάδξνκν κέζα ζε θάζε ζάιακν, φζν απηφο παξακέλεη αλνηθηφο. 
Δίλαη πξνθαλέο φηη νη παξαπάλσ ηδηνκνξθίεο δεκηνπξγνχλ εηδηθέο απαηηήζεηο, πνπ πξέπεη λα 
ηθαλνπνηήζεη ην ζχζηεκα.  
 
Σα πξντφληα (εκηέηνηκα - έηνηκα) εηζάγνληαη ζε ηεξκαηηθφ ζπλδεδεκέλν κε ην δπγηζηηθφ 
ζχζηεκα ηεο LEON ENGINEERING, φπνπ γίλεηαη ν δπγηζηηθφο έιεγρνο θαη ε ηαπηνπνίεζε 
ησλ παιεηψλ, κε ηελ επηθφιιεζε ζεξκηθήο εηηθέηαο κε bar code. ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγείηαη 
εληνιή απνζήθεπζεο, βάζεη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί θαη ε παιέηα 
θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ επηιεγκέλε απφ ην χζηεκα ζέζε απνζήθεπζεο. Σν ηκήκα 
ζπζθεπαζίαο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα κε δείθηεο πιεξφηεηαο ξαθηψλ αλά χςνο, κε 
ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θάιπςε ηεο απνζήθεο. Λακβάλεη ππφςε ηνπ ηφζν ηηο εκεξνκελίεο 
παξαγσγήο, φζν θαη ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ πξντφλησλ.  
Σα παξαγφκελα είδε εηζάγνληαη ζηελ απνζήθε δεζκεπκέλα απφ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη ε 
απνδέζκεπζε γίλεηαη απηφκαηα απφ ην χζηεκα, κεηά ηελ παξέιεπζε ζπγθεθξηκέλνπ 
αξηζκνχ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. ε φ,ηη αθνξά ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο, 
απηέο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε ζπιινγή (picking) ησλ πξντφλησλ, δειαδή ε πξφηαζε ηνπ 
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πζηήκαηνο γηα picking γίλεηαη γηα φρη πξηλ απφ ΥΥΥ εκέξεο αλά θσδηθφ. Σν χζηεκα 
ηξνθνδνηεί ζπλερψο ην ηκήκα πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, πνπ 
παξάγεη βάζεη πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ.   
 
Σν χζηεκα ππνζηεξίδεη απνζήθεπζε ζε απνζήθεο ηξίησλ, ε δε παξαιαβή πξντφλησλ απφ 
απνζήθεο ηξίησλ γίλεηαη κε απιφ ζθαλάξηζκα ηεο εηηθέηαο (πνπ είρε εθδνζεί πξηλ ηελ 
απνζηνιή ζε απνζήθεο ηξίησλ). Οη εμαγσγέο απφ ηνπο ζαιάκνπο γίλνληαη γηα κελ ην 
εκηέηνηκν πξντφλ πξνο ηηο εμσηεξηθέο απνζήθεο θαη ηε ζπζθεπαζία (απφ φπνπ επηζηξέθεη 
ζαλ έηνηκν), γηα δε ην έηνηκν πξντφλ κέζσ παξαγγειηψλ, πνπ δηαηξνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο 
: i) Παξαγγειίεο Γηαλνκήο (θαηά θαλφλα Θεζζαινλίθεο), ii) πιήξσζε απνζέκαηνο ζηηα 
απνζήθεο Αγ. ηεθάλνπ (Αηηηθή) θαη iii) απνζηνιέο πξνο κεγαινδηαλνκείο - εμσηεξηθφ. Ζ 
εμαγσγή πξνο ζπζθεπαζία εκηεηνίκνπ πξντφληνο γίλεηαη βάζεη πνηφηεηαο θαη FIFO (First In 
First Out). Σν πξντφλ επηζηξέθεη ζαλ έηνηκν ζπζθεπαζκέλν, εληαγκέλν ζε θάπνηα brand (π.ρ. 
Μπάξκπα ηάζεο, Froza, θ.ιπ.). Ζ εμαγσγή ηνπ εηνίκνπ πξντφληνο γίλεηαη βάζεη 
παξαγγειηψλ πνπ έξρνληαη ζηελ απνζήθε κε δχν ηξφπνπο: Μέζσ Interface απφ ην θεληξηθφ 
ζχζηεκα ComPAK 400 ηεο DIS (παξαγγειίεο δηαλνκήο) θαη κε απ‟ επζείαο εηζαγσγή 
παξαγγειηψλ ζην χζηεκα.  
 
Σα απνηειέζκαηα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Logistics 
απνζεθψλ ηεο ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ – ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ, είλαη ε αμηνπνίεζε ζε κέγηζην 
βαζκφ ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ, ε 
αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε πνηφηεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ε βειηίσζε ηνπ 
βαζκνχ εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. 
 

6.1.3 Η πεξίπηωζε ηεο ΠΑΓΧΣΑ ΓΧΓΧΝΗ ΑΒΔΔ 

 
H εηαηξία παξαγσγήο θαη δηαλνκήο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ Παγσηά Γσδψλε ΑΒΔΔ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία ηειεκαηηθψλ εθαξκνγψλ Έκθαζηο Σειεκαηηθή, εγθαηέζηεζε ζην 
ζηφιν δηαλνκήο ηεο ηελ εθαξκνγή e-TRACK, ε νπνία απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ιχζε 
δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην e-TRACK, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
ππεξεζία Fleet Manager ηεο Vodafone, ζπλδπάδεη ηερλνινγίεο ηειεπηθνηλσληψλ, logistics θαη 
πιεξνθνξηθήο γηα λα πξνζθέξεη ιχζεηο ζηε δηαρείξηζε ζηφινπ κε άκεζα νθέιε ζην θφζηνο 
θαη ηε ζηξαηεγηθή ησλ δηαλνκψλ θαη κεηαθνξψλ. Σν e-TRACK επηηεξεί, ππνζηεξίδεη, 
απινπζηεχεη θαη βειηηζηνπνηεί φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο μεθηλψληαο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, 
πεξλψληαο απφ ηελ εθηέιεζε θαη θαηαιήγνληαο ζηνλ  απνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζηφινπ 
νρεκάησλ.  Παξάιιεια κε ην e-TRACK, έρεη εγθαηαζηαζεί ζηνλ ζηφιν νρεκάησλ ηεο εηαηξίαο 
θαη έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο ηνπ πιεξψκαηνο (νδεγφο-ζπλνδεγφο) γηα ηε 
βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  ηεο εηαηξίαο. 
Ζ αλάγθε εγθαηάζηαζεο κηαο ηέηνηαο νινθιεξσκέλεο ιχζεο θαζψο θαη ε αμία εθαξκνγήο γηα 
ηελ εηαηξία αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηα αθφινπζα πξνβιήκαηα θαη απαηηήζεηο: 
 

 Αλάγθε κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 
 Αλάγθε κέηξεζεο δεδνκέλσλ πεδίνπ (π.ρ. ζεξκνθξαζία) κε θαηάιιεια αηζζεηήξηα 
 Αλάγθε ηαπηνπνίεζεο ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ ζηφινπ 

 
Ζ εηαηξία ΠΑΓΧΣΑ ΓΧΓΧΝΖ ΑΒΔΔ ζηνρεχεη ζηελ πξνζθνξά άξηζησλ πξντφλησλ ζηνπο 
θαηαλαισηέο κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ θαηαζηεκάησλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζηαλ ε πξψηε 
πνπ θαζηέξσζε ην ζεζκφ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ θαηαζηήκαηνο παγσηνχ. Ζ κεγάιε επηηπρία ησλ 
παγσηψλ Γσδψλε νθείιεηαη ζηε γεχζε, ζηελ πνηθηιία, ζηηο παξαδνζηαθέο ζπληαγέο θαη ζηελ 
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πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε έλαλ ππεξζχγρξνλν εμνπιηζκφ, 
ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη θαλφλεο πγηεηλήο. 
 
Ζ ΔΜΦΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ απφ ην 1995 πξσηαγσληζηεί ζηελ αλάπηπμε ηειεκαηηθψλ ιχζεσλ 
ζηε Διιάδα. πλεξγάδεηαη κε ηελ Vodafone ζηε ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη πξνψζεζε 
πξσηνπνξηαθψλ ηειεκαηηθψλ ιχζεσλ αμηνπνηψληαο ηηο ηειεπηαίεο δπλαηφηεηεο ησλ 
επηθνηλσληψλ φπσο GPRS θαη Bluetooth. Σν Fleet Manager απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν 
ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο, ηειεδηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ εηαηξηθνχ ζηφινπ νρεκάησλ ζηελ 
Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηε VODAFONE ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε 
ηελ εηαηξία ΔΜΦΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ. Βαζίδεηαη ζηελ θαηαγξαθή ηεο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο 
απφ έλα ζχζηεκα δνξπθφξσλ, ην νπνίν κέζσ ηεο ηερλνινγίαο e-TRACK θαη ηνπ δηθηχνπ 
GSM/GPRS ηεο Vodafone, επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ελφο 
εηαηξηθνχ ζηφινπ νρεκάησλ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηα εμήο: 
 

1. Αλαιπηηθή θαηαγξαθή ζηνηρείσλ δξνκνινγίνπ 
2. Άκεζε επηθνηλσλία θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ 
3. Δκπεξηζηαησκέλε επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ 

 
Ζ εθαξκνγή e-TRACK ιεηηνπξγεί ζην ζηφιν νρεκάησλ ηεο εηαηξίαο Παγσηά Γσδψλε απφ ην 
θαινθαίξη ηνπ 2003. Σν ζχζηεκα έρεη εγθαηαζηαζεί ζε 11 θνξηεγά – ςπγεία θαη ζε 4 νρήκαηα 
εθηφο ςχμεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαλνκή ζπκπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ πνπ δε 
ρξεηάδνληαη ςχμε φπσο ραξηνπεηζέηεο, θνπηαιάθηα, θππειιάθηα παγσηνχ θαη άιια. 
 
Ζ εθαξκνγή απνηειείηαη θαη‟ αξρήλ απφ ην θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ 
θχξηνο ξφινο είλαη  λα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη απφ ην ζηφιν, λα απεηθνλίδεη 
ηα νρήκαηα ζε ςεθηαθνχο ράξηεο, θαζψο επίζεο θαη λα εθδίδεη απνινγηζηηθά δειηία. ζνλ 
αθνξά ηελ αζχξκαηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ, βαζηθφ ξφιν παίδεη ην θπςεισηφ δίθηπν 
(GSM) ηεο Vodafone. Ο εληνπηζκφο ζέζεο ησλ νρεκάησλ γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ησλ 24 
δνξπθφξσλ ηνπ Παγθφζκηνπ πζηήκαηνο Δληνπηζκνχ Θέζεο (GPS). Σέινο, θάζε φρεκα είλαη 
εθνδηαζκέλν κε κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή (πνκπνδέθηε) θαη κηα θεξαία γηα λα επηθνηλσλεί κε 
ηε βάζε. 
 
Σν e-TRACK, είλαη κηα εθαξκνγή πνπ «ηξέρεη» ζην θεληξηθφ πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα ηεο 
εηαηξίαο «Γσδψλε». Σν ηειεπηαίν πεξηέρεη κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ, γεσγξαθηθέο 
πιεξνθνξίεο, θαη επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πνπ απνζηέιινληαη απφ ην ζηφιν νρεκάησλ. 
Τπεχζπλε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηπρφλ 
αλαβαζκίζεηο είλαη ε Έκθαζηο Σειεκαηηθή.  
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο e-TRACK ηα νπνία ηεο πξνζδίδνπλ κεγάιε 
επειημία, είλαη ηα εμήο: 

 Ηρλειαζία, επίβιεςε θαηάζηαζεο, θαη απεηθφληζε ηεο ζέζεο ελφο θνξηεγνχ ζε 
ςεθηαθνχο ράξηεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

 Γπλακηθή αλαπξνζαξκνγή δξνκνινγίσλ δηαλνκήο, 

 Ακθίδξνκε επηθνηλσλία δεδνκέλσλ κέζσ packet-based θηλεηψλ δηθηχσλ (GPRS), 

 Βειηησκέλε νξγάλσζε ζηφινπ κέζσ ηεο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 
ιεηηνπξγηψλ θαη απνζήθεπζεο απηψλ ζε βάζε δεδνκέλσλ, 

 πιινγή κεηξήζεσλ απφδνζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (ψξεο εξγαζίαο, % ησλ 
παξαδφζεσλ πνπ γίλνληαη εγθαίξσο, θιπ). 

 
Ζ ππεξεζία Fleet Manager απνηειείηαη απφ ηελ κνλάδα νρήκαηνο είλαη ε ειεθηξνληθή 
ζπζθεπή θαη ε θεξαία ηεο πνπ εγθαζίζηαηαη ζην φρεκα θαη θαηαγξάθεη ζπλερψο ηε ζέζε ηνπ 
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νρήκαηνο θαη άιια ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ φπσο ζεξκνθξαζία θνξηίνπ, 
άλνηγκα-θιείζηκν πφξηαο, θηι. Ο εληνπηζκφο ησλ νρεκάησλ γίλεηαη κε βάζε ην δνξπθνξηθφ 
ζχζηεκα εληνπηζκνχ GPS (Global Positioning System). Τπάξρεη αζχξκαην δίθηπν, ην 
θπςεισηφ δίθηπν GSM ηεο Vodafone πνπ αμηνπνηείηαη κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν, έηζη ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη ε άκεζε (on-line) ελεκέξσζε γηα ηελ ζέζε θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ 
ηεο εηαηξίαο. Σέινο, ν ζηαζκφο βάζεο απνηειεί ην θέληξν δηαρείξηζεο  ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ 
θαη απνηειείηαη απφ έλα ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη κηα θεξαία, είηε κε απεπζείαο 
επηθνηλσλία κε ηα νρήκαηα είηε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ νη απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο.  
 
Δπηπξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά παξέρνληαη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ ΠΑΓΧΣΑ 
ΓΧΓΧΝΖ ΑΒΔΔ. Αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζηψλ ζαιάκνπ γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα θαη ε 
αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ, αζχξκαηε εηδνπνίεζε ζην θέληξν δηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο ζε 
πεξίπησζε πνπ παξαβηαζηνχλ πξνθαζνξηζκέλα ζεξκνθξαζηαθά φξηα θαη ειεθηξνληθή 
ηαπηνπνίεζε ησλ νδεγψλ γηα λα είλαη γλσζηή ε αληηζηνηρία νδεγνχ - νρήκαηνο ζε θάζε 
δεδνκέλε ζηηγκή. 
 
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή e-TRACK, ε εηαηξία είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί βέιηηζηα 
ζε απξφζκελα γεγνλφηα, φπσο είλαη ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα ςπγεία ησλ θνξηεγψλ 
εθηφο ηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ εκπνξεχκαηνο. Μέζσ ηεο ρξήζεο ησλ 
ηειεκαηηθψλ αηζζεηήξσλ, βειηηψλνληαη νη ππεξεζίεο δηαλνκήο ησλ θνξηεγψλ αθνχ 
κεηψλνληαη ζην ειάρηζην νπνηεζδήπνηε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληεινχλ ζε 
πξνβιεκαηηθά δξνκνιφγηα θαη ζε δπζαξέζθεηα ησλ πειαηψλ. Λακβάλνληαο πιεξνθνξίεο ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηε ζέζε ησλ νρεκάησλ αιιά θαη ηνπο ρξφλνπο απηψλ, ε εηαηξεία 
κπνξεί λα ειέγμεη ηηο παξαδφζεηο αιιά θαη ηελ απφδνζε ησλ νδεγψλ.  
 
Σα ζηξαηεγηθά νθέιε γηα ηε Γσδψλε κπνξνχλ πεξαηηέξσ λα δηαθξηζνχλ ζε νηθνλνκηθά 
νθέιε θαη νθέιε πνπ απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο ζηελ 
βηνκεραλία παξαζθεπήο παγσηνχ. Κχξην νηθνλνκηθφ φθεινο απνηειεί ε κείσζε ησλ 
δαπαλψλ ζηφινπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ θνξηεγψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαλνκέο είηε κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ηξέρνληα ζηφινπ. 
ηα βαζηθά νθέιε βειηίσζεο ζηξαηεγηθήο ζέζεο θαη απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ 
πιενλεθηήκαηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, αιιά θαη ε 
πξνεγκέλε δηαρείξηζε ζρέζεσλ θαη εμππεξέηεζε πειαηψλ. Ζ ππεξεζία αζχξκαηεο 
δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ πξνζζέηεη αμία ζηελ εηαηξία, κε ηε βειηίσζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ αλεθνδηαζκνχ, κε ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε πειαηψλ ζε ρακειφηεξν 
θφζηνο, θαζψο επίζεο θαη κε ηε βέιηηζηε ρξήζε ησλ πάγησλ. Ζ πξνεγκέλε δηαρείξηζε 
ζρέζεσλ θαη εμππεξέηεζεο πειαηψλ ζπληειείηαη κέζσ ηεο ρξήζεο θηιηθφηεξσλ πξνο ην 
ρξήζηε δηεπαθψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη επίβιεςε ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ πνπ έρεη σο 
απνηέιεζκα αξηηφηεξεο δηαλνκέο πξντφλησλ. ηα ζηξαηεγηθά νθέιε ηεο εηαηξείαο 
ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα 
ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ βαζηζκέλα ζηα ζπιιερζέληα ζηνηρεία. 
 
Η πεξίπησζε ηεο ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 
 
Ζ Μπνπηάξε Οηλνπνηεηηθή, κέινο ηνπ Οκίινπ εηαηξεηψλ Μπνπηάξε, είλαη κία απφ ηηο 
παιαηφηεξεο νηλνπνηίεο ζηελ Διιάδα θαη θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά ηνπ θξαζηνχ. Ζ 
εηαηξεία, εθκεηαιιεπφκελε ηελ εκπεηξία ησλ 121 ρξφλσλ ηεο ηζηνξίαο ηεο, πξνζθέξεη ζηνλ 
θαηαλαισηή παγθνζκίσο πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο.  
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Ζ εηαηξεία πξνζαξκνδφκελε ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, ζεψξεζε αλαγθαία 
ηελ πξνβνιή ηεο ζην ρψξν ηνπ Internet γηα ηελ θαιχηεξε, ηαρχηεξε θαη πην άκεζε 
ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ, ζπλεξγαηψλ, κεηφρσλ θαη επελδπηψλ ηεο εηαηξείαο. Οη επηζθέπηεο 
ηνπ λένπ εηαηξηθνχ site έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο πιεξνθφξεζεο γηα ηα λέα, ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο Μπνπηάξε. 
 
H εηαηξεία EXODUS, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηζηνξία θαη ηε ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηελ 
ειιεληθή θαη παγθφζκηα αγνξά, αλέιαβε λα αληαπνθξηζεί ζηελ πξφθιεζε θαη λα βνεζήζεη ηελ 
εηαηξεία κε ηε δεκηνπξγία ηνπ site πνπ θηινμελείηαη ζην www.boutari.gr. Ζ ιχζε ζηεξίρηεθε 
ζηελ πξσηνπνξηαθή πιαηθφξκα δεκηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Enterprise Information Portals 
(EIP) EXODUS e.Centric. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ EXODUS e.Centric Platform δεκηνπξγήζεθε 
έλα site απιφ θαη πνιχ ιεηηνπξγηθφ, κε αηζζεηηθή αξηηφηεηα, εχθνιε πινήγεζε θαη θπζηθά 
εχθνιε αλαδήηεζε νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο.  
 
Ζ Μπνπηάξεο Οηλνπνηεηηθή δηαζέηεη κε ην site απηφ κία πχιε πιεξνθφξεζεο γηα ην θνηλφ, 
ηνπο πειάηεο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ηελ νπνία κπνξεί λα ζπληεξεί κε ην ειάρηζην δπλαηφ 
θφζηνο, αθνχ δελ απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ή εκπινθή εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε γηα 
ηε ζπληήξεζε ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ site.  
 
Ζ ρξήζε ηνπ EXODUS e.Centric πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 
φγθνπ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία, παξέρνληαο ζπγρξφλσο ηε δπλαηφηεηα 
κεηεμέιημεο ηνπ web site ζε κία νινθιεξσκέλε εηαηξηθή πχιε απεπζπλφκελε ζηνπο θίινπο 
ηνπ θξαζηνχ ζηελ Διιάδα θαη παγθνζκίσο. Δπηπιένλ, κε ην EXODUS e.Centric επηβάιινληαη 
εχθνια νη απαηηνχκελνη πεξηνξηζκνί πξφζβαζεο ζην πξνζσπηθφ πνπ ζπληεξεί ην 
πεξηερφκελν. Έηζη κπνξνχλ κε αζθάιεηα λα εθηεινχληαη νη αλαγθαίεο εξγαζίεο απφ ηνπο 
αλζξψπνπο πνπ έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία. 
 

6.1.4 Η πεξίπηωζε ηεο La Contadina  

 
Ζ La Contadina (www.agrelma.gr), είλαη κηα κηθξή επηρείξεζε εκπνξίαο επεμεξγαζκέλσλ 
ηξνθίκσλ, φπσο πάζηα ηνκάηαο θαη θαηεθπγκέλα (preserved) ιαραληθά. Ζ επηρείξεζε 
πδξίζεθε ην 1998 θαη βξίζθεηαη ζηελ  πεξηνρή Sant‟ Antonio Abate, ζηε Νάπνιε ηεο Ηηαιίαο. 
Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο αξηζκεί 23 εξγαδνκέλνπο. Δμάγεη ην 80% ησλ 
πξντφλησλ ηεο ζε ρψξεο πνπ δελ είλαη κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε έκθαζε ζηηο ρψξεο 
ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. 
 
Αλ θαη ε επηρείξεζε δελ έρεη ηε δηθή ηεο ηζηνζειίδα, εθκεηαιιεχηεθε ηελ επθαηξία λα πνπιά ηα 
πξντφληα ηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ην 2003 έγηλε κέινο ηεο Agrelma, ελφο απφ ηα 
κεγαιχηεξα ηηαιηθά e-marketplaces ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.  
 
Σα νθέιε απφ απηή ηε θίλεζε ήηαλ αμηνζεκείσηα. Ήδε, έλα κήλα κφιηο κεηά ηελ ζπκκεηνρή 
ηεο ζηελ Agrelma, ε επηρείξεζε είρε επηηχρεη πσιήζεηο ζηελ Βφξεηα Δπξψπε θαη ζχλαςε 
ζπκβφιαηα κε δχν εηαηξείεο ζηε Γαιιία θαη ην Βέιγην. ε ζπλέληεπμε ηνπ export manager ηεο 
La Contadina, ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζηελ Agrelma, αλέθεξε πσο ε 
επαθή έγηλε ζε κηα έθζεζε ηξνθίκσλ ζηελ Ηηαιία, φπνπ ε Agrelma πξνζέθεξε κηα 
πιαηθφξκα κε επηιεγκέλνπο πξνκεζεπηέο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ απφ φιε ηελ Δπξψπε. 
Παξάιιεια, ε La Contadina αλαδεηνχζε λένπο πειάηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε 
απνηέιεζκα λα πεηζζνχλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ δνθηκαζηηθά απφ ηνλ Μάην ηνπ 2003.  
 

http://www.agrelma.gr/
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6.1.5 Η πεξίπηωζε ηεο Aarstiderne  

 
Ζ Aarstiderne (http://www.aarstiderne.com) είλαη κηα επεηρείξεζε κε βάζε ηελ Γαλία, ε 
νπνία παξάγεη βηνινγηθά πξντφληα θαη ζπιιέγεη απφάιιεο θάξκεο ζηε Γαλία, κε ζθνπφ λα 
θζάζνπλ ζην ηειηθφ θαηαλαισηή. Ζ Aarstiderne δέρεηαη 25000 παξαγγειίεο on line θαη έρεη 
35000 πειάηεο (ηειηθνχο θαηαλαισηέο) ζηε Γαλία. ηελ επηρείξεζε απαζρνινχληαη 90 
εξγαδφκελνη.  
 
