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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνζθνπεί ζηελ απνηχπσζε ζεκάησλ πνπ 

άπηνληαη ηεο πξνψζεζεο κνξθψλ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ (e-επηρεηξείλ) αλάκεζα ζε 

επηρεηξήζεηο θαη λα αλαιπζνχλ ηα είδε ησλ  ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ κπνξνχλ 

λα δηεθπεξαησζνχλ κεηαμχ ηνπο. Παξάιιεια λα πξνζδηνξηζηνχλ νη επθαηξίεο 

αλάπηπμεο δηεπηρεηξεκαηηθψλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ζηελ Διιάδα, φπσο θαη λα 

αλαιπζεί ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ειιεληθή ειεθηξνληθή αγνξά( B2C, e-

marketplace). Σέινο ζα γίλεη κία θαηαγξαθή ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ φζνλ αθνξά ηα e-

marketplaces, ζηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζην αληίζηνηρν δηεζλέο ηνπίν.  

Απψηεξνο ζηφρνο ηεο πξφηαζεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο πξνζθνξάο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο πξνο ηνλ πειάηε κε ηελ πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο κέζα απφ ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο. Έηζη, κέζα ζηελ 

παξνχζα κειέηε, παξνπζηάδεηαη, αλαιχεηαη θαη αμηνινγείηαη ε ζεσξεηηθή βάζε, 

πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξηρζεί ε αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ κειέηε  απνηειείηαη απφ ηα 

αθφινπζα θεθάιαηα: 

Σν θεθάιαην 1
ν
  θάλεη κία εηζαγσγή ζην Ζιεθηξνληθφ εκπφξην (e-επηρεηξείλ) θαη 

δείρλεη ηελ εμέιημε ζε θχξην ζηξαηεγηθφ εξγαιείν ησλ ζεκεξηλψλ επηρεηξήζεσλ. ην 

2
ν
 θεθάιαην γίλεηαη κία βαζχηεξε έξεπλα ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ηελ ρξήζε 

ηνπ αιιά θαη ζην πεξηερφκελν ηηο δπλαηφηεηεο θαη ην ξφιν ησλ ζπλαιιαγψλ Β2C ζην 

ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ Σν 3
o
 θεθάιαην εξεπλά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ Διιεληθή (αλάιπζε λνκηθνχ πιαηζίνπ) θαη ηελ 

Δπξσπατθή αγνξά. Πεξηιακβάλεη ηα πξνθίι ησλ θπξηνηέξσλ Β2C αγνξψλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα. Σν 4
ν
 θεθάιαην θάλεη αλαθνξά ζε ζηξαηεγηθέο ηάζεηο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη εθαξκνγή ηνπο ζην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην. Σν 5
ν
 θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην παξφλ θαη ηηο ηάζεηο ζην ρψξν 

ησλ ζπλαιιαγψλ Β2C θαη πεξηέρεη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ην ειεθηξνληθή επηρείξεζε ζαλ κηα γεληθή ηδέα 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο κνξθέο επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηεμάγνληαη 

ειεθηξνληθά θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα.  

Σν επξχηεξν ειεθηξνληθφ εκπφξην ζπκπεξηιακβάλεη έλα κεγάιν εχξνο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη θπζηθά ν θχθινο ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. Γειαδή ην λα "εκπνξεχεζαη " ειεθηξνληθά θπζηθά αγαζά θαη 

ππεξεζίεο δελ είλαη κφλν ειεθηξνληθφ ζέκα. Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηε 

δηαθήκηζε θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο, ζηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρνληαη 

κεηαμχ ησλ εκπφξσλ, ζηελ πξνκήζεηα θαη ζηνπο φξνπο αγνξάο. Αθφκα ζηελ 

ππνζηήξημε πξηλ αιιά θαη κεηά ηελ πψιεζε θαζψο επίζεο θαη ζηελ ππνζηήξημε γηα 

δηακνηξαδφκελεο επηρεηξεκαηηθέο εξγαζίεο
1
.  

Γελ είλαη μεθάζαξν ην ηη είλαη ειεθηξνληθή αγνξά θαη ηη δελ είλαη. Δπίζεο δελ 

είλαη μεθάζαξνο ν δηαρσξηζκφο κηαο ειεθηξνληθήο αγνξάο απφ κηα δηθηπαθή πχιε 

(portal) θαη απφ κία ηζηνζειίδα εηαηξηθήο παξνπζίαζεο ζην δηαδίθηπν. Σν 

ειεθηξνληθφ εκπφξην επηδξά ζε δηάθνξνπο ηνκείο ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο: 

 Μάξθεηηλγθ, πσιήζεηο θαη πξνψζεζε πσιήζεσλ πξνζθνξέο πξηλ ηελ πψιεζε  

 Υξεκαηνδφηεζε θαη αζθάιηζε εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ: παξαγγειία, κεηαθνξά 

θαη πιεξσκή, ζέξβηο πξντφληνο θαη ζπληήξεζε-ππνζηήξημε αλάπηπμε πξντφληνο, 

θαηαλεκεκέλε εξγαζία  

 Υξήζε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ, ζρέζε επηρείξεζεο θαη δεκφζηαο 

δηνίθεζεο  (παξαρσξήζεηο, άδεηεο, θφξνη, θηι.)  

 Μεηαθνξέο θαη ινγηζηηθή πξνζσπηθνχ θαη πιηθψλ  

 Πξνκήζεηεο δεκνζίνπ απηφκαην εκπφξην ςεθηαθψλ αγαζψλ ινγηζηηθά  

Ζ φιε εκπνξηθή ζπλαιιαγή κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ειεθηξνληθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο πιεξσκήο. Θεσξεηηθά αθφκα ππάξρεη 

θαη ε δπλαηφηεηα λα γίλεηαη ε ζπλδηαιιαγή κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθά, 

δειαδή γηα πιεξσκή δαζκψλ θαη θφξσλ. Παξφια απηά φκσο έλαο αξηζκφο 

δεηεκάησλ φπσο ε πξνζηαζία θαη ε αζθάιεηα, ε λνκηθή θάιπςε δελ έρνπλ 

δηεπζεηεζεί αθφκα ψζηε λα απνηειέζνπλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ θