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Πεξίιεςε  

 

 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζεκεηψζεθαλ ζην ρψξν ησλ πξνκεζεηψλ. 

ε απηήλ ηελ εμέιημε έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ε εθζεηηθή αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαζψο   

θαη ην γεγνλφο φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. ια ηα πξνεγνχκελα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ είζνδν ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ππήξμαλ θαηαιπηηθέο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε  ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ.  

ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχνληαη εθηελψο νη ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο - εηαηξείεο, 

πνπ έρνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο ζηνλ θιάδν απηφ θαζψο επίζεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα 

θαη νη θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή αλάινγσλ ζπζηεκάησλ γηα 

ηελ επηρείξεζε. Μειεηάκε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ νη εηαηξείεο γηα ηελ 

νξζή ρξεζηκνπνίεζε ησλ e-procurement ζπζηεκάησλ θαη ζπλέρεηα αλαιχνπκε θάπνηεο 

κειέηεο πεξηπηψζεηο (case studies) ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, ησλ πνηψλ θαη ηεο πγείαο.  

Κιείλνληαο ηελ κειέηε γίλεηαη εθηελήο παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ  e-procurement, πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε ηερλεηήο λνεκνζχλεο (επθπείο πξάθηνξεο)  κε ζθνπφ ηελ πιήξε 

απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ πξνκεζεηψλ. 
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1   

Διζαγυγή 

1.1 Ηλεκηπονικέρ ππομήθειερ 

Ζιεθηξνληθέο πξνκήζεηεο είλαη έλαο επξχο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ, κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ-αγνξαζηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ-πξνκεζεπηψλ. Ζ δηαδηθαζία 

Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ θαιχπηεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζπλαιιαγήο θαη ζε γεληθέο 

γξακκέο ζα κπνξνχζε λα απνηππσζεί ζαλ κηα δηαδηθαζία 3 βαζηθώλ ζηαδίσλ (Source-

Procure-Analyze): 

 Αλεχξεζε θαη δηαπξαγκάηεπζε πξνκεζεπηηθήο βάζεο (Source) 

 Δθηέιεζε Πξνκήζεηαο (Procure) 

 Αλάιπζε (Analyze) 

Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλαο θνξέαο πξνκεζεχεηαη ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηα αγαζά πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ κε ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ δηθηπαθψλ θαη 

ππνινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Μέζσ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ αλαδεηεί ηνπο πξνκεζεπηέο, δέρεηαη 

πξνζθνξέο, ζπλάπηεη ζπκβάζεηο, θαη γεληθά δηελεξγεί κε ειεθηξνληθφ ηξφπν φιν ηνλ θχθιν 

κίαο πξνκήζεηαο κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή. 

Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ζηεξίδνληαη ζε έλα ζχλνιν απφ ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα (πιηθφ 

θαη ινγηζκηθφ) θαη δηαδηθαζίεο, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο πξνκήζεηαο, απφ ηελ 
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αγνξά, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ ρξεηάδεηαη έλαο θνξέαο.  Καηά ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

θνξέαο είλαη δεκφζηα ππεξεζία ηφηε κηινχκε γηα ειεθηξνληθέο δεκφζηεο πξνκήζεηεο (Public 

e-Procurement). ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο είλαη ηδησηηθφο ηφηε κηινχκε γηα ηδησηηθέο 

ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο (Private e-Procurement). 

Γεληθά νη δεκφζηεο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο είλαη κία κνξθή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πνπ 

αλήθεη ζηελ γεληθφηεξε θαηεγνξία B2A (Business to Administration or Government), ελψ νη 

ηδησηηθέο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο αλήθνπλ θπξίσο ζηελ κνξθή B2B (Business to Business). 

 
Οη δηαδηθηπαθέο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο (e-procurement), έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ην πην 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ιεηηνπξγηθή αξηηφηεηα ηνπ e-bussiness γηα ηηο κεγάιεο εηαηξείεο 

[1]. Ζ ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκήζεησλ νξίδεηαη φπσο θάζε ηερλνινγία 

ζρεδηαζκέλε γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ απφθηεζε αγαζψλ απφ κηα εκπνξηθή ή κηα θπβεξλεηηθή 

νξγάλσζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Οη e-Procurement ηερλνινγίεο - ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ ινγηζκηθνχ e-Procurement, B2B (business-to-business) δεκνπξαζηψλ, B2B εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο, θαη αγνξαζηηθέο θνηλνπξαμίεο - επηθεληξψλνληαη ζηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ 

ξνψλ εξγαζίαο, ηελ εδξαίσζε θαη πξνψζεζε ησλ δαπαλψλ γχξσ απφ ηελ νξγάλσζε, θαζψο 

θαη ηνλ εληνπηζκφ λέσλ επθαηξηψλ κέζσ ηνπ Internet. Οη κειινληηθέο εμειίμεηο αλακέλεηαη λα 

βειηηψζνπλ απηά ηα ηερλνινγηθά κνληέια ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ εξγαιεία δηαρείξηζεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο[2][3]. Γελ απνηειεί έθπιεμε φηη νη ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ νθειψλ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο πεξηιακβάλνληαη ε κείσζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θφζηνπο, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηεο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ, θαη ε κείσζε 

ησλ επηπέδσλ ησλ απνζεκάησλ θαη ηεο ηηκήο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηα εκπνξεχκαηα [4][5]. 

ια ηα πξνεγνχκελα πιενλεθηήκαηα βνήζεζαλ ζηελ ηαρεία κεηάβαζε απφ ην παξαδνζηαθφ 

ζην δηαδηθηπαθφ κνληέιν ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, κφιηο ιίγα ρξφληα 

πίζσ, νη αλαιπηέο ηεο αγνξάο πξνέβιεπαλ φηη Γηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο B2B - έλα 

ππνζχλνιν ησλ ηερλνινγηψλ e-procurement - ζα απμεζνχλ απφ πεξίπνπ 600 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ην 2000 ζε πάλσ απφ 6,3 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα κέρξη ην 2004 [9] 

Γπζηπρψο, απηφο ν πνιχ κεγάινο ξπζκφ αλάπηπμεο πνπ αλακελφηαλ έρεη αλαζεσξεζεί πξνο 

ηα θάησ. Πξφζθαηεο παξαηεξήζεηο δείρλνπλ φηη ε πηνζέηεζε θαη ελζσκάησζε ησλ 

ηερλνινγηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζηηο ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο έρεη θαηαγξαθεί κε 

πνιχ βξαδχηεξν ξπζκφ απφ φ, ηη αλακελφηαλ. Έλαο ιφγνο είλαη ε έκκεζε ζπζρέηηζε ησλ 

ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ κε ηα κνληέια “επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο 

θαηαλαισηέο” (B2C) απφ ηνπο επελδπηέο σο ηηο αηηίεο γηα ηελ θνχζθα ηνπ Ίληεξλεη. Πην 

ζπρλά, ε επηβξάδπλζε απηή ζπζρεηίδεηαη κε δηάθνξα ηερλνινγηθά ζέκαηα. H κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2001 απφ ην Conference Board έδεημε ηα  πξνβιήκαηα πνπ βξίζθνληαη 
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ζηελ πιεπξά ηεο εθαξκνγήο θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη νξγαληζκνί  βξίζθνπλ (e-

procurement) ηελ εθαξκνγή πην πνιχπινθε, πην δαπαλεξή θαη πην ρξνλνβφξα απφ φ, ηη είρε 

αξρηθά νξακαηηζηεί θαη φηη νη ζχκβνπινη έρνπλ «επξέσο επηθξηζεί πσο πξνζπαζνχλ λα 

δηνγθψζνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην e-procurement» [10]. Οη εηαηξείεο 

πηνζεηνχζαλ ηελ κφδα ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ρσξίο λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ θαη ηε δηθηχσζε απηψλ ησλ ηερλνινγηθψλ κνληέισλ, ηηο 

επελδχζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ ζσζηψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο, θαζψο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ελζσκάησζεο 

απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ κε ήδε ππάξρνληα Enterprise Resource Planning ζπζηήκαηα [11]. 

Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο «ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ κε ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο».  

Με άιια ιφγηα νη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο αλαθέξνληαη ζηελ πξνζπάζεηα «εθκεηάιιεπζεο» 

ηεο ηερλνινγίαο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηφζν 

ηνπ άκεζνπ φζν θαη ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο απηψλ.  

Σν άκεζν θφζηνο κπνξεί λα κεησζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ γηα:  

• Σελ αλεχξεζε πεξηζζφηεξσλ πξνκεζεπηψλ, πνιιέο θνξέο θαη εθηφο ζπλφξσλ.  

• Σελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ(π.ρ. ειεθηξνληθέο 

δεκνπξαζίεο)  

• Σελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ απνθπγή «ελαξκνληζκέλσλ 

πξαθηηθψλ» θαηά ην ζηάδην ηεο δεκνπξαζίαο ή δσξνιεςηψλ θαη άιισλ θαηλνκέλσλ 

«ζπλαιιαγήο» (maverick buying).  

Αληηζηνίρσο, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, ην έκκεζν θφζηνο κπνξεί λα κεησζεί κέζσ  

ηεο:  

•  «κίθξπλζεο» ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ζπληφκεπζεο  

ηεο δηάξθεηαο ηνπο.  

• Μείσζεο ησλ ζθαικάησλ θαη ησλ επηθαιχςεσλ ελεξγεηψλ.  

Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζεκαληηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηέο δηαδηθαζηψλ απφ γξαθεηνθξαηηθέο ζε 

απνηειεζκαηηθέο θαη παξαγσγηθέο.  
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1.2 Σύνηομη ιζηοπία ηος ηλεκηπονικού εμποπίος 

Αλ θαη νη αγνξέο κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο έγηλαλ επξέσο γλσζηέο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ εμέιημε ηνπ World Wide Web, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνυπάξρεη 

εδψ θαη πνιχ θαηξφ. Γηα δεθαεηίεο ηψξα, νη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ειεθηξνληθέο 

κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πφξσλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ ζπλαιιαγψλ (Electronic Funds 

Transfers, EFTs) κέζσ αζθαιψλ ηδησηηθψλ δηθηχσλ. Αθνινπζεί ην ηζηνξηθφ ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ: 

1.2.1 Γεκαεηία ηος 1970 

Δκθαλίδνληαη ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο ρξεκαηηθψλ πφξσλ (EFT) κεηαμχ 

ηξαπεδψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αζθαιή ηδησηηθά δίθηπα. Σα ζπζηήκαηα EFT αιιάδνπλ ηε 

κνξθή ησλ αγνξψλ. 

1.2.2 Γεκαεηία ηος 1980 

Οη ηερλνινγίεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο 

αληαιιαγήο κελπκάησλ (ζπζηήκαηα EDI 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 ζχλνιν ηνπο ειεθηξνληθά - κε 

δνκεκέλν ηξφπν ράξε ζηα ζπζηήκαηα EDI ή κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

1.2.3 Τέλη ηηρ δεκαεηίαρ ηος 1980 - απσέρ ηηρ δεκαεηίαρ ηος 1990 

Σα ειεθηξνληθά δίθηπα πξνζθέξνπλ κηα λέα κνξθή θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο, κε δπλαηφηεηεο 

φπσο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e- mail), ειεθηξνληθή δηάζθεςε (conferencing) θαη 

ειεθηξνληθή ζπλνκηιία (IRC), νκάδεο ζπδήηεζεο (newsgroups, forums), κεηαθνξά αξρείσλ 

(FTP) θηι. Ζ πξφζβαζε ζην δίθηπν γίλεηαη θζελφηεξε ιφγσ ηεο δηεζλνχο απειεπζέξσζεο ηεο 

αγνξάο ηειεπηθνηλσληψλ. 

1.2.4 Μέζα ηηρ δεκαεηίαρ ηος 1990 

Ζ εκθάληζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (WWW: World Wide Web) ζην Internet θαη ε 

επηθξάηεζε ησλ πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (PC: 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 
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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. 

1.2.5 Τέλη ηηρ δεκαεηίαρ ηος 1990 

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. 

 

1.3 Ανάγκη για Ηλεκηπονικέρ Ππομήθειερ 

Πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ Internet ζηνπο νξγαληζκνχο, νη δηαδηθαζίεο ησλ πξνκεζεηψλ γηα 

πνιινχο ήηαλ απφ ηηο πην επίκαρεο θαη αληαξέο ζην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ. Πνιινί 

νξγαληζκνί είραλ δηαρσξίζεη ηα ηκήκαηα πξνκεζεηψλ ή αλέζεηαλ ζε εξγαδφκελνπο 

μερσξηζηψλ ηκεκάησλ ηηο δηαδηθαζίεο αγνξψλ. Πξσηαξρηθφ θαζήθνλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

αζρνινχληαλ κε ηηο πξνκήζεηεο ήηαλ ε αλαδήηεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ρξεηάδνληαλ 

ν νξγαληζκφο, ε δηαρείξηζε ελφο ηεξάζηηνπ αξηζκνχ ιεπηνκεξεηψλ ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζή 

ηνπο, ηελ έγθξηζή ηνπο, ηελ πιεξσκή ηνπο θαη γεληθά ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ απφθηεζε φισλ 

ησλ πξντφλησλ πνπ κπνξεί λα γλψξηδαλ ή φρη. 

Δπηπξφζζεηα, ε δηαδηθαζία ήηαλ πεξηζζφηεξν θαζνδεγνχκελε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο (labor-

intensive), θπξηαξρνχζε ζσξφο ραξηηψλ, ήηαλ ζπρλά θεληξηθνπνηεκέλε θαη ππέβαιιε 

δαπαλεξέο αλεπάξθεηεο. 

Κνηηάδνληαο ζηελ παξαδνζηαθή κέζνδν απφθηεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, νη κάλαηδεξο 

έκεηλαλ έθπιεθηνη κε ηνλ αξηζκφ βεκάησλ (ηφζν ρεηξσλαθηηθά φζν θαη απηνκαηνπνηεκέλα) 

πνπ έθαλαλ γηα λα επηιέμνπλ, λα εγθξίλνπλ θαη λα παξάγνπλ έλα αγαζφ. Ο απμαλφκελνο 

ξπζκφο βεκάησλ θαη ε ζρεηηθή θαζπζηέξεζε, πξνθαιεί αθφκε θαη ηνλ πην απνδνηηθφ 

αγνξαζηή λα δνπιέςεη ζθιεξφηεξα θαη γξεγνξφηεξα ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ηηο αιιαγέο ζηνλ 

φγθν θαη λα απαηηεί κηθξφηεξνπο ρξφλνπο (short lead times). Ζ θξάζε «δνχιεςε εμππλφηεξα 

φρη γξεγνξφηεξα» είλαη ε λέα θξάζε πνπ ππνζηεξίδεη ηηο πξσηνβνπιίεο ειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ. ε απηφ ην κέζν ε επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή ζπιιακβάλεηαη ζε δπλακηθέο 

επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο φπνπ νη δηαδηθαζίεο απηνκαηνπνηνχληαη, αθήλνληαο ζηνπο 

ρξήζηεο, ζηνπο αγνξαζηέο θαη ζηε δηνίθεζε πεξηζζφηεξν ρξφλν λα μνδέςνπλ ζε βαζηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. Σν «εμππλφηεξν» πεξηβάιινλ εληζρχεηαη πεξαηηέξσ θαη 

βειηηψλεηαη κε ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο αλαθνξψλ πνπ παξέρνπλ ηα πεξηζζφηεξα παθέηα 
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ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ έγθπξεο θαη έγθαηξεο 

απνθάζεηο γηα ην ηη θαη πψο μνδεχνπλ ζηξαηεγηθά. 

Με ηελ πξφνδν ησλ ιχζεσλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, ηα πξντφληα ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηα 

δεδνκέλα ηηκνινγήζεσλ κπνξνχζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ κέζσ εηθνληθώλ/ ειεθηξνληθώλ 

θαηαιόγσλ (virtual catalogs). Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο νη 

εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο κπνξνχζαλ εχθνια λα αλαδεηήζνπλ θαη λα επηιέμνπλ απφ έλα 

ζχλνιν ειεθηξνληθά θαηαρσξεκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζπρλά δηαζέζηκα κέζα απφ 

δηαδηθηπαθέο δηεπαθέο. 

Οη κειέηεο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

πξνκεζεηψλ πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθαλ  ηα ηειεπηαία ρξφληα εληφπηζαλ ηα ζεκεία 

εθείλα πνπ αλακθηζβήηεηα απνηεινχλ επθαηξίεο γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ 

εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνκήζεηεο. 

 Μεγάινη θχθινη πξνκήζεηαο γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο αγνξέο θαη απμεκέλν 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο 

 Μηθξή δηαπξαγκαηεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαηλφκελα αδηαθάλεηαο γηα ηηο 

ζπγθεληξσηηθέο αγνξέο κεγάιεο αμίαο 

 Γχζρξεζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη ζχγθξηζεο πξνκεζεπηψλ, πξντφλησλ θαη 

ηηκψλ κε ηε ρξήζε έληππσλ θαηαιφγσλ θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κε 

πξνκεζεπηέο αμηνπνηψληαο ηα παξαδνζηαθά κέζα 

 Απμεκέλν maverick spending [αγνξέο εθηφο πιαηζηαθψλ ζπκβάζεσλ] 

 Διιηπήο αλαιπηηθή δπλαηφηεηα θαη αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πξνκεζεηψλ 

 Υξνλνβφξεο θαη αλαμηφπηζηεο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ παξαζηαηηθψλ ζε 

πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα 

1.4 Σςνήθειρ «πποβλημαηικέρ» ππακηικέρ εηαιπιών 

 Αγνξέο κε βάζε ην φξην εμφδσλ 

Αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα λα γίλνληαη πξνκήζεηεο έσο έλα ζπγθεθξηκέλν φξην 

δηαθνξεηηθφ αλά ππάιιειν κέζα απφ απιέο δηαδηθαζίεο. Σν πιενλέθηεκα είλαη ε 

ηαρχηεηα θαη ε επειημία, ελψ ην κεηνλέθηεκα είλαη ε θαηάηκεζε ηεο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε πνιιαπινχο πξνκεζεπηέο θαη θαηαζθεπαζηέο θαη ε 

αδπλακία απνινγηζκνχ απηψλ ησλ αγνξψλ ζε βάζνο. Ζ επξεία ρξήζε απηήο ηεο 

πξαθηηθήο νδεγεί ζην θαηλφκελν ησλ ηκεκαηηθψλ αγνξψλ γλσζηφ θαη σο «Maverick 

Purchasing» πνπ δε γίλνληαη ζηε βάζε θάπνηαο θεληξηθήο ζχκβαζεο, κε απνηέιεζκα 
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λα επηβαξχλνληαη ζηαηηζηηθά 10-15% ην θφζηνο ησλ αγνξψλ πνπ γίλνληαη κε απηή ηε 

κέζνδν. 

 

 Μαδηθέο Πξνκήζεηεο γηα Τπνζηεξηθηηθά Τιηθά (MRO) 

Σν πιενλέθηεκα ζε απηή ηελ πεξίπησζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ππάξρεη πάληα ζηνθ 

ζε θεληξηθή απνζήθε θαη νκνηνκνξθία πιηθνχ, ελψ ην κεηνλέθηεκα είλαη φηη 

δεζκεχεηαη θεθάιαην, θαη ρψξνο, απαηηνχληαη δηαθηλήζεηο, ππάξρεη ζπλήζσο 

απαμίσζε πιηθνχ, ελίνηε θαηαζηξνθή ηνπ θαη ζρεδφλ πάληα «απψιεηεο». Οη απφςεηο 

ζπλήζσο δηράδνληαη ζην ζέκα ηεο νηθνλνκίαο αλάκεζα ζε αγνξέο καδηθήο πνζφηεηαο 

θαη ζηελ θαηάηκεζε ησλ αγνξψλ κε βάζε είηε ζπκθσλίεο- πιαίζην είηε 

πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο. Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ ππάξρνπλ πξντφληα κε 

«ρξεκαηηζηεξηαθή ζπκπεξηθνξά» (π.ρ. ραξηί), γηα ηα νπνία ε καδηθή αγνξά είηε ζα 

επλνήζεη είηε ζα δεκηνπξγήζεη θφζηνο, ιφγσ ηεο κείσζεο ή ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο 

αληίζηνηρα ζην δηάζηεκα πνπ θαιχπηνληαη νη αλάγθεο. 

 

1.5 Τύποι Ηλεκηπονικών Ππομηθειών  

Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθψο κε ηα ππνζπζηήκαηα - ιεηηνπξγίεο πνπ 

απαξηίδνπλ κηα πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, σζηφζν νη πεξηζζφηεξεο απφςεηο 

ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη απηφ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο βαζηθά ππνζπζηήκαηα, ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία ησλ πξνκεζεηψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε κέρξη ηελ πιεξσκή 

ησλ πξνκεζεπηψλ  

• eTendering. 

• eAwarding. 

• eOrdering. 

• eInvoicing. 

• ePayment. 

• eContracting. 

• eCatalogues 

Δπηπιένλ έλα ζχλνιν ηκεκάησλ δξνπλ ππνζηεξηθηηθά πξνο ηα αλσηέξσ νινθιεξψλνληαο ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ:  

• eSourcing. 

• eSecurity. 

• eAuction . 
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ηελ ζπλέρεηα αλαιχνπκε ην ξφιν ηνπ θάζε ηκήκαηνο - ιεηηνπξγίαο κέζα ζε κηα πιαηθφξκα 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ.  

 

1.5.1 eTendering.  

Σν eTendering αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο θαη δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο θαζψο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη δηαθίλεζεο ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηήλ εγγξάθσλ.  

πλήζσο ε φιε δηαδηθαζία ζπληνλίδεηαη κέζσ ελφο θεληξηθνχ por tal κέζσ ηνπ νπνίνπ είλαη 

δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή νη πξνθεξχμεηο θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά 

έγγξαθα(δηεπθξηλίζεηο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ιπ.). Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ portal νη 

πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ κέζσ ηππνπνηεκέλσλ ειεθηξνληθψλ θνξκψλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο. Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνκεζεπηψλ αλαθηψληαη 

απφ έλα ειεθηξνληθφ ζηνηρείν πξνκεζεπηψλ θαη ειέγρνληαη γηα ηελ νξζφηεηα ηνπο.  

Σέινο κέζσ ηνπ portal είλαη δπλαηή ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αλαζέηνπζαο αξρήο θαη 

πξνκεζεπηψλ.  

1.5.2  eAwarding.  

Σν ηκήκα απηφ απνζθνπεί ζηελ ππνβνήζεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

αθελφο κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ ηππνπνηεκέλσλ - ηεηξηκκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη 

αθεηέξνπ κέζσ ηεο ρξήζεο εξγαιείσλ ζηήξημεο απνθάζεσλ (decision support tools) ηα νπνία 

ππνβνεζνχλ ζηελ βαζκνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ, 

εληζρχνληαο έηζη ηελ δηαθάλεηα θαη ην αδηάβιεην ηεο δηαδηθαζίαο.  

Δπηπιένλ, ε κνλάδα απηή αλαιακβάλεη ηελ απνζηνιή γλσζηνπνίεζεο θαη φισλ ησλ 

ζρεηηδφκελσλ εγγξάθσλ ζηνλ επηιεγκέλν αλάδνρν-πξνκεζεπηή.  

1.5.3 eContracting  

Σν ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα αλαιακβάλεη λα ππνζηεξίμεη ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ.  

1.5.4 eOrdering.  

H κνλάδα απηή επηηειεί φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκηνπξγία θαη 

δηαθίλεζε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν φισλ ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηηο παξαγγειίεο εγγξάθσλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα επηηειεζζνχλ νη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη αλαγθαία ε χπαξμε ηππνπνηεκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ (eCatalogues) εηδψλ αλά πξνκεζεπηή.  
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Δπηπιένλ, ε χπαξμε ειεθηξνληθψλ κεηξψσλ πξνκεζεπηψλ θαη εηδψλ ζπληεινχλ νπζηαζηηθά 

ζηελ απνθπγή ζθαικάησλ θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγγειηψλ.  

1.5.5 eInvoicing.  

Σν ηκήκα απηφ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο θαη 

δηαθίλεζεο ησλ ηηκνινγίσλ κεηαμχ αγνξαζηή θαη πξνκεζεπηή.  

Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, ε χπαξμε ειεθηξνληθψλ κεηξψσλ πξνκεζεπηψλ θαη εηδψλ είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

 

1.5.6 ePayment.  

Αλαθέξεηαη ζηελ δηαθίλεζε πιεξνθνξίαο πιεξσκψλ ή/θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθά 

ηεο πιεξσκήο κεηαμχ αγνξαζηή, πξνκεζεπηή θαη ηξάπεδαο. Δπηπιένλ ε κνλάδα απηή 

ππνζηεξίδεη ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ.  

1.5.7 eCatalogues.  

Σν θφζηνο ηήξεζεο, αλαλέσζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ θαηαιφγσλ είλαη πςειφ. 

Πξάγκαηη, φηαλ θάζε πξνκεζεπηήο ρξεζηκνπνηεί δηθνχ ηνπ ηχπνπ θαηαιφγνπο, ηφηε ε 

επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ είλαη ρξνλνβφξα θαη επηξξεπήο ζε ζθάικαηα αθνχ απαηηείηαη ε 

αληηζηνίρηζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θσδηθνπνηήζεσλ - νξνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

θάζε πξνκεζεπηήο θαζψο θαη ε εθ λένπ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ.  

Οη ειεθηξνληθνί θαηάινγνη έρνπλ κηα θνηλή - πξνηππνπνηεκέλε δνκή θαη βαζίδνληαη ζε 

εληαία ειεθηξνληθά κεηξψα πξνκεζεπηψλ θαη εηδψλ ηα νπνία δνκνχληαη επίζεο βάζεη 

πξνηχπσλ.  

„Έηζη, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ:  

 Δπηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ, αθνχ δελ απαηηείηαη αληηζηνηρίζεηο θαη  

επαλεηζαγσγέο ησλ ζηνηρείσλ.  

 Ζ ηππνπνηεκέλε δνκή ησλ ειεθηξνληθψλ θαηάινγσλ επηηξέπεη ηελ αλεχξεζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ πνπ ςάρλνπλ ηνπο ειεθηξνληθνχο 

θαηαιφγνπο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ( e Sourcing).  

 Γηεπθνιχλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπ αλάδνρνπ πξνκεζεπηή (eAwarding) 

αθνχ ηα ζηνηρεία ησλ θαηαιφγσλ είλαη άκεζα ζπγθξίζηκα.  

 Γηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο ιήςεο παξαγγειηψλ(eOrdering) 
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Μηα πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ είλαη δπλαηφ λα παξέρεη κέζσ ελφο portal ηα 

εξγαιεία ζηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε ησλ θαηαιφγσλ ηνπο. Οη 

θαηάινγνη κπνξνχλ λα θπιάζζνληαη είηε θεληξηθά ζε έλα αξκφδην δεκφζην θνξέα(π.ρ. γεληθή 

γξακκαηεία εκπνξίνπ) είηε ζε θάζε πξνκεζεπηή ρσξηζηά. ε θάζε πεξίπησζε φκσο πξέπεη λα 

έρνπλ κηα εληαία κνξθή ε νπνία ζα επηηξέπεη  ηελ αλεχξεζε θαη πξφζθιεζε ησλ θαηάιιεισλ 

πξνκεζεπηψλ.  

1.5.8 eSourcing.  

Σν eSourcing αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ΣΠΔ γηα ηελ αλεχξεζε - αλαδήηεζε 

ησλ θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ (πνηφηεηα, ηηκή, ρξνληθή 

δηάξθεηα).  

Πξνο ηνχην, νη αλαζέηνπζεο αξρέο είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηνχλ εμεηδηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ (agents) ηα νπνία αλαδεηνχλ ζηνηρεία πξνκεζεπηψλ, εηδψλ θαη 

ηηκψλ ζηα ειεθηξνληθά κεηξψα εηδψλ πξνκεζεπηψλ θαη ζηνπο ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο 

εηδψλ.  

Απφ ηελ κεξηά ηνπο, νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερλνινγίεο push (π.ρ. 

RSS feeds) έηζη ψζηε λα ελεκεξψλνπλ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο γηα λέεο ηηκέο ή λέεο εθδφζεηο 

ησλ θαηαιφγσλ ηνπο.  

Πξνθαλψο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη πξνκεζεπηέο θαινχληαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, ν 

ξφινο ηνπ eSourcing είλαη πεξηνξηζκέλνο.  

1.5.9 eSecurity.  

Σo ππνζχζηεκα απηφ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ επηπέδσλ 

αζθάιεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδνληαη:  

 Με απνπνίεζε (non  repudiation): νη πξνκεζεπηέο δελ ζα κπνξνχλ λα απνπνηεζνχλ 

εθ ησλ πζηέξσλ ηελ ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο.  

 Απζεληηθφηεηα (authentication) : θάζε ζπλαιιαζζφκελνο πξέπεη λα είλαη πξάγκαηη 

απηφο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη είλαη.  

 Δκπηζηεπηηθφηεηα(confidentiality): ε πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα απνθαιχπηεηαη 

κφλν ζηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά άηνκα.  

 Αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ (data integrity): ηα δεδνκέλα πξέπεη λα κέλνπλ αλαιινίσηα 

θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο απφ ηνλ απνζηνιέα ζηνλ παξαιήπηε.  

 Υξνληθή ζήκαλζε (time  stamping): νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ρξνληθή 

ζήκαλζε ψζηε λα ειέγρεηαη ην εκπξφζεζκν ή φρη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ . 
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Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αλσηέξσ κεραληζκψλ αζθαιείαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ρξήζεο 

ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ρξήζεSSL θ.ιπ.  

πκπεξαζκαηηθά, αλ θαη ην ππνζχζηεκα απηφ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ησλ 

πξνκεζεηψλ απηή θαζεαπηή, σζηφζν ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ απνηειεί 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ έξξπζκε ιεηηνπξγία κηαο πιαηθφξκαο 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ.  

1.5.10 eAuction  

Σν ππνζχζηεκα απηφ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ(e-

auctions ) φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ λέα νδεγία2004/ 18/EC.  

Οη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο απνηεινχλ κηα δπλακηθή - επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία πνπ 

βαζίδεηαη ζε έλαλ ειεθηξνληθφ κεραληζκφ παξνπζίαζεο λέσλ, κεησκέλσλ ηηκψλ ή/ θαη λέσλ 

αμηψλ φζνλ αθνξά νξηζκέλα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ.  

Οη δεκνπξαζίεο δελ απνηεινχλ πιήξε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, αιιά κέξνο απηήο.  

Γηεμάγνληαη έπεηηα απφ πξνθαηαξθηηθή πιήξε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ(αλνηθηφο, 

θιεηζηφο ή κε δηαπξαγκάηεπζε δηαγσληζκφο), επηηξέπνληαο ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο µε βάζε 

απηφκαηε κέζνδν αμηνιφγεζεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα δηεμαγσγή δεκνπξαζίαο είλαη 

λα κπνξνχλ νη παξάκεηξνη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ λα νξηζηνχλ κε αθξίβεηα Μφιηο 

νινθιεξσζεί ε πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ε αλαζέηνπζα αξρή ζηέιλεη πξφζθιεζε ζηνπο 

επηιερζέληεο πξνκεζεπηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δεκνπξαζία.  
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2  

Υπάπσοςζερ ηεσνολογίερ -ππογπάμμαηα ζηην 

ελληνική αγοπά 

2.1 Η καηάζηαζη ζηην ελληνική αγοπά 

Σν 2008 ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηά ειεθηξνληθέο αγνξέο, ε Business 

Exchanges[12], ε CosmoOne[13], ε e-Logistics , ε Yassas.com[15], ε 

Retail@link[16], ε B2B Construct[14] θαη ε IS Impact (i@connect service). Απφ 

απηέο, νη 2 πξψηεο είλαη νξηδφληηεο θαη νη 4 επφκελεο θάζεηεο, ελψ ε ηειεπηαία είλαη 

eBusiness solution provider. ε απηέο ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 2.250 

επηρεηξήζεηο, ελψ έρεη εθηηκεζεί φηη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηηθά 

δηεμάγνπλ ζπλαιιαγέο κέζσ απηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ είλαη πεξίπνπ 1.500. 

χκθσλα κε έξεπλα, ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζε ην Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθνχ 

Δπηρεηξείλ (ELTRUN) ηνπ ΟΠΑ απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007 σο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2008, νη ειεθηξνληθέο αγνξέο αλαδεηθλχνληαη σο ν ηξφπνο εηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ 

πνπ πηνζεηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Οη εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ε ειεθηξνληθή παξαγγειηνιεςία, νη ειεθηξνληθέο 

δεκνπξαζίεο θαη νη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο. Σειεπηαία ζε δηεηζδπηηθφηεηα 

θαίλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ transaction clearing. 
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 Παξφκνηα, νη ππεξεζίεο πνπ πξνηίζεληαη νη επηρεηξήζεηο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν κειινληηθά, είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ εθαξκφδνληαη 

πεξηζζφηεξν ζήκεξα. 

 H ζπκκεηνρή κηαο επηρείξεζεο ζε ειεθηξνληθέο αγνξέο έρεη αξθεηά νθέιε 

ζεκαληηθφηεξν απφ ηα νπνία είλαη ε κεγάιε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηά 

ηεο ζηελ αγνξά. Δπίζεο, νη εηαηξίεο θεξδίδνπλ ζεκαληηθά ζε ζέκαηα 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζε πνηφηεηα, ζε ρξφλνπο πξνκήζεηαο θαη 

δηαρείξηζεο, ζε θεξδνθνξία αιιά θαη ζε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο. 

 Οη εηαηξίεο ελδηαθέξνληαη θαη γηα ηε ζρέζε πνπ έρνπλ νη αληαγσληζηέο ηνπο 

κε ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο. πσο πξνθχπηεη ινηπφλ, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

κηζνχο αληαγσληζηέο ησλ εηαηξηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθέο αγνξέο κε 

απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπο ζηνπο πξνκεζεπηέο, ζηνπο 

αγνξαζηέο θαη γεληθφηεξα ζηελ αγνξά. 

 ζνλ αθνξά ηνπο θχξηνπο πξνκεζεπηέο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ 

ειεθηξνληθέο αγνξέο, νη εηαηξίεο ληψζνπλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε δηαηήξεζε 

θαιψλ ζρέζεσλ καδί ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ, νθείιεηαη θπξίσο ζην φηη, πέξαλ 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πξνκεζεπηέο, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ειεθηξνληθέο 

αγνξέο, επσθεινχληαη πάξα πνιχ θαη νη ίδηεο νη εηαηξίεο, αθνχ νη ιεηηνπξγίεο 

ηνπο γίλνληαη πιένλ πην απνδνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο. Αλάινγα πξνθχπηεη, 

φηη θαη ε απνθνπή ηνπο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο γίλεηαη πην δχζθνιε. 

 Αληίζηνηρα θαη ζηνπο πειάηεο ησλ εηαηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ειεθηξνληθέο 

αγνξέο, ε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ καδί ηνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζψο 

ζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ εηαηξηψλ. Καη ζε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε, ε ιήμε ηεο ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο δελ είλαη εχθνιε. 

 

2.2 Πποφόνηα ζηην ελληνική αγοπά 

2.2.1   CosmoOne 

 

 

Ζ cosmoONE ηδξχζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000 θαη μεθίλεζε ηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001. Απφ ηα πξψηα βήκαηα, ηελ πξνζπάζεηά ηεο ζηεξίδνπλ ζεκαληηθνί 

νξγαληζκνί, γεγνλφο πνπ πηζηνπνηεί ηελ αμία ηνπ έξγνπ ηεο.  

ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην ζπκκεηέρνπλ νη εηαηξίεο: COSMOTE (30,87%), ΟΣΔ (30,87%), 

Alpha Bank (15%), ΓΗΖΝΔΚΖ Πιεξνθνξηθή (13,18%) θαη Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
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(10,08%). ήκεξα, ε cosmoONE θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε ζηνλ ηνκέα ηνπ δηεπηρεηξεζηαθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ [B2B] ζηε ρψξα καο. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2001 ε εηαηξία παξνπζηάδεη 

ζηαζεξνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη ζπλερή βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο. Ζ 

έκπξαθηε εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ ηεο απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη κέζα ζηα 3 πξψηα 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο αμίαο κεγαιχηεξεο ηνπ 1 

δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ.  

Δπηρεηξεκαηηθόο θνπόο  

θνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη λα παξέρεη ππεξεζίεο θαη ιχζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ άκεζνπ ή/θαη έκκεζνπ θφζηνπο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο αγνξέο, ηηο πξνκήζεηέο, θαη ηηο εηαηξηθέο ηνπο κεηαθηλήζεηο.  

Όξακα  

Σν φξακα ηεο cosmoONE είλαη λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κεηαμχ  επηρεηξήζεσλ θαη ηειεκαηηθήο δηαρείξηζεο εηαηξηθψλ 

ζηφισλ, ζηελ Διιάδα θαη ζηα Βαιθάληα. Οπζηαζηηθά ε εηαηξία άλνημε ην δξφκν ζε 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. ήκεξα ε cosmoONE δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φιεο ηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο - 

αλεμάξηεηα ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαη ηνπ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηάο ηνπο - λα ζπλαιιάζζνληαη κε 

επθνιία, αζθάιεηα, αμηνπηζηία θαη ηαρχηεηα, επεθηείλνληαο έηζη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ πην άκεζν θαη πξνζνδνθφξν ηξφπν.  

 

 

2.2.2 Business Exchanges Α.Δ. -  be24.gr 

 

 

Ζ Business Exchanges Α.Δ. κέζσ ηνπ be24.gr δεκηνπξγεί δπλακηθέο, αμηφπηζηεο θαη 

αζθαιείο ειεθηξνληθέο Β2Β αγνξέο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. ηφρνο ηεο είλαη 

λα θαηαζηεί ε θπξίαξρε θνηλφηεηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα κεγηζηνπνηψληαο ηα 

νθέιε ησλ εηαηξηψλ-πειαηψλ ηεο κέζσ επηηπρεκέλσλ ιχζεσλ Business-to-Business.  

Ζ Business Exchanges δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 2001 ζηνλ ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο αηρκήο θαη εκπεηξία πξνεξρφκελε απφ ρψξεο 

δξαζηεξηνπνηνχκελεο απφ δεθαεηία ζην e-επηρεηξείλ. πζηήκαηα Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ 

θαη βειηηζηνπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ησλ εηαηξεηψλ, 
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ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ (ePayments), αγνξά πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ κέζσ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθέο πινπνηεκέλεο 

ιχζεηο.  

Ήδε ε Business Exchanges δηαζέηεη κηα δηεπξπκέλε βάζε ζπκκεηερφλησλ, πξνκεζεπηψλ θαη 

αγνξαζηψλ, θαη έρεη επελδχζεη ζε πςεινχ επηπέδνπ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαζψο θαη ζηνλ 

αξηηφηεξν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο παγθφζκηαο αγνξάο.  

 Μεηνρηθή ύλζεζε  

Ζ Business Exchanges Α.Δ. είλαη ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ Eurobank EFG εμεηδηθεπκέλε ζε 

ζέκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  

 ηόρνη 

To be24 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. Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ εηαηξηθνχ θφκβνπ http://www.be24.gr//,  νη 

επηρεηξήζεηο έρνπλ πξφζβαζε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία γηα αχμεζε ξεπζηφηεηαο θαη 

ειαρηζηνπνίεζε ξίζθνπ θαη δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο.  

 Πιενλεθηήκαηα 

Ζ αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ (operations), νη 

επελδχζεηο θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο νηθνλνκηψλ θιίκαθνο γηα ηνπο πειάηεο-

ζπκκεηέρνληεο, ε ππάξρνπζα ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη νη ηερλνινγηθνί αιιά θαη 

επηρεηξεκαηηθνί ζπλεξγάηεο πςειφηαηνπ θχξνπο θαη απνδεδεηγκέλεο αμίαο δηεζλψο 

εγγπψληαη ηελ επηηπρία ζε θάζε εηαηξία-κέινο ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ηεο Business 

Exchanges.  

Γπλαηά «ραξηηά» ν πξσηνπνξηαθφο ηξφπνο ζθέςεο θαη νη επηηπρεκέλεο εκπεηξίεο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή αγνξά, ε ζηξαηεγηθή δέζκεπζε ηνπ 

κεηφρνπ ηεο εηαηξίαο ζην φξακα ηεο δεκηνπξγίαο επηηπρεκέλσλ ειεθηξνληθψλ ιχζεσλ, 

θαζψο θαη ε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα ζηηο ζπλαιιαγέο, πνπ εμαζθαιίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ 

πην πξνεγκέλσλ ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο θαη θξππηνγξάθεζεο (πηζηνπνίεζε server κε 

ρξήζε Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ ηεο VeriSign θαη πηζηνπνίεζε ρξεζηψλ κε username, 

password αιιά θαη πξνζσπηθφ θσδηθφ έγθξηζεο).  

 Τπεξεζίεο 

 Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθώλ Πξνκεζεηώλ (e- Procurement)  

o Ηιεθηξνληθό ύζηεκα Απηνκαηνπνίεζεο Αγνξώλ  

http://www.be24.gr/
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 Σππνπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ εγθξηηηθψλ ξνψλ αγνξψλ θαη 

ησλ ζηαδίσλ θαη θιηκαθίσλ  εγθξίζεσλ (approval workflows) κε 

βάζε ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ή θαλνληζκνχο ηεο εηαηξείαο 

 Σππνπνίεζε θαη Καηαινγνπνίεζε αγνξαδνκέλσλ εηδψλ θαη 

ππεξεζηψλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε εηαηξείαο θαη ηηο ήδε 

δηαπξαγκαηεπκέλεο ζπκβάζεηο αγνξψλ 

 Ζιεθηξνληθή δηαβίβαζε παξαγγειηψλ πξνο ηνπο Πξνκεζεπηέο 

 Σππνπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ φπσο Γηαρείξηζε Αηηεκάησλ 

Σαμηδηψλ (e-Travel) – δεκηνπξγία παξαγγειίαο, εθαξκνγή ηεο 

εζσηεξηθήο  

 χζηεκα Αλαθνξψλ θ.α. 

 Οθέιε:  

Μείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο  

Απηνκαηνπνίεζε θαη πξνηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ 

Πιήξεο έιεγρνο αγνξψλ θαη ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δηαδηθαζηψλ 

Σήξεζε ησλ πξνδηαπξαγκαηεπκέλσλ ζπκθσληψλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ζεκαληηθή κείσζε ή θαη εμάιεηςε ησλ αγνξψλ 

εθηφο δηαδηθαζίαο (maverick buying).  

o Ηιεθηξνληθό ύζηεκα Απηνκαηνπνίεζεο Πσιήζεσλ 

 Σππνπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε παξαγγειηνιεςίαο απφ δίθηπν 

Αγνξαζηψλ 

 Σππνπνίεζε θαη Καηαινγνπνίεζε πξνζθεξφκελσλ εηδψλ θαη 

ππεξεζηψλ κε βάζε ηνπο αγνξαζηέο πνπ απεπζχλνληαη 

 Γηαρείξηζε εκπνξηθήο πνιηηηθήο θαη ηηκνθαηαιφγσλ 

 χζηεκα Αλαθνξψλ θ.α.  

 Οθέιε: 

Μείσζε ηνπ θφζηνπο δηεθπεξαίσζεο ησλ παξαγγειηψλ ιφγσ ηεο 

απηνκαηνπνίεζεο θαη πξνηππνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 

παξαγγειηψλ  

Μείσζε θφζηνπο πξνψζεζεο πξντφλησλ. Βειηίσζε ζηε δηαρείξηζε 

ηεο πιεξνθνξίαο ζε φηη αθνξά ηηο πσιήζεηο, ηνπο ηδίξνπο, ηηο 

θαηεγνξίεο πξντφλησλ θαη ηνπο πειάηεο, κε απνηέιεζκα ηελ 

δηεπθφιπλζε ζε ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ.   
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 Ηιεθηξνληθό ύζηεκα Γηαπξαγκαηεύζεσλ (e-Tendering, e-Auctioning) 

o RFQ - Πξφρεηξνη Γηαγσληζκνί / Έξεπλεο Αγνξάο γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ / 

ππεξεζηψλ Γπλακηθέο Γηαπξαγκαηεχζεηο (Dynamic Trade) γηα ηελ 

πξνκήζεηα πιηθψλ / ππεξεζηψλ. Παξαδείγκαηα κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ 

είλαη: Αλνηθηή Αίηεζε Σηκψλ (Open RFQ), θξαγηζκέλε Αίηεζε Σηκψλ 

(Sealed RFQ), Μεηνδνζία Αγγιηθνχ Σχπνπ, Μεηνδνζία Οιιαλδηθνχ Σχπνπ, 

Μεηνδνζία Ηαπσληθνχ Σχπνπ, Μεηνδνζία κε θξαγηζκέλεο Πξνζθνξέο, 

Μεηνδνζία Με θξαγηζκέλεο Πξνζθνξέο βάζεη Υξνλνδηαγξάκκαηνο, 

Παξάιιειε Γηαπξαγκάηεπζε, πλερήο Γηαπξαγκάηεπζε 

o Οθέιε: 

Μείσζε ηνπ θφζηνπο πξνκεζεηψλ κε αμηνπνίεζε ηνπ φγθνπ ησλ πξνκεζεηψλ 

ηνπ πειάηε θαη ηεο ζσξεπηηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπ δχλακεο. 

Μείσζε θφζηνπο θηήζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε ηαπηφρξνλε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο (best value for money). Γηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηνπ αδηάβιεηνπ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ.  

o Γπλακηθέο Γηαπξαγκαηεχζεηο (Dynamic Trade) γηα ηελ πψιεζε πξντφλησλ / 

ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπνίεζε πιηθψλ. Παξαδείγκαηα πιεηνδνηηθψλ 

δηαγσληζκψλ είλαη: Αλνηρηή Αίηεζε Πξνζθνξψλ (Open RFB), θξαγηζκέλε 

Αίηεζε Πξνζθνξψλ (Sealed RFB), Πιεηνδνζία Αγγιηθνχ Σχπνπ, 

Πιεηνδνζία Οιιαλδηθνχ Σχπνπ, Πιεηνδνζία Ηαπσληθνχ Σχπνπ, Πιεηνδνζία 

Με θξαγηζκέλεο Πξνζθνξέο, Πιεηνδνζία Με θξαγηζκέλεο Πξνζθνξέο, 

Πιεηνδνζία Με θξαγηζκέλεο Πξνζθνξέο βάζεη Υξνλνδηαγξάκκαηνο, 

Παξάιιειε Γηαπξαγκάηεπζε, πλερήο Γηαπξαγκάηεπζε. 

o Οθέιε: 

Αμηνπνίεζε δπλακηθνχ θαλαιηνχ πξνψζεζεο πξντφλησλ / ππεξεζηψλ 

Δπίηεπμε βέιηηζηεο ηηκή πψιεζεο  / εθπνίεζεο. 

Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε απνζεκάησλ.  

   

 Τπεξεζίεο Δθθαζάξηζεο πλαιιαγώλ: 

o On line Τπεξεζία Ζιεθηξνληθήο Δθθαζάξηζεο πλαιιαγψλ ελφο 

Πξνκεζεπηή κε ην δίθηπν Αγνξαζηψλ ηνπ βαζηζκέλε ζε δαλεηαθά πξντφληα 

ηεο Eurobank EFG. 
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o On line Τπεξεζία Ζιεθηξνληθήο Δθθαζάξηζεο πλαιιαγψλ ελφο 

Πξνκεζεπηή κε ην δίθηπν Αγνξαζηψλ ηνπ βαζηζκέλε ζηε ρξέσζε 

θαηαζεηηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξνχλ νη Αγνξαζηέο ζηελ Eurobank EFG.  

o On line Τπεξεζία Ζιεθηξνληθήο Δθθαζάξηζεο πλαιιαγψλ ελφο 

Πξνκεζεπηή κε ην δίθηπν Αγνξαζηψλ ηνπ βαζηζκέλε ζηε ρξέσζε 

θαηαζεηηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξνχλ νη Αγνξαζηέο ζε νπνηαδήπνηε 

Σξάπεδα ζπκκεηέρεη ζην ζχζηεκα ΓΗΑ. 

Οθέιε: 

Πξφζβαζε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία γηα αχμεζε ξεπζηφηεηαο ή / θαη 

ειαρηζηνπνίεζε ξίζθνπ θαη δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο (π.ρ. θφζηνο επηηαγψλ 

θ.ιπ.). 

Μείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ιφγσ ηεο ειεθηξνληθήο είζπξαμεο ησλ 

ηηκνινγήζεσλ κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ησλ επηηαγψλ.  

   

 Τπεξεζίεο Γηαζύλδεζεο πζηεκάησλ: 

o Γηαζχλδεζε κε ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα ησλ πειαηψλ  

o Οθέιε: 

Απηνκαηνπνίεζε ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ φπσο π.ρ. ελεκέξσζε ηηκψλ ζην 

εζσηεξηθφ ζχζηεκα ηνπ πειάηε, έιεγρνο ηηκνινγίσλ, θαηαρψξεζε 

ηηκνινγίσλ, ελεκέξσζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θ.ιπ. 

Απηφκαηε ξνή πιεξνθνξίαο ρσξίο λα απαηηείηαη δηπιή πξνζπάζεηα 

θαηαρψξεζεο ησλ δεδνκέλσλ.   

 Πνηόηεηα 

Ζ be24, κε ζηφρν ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ, δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε 

ζέκαηα πνηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ε παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ 

δηαγσληζκψλ έρεη πηζηνπνηεζεί επηηπρψο, σο πξνο ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2008  
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2.2.3 B2B Construct 

 

 

H E-Construction Α.Δ ηδξχζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2002 κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε θαη παξνρή 

ιχζεσλ Γηεπηρεηξεζηαθνχ (b2b) Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ. Ζ 

εηαηξεία δεκηνχξγεζε ηελ πξψηε πχιε ζηνλ ρψξν κε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.b2bconstruct.gr.  

Ζ λέα ειεθηξνληθή αγνξά έξρεηαη λα πξνζθέξεη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο ζε κέιε, 

αγνξάζηξηεο θαη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο, δεκηνπξγψληαο, έλα λέν θιαδηθφ ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα. 

Με απηφλ ηνλ λέν ηξφπν ζπλεξγαζίαο, νη εηαηξείεο, ζα κπνξνχλ λα ζπλαιιάζζνληαη θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη ειεθηξνληθά κε αληηθείκελν θαηαζθεπαζηηθά θαη άιια πιηθά θαη ππεξεζίεο 

ζε έλα άξηηα δνκεκέλν θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ. 

Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζήκεξα απφ ηελ b2bconstruct.gr ζηα κέιε ηεο είλαη ν 

Δκπνξηθφο Καηάινγνο, ην χζηεκα Εεηήζεσλ / Πξνζθνξψλ, νη Γεκνπξαζίεο θαη άιιεο 

ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαιχπηνληαο εηδηθφηεξεο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ. 

Οη ππεξεζίεο απηέο εθηεινχληαη κέζσ Ηnternet θαη γηα ηε ρξήζε ηνπο, ην κφλν πνπ απαηηείηαη 

είλαη έλαο Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο κε ζχλδεζε ζην Ηnternet θαη εγθαηεζηεκέλν Internet 

Explorer 5.5 Service Pack 2 θαη άλσ. 

H b2bconstruct.gr ζηνρεχεη λα θαηαζηεί ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν σο ν πην 

νινθιεξσκέλνο ειεθηξνληθφο θφκβνο δηεπηρεηξεζηαθψλ ζπλαιιαγψλ πξνζθέξνληαο ηηο πην 

ζχγρξνλεο εθαξκνγέο θαη ιεηηνπξγηθέο ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ, αθνινπζψληαο 

παγθφζκηα πξφηππα πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο. 

 

Με ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ επειπηζηεί λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ πεξαηηέξσ 

αλαβάζκηζε ηνπ ξαγδαίσο αλαπηπζζφκελνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ. 

ξακα ηεο b2bconstruct.gr είλαη λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ δηάρπζε ηεο 

πιεξνθνξίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν εληφο θαη εθηφο ησλ εηαηξεηψλ, εληζρχνληαο ηνπο ζηελνχο 

δεζκνχο κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, πξνάγνληαο λέεο αμίεο θαη βειηηψλνληαο 

ηαπηφρξνλα ηηο δηαδηθαζίεο ζηνλ θιάδν, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 
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Οθέιε ηεο ρξήζεο ηεο b2bconstruct.gr  

1. Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, κέζσ ηεο απνδνηηθήο ζπιινγήο 

θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, γεγνλφο πνπ πξνάγεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ. 

2. Σππνπνίεζε ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, αθνινπζψληαο δηεζλή 

πξφηππα κε ζθνπφ ηελ απηνηέιεηα ησλ δηαδηθαζηψλ. 

3. Κεληξηθή πεγή αλαδήηεζεο ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, πξνζβάζηκσλ απφ φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία, παξέρνληαο παξάιιεια βειηησκέλε αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ κε ηελ δεκηνπξγία απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ινγηζηηθψλ 

θηλήζεσλ. 

4. Απνδνηηθόηεξνη κεραληζκνί επεμεξγαζίαο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

θαη ηνπ θφζηνπο κέρξη ηελ ηειηθή απφθαζε. 

5. Μεηώλεηαη ν ρξφλνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ πνπ νθείιεηαη ζε άιια κέζα 

επηθνηλσλίαο θαη ηξφπνπο δηάζεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 

6. Με ηελ δηεχξπλζε ηνπ "εζσηεξηθνχ θχθινπ" ηεο νκάδαο εξγαζίαο θαη ηελ εηζαγσγή 

ησλ επηπξφζζεησλ κειψλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ελζαξξύλεηαη κηα αηκφζθαηξα 

ζπλεξγαζίαο θαη επαγγεικαηηθήο ζπλέπεηαο.  

7. Μεγαιύηεξε πξνβνιή ζηελ αγνξά ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ αιιά θαη 

δεκηνπξγία επθαηξηψλ αλάπηπμεο ζε λέεο αγνξέο. 

8. Μείσζε ηνπ θόζηνπο πνπ νθείιεηαη ζηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ζηελ 

επηθνηλσλία αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε δεζκψλ εκπηζηνζχλεο. 
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3  

Πλεονεκηήμαηα & Κίνδςνοι από ηην σπήζη 

Ηλεκηπονικών Ππομηθειών 

3.1 Πλεονεκηήμαηα 

 

Απηή ε ελφηεηα αλαιχεη πνηνηηθά ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ 

ηερλνινγηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Σα νθέιε απηά αλακέλεηαη λα επηηαρχλνπλ ην 

ξπζκφ πηνζέηεζεο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ ηε ζηηγκή πνπ νη αβεβαηφηεηεο πνπ απνκέλνπλ 

πεξηνξίδνληαη ζε επίπεδν πνπ λα ελζαξξχλνπλ ζεκαληηθέο δεζκεχζεηο πφξσλ. 

Δηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο e-procurement αλαθέξνπλ εμνηθνλφκεζε ηνπ 42 

ηνηο εθαηφ ησλ δαπαλψλ θαηά ηηο αγνξαζηηθέο ζπλαιιαγέο. Απηή ε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

ζρεηίδεηαη κε ιηγφηεξεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε ιηγφηεξα 

ιάζε θαη κηα πην απνδνηηθή δηαδηθαζία πξνκήζεηαο. Ζ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζίσλ 

πξνκήζεηαο ε νπνία νθείιεηαη ζηελ ηερλνινγία ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, έρεη επίζεο ζεηηθή 

επίδξαζε ζην ρξφλν ηνπ θχθινπ αγνξψλ. Αλ θαη δελ είλαη άκεζα κεηξήζηκν ζε ρξεκαηηθέο 

αμίεο, ν γξεγνξφηεξνο ρξνληθφο θχθινο, πξνζθέξεη απμεκέλε επειημία θαη πην ελεκεξσκέλεο 

πιεξνθνξίεο θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππαγσγήο κηαο εληνιήο αγνξάο. 

Δπηπιένλ, νη ρξήζηεο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ αλαθέξνπλ επίζεο κείσζε ζηνλ αξηζκφ 



 

22 

 

πξνκεζεπηψλ, ην νπνίν ζπλέπάγεηαη κε ηελ κείσζε ηεο πξνκεζεπηηθήο πνιππινθφηεηαο, 

ρακειφηεξεο ηηκέο, θαζψο θαη ηελ κείσζε ηνπ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ 

πξνκεζεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

  

Σν παξαθάησ ζρήκα  παξνπζηάδεη απηά ηα απνηειεζκάηα.  

 

 

Δηθόλα 1 – Μείσζε θόζηνπο ζηνπο ηνκείο ζε πνζνζηά 

 

Ζ παξαθάησ εηθφλα  παξέρεη κεξηθά παξαδείγκαηα απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ έλα πιήζνο ρξεζηψλ. Γείρλεη φηη ε 

εμνηθνλφκεζε θφζηνπο είλαη ε πξσηαξρηθή αηηηνινγία γηα ηηο επελδχζεηο ζε φιεο ηηο 

πιαηθφξκεο ηερλνινγίαο, αλ θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο απηέο νη εμνηθνλνκήζεηο 

επηηπγράλνληαη πνηθίιινπλ. Γηα παξάδεηγκα, νη νξγαληζκνί αλακέλνπλ κείσζε ηνπ θφζηνπο 

απφ ην e-procurement ινγηζκηθφ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ πξφζζεην έιεγρν ησλ κε- 

πξνβιεπφκελσλ δαπαλψλ (αγνξέο αγαζψλ απφ πξνκεζεπηέο κε ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε 

δελ έρεη επίζεκε ζρέζε θαη δηαπξαγκάηεπεηαη ζε ηηκέο βάζεο ηνπ φγθνπ πξνκήζεηαο). 

Αληηζέησο, ε πεγή ησλ εηζνδεκάησλ απφ απνηακηεχζεηο ησλ business-to-business 

δεκνπξαζίεο πξνέξρεηαη απφ ηελ πξφζβαζε ζε κηα επξχηεξε βάζε ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ 
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ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα ηελ αγνξά ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο, απνθηψληαο έηζη 

θαιχηεξεο ηηκέο, θαιχηεξε πνηφηεηα, ή θαη ηα δχν. 

 

 

Δηθόλα 2- Μεξηθά ζρόιηα από ρξήζηεο πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ 
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3.2 Πποβλήμαηα και απαιηήζειρ 

ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξνληαη νη θίλδπλνη πνπ ππάξρνπλ θαηά ηελ πηνζέηεζε ησλ 

ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ.  

 

 Δζσηεξηθνί θίλδπλνη γηα ηηο επηρεηξήζεηο:  νη εηαηξείεο είλαη αβέβαηεο γηα ην αλ 

έρνπλ ηα θαηάιιεια κέζα γηα λα εθαξκφζνπλ κε επηηπρία κηα ιχζε ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ. Ο πεηξακαηηζκφο ησλ εηαηξεηψλ κεηά απφ κηα «βιέπνληαο θαη 

θάλνληαο» ζηξαηεγηθή κπνξεί λα βνεζήζεη λα αλαπηπρζνχλ νη απαηηνχκελεο 

ηθαλφηεηεο απνξξφθεζεο. Ζ εθαξκνγή κηαο ιχζεο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ 

απαηηεί φρη κφλν φηη ην ίδην ην ζχζηεκα ζα απνδψζεη κε επηηπρία ηε δηαδηθαζία ηεο 

αγνξάο πνπ έρεη ελζσκαησζεί κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή πιεξνθνξηψλ. Απηή ε 

εζσηεξηθή ππνδνκή πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα φπσο ε ινγηζηηθή, ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε δηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,  ε δηαρείξηζε 

απνζεκάησλ, νη πιεξσηένη ινγαξηαζκνί, θαζψο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ 

κεηξεηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί πνπ πηνζεηνχλ ή ζθέθηνληαη λα πηνζεηήζνπλ 

ινγηζκηθά ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηήζεη ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο ζε άιια ζρεηηθά ζπζηήκαηα. Ζ ελζσκάησζε απηψλ ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ κε ηηο ππάξρνπζεο πιαηθφξκεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί φζν ην 

δπλαηφλ νκαιφηεξα. Ζ απνηπρία ηεο ελζσκάησζεο πξνθαιεί ηελ  επαλάιεςε ησλ 

εξγαζηψλ θαη ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αμηνπηζηία ηεο νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Δμσηεξηθνί επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη: Οη e-procurement ιχζεηο πξέπεη λα κηιάλε 

φρη κφλν  κε ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε 

εμσηεξηθέο πεγέο - θπξίσο ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. Οη εμσηεξηθέο πεγέο 

πξέπεη λα αλαπηχμνπλ εζσηεξηθά ζπζηήκαηα ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία 

κε ειεθηξνληθά κέζα - έλα ζέκα πνπ απαηηεί ηερλνινγηθέο επελδχζεηο, θαζψο θαη 

θίλεηξα γηα απηέο ηηο πεγέο. Γηα λα επηηχρνπλ νη e-procurement ηερλνινγίεο, πξέπεη 

νη πξνκεζεπηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Internet θαη λα παξέρνπλ επαξθείο επηινγέο 

θαηαιφγσλ πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο.  Ηδαληθά, νη 

πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο ζηελ κνξθή πνπ 

απαηηείηαη απφ ηνπο πειάηεο, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά πξνζαξκνζκέλε ηηκνιφγεζε 

θαη / ή εηδηθέο ζπκβαηηθέο ζπκθσλίεο, θαη λα ζηέιλεη ελεκεξψζεηο ζε ηαθηηθή βάζε. 

Παξφια απηά, νη πξνκεζεπηέο, ηδηαίηεξα απφ βηνκεραλίεο ρακεινχ ηδίξνπ, 

ελδερνκέλσο λα είλαη δηζηαθηηθνί ή αθφκε θαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ηεξήζνπλ ηηο 

ελ ιφγσ απαηηήζεηο ρσξίο εγγχεζε γηα ηηο κειινληηθέο εηζξνέο εζφδσλ. Ζ έιιεηςε 

θξίζηκεο κάδαο ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ κπνξνχλ λα είλαη πξνζβάζηκνη κέζσ ηνπ  e-
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procurement ζπζηήκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ, ζα πεξηνξίζεη ηηο επηπηψζεηο δηθηχνπ πνπ 

απνηεινχλ ηε βάζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ απνδνρή 

θαη πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο. Ζ ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο θνξείο απαηηεί επίζεο 

λένπο πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο πνπ λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

έρνπλ ζέζεη νη νξγαληζκνί λα ηνπο δερηνχλ ζηα δίθηπα ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη νξηζκέλα 

απφ ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ζρεηίδνληαη κε e-procurement ηερλνινγίεο (π.ρ. 

πιεηζηεξηαζκνί, θνηλνπξαμίεο θαη αληαιιαγέο), ζαθψο νξακαηίδνληαη ηε ρξήζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ κε ηνπο νπνίνπο ν αγνξαζηήο δελ έρεη πξνεγνπκέλσο επηρεηξεζηαθέο 

ζπλαιιαγέο, νη εηαηξείεο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ κεραληζκνχο πνπ λα παξέρνπλ ζηνλ 

αγνξαζηή ηηο δηαβεβαηψζεηο φηη ν πξνκεζεπηήο είλαη αμηφπηζηνο θαη φηη ε βηνκεραλία 

έρεη δεκηνπξγήζεη πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ παξάδνζεο. 

 Κίλδπλνη Σερλνινγίαο: Οη εηαηξείεο θνβνχληαη επίζεο ηελ έιιεηςε ελφο επξέσο 

απνδεθηνχ πξφηππνπ θαη ηε ζαθή θαηαλφεζε σο πξνο πνίεο ηερλνινγίεο 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο θάζε εηαηξείαο. Ζ 

έιιεηςε κηαο επξέσο απνδεθηήο ιχζεο εκπνδίδεη ηελ έληαμε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ινγηζκηθψλ  ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζε νιφθιεξε ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ. Ζ 

ζεκαζία απηνχ ηνπ παξάγνληα θηλδχλνπ θαίλεηαη λα ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα 

ζαθή  θαη αλνηθηά πξφηππα πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ νξγαληζκψλ. 

Υσξίο επξέσο απνδεθηά πξφηππα γηα ηελ θσδηθνπνίεζε, ηελ ηερληθή, θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαδηθαζίαο, ε πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ ζα είλαη αξγή θαη ζα απνηχρεη ε επίηεπμε πνιιψλ απφ ηα αλακελφκελα 

νθέιε. 

 Κίλδπλνη ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ: έλα άιιν ζχλνιν ησλ 

θηλδχλσλ έρεη λα θάλεη κε ηελ αζθάιεηα θαη ηνλ έιεγρν ησλ ίδησλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Οη νξγαληζκνί πξέπεη λα έρνπλ εκπηζηνζχλε, γηα 

παξάδεηγκα, φηη νη άλεπ αδείαο εξγαζίεο δελ ζα δηαθφςνπλ ηελ παξαγσγή ή άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 

Έηζη, ε πξφθιεζε γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ 

είλαη λα παξέρεη ζηνηρεία ζηνπο κε ρξήζηεο φηη απηέο νη ηερλνινγίεο  

1. δελ ζα ππνλνκεχνπλ ηνλ έιεγρν, ηελ αζθάιεηα,  ηελ πξνζηαζία ηδησηηθψλ δεδνκέλσλ 

2. δελ είλαη ηφζν ηερληθά πνιχπινθέο ψζηε νη νξγαληζκνί ρσξίο επαξθή ζχλνιν 

ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ, λα κελ κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ, θαη  
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3. ην λέν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν λα παξέρεη ηα ζσζηά θίλεηξα γηα ηελ πξνκήζεηα 

πεξηνρψλ ηεο αιπζίδαο ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά νη ηερλνινγίεο 

απηέο. 
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4  

Σηπαηηγικέρ ςιοθεηήζειρ ηυν ηλεκηπονικών 

ππομηθειών  

 

 

Σν ζρήκα 1 πεξηγξάθεη ηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο πνπ νη εηαηξείεο πηνζεηνχλ γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ειεθηξνληθέο ηερλνινγίεο.  

Ζ πιεηνςεθία (70 ηνηο εθαηφ), πηνζεηνχλ ηελ ζηξαηεγηθή  «wait and see ». Οη εηαηξείεο απηέο 

ζπλήζσο είλαη είηε γλψζηεο ησλ εμειίμεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά, αιιά δελ επελδχνπλ 

πφξνπο (37 ηνηο εθαηφ), ή επελδχνπλ επηιεθηηθά κέρξη λα εληνπηζηεί ε θαηάιιειε 

ηερλνινγηθή εμέιημε ζην ρψξν ησλ πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο  (33 ηνηο 

εθαηφ). Οη εηαηξείεο απηέο δελ αληηιακβάλνληαη φηη ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο 

ησλ πξνζφλησλ ηνπο, ηνπο βνεζάεη ζηελ  κεηαηφπηζε θαζηεξσκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ ζηνλ ειεθηξνληθφ θφζκν. Παξ'φια απηά, παξαθνινπζνχλ ζηελά ηηο εμειίμεηο ζηηο 

ηερλνινγίεο απηέο, αλαγλσξίδνληαο ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπο ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν ηνπ 

εκπνξίνπ. Αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ γηα ην κέιινλ ηνπο θαη 

επελδχνπλ αξθεηά γηα λα ηα θαηαλνήζνπλ θαη λα θξίλνπλ κε σξηκφηεηα ηηο κέρξη ηφηε 

θηλήζεηο ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο ζην επηζπκεηφ ζηάδην. Οη εηαηξείεο απηέο δηεμάγνπλ ζε 

θάπνην επίπεδν επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κε ηνπο πξνκεζεπηέο, κέζσ ηνπ Internet ή 

ζρεδηάδνπλ λα ην πξάμνπλ θαηά ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. 
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Απηά ηα «πεηξάκαηα» κπνξεί λα απνηεινχλ κηθξή ζε αμία ρξεκαηηθέο κνλάδεο, αιιά είλαη 

επξέσο δηαδεδνκέλε ζηξαηεγηθή απφ πνιιέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ είηε δελ έρνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα, είηε δελ ζέινπλ λα ξηζθάξνπλ ηελ έξξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν πξνκεζεηψλ.  

Μία κηθξφηεξε θαηεγνξία (4 ηνηο εθαηφ) βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο, κηα πην 

παζεηηθή ζηξαηεγηθή ηεο παξαηήξεζεο ρσξίο λα πεηξακαηίδεηαη ή λα δείρλεη πξνζπκία γηα 

απφηνκε αιιαγή ησλ θαζηεξσκέλσλ δνκψλ ηεο. Ζ αιιαγή ζε απηή ηελ θαηεγνξία εηαηξεηψλ 

ζα επέιζεη ζαλ αλαγθαζηηθή απφξξνηα ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη φρη απφ δηθηά ηεο 

πξσηνβνπιία. 

Δπίζεο, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ θαηέρνπλ νη εηαηξείεο πνπ επηδεηθλχνπλ κηα πην επηζεηηθή 

ζηξαηεγηθή ζηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ    (27 ηνηο εθαηφ). Οη 

«ζεκαληηθέο επελδχζεηο γηα λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πξνβάδηζκα» 

 (3 ηνηο εθαηφ) ή νη θηλνχκελεο «γξήγνξα ζε e-procurement ηερλνινγίεο (24 ηνηο εθαηφ). Ζ 

ζηξαηεγηθή απηή κπνξεί λα εξκελεπζεί ζαθψο σο πην επηθίλδπλε θαζψο κπνξεί ηα 

απνηειέζκαηα λα κελ είλαη ηα επηζπκεηά θαη λα ραζνχλ πνιινί νηθνλνκηθνί πφξνη ηνπ 

νξγαληζκνχ, φπσο επίζεο λα δηαηαξαρζεί θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ ζεκαζία ησλ 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο αληαλαθιάηαη επίζεο ζην γεγνλφο φηη 

ην 41 ηνηο εθαηφ απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα e-

procurement πξνγξάκκαηα. Μφλν ην 7 ηνηο εθαηφ ησλ άιισλ νξγαληζκψλ θάλεη ην ίδην θαη 

πάλσ απφ ηα δχν ηξίηα αλαθέξνπλ φηη ε εηαηξεία ηνπο «ζέιεη λα είλαη ε εγεηηθή εηαηξεία ζηνλ 

θιάδν ηεο εθαξκνγήο e-procurement αθφκε θαη αλ ε πξνζπάζεηα δελ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί 

ζε άκεζν θέξδνο. 
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Δηθόλα 3- ηξαηεγηθέο γηα E-Procurement Technologies 

 

Αλαιπηηθά ζηελ εηθφλα 3αληηθαηνπηξίδνληαη νη ζηξαηεγηθέο σο εμήο: 

1 = Αθήζηε ηελ εθκάζεζε ηνπ θφζηνπο ζε άιινπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα επελδχζνπκε θαη 

εκείο  

2 = Έρνληαο επίγλσζε ησλ εμειίμεσλ ζηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο, αιιά δελ ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο βαζηθέο ηνπο πξνκήζεηεο απφ απηέο 

3 = Δπελδχνληαο επηιεθηηθά κέρξη ην βέιηηζην κνληέιν ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ λα 

εληνπηζηεί πιεξψληαο ηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ηεο εηαηξείαο. 

4 = Άκεζε κεηαθίλεζε ζηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο, αζρέησο ηνπ θφζηνπο  

5 = Δπελδχζηε ζε κεγάιν βαζκφ γηα λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πξνβάδηζκα ζηνλ ηνκέα 

ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. 
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Δηθόλα 4 -  Βαζκόο σξηκόηεηαο ησλ ειεθηξνληθώλ Πξνκεζεηώλ 

 

4.1 Δνδείξειρ για εθαπμογή ηλεκηπονικών ππομηθειών 

ηελ αγνξά θπθινθνξνχλ δηαγλσζηηθά εξγαιεία γηα ην θαηά πφζνλ ρξεηάδεηαη λα 

πηνζεηεζνχλ ιχζεηο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. πλήζσο φκσο, γηα ηελ ρξήζε ηνπο 

απαηηνχλ ζηνηρεία ηα νπνία είηε είλαη δπζεχξεηα, είηε δελ έρνπλ πνηέ ππνινγηζηεί. 

Άγλνηα απηψλ ησλ ζηνηρείσλ πηζαλψο λα ζεκαίλεη θαη αλάγθε πηνζέηεζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη ζνβαξφηεξεο ελδείμεηο πνπ πξέπεη λα καο νδεγήζνπλ ζηελ 

δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο πηνζέηεζεο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. 

 Μεγάινη θχθινη πξνκήζεηαο γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο αγνξέο θαη απμεκέλν 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπο 

 Μηθξή δηαπξαγκαηεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαηλφκελα αδηαθάλεηαο γηα 

ηηο ζπγθεληξσηηθέο αγνξέο κεγάιεο αμίαο 

 Γξαθεηνθξαηηθή αληηκεηψπηζε αγνξψλ κηθξήο αμίαο 

 Κακία βειηίσζε δηαδηθαζίαο, ρξφλνπ θαη θφζηνπο ζε νκνεηδείο 

επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο 
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 Γχζρξεζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη ζχγθξηζεο πξνκεζεπηψλ, πξντφλησλ 

θαη ηηκψλ κε ηε ρξήζε έληππσλ θαηαιφγσλ θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία 

επηθνηλσλίαο κε πξνκεζεπηέο κε ηελ ρξήζε ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ 

 Δλζηάζεηο θαη δηακαξηπξίεο απφ πξνκεζεπηέο 

 Τςειφο βαζκφο ιαζψλ ζηελ παξαγγειηνδνζία θαη παξαιαβέο. 

 Απμεκέλν maverick spending (out of contract purchasing) 

 Διιηπήο αλαιπηηθή δπλαηφηεηα θαη αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πξνκεζεηψλ 

 Υξνλνβφξεο θαη αλαμηφπηζηεο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ 

παξαζηαηηθψλ ζε πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα 

 

4.2 Ποιερ εηαιπείερ μποπούν να ςιοθεηήζοςν λύζειρ 

ηλεκηπονικών ππομηθειών 

 

Καηαξράο, νξγαληζκνί θαη εηαηξείεο πνπ έρνπλ κεγάιν φγθν πξνκεζεηψλ, ζχλζεηεο εηαηξηθέο 

δνκέο θαη γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο αγνξάο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ κεηαθξάδνληαη ζε ζεκαληηθά πνζά νηθνλνκηψλ. 

Δπίζεο, φκηινη εηαηξεηψλ φπνπ νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζε επίπεδν πξνκεζεηψλ επηθέξνπλ 

ζεκαληηθφ φθεινο ζε επίπεδν ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ. Δδψ ππάξρεη επίζεο θαη ε εμήο 

ηδηαίηεξε σθέιεηα: ε αλάιπζε εμφδσλ ζε επίπεδν ζπγαηξηθψλ είλαη ζέκα δχζθνιν, θαζψο 

κπνξνχλ λα αθνινπζνχληαη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη ή αθφκε θαη δηαθνξεηηθά κνληέια. ηελ 

πξνζπάζεηα ινηπφλ λα ελνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία εμφδσλ ηνπο ή λα πεξηγξάςνπλ νκνηνγελψο 

ηα ζηνηρεία θφζηνπο ηνπο, πξνθχπηεη πνιιαπιαζηαζκφο θαηεγνξηνπνηήζεσλ. Αληίζηνηρα, 

πξνθχπηεη ράνο θαηά ηελ αλάιπζε ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ αλά θαηεγνξία εμφδσλ. Ζ 

ινγηθή ηεο εληαίαο θαηεγνξηνπνίεζεο κε βάζε ηα δηεζλή πξφηππα βνεζά λα εμαιεηθζνχλ 

απηά ηα πξνβιήκαηα. 

Αθφκε ππνςήθηνη ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο είλαη ζπλεηαηξηζκνί θαη θνηλνπξαμίεο. Καη απηφ 

γηαηί έρνπλ νκνεηδείο πξνκήζεηεο, άξα κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη 

ζπλέξγηεο. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη πξνκεζεπηηθέο ελψζεηο επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ θαη 

ηα επηκειεηήξηα, πνπ ζα κπνξνχζαλ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, λα εμππεξεηήζνπλ ηα κέιε ηνπο. 

Σν ίδην κνληέιν, αιιά «αληεζηξακκέλν», κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην δίθηπν δηαλνκήο/ 

πσιήζεσλ ελφο θαηαζθεπαζηή ή θεληξηθνχ αληηπξνζψπνπ. Σν φθεινο ζε απηή ηελ 
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πεξίπησζε είλαη ε άκεζε ελεκέξσζε πξντφλησλ θαη ηηκψλ θαη κείσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ 

θφζηνπο ησλ παξαγγειηψλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πξνκεζεπηέο, έρνληαο δεκηνπξγήζεη ηνλ θαηάινγν ησλ πξντφλησλ 

ηνπο γηα έλαλ αγνξαζηή, κπνξνχλ εχθνια λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη γηα άιινπο πειάηεο 

ηνπο, αιιάδνληαο κφλν είδε θαη ηηκέο. Έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα απηνκαηνπνηήζνπλ 

ηελ εηζαγσγή ησλ παξαγγειηψλ ζην δηθφ ηνπο πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, θεξδίδνληαο ρξφλν 

θαη απνθεχγνληαο ιάζε θαηαρσξίζεσλ. Σα είδε ηνπο πξνβάιινληαη ζε φινπο ηνπο αηηνχληεο-

ρξήζηεο, άξα κεηψλεηαη ν ρξφλνο παξνπζίαο ησλ πσιεηψλ ζηνπο πειάηεο ηνπο, θαζψο ηνπο 

γλσξίδνπλ πηα ειεθηξνληθά. Ζ ελεκέξσζε ηνπ θαηαιφγνπ ηνπο γίλεηαη επίζεο ειεθηξνληθά 

κεηψλνληαο ηα θφζηε ελεκέξσζεο ησλ πειαηψλ κε fax, δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, εθδειψζεηο, 

έμνδα ηαμηδηψλ θ.ιπ. 

4.3 Βήμαηα ςλοποίηζηρ e-procurement 

4.3.1 Δπιλογή ππομηθεςηών 

Γηα λα ππάξμνπλ ζην ζχζηεκα εγθεθξηκέλνη ηηκνθαηάινγνη πξντφλησλ, πξέπεη λα ππάξμνπλ 

εγθεθξηκέλνη πξνκεζεπηέο. Δπνκέλσο,  ην πξψην βήκα γηα ηελ πινπνίεζε είλαη ε επηινγή 

ησλ πξνκεζεπηψλ. Ζ επηινγή ζα ζηεξηρηεί ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο 

πξνκεζεπηψλ θαη ζα πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα 

4.3.2 Καηηγοπίερ Διδών – Ππομηθεςηών  

Θα επηιεγνχλ θαη αξρήλ πξνκεζεπηέο πνπ θαιχπηνπλ ηηο  θαηεγνξίεο MRO, δει αλαιψζηκα, 

είδε γξαθείνπ, πιηθά θαη αλαιψζηκα πιεξνθνξηθήο, έπηπια, είδε θαζαξηφηεηαο, είδε 

θνπδίλαο, εηαηξηθά δψξα, αληαιιαθηηθά θιπ. Αθνινχζσο κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε θαη ζε 

πεξηζζφηεξν ζχλζεηα είδε, φπσο εξγαζίεο, αληαιιαθηηθά, απφζεκα απνζήθεο θιπ 

4.3.3 Τι θα ππέπει να λαμβάνοςν ςπόξιν ζηιρ ζςμβάζειρ; 

 Σνλ ρξφλν ηζρχνο ησλ ηηκψλ ησλ θαηαιφγσλ 

 Σελ ζπρλφηεηα ησλ παξαδφζεσλ αλά ζεκείν παξάδνζεο 

 Σελ ειάρηζηε αμία παξαγγειίαο 

 Σηο αιιαγέο ηνπ θαηαιφγνπ ζε ηηκέο θαη είδε 
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4.3.4 Γιασείπιζη πεπιεσομένος 

Με ηνλ φξν Πεξηερφκελν (Content), πξνζδηνξίδνληαη  νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

πξντφληα ή/θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ πξνκεζεπηψλ. Με ηε ζπκκεηνρή ελφο πξνκεζεπηή ζηηο 

εθαξκνγέο Β2Β ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, απηφκαηα δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα ππεξεζίεο  

δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ.  Οη ππεξεζίεο απηέο 

έρνπλ ζαλ αληηθείκελν ηα αθφινπζα: 

1. Παξαγσγή θαη Αλάξηεζε πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεζηζκέλσλ ηηκνθαηαιφγσλ  κε ηε 

κνξθή Ζιεθηξνληθψλ Καηαιφγσλ.   Σελ εξγαζία απηή αλαιακβάλεη  εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ (Content Analysts). Ζ πξσηνγελήο πιεξνθνξία αλαιχεηαη θαη 

επεμεξγάδεηαη θαηάιιεια γηα ηελ έγθαηξε παξαγσγή, ζπληήξεζε θαη αλάξηεζε 

(Content Administration) εκπινπηηζκέλνπ θαη έγθπξνπ πεξηερνκέλνπ. 

2. Γηαρείξηζε Δπηθνηλσλίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Δίλαη εξγαζίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη 

νη Content Account Managers, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηκήκαηα πξνζέιθπζεο θαη 

ελζσκάησζεο πξνκεζεπηψλ (Supplier Adoption). ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ελφο ελδηάκεζνπ θξίθνπ αλάκεζα ζηνπο αγνξαζηέο θαη πξνκεζεπηέο γηα 

ελεκέξσζε θαηαιφγσλ κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλεο κεζνδνινγίαο θαη 

ηεθκεξησκέλνπ πιηθνχ. 

Γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ, ππάξρνπλ ή/θαη αλαπηχζζνληαη 

ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία (Content Tools),  απφ έκπεηξνπο ζπκβνχινπο. 

Kάζε έλα είδνο (θσδηθφο) θάζε θαηαιφγνπ επεμεξγάδεηαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία ψζηε ηα είδε λα εκθαλίδνληαη ζηνπο αγνξαζηέο ζε κνξθή ζπγθξίζηκε θαη 

θαηάιιειε γηα αγνξά. Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη πεξηιακβάλνπλ: 

 Δπηθνηλσλία κε ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ φζνλ αθνξά ζηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ην πεξηερφκελν. 

 Παξαιαβή πεξηερνκέλνπ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, επηζεψξεζε, έιεγρνο χπαξμεο 

ππνρξεσηηθψλ πεδίσλ (Κσδηθφο είδνπο πξνκεζεπηή, Μνλάδα κέηξεζεο, χληνκε θαη 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή). 

 Data cleansing - έιεγρνο, επηζήκαλζε θαη επηθνηλσλία κε ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ 

χπαξμε θαη δηφξζσζε:  

o πνιιαπιψλ θσδηθψλ (SPNs). 

o πεξηηηψλ θελψλ αλάκεζα ζηνπο ραξαθηήξεο 

o αλάκηθησλ ραξαθηήξσλ (Διιεληθψλ-Αγγιηθψλ). 

 Kαλνληθνπνίεζε (Normalization), δειαδή αληηθαηάζηαζε ηπρφλ ζπληκήζεσλ ζηηο 

πεξηγξαθέο, κε ηηο θαλνληθέο ιέμεηο. 
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 Σππνπνίεζε (Standardization), δειαδή ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο ζεηξάο αλαθνξάο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ πεξηγξαθή γηα φια ηα νκνεηδή είδε ((Δίδνο, Καηαζθεπαζηήο, 

Μνληέιν, Δηδηθέο πιεξνθνξίεο π.ρ. ηπιφ, Pilot, Μπιε, πάρνο 0.28κκ, θ.ιπ.). 

 Καηεγνξηνπνίεζε πεξηερνκέλνπ (classification) θαηά ην δηεζλέο πξφηππν UNSPSC 

(United Nations Standard Product and Services Classification). 

 Δκπινπηηζκόο πεξηερνκέλνπ (Δnrichment) - (πξναηξεηηθά) - κε ηελ αλεχξεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηπρφλ επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Δηθφλεο θαη επεμεγεκαηηθά ζρήκαηα 

γηα ηα πξντφληα, Σερληθέο ή θαηαζθεπαζηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ, Video, 

Ηζηνζειίδα ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ πξντφληνο) ηα νπνία δε δίλνληαη ζηελ αξρηθή 

πεξηγξαθή. 

 Έιεγρνο Πνηόηεηαο (Quality Assurance). 

 IT Conversion θαη Upload (Αλάξηεζε πεξηερνκέλνπ). 

 Απνηύπσζε ξνώλ εγθξίζεσλ 

Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζα πξνζνκνίαδε ζαλ ιεηηνπξγία 

κε έλα e-shop αλ δελ ππήξραλ νη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο απνηππσκέλεο ζην ινγηζκηθφ. 

Κάζε εηαηξία γηα λα πξνβεί ζε κία παξαγγειία, αθνινπζεί έλα ηειείσο ζπγθεθξηκέλν πιάλν 

δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλά θαηεγνξία πξνκήζεηαο, αλά χςνο 

πξνκήζεηαο, αλά πξνκεζεπηή, αλά δηεχζπλζε θιπ. Σν ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ απνηππψλεη ηηο επηρεηξεζηαθέο απηέο δηαδηθαζίεο πνπ ζηελ νπζία 

είλαη κία ξνή εγθξίζεσλ γηα ηελ δηαδηθαζία αγνξψλ. Κάζε ρξήζηεο ηεο ξνήο αλαθέξεηαη  

(ζπλήζσο)  κε ην πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα, ή ελαιιαθηηθά κε ηνλ ηίηιν ηνπ (π.ρ. πξντζηάκελνο 

Data Center) ή κε ηελ functional ηδηφηεηα ηνπ (π.ρ. δηαρεηξηζηήο πξνκεζεπηψλ εηδψλ 

γξαθείνπ). 

Οη ειεθηξνπνηεκέλεο απηέο ξνέο εγθξίζεσλ έρνπλ επίζεο θαη άιιεο δπλαηφηεηεο θαη 

ηδηφηεηεο φπσο ιφγνπ ράξηλ λα εηδνπνηνχλ κε e-mail ηνπο επφκελνπο γηα πηζαλή ελέξγεηα, λα 

απνζηέιινπλ ππελζπκίζεηο, λα εθηεινχλ παξαθάκςεηο θιπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε 

επηρείξεζε ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο, φκσο ηψξα, απηέο είλαη 

απηνκαηνπνηεκέλεο, γίλνληαη γξεγνξφηεξα θαη επηπιένλ ππάξρεη ηρλειαζηκφηεηα γηα θάζε 

αίηεζε αγνξάο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη θαιχηεξε δπλαηφηεηα ειέγρνπ. 

4.3.5 Δκπαίδεςζη-ηεζη-ςλοποίηζη-ςποζηήπιξη 

Μεηά ηελ θαηαγξαθή, ηελ αλάιπζε θαηάζηαζεο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξσηνηχπνπ, 

αθνινπζεί ε εθπαίδεπζε ησλ «εηδηθψλ» ρξεζηψλ (power users - super users) ζε πξαγκαηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Ο ζθνπφο είλαη λα γίλεη κία πξψηε δνθηκή θαη πξφβα απφ ηνπο πξαγκαηηθά έκπεηξνπο 
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ρξήζηεο, λα ζπιιερζνχλ νη παξαηεξήζεηο, ηα ιάζε, νη παξαιείςεηο θαη ηα ζεκεία βειηίσζεο 

θαη λα εληαρζνχλ ζην ηειηθφ πεξηβάιινλ. 

Αλ ζην ζηάδην απηφ, πξνβιέπνληαη θαη νη έιεγρνη ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη παξάιιεισλ έξγσλ, 

φπσο δηαζχλδεζε κε ην ERP, Data Mining θιπ , ηφηε ειέγρνληαη θαη απηά ηα ππνζπζηήκαηα. 

Έηζη αθνινπζεί ε ηειηθή πινπνίεζε, ε εθπαίδεπζε ρξεζηψλ θαη πξνκεζεπηψλ θαη ην 

ζχζηεκα/εθαξκνγή/ππεξεζία πεξλά ζηελ θάζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Απφ ην ζεκείν απηφ θαη αθνινχζσο, είλαη δεδνκέλν φηη πξέπεη λα έρνπλ εμαζθαιηζηεί δχν 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πεξηβάιινληνο: 

 Τπνζηήξημε ρξεζηψλ επηρείξεζεο 

 Τπνζηήξημε Πξνκεζεπηψλ 

 Τπνζηήξημε ιεηηνπξγηψλ (αιιαγέο ξνψλ, δηαρείξηζε θαηαιφγσλ, θα) 

Ζ επηρεηξεζηαθή ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο: 

 Τπνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο γηα ην ζχζηεκα 

 Δλεξγφο ζπκκεηνρή αλσηέξνπ ζηειέρνπο ζαλ sponsor 

 Μέηξεζε ηεο απφδνζεο θαη πξνβνιή/επηθνηλσλία ησλ σθειεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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5  

E-procurement ζηην ελληνική βιομησανία 

ηποθίμυν και ποηών 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα εζηηάζνπκε ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία πνηψλ θαη ηξνθίκσλ πνπ 

απνηειεί έλα απφ ηνπο πην κεγάινπο θαη δπλακηθνχο ηνκείο ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο. [17]. 

Ο θχξηνο ζθνπφο καο ζηελ ελφηεηα απηή είλαη λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο επθαηξίεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο θαζψο επίζεο θαη ηα εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζε ηέηνηνπ είδνπο βηνκεραλίεο.  

Μία δηεξεπλεηηθή κειέηε έρεη δηεμαρζεί κε βάζε ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο κειέηεο( case stydies) 

ζε κεξηθνχο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαηαζθεπαζηέο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηελ Διιάδα (φινη 

κε δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο). Σα νλφκαηα ησλ εηαηξεηψλ δελ αλαθέξνληαη γηα ιφγνπο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο. 

5.1 Δλληνική αγοπά ηποθίμυν και ποηών 

Ζ Διιάδα έρεη πιεζπζκφ 10,6 εθαηνκκχξηα θαη ην ΑΔΠ θηάλεη ζηα 213,6 δηζεθαηνκκχξηα $ 

(ηζνηηκία αγνξαζηηθήο δχλακεο) [18].  Ζ δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα είλαη 

33,9%, ην νπνίν είλαη ζπγθξηηηθά ρακειφ ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν ηεο ΔΔ (49,3%), αιιά 

πεξηζζφηεξν απφ ην δηπιάζην ζε ζρέζε κε ηνπ παγθφζκην κέζν φξν πνπ θπκαίλεηαη ζην 

15,2% [19].  
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Ο ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζεο ζηελ Διιάδα, έρεη ζαλ θχξην παξάγνληα ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, 

ε νπνία επεθηείλεηαη γξήγνξα γηα λα ππνζηεξίμεη λέεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ [20]. 

Τπάξρνπλ πεξίπνπ 850 βηνκεραληθέο εηαηξείεο πνπ εκπιέθνληαη ζηα ηξφθηκα θαη ζηα πνηά κε 

πσιήζεηο πνπ θηάλνπλ ηα 7,2 δηζ. δνιαξίσλ, θαη θαζαξά θέξδε 430 εθαη. δνιαξίσλ [24]. Ζ 

βηνκεραλία απνηειεί ηελ θχξηα πεγή εμαγσγψλ ηεο ρψξαο, αθνχ έρεη πάλσ απφ ην 20% ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ. Ζ γεσξγία απαζρνιεί ην έλα ηέηαξην ηνπ πιεζπζκνχ θαη θαηέρεη 

ζρεδφλ ην έλα ηξίην ηνπ ΑΔΠ, παξάγνληαο θξνχηα, ιαραληθά, ειηέο, θαπλφ, δάραξε, ξχδη θαη 

ζηηάξη [20][18]. Σα ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα ζεσξνχληαη βαζηθφο θιάδνο γηα ην ζχλνιν ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο [17]. Αλάκεζα ζηα ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα, ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα 

αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αμίαο ησλ πσιήζεσλ, ππνδεηθλχνληαο ηε 

ζεκαζία απηήο ηεο ππφ-ηνκέα ζηελ ειιεληθή δηαηξνθή [17]. ηελ ειιεληθή βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ έρνπλ ηζρπξή παξνπζία εζληθέο εηαηξείεο, παξά ηελ παξνπζία ησλ 

κεγάισλ δηεζλψλ παξαγσγψλ θαη ησλ δηαλνκέσλ [17]. ηελ κεξηά ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ, 

ππήξμε κηα ζεκαληηθή κεηακφξθσζε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κε κείσζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ παληνπσιείσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ππεξαγνξάο, ηνπ cash and carry θαη ησλ 

εθπησηηθψλ ηνκέσλ [22].  

Ζ έξεπλα γηα ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ζηελ Διιάδα είλαη ζρεδφλ κεδακηλή, αθφκα 

πεξηζζφηεξν φηαλ εμεηάδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.  Σν 

άξζξν [21]θαη [24]απνηειεί κηα απφ ηηο ιίγεο εμαηξέζεηο. Οη ππάξρνπζεο κειέηεο είλαη είηε 

πνιχ γεληθέο είηε έρνπλ επηθεληξσζεί απνθιεηζηηθά ζηνλ ιηαληθφ ηνκέα ηνπ θιάδνπ. Καη νη 

δχν απηέο κειέηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξσηεκαηνιφγηα κε ηνπο δηεπζπληέο κάξθεηηλγθ σο ηελ 

θχξηα κέζνδν έξεπλαο. Απηέο νη κειέηεο απνθαιχπηνπλ φηη παξά ηα θάπνηα πηζαλά νθέιε, ν 

θιάδνο ζε γεληθέο γξακκέο ζα κπνξνχζε λα πηνζεηήζεη κε αξγφ ξπζκφ ηηο ειεθηξνληθέο 

πξνκήζεηεο. Σφζν ν αξγφο ξπζκφο θαζηέξσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ φζν θαη ε 

έιιεηςε έξεπλαο ζηελ πεξηνρή απνθαιχπηνπλ έλα θελφ πνπ έρεη ηεζεί απφ απηή ηελ έξεπλα. 

5.2 Ππόκληζη για αλλαγή: Ηλεκηπονικέρ Ππομήθειερ 

Σα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα πξνκεζεηψλ έρνπλ επηθξηζεί γηα ηηο αλαπνηειεζκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο ηνπο, ηελ έιιεηςε γηα έγθαηξε ελεκέξσζε θαη ηελ ππεξβνιηθή πνιππινθφηεηα 

ηνπο, φινη απηνί νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε απψιεηεο ζε ρξφλν θαη ρξήκα [25]. Οη 

ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ππφζρνληαη ηελ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, κε ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο έγθαηξεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη βειηηψλνληαο ην 

ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία, πνπ ζα νδεγήζεη ηειηθά  ζε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο θαη ηε 

βειηίσζε ηνπ ρξφλνπ ησλ δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ [27]. Χζηφζν, ηα νθέιε απηά δελ 

έξρνληαη ρσξίο εκπφδηα, θηλδχλνπο θαη πεξηνξηζκνχο [30]. 
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ηελ ελφηεηα  γίλεηαη κηα εθηελείο αλαθνξά ηφζν ζηα πξνηεξήκαηα φζν θαη ζηα εκπφδηα θαη 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. 

5.3 Μέθοδορ 

Απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο ελφηεηεο γίλεηαη θαλεξφ πσο ππάξρνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα 

ζηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο αιιά θαη ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ πηνζέηεζε ηνπο. Οη 

ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία πνηψλ θαη ηξνθίκσλ εκθαλίδεηαη λα κελ 

είλαη αλεπηπγκέλε, παξφιν απηά δελ έρεη γίλεη θακία ζεκαληηθή έξεπλα πάλσ ζηηο αηηίεο 

απηήο ηεο ηάζεο θαη θπξίσο θακία έξεπλα δελ ζηφρεπε λα θαηαλνήζεη πψο νη κάλαηδεξο 

παίξλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο. αλ απνηέιεζκα δεκηνπξγνχληαη δχν 

εξσηήκαηα:  

 ηη ζα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζηελ ειιεληθή 

βηνκεραλία πνηψλ θαη ηξνθίκσλ θαη  

 πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ εκπφδηζαλ ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο ζην λα πηνζεηήζνπλ 

ηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο. 

Καη ηα δχν απηά εξσηήκαηα ζρεηίδνληαη κε ην θαηά πφζν είλαη δηαηεζεηκέλνη νη κάλαηδεξο λα 

επελδχζνπλ ζηηο λέεο απηέο ηερλνινγίεο. ηνπο κάλαηδεξο ινηπφλ πξέπεη λα εζηηαζηεί ε 

πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ γηα λα θαηαλνήζνπλ ηη είλαη απηφ πνπ επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ηνπο. 

Ζ αξρηθή επηινγή γηα ηηο κειέηεο πεξηπηψζεσλ βαζίζηεθε ζην κέγεζνο ησλ εηαηξεηψλ απφ 

άπνςε ηδίξνπ [17]. Ο ιφγνο γηα ηελ ζηφρεπζε ζε κεγαιχηεξεο εηαηξείεο βαζίζηεθε ζηελ 

ππφζεζε φηη ήηαλ πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ εμεηάζεη ηελ επέλδπζε ζην e-procurement ζε 

αληίζεζε κε κηθξφηεξεο εηαηξείεο πνπ κνλαδηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ είλαη ε αχμεζε θεξδνθνξίαο 

βξαρππξφζεζκα. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ήηαλ λα επηηχρεη ε έξεπλα κηα ζεηξά απφ 

εηαηξείεο πνπ ζα αληηπξνζσπεχνπλ ην βηνκεραληθφ ηνκέα, φζνλ αθνξά ην κέγεζνο, ηα έζνδα 

θαη ην κεξίδην αγνξάο γηα λα επηηχρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Οη αξρηθέο επαθέο έγηλαλ κέζσ e-mail θαη ηειεθψλνπ, θαιψληαο ηηο εηαηξείεο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε κειέηε. Σέζζεξηο εηαηξείεο ζπκθψλεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ. Σξεηο  απφ 

απηέο θαηαηάζζνληαη αλάκεζα ζηηο 15 πξψηεο εηαηξείεο ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ ζηελ 

Διιάδα, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ κεγαιχηεξε ζε κεξίδην αγνξάο ηνπ θιάδνπ[17]. Ζ 

ηέηαξηε εηαηξεία δελ εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα Euromonitor, επεηδή ν θαηάινγνο απηφο δελ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο παξαγσγνχο πνηψλ, Χζηφζν, απηή είλαη ζπγθξίζηκε κε ηηο άιιεο ηξεηο 

απφ ηελ άπνςε ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ  εζφδσλ. Σν ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηε κειέηε θάιππηε πξντφληα φπσο ζλαθ, πνηά θαη θπξίσο πξντφληα γαιαθηνπαξαγσγήο, ν 

νπνίνο είλαη απφ ηνπο  κεγαιχηεξνπο ηνκείο ζηελ Διιάδα. Μία εμ΄απηψλ ήηαλ ε κεγαιχηεξε 

εηαηξεία γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηε ρψξα καο. Οη κειέηεο πεξηπηψζεσλ 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ δχν ζπλεληεχμεσλ «πξφζσπν κε πξφζσπν» ζε θάζε εηαηξεία. Ζ 

πξψηε ζεηξά ζπλεληεχμεσλ, ε νπνία δηεμήρζε ζηα ηέιε ηνπ 2002 (δηάξθεηαο πεξίπνπ δχν 

ψξεο) θαη ε δεχηεξε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2004. Οη πξψηεο επηζθέςεηο δηεμήρζεζαλ ζε ρψξν 

μελνδνρείνπ θαη πεξηειάκβαλαλ κηα ζπλέληεπμε ζρεηηθά κε ηελ παξαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

πξνκεζεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην επίθεληξν ησλ ζπλεληεχμεσλ απηψλ ήηαλ ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο ζε πξνκεζεπηέο θαη ηα εκπφδηα ηεο ειεθηξνληθήο αλάζεζεο 

ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο θαηά ηελ άπνςε ηνπο. 

Ζ δεχηεξε ζεηξά ζπλεληεχμεσλ δηεμήρζε κέζσ ηνπ ηειεθψλνπ θαη ήηαλ ζεκαληηθά 

κηθξφηεξε, πεξίπνπ 30 ιεπηά. Απηέο νη ζπλεληεχμεηο επηθεληξψζεθαλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

αιιαγψλ, ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ φζν θαη εμσηεξηθψλ, νη νπνίεο είραλ γίλεη εμαηηίαο ηνπ  e-

procurement. 

ε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλεληεχμεηο, δεπηεξνγελείο πεγέο πιεξνθνξηψλ, φπσο νη εζσηεξηθή 

πιεξνθφξεζε απφ ηελ θάζε εηαηξεία κε φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο  ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο ησλ 

πξνκεζεηψλ θαη ησλ ηεζζάξσλ εηαηξεηψλ. Σν αθφινπζν δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηηο πεγέο θαη 

ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ (Δηθ. 5). 

 

 

Δηθόλα 5 – Μέζνδνη ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

 

Πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ κειεηψλ πεξηπηψζεσλ, έγηλαλ αηηήζεηο ζηνλ θάζε νξγαληζκφ γηα 

λα βξεη ην πιένλ θαηάιιειν πξφζσπν πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη θαιχηεξα ζηε 

κειέηε. Έρνληαο δεκηνπξγήζεη κηα δηαπξνζσπηθή επαθή , ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ αξρηθή 

ζπλέληεπμε είρε απνζηαιεί απφ πξηλ, νχησο ψζηε λα  γλσξίδεη ην είδνο θαη ην βάζνο ησλ 

εξσηήζεσλ θαη λα ηνπο επηηξέςεη λα πξνεηνηκαζηνχλ θαιχηεξα γηα ηελ επηθείκελε 

ζπλέληεπμε. Οη εξγαδφκελνη πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηηο εηαηξείεο,  νη νπνίνη ζπλέβαιαλ ηφζν 
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ζηελ αξρηθή φζν θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα ζπλέληεπμε, ήηαλ νη δηεπζπληέο ησλ πξνκεζεηψλ ή νη 

Logistics, κάλαηδεξο ησλ αληίζηνηρσλ εηαηξεηψλ. ηειέρε ζε απηφ ην επίπεδν ζέζεσλ  είλαη 

πην πηζαλφ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηπρφλ πξσηνβνπιίεο θαη γηα ηα κειινληηθά ζρέδηα ζρεηηθά 

κε ην e-procurement θαη ηελ πηζαλή εθαξκνγή ηνπ. Χζηφζν, αλαγλσξίδεηαη φηη ε ρξήζε κφλν 

ελφο εξγαδφκελνπ αλά εηαηξεία είλαη έλαο πεξηνξηζκφο ηεο κειέηεο. Γχν δηαθνξεηηθά 

εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ πξνεηνηκαζκέλα γηα ηηο ζπλεληεχμεηο:  

 Έλα εξσηεκαηνιφγην γηα ηηο εηαηξείεο πνπ είηε έρνπλ εθαξκνγή e-procurement ή 

έρνπλ μεθηλήζεη έλα πιάλν e-procurement θαη 

 Έλα εξσηεκαηνιφγην γηα ηηο εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ νχηε εθαξκνγή e-procurement 

νχηε έρνπλ μεθηλήζεη έλα πιάλν e-procurement(παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα Α). 

 

5.3.1 Case studies ζηον ηομέα ηυν Τποθίμυν και Ποηών 

5.3.1.1 Μειέηε πεξίπησζεο Α 

Ζ εηαηξεία Α είλαη κηα παξαδνζηαθή ειιεληθή εηαηξεία κε δηεζλή παξνπζία ζηε βηνκεραλία 

πνηψλ. Οη θπξηφηεξεο αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη είλαη ε Διιάδα, ε Γεξκαλία, ε 

Απζηξία, ε Ζ.Π.Α., ε Benelux, θαη ε Σζερηθή Γεκνθξαηία. Ζ βαζηθή νκάδα πξνκεζεπηψλ 

ηεο  είλαη θαηαλεκεκέλνη ζε φιε ηελ Δπξψπε, κε ην 70% ησλ πιηθψλ λα πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Διιάδα θαη 30% απφ ηε Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία, ηε Γαιιία θαη ηελ Πνξηνγαιία.  

 

Ζ δήηεζε γηα ηα πξντφληα ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη πνιχ πεξίπινθε. Οη ππεχζπλνη ησλ 

απνζεθψλ πιηθψλ ειέγρνπλ ηαθηηθά ηα επίπεδα ησλ απνζεκάησλ θαη έξρνληαη ζε επαθή κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο κέζσ θαμ ή ηειεθψλνπ γηα λα θάλνπλ παξαγγειίεο. Έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ, ηελ παξαγσγή, 

ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ απνζεθψλ, αιιά δελ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηνπο πξνκεζεπηέο.  

Ζ εηαηξεία αθνινπζεί κηα απζηεξή πνιηηηθή γηα ηηο επελδχζεηο θαη δελ πξνηίζεηαη λα 

επελδχζεη ζε ξηδηθέο αιιαγέο. Σα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπο απνηεινχλ ην εκπνξηθφ 

ζήκα θαη ε  ηερλνγλσζία ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ. Ζ εηαηξεία Α δελ έρεη 

αθφκε πινπνηήζεη ην ζχζηεκα ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ θαη δελ έρεη νινθιεξσκέλα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ηα ρξήκαηα είλαη 

ν νδεγφο θαη φρη ε ηερλνινγία. χκθσλα κε ηνλ δηεπζπληή πξνκεζεηψλ ηεο επηρείξεζεο Α, 

νξηζκέλνη απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηελ κε εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ είλαη νη εμήο:  
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 Πξφθεηηαη γηα κηα κηθξή εηαηξεία γηα ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη ιεηηνπξγεί ζε έλα 

πνιχ παξαδνζηαθφ βηνκεραληθφ ηνκέα. Οη πεξηζζφηεξνη πξνκεζεπηέο είλαη ειιεληθέο 

εηαηξείεο (70%) θαη δελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ ηερλνινγία.  

 Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία απαηηεί κηα πνηθηιία απφ κε νκνηνγελή πιηθά, ηα νπνία 

πηζηεχεηαη φηη είλαη πην δχζθνιν λα πξνκεζεπηεί κέζσ e-procurement.  

 Σν θξαζί παξακέλεη ζε δξχηλα βαξέιηα γηα κήλεο ή ρξφληα γηα λα σξηκάζεη θαη ε 

δηαδηθαζία απηή θαζηζηά πην δχζθνιε ηελ πξνκήζεηα.  

 Ζ δηαδηθαζία πξνκήζεηαο είλαη κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη νη ππεχζπλνη ζεσξνχλ 

φηη νη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ζα θαηαλαιψλνπλ ην ρξφλν αληί λα θάλνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο πην επέιηθηεο, πην απιέο θαη πην γξήγνξεο.  

 Τπάξρεη κηα πεπνίζεζε φηη νη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο είλαη πεξηζζφηεξν 

θαηάιιειεο θαη πην επηηπρεκέλεο ζε κεγαιχηεξεο εηαηξείεο κε πην νκνηνγελή ηειηθά 

πξντφληα φπσο ηα ειεθηξνληθά, νη ππνινγηζηέο, ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο.  

Ζ αθφινπζε ζπλέληεπμε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2004, απνθάιπςε φηη δελ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κεγάιεο αιιαγέο απφ ηελ άπνςε ηεο e-procurement. Ζ εηαηξεία 

εμαθνινπζεί λα κελ πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη ηεο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο θαηά ηα επφκελα 

2-3 ρξφληα γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο φπσο θαη ην 2002, θπξίσο ιφγν ηνπ παξαδνζηαθφ 

ραξαθηήξα ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 

 

5.3.1.2 Μειέηε Πεξίπησζεο Β 

Απηή ε κειέηε πεξίπησζεο επηθεληξψζεθε ζε έλα ηκήκα ελφο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

νκίινπο παξαγσγήο ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο ζπλίζηαηαη ζηελ παξαγσγή 

θαη δηαλνκή παγσηνχ ζηε Βνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία, ηε εξβία θαη ην Φηξνκ, δηαηεξψληαο 

εγεηηθή ζέζε ζε φιεο απηέο ηηο αγνξέο.  

Ζ εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε πνιιέο ζηξαηεγηθνχο πξνκεζεπηέο, αιιά δελ είλαη 

απνθιεηζηηθνί, θαζψο δηαζέηεη θαη θαηάινγν κε ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο. Ζ εηαηξεία Β 

επηβάιιεη ηελ πνιηηηθή ηεο ζρεηηθά κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, θαζψο ε εμνπζία ηεο ζηνλ 

θιάδν είλαη ζεκαληηθή. 

Ζ εηαηξεία δηαηεξεί ρακειά ηα επίπεδα ησλ απνζεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ην παγσηφ είλαη έλα 

επνρηαθφ πξντφλ, ην νπνίν απαηηεί ςχμε. Σν απφζεκα αζθαιείαο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην 

ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηεο επνρηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο. 

Ζ εηαηξεία έρεη εθαξκφζεη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγίεο 

φπσο: δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο, ρξεκαηνδφηεζε θαη ινγηζηηθή, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη 

δηαρείξηζε απνζήθεο. Χζηφζν, ην ζχζηεκα δελ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 
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Δπηπιένλ, ε εηαηξεία Β ρξεζηκνπνηεί έλα ζχζηεκα MRP, ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί ζην 

εζσηεξηθφ ηεο. Απηφ ην ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη έλαλ αιγφξηζκν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ κε βάζε ηελ αζθάιεηα ησλ απνζεκάησλ θαη ηηο πνζφηεηεο. 

Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο δελ έρνπλ αθφκε εθαξκνζηεί ζηελ εηαηξεία. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ην ζχζηεκα πξνκεζεηψλ ηεο εηαηξείαο δελ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά ηα 

ηειεπηαία 5 ρξφληα. Οη αιιαγέο είλαη ειάρηζηεο, θαη ε εηαηξεία ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ θαη φρη ζηελ εηζαγσγή ελφο λένπ. Ζ εηαηξεία δελ 

πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη ηηο  ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο θαη δελ ζα θηλεζεί πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ e-business θαηά ηα επφκελα 3 έηε γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 Ζ εηαηξεία αλήθεη ζε παξαδνζηαθφ βηνκεραληθφ ηνκέα.  

 Ζ ειιεληθή κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ε νπνία είλαη ε θχξηα 

αγνξά γηα ηελ εηαηξεία Β, δελ έρεη αλαπηχμεη ηελ έλλνηα ηνπ e-business. 

 Οη πξνκεζεπηέο, φρη κφλν νη Έιιελεο αιιά θαη νη μέλνη δελ έρνπλ ''e-business 

πξνζαλαηνιηζκφ'' φπσο θαη  ε Δηαηξεία Β.  

 Ζ απφδνζε ηεο επέλδπζεο (ROI) είλαη αβέβαηε θαη δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε 

αθξίβεηα.  

 Σα ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο Β, πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη επαξθήο ηερλνγλσζίαο ζρεηηθά 

κε e-procurement ζηνλ νξγαληζκφ.  

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2001 ε εηαηξία μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή ηνπ SAP ERP ζπζηήκαηνο, κε αξρηθφ 

ζηφρν ηελ έληαμε ζην εζσηεξηθφ ηεο. Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ζα πξέπεη λα εμεηαζζνχλ 

κεηά ηελ νινθιήξσζε απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ. 

 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2004 είρε νινθιεξψζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο SAP ERP, αιιά 

δελ είραλ εθαξκνζηεί νη ιχζεηο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. ηελ εηαηξεία Β πηζηεχνπλ φηη ε 

παξαδνζηαθή θχζε ηνπ ηνκέα, ν αξηζκφο θαη ε ηερλνγλσζία απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο θαη 

νη άγλσζηεο απνδφζεηο ηεο επέλδπζεο είλαη ηα θχξηα εκπφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ  

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Χζηφζν, εξεπλνχλ ηψξα ηελ κεξηθή εθαξκνγή ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ ζε νξηζκέλνπο βαζηθνχο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ είλαη πξφζπκνη λα κνηξαζηνχλ ην 

θφζηνο θαη ηα νθέιε.  

 

5.3.1.3 Μειέηε Πεξίπησζεο Γ 

Ζ εηαηξεία Γ είλαη ν έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο παξαγσγνχο ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα, 

εζηηάδνληαο ζηελ αγνξά γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. Ζ εηαηξεία έρεη πάλσ απφ 1000 

εξγαδφκελνπο θαη παξάγεη 115 πξντφληα πνπ δηακνηξάδνληαη ζε θαηαλαισηέο ζε 18 ρψξεο, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Απζηξαιίαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, θαζψο θαη αξθεηέο 

ρψξεο ζηελ Δπξψπε, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή.  

Τπάξρνπλ 15 άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ(άκεζα ή έκκεζα). Γηα φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ πιηθψλ, νη παξαγγειίεο γίλνληαη ρεηξνλαθηηθά θαη δελ ππάξρεη ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο ή κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πξνκεζεπηψλ 

ηεο. Σν ζχζηεκα πξνκεζεηψλ ππνζηεξίδεηαη απφ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ έρεη 

αλεπηχρζε απφ ηελ ίδηα. 

Ζ εηαηξεία Γ δελ έρεη αθφκε πινπνηήζεη ηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο θαη νη ιφγνη είλαη νη 

εμήο: 

 Σν ππάξρνλ ζχζηεκα πξνκεζεηψλ ιεηηνπξγεί πνιχ απνδνηηθά θαη ην ηκήκα 

Γηαρείξηζεο δελ ζέιεη λα ην αιιάμεη. 

 Ζ εηαηξεία Γ θηλείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ ειιεληθή αγνξά ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ν 

νπνίνο είλαη έλαο πνιχ παξαδνζηαθφο ηνκέαο θαη δελ επηζπκεί ηελ εηζαγσγή ησλ 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. 

 Ζ εηαηξεία Γ ζπλεξγάδεηαη ζήκεξα κε 2500 πξνκεζεπηέο. Μφλν έλα κηθξφ αξηζκφ 

απφ απηνχο κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αιιαγέο ηερλνινγίαο, φπσο νη 

ειεθηξνληθέο πξνκήζεηέο. Θεσξείηαη φηη γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ζα ήηαλ δχζθνιν 

λα αλαθηεζνχλ νη επελδχζεηο ζε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα. 

ζνλ αθνξά ην κειινληηθά ζρέδηα ηεο εηαηξείαο Γ, ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα είλαη λα 

απηνκαηνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο θαη, δεχηεξνλ, λα εθαξκφζεη ην e-

business κνληέιν. Σν Σκήκα Πξνκεζεηψλ ζρεδηάδεη λα εηζαγάγεη ην Γηαδίθηπν EDI, 

πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηηο αγνξαζηηθέο δηεξγαζίεο. Ζ εηαηξεία έρεη ήδε ηνπνζεηήζεη ην EDI 

γηα δνθηκή, αιιά κφλν κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη νξηζκέλσλ πειαηψλ απφ ην εμσηεξηθφ. Ζ 

εηαηξεία Γ ζρεδηάδεη λα εθαξκφζεη ην Internet EDI θαη 'αξράο ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε 

(ιηαληθέο πσιήζεηο) θαη ζηε ζπλέρεηα, απφ ζηελ πιεπξά ησλ πξνκεζεπηψλ. Σέινο, ε εηαηξεία 

ην ζεσξεί σο κηα επέλδπζε γηα ην Σκήκα Πσιήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε πξφβιεςε  

ησλ πσιήζεσλ. 

Καηά ηνπο δηαρεηξηζηέο ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ ζηηγκή 

ππνζηεξίδεη επηηπρψο ηηο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ θαη δελ πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ζην νξαηφ κέιινλ. 

5.3.1.4 Μειέηε Πεξίπησζεο Γ 

Ζ εηαηξεία Γ είλαη κηα ειιεληθή βηνκεραλία ηξνθίκσλ ζπγαηξηθή εηαηξεία ελφο πνιπεζληθνχ 

εγέηε εηαηξηψλ “εχθνισλ” ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία θαηέρεη ζήκεξα εγεηηθή 

ζέζε ζηνλ ηνκέα ησλ αικπξψλ ζλαθ ζηελ Διιάδα κε ην 70% ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο.   
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Ζ δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ ηεο Δηαηξείαο Γ είλαη ηδηαίηεξα απηνκαηνπνηεκέλε θαη νη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εξγαζίεο νινθιεξψλνληαη κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Σν 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηελ απνζήθε θαη, επνκέλσο έρεη πιεξνθνξίεο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ζρεηηθά κε ηα επίπεδα απνζεκάησλ. Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ 

ORACLE γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηε δήηεζε πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν 

ζπλδέεηαη κε έλα άιιν ζχζηεκα πνπ έρεη αλεπηχρζε απφ ηελ ίδηα  γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ρξνλνδηαγξακκάησλ. Σν ινγηζκηθφ ORACLE ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα 

ηνπνζεηεζνχλ νη εληνιέο αγνξάο. Πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο παξαγγειίαο, ην ηκήκα Τιηθψλ 

απνζηέιιεη ην έληππν ειεθηξνληθά ζηελ Γηαρείξηζε πξνκεζεηψλ, ζηε ζπλέρεηα ζην ηκήκα  

Operations Director θαη, ηέινο, ζηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε γηα έγθξηζε. ηαλ νη ηξεηο 

δηεπζχλζεηο έρνπλ εγθξίλεη ηε δηάηαμε, ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ζηέιλεη ηελ επίζεκε θαηάηαμε 

ειεθηξνληθά ζηνλ πξνκεζεπηή θαη ιακβάλεη κηα ειεθηξνληθή επηβεβαίσζε απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή.  

Σν 2002, ε εηαηξεία Γ βξηζθφηαλ ζην ζηάδην εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ζην επξσπατθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ηεο κεηξηθή ηνπο εηαηξεία, 

ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ Διβεηία. Απηφ ην ζχζηεκα είρε ζηφρν ηε ζχλδεζε φισλ ησλ 

εξγνζηαζίσλ ηεο Δπξψπεο ηνπ νκίινπ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο νινθιήξσζεο πξνέθπςαλ νη αθφινπζεο δπζθνιίεο:  

 Πνιιέο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θάζε κία έρεη 

δηαθνξεηηθή ζεκαζία γηα θάζε εξγνζηάζην, θάζε ρψξα, θάζε πιηθφ θαη θάζε 

πξνκεζεπηή. Ζ ζεκαζία ηνπο πξέπεη λα θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα θαη πξέπεη λα 

ππάξρεη επαξθήο γλψζε ηεο επίδξαζεο θαζελφο απφ ηνπο παξάγνληεο γηα ην ζχζηεκα 

πξνκεζεηψλ.  

 ε αληίζεζε κε ηα άιια επξσπατθά εξγνζηάζηα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, ε εηαηξεία Γ 

είλαη πιένλ πνιχ καθξηά απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Οη πξνζεζκίεο παξάδνζεο ησλ 

πξψησλ πιψλ ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 1 εβδνκάδα, ελψ γηα νξηζκέλα ηκήκαηα, 

ρξεηάδνληαη κφλν ιίγεο ψξεο θαη απηφ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο 

επηδφζεηο.  

 Σν Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Δηαηξείαο Γ έρεη κφλν 3 ζηειέρε. Χο εθ ηνχηνπ ππάξρεη 

έιιεηςε δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο γηα ηα κεγάια έξγα. 

  

Σα αλακελφκελα νθέιε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ βειηηψζεηο ζηνπο αθφινπζνπο 

ηνκείο: ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνκεζεηψλ, ην δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν, ηε κείσζε ησλ 

απνζεκάησλ, ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο, πιεξνθνξίεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ κείσζε ησλ ζθαικάησλ. Οη πεξηνξηζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηεχεηαη φηη 

είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο θαη αθνξνχλ θπξίσο ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα.  
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Σν 2004, ε εηαηξεία είρε νινθιεξψζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ θαη ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα ζηελ Διβεηία. Μεηά απφ 

κεξηθνχο κήλεο δνθηκψλ ην επηέκβξην ηνπ 2004 πνπ μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηεί ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Χζηφζν, νη πξνκεζεπηέο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα δελ 

είραλ πεξηιεθζεί ζην ζχζηεκα θαη αθφκα ρξεζηκνπνηνχζαλ ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα 

πξνκεζεηψλ ηνπο.  

Σα θχξηα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ e-procurement ζπζηήκαηνο ήηαλ:  

 Μεησκέλα δηνηθεηηθά έμνδα θαη ηα ιάζε. 

 Βειηησκέλε επηθνηλσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 Καιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο θαη έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

Δλψ ηα θχξηα κεηνλεθηήκαηα ήηαλ ηα εμήο:  

 Παξά ηα πνιιά ρξφληα πνπ επελδχζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ρξεηάδεηαη αθφκε βειηίσζε.  

 Ζ εηαηξεία βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα, καθξηά απφ ηε βάζε ζηελ Διβεηία.  

 Τπάξρνπλ αλαθξίβεηεο ζην ζχζηεκα. 

 

5.3.2 Ανάλςζη ηυν πεπιπηώζευν και πποηάζειρ 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ε αλάιπζε θαη ε ζχλζεζε ησλ 

case-studies πνπ νδεγεί ζε κηα ζεηξά δηαπηζηψζεσλ θαη πξνηάζεσλ. 

Σν πξψην ζηάδην ηεο αλάιπζεο εκπιέθεηαη κε ηελ θαηαζθεπή πηλάθσλ 

νη φπνηνη  έρνπλ ζθνπφ λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αληηπαξαβάιινπλ ηηο ηέζζεξηο κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ. Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη κηα ζχγθξηζε ησλ κειεηψλ βάζεη ησλ δεδνκέλσλ απφ 

ην αξρηθφ ζχλνιν ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ο πίλαθαο 2 επηθεληξψλεηαη ζηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ 

ζε θάζε κία απφ ηηο εηαηξείεο απφ ηελ αξρηθή ζπλέληεπμε ηνπ 2002 έσο  ηε δεχηεξε 

ζπλέληεπμε ηνπ 2004. Με βάζε απηή ηελ αλάιπζε θαη ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηφ 

είλαη δπλαηφλ λα ππνβάιεη θάπνηνο ηηο αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο θαη 

πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο εθηηκήζεηο.  
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 Δηαηξεία Α Δηαηξεία Β Δηαηξεία Γ  Δηαηξεία Γ 

Έζνδα (2001) 31 εθαη. Δπξψ 490 εθαη. Δπξψ 300 εθαη. Δπξψ 85 εθαη. Δπξψ 

Σχπνο 

βηνκεραλίαο 

Πνηά Σξφθηκα & Πνηά Σξφθηκα & Πνηά Σξφθηκα 

Αξηζκφο 

πξνκεζεπηψλ 

40 ζπλνιηθά Γελ ππάξρνπλ 

ζηνηρεία 

2500 ζπλνιηθά 30 θχξνη 

πξνκπζεπηέο 

ρέζε κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο  

Μαθξνρξφληεο 

ζπλεξγαζίεο 
   

Υξήζε 

Πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηελ 

ζρέζε κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο  

ρη ρη ρη ρη 

Κξηηήξηα επηινγήο 

πξνκεζεπηψλ 

Πνηφηεηα, θφζηνο, 

έγθαηξε παξάδνζε, 

καθξνρξφληεο 

ζρέζεηο είλαη ηα 

θχξηα θξηηήξηα πνπ 

ηζρχνπλ γηα φιεο 

εηαηξείεο 

   

Τπάξρνπζα 

δηαδηθαζία 

δηεμαγσγήο 

πξνκεζεηψλ  

Παξαδνζηαθή Παξαδνζηαθή Παξαδνζηαθή Παξαδνζηαθή 

(κεξηθή ρξήζε 

δηαδπθηίνπ) 

Πιενλεθηήκαηα 

ππάξρνπζαο 

δηαδηθαζίαο 

δηεμαγσγήο 

πξνκεζεηψλ  

Δπηηπρεκέλε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ ηκεκάησλ, 

ηζηνξηθά δεδνκέλα  

Δπειημία, φρη 

γξαθεηνθξαηία, 

ελαιιαθηηθνί 

πξνκεζεπηψλ, 

απνηειεζκαηηθή 

παξαγγειηνιεςία 

Απνηειεζκαηηθή 

δηαδηθαζία, επειημία, 

απνηειεζκαηηθά 

πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, δελ 

ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα 

αζθάιεηαο 

Απξνζδηφξηζηα 

Μεηνλεθηήκαηα 

ππάξρνπζαο 

δηαδηθαζίαο 

δηεμαγσγήο 

πξνκεζεηψλ  

Απφδνζε 

πξνκεζεπηψλ, 

έιιεηςε κνληέινπ 

θφζηνπο 

Γελ ππάξρεη 

ζχζηεκα MRP, κε 

ζχλδεζε κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο 

Έιιεηςε 

απηνκαηηζκνχ ζηηο 

δηαδηθαζίαο  αγνξψλ 

Γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο, 

δηαθπκάλζεηο ζηελ 

αγνξά 

 

Τπάξρνληα 

Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα 

COMPAK θαη 

πξνγξακκάηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη 

εζσηεξηθά 

χζηεκα COMPAQ 

ERP θαη 

πξνγξάκκαηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη 

εζσηεξηθά 

UNIX, 

πξνγξάκκαηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη 

εζσηεξηθά, 

ORACLE DBMS  

ORACLE DBMS θαη 

πξνγξάκκαηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη 

εζσηεξηθά, 

Τπάξρνλ ηξφπνο 

θαηαρψξηζεο ησλ 

παξαγγειηψλ 

Φαμ - Σειέθσλν  Φαμ Φαμ / E-Mail E-Mail 
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Μειινληηθά 

ζρέδηα (3-5 

ρξφληα) 

ηαδηαθέο αιιαγέο 

ζην ππάξρνλ 

ζχζηεκα 

πξνκεζεηψλ 

χζηεκα  SAP ERP,  

ABC αλάιπζεο 

Γηαδπθηηαθφ  EDI, 

ζηαδηαθέο αιιαγέο 

ζην ππάξρνλ 

ζχζηεκα 

πξνκεζεηψλ 

Τινπνίεζε ελφο E-

Procurement 

ζπζηήκαηνο 

ππνζηεξίδνληαη απφ 

έλα θεληξηθφ 

πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα θαη κία 

θεληξηθή βάζε 

δεδνκέλσλ 

Λφγνη γηα ηελ κε 

εηζαγσγή 

ζπζηεκάησλ e-

procurement 

Παξαδνζηαθφο 

βηνκεραληθφο 

ηνκέαο, 

ηερλνινγηθφ 

επίπεδν ησλ 

πξνκεζεπηψλ, 

παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη 

πιηθνηερληθή 

ππνδνκή 

Παξαδνζηαθφο 

βηνκεραληθφο 

ηνκέαο, ηερλνινγηθφ 

επίπεδν ησλ 

πξνκεζεπηψλ, 

αλεπαξθήο 

ηερλνγλσζία 

 

Παξαδνζηαθφο 

βηνκεραληθφο 

ηνκέαο, ην ππάξρνλ 

ζχζηεκα 

πξνκεζεηψλ είλαη 

απνδνηηθφ, 

ηερλνινγηθφ επίπεδν 

πξνκεζεπηψλ 

- 

Πίλαθαο 1 - ύγθξηζε Δηαηξεηώλ 

 

 

 Δηαηξεία Α Δηαηξεία Β Δηαηξεία Γ  Δηαηξεία Γ 

Έζνδα (2004) 34.9 532.4 335.8 93.8 

Αλάπηπμε ησλ 

ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ ζην 

δηάζηεκα ησλ 

ηειεπηαίσλ 2 ρξφλσλ 

Κακία. Ίδηα κε εθείλε 

ηνπ 2002 

Πεξηνξηζκέλε. Απηή 

ηελ πεξίνδν γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο κε ηνπο 

βαζηθνχο πξνκεζεπηέο 

Κακία Οπζηαζηηθή. 

Οινθιεξσκέλε 

εθαξκνγή. Οη έιιελεο 

πξνκεζεπηέο έθπγαλ! 

Λφγνη γηα ηε κε 

εθαξκνγή e-

procurement 

Πξαδνζηαθφο 

Βηνκεραλίθνο ηνκέαο 

Γελ γλσξίδνπλ ηελ 

απφδνζε ηεο 

επέλδπζεο 

Ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην 

ππάξρνλ ζχζηεκα 

- 

Πιενλεθηήκαηα ηνπ e-

procurement 

-   Μείσζε ησλ εμφδσλ 

δηαρείξηζεο.  

Διαρηζηνπνίεζε 

ζθαικάησλ 

Βειηησκέλε 

επηθνηλσλία κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο 

Βειηησκέλνο 

ζρεδηαζκφο θαη έιεγρνο 

Μεηνλεθηήκαηα ηνπ e-

procurement 
   Μεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηελ 

εθαξκνγή. 

Απφζηαζε απφ ην 

θέληξν ειέγρνπ 

Αλαθξίβεηεο 

Πίλαθαο 2 - Αιιαγέο από ην 2002 ζην 2004 

 

Δθηίκεζε 1: νη θαηαζθεπαζηέο ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα βιέπνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο 

ζπκκεηέρνληεο ζε ''παξαδνζηαθή βηνκεραλία'', ε νπνία δελ είλαη ηερλνινγηθά πξνεγκέλε. 
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Απηφο ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο  γηα ηελ κε εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ. Ο πίλαθαο 1 δείρλεη φηη νη εηαηξείεο Α, Β θαη Γ έρνπλ αλαθέξεη φηη απνηεινχλ 

κέξνο ηεο παξαδνζηαθήο βηνκεραλίαο ε νπνία δελ είλαη ηερλνινγηθά πξνεγκέλε, θαη ην 

ρξεζηκνπνηνχλ απηφ σο έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηε κε εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ. 

Ο πίλαθαο 2 δείρλεη φηη ε θαηάζηαζε δελ έρεη αιιάμεη πνιχ κεηαμχ ηεο αξρηθήο ζπλέληεπμεο 

ην 2002 θαη ηεο επφκελεο ζπλέληεπμεο ην 2004. Δηαηξεία Γ έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα 

πξφγξακκα  ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, ζην πιαίζην ελφο ζπλνιηθνχ ζρέδην εθαξκνγήο ηεο 

κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο. 

Χζηφζν, απηή ε εθαξκνγή δελ έρεη ζπκπεξηιάβεη Έιιελεο πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη 

εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ παιαηέο ηαθηηθέο πξνκεζεηψλ. Απηφ απνηειεί πεξαηηέξσ 

απφδεημε φηη ε βηνκεραλία δελ θαίλεηαη λα είλαη ηερλνινγηθά έηνηκε γηα ειεθηξνληθέο 

πξνκήζεηεο. Ο φξνο παξαδνζηαθφο δελ θαζνξίδνληαη ζαθψο ζηηο ζπλεληεχμεηο, αιιά 

αλαθέξεηαη γεληθά ζε ρακειά επίπεδα εμνηθείσζεο κε ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηελ αλεπαξθή 

πιηθνηερληθή θαη ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή. Απηά είλαη ηα εκπφδηα ζηελ πινπνίεζε e-

procurement, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη πξνκεζεπηέο ζα ρξεηαζηνχλ κεγάιεο επελδχζεηο 

ζε εμνπιηζκφ, φζν θαη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο πξηλ λα είλαη έηνηκνη γηα 

ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο. Ζ εθηίκεζε απηή έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηνπο ηξεηο θξαγκνχο 

πνπ είραλ εληνπηζηεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Πξψηνλ, ππάξρεη ε αβεβαηφηεηα ζηελ 

ηερλνινγία, κε ζέκαηα φπσο ε αμηνπηζηία θαη ε νινθιήξσζε κε άιια ζπζηήκαηα. Γεχηεξνλ, 

ε πεξηνξηζκέλε πιηθνηερληθή ππνδνκή  κε κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ αγξνηηθψλ πξνκεζεπηψλ. 

Σέινο, θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη κηα πνιηηηζηηθή αιιαγή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή 

απηήο ηεο ηερλνινγίαο  

Δθηίκεζε 2: νη θαηαζθεπαζηέο ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα ζε γεληθέο γξακκέο 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο πξνκεζεηψλ. Σξεηο απφ ηηο εηαηξίεο  (εηαηξείεο 

Α, Β, θαη Γ) ήηαλ γεληθά ζεηηθέο σο πξνο άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο  κε ηνλ 

''Παξαδνζηαθφ'' ηξφπν πξνκήζεηαο πξντφλησλ. Ζ εηαηξεία Α ηζρπξίδεηαη φηη έρεη επηηπρεκέλε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Ζ  Δηαηξεία Β ηζρπξίδεηαη φηη έρεη εηδηθεπκέλν 

ζχζηεκα πξνκεζεηψλ ηφζν επέιηθην θαη ρσξίο γξαθεηνθξαηία θαη ε Δηαηξεία Γ δήισζε φηη ηα 

δηθά  ηνπο ζπζηήκαηα πξνκεζεηψλ θάλνπλ ηελ εξγαζία, απνδνηηθή, απνηειεζκαηηθή, 

επέιηθηε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα αζθάιεηαο. Απηνί νη ηζρπξηζκνί δείρλνπλ κηα γεληθή 

ηθαλνπνίεζε ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα πξνκεζεηψλ ηνπο. Οη ηξεηο απηέο εηαηξείεο θπζηθά 

παξαδέρηεθαλ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο φζσλ αθνξά ηα ζεκεξηλά ζπζηεκάησλ ηνπο, 

Χζηφζν, ε γεληθή αληίιεςε ήηαλ φηη ήηαλ θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ.  

Πξφηαζε 1. Οη επηρεηξήζεηο ζε κηθξέο θαη ιηγφηεξν πξνεγκέλεο ηερλνινγηθά νηθνλνκίεο είλαη 

ιηγφηεξν πηζαλφ λα πηνζεηήζνπλ ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζε ζρέζε κε 
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επηρεηξήζεηο ζε αλαπηπγκέλεο. Απηή ε έξεπλα δείρλεη φηη νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

εηαηξείεο ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα δελ έρνπλ αθφκε εηζάγεη θαη αλαπηχμεη ηερλνινγίεο 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Οη θχξηνη ιφγνη γηα ηε κε εθαξκνγή είλαη ε παξαδνζηαθή θχζε ηεο 

ειιεληθήο βηνκεραλίαο, ε νπνία αληαλαθιάηαη ζηελ έιιεηςε ηερλνινγηθψλ δεμηνηήησλ θαη 

ππνδνκψλ, θαζψο θαη ε αβεβαηφηεηα ζηε ρξνληθή  αληαπφδνζε γηα ηελ επέλδπζε. Δηαηξείεο 

ζε κηθξφηεξεο θαη ιηγφηεξν ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο είλαη πην πηζαλφ λα 

αληηκεησπίζνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο πξνθιήζεηο. 

Απηή ε πξφηαζε απνηειεί ζίγνπξα κηα γελίθεπζε απφ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ιεθζεί. 

Χζηφζν, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ινγηθή ζχλδεζε κεηαμχ κηθξφηεξσλ νηθνλνκηψλ θαη 

ρακειφηεξσλ επηπέδσλ εθαξκνγήο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Αλαγλσξίδεηαη φηη 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα λα ειέγρεη ε πξφηαζε απηή. Απηή ε πξφηαζε ζπλάδεη κε ηα 

πνξίζκαηα ηεο Global E-Commerce (GEC) ε νπνία επηζήκαλε φηη αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο, φπσο ε Κίλα, ε Βξαδηιία θαη ην Μεμηθφ πζηεξνχλ ζε φηη αθνξά ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θαη φηη ηα ιεγφκελα λεζηά ηεο επηηπρίαο είλαη ζπλήζσο ππφ 

ηελ εγεζία θάπνηαο κεγάιεο πνιπεζληθήο εηαηξείαο [33][34][35][36][37]. Σα επξήκαηα απηά 

θαίλεηαη λα ζηεξίδνπλ ην επηρείξεκα φηη ε ππάξρεη ςεθηαθφ ράζκα, αθφκε θαη εληφο ησλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Πξφηαζε 2. Αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία θαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε είλαη έλα 

ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ εθαξκνγή  e-procurement. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηε 

κε εθαξκνγή ηνπ e-procurement απνδείρζεθε φηη νη εηαηξείεο πεξίκελαλ γξεγνξφηεξν Return-

On-Investment (ROI). Οη Δηαηξείεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλακελφκελε απφδνζε ηεο επέλδπζεο 

είλαη αβέβαηε θαη δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αθξίβεηα. Γηα παξάδεηγκα, ε εηαηξεία Γ 

ζπλεξγάδεηαη κε 2500 πξνκεζεπηέο θαη κφλνλ έλαο κηθξφο αξηζκφο απφ απηνχο ζα κπνξνχζε 

λα ππνζηεξίμεη κηα ιχζε ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, κε απνηέιεζκα ηα ζηειέρε ηεο 

Δηαηξείαο Γ λα έρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηεο επέλδπζήο ηεο δπλεηηθήο e-

procurement εθαξκνγήο. Σν ROI είλαη έλα ζεκαληηθφ κέηξν ηεο απφδνζεο, σζηφζν, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ Α, Β θαη Γ νη φπνηεο είλαη ζηελήο νηθνλνκηθήο πξννπηηθήο κπνξεί 

λα ηνπο απνηξέςεη απφ ηελ αλάπηπμε ησλ επθαηξηψλ γηα ην καθξνπξφζεζκν κέιινλ.  

Ζ δηαπίζησζε απηή απνθαιχπηεη φηη νη εηαηξείεο είλαη αλίζρπξεο ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα 

επηηχρνπλ καθξνπξφζεζκε απνδνηηθφηεηα επεηδή νη κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο 

θαζηζηνχλ ηελ πξφβιεςε θαη κέηξεζε καθξνπξφζεζκα δχζθνιε. Αληηζέησο  εηαηξείεο κε 

έκθαζε ζηα βξαρππξφζεζκα θέξδε ή ζε κηα γξήγνξε ιχζε-ιχζεηο, είλαη επθνιφηεξε ε 

παξαηήξεζε θαη κέηξεζε, θαζψο θαη ε πξφβιεςε γίλεηαη νπζηαζηηθά ζε πην ζηαζεξφ 

πεξηβάιινλ. Δπίζεο θαη άιια κέηξα γηα ηελ αλαιχζε ζηνλ αληίθηππν ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ νξγαληζκψλ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Χζηφζν, γηα φζν δηάζηεκα απηέο νη εηαηξείεο δελ πηζηεχνπλ φηη ζα αλαθάκςνπλ ην χςνο ηεο 
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επέλδπζεο ηνπο, είλαη απίζαλν λα εθαξκφζνπλ ειεθηξνληθέο  ζπκβάζεηο. Απφ ηα πνξίζκαηα 

θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ e-procurement αλάπηπμε εκθαλίδνληαη ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα: ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα, ζηε ρψξα, ζε επίπεδν θιάδνπ θαη ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ. ε παγθφζκην επίπεδν, 

ππάξρνπλ δεηήκαηα φπσο ε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία θαη ηα νθέιε ηεο, φπσο 

ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ εθηίκεζε 2. ε επίπεδν ρψξαο, είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ ζέκαηα 

φπσο ην επίπεδν ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηελ εθηίκεζε 1. ε 

επίπεδν θιάδνπ, ζα βξεζνχλ νη παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ,  πνπ επηζεκαίλνληαη ζηηο εθηηκήζεηο 1 θαη 2. Σέινο, ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ ζα 

ππάξμνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εηδηθά ηνπο νξγαληζκνχο θαζαπηφ. Γηα παξάδεηγκα, ε κφλε 

εηαηξεία πνπ εθήξκνζε e-procurement (Γ), είλαη γηαηί απνηειεί κέξνο κηαο κεγάιεο 

πνιπεζληθήο εηεξνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ, Χζηφζν, δελ ην έρνπλ εθαξκφζεη ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνπο Έιιελεο πξνκεζεπηέο ηνπο. 

 

5.4 Case study ζηον ηομέα ηηρ ςγείαρ 

5.4.1 Διζαγυγή  

„πσο φινη γλσξίδνπκε, ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απμάλεηαη ξαγδαία αλά έηνο, 

εμαηηίαο κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ φπσο ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε δεκηνπξγία λέσλ(θαη 

αθξηβφηεξσλ) ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ θαη θαξκάθσλ, ε αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ θ.ιπ. Ζ ζπλερήο θαη άθξηηε αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ-φηαλ δελ ζπλδπάδεηαη κε 

κεραληζκνχο ρξεζηήο δηαρείξηζεο θαη απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπο- είλαη απφ κφλε 

ηεο αηειέζθνξε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο «έθξεμεο» ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Δίλαη ινηπφλ αλαγθαία ζήκεξα ε εζηίαζε ζηελ πνηνηηθή θαη φρη ζηελ πνζνηηθή δηάζηαζε ησλ 

δαπαλψλ. Με άιια ιφγηα, νη απαηηνχκελνη πφξνη κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κέζσ ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ απφ ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ θνλδπιίσλ θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ζπαηάιεο («do more with less»). 

Οη πξνκήζεηεο ηνπ ηνκέα πγείαο απνηεινχλ έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. Χζηφζν ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, νη πξνκήζεηεο δηεμάγνληαη 

κέζσ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλεπάγνληαη ζπρλά ζθάικαηα, επαλαιήςεηο-

επηθαιχςεηο ελεξγεηψλ, αδπλακία πξφβιεςεο ησλ αλαγθψλ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ επηπέδνπ 

ησλ απνζεκάησλ θ.ιπ. σο άκεζε απφξξνηα είλαη ε κεγάιε πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηνπ ήδε 

κεγάινπ θφζηνπο ησλ πξνκεζεηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην 

«απειεπζέξσζεο» ζεκαληηθψλ πφξσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κέζσ 
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ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ απηέο δηεμάγνληαη.. 

ην πιαίζην απηφ, ζα δηεξεπλήζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ε εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ 

ΣΠΔ(ηειεπηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο) γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξνκεζεηψλ θαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπο. 

5.4.2 Ιδιαιηεπόηηηερ ηυν Ππομηθειών ζηην Υγεία 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο επαπμάλεη ηελ πνιππινθφηεηα δηαρείξηζεο ησλ 

πξνκεζεηψλ. 

Καηαξρήλ, ε ξαγδαία αχμεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο νδεγεί ζπρλά ζε 

απαμίσζε ηνπ απνζέκαηνο ζε πνιχ πην ζχληνκν ρξφλν ζε ζρέζε κε άιινπο ηνκείο. Καηά 

ζπλέπεηα, νη δηαδηθαζίεο ησλ πξνκεζεηψλ ηεο πγείαο ζα πξέπεη λα γίλνληαη φζν ην δπλαηφλ 

ζπληνκφηεξα. Χζηφζν, ηα πξντφληα πγείαο(θαη θπξίσο ηα βηνταηξηθά) ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πςειή πνιππινθφηεηα θαη θφζηνο πνπ απαηηεί ζεκαληηθφ ρξφλν γηα ηελ νξζή αμηνιφγεζε 

ησλ πξνζθνξψλ. 

Δπηπιένλ, ην αλζξσπνθεληξηθφ ηνπ ραξαθηήξα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο επηβάιιεη ηελ χπαξμε 

ζηξαηεγηθψλ απνζεκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ(π.ρ. απνζέκαηα ζε 

θάξκαθα), θάηη βέβαηα πνπ δεκηνπξγεί ηνλ θίλδπλν θαηαζηξνθήο- αιινίσζεο εηδψλ(ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη θαη απφ πςειφ θφζηνο). 

Αθφκε, ε πςειή εμεηδίθεπζε ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε άκεζεο 

δηαζεζηκφηεηαο νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε εμαηνκηθεπκέλεο αγνξέο γηα ηελ θάιπςε 

εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ. 

Σέινο, ν ραξαθηήξαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηηο δπλαηφηεηεο 

πξφβιεςεο( forecasting) ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ. 

Με βάζεη ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη νη πξνκήζεηεο ηεο πγείαο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή 

πνιππινθφηεηα θαη πνιιέο θφξεο απφ αληηθξνπφκελνπο ζηφρνπο σο απφξξνηα ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ρψξνπ. 

 

 

5.4.3 Δμπόδια ζηιρ ηλεκηπονικέρ ππομήθειερ ζηον ηομέα ηηρ ςγείαρ. 

ην πιαίζην κηαο έξεπλαο[37] πνπ δηεμήρζε ζηηο ρψξεο-κέιε θαη αλαθεξφκελε απφ ηνλ Dr 

Karl A. Stroetmann θαη ηνλ Dr Veli N. Stroetmann εθ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ΓΓ 

Δπηρεηξήζεσλ, δηνηθεηηθνί ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, φηαλ ξσηήζεθαλ γηα ηελ άξζε νξηζκέλσλ 

εκπνδίσλ φζνλ αθνξά ηελ πψιεζε ζην Γηαδίθηπν παξαηήξεζαλ φηη δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζε 
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κεγάιν βαζκφ απφ ηα δεδνκέλα ζε άιινπο ηνκείο. 51% ζπκθσλνχλ φηη ιίγνη απφ ηνπο 

πειάηεο ηνπο έρνπλ πξφζβαζε δηαζχλδεζεο ζε ζρέζε κε ην 42% ηνπ Δπξσπατθνχ κέζνπ 

φξνπ, πνπ είλαη πηζαλφλ κηα πνιχ ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε, ιακβάλνληαο ππ‟ φςε φηη ην 

πξνθίι ηνπ θαηαλαισηή ζηνπο ρψξνπο ηεο πγείαο θαη πξφλνηαο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ 

απηφ ηνπ κεζαίνπ „θαηαλαισηή‟. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δεκηνπξγεί έθπιεμε φηη ε 

ηδησηηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα ηεο πιεξνθνξίαο αλεζπρεί κφλν ην 51 % ησλ εξσηεζέλησλ ζε 

ζρέζε κε ην 57% ηνπ Δπξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. Αλ απηφ αληηθαηνπηξίδεη αλεβαζκέλα 

ζηάληαξ αζθάιεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πξαγκαηηθή εκπεηξία κε πειάηεο ή κηα 

δηαθνξεηηθή αληίιεςε απφ απηνχο πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο ζε άιινπο ηνκείο παξακέλεη 

αθαηαλφεην. Ζ επεμεξγαζία αληακνηβψλ γηα άκεζα ζπλδεδεκέλεο πσιήζεηο(33% έλαληη38% 

ηνπ Δπξσπατθνχ κέζνπ φξνπ) ή ν ρεηξηζκφο δηαδηθαζηψλ παξάδνζεο(22% έλαληη31 %) δελ 

είλαη θαζνξηζκέλεο απφ ζεκαληηθά εκπφδηα. Παξφια απηά κηα ζεκαληηθή πιεηνςεθία 

ζπκθσλεί νκφθσλα(60%) ή ζε θάπνην βαζκφ(12%) φηη πνιιά απφ ηα αγαζά θαη ηηο 

εμππεξεηήζεηο απηνχ ηνπ ηνκέα δελ πξνζδηνξίδνληαη γηα λα πσιεζνχλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

ηαλ ζπγθξίλεηαη κε φινπο ηνπο άιινπο ηνκείο, ε ηζρπξή ππνζηήξημε απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ 

είλαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν απφ φινπο ηνπο ηνκείο, πνπ κφιηο μεπέξαζε απφ ηελ εξγαζία 

ζηνλ ηνκέα δηαθίλεζεο εθνδηαζκνχ κε75%. ε αληίζεζε κε απηά ηα εκπφδηα, ην δπλακηθφ 

δεκνζίσλ εζφδσλ ησλ άκεζα ζπλδεδεκέλσλ πσιήζεσλ είλαη αθφκα ρακειφ, ιεηηνπξγεί 

ζην28% αηζζεηά ρακειφηεξα απφ ηνλ Δπξσπατθφ κέζν φξν ηεο ηάμεο ηνπ35%. 

Σα θχξηα εκπφδηα ζηελ αγνξά ειεθηξνληθήο πξνκήζεηαο πνπ θπξηαξρνχλ ζε ηξέρνληεο 

πξαθηηθέο πεξηιακβάλνπλ: 

 Μέρξη ζηηγκήο, πειάηεο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο πνπ έρνπλ απξφζπκα δερηεί ηηο 

ηερληθέο πηζαλφηεηεο. 

 Πνιινί πξνκεζεπηέο απνδίδνπλ κηθξφηεξε αμία ζην θφζηνο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

ηερληθέο πινπνηήζεηο. 

 Οη πξνκεζεπηέο ζπλερίδνπλ λα εθηηκνχλ κε ζθεπηηθηζκφ απηέο ηηο αγνξέο. Απφ ηελ 

άπνςε, φηη νη πξνκεζεπηέο ζα αληηιεθζνχλ κφλν ηηο ειάρηζηεο απνηακηεχζεηο, αιιά 

ζα επηθέξνπλ επηπξφζζεηα θφζηε γηα ηελ ππνζηήξημε θαηαιφγσλ θαη ηερληθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη δπζάξεζησλ ηηκψλ θαη δηαθάλεηαο πξντφλησλ. 

 Πνιινί αγνξαζηηθνί δηαρεηξηζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ήδε EDI ζπλδέζεηο θαη δελ είλαη 

πεπεηζκέλνη γηα ηα επηπξφζζεηά πιενλεθηήκαηα ηνπ Internet . 

 H νξγαλσηηθή δνκή ησλ λνζνθνκείσλ δελ είλαη έηνηκε αθφκα γηα ηελ ειεθηξνληθή 

εμέιημε ησλ εληνιψλ 
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5.4.4 Παπάγονηερ επιηςσίαρ για ηιρ αγοπέρ ηλεκηπονικήρ ππομήθειαρ 

 Απμεκέλνο αξηζκφο απφ πσιεηέο θαη θαηά ζπλέπεηα επξένο θάζκαηνο πξνζθνξά 

πξντφληνο. 

 Μεγάινο αξηζκφο απφ άκεζα ζπλδεδεκέλνπο πειάηεο θαη κέγεζνο φγθνπ εληνιψλ. 

 Σερληθή γλψζε θαηαζθεπήο θαη εηδηθά νινθιήξσζε κε ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθήο πξνκήζεηαο. 

 Καηαλνκή, θαηάηκεζε θαη επίβιεςε φγθνπ εζσηεξηθψλ εληνιψλ θαη ζπρλνηήησλ 

εληνιψλ. 

 Καηαζθεπή ηηκήο(βαζηζκέλε ζε δίδαθηξα, flat rate θιπ). 

 Τπεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο φπσο ππεξεζίεο logistics , ππεξεζίεο ειέγρνπ. 

 Γηαθάλεηα πξντφληνο θαη ηηκψλ. 

 Δπηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο (rich content, θνηλφηεηεο, εμαηνκίθεπζε θιπ). 

5.4.5 Metropolitan Hospital Athens 

Ννζνθνκείν Metropolitan: πξνκήζεηα θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο  

Supply Chain Management – SCM απφ ηελ εηαηξία SAP AG  

Ζ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε κέζσ ζπλεξγαηψλ ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξίαο ζηελ 

Διιάδα. Απνηειεί βέιηηζηε πξαθηηθή ζηνλ ηνκέα ηνπ SCM αλ θαη ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο 

δελ ηαηξηάδεη απφιπηα κε ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ. Μπνξνχλ 

σζηφζν λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ελ ηάρε ηα βαζηθά 

κεγέζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ.  

1. Αλάιπζε Πξνκεζεηψλ αλά Καηεγνξία (ζρήκα)  
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Δηθόλα 6 – Αλάιπζε Πξνκεζεηώλ αλά θαηεγνξία 

2. Άιια Μεγέζε Πξνκεζεηψλ  

  1000 Πξνκεζεπηέο 

  9000 Κσδηθνί Αγνξαδφκελσλ Τιηθψλ 

  7000 PO‟s 

  Αγνξέο Τιηθψλ– Φαξκάθσλ€ 10 εθ 

  8700 Παξαιαβέο 

  7400 Σηκνιφγηα 

 

3. ηφρνη Πξνκεζεηψλ  

        Απηνκαηνπνίεζε 

  Μείσζε ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο 

  Διαρηζηνπνίεζε ιαζψλ 

  Μείσζε Κφζηνπο& Βειηίσζε Πνηφηεηαο Πξνκεζεπφκελσλ Αγαζψλ 

  Γηαθάλεηα& Ηζηνξηθφηεηα 

  Δλίζρπζε αληαγσληζκνχ/ Αχμεζε ησλ πηζαλψλ πξνκεζεπηψλ 

  e-ζπλεξγαζία κε Πξνκεζεπηέο  
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Δηθόλα 7 – Δζσηεξηθή Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα Metropolitan 

 

Οθέιε απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ Ζι. Πξνκεζεηψλ 

1. Μείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά 70% 

2. Πξνηππνπνίεζε δηαδηθαζίαο θαη πιεξέζηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ κέζσ: 

 πξφηππσλ δηαγσληζκνί(templates) 

 θαηεγνξηνπνίεζε αλά νκάδα πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

αμηνιφγεζεο ζε κνξθή Σερληθψλ, Πνηνηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ βηβιηνζεθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ αμηνιφγεζεο 

 παξακεηξηθά νξηδφκελσλ ζπληειεζηψλ θαη ζπλαξηήζεσλ βαξχηεηαο αλά 

ραξαθηεξηζηηθφ αμηνιφγεζεο γηα απηφκαηε εμαγσγή αλνηγκέλεο βαζκνινγίαο 

3. άκεζε απφθξηζε θαη επηθνηλσλία κε απηφκαηεο εηδνπνηήζεηο (alerts) θαη κελχκαηα 

κέζσ e-mail. 

4. νκαδνπνίεζε θαη ελνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ πξνεξρφκελεο απφ δηαθνξεηηθέο 

εηαηξείεο, ηκήκαηα, ρξήζηεο θιπ. 

5. επίηεπμε θαιχηεξσλ ηηκψλ θαη βέιηηζηεο πνηφηεηαο ιφγσ: 

 δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο ζε κεγάιν αξηζκφ πξνκεζεπηψλ κε ειάρηζην θφζηνο κε 

απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

 ρξήζεο αληαγσληζηηθψλ εξγαιείσλ φπσο online δεκνπξαζίεο(e-auctions) 
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 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο γηα ηνπο πξνκεζεπηέο θαη θαιχηεξε 

ελεκέξσζε ηνπο 

 αχμεζε δηαθάλεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο επαλάιεςεο ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο ν ρξφλνο 

πξνεηνηκαζίαο θαη επεμεξγαζίαο κεηψλεηαη δξακαηηθά. 

 

5.4.6 Σύνοτη αποηελεζμάηυν ζηον ηομέα ςγείαρ 

 

Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο γηα πξνκήζεηεο πγείαο εμειίζζνληαη. Αιιά αθφκε πνιιή δνπιεηά 

πξέπεη λα δηεθπεξαησζεί ηφζν απφ νξγαλσηηθήο φζν θαη απφ πιεπξάο ππνδνκήο. Μία 

αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ ειεθηξνληθή πξνκήζεηα είλαη ε πηνζεζία ηεο θνπιηνχξαο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ ηηο ζρεηηθέο πιεπξέο θαη ηεο εθπιήξσζεο θαζεκεξηλψλ 

ελεξγεηψλ. Οη επελδχζεηο ζε ηερλνινγίεο ΣΠΔ είλαη επίζεο απαξαίηεηεο. Παξφια απηά ζηηο 

πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο ε δηείζδπζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ βηνκεραλία ηεο πγείαο 

απμάλεηαη. 

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ζηελ πηνζέηεζε κεραληζκψλ ειεθηξνληθήο πξνκήζεηαο απφ ηνπο 

θνξείο πγείαο πεξηιακβάλνπλ αλαβαζκηζκέλεο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο, ηθαλφηεηα 

ζχγθξηζεο θαη επηινγή πξντφλησλ θαη πξνκεζεπηψλ. Δπηπξφζζεηα, ε ειεθηξνληθή πξνκήζεηα 

δηεπθνιχλεη θαη επηηαρχλεη πξψελ γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, κεηψλεη ηα ιάζε, ηε γξαθηθή 

εξγαζία, ηηο ρακέλεο πξνκήζεηεο(ιφγσ ιήμεο ηνπ ρξφλνπ δσήο). Γηαρεηξηζηηθέο αλάγθεο, 

εληνιέο, πξνκεζεπηέο, logistics θαη ε δηαρείξηζε απνγξαθψλ απνηεινχλ ηα βαζηθά 

πιενλεθηήκαηα γηα ηελ πιεπξά ησλ αγνξαζηψλ. 

Γηα ηελ πιεπξά ησλ πσιεηψλ θαλείο δηαπηζηψλεη ηε ζπλερή δηαθάλεηα, ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ζε θάζε ζπλαιιαγή θαη ηελ επθαηξία γηα δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο σο ηα θχξηα 

πιενλεθηήκαηα γηα ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο. 
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6  

Ηλεκηπονικέρ ππομήθειερ & Τεσνηηή Νοημοζύνη 

6.1 Διζαγυγή 

Έλα e-procurement ζχζηεκα επηθεληξψλεηαη ζηελ απινχζηεπζε θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ, αιιά πξέπεη λα εθηειεί κε επηηπρία ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε δηάθνξεο αβεβαηφηεηεο απφ ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, φπσο ε αβεβαηφηεηα 

ηεο δήηεζεο, ε θαζπζηέξεζε ηεο παξάδνζεο, ε αδπλακία απνγξαθήο, νη θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, θαζψο θαη απξφζκελεο εμαηξέζεηο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία. 

Γηα παξάδεηγκα, εάλ νη πξνκεζεπηέο δελ κπνξνχλ λα παξαδψζνπλ ηα αγαζά ζην ρξφλν, νη 

αγνξαζηέο ζα πξέπεη λα δψζνπλ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ηεο θαζπζηέξεζεο. ηαλ νη 

αγνξαζηέο δελ κπνξνχλ λα δερηνχλ ηέηνηεο θαζπζηεξήζεηο, ην ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα βξεη απηφκαηα ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ηελ επειημία λα ρεηξηζηεί ηηο αβεβαηφηεηεο, φπσο ν ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ 

εμαηξέζεσλ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα θάζε ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Χζηφζν, 

ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα e-procurement πξνζθέξνπλ πεξηνξηζκέλε ζηήξημε γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ εμαηξέζεσλ. Γηα λα θαιπθηεί απηφ ην θελφ, έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνηαζεί 

δηάθνξα ζπζηήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε επθπείο πξάθηνξεο (Intelligent Agents). Γεδνκέλνπ 

φηη νη επθπείο πξάθηνξεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εηδηθέο γλψζεηο πνπ έρνπλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα αληηδξνχλ ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο αλαιφγσο, νη επθπείο πξάθηνξεο είλαη ζε 
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ζέζε λα αζρνινχληαη κε ηελ αβεβαηφηεηα θαη λα πξνζθέξνπλ επειημία ζηηο ζπλαιιαγέο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

Αξθεηέο έξεπλεο επηθεληξψζεθαλ ζην ηνκέα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ή ηεο επηινγήο 

πξνκεζεπηή ζε κηα δηαδηθαζία ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Ζ ηθαλφηεηα ησλ “πξαθηφξσλ” λα 

καζαίλνπλ απφ πξνεγνχκελεο αιιειεπηδξάζεηο θαη πεξηβάιινληα κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

επίηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ φζνλ αθνξά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο [39]. Έλα ζχζηεκα 

πνπ βαζίδεηαη ζε “πξάθηνξεο”  παξνπζηάδεηαη ζην [40]  πνπ ρξεζηκνπνηεί γελεηηθφ 

αιγφξηζκν γηα λα βνεζήζεη ηνπο αγνξαζηέο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο λα δηαπξαγκαηεπζνχλ θαη 

λα βειηηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Δπίζεο,, κηα πξνζέγγηζε κε ρξήζε 

λεπξσληθνχ δηθηπνχ ρξεζηκνπνηείηαη  γηα ηελ πξφβιεςε θαη ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή. 

ηα Lee et al. [41][42]εθαξκφδεηαη έλα λεπξσληθφ δίθηπν πάλσ ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ 

ψζηε λα αλαγλσξηζηνχλ νη πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο απφ ηηο παξαγγειίεο ησλ πξνεγνχκελσλ 

αγνξαζηψλ θαη λα πξνβιεθηνχλ νη πξνζθνξέο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαηά ηελ 

δηαδηθαζία επηινγήο πξνκεζεπηψλ. Ο Choy et al. [43]πξφηεηλε έλα έμππλν εξγαιείν γηα ηε 

δηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα  λεπξσληθφ δίθηπν γηα ηελ επηινγή θαη ηε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηνπο. 

 

Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη νη επθπείο πξάθηνξεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ αγνξαζηψλ ζηελ αλαδήηεζε πξντφλησλ ζην πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο 

πξνκεζεηψλ [44]. Οη Raghavan θαη Prabhu [45], ζρεδίαζαλ θαη αλέπηπμαλ έλα ινγηζκηθφ πνπ 

βαζίδεηαη ζηνπο “πξάθηνξεο” γηα κηα ηππηθή δηαδηθαζία ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ε νπνία 

δηαρσξίδεηαη ζε ηξία ηκήκαηα: ειεθηξνληθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, αληίζηξνθεο δεκνπξαζίεο, 

θαη ειεθηξνληθφο δηαθαλνληζκφο. Ο Cheung et al. [46] πξφηεηλε έλα ζχζηεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηνπο ¨πξάθηνξεο” ψζηε λα κπνξεί λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζε  πξαγκαηηθφ 

ρξφλν πνπ λα παξάγνπλ δπλακηθά ηνπο θαλφλεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο Hadikusumo et al. 

[47]έρεη αλαπηχμεη έλα απνθεληξσκέλν ζχζηεκα βάζεο δεδνκέλσλ είλαη εμνπιηζκέλα κε 

ειεθηξνληθνχο “πξάθηνξεο” γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθνχ, ζηελ νπνία δηάθνξεο δηεξγαζίεο, 

δειαδή, ν εληνπηζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ αηηνχκελσλ πιηθψλ,  ε αλαδήηεζε ησλ πιηθψλ, 

θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ εληνιψλ αγνξάο, θαηαρσξνχληαη ζηα ειεθηξνληθά κέζα. Ο Lee et al. 

[48]πξφηεηλε έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ πνπ κπνξεί λα ιάβεη ηηο επζχλεο ηεο 

αλαδήηεζεο ησλ δπλεηηθψλ πξνκεζεπηψλ, ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο πξνεπηιεγέληεο 

πξνκεζεπηέο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα επηινγήο. 
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6.2 Γιασείπιζη Δξαιπέζευν 

Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο είλαη ε κεηαθίλεζε ησλ πξνκεζεηψλ ζην Γηαδίθηπν θαη ην World 

Wide Web. Γπλεηηθά, απινχζηεξεο, ηαρχηεξεο θαη πην απνηειεζκαηηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ e-procurement. Χζηφζν, νξηζκέλεο εμαηξέζεηο 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. Απνθιίζεηο ζηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ πνζφηεηα πνπ είραλ ζπκθσλεζεί, απνηπρία απνγξαθήο, θαη νη θαζπζηεξήζεηο 

απνηεινχλ νπσζδήπνηε εμαίξεζε. Αβεβαηφηεηεο ηεο αγνξάο, φπσο ε δήηεζε ησλ πειαηψλ θαη 

ε ηθαλφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζε εμαίξεζε. Δπηπιένλ, νη θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, φπσο ε λεξνπνληή θαη νη ηπθψλαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη εμαηξέζεηο. Έηζη, ε 

δηαρείξηζε εμαηξέζεσλ είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο. 

 

 

Δηθόλα 8 - Μνληέιν ζπζηήκαηνο  ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ 

 

Δηθφλα 8 απεηθνλίδεη ην ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ  

εμαηξέζεσλ φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ην [49] , ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο κεγάιεο 

ελφηεηεο, δειαδή, ηελ Αλαδήηεζε, ηηο Γηαπξαγκαηεχζεηο, ηηο πκθσλίεο θαη ηελ 

Παξαθνινχζεζε. Δπηπιένλ,  νη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ην ζχζηεκα 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο  δηεπαθήο Αγνξαζηή, θαη νη πξνκεζεπηέο 

λα δηαθεκίδνληαη κέζσ κηαο Τπεξεζίαο Κέληξνπ Μεηξψσλ πξνθεηκέλνπ λα γλσζηνπνηεζνχλ 
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πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα ηνπο ζηνπο αγνξαζηέο. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη νη 

ιεπηνκεξείο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. 

 

6.2.1 Ππομηθεςηέρ και Υπηπεζία κένηπος μηηπώυν 

 

Δάλ έλαο πξνκεζεπηήο επηζπκεί λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ειεθηξνληθά, πξέπεη λα 

εγγξάςεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ Τπεξεζία θέληξνπ κεηξψσλ. Ζ θαηαρψξηζε πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππεξεζία ή ην πξντφλ.  

Οη Ζιεθηξνληθνί θαηάινγνη (e-catalogue) πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη θάζε πξνκεζεπηήο [50]. Σφζν ζηα Buy-Side ζπζηήκαηα 

πξνκεζεηψλ φζν θαη ζηηο αγνξέο B2B νη ειεθηξνληθνί θαηάινγνη είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο [51]. Ζ Τπεξεζία θέληξνπ κεηξψσλ ρξεζηκεχεη σο 

έλαο θαηάινγνο πξντφλησλ φπνπ νη αγνξαζηέο εξεπλνχλ γηα ηηο ππεξεζίεο ή ηα πξντφληα ησλ 

πξνκεζεπηψλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζε απηνχο ηνπο θαηαιφγνπο. 

 

6.2.2 Αγοπαζηή και Γιεπαθή “Αγοπαζηή” 

 

Ο αγνξαζηήο, κπνξεί λα είλαη δηαρεηξηζηήο ή έλα ζχζηεκα  πιεξνθνξηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Ζ Γηεπαθή “Αγνξαζηήο” παξέρεη έλα θαλάιη γηα ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αγνξαζηψλ 

θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο e-procurement, νη 

αγνξαζηέο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη λα ρεηξηζηνχλ 

απξνζδφθεηεο εμαηξέζεηο. 

6.2.3 Το E-procurement ζύζηημα 

6.2.3.1 Τκήκα Αλαδήηεζεο 

Σν ηκήκα Αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαδήηεζε πξνκεζεπηψλ, νη νπνίνη 

πξνζθέξνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο αγνξαζηέο. Σα πξντφληα ή νη 

ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη κέζα απφ ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο. Οη θαηάινγνη πνπ 

αθνινπζνχλ ην πξφηππν XML είλαη γεληθά απνδεθηνί [52]θαη κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη 

ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ή ζε αξρεία θεηκέλνπ. ην ηκήκα Αλαδήηεζεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππάξρνπζεο πξνζεγγίζεηο, φπσο αλαδήηεζε κε ιέμε-θιεηδί γηα λα 

βξεζνχλ νη επηζπκεηνί πξνκεζεπηέο. 
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Αθφηνπ ην ηκήκα Αλαδήηεζεο βξεη ηνπο πξνκεζεπηέο παξέρνπλ ηα απαηηνχκελα πξντφληα, 

επηιέγνληαη νη θαηάιιεινη πξνκεζεπηέο θαη γίλεηαη απνζηνιή ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ηκήκα Γηαπξαγκαηεχζεσλ. ηαλ θάπνηα ππεξεζία ή πξντφλ, απαηηείηαη 

απφ ηνλ αγνξαζηή, ην ηκήκα Αλαδήηεζεο ςάμεη κέζσ ηεο Τπεξεζίαο θέληξνπ κεηξψσλ. Σν 

ηκήκα Αλαδήηεζεο επηιέγεη ηνπο πξνκεζεπηέο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ αγνξαζηψλ θαη 

ηηο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Τπεξεζία 

θέληξνπ κεηξψσλ. Κάζε πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία πνπ έρεη εγγξάθεη ζην ζχζηεκα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ επηινγή ελφο εηαίξνπ. ε απηφ ην βήκα, θάζε 

κε απνδεθηφο πξνκεζεπηήο ζα παξαιείπεηαη θαη ην ηκήκα Αλαδήηεζεο ζα απνζηείιεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ζην ηκήκα Γηαπξαγκαηεχζεσλ. 

6.2.3.2 Τκήκα Γηαπξαγκαηεύζεσλ 

Σν Σκήκα Γηαπξαγκαηεχζεσλ εζηηάδεη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Ζ 

ρξήζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ σο κέζν δεκηνπξγίαο ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ έρεη 

απνηειέζεη αληηθείκελν εξεπλψλ. Γηάθνξεο έξεπλεο [53][54][55], έρνπλ γίλεη κε επίθεληξν ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε “πξάθηνξεο”. 

ην ζχζηεκά πνπ πεξηγξάθεηαη, ην Σκήκα Γηαπξαγκαηεχζεσλ δηαπξαγκαηεχεηαη κε θάζε 

ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή θαη ζηέιλεη ηνλ πιένλ θαηάιιειν ζηνλ Σκήκα πκβάζεσλ. Μφιηο 

ην ηκήκα Γηαπξαγκαηεχζεσλ ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο 

απφ ην ηκήκα Αλαδήηεζε,  αξρίδεη λα δηαπξαγκαηεχεηε. Γηα θάζε πξνκεζεπηή ζηε ιίζηα, ην 

ηκήκα Γηαπξαγκάηεπζεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ αγνξαζηή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο 

δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηνλ πξνκεζεπηή. Οπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε είρε γίλεη ζην παξειζφλ 

κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεκείν αλαθνξάο. Οη πιεξνθνξίεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

πεξηιακβάλνπλ  ηηο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ, ην ρξφλν παξάδνζεο, ηελ έθπησζε θαη νχησ 

θαζεμήο. Σν ηκήκα Γηαπξαγκαηεχζεσλ ζηε ζπλέρεηα ζα δηαπξαγκαηεπηεί κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο απηνχο. Σέινο, ην ηκήκα Γηαπξαγκαηεχζεσλ ζα επηιέμεη ηνλ πην ηθαλνπνηεηηθφ 

πξνκεζεπηή θαη ηνλ απνζηέιιεη ζην ηκήκα πκβάζεσλ. 

6.2.3.3 Τκήκα Σπκβάζεσλ 

Σν ηκήκα πκβάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θάλεη ηελ ζπκθσλία κεηαμχ παξφρνπ 

ππεξεζηψλ θαη ηνπ πειάηε. Μηα ζπκθσλία ζε επίπεδν ππεξεζηψλ (SLA) [56] είλαη κηα 

επίζεκε ζπκθσλία ε νπνία πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο ιεηηνπξγηθέο φζν θαη ηηο κε ιεηηνπξγηθέο 

παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ παξερφκελε ππεξεζία.  

ηαλ ην ηκήκα πκβάζεσλ δέρεηαη ηνλ πην ηθαλνπνηεηηθφ πξνκεζεπηή απφ ην ηκήκα 

Γηαπξαγκαηεχζεσλ, ζα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε κε απηφ ηνλ πξνκεζεπηή. Σν ζπκβφιαην ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ πνζφηεηα, ην είδνο θαη ηελ ηηκή ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ 
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εκεξνκελία παξάδνζεο. Ζ ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεθε ζα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνκεζεπηή, αξγφηεξα, φηαλ ε ζπλαιιαγή έρεη νινθιεξσζεί. 

6.2.3.4 Τκήκα Παξαθνινύζεζεο  

Σν ηκήκα Παξαθνινχζεζεο εζηηάδεη ζηνλ εληνπηζκφ δπλεηηθψλ εμαηξέζεσλ θαη 

αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο. Οη εμαηξέζεηο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ ηε δήηεζε, απφ ηελ 

δηαδηθαζία, θαη ηελ αβεβαηφηεηα ηεο πξνζθνξάο [57][58][59][60] φπσο ε απφηνκε αχμεζε 

ηεο δήηεζεο, ε έιιεηςε απνγξαθήο, θαη ε θαζπζηέξεζε παξάδνζεο. 

Σν Σκήκα Παξαθνινχζεζεο αλαθηά πιεξνθνξίεο απφ ηνπο αγνξαζηέο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο, 

αληρλεχεη πηζαλέο εμαηξέζεηο, θάλεη δηάγλσζε ησλ εμαηξέζεσλ θαη αμηνινγεί ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζχκθσλα κε ην θαζεζηψο ησλ ζπλαιιαγψλ. ηαλ κηα εμαίξεζε, φπσο ε 

θαζπζηέξεζε ηεο παξάδνζεο, ε απφηνκε αχμεζε ηεο δήηεζεο, ή ε απνηπρία απνγξαθήο 

αληρλεχεηαη απφ ην Σκήκα Παξαθνινχζεζεο, ην Σκήκα Παξαθνινχζεζεο ζπιιέγεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμαίξεζε θαη αληαπνθξίλεηαη ζηελ εμαίξεζε αλαιφγσο. Ζ βάζε 

γλψζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ εμαηξέζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Παξαθνινχζεζεο δηεπθξηλίδεη ην 

πσο ζα αληηκεησπηζηνχλ νη δηάθνξεο εμαηξέζεηο. Αλ ππάξρεη κηα εμαίξεζε ζηε γλψζε βάζεο, 

ην ηκήκα Παξαθνινχζεζεο δηαηππψλεη πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε αγνξαζηή, ή 

απαληά ζηελ εμαίξεζε άκεζα. Δάλ παξφκνηα εμαίξεζε δελ έρεη ζπκβεί ζην παξειζφλ, ην 

ηκήκα Παξαθνινχζεζεο πξνηείλεη ζηνλ Αγνξααζηή λα ηε ρεηξηζηεί θαη θαηαγξάθεη ηελ 

απάληεζε ηνπ ζηε βάζε γλψζεο. Σέινο, ην ηκήκα Παξαθνινχζεζεο αμηνινγεί ηνλ 

πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηε ζπλαιιαγή θαη απνζεθεχεη ηα ζηνηρεία ζην αξρείν. 

Οη επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ζην παξαδνζηαθφ εκπφξην ζπλήζσο πεξηνξίδνληαη απφ 

αλεπάξθεηα πιεξνθνξηψλ, ηα γεσγξαθηθά ζχλνξα θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. Οη ειεθηξνληθέο 

πξνκήζεηεο δηεπθνιχλνπλ  ζπλαιιαγέο φιν ην 24-σξν θαη κεηψλνπλ ην επηρεηξεζηαθφ θαη 

δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο. Απηφ ην ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ηνπ ή ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππάξρνληα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Σν 

ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα ρεηξηζηεί απξφζκελεο εμαηξέζεηο φπσο ε θαζπζηέξεζε ηεο 

παξάδνζεο θαη ηηο απνηπρίεο απνγξαθήο. ηαλ έλαο αγνξαζηήο ζέιεη λα θάλεη αιιαγέο πνπ 

νθείινληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, ην ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ ζα δψζεη ρξήζηκεο ζπζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη αιιαγέο δπλακηθά. 

ηαλ νπνηαδήπνηε απξνζδφθεηε εμαίξεζε αληρλεπηεί απφ ην ηκήκα Παξαθνινχζεζεο, ην 

ηκήκα Παξαθνινχζεζεο ζα αληαπνθξηζεί γξήγνξα θαη έμππλα. 
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6.3 Δςθςείρ ππάκηοπερ ζηο ζςζηήμαηα ηλεκηπικών 

ππομηθειών 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα, αλαιχνπκε ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ  κε 

ηε ρξήζε επθπψλ πξαθηφξσλ. Απηνί νη επθπείο πξάθηνξεο ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα λα 

εθηειεζηνχλ νη δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ απαηηεί έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ θαη 

λα δηαρεηξηζηνχλ δπλακηθά ηελ δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ. 

 

6.3.1 Απσιηεκηονική εςθςών ππακηόπυν 

ε γεληθέο γξακκέο, ε αξρηηεθηνληθή ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ απνηειείηαη απφ ηελ  γλσζηαθή 

βάζε, ηελ επηρεηξεζηαθή κνλάδα θαη ηελ εμσηεξηθή δηεπαθή. Ζ γλψζε απαηηείηαη απφ θάζε 

επθπή πξάθηνξα ψζηε λα εθηειέζεη ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ηνπ  δξαζηεξηφηεηεο. ε 

έλα ζχζηεκα πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ, νη πξάθηνξεο πξέπεη λα αζθνχλ αλεμάξηεηα 

θαζήθνληά, θαη απηή ε αλεμαξηεζία ζηεξίδεηαη ζηε βάζε γλψζεο ησλ πξαθηφξσλ γηα ην 

πεξηβάιινλ. Ζ ''Βάζε Γλψζεο" αλαθέξεηαη ζηηο γλψζεηο ή δεδνκέλα ηα νπνία απνηεινχλ ηελ 

αληίιεςε ή ηε γλψζε ηνπ πξάθηνξα γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ. Γηάθνξα είδε πιεξνθνξηψλ 

ππνζηεξίδνληαη απφ απηφ ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ [61]. Ζ επηρεηξεζηαθή κνλάδα επηηξέπεη 

ζηνπο πξάθηνξεο λα εθηεινχλ εηδηθά θαζήθνληα θαη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ 

εμσηεξηθή δηεπαθή δηαρεηξίδεηαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πξαθηφξσλ θαη ηνπ έμσ 

θφζκνπ. Ζ θαηαλφεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ελφο πξάθηνξα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζην ζρεδηαζκφ 

ζπζηεκάησλ πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ. 

6.3.2 Δςθςείρ ππάκηοπερ ζηιρ  ηλεκηπονικέρ ππομήθειερ 

Με βάζε ην ζχζηεκα ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο, έρεη 

ζρεδηαζηεί έλα ζχζηεκα πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ γηα ηελ αλαδήηεζε, ηε δηαπξαγκάηεπζε, ηε 

ζχλαςε ζπκβάζεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε κε λνεκνζχλε θαη επειημία. ε έλα ζχζηεκα 

πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ, πξέπεη θάζε πξάθηνξαο λα εθηειεί ηελ δηθή ηνπ εξγαζία, δειαδή 

πξέπεη λα ρσξίζνπκε ην ζχζηεκα ζε ππνδηεξγαζίεο. ην ζχζηεκά, ην ηκήκα 

Παξαθνινχζεζεο κπνξεί λα δηαζπαζηεί ζε δχν επηκέξνπο δηεξγαζίεο: ηελ δηαρείξηζε 

εμαίξεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε. Ζ δηεξγαζία ηεο δηαρείξηζεο εμαίξεζε κπνξεί λα αλαιπζεί 

πεξαηηέξσ ζε ηξεηο επηκέξνπο δηεξγαζίεο: ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ, 

θαη ηε δηάγλσζε. Μεηά ηελ απνζχλζεζε, ηα θαζήθνληα απηά κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ζε 

δηάθνξνπο παξάγνληεο. Δπηπιένλ, νη δηεξγαζίεο ηεο αλαδήηεζεο, ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, θαη 
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ηεο ζχλαςε ζπκβάζεσλ κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ζε δηαθνξεηηθνχο 

πξάθηνξεο. Ο πξάθηνξαο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνλ ειεθηξνληθφ θαηάινγν ζρεηηθά κε ηνπο πξνκεζεπηέο, ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο, ηεο δηαπξαγκάηεπζε θαη ηεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ. Δπίζεο ππάξρεη θαη έλαο πξάθηνξαο “δηεπαθή” πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή 

ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πξαθηφξσλ θαη ηνπ αγνξαζηή, ελψ έλαο πξάθηνξαο “απνζήθε” 

ρξεζηκνπνηείηαη σο απνζήθε γλψζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα νιφθιεξήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

δεδνκέλεο ειεθηξνληθή πξνκήζεηαο. Οη ελ ιφγσ παξάγνληεο είλαη επθπείο ππνινγηζηηθέο 

νληφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Με βάζε ηελ αλάιπζε απηή, κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθά είδε επθπψλ 

πξαθηφξσλ είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ γηα ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ 

εξγαζηψλ γηα ην ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. ηελ Δηθφλα 9 δείρλεη ηελ ηεξαξρία ησλ 

πξαθηφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ιεπηνκέξεηεο ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

Δηθόλα 9 - Ιεξαξρία ησλ επθπώλ πξαθηόξσλ 

 

6.3.3 Αλληλεπίδπαζη εςθςών ππακηόπυν 

Καζψο νη δηάθνξνη πξάθηνξεο πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθέο επζχλεο θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, 

αξθεηέο θνξέο ππάξρεη αλάγθε λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπληνλίδνπλ κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη 

κε άιιεο νληφηεηεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα. 10. 

 



 

65 

 

 

 

Δηθόλα 10 - Αιιειεπίδξαζε πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ 

Ο πξάθηνξαο “Γηεπαθήο” ιεηηνπξγεί σο γέθπξα αλάκεζα ζηνπο αγνξαζηέο θαη ζην ζχζηεκα. 

Οη αγνξαζηέο κπνξνχλ κέζσ απηνχ λα δψζνπλ  πιεξνθνξίεο γηα ηηο  δηαπξαγκαηεχζεηο θαη 

ηελ δηαρείξηζε ησλ εμαηξέζεσλ ή λα θάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο. Δπηπιένλ, έλαο αγνξαζηήο 

κπνξεί λα δεί ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ πξάθηνξα “Γηεπαθήο”. 

Ο πξάθηνξαο “Απνζήθε” δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζην 

ζχζηεκα. ηελ παξνχζα πξνζέγγηζή, ν πξάθηνξαο “Απνζήθε” κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη 

ηε δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ δεδνκέλσλ, φπσο αξρεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ησλ 

ηζηνξηθψλ αξρείσλ ησλ ζπλαιιαγψλ, ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ 

θαη ησλ αξρείσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ εμαηξέζεσλ. Υξεζηκνπνηείηαη σο απνζήθε γλψζεο 

απφ άιινπο πξάθηνξεο ψζηε λα ηνπο βνεζήζεη ζηε ιήςε  απνθάζεσλ. Δπηπιένλ, απνζεθεχεη 

ηα δεδνκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαηήξεζε ζπλέπεηαο, φηαλ ηα δεδνκέλα 

ελεκεξψλνληαη απφ άιινπο παξάγνληεο. 

Ο πξάθηνξαο “Αλαδήηεζε”  ιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο απφ ηνλ αγνξαζηή κέζσ ηνπ πξάθηνξα 

“Γηεπαθήο”. ηε ζπλέρεηα, εξεπλά θαη ζπγθεληξψλεη ηνπο ζρεηηθνχο πξνκεζεπηέο απφ ηελ 

Τπεξεζία θέληξνπ Μεηξψσλ. Ο πξάθηνξαο “Αλαδήηεζε”  αμηνινγεί ηνπο πξνκεζεπηέο κε 

βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ απφ ηνλ πξάθηνξα “Απνζήθε” θαη πξνσζεί ηα 

απνηειέζκαηα ζηνλ πξάθηνξα “Γηαπξαγκάηεπζε”. 
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Γηα θάζε ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή, ν πξάθηνξαο “Γηαπξαγκάηεπζε” δεηάεη πιεξνθνξίεο  

απφ ηνλ αγνξαζηή ψζηε λα γίλεη ε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ πνξεία ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ εμεηάδεηαη απφ ηνλ αγνξαζηή θαη επηιέγεηαη ν θαηάιιεινο πξνκεζεπηήο 

κεηαβηβάδνληαο ηαπηφρξνλά ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνλ πξάθηνξα “πκβάζεσλ”. 

Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη παιηφηεξα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αλαθνξά γηα ηηο εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. ηαλ ε 

δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ νινθιεξσζεί, νη πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη απφ ηνλ 

πξάθηνξα “Απνζήθε”. 

ηαλ επηιερζεί ν πην ηθαλνπνηεηηθφο πξνκεζεπηήο απφ  ηνλ πξάθηνξα “Γηαπξαγκάηεπζε”, ν 

πξάθηνξαο “χκβαζε” ζα ππνγξάςεη ζχκβαζε κε ηνλ επηιεγκέλν πξνκεζεπηή. Ζ ζχκβαζε 

νξίδεη ηελ πνζφηεηα θαη ην είδνο ησλ πξντφλησλ, ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο, θαζψο θαη ηελ 

πιεξσκή. Ο πξάθηνξαο “χκβαζε” κπνξεί επίζεο λα πάξεη πιεξνθνξίεο απφ νπνηαδήπνηε 

ζχκβαζε είρε γίλεη ζην παξειζφλ, ε νπνία έρεη ζπιιερηεί απφ ηνλ πξάθηνξα “Απνζήθε”. 

ηαλ ε ζχκβαζε νινθιεξσζεί απνζεθεχεηαη ζηνλ πξάθηνξα “Απνζήθε” θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

σο κία ζεκαληηθή αλαθνξά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 Ο ξφινο ηνπ πξάθηνξα “Πιεξνθνξίεο” είλαη ε αλάθηεζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

φπσο πιεξνθνξίεο θαηαιφγνπ θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ, απφ ηνλ αγνξαζηή θαη ην 

πξνκεζεπηή. Γηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζε δηαθνξεηηθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ, έηζη ν πξάθηνξάο “Πιεξνθνξίεο” ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ρεηξηζηεί ηελ αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ θαη παξέρεη κηα εληαία δηεπαθή γηα ηνπο άιινπο παξάγνληεο, φπσο ν πξάθηνξαο 

“Παξαθνινχζεζε” Agent θαη ν πξάθηνξαο “Γηάγλσζεο” γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα. 

Ο πξάθηνξαο “Παξαθνινχζεζε” ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο 

ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ εμαηξέζεσλ. Αλαθηά ηηο πιεξνθνξίεο, φπσο 

πιεξνθνξίεο θαηαιφγνπ, πιεξνθνξίεο θαηαλάισζεο βαζηθψλ πξντφλησλ, θαη παξέρεη 

πιεξνθνξηψλ ηαθηηθά απφ ηνλ αγνξαζηή θαη ηνλ πξνκεζεπηή, κέζσ ηνπ πξάθηνξα 

“Πιεξνθνξίεο”. Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, θαζνξίδεηαη πφηε ζπκβαίλεη κία εμαίξεζε. 

 Οξηζκέλνη θαλφλεο παξάδεηγκα γηα ηελ αλίρλεπζε εμαηξέζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

πίλαθα 3. 

 

Πίλαθαο 3 

Δάλ ην επίπεδν απνζέκαηνο έρεη κεησζεί πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη έρεη θαηαλαισζεί, ηφηε ζπκβαίλεη κηα απνηπρία 

απνγξαθήο. 

Δάλ ε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε κηα ρξνληθή κνλάδα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

αλακελφκελε κέγηζηε θαηαλάισζε πνζφηεηαο ζε κηα κνλάδα ρξφλνπ, ηφηε ε απφηνκε αχμεζε ηεο δήηεζεο 

πξνθαιεί κία εμαίξεζε. 
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Δάλ ην επίπεδν απνζέκαηνο έρεη κεησζεί πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη έρεη θαηαλαισζεί, ηφηε ζπκβαίλεη κηα απνηπρία 

απνγξαθήο. 

Δάλ ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε είλαη κεγαιχηεξν ηνλ ζπκθσλεζέληα, ηφηε εκθαλίδεηαη 

θαζπζηέξεζε ζηελ παξάδνζε 

 

Αθφηνπ ν πξάθηνξαο “Παξαθνινχζεζε” αληρλεχζεη ηηο εμαηξέζεηο, ζα ζηείιεη ηα ζηνηρεία 

εμαίξεζεο  ζηνλ πξάθηνξα “Γηάγλσζε” γηα λα ρεηξηζηεί ηελ εμαίξεζε. Δπηπιένλ, ν αγνξαζηήο 

κπνξεί λα δεηήζεη λα ελεκεξσζεί γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπλαιιαγήο απφ ηνλ πξάθηνξα 

“Παξαθνινχζεζεο” κέζσ ηνπ πξάθηνξα “Γηεπαθή”. Ο πξάθηνξαο “Γηάγλσζε” 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ρεηξηζηεί ηηο εμαηξέζεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία. ηαλ ζπκβεί θάπνηα 

εμαίξεζε, ζα δεηήζεη ηελ βάζε γλψζεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ εμαίξεζσλ απφ ηνλ πξάθηνξα 

“Απνζήθεπζε” θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα ζπιιέμεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ πξάθηνξα 

“Πιεξνθνξίεο” θαη λα γίλνπλ νη αληίζηνηρεο πξνηάζεηο ή απνθάζεηο. Αλ θάπνηα εμαίξεζε δελ 

ππάξρεη ζηελ βάζε γλψζεο ν πξάθηνξαο “Γηάγλσζε” ζα δεηήζεη απφ ηνλ αγνξαζηή λα ην 

ρεηξηζηεί θαη ζα απνζεθεχζεη ηελ απάληεζε ζηνλ πξάθηνξα “Απνζήθεπζε” γηα κειινληηθή 

ρξήζε. 

Γηα παξάδεηγκα, εάλ ζπκβεί κηα βιάβε απνγξαθήο, ν πξάθηνξαο “Γηάγλσζε” ζα ειέγμεη 

πξψηα ην επίπεδν απνζεκάησλ ηνπ αγνξαζηή λα απνθαζίζεη έρεη ζπκβεί  παξάιεηςε 

απνγξαθήο. Αλ ην ππφινηπν απφζεκα κπνξεί λα δηαξθέζεη κέρξη ηε λέα αλαπιήξσζε, ηφηε 

απηή ε εμαίξεζε είλαη αλεθηή. Γηαθνξεηηθά, δελ είλαη αλεθηή. Αλ ε απνηπρία απνγξαθή είλαη 

αλεθηή, δελ ρξεηάδνληαη λα ιεθζνχλ επηπιένλ ελέξγεηεο απφ ηνλ πξάθηνξα “Γηάγλσζε”. Αλ ε 

απνηπρία απνγξαθήο δελ είλαη αλεθηή, ν πξάθηνξαο “Γηάγλσζε” ζα ειέγμεη θαηά πφζν 

ππάξρεη ήδε κηα παξαγγειία. Δάλ ε δηαηαγή έρεη ήδε εθδνζεί, ηφηε ν πξάθηνξαο “Γηάγλσζε” 

ζα δεηήζεη απφ ηνλ πξάθηνξα “Γηαπξαγκάηεπζε”  λα γίλνπλ εθ λένπ νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε 

ηνλ πξνκεζεπηή γηα λα ειέγρεη αλ ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα παξαδψζεη ηα εκπνξεχκαηα 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη απφ ην ρξήζηε. Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα 

παξαδψζεη ηα πξντφληα ζε απηφ ηνλ ρξφλν ή δελ ππάξρεη θακία δηθαζηηθή απφθαζε πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηνλ αγνξαζηή, ν πξάθηνξαο “Γηάγλσζε” ζα δεηήζεη απφ ηνλ πξάθηνξα 

“Αλαδήηεζε” γηα ηελ αλαδήηεζε λένπ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο λα κπνξεί λα ζηείιεη ηα 

εκπνξεχκαηα εληφο ηεο πξνζεζκίαο. Οξηζκέλνη θαλφλεο ζε απηφ ην παξάδεηγκα πνπ 

παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 4. 
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Πίλαθαο 4 

Αλ ζπκβεί κία αζηνρίαο απνγξαθήο, ηφηε ειέγμηε αλ ε εμαίξεζε είλαη αλεθηή 

Αλ ε απνηπρία απνγξαθή είλαη αλεθηή, ηφηε λα κελ γίλεη θακία πξφζζεηε ελέξγεηα. 