Ζ επηρείξεζε εκπνξεχεηαη 600 δηαθνξεηηθά είδε βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία 
ζπλνδεχνληαη απφ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθηθή ηνπο αμία, ζηνηρεία ηεο 
επηρείξεζεο, ηνπ παξαγσγνχ, ηνπ πξντφληνο αιιά θαη ζπληαγέο. Σα πξντφληα πνπ 
εκπνξεχεηαη είλαη ςάξηα, ιαραληθά, θξνχηα, θξέαο, αξηνπνηήκαηα, γαιαθηνθνκηθά, νίλνπο θαη 
άιια ηξφθηκα. Οη πειάηεο θαηά ηελ πεξηήγεζε ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 
ηα πξντφληα πνπ επηζπκνχλ. Σα παθέηα απνζηέιινληαη κε κεηαθνξηθέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ 
ζπλάςεη ζπκβφιαηα κε ηελ Aarstiderne θαη εμνθινχληαη έλα κήλα πξηλ απφ ηνπο πειάηεο. 
Αξρηθά, ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηνχζε ηειεθσληθφ θέληξν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ παξαγγειηψλ 
πνπ ιάκβαλε απφ ηνπο πειάηεο. Απφ ην 1999, μεθίλεζε ε αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο, ε νπνία 
δηακνξθψζεθε ηειηθά ην 2002. 
 
Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζσζηή εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 
εθάξκνζε ην ζχζηεκα Sitecore Content Management System (CMS), πνπ αλαπηχρζεθε κε 
ην Microsoft Business Solutions Navision System. Σν CMS ζπιιέγεη απηφκαηα πιεξνθνξίεο 
γηα ηα πξντφληα απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ Navision. Οη θαηαλαισηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Aarstiderne βιέπνπλ πνηα πξντφληα είλαη δηαζέζηκα γηα αγνξά θαη ηη πξντφληα 
έρνπλ ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπο. Σν Sitecore κπνξεί λα δψζεη πιεξνθνξίεο θαη γηα ηελ 
παξάδνζε ησλ πξντφλησλ θαη πξνζζέηεη απηφκαηα ηηο παξαγγειίεο ζην ζχζηεκα ηνπ 
Navision, φπνπ θαη επεμεξγάδνληαη.  
 
Ζ Aarstiderne δηαπίζησζε φηη ε εηζαγσγή ζηελ ηζηνζειίδαο ελεξγνπνηεί κηα πην 
απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ πειαηψλ. πσο αλαθέξζεθε, 
ππάξρνπλ 35000 πειάηεο θαηαρσξεκέλνη on line, νη νπνίνη κφιηο επηζθέπηνληαη ηελ θεληξηθή 
ζειίδα ηεο Aarstiderne, εηζέξρνληαη απηφκαηα ζην ζχζηεκα ηεο Navision. Έηζη, νη 
παξαγγειίεο επεμεξγάδνληαη απεπζείαο απφ ηελ Navision. Ζ άξηζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 
Navision θαη Sitecore επηηξέπεη ηελ ειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο εξγαζηψλ ηεο Aarstiderne. 
Πξηλ ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Aarstiderne, έπξεπε φιεο νη πιεξνθνξίεο γηα 
παξαγγειίεο θαη παξαδφζεηο έπξεπε λα πεξαζηνχλ ζην ζχζηεκα απφ ηνπο ππαιιήινπο, κε 
ζπλέπεηα ηελ απψιεηα πνιχηηκνπ ρξφλνπ. ινη νη ππάιιεινη έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα 
θαη κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ πεξηζζφηεξν ζηηο πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο. Ζ Aarstiderne 
έρεη επίζεο εγθαηαζηήζεη κηα εθαξκνγή γηα ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο, 
βαζηζκέλε ζην Navision.  
 

6.1.6 Η πεξίπηωζε ηεο DEANs FOOD 

 
H Deans Foods είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο απγψλ ζην 
Ζλσκέλν Βαζίιεην. Γηαρεηξίδεηαη πεξηζζφηεξα απφ 60 εθαηνκχξηα απγά ηελ εβδνκάδα θαη 
εθνδηάδεη κε θξέζθα απγά ηα πεξηζζφηεξα supermarkets ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζίιεηνπ.  
 
Σα απγά ζπιιέγνληαη απφ εθαηνληάδεο αλεμάξηεηνπο παξαγσγνχο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 
ζπκβφιαην κε ηελ Deans Foods, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ην Lion 

http://www.aarstiderne.com/


ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ – ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ 
 

ΛΔΒΑΝΣΗ ΑΘΗΝΑ  ειίδα 77 
 

Code.  Ζ εηαηξεία ήζειε λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο βειηηψλνληαο ηελ δηαδηθαζία 
θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ απγψλ ηνπο νδεγνχο ησλ θνξηεγψλ πνπ ηα παξειάκβαλαλ. 
Υξεζηκνπνίεζε κηα εθαξκνγή κε ρξήζηε ηνλ νδεγφ ηνπ θνξηεγνχ, ν νπνίνο ζε έλα θνξεηφ 
ηεξκαηηθφ (rugged hand terminal) θαη έλα θνξεηφ εθηππσηή (rugged printer) ζα εθηχπσλε 
εηηθέηεο γηα θάζε παιέηα θαη απνδείμεηο παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ. Πάξνρνο απηήο ηεο 
ππεξεζίαο ήηαλ ε εηαηξεία Mnetics, πνπ εηδηθεχεηαη ζε ζπζηήκαηα ρεηξηζκνχ θαη 
απηνκαηηζκνχ δεδνκέλσλ (business systems in the handheld and automated data capture 
markets). 
 
Γεδνκέλσλ ησλ απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ γηα ηρλειαζηκφηεηα ζηελ αιπζίδα πξνζθνξάο 
αγαζψλ, ε Deans Foods έπξεπε λα εηζάγεη ην θφζηνο νθέινπο απφ ηελ ρξήζε 
απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ θαηά ηε δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ησλ απγψλ απφ ηνπο 
παξαγσγνχο. Πελήληα νδεγνί θαζεκεξηλά ζπιιέγνπλ απγά απφ εθαηνληάδεο παξαγσγνχο ζε 
φιν ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα επεμεξγάδνληαη ζε έλα απφ ηα επηά θέληξα 
ζπζθεπαζίαο πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία. Πξηλ ηε εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, ε δηαδηθαζία 
ηρλειαζίαο πεξηειάκβαλε ρεηξνλαθηηθή θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε ραξηηά (paper based). 
Ο νδεγφο  ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ, φπσο ην φλνκα 
ηνπ παξαγσγνχ, ν αξηζκφο παξαγσγήο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη ηα απγά, πνζφηεηα θαη ε 
εκεξνκελία. Ζ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ κε απηφ ην ηξφπν ήηαλ ρξνλνβφξα, ελψ πνιχ 
πηζαλφ ήηαλ λα γίλνληαη ιάζε. Δπίζεο, ε εηαηξεία ήζειε λα βειηηψζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη 
λα κεηψζεη ηα ιάζε θαηαγξαθήο απφ ηνπο αλζξψπνπ πνπ ηαμηλνκνχζαλ ηα απγά, θαη νη 
νπνίνη έπξεπε λα εηζάγνπλ θσδηθνχο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αληηζηνηρνχζε 
θάζε παξηίδα.  
 
Ζ ιχζε ήξζε έπεηηα απφ επηθνηλσλία ηεο Deans Foods κε ηε Mnetics, ε νπνία πξφηεηλε ηελ 
ρξήζε θνξεηψλ ηεξκαηηθψλ ηα νπνία ζα ρεηξίδνληαη νη νδεγνί. Με απηά ηα ηεξκαηηθά ζα 
ζθαλάξνπλ ηα bar codes ησλ εηηθεηψλ θάζε παξαγσγνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εηζάγνπλ 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνζφηεηα πνπ παξαδίδεη θάζε κέξα ν παξαγσγφο. Ζ εηηθέηα απηή 
εθηππψλεηαη απφ ηνπο θνξεηνχο εθηππσηέο θαη ηνπνζεηείηαη καδί κε ηα απγά. Δίλαη ρξήζηκε 
επεηδή κπνξεί λα γίλεη αλαγλψξηζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθίλεζήο ηνπο κέρξη λα θηάζνπλ 
ζην ρψξν επεμεξγαζίαο. Ο νδεγφο εθηππψλεη θαη κηα απφδεημε γηα ηνλ παξαγσγφ κε φια ηα 
απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη ηηο πνζφηεηεο ησ απγψλ πνπ ηνπ έρεη παξαδψζεη. Οη πιεξνθνξίεο 
πνπ έρεη πεξάζεη ν νδεγφο ζην ηεξκαηηθφ κεηαθέξνληαη θαη επεμεξγάδνληαη θεληξηθά, φηαλ ην 
θνξηεγφ επηζηξέςεη ζηελ απνζήθε θαη έηζη ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ηρλειαζίαο γηα θάζε 
απγφ.  
Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε επειημία ηνπ. Κάζε ηεξκαηηθφ έρεη πιεξνθνξίεο γηα 
φινπο ηνπο παξαγσγνχο, ψζηε θαη ηεξκαηηθφ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ φινπο ηνπο 
νδεγνχο.  
 
Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή απηή είλαη ε ζσζηή θαη ιεπηνκεξήο πιεξνθνξία, ε 
κεησκέλε ρξήζε ραξηηνχ θαη ε απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα. Δπίζεο, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ζπζηήκαηνο δελ ππήξραλ πξνβιήκαηα αληίδξαζεο (πηνζέηεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο) απφ 
ηνπο νδεγνχο. Αθφκα ε Deans Foods κπνξεί λα δίλεη αλαθνξέο ηφζν ζηνπο ηειηθνχο 
θαηαλαισηέο φζν θαη ζηνπο παξαγσγνχο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθχςεη.  
 

6.1.7 Η πεξίπηωζε ηεο EBRO PULEVA 

 
Ζ Ebro Puleva είλαη κηα ηζπαληθή εηαηξεία ηξνθίκσλ, κε θχξηα πξντφληα ηα γαιαθηνθνκηθά, ην 
ξχδη θαη ηε δάραξε. Σν 2001 νη εηαηξείεο Ebro θαη Puleva ζπλελψζεθαλ θαη πξνέθπςε ε Ebro 



ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ – ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ 
 

ΛΔΒΑΝΣΗ ΑΘΗΝΑ  ειίδα 78 
 

Puleva. Σν 2003 ε εηαηξεία είρε θχθιν εξγαζηψλ πεξίπνπ 2 δηο €. Σα πξντφληα παξάγνληαη 
ζηελ Ηζπαλία θαη ηε Υηιή, ελψ αγνξέο ζηηο νπνίεο πσινχληαη είλαη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο (Ηηαιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Βέιγην, Γεξκαλία, Φηλιαλδία, Διιάδα θαη Πνξηνγαιία), 
Ακεξηθή (Ζ.Π.Α., Υηιή, Πεξνχ, Παλακάο, Γνπαηεκάια θαη Κφζηα Ρίθα) θαη Μαξφθν.  
 
Ζ Ebro Puleva ζέιεζε λα νξγαλψζεη ηελ επηρείξεζε ηεο εθαξκφδνληαο ζχγρξνλεο 
εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, 
δξαζηεξηφηεηεο on-line κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ, ειεθηξνληθέο ζηξαηεγηθέο πξνκήζεηαο, 
δηνηθεηηθέο κέξηκλεο. 
 