Αλ ε απνηπρία απνγξαθήο δελ είλαη αλεθηή, ηφηε  ειέγμηε αλ ππάξρεη ήδε 

εληνιή ελεκέξσζεο  

ΑΝ ππάξρεη ήδε εληνιή ελεκέξσζεο, ηφηε λα γίλνπλ εθ λένπ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ 

ηξέρνληα πξνκεζεπηή  θαη λα ειέγρεη αλ ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα παξαδψζεη ηα αγαζά πξηλ απφ ηελ πιήξε 

θαηαλάισζε ηνπ απνζέκαηνο. 

Αλ ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα παξαδψζεη ηα αγαζά πξηλ απφ ηελ πιήξε θαηαλάισζε ηνπ απνζέκαηνο, ηφηε λα 

ππνγξάθεη έλα λέν ζπκβφιαην κε ηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ απαίηεζε λα παξαδνζνχλ ηα αγαζά πξηλ απφ ηελ 

πιήξε θαηαλάισζε ηνπ απνζέκαηνο. 

 Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα παξαδψζεη ηα αγαζά πξηλ απφ ηελ εμάληιεζε ηνπ απνζέκαηνο, ηφηε λα γίλεη 

αλαδήηεζε λένπ θαηάιιεινπ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο λα κπνξεί λα παξαδψζεη ηα εκπνξεχκαηα πξηλ απφ ηελ 

εμάληιεζε ηνπ απνζέκαηνο, θαη λα ππνγξάθεη ζχκβαζε κε απηφ ηνλ πξνκεζεπηή 

 

Αλ ζπκβεί κηα απφηνκε αχμεζε ηεο δήηεζεο, ν πξάθηνξαο “Γηάγλσζε” ζα ειέγμεη αξρηθά αλ 

ν αγνξαζηήο κπνξεί λα αλερζεί απηή ηελ εμαίξεζε. Αλ ην απφζεκα είλαη αξθεηφ κέρξη ην λέν 

αλεθνδηαζκφ ππνζέηνληαο φηη ε θαηαλάισζε ζην εγγχο κέιινλ είλαη παξφκνηα κε ηελ 

ηξέρνπζα θαηαλάισζε, ηφηε απηή ε εμαίξεζε είλαη αλεθηή. Γηαθνξεηηθά, δελ είλαη αλεθηή. 

Αθφκε θαη αλ ε εμαίξεζε απηή είλαη αλεθηή, ν πξάθηνξαο “Γηάγλσζε” ζα ειέγμεη ην επίπεδν 

απνζεκάησλ ηνπ αγνξαζηή γηα λα απνθαζίζεη αλ ρξεηάδεηαη λα ηξνθνδνηεζεί κε επηπιένλ 

πξντφληα γηα λα απνθεπρζεί έλα πνιχ ρακειφ επίπεδν απνζεκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ 

ππάξμεη κηα απφηνκε αχμεζε ηεο δήηεζεο. Δάλ ην επίπεδν ησλ απνζεκάησλ είλαη θάησ απφ 

έλα απνδεθηφ επίπεδν ην νπνίν έρεη νξίδεη ν ρξήζηεο, ν πξάθηνξαο “Γηάγλσζε” ζα πξέπεη λα 

ηξνθνδνηήζεη ηα απνζέκαηα κε  έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ πξντφλησλ, είηε κε λέεο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ ηξέρνληα πξνκεζεπηή αλ ππάξρεη ήδε παξαγγειία πνπ έρεη εθδνζεί 

είηε ςάρλνληαο γηα έλα λέν πξνκεζεπηή. Δάλ ην επίπεδν ησλ απνζεκάησλ είλαη πάλσ απφ ην 

απνδεθηφ επίπεδν, δελ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ θάπνηεο ελέξγεηεο απφ ηνλ πξάθηνξα 

“Γηάγλσζεο”. Δάλ ε απφηνκε αχμεζε ηεο δήηεζεο πξνθαιέζεη κηα κε αλεθηή εμαίξεζε, ν 

πξάθηνξαο “Γηάγλσζε” ζα ηξνθνδνηήζεη ηα απνζέκαηα  κε έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ πξντφλησλ 

κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο πξνεγνπκέλσο. Οξηζκέλνη θαλφλεο ζηελ απφηνκε αχμεζε ηεο 

δήηεζεο εμαίξεζε πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 5. 
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Πίλαθαο 5 

ΑΝ γίλεη κηα εμαίξεζε ιφγν κηαο απφηνκεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο, ηφηε λα γίλεη έιεγρνο αλ ε εμαίξεζε είλαη 

αλεθηή 

Αλ ε απνηπρία απνγξαθήο είλαη αλεθηή, ηφηε λα γίλεη έιεγρνο αλ ην επίπεδν απνζεκάησλ βξίζθεηαη θάησ απφ ην 

απνδεθηφ φξην πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην ρξήζηε 

Αλ ην επίπεδν απνζεκάησλ είλαη πάλσ απφ ην απνδεθηφ επίπεδν , ηφηε λα κελ γίλεη θακία ελέξγεηα. 

Αλ ην επίπεδν απνζεκάησλ είλαη θάησ απφ ην απνδεθηφ επίπεδν ιεηηνπξγίαο, ηφηε λα γίλεη έιεγρνο αλ ππάξρεη 

ήδε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ησλ απνζεκάησλ. 

Αλ ε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο εθηειείηαη, ηφηε λα γίλνπλ εθ λένπ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ πξνκεζεπηή ψζηε λα  

ειέγμεη αλ έλα επηπιένλ πνζφ ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ κπνξεί λα παξαδνζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη 

ζπκθσλεζεί πξηλ. 

Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ επηπιένλ πνζφηεηα ή δελ εθθξεκεί θακία δηαδηθαζία 

ελεκέξσζεο, ηφηε λα γίλεη αλαδήηεζε ελαιιαθηηθνχ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο κπνξεί λα παξαδψζεη ηα 

εκπνξεχκαηα ζην επηζπκεηφ ρξφλν, θαη λα ππνγξάθεη κηα ζχκβαζε κε ηνλ πξνκεζεπηή 

Αλ ε απνηπρία απνγξαθήο δελ είλαη αλεθηή, ηφηε λα γίλεη έιεγρνο αλ ππάξρεη ήδε κηα δηαδηθαζία ελεκέξσζεο. 

Αλ ππάξρεη ήδε κηα δηαδηθαζία ελεκέξσζεο, ηφηε λα γίλνπλ εθ λένπ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ πξνκεζεπηή γηα 

λα ειερζεί αλ ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα παξαδψζεη ηα εκπνξεχκαηα θαη έλα επηπιένλ αξηζκφ πξηλ απφ ηελ 

εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ. 

Αλ ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα εθπιεξψζεη απηφ ην θαζήθνλ, ηφηε λα ππνγξαθεί λέν ζπκβφιαην κε ηνλ 

πξνκεζεπηή πνπ λα απαηηεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα παξαδψζεη ηα αγαζά πξηλ απφ ηελ εμάληιεζε ηνπ 

απνζέκαηνο. 

Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα παξαδψζεη ηα εκπνξεχκαηα πξηλ απφ ηελ εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ ή δελ 

ππάξρεη θακία δηαδηθαζία ελεκέξσζεο, ηφηε λα γίλεη αλαδήηεζε γηα λέν θαηάιιειν πξνκεζεπηή, ν νπνίνο 

κπνξεί λα παξαδψζεη ηα εκπνξεχκαηα πξηλ εμαληιεζνχλ ηα απνζέκαηα, θαη λα ππνγξάθεη ζχκβαζε κε ηνλ 

πξνκεζεπηή απηφ 

 

Οκνίσο, εάλ ζπκβεί κηα θαζπζηέξεζε παξάδνζεο, ν πξάθηνξαο δηάγλσζε ζα πξέπεη λα 

ειέγμεη αξρηθά ην επίπεδν απνζεκάησλ ηνπ αγνξαζηή λα απνθαζίζεη αλ ε θαζπζηέξεζε 

παξάδνζεο είλαη αλεθηή. Αλ ην απφζεκα πνπ ππάξρεη κπνξεί λα δηαξθέζεη κέρξη ην λέν 

αλεθνδηαζκφ, ηφηε απηή ε εμαίξεζε είλαη αλεθηή. Γηαθνξεηηθά, δελ είλαη αλεθηή. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε θαζπζηέξεζε παξάδνζε είλαη αλεθηή, ν πξάθηνξαο “Γηάγλσζε” δελ θάλεη 

θακία επηπιένλ ελέξγεηα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν πξάθηνξαο “Γηαγλσζε” ζα δεηήζεη 

άκεζα ηνλ πξάθηνξα “Αλαδήηεζε” λα βξεη έλα ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή πνπ κπνξεί λα 
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παξαδψζεη ηα εκπνξεχκαηα εληφο ηεο πξνζεζκίαο. Οξηζκέλνη θαλφλεο ζε απηφ ην 

παξάδεηγκα πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 6. 

 

Πίλαθαο 6 

 

ΑΝ ζπκβεί κηα θαζπζηέξεζε παξάδνζεο, ηφηε λα γίλεη έιεγρνο αλ ε εμαίξεζε είλαη αλεθηή  

Αλ ε θαζπζηέξεζε παξάδνζεο είλαη αλεθηή, ηφηε λα κελ γίλεη θακία επηπιένλ ελέξγεηα 

Αλ ε θαζπζηέξεζε παξάδνζεο δελ είλαη αλεθηή, ηφηε λα γίλεη αλαδήηεζε ελαιιαθηηθνχ πξνκεζεπηή, πνπ λα  

κπνξεί λα παξαδψζεη ηα εκπνξεχκαηα πξηλ εμαληιεζνχλ ηα απνζέκαηα, θαη λα ππνγξάθεη κηα ζχκβαζε κε ηνλ 

πξνκεζεπηή 

 

Ο πξάθηνξαο “Αμηνιφγεζε” ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνκεζεπηή, ζχκθσλα 

κε κηα ζπλαιιαγή. ηαλ ε ζπλαιιαγή έρεη νινθιεξσζεί, ν πξάθηνξαο “Παξαθνινχζεζε” ζα 

ζηείιεη ηα ζηνηρεία θαηάζηαζεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε ζηνλ 

πξάθηνξα “Αμηνιφγεζε”. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ θαηάζηαζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, δειαδή ηε 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ηελ εκεξνκελία άθημεο, θαζψο θαη ηε ζχκβαζε γηα ηελ 

αλαπιήξσζε, ν πξάθηνξαο “Αμηνιφγεζε” ζα αμηνινγήζεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζα ζηείιεη ηα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ πξάθηνξα “Απνζήθε”. 

 

6.4 Μελέηη πεπίπηυζηρ 

 

ην θεθάιαην απηφ ρξεζηκνπνηνχκε κηα αιπζίδα εζηηαηνξίσλ “γξήγνξνπ” θαγεηνχ γηα λα 

δνχκε πσο ην κνληέιν πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ ζα δηαρεηξηζηεί ηηο δηαθνξέο εμαηξέζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πξνκεζεπηηθή δηαδηθαζία. 

Ζ αιπζίδα εζηηαηνξίσλ Xinhua έρεη αξθεηά θαηαζηήκαηα ζηελ ηδία πφιε. Σν εζηηαηφξην έρεη 

αλάγθε απφ πξνκήζεηεο δηαθφξσλ εηδψλ ηξνθίκσλ, φπσο θξνχηα ιαραληθά, θαηαςπγκέλν 

θξέαο θαη ςαξηθά ζε θαζεκεξηλή βάζε. Σα ηξφθηκα απνζεθεχνληαη ζε κία κεγάιε θεληξηθή 

απνζήθε.  Γηα θάζε είδνο θαγεηνχ, ε κέζε θαζεκεξηλή θαηαλάισζε έρεη ππνινγηζηεί απφ ην 

ίδην ην εζηηαηφξην. Σν εζηηαηφξην αλαλεψλεη ην πιήζνο ησλ ηξνθίκσλ αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ην ίδην ην εζηηαηφξην. Δπεηδή ππάξρνπλ αξθεηά είδε 

ηξνθίκσλ ζην παξφλ παξάδεηγκα ζα ρξεζηκνπνηνχζε κφλν θάπνηα απφ απηά, φπσο ηα 

πνξηνθάιηα, ην ιάραλν, ην βνδηλφ θξέαο θαη ην θνηφπνπιν. 
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Σα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαζεκεξηλή θαηαλάισζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνπ κέζνπ ρξφλνπ 

αλαλέσζεο ησλ απνζεκάησλ πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 7 

Πίλαθαο 7 

Σξόθηκα   Μέζε θαζεκεξηλή θαηαλάισζε(kg)  Μέζνο ρξόλνο ελεκέξσζεο(day) 

Πνξηνθάιηα 300 3 

Λάραλν 300 2 

Μνζραξίζην θξέαο  800 5 

Κνηφπνπιν 1800 5 

 

Θεσξνχκε φηη ην εζηηαηφξην ηελ δεδνκέλε ζηηγκή απνθαζίδεη λα παξαγγείιεη θνηφπνπιν θαη 

ιάραλν. Σν απφζεκα ηνπ ιάραλνπ ζα  αλαλεσζεί ζε κία κέξα ελψ ηνπ θνηφπνπινπ ζε ηξεηο. 

Σελ ίδηα κέξα, ζηελ απνζήθε ζεκεηψλεηαη ππξθαγηά, πξνθαιψληαο έηζη ηελ θαηαζηξνθή ησλ 

ηξνθίκσλ. Μεηά ην ζβήζηκν ηεο ππξθαγηάο, ην απφζεκα πέθηεη ζηα 643  θηιά γηα ηα 

πνξηνθάιηα, 368 θηιά γηα ην ιάραλν, 5058 θηιά γηα ην κνζραξίζην θξέαο θαη ηέινο 3718 θηιά 

γηα ην θνηφπνπιν.  

 

Ο πξάθηνξαο “Παξαθνινχζεζε” ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινπζεί δηαξθψο ηελ δηαδηθαζία 

πξνκεζεηψλ. ηαλ εληνπίζεη ζθάικα ζηα πνζά ησλ απνζεκάησλ, φινη νη πξάθηνξεο ζα 

ζπλεξγαζηνχλ ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηελ εμαίξεζε. Ζ εηθφλα 11 δείρλεη ηελ ζπλεξγαζία 

θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πξαθηφξσλ νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ :  

 

1-3. Ο πξάθηνξαο “Παξαθνινχζεζε” ιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ θαηαλάισζε 

ησλ απνζεκάησλ, ηεο θαηάζηαζεο ηεο απνζήθεο θαη ηεο παξάδνζήο ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο πξνο ην εζηηαηφξην. 

4 Ο πξάθηνξαο “Παξαθνινχζεζε” αλαιχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη βξίζθεη ην επίπεδν ησλ 

απνζεκάησλ ησλ δηάθνξσλ ηξνθίκσλ, δηαπηζηψλνληαο πσο έρεη πέζεη θάησ απφ ηα επηηξεπηά 

φξηα, δειψλνληαο έηζη κηα εμαίξεζε έιιεηςεο απνζεκάησλ. 

5 Ο πξάθηνξαο “Παξαθνινχζεζε” ζηέιλεη ηελ θαηάζηαζε εμαίξεζεο ζηνλ πξάθηνξα 

“Γηάγλσζε”   

6-7. Ο πξάθηνξαο “Γηάγλσζε” θάλεη αίηεζε ζηνλ πξάθηνξα “Απνζήθε” γηα λα ηνπ ζηείιεη 

φιεο ηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απηή ε εμαίξεζε.  

8 Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ν πξάθηνξαο “Γηάγλσζε” αλαιχεη ηελ εμαίξεζε. 
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9-11. Ο πξάθηνξαο “Γηάγλσζε” θάλεη αίηεζε γηα πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλάισζε ησλ 

πξντφλησλ, ηα απνζέκαηα θαη ηελ παξάδνζε ζηνλ πξάθηνξα “Πιεξνθνξία” 

12-13. Ο πξάθηνξαο “Γηάγλσζε” θάλεη αίηεζε γηα πιεξνθνξίεο επαθήο απφ ηνλ πξάθηνξα 

“Απνζήθε” 

14. Ο πξάθηνξαο “Γηάγλσζε” απνθαζίδεη πσο ζα ρεηξηζηεί ηελ εμαίξεζε κε βάζε ηηο 

πξνεγνχκελεο πιεξνθνξίεο. Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηα απνηέιεζκα ηνπ ρεηξηζκνχ ηεο εμαίξεζεο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 8  

Ο πξάθηνξαο “Γηάγλσζε” ζηέιλεη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ πξάθηνξα απνζήθε.  

 

 

 

Δηθφλα 11 - πλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πξαθηφξσλ 

 

Πτλαθαο 8 
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Δίδε ηξνθίκσλ  Απνηειέζκαηα απφ ηελ δηαρείξηζε ηεο εμαίξεζεο 

Πνξηνθάιηα Σν απφζεκα ησλ πνξηνθαιηψλ ζα έρεη εμαληιεζεί ζε 3 εκέξεο, φπνπ 3 κέξεο είλαη 

θαη ν κέζνο ρξφλνο αλαπιήξσζεο ηνπ πνξηνθαιηνχ. Δπηπιένλ, δελ είλαη ελεξγή 

θακία δηαδηθαζία αλαπιήξσζεο. Έηζη, απηή ε απνηπρία απνγξαθήο ησλ 

πνξηνθαιηψλ δελ είλαη αλεθηή γηα ην εζηηαηφξην. Αθνχ ην απφζεκα κπνξεί λα 

δηαξθέζεη κφλν 2 εκέξεο, ν πξάθηνξαο “Γηάγλσζε” ζα δεηήζεη απφ ηνλ πξάθηνξα 

“Αλαδήηεζε¨ λα βξεη ελαιιαθηηθνχ πξνκεζεπηή πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη κία 

νξηζκέλε πνζφηεηα πνξηνθαιηψλ ζε 2 κέξεο. 

Λάραλν Σν απφζεκα γηα ην ιάραλν κπνξεί λα δηαηεξεζεί κφλν 1 εκέξα. Χζηφζν, ππάξρεη 

ήδε κηα εληνιή αλαπιήξσζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ην εζηηαηφξην, ε νπνία 

ρξεηάδεηαη 1 κέξα γηα λα νινθιεξσζεί. Έηζη, ε θαηάζηαζε ηεο απνζήθεο είλαη 

αλεθηή γηα ην εζηηαηφξην 

Μνζραξίζην Κξέαο Σν απφζεκα γηα ην κνζραξίζην θξέαο κπνξεί λα δηαηεξεζεί πάλσ απφ 5 εκέξεο, φπνπ 

5 κέξεο είλαη θαη ν κέζνο ρξφλνο αλαπιήξσζεο ηνπ θξέαηνο. Έηζη, απηή ε απνηπρία 

απνγξαθήο ηνπ κνζραξίζηνπ  θξέαηνο είλαη αλεθηή γηα ην εζηηαηφξην 

Κνηφπνπιν Σν απφζεκα γηα ην θνηφπνπιν κπνξεί λα δηαηεξεζεί κφλν 2 εκέξεο. Αλ θαη είλαη 

ελεξγή κηα δηαδηθαζία αλαπιήξσζεο θαη ε νινθιήξσζε ρξεηάδεηαη 3 εκέξεο, 

δεκηνπξγείηαη κηα κε αλεθηή θαηάζηαζε γηα ην εζηηαηφξην. Αθνχ ην απφζεκα ηνπ 

θνηφπνπινπ δελ είλαη αξθεηφ γηα 3 εκέξεο, ν πξάθηνξαο “Γηάγλσζε” ζα δεηήζεη 

αξρηθά απφ ηνλ πξάθηνξα “Γηαπξαγκάηεπζε” λα δηαπξαγκαηεπζεί κε ηνλ 

πξνκεζεπηή,  κε ηνλ νπνίν έρεη ήδε ππνγξάςεη ζχκβαζε κε ην εζηηαηφξην λα 

παξαδψζεη ην θνηφπνπιν αληί ζε 3 εκέξεο, αλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην παξαδψζνπλ 

ζε 2 εκέξεο. Αλ ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα ζηείιεη ην θνηφπνπιν ζε 2 κέξεο, ν 

πξάθηνξαο “Αλάζεζε” ζα ππνγξάςεη έλα λέν ζπκβφιαην κε ηνλ πξνκεζεπηή. Δάλ 

φρη, ν πξάθηνξαο “Γηάγλσζε”  ζα δεηήζεη απφ ηνλ πξάθηνξα “Αλαδήηεζε” λα βξεη 

έλαλ ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα νξηζκέλν πνζφ ηνπ 

θνηφπνπινπ ζε 2 κέξεο 

 

6.5 Σςμπεπάζμαηα  

 

Ζ απμεκέλε πνιππινθφηεηα, ε αβεβαηφηεηα θαη νη θίλδπλνη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο, ε δηαρείξηζε ησλ εμαίξεζε έρεη γίλεη φιν θαη πην ζεκαληηθή ζηηο ειεθηξνληθέο 

πξνκήζεηεο. ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο πξνηάζεθε έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην ελφο 

ζπζηήκαηνο πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ, ζην νπνίν νη δηάθνξνη επθπείο πξάθηνξεο έρνπλ 

ζρεδηαζηεί ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη ηηο  εμαηξέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηηο ειεθηξνληθέο 

πξνκήζεηεο. Σν ζχζηεκά πνπ παξνπζηάζηεθε κπνξεί λα ρεηξηζηεί κηα εμαίξεζε έμππλα θαη 



 

74 

 

απηφλνκα κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ. Γηάθνξνη 

πξάθηνξεο πξνηείλνληαη  λα εθηειέζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγείο. Οη ηξεηο εμαηξέζεηο πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, δειαδή, ε έιιεηςε 

απνζεκάησλ, ε απφηνκε αχμεζε ηεο δήηεζεο, θαη ε θαζπζηέξεζε παξάδνζεο ζπδεηήζεθαλ 

σο παξαδείγκαηα γηα λα θάλνπλ αληηιεπηή ηελ πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο κηαο εμαίξεζε κε ηελ 

ρξήζε πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ. Έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαζνξίζηεθαλ ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εληνπηζηνχλ θαη λα γίλεη δηαρείξηζε ησλ εμαηξέζεσλ, θαζψο θαη λα νξηζηεί ν ηξφπνο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ πξαθηφξσλ, ψζηε νη ηειεπηαίνη λα δηαρεηξηζηνχλ κε επηηπρία ηηο 

εμαηξέζεηο.  

 



 

75 

 

7  

Παπαπηήμαηα 

7.1 Παπάπηημα Α 

Applied to companies that have not implemented e-procurement. 

Company information and contact details 

1. General information about the firm (size, revenues, number of employees, etc.) 

2. What is the procurement process of the organization? 

3. How many people are involved in procurement process? 

4. Describe the main information systems of the company. 

5. Which software vendors do you use to support the procurement process? A IN PRESS 

6. Which are the elements/components of the procurement system/software you use? 

7. Have you implemented any stock control system? 

8. Is your procurement system integrated with other systems of the company (with accounting 

system, database)? 

9. How did you integrate the organizations‟ information systems with supplier systems? 

10. With how many suppliers does the company deal? 

11. Have you reduced the number of your suppliers over the last few years? 

12. What is the kind of your relationship with your suppliers? 
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13. Do you have the same relationship with all your suppliers? 

14. What is the impact of the existing procurement process in your relationship with your 

suppliers? 

15. Assess some security issues concerning procurement. 

16. Did you overcome these security and trust obstacles and how? 

17. Have you done any important changes in the procurement process of the company 

recently and why? 

18. Outline the main advantages of your procurement process, either direct or indirect, for: 

(a) The company. 

(b) The suppliers. 

19. Outline the main disadvantages (or possible risks) of your procurement process, either 

direct or indirect, for: 

(a) The company. 

(b) The suppliers. 

20. Do you measure the performance of your procurement system? 

(a) Which method did you use? 

(b) Do you have any cost calculations available? 

(c) How often do you measure the performance of the procurement system? 

21. Is procurement a strategic issue for the company and why? 

22. Why does the company not use e-procurement? 

23. Has the company thought of introducing e-procurement? 

24. However, does the company somehow (partly) use the Internet or e-business in its 

procurement activities? 

25. In your opinion, what is the future of e-procurement and e-business for? 

(a) The company. 

(b) In general. 
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8  

Δπίλογορ 

8.1 Σύνοτη και ζςμπεπάζμαηα 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κία εθηελή αλαθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζηελ Διιάδα. Έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ απνξξέεη απφ 

απηήλ, πνπ βαζίδεηαη ζηηο κειέηεο πεξηπηψζεηο θαζψο επίζεο θαη ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

είλαη πσο ν ηνκέαο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ βξίζθεηαη ζε εκβξπηθφ ζηάδην ζηε ρψξα 

καο. ε απηφ ζπληειεί ε άπνςε ησλ Μάλαηδεξο ησλ εηαηξεηψλ, φηη δειαδή ε Διιάδα 

εληάζζεηαη ζηηο παξαδνζηαθέο νηθνλνκίεο θαη άξα δελ ηίζεηαη ιφγνο γηα πεξαηηέξσ εμέιημε 

ησλ δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ. Σν γεγνλφο φηη νη ειιεληθέο εηαηξείεο δελ δηαβιέπνπλ 

επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο ζηνλ  ηνκέα ησλ πξνκεζεηψλ επηβξαδχλεη κε ηελ ζεηξά ηνπ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. 

ηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεη ηα παξαπάλσ, είλαη ην παξάδεηγκα εηαηξείαο, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί πιήξσο ηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο φρη γηα βειηίσζε ησλ πξνκεζεηψλ ηεο απφ 

ηνπο εγρψξηνπο πξνκεζεπηέο αιιά ιφγσ ηνπ κνληέινπ πνπ ηεο επηβάιεη ε πνιπεζληθή ζηελ 

νπνία θαη αλήθεη. Έηζη, έρεη αλαπηχμεη έλα πβξηδηθφ ζχζηεκα γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, 

εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ, αθνχ νη δεχηεξνη δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν. Απνηέιεζκα απηψλ, ήηαλ ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο, εμ‟ 

νινθιήξνπ απφ πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ. 
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Πάξαπηα, θαίλεηαη λα αλαπηχζζεηαη κηα λέα ηερλνινγία ησλ πξνκεζεηψλ, απηή ηεο 

πινπνίεζεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ κε ηελ ρξήζε επθπψλ πξαθηφξσλ. Σερλνινγία ε 

νπνία κεηψλεη δξαζηηθά ηα δηνηθεηηθά θφζηε αθνχ αληηθαζηζηνχληαη πιήξσο ηα άηνκα απφ 

απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο. 
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