Με ηε ζηήξημε ελφο εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε θαη ελφο Παξφρνπ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, 
ηεο Telefonica, νξγάλσζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ειεθηξνληθά (αλζξψπηλν δπλακηθφ, 
δηθηπαθφο ηφπνο, πξνκήζεηεο, εθνδηαζηηθή αιπζίδα). Με ην ηξφπν απηφ θαηάθεξε λα 
βειηηψζεη ηε δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ (Customer Relationship Management) θαη ηε ζρέζε κε 
ηνπο ππαιιήινπο ηεο. πγθεθξηκέλα, γηα θάζε ππάιιειν δεκηνχξγεζε κηα ηζηνζειίδα, απφ 
ηελ νπνία κπνξνχζε λα δηαρεηξίδεηαη on line δηάθνξα δεηήκαηα φπσο απνδεκίσζε εμφδσλ 
ηαμηδίνπ, πεξίνδνη δηαθνπψλ θαη άιια. Δπίζεο, νη δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ κπνξνχλ λα 
δηαρεηξίδνληαη ειεθηξνληθά αξθεηέο δηαδηθαζίεο, φπσο ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ θαη 
δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σέινο, αλαπηχρζεθαλ θαη εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο 
εθκάζεζεο γηα ηε ζπλερή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  
 
ζνλ αθνξά ην marketing θαη ηε δηαρείξηζε πσιήζεσλ, φια ηα δεδνκέλα ησλ πσιήζεσλ 
θαηαρσξνχληαη ζε θνξεηνχο ππνινγηζηέο PDAs, πνπ ελζσκαηψλνπλ έλαλ αλαγλψζηε 
ξαβδσηνχ θψδηθα (bar code) γηα ηα πξντφληα ηεο Ebro Puleva θαη ησλ αληαγσληζηψλ. 
Ζκεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ GPRS.  
 
ρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε δηθηπαθνχ ηφπνπ, δεκηνπξγήζεθε ην  www.pulevasalud.com, πνπ 
είλαη έλαο ηζηνρψξνο κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία, ηε δηαηξνθή θαη ηελ επεκεξία. Με ηελ 
ηζηνζειίδα απηή θαηάθεξε λα θαηαθηήζε ηελ πξψηε ζέζε ζηελ αμηνιφγεζε ηζηνρψξσλ πγείαο 
θαη δηαηξνθήο ζηελ Ηζπαλία, ζχκθσλα κε δεκνζίεπζε ηεο Nielsen ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2004, 
αιιά θαη κε αμηνιφγεζε ηεο Alexa (ακεξηθαληθή εηαηξία πνπ θάλεη αμηνινγήζεηο ηζηνρψξσλ). 
Σέινο, νξγάλσζε ειεθηξνληθά ηηο πξνκήζεηεο ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
θαηάζηαζε παξάδνζεο ηεο πξψηεο χιεο θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επεξέαδαλ άκεζα ηα 
πξντφληα ηεο. Γηεπθφιπλε ηελ έθδνζε ηηκνινγίσλ κεζσ ειεθηξνληθήο πξνεηνηκαζίαο ηνπο. 
Σέινο, ρξεζηκνπνίεζεε ζχζηεκα ηρλειάηηζεο θνξηίσλ κε GPS. 
 

6.1.8 BE24 

 

 
 
Ιζηνξηθό 
 
H Business Exchanges A.E. εηαηξία ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, μεθίλεζε 
επίζεκα ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2001 κεηά απφ κηα πεξίνδν κεξηθψλ κελψλ 

http://www.pulevasalud.com/


ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ – ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ 
 

ΛΔΒΑΝΣΗ ΑΘΗΝΑ  ειίδα 79 
 

πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο. Οη βαζηθνί κέηνρνη ηεο Business Exchanges ζήκεξα είλαη ν 
ηξαπεδηθφο φκηινο ΔFG Eurobank Ergasias, ν όκηινο ηειεπηθνηλσληώλ Vodafone θαη ν 
Internet Service Provider Hellas On Line κε ηελ ΔΣΔ Πξνκεζεπηηθή σο ζηξαηεγηθφ 
ζπλεξγάηε. Ζ ΔΣΔ (www.setepro.gr), πξνκεζεπηηθή εηαηξία κεηαμχ άιισλ θαη ηνπ νκίινπ 
Λάηζε δηεζλψο, κε ηελ ππεξ-20εηή εκπεηξία πνπ δηαζέηεη θαη κέζσ ηνπ δηεζλνχο δηθηχνπ 
γξαθείσλ, πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο πξνκεζεηψλ, εκπνξίνπ, εηζαγσγψλ θαη 
εμαγσγψλ ζε ζεκαληηθφηαηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο φπσο Ναπηηιία, Βηνκεραλία, 
Καηαζθεπέο, Δκπφξην, Σξάπεδεο θιπ. 
 
ηόρνη 
 
Ζ Business Exchanges Α.Δ. κέζσ ηνπ e-marketplace www.be24.gr δεκηνπξγεί δπλακηθέο, 
αμηφπηζηεο θαη αζθαιείο ειεθηξνληθέο Β2Β αγνξέο. ηφρνο ηεο είλαη λα θαηαζηεί ε θπξίαξρε 
θνηλφηεηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηα Βαιθάληα κεγηζηνπνηψληαο ηα 
νθέιε ησλ εηαηξηψλ-πειαηψλ ηεο κέζσ επηηπρεκέλσλ αγνξψλ Business-to-Business. 
 
To be24.gr δεκηνπξγήζεθε κε ζηφρν λα απνηειέζεη ηνλ πξσηνπφξν παξνρέα ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (B2B services), θαζψο θαη λα αλαπηχζζεη θαη 
λα ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία επηηπρεκέλσλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ κε πςειή ξεπζηφηεηα θαη 
απμεκέλν φγθν ζπλαιιαγψλ. ηνπο απψηεξνπο ζηφρνπο ηνπο εηαηξίαο είλαη αθφκε ε ζχλαςε 
ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ κε δηεζλείο ειεθηξνληθέο αγνξέο, ψζηε λα παξέρεη πξφζβαζε ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο θαη ρξήζηεο ησλ ηνπηθψλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ζε κία δηεπξπκέλε δηεζλή 
βάζε αγνξαζηψλ θαη πσιεηψλ. 
 
Κιάδνη ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη ην marketplace ηεο Business Exchanges. 
 
Ζ ΒΔ απεπζχλεηαη πξνο φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο θαη ηνλ θιάδν ζηνλ 
νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη θαζψο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην marketplace δελ απαηηείηαη 
παξά κφλν κία ζχλδεζε Internet θαη έλαο browser. 
 
Μέζσ ηνπ e-marketplace www.be24.gr, νη επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο 
(πψιεζε ή / θαη αγνξά) ζε νξηδόληηεο αγνξέο, δειαδή ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ είλαη 
αλαγθαία γηα ηελ ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο (αλαιψζηκα γξαθείνπ, κεραλνγξαθηθφο 
εμνπιηζκφο, πάγηα θιπ.), ελψ πξνζθέξνληαη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο γηα θάζεηεο ειεθηξνληθέο 
αγνξέο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηελ εηαηξία be4Retail (www.be4retail.gr) ζην ρψξν ηνπ 
ιηαλεκπνξίνπ (Σξφθηκα, Πνηά, Τπεξαγνξέο, Ζιεθηξηθά & Ζιεθηξνληθά είδε, θιπ.). Δπηπιένλ, 
ππεξεζίεο b2b ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζα πξνζθέξνληαη άκεζα ζηνλ ηνκέα ηνπ 
Βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ, ελψ ζην άκεζν κέιινλ θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Τγείαο. 
 
Η δνκή θαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Marketplace 
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Οη νξηδφληηεο θαη θάζεηεο αγνξέο πνπ εμππεξεηνχληαη κέζσ ηνπ www.be24.gr θαιχπηνπλ 
πιήξσο ηηο αλάγθεο πξνκεζεηψλ κηαο επηρείξεζεο, κεηψλνληαο ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο γηα 
ηνπο αγνξαζηέο θαη απμάλνληαο ηηο πσιήζεηο γηα ηνπο πξνκεζεπηέο. 
 
Τπεξεζίεο 
Σν be24.gr είλαη έλαο πξσηνπνξηαθφο επηρεηξεζηαθφο θφκβνο ειεθηξνληθψλ αγνξψλ 
(emarketplaces) θαη νξακαηίδεηαη ηε κεηεμέιημή ηνπ ζε έλα επξχηεξν επηθνηλσληαθφ θφκβν 
παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο. Μέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θφκβνπ ηεο Business 
Exchanges, ε θάζε επηρείξεζε κπνξεί: 
 

 Να πξνκεζεπηεί σο αγνξαζηήο ή λα πξνκεζεχζεη σο πξνκεζεπηήο πξντφληα 
νξηδφληηαο αγνξάο (φηη αγνξάδεη κία επηρείξεζε θαη δελ ην πσιεί) 

 Να ζπκκεηέρεη ζε κηα θιεηζηή αγνξά, φπνπ ν θάζε αγνξαζηήο ζπλαιιάζζεηαη κε 
ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο ηνπ, εληφο θαη εθηφο Διιάδαο 

 Να πξνκεζεπζεί σο αγνξαζηήο ή λα πξνκεζεχζεη σο πξνκεζεπηήο φια ηα ζηξαηεγηθά 
πξντφληα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, δειαδή φηη 
αγνξάδεη ή θαηαζθεπάδεη κηα επηρείξεζε θαη ην κεηαπσιεί Απφ ηηο πξνζθεξφκελεο 
ππεξεζίεο κέζσ ηνπ marketplace ηεο Business Exchanges, αλαθέξνληαη νη εμήο: 

 
 Ζιεθηξνληθή θαηαγξαθή φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ (workflows) πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε δεκηνπξγία θαη δηεθπεξαίσζε ησλ παξαγγειηψλ (γηα Αγνξαζηέο) 
 Ζιεθηξνληθή δεκηνπξγία θαηαιφγσλ (γηα Πξνκεζεπηέο) 
 Ζιεθηξνληθή αλαδήηεζε πξντφλησλ: 
 Μέζα απφ θαηαιφγνπο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ζχζηεκα 
 Μέζσ ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ (RFQ) 
 Γηαπξαγκάηεπζε θαη εχξεζε ηηκψλ κέζσ νκαδηθψλ παξαγγειηψλ 
 Ηρλειαζηκφηεηα παξαγγειηψλ (order tracking) 
 Αλαιπηηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θάζε 

παξαγγειία (reporting) 
 Οινθιήξσζε παξαγγειηψλ κε πιεξσκέο 
 Τπεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ (Connectivity services, Internet Corporate services) 
 Τπεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

 
Σν www.be24.gr απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη έλα πιήξεο portal ππεξεζηώλ Ζ ΒΔ δίλεη 
ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ απνιακβάλνπλ νη πειάηεο ηεο κέζσ ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ φπσο ηε δηαρείξηζε πιεξσκψλ θαη ρξεκαηνδφηεζεο, ηε δηαρείξηζε 
πξνζσπηθνχ & κηζζνδνζίαο, „ζηνρεπφκελε‟ θαη “πξνζσπνπνηεκέλε” πιεξνθφξεζε, 
απαληήζεηο ζε ζπρλέο εξσηήζεηο, νινθιεξσκέλε εθαξκνγή δηαρείξηζεο πξνζιήςεσλ κέζσ 
Internet, ελεκέξσζε κέζσ αλαδεηήζεσλ απνθνκκάησλ ηνπ ηχπνπ θ.α. 
 
Οη ζπλεξγάηεο – ρξήζηεο ηνπ marketplace ηεο BE. 
 
H Business Exchanges (www.be24.gr) έρεη πξνζειθχζεη ζήκεξα έλα πνιχ ζεκαληηθφ 
αξηζκφ εηαηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ειεθηξνληθέο ηεο αγνξέο, νη νπνίεο μεπεξλνχλ ηηο 120. 
Οη εηαηξίεο απηέο πξσηαγσληζηνχλ ζηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη φπσο Eurobank, 
Vodafone, Famar, Θξάθε, Compaq, Byte, Γεξνιπκάηνο, ΑΑΝΚΑΛ, αξάληεο, ακαξάο, 
Πιαίζην, Printec, νθηαλόο, Technicomer, SATO, Γεινύδεο, IBM, Interflora θαη άιιεο 
κεγάιεο θαη αμηφινγεο εηαηξίεο. 
 
Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 
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Ο ζπλνιηθφο ηδίξνο ηνπ www.be24.gr γηα ηνπο πξψηνπο 5 κήλεο ηνπ 2002, έρεη μεπεξάζεη ηα 
12 εθ. επξψ, ελψ παξάιιεια έρνπλ νινθιεξσζεί 14 δηαγσληζκνί ζπλνιηθήο αμίαο 16 εθ. 
επξψ. Σα πξντφληα πνπ δηαθηλήζεθαλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο αγνξάο μεπέξαζαλ ηα 12.000 
ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 4.500 εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 1600 
εθπαηδεπκέλνπο ρξήζηεο. 
 
Απαζρνινύκελν Πξνζσπηθό 
 
H Business Exchanges δίλνληαο έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη 
ζηνπο ζπλεξγάηεο ηεο είλαη ζηειερσκέλε απφ 34 εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε κε εθηεηακέλε 
εκπεηξία ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ e-business. 
 
Δπηρεηξεκαηηθό κνληέιν 
 
Ζ Business Exchanges έρεη επηιέμεη ην κνληέιν ηνπ ASP (Application Service Provision) 
πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο έλα πιήζνο ππεξεζηψλ νη νπνίεο πέξα απφ ηηο 
ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο θαιχπηνπλ έλα επξχηαην θάζκα αλαγθψλ ηνπο. Με ηελ επηινγή ηνπ 
ASP κνληέινπ ε εηαηξία είλαη ζε ζέζε λα ελζσκαηψζεη ζην ζπλνιηθφ παθέην εθαξκνγψλ, λέα 
εξγαιεία κέζσ ησλ νπνίσλ αμηνπνηνχληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα πιενλεθηήκαηα 
ηεο online αγνξάο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε πιεξσκψλ θαη 
ρξεκαηνδφηεζεο, ηε δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ ηε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ θαη ηηο εηδηθέο 
ππεξεζίεο δηαπξαγκάηεπζεο. 
 

6.1.9 CosmoONE 

 

 
 
 
Ζ cosmoONE Hellas MarketSite A.E (www.cosmo-one.gr) είλαη ε πξψηε εηαηξία ζηελ Διιάδα 
πνπ αλέπηπμε ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα επηρεηξήζεηο, κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα 
θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζην ρψξν απηφ. Ζ cosmoONE ιεηηνπξγεί κε βάζε ην επηρεηξεζηαθφ 
κνληέιν ASP (Application Service Provider) θαη ζπζηάζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000. ην κεηνρηθφ 
θεθάιαην ηεο ζπκκεηέρνπλ νη: ΟΣΔ, COSMOTE, Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ALPHA 
BANK θαη ΓΗΖΝΔΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (αληηπξφζσπνο ηεο Commerce One). Απηή ηε 
ζηηγκή, ε εηαηξία απαζρνιεί 30 άηνκα. Αλαιπηηθφηεξα, ε cosmoONE -απφ ηηο αξρέο ηνπ 
2001- ιεηηνπξγεί ηελ Οξηδφληηα Ζιεθηξνληθή Αγνξά b2bmarketsite, (www.b2bmarketsite.gr) 
θαη παξάιιεια –απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2001- πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία ησλ Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνπξαζηψλ b2bauctions (www.b2bauctions.gr). Χο πξσηνπφξα εηαηξία ζηνλ θιάδν ηεο, 
πξνεηνηκάδεη ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζην λα αμηνπνηήζνπλ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο θαη λα 
βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Έηζη νη επηρεηξήζεηο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο 
ηεο cosmoONE εμαζθαιίδνπλ: 
 
• δξαζηηθή κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πξνκεζεηψλ, 



ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ – ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ 
 

ΛΔΒΑΝΣΗ ΑΘΗΝΑ  ειίδα 82 
 

• απινπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, 
• απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε απνζεκάησλ, 
• κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ζπλαιιαγψλ, 
• βειηησκέλε δπλαηφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ηηκψλ, κε δηεπξπκέλεο θαη δπλακηθφηεξεο 
επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο. 
 
Ηιεθηξνληθή Αγνξά b2bmarketsite 
 
B2bmarketsite είλαη ε νξηδφληηα ειεθηξνληθή αγνξά ηεο cosmoONE. Σα πιηθά πνπ 
δηαθηλνχληαη κέζσ απηήο ηεο αγνξάο ραξαθηεξίδνληαη σο πιηθά γεληθήο ρξήζεο, πξντφληα 
δειαδή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. 
Γηα παξάδεηγκα νη ειεθηξνληθνί, ππνινγηζηέο, ηα πεξηθεξεηαθά, νη πξνκήζεηεο γξαθείνπ, ηα 
έπηπια γξαθείνπ, ηα θιηκαηηζηηθά είλαη πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 
επηρεηξήζεσλ. πκκεηέρνληαο ζηελ b2bmarketsite θαη θάλνληαο ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 
Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ (e-Procurement), απηνκαηνπνηνχληαη πιήξσο – κέζσ ηνπ 
Γηαδηθηχνπ - φιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο «αιπζίδαο» πξνκεζείαο. Μέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ 
θαηαιφγσλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη εχθνια ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 
Σν ζελάξην απηφ, απνηππψλεη φιε ηε δηαδηθαζία αγνξψλ ηεο εηαηξίαο: δεκηνπξγία αηηήκαηνο, 
απεηθφληζε ηεο ξνήο ησλ εγθξίζεσλ, θαζνξηζκφο ζηνηρείσλ απνζηνιήο & ηηκνιφγεζεο, 
ρξέσζε ηεο αγνξάο ζε θέληξα θφζηνπο θαη παξαιαβήο ηεο παξαγγειίαο. 
 
Οθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο – Αγνξαζηέο: 
 

 θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ηνπο, 
 αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ειαρηζηνπνηψληαο ην ρξφλν 

δεκηνπξγίαο, έγθξηζεο, απνζηνιήο, επηβεβαίσζεο θαη παξαιαβήο κίαο παξαγγειίαο, 
 εμνηθνλφκεζε πφξσλ, κεηψλνληαο ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θάζε παξαγγειίαο, 
 θαιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο πξνκεζεηψλ, κείσζε ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ, 

πεξηνξηζκφο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο, 
 απαιιαγή απφ ηε ρξνλνβφξα θαη γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη επηινγήο 

πξντφλησλ θαη πξνκεζεπηψλ, 
 αμηφπηζηε θαη δπλακηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνκεζεπηψλ, 
 ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο αγνξάο, θαιχηεξνο έιεγρνο, επλντθφηεξνη φξνη θαη 
 πιήξεο αμηνπνίεζε ηεο αγνξαζηηθήο ηζρχνο, 
 πξφζβαζε ζε κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ, ζχγθξηζε ηηκψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

ρσξίο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο, 
 ρξήζε ελφο επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ πνπ κπνξεί εχθνια θαη κε κηθξφ 

θφζηνο λα θιηκαθσζεί ζχκθσλα κε ηηο κειινληηθέο ηνπο απαηηήζεηο. 
  

Οθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο – Πξνκεζεπηέο 
 

 πξνηίκεζε απφ κεγάινπο αγνξαζηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 
ειεθηξνληθή αγνξά, 

 βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ππαξρφλησλ αγνξαζηψλ, 
 δηεχξπλζε ηνπ πειαηνινγίνπ, ρσξίο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο, 
 εμνηθνλφκεζε πφξσλ, κεηψλνληαο ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πσιήζεσλ, 
 εθκεδεληζκφο ησλ ιαζψλ ζηηο παξαγγειίεο, 
 αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ειαρηζηνπνηψληαο ην ρξφλν 
 δηεθπεξαίσζεο κηαο παξαγγειίαο, 
 απηνκαηνπνηεκέλν θαλάιη επαλαιακβαλφκελσλ πσιήζεσλ, 
 άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο, απμάλνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, 
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 απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο / εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ, 
 πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ ηνπο. 
  

Ηιεθηξνληθνί θαηάινγνη 
 
Ζ παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ, νη 
πξνδηαγξαθέο ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε πνπ αθνινπζείηαη δηεζλψο 
(UN/SPSC ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ). Σα πξντφληα - ππεξεζίεο πεξηγξάθνληαη πιήξσο, ηφζν 
κε θείκελν φζν θαη κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ (εηθφλεο, video θιπ), κε απνηέιεζκα νη 
επηρεηξήζεηο πξνκεζεπηέο λα: 
 

 πεξηγξάθνπλ κε πεξηζζφηεξε αθξίβεηα, επθξίλεηα θαη δηαθνξνπνίεζε ηα πξντφληα / 
ππεξεζίεο ηνπο, 

 παξέρνπλ πξνζσπνπνηεκέλεο ηηκέο γηα θάζε αγνξαζηή, 
 κεηψλνπλ ηα θφζηε ζπληήξεζεο, ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο πνπ πξνέθππηαλ απφ 

ηε ρξήζε παξαδνζηαθψλ θαηαιφγσλ, εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα δηαηήξεζεο 
ππαξρφλησλ πειαηψλ (customer loyalty programme). 

 
ύλδεζε κε ERP ζπζηήκαηα 
 
Ζ εθαξκνγή Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ ηεο cosmoONE κπνξεί λα ζπλδεζεί- 
νινθιεξσζεί (integration) κε ηα ERP ζπζηήκαηα ηφζν ηνπ αγνξαζηή, φζν θαη ηνπ 
πξνκεζεπηή. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ηελ ακθίδξνκε αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη ηελ 
απεπζείαο ελεκέξσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 
 
Τπεξεζία ειεθηξνληθώλ δεκνπξαζηώλ b2bauctions 
 
b2bauctions είλαη ε ππεξεζία ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ ηεο cosmoONE. Σα πιηθά πνπ 
δεκνπξαηνχληαη ή εθπνηνχληαη κέζσ απηήο ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα είλαη πξντφληα γεληθήο 
ρξήζεο αιιά θαη θξίζηκα πιηθά γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα ην ραξηί, 
νη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ηα απηνθίλεηα, αιιά θαη ην ηζηκέλην, ην γάια ζθφλε, ην ιάδη, ηα 
ρεκηθά, νη ειεθηξνληθνί εκηαγσγνί, ηα θαιψδηα είλαη κεξηθά απφ ηα πιηθά πνπ έρνπλ 
δεκνπξαηεζεί ειεθηξνληθά. Οη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο (ή δηαγσληζκνί) είλαη έλα άξηζην 
κέζν δηαπξαγκάηεπζεο γηα θάζε εηαηξία ή νξγαληζκφ πνπ ζέιεη είηε λα αγνξάζεη πξντφληα 
ζηε ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή (κεηνδνηηθή δεκνπξαζία) ή λα πσιήζεη πξντφληα ζηελ θαιχηεξε 
ηηκή, λα εθπνηήζεη απνζέκαηά θα (πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία). Ζ cosmoONE αλαιακβάλεη λα 
«θηινμελήζεη» ηελ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία θαη λα ηελ εθηειέζεη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο - 
απαηηήζεηο ηνπ αγνξαζηή ή πσιεηή αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί 
ζηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα δεκνπξαηεζνχλ ειεθηξνληθά. 
 

Πιενλεθηήκαηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο – Γηνξγαλωηέο: 
 

 Δπίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ηηκήο πξνκήζεηαο ή εθπνίεζεο, 
 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ή αγνξαζηέο, 
 Αμηνπνίεζε ελφο δπλακηθνχ θαλαιηνχ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε έθηαθηεο 
πεξηπηψζεηο, ζε πεξηπηψζεηο κεγάινπ φγθνπ αγαζψλ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηα 
είδε είλαη ζε έιιεηςε ή πιενλάδνπλ, 

 Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ή ησλ ειιείςεσλ ηνπο. 
 Πιενλεθηήκαηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο – Σπκκεηέρνληεο: 
 Αλάιεςε κεγάισλ παξαγγειηψλ ή αγνξά κεγάισλ πνζνηήησλ πιηθψλ ζε 
ζπκθέξνπζεο ηηκέο, 
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 Γεκηνπξγία ηζρπξψλ εκπνξηθψλ δεζκψλ κε ηνπο δηνξγαλσηέο θαη ζπρλή πξφζθιεζε 
ζε δηαγσληζκνχο, 

 Οπζηαζηηθή ζπκβνιή ζην δπλακηθφ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ θαη απφθηεζε ζεκαληηθήο 
δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο. 

 
Σερλνινγία 
 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηφζν ε Ζιεθηξνληθή Αγνξά, φζν θαη ε ππεξεζία Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνπξαζηψλ ηεο cosmoONE, ζηεξίδνληαη ζηελ ηερλνινγία ηεο θνξπθαίαο παγθνζκίσο 
εηαηξίαο παξνρήο ινγηζκηθνχ γηα B2B ειεθηξνληθέο αγνξέο, Commerce One Inc., ε νπνία 
απνδεδεηγκέλα είλαη ε πην ιεηηνπξγηθή, εχρξεζηε θαη απνηειεζκαηηθή. 
 
Αζθάιεηα πλαιιαγώλ 
 
Ζ cosmoONE έρεη δεκηνπξγήζεη έλα απνιχησο αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα ηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηελ επηρείξεζε, ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ παξαγγειηψλ θνθ, φζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ. Σα κέηξα αζθαιείαο ζηεξίδνληαη ζε απηά πνπ 
παξέρεη - σο κέξνο ησλ εθαξκνγψλ - ην ινγηζκηθφ ηεο Commerce One, αιιά θαη ζε 
ζπκπιεξσκαηηθά πνπ έρνπλ εθαξκνζζεί απφ ηελ cosmoONE γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
ζπλφινπ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ δεδνκέλσλ. 
 
ηαηηζηηθά ηνηρεία – Πειαηνιόγην ηεο cosmoONE 
 
Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ ειεθηξνληθή αγνξά Πξνκεζεηψλ, 
b2bmarketsite, είλαη ξαγδαίνο. πγθεθξηκέλα, κέζα ζην 1ν ηξίκελν ηνπ 2002, ν φγθνο 
ζπλαιιαγψλ έθηαζε ηα 67,5 εθ, μεπεξλψληαο ην ζπλνιηθφ φγθν ζπλαιιαγψλ νιφθιεξνπ ηνπ 
έηνπο 2001 (54,8 εθ. ΔΤΡΧ). Μεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ειεθηξνληθή 
αγνξά b2bmarketsite ζπγθαηαιέγνληαη νη: ΑΡΓΤΡΟΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΒΑΡΤΣΗΝΖ, 
ΓΔΡΜΑΝΟ, COMPAQ, COSMOTE, ΓΡΟΜΔΑ, GOODYEAR DUNLOP, ΔΛΛΖΝΗΚΖ 
ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ (ΔΑΒ), IBM, INFOQUEST, INTRASOFT, M-DATA, ΟΣΔ, PC 
SYSTEMS, ΠΛΑΗΗΟ COMPUTERS, ΠΟΤΛΗΑΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ, SANYOCOM, SATO, 
XEROX θ.α. (Αλαιπηηθφο πίλαθαο φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
Ζιεθηξνληθή Αγνξά ηεο cosmoONE, b2bmarketsite, ππάξρεη ζην εμεηδηθεπκέλν site ηεο 
εηαηξίαο: www.b2bmarketsite.gr θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε ζειίδα: 
http://www.b2bmarketsite.gr/catalogue.htm). 
 
ζνλ αθνξά ζηηο Ζιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο b2bauctions, απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο 
ππεξεζίαο ην Μάξηην ηνπ 2001 έσο ηηο 24 Μαΐνπ 2002, ε ζπλνιηθή δεκνπξαηεζείζα αμία 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αλήιζε ζε 32,2 εθ. Δπξψ, επηθέξνληαο ζηνπο δηνξγαλσηέο 
ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο ηεο ηάμεσο ηνπ 23% θαηά κέζν φξν. Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ 
δηαζηήκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 69 ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο, ζηηο νπνίεο 
ζπκκεηείραλ 374 επηρεηξήζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη: ALPHA BANK, CITROEN, CITY 
SERVERS, COSMOTE, ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, INFORM Π. ΛΤΚΟ, 
INTRACOM ΚΑΣΑΚΔΤΔ, J&P (ΔΛΛΑ), KPMG, LION HELLAS, MacΜπεηφλ Διιάο, ΟΣΔ, 
PRICEWATERHOUSE, ΣΗΣΑΝ θα. (Αλαιπηηθφο πίλαθαο φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ 
ρξεζηκνπνηήζεη - ηνπιάρηζηνλ κία θνξά- ηελ Τπεξεζία Ζιεθηξνληθψλ Γεκνπξαζηψλ ηεο 
cosmoONE, b2bauctions, ππάξρεη ζην εμεηδηθεπκέλν site ηεο εηαηξίαο: 
http://web.b2bauctions.gr θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε ζειίδα: 
http://web.b2bauctions.gr/catalogue.htm). 
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http://web.b2bauctions.gr/
http://web.b2bauctions.gr/catalogue.htm
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Μειινληηθά ζρέδηα ηεο cosmoONE 
 
ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ηεο cosmoONE είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, 
φπσο Τπεξεζίεο Sourcing γηα ηελ αλαδήηεζε ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ θαη ηηο κεζφδνπο 
επηινγήο ηνπο, ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ ηηκνινγίσλ (Bill Presentment & Payment), 
ζχλδεζε κε ην παγθφζκην εκπνξηθφ δίθηπν ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ηεο COMMERCE ONE θα. 
Δπίζεο, ε εηαηξία πξφθεηηαη λα αλαπηχμεη θάζεηεο αγνξέο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο, νη 
νπνίεο ζα δηαζπλδεζνχλ κε ηελ νξηδφληηα αγνξά b2bmarketsite ηεο cosmoONE. 
 
ηφρνο ηεο cosmoONE είλαη λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
B2B Ζιεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα θαη ζηα Βαιθάληα. Οπζηαζηηθά ε εηαηξία άλνημε ην 
δξφκν παξέρνληαο λέα «εξγαιεία δνπιεηάο» θαη ηψξα ζπλερίδεη λα πξσηνπνξεί δίλνληαο 
ζηνπο πειάηεο ηεο φρη κφλν ηηο απνδνηηθφηεξεο ηερλνινγίεο θαη ιχζεηο, αιιά θαη έλα δπλακηθφ 
ζχκκαρν ζηελ θεξδνθνξία ηνπο, απνθνκίδνληαο ηαπηφρξνλα κεηξήζηκα νθέιε. 
 
Ο βαζηθόο άμνλαο ππεξεζηώλ πάλω ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ε Ηιεθηξνληθή Αγνξά 
b2bmarketsite θαη ε Τπεξεζία Ηιεθηξνληθώλ Γεκνπξαζηώλ b2bauctions ηεο 
cosmoONE 
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6.1.10 E-Logistics 

 

 
 
Ιζηνξηθό 
 
Ζ εηαηξία ELOGISTICS GR A.E. ηδξχζεθε, κεηά απφ κειέηε ηεο αγνξάο θαη ψξηκε ζθέςε, ην 
επηέκβξε ηνπ 2001, απφ αλζξψπνπο εηδηθνχο θαη θαηαμησκέλνπο ζηνλ ρψξν ησλ Logistics, 
ηνπ e-επηρεηξείλ, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, κε πινχζηα αξζξνγξαθία θαη 
εκπεηξία, απφ πιήζνο έξγσλ ηφζν ζην ρψξν ησλ Logistics φζν θαη ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο 
θαη ησλ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ, ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ. 
 
ηόρνο 
 
ηφρνο ηεο εηαηξίαο είλαη ε αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε, εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία Ζιεθηξνληθψλ 
Οινθιεξσκέλσλ Λχζεσλ, γηα φιεο ηηο κνξθέο κεηαθνξψλ, ζε φιν ην κήθνο ηεο 
Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, πξνζθέξνληαο κηα πξαγκαηηθά θαηλνηφκα αληίιεςε θαη κηα 
νινθιεξσκέλε, εθαξκφζηκε, αμηνπνηήζηκε θαη απνδνηηθή ιχζε ζηηο κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα 
θαη φρη κφλν. Μηα ιχζε πνπ, πηζηεχνπκε, ζα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θαη φρη κφλν, 
κεηαθνξψλ (Οδηθψλ, Θαιάζζησλ, Αεξνπνξηθψλ). 
 
H ELOGISTICS GR A.E έρεη αλαπηχμεη θαη δηαζέηεη ζηελ αγνξά: 
 
1) ην ‘LOGICON’, έλα Transportation ERP, ην νπνίν είλαη ζε web πεξηβάιινλ θαη ην νπνίν 
θαιχπηεη θάζε είδνπο αλάγθε ζηνλ ρψξν ησλ κεηαθνξψλ. 
2) ηελ ‘Ηιεθηξνληθή Αγνξά Μεηαθνξώλ FREIGHT’, ν ηερλνινγηθφο θνξκφο ηεο νπνίαο 
βαζίδεηαη ζην „LOGICON‟. 
 
Η ‘Ηιεθηξνληθή Αγνξά Μεηαθνξώλ FREIGHT’ ηεο ELOGISTICS θαη νη Παξερόκελεο 
Τπεξεζίεο 
Ζ „Ζιεθηξνληθή αγνξά Μεηαθνξψλ FREIGHT‟ είλαη έλα κνλαδηθφ εξγαιείν, φρη κφλν απφ 
άπνςε επρξεζηίαο ή απηνκαηνπνίεζεο, αιιά θπξίσο ιφγσ ησλ νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ πνπ 
πξνζθέξεη. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ειεθηξνληθφ θφκβν φπνπ «ζπζρεηίδνληαη επί ηε εκθαλίζεη...» νη 
Aλάγθεο γηα κεηαθνξέο θαη νη Γπλαηόηεηεο κεηαθνξάο. Δηαηξίεο πνπ λαπιψλνπλ 
Yπεξεζίεο Mεηαθνξάο (shippers) θαη εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο Μεηαθνξάο, 
(Γηακεηαθνξείο θαη Μεηαθνξηθέο εηαηξίεο (carriers)), έρνπλ πιένλ ηελ δπλαηφηεηα λα 
βξίζθνληαη ζε θνηλφ πεξηβάιινλ γηα άκεζεο θαη απνδνηηθέο ζπλαιιαγέο. Ζ Ζιεθηξνληθή 
Αγνξά βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο Πηινηηθήο Δθαξκνγήο (Β Testing). 
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ρήκα 9:  Απεηθόληζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Αγνξάο Μεηαθνξώλ (FREIGHT) ηεο ELOGISTICS GR A.E. 

 
 
Η ‘Ηιεθηξνληθή Αγνξά Μεηαθνξώλ FREIGHT’ ηεο ELOGISTICS GR A.E. ζπλδέεηαη 
κέζσ ηνπ Logistics Integrator κε όια ηα γλσζηά ζπζηήκαηα ERP, WMS, Accounting, 
θηι. 
Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ζιεθηξνληθήο Αγνξάο είλαη ηα παξαθάησ: 
 
• Geo Matching, κεραληζκφο κε ςεθηαθνχο ράξηεο πνπ ππνινγίδνπλ απνζηάζεηο κε κεγάιε 
αθξίβεηα ηφζν γηα ηελ Διιάδα φζν θαη γηα ηελ Δπξψπε. 
• Real Time Online Booking, δηαδηθαζία θιεηζίκαηνο κηαο κεηαθνξάο ζε πξαγκαηηθνχο 
ρξφλνπο . 
• Δξγαιείν Γηαρείξηζεο δηεπζχλζεσλ ηφζν ησλ ζεκείσλ παξαιαβήο φζν θαη ησλ ζεκείσλ 
παξάδνζεο. 
• Μεραληζκφο απηφκαηνπ ππνινγηζκνχ ρξφλνπ ηαμηδηνχ θαη ρικ απνζηάζεσλ, γηα θάζε κηα 
παξαγγειία, θαζψο θαη δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θάζε κεηαθνξάο (Transportation 
Ratios). 
• Μεραληζκφο πιήξνπο δηαρείξηζεο ζηφινπ κε εξγαιεία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ζηφινπ θαη 
εξγαιεία δξνκνιφγεζεο. 
• Δξγαιεία θαλνληθψλ θαη αληίζηξνθσλ δεκνπξαζηψλ (reverse auctions θαη auctions) γηα 
εχξεζε ηεο επηζπκεηήο ηηκήο. Reporting, εξγαιεία παξνρήο εθζέζεσλ πιήξνπο αλάιπζεο 
(εκεξήζηα, εβδνκαδηαία, κεληαία, εηήζηα) γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ, ζηαηηζηηθά, θφζηνο 
αλά θνξηεγφ, αλά ζηφιν θ.ν.θ. 
• Track & Trace, εξγαιείν Ηρλειαζηκφηεηα γηα λα ππάξρεη αλά πάζα ζηηγκή πιεξνθφξεζε 
πνπ βξίζθνληαη ηα πξντφληα. 
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• Online αζθάιηζε θνξηίσλ θαη θνξηεγψλ βάζε εξγαιείνπ αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ 
ζελαξίσλ αζθάιηζεο απφ δηαθνξεηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, γηα λα θαιχπηνληαη φιεο νη 
αλάγθεο. 
• CMRs, online έθδνζε ζπκβνιαίσλ κε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ. 
• Online απνζηνιή εκβαζκάησλ έηζη ψζηε ε θάζε ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ λα ζπλνδεχεηαη 
απφ ηελ απνζηνιή ηεο αλάινγεο πξνθαηαβνιήο. 
• Απνζηνιέο SMS κελπκάησλ ζε θηλεηά ηειέθσλα γηα πιήξε επηθνηλσλία κε ηνπο νδεγνχο 
ησλ θνξηεγψλ θαη κε ηνπο πειάηεο. 
• Τπνζηήξημε εθαξκνγψλ ηειεκαηηθήο κε ζθνπφ ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ ζηηο 
κεηαθνξέο. 
• Κάιπςε ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ (Θαιάζζηεο, ηδεξνδξνκηθέο, Οδηθέο, Αεξνπνξηθέο 
• χλδεζε, κέζσ ηνπ Logistics Integrator, κε φια ηα γλσζηά ζπζηήκαηα ERP, WMS, 
Accounting, θηι. 
 
Οθέιε γηα Γηακεηαθνξηθέο / Μεηαθνξηθέο Δηαηξίεο 
 
Υσξίο θακία, ή κε ειάρηζηε, επέλδπζε νη κεηαθνξηθέο εηαηξίεο κπνξνχλ επηηέινπο θαη ζηελ 
Διιάδα λα εθκεηαιιεπηνχλ ην Internet θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ, κεγηζηνπνηψληαο ηα έζνδα 
θαη θέξδε ηνπο θαη κεηψλνληαο ηα δηαρεηξηζηηθά ηνπο θφζηε. Έλαο απιφο ειεθηξνληθφο 
ππνινγηζηήο θαη κηα ζχλδεζε ζην Internet αξθνχλ γηα ηελ πιήξε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε 
ησλ ππεξεζηψλ ηεο „Ζιεθηξνληθήο Αγνξάο Μεηαθνξψλ FREIGHT‟ ηεο ELOGISTICS GR A.E. 
 
Δηδηθφηεξα: 
 
• Νέν θαλάιη δηαρείξηζεο ζηφινπ θαη πειαηψλ 
• Μεγηζηνπνίεζε ρξήζεο νρεκάησλ θαη νδεγψλ 
• Διαρηζηνπνίεζε θφζηνπο Logistics 
• Γπλαηφηεηεο δηεχξπλζεο ηεο αγνξάο / Νέν θαλάιη πσιήζεσλ 
• Ληγφηεξα θφζηε, δηαρεηξηζηηθά & ηηκνιφγεζεο 
• Δπηινγέο εγγπεκέλσλ πιεξσκψλ/ απνζηνιέο εκβαζκάησλ 
• Πξφζβαζε ζ‟ έλα κεγάιν φγθν πνηνηηθψλ αγνξαζηψλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ 
(shippers)Ληγφηεξα θφζηε Marketing θαη Πσιήζεσλ 
• Ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 
• Γπλαηφηεηα ζχληαμεο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ θαζεκεξηλψλ, κεληαίσλ, εηήζησλ 
εθζέζεσλ θαη ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ. 
 
Άκεζε ζχλδεζε κε ηελ Δπξσπατθή αγνξά κέζσ ηνπ European Logistics Gateway™ θαη 
γλψζε αλαγθψλ γηα κεηαθνξέο ησλ ππφινηπσλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ 
• Παξνρή ζηνπο πειάηεο ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ εθιεπηπζκέλσλ ππεξεζηψλ 
πιεξνθφξεζεο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο θαη δηαρείξηζεο ηεο φιεο 
δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο (Track & Trace θηι) 
• Γπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο ηδησηηθψλ αγνξψλ απνθιεηζηηθά γηα έλα δηακεηαθνξέα / 
κεηαθνξέα θαη ηνπο πειάηεο ηνπ 
• Δπηπξφζζεηεο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο φπσο απηφκαηεο εθδφζεηο ζπκβνιαίσλ 
ζπλεξγαζίαο, αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα θηι 
• Απνζηνιέο, απφ ηελ πιαηθφξκα, κελπκάησλ ζε θηλεηά (SMS) θαη ιήςε πιεξνθνξίαο απφ 
εξγαιεία ηειεκαηηθήο (GPS) 
 
Οθέιε γηα Ναπιωηέο Μεηαθνξώλ 
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Οη φκηινη επηρεηξήζεσλ, νη εκπνξηθέο εηαηξίεο, νη εηαηξίεο κεηαπνίεζεο, έρνπλ πιένλ ηελ 
δπλαηφηεηα κε έλαλ απιφ ππνινγηζηή θαη κηα ζχλδεζε ζην Internet λα επηιχζνπλ ην 
θαζεκεξηλφ πξφβιεκα ησλ κεηαθνξψλ ηνπο. Έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο κνληέξλα εξγαιεία, κε 
θαηλνηφκν ζρεδηαζκφ, ηα νπνία, κε ειάρηζην θφζηνο, δηαρένπλ ηελ πιεξνθνξία ηαπηφρξνλα 
ζε φιεο ηηο ελδηαθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο εηαηξίαο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη γλψζε γηα ηηο 
κεηαθνξέο ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζε πξαγκαηηθνχο ρξφλνπο. 
 
Δηδηθφηεξα: 
 
• Πνιχ ιηγφηεξν δηαρεηξηζηηθφ έξγν. 
• Πξνζθνξέο κφλν απφ εγγπεκέλνπο, απφ ηελ elogistics, παξνρείο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ 
• Πξφζβαζε ζε κεγάιν αξηζκφ παξνρέσλ ππεξεζηψλ Logistics, κεγαιχηεξεο γεσγξαθηθήο 
πεξηνρήο . 
• Ηθαλφηεηα πην γξήγνξνπ καθξνπξφζεζκνπ & κεζνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο 
θαη πην γξήγνξεο & απνηειεζκαηηθήο παξάδνζεο. 
• Ληγφηεξα θφζηε Logistics. 
• Γπλαηφηεηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη πιήξεο δηαθάλεηα ησλ 
δηαδηθαζηψλ κεηαθνξάο. 
• Γπλαηφηεηα ζχληαμεο θαζεκεξηλψλ, κεληαίσλ, εηήζησλ εθζέζεσλ θαζψο θαη ζηαηηζηηθψλ 
αλαιχζεσλ. 
• Υξήζε εθιεπηπζκέλσλ εξγαιείσλ πιεξνθφξεζεο ηεο δηαθίλεζεο θαη κεηαθνξάο ησλ 
εκπνξεπκάησλ ηνπο. 
• Γπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο πφξσλ ζην κε πςειφ θφζηνο θχθισκα δηεθπεξαίσζεο 
«θιεηζίκαηνο» κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ. 
• Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 
 
 
Η Σερλνινγηθή Πιαηθόξκα ηεο ‘Ηιεθηξνληθήο Αγνξάο Μεηαθνξώλ FREIGHT’ 
ηεο ELOGISTICS GR A.E. 
 
Ζ πιαηθφξκα ηεο „Ζιεθηξνληθήο Αγνξάο Μεηαθνξψλ FREIGHT‟ έρεη ρηηζηεί πάλσ ζε 
ηερλνινγία Microsoft. Δίλαη ζρεδηαζκέλε έρνληαο σο παξάκεηξν ηελ δπλαηόηεηα κεγάιεο 
θιηκάθσζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηεο Ηιεθηξνληθήο Αγνξάο θαη ηελ επεθηαζηκόηεηα 
ζηελ πιαηθόξκα .net ηεο Microsoft. 
 
ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Αγνξάο θαη ησλ άιισλ πξντφλησλ, ε 
ELOGISTICS GR A.E. είρε ηελ άκεζε ππνζηήξημε ηεο Microsoft, γεγνλφο πνπ βνήζεζε ζηελ 
πινπνίεζεο ηεο RAD (Rapid Application Development) ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 
ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο ELOGISTICS. 
 
Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο ηεο ELOGISTICS GR A.E. απνηεινχλ: 
 
• Πιαηθόξκα Microsoft Windows 2000, Microsoft Internet Ηnformation Server 5.0, 
ηερλνινγία Active Server Pages θαη SQL Server 7 
• Ζ θηινμελία ηεο πιαηθόξκαο γίλεηαη απν ηελ OTENET, ζε αζθαιέο clustered 
πεξηβάιινλ, κε απζηεξά standards, εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο πιαηθφξκαο 
ηεο ELOGISTICS GR A.E. 
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ΥΗΜΑ 10 : Πιαηθόξκα Microsoft Windows 2000 εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο 

πιαηθόξκαο ηεο ELOGISTICS GR A.E. 
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http://www.acci.gr/acci/Home/tabid/28/language/el-GR/Default.aspx
http://www.go-online.gr/
http://www.computer.org/portal/web/cscps/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 
ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 
 
ΠΙΝΑΚΑ 2: Βαζηθέο Έλλνηεο θαη Σερληθνί Όξνη (ζχκθσλα κε ην Best Practices Guide ηεο 
Δπηηξνπήο 
Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο Διιάδαο [ΔΠΔ]) 
 

Αγγιηθόο Όξνο Διιεληθόο Όξνο 
Πεξηγξαθή 

 

authentication επηθχξσζε απζεληηθφηεηαο 

Δίλαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία 
έλαο ρξήζηεο 
αλαγλσξίδεηαη απφ έλα 
ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα σο 
απζεληηθφο 

 

Certification Authority (CA) Αξρή Πηζηνπνίεζεο 

Έλαο θνηλά απνδεθηφο 
νξγαληζκφο ν νπνίνο κπνξεί 
λα πηζηνπνηήζεη ηε ηαπηφηεηα 
ελφο ρξήζηε, κίαο εηαηξείαο ή 
άιινπ νξγαληζκνχ. Ζ Αξρή 
Πηζηνπνίεζεο έρεη ζηε 
θαηνρή ηεο αληίγξαθα απφ ηα 
δεκφζηα θιεηδηά απηψλ πνπ 
πηζηνπνηεί, έηζη ψζηε λα 
έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά 
φπνηνη ζα ήζειαλ λα ζηείινπλ 
έλα ειεθηξνληθά 
θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα ζε 
απηνχο. cookies Έλα αξρείν 
ην νπνίν απνζεθεχνπλ νη 
Web Server ζηνλ ππνινγηζηή 
ηνπ ρξήζηε. Σν αξρείν απηφ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ 
ζρεηηθά κε ην ρξήζηε, ψζηε 
λα είλαη δηαζέζηκεο ηελ 
επφκελε θνξά πνπ ζα 
ζπλδεζεί ζηνλ Web Server. 
Μία άιιε ρξήζε είλαη γηα ηελ 
απνζήθεπζε ησλ 
ιεπηνκεξεηψλ ησλ 
ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ, θαζψο 
έλαο ρξήζηεο θηλείηαη απφ 
ζειίδα ζε ζειίδα. 
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CRM(Customer Relationship 
Management ) 

Γηαρείξηζε ρέζεσλ Πειαηψλ 

Έλα ζχλνιν κεζνδνινγηψλ, 
ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ζηελ βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ 
πειαηψλ (θαηαλαισηέο ή 
επηρεηξήζεηο), 
ζπγθεληξψλνληαο φζν ην 
δπλαηφ κεγαιχηεξε 
πιεξνθνξία ζρεηηθά κε 
απηνχο θαη δηαρεηξίδνληάο ηελ 
έηζη ψζηε λα: 
•Πξνβιέπνληαη θαηά ην 
δπλαηφ νη αλάγθεο ηνπο 
•Να πξνζεγγίδνληαη κε 
πξνζσπνπνηεκέλν 
marketing θαη εμππεξέηεζε 
• Να επηηεπρζεί κεγαιχηεξε 
εκπηζηνζχλε θαη δηαηήξεζε 
(loyalty) 

 

Cryptography, encryption θξππηνγξαθία 

Ζ επηζηήκε ηεο 
θξππηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ 
κε ηε ρξήζε καζεκαηηθψλ 
αιγνξίζκσλ. ην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ 
ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ 
πνπ αληαιιάζζνληαη γηα ηε 
δηεθπεξαίσζε κηαο 
ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο. 

 

DES (Data Encryption 
Standard) 

 

Έλα standard γηα ηελ 
ειεθηξνληθή θξππηνγξάθεζε 
δεδνκέλσλ, πνπ 
αλαπηχρζεθε απφ ηελ 
θπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ 
Πνιηηεηψλ. digital signatures 
ςεθηαθέο ππνγξαθέο Μία 
κέζνδνο κε ηελ νπνία είλαη 
δπλαηφ έλα αξρείν λα 
ππνγξάθεηαη ειεθηξνληθά 
έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
κνλαδηθφηεηα ηνπ. Με ηελ 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή είλαη 
δπλαηφ λα εθιερζεί ηφζν ε 
απζεληηθφηεηα ηνπ 
απνζηνιέα, φζν θαη ην αλ ην 
αξρείν έρεη ηξνπνπνηεζεί 
θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ κέζν 
ελφο δηθηχνπ ππνινγηζηψλ. 
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Electronic Commerce, 
Internet Commerce 

Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην 

Με ηνλ φξν “Ζιεθηξνληθφ 
Δκπφξην (Electronic 
Commerce)” ελλννχκε ηε 
ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη 
ηειεπηθνηλσληαθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη ηερλνινγηψλ 
γηα ηελ δηεθπεξαίσζε κίαο 
πιήξνπο εκπνξηθήο 
ζπλαιιαγήο. Μία ηέηνηα 
ηππηθή ζπλαιιαγή κπνξεί λα 
πεξηιακβάλεη 
• ηελ παξνπζίαζε ησλ 
εκπνξεπκάησλ 
• ηελ πξνζέιθπζε ησλ 
πειαηψλ (δηαθήκηζε, 
marketing) 
ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ 
πειάηε 
(θαηάινγνη εκπνξεπκάησλ, 
πσιήζεηο) 
• ηε δηεθπεξαίσζε 
παξαγγειηψλ-πσιήζεσλ 
(θαηαγξαθή παξαγγειηψλ, 
πιεξσκέο) 
• ηελ ππνζηήξημε ησλ 
πειαηψλ (after sales 
support, order tracking) 
• ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 
πξνκεζεπηέο 
Δλαο πην εηδηθφο φξνο πνπ 
έρεη επηθξαηήζεη είλαη ην 
“Internet Commerce” κε ηνλ 
νπνίν ελλννχκε ηελ ρξήζε 
ηνπ Internet θαη ησλ 
ηερλνινγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 
κε απηφ, γηα ηελ 
δηεθπεξαίσζε κίαο ηππηθήο 
εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο. 
Οη βαζηθνί κνξθέο ηνπ είλαη : 
• Δπηρείξεζε κε Δπηρείξεζε 
(Business-to-Business ή 
Β2Β) 
• Δπηρείξεζε κε Κξάηνο 
(business-to-government) 
• Δπηρείξεζε κε Καηαλαισηή 
(business-to-consumer ή 
B2C) 
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• Καηαλαισηή κε 
Καηαλαισηή 
(consumer-to-consumer ή 
C2C) 

electronic mail 
e-mail ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν 

Μελχκαηα ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή πνπ ζηέιλνληαη 
κεηαμχ ρξεζηψλ 
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 
πνπ είλαη 
φκσο ζπλδεδεκέλνη ζε δίθηπα 
πνπ επηθνηλσλνχλ 
κεηαμχ ηνπο. 

 

e-payments Ζιεθηξνληθέο Πιεξσκέο 

Οη Ζιεθηξνληθέο Πιεξσκέο 
απνηεινχλ ην θχξην 
κεραληζκφ εμάπισζεο ηνπ 
Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ θαη 
ζηεξίδνληαη ζε πξσηφθνιια 
θξππηνγξαθίαο, ην Secure 
Sockets Layer (SSL) θαη ην 
Secure Electronic 
Transactions (SET), ηα νπνία 
δηαζθαιίδνπλ ηελ 
επηθνηλσλία θαη κεηψλνπλ ηηο 
πηζαλφηεηεο ππνθινπψλ. 
e-procurement Ζιεθηξνληθέο 
Πξνκήζεηεο 
Γηθηπαθνί ρψξνη φπνπ 
ζπλδένληαη νη ελδηαθεξφκελνη 
αγνξαζηέο δεηψληαο 
πξνηφληα ζηε κηθξφηεξε ηηκή 
απφ 
ηνπο πσιεηέο. 
 

HTML 
 

Hypertext Markup Language) 
 

Ζ βαζηθή γιψζζα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 
θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 
νπνίν ζα εκθαλίδνληαη 
νη πιεξνθνξίεο πνπ 
πεξηέρνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο 

HTTP 
 

Hypertext transfer Protocol 

Σν βαζηθφ δηθηπαθφ 
πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο 
πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ 
World Wide Web. 
Οξίδεη κία ζεηξά απφ θαλφλεο 
γηα ηελ αληαιιαγή 
αξρείσλ (θείκελα, γξαθηθά, 
εηθφλεο, ήρνη, βίληεν), ελψ 
κέζα ζε απηά κπνξεί λα 
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πεξηιακβάλνληαη θαη 
παξαπνκπέο ζε άιια αξρεία. 
 

ISP (Internet Service 
Provider) 

 

Παξνρέαο Τπεξεζηψλ 
Internet 

 

Δλαο νξγαληζκφο ή εηαηξεία ε 
νπνία κπνξεί λα παξέρεη 
ζε απινχο ρξήζηεο ηε 
δπλαηφηεηα λα ζπλδεζνχλ 
ζην 
Internet κε κηα αλάινγε 
ζπλδξνκή. Ο ISP κπνξεί 
επίζεο λα παξέρεη 
κηζζσκέλεο ηειεθσληθέο 
γξακκέο 
γηα κφληκε ζχλδεζε ζην 
Internet (νρη dialup), ηε 
δεκηνπξγία θαη ηε θηινμελία 
ηζηνζειίδσλ θιπ. 
 

LAN (Local Area Network) Γίθηπν Σνπηθήο Πεξηνρήο 

Έλα ζχλνιν ππνινγηζηψλ θαη 
άιισλ ζπζθεπψλ ηo 
νπνίν ρξεζηκνπνηεί έλα θνηλφ 
ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν 
ζε κία κηθξή γεσγξαθηθά 
πεξηνρή θαη κνηξάδεηαη ηνπο 
πφξνπο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 
ππνινγηζηψλ πνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλνη ζην δίθηπν θαη 
ιεηηνπξγνχλ σο 
δηαθνκηζηέο (servers). 
 

Mailing lists Λίζηα αιιεινγξαθίαο 

ην ρψξν ηνπ Internet είλαη 
κία ιίζηα απφ 
ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο 
(email) αηφκσλ κε ηνπο 
νπνίνπο είλαη δπλαηή ε 
απνζηνιή ειεθηξνληθψλ 
κελπκάησλ 

Micropayment picopayment κηθξνπιεξσκή 

Μηα ηερλνινγία ειεθηξνληθήο 
πιεξσκήο κέζν ηνπ 
Internet, κε ηελ νπνία είλαη 
δπλαηφ λα πιεξσζνχλ 
κηθξά πνζά, φηαλ δελ 
ζπκθέξεη ε ρξήζε ηεο 
πηζησηηθήο θάξηαο. 
 

PEM Privacy Enchanced Mail 

Δλα ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 
πνπ ρξεζηκνπνηεί 
θξππηνγξάθεζε γηα ηελ 
παξνρή απμεκέλεο 
αζθάιεηαο. 
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PGP 
(Pretty Good 
Privacy) 
Δλα πξφγξακκα ην νπνίν 
επηηξέπεη ηελ απνζηνιή θαη 
ιήςε ειεθηξνληθψλ 
κελπκάησλ θαη αξρείσλ κε 
κεγάιε 
αζθάιεηα. Γηα λα επηηεπρζεί 
απηφ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο 
ζπλδπαζκφο ηερληθψλ 
θξππηνγξάθεζεο. 
 

PIN Personal Identification 
Number 

Πξνζσπηθφο Αξηζκφο 
Πηζηνπνίεζεο 

Δλαο θσδηθφο αξηζκφο 
απαξαίηεηνο γηα ηε 
ρξεζηκνπνίεζε κίαο 
καγλεηηθήο θάξηαο, “έμππλεο 
θάξηαο” ή γηα ηε ιεηηνπξγία 
θάπνηαο ειεθηξνληθήο 
ζπζθεπήο. Με ηε ρξήζε ηνπ 
PIN εληζρχεηαη αθφκα 
πεξηζζφηεξν ην επίπεδν 
αζθάιεηαο 

Portals Πχιεο 

Σα portals (πχιεο) είλαη 
εθαξκνγέο WWW πνπ 
ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο 
θαη ππεξεζίεο απφ 
δηαθνξεηηθνχο θνξείο θαη 
παξέρνπλ νινθιεξσκέλε 
πιεξνθφξεζε ή θχθιν 
ππεξεζηψλ ζηνλ εθάζηνηε 
ρξήζηε. 

public key cryptography 
Κξππηνγξαθία δεκφζηνπ 

θιεηδηνχ 

Μία κέζνδνο 
θξππηνγξάθεζεο γηα ηελ 
απνζηνιή 
ειεθηξνληθψλ αξρείσλ θαη 
κελπκάησλ κε αζθάιεηα. Ο 
ρξήζηεο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ 
έλα δεχγνο 
ειεθηξνληθψλ θιεηδηψλ, έλα 
δεκφζην θιεηδί πνπ είλαη 
πξνζβάζηκν απφ φινπο θαη 
έλα κπζηηθφ θιεηδί πνπ είλαη 
πξνζβάζηκν κφλν απφ απηφλ 

smart card Έμππλε Κάξηα 

Μία θάξηα ζην κέγεζνο ηεο 
πηζησηηθήο θάξηαο ε νπνία 
πεξηέρεη θαη έλα microchip, 
έλα νινθιεξσκέλν 
θχθισκα. ην Ζιεθηξνληθφ 
εκπφξην ρξεζηκνπνηείηαη 
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ζπλήζσο γηα Ζιεθηξνληθέο 
Πιεξσκέο. 

SSL Secure Sockets Layer 

Δλα πξσηφθνιιν γηα 
αζθαιήο επηθνηλσλίεο κέζν 
Internet. Σν SSL κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην 
έιεγρν ηεο γλεζηφηεηαο ησλ 
Internet servers θαη 
clients θαη είλαη αλεμάξηεην 
απφ εθαξκνγή (web, ftp, 
telnet…). Σν SSL δελ 
ππνζηεξίδεη ςεθηαθέο 
ππνγξαθέο 
ηζηνζειίδσλ θαζψο θαη 
θξππηνγξάθεζε απφ ηε 
ζηηγκή 
πνπ ηα δεδνκέλα έρνπλ 
κεηαθεξζεί 

WWW - World Wide 
Web 
 

 
Ο φξνο πνπ αληηπξνζσπεχεη 
ην παγθφζκην δηα 
δηαδίθηπν ηνπ Internet 

 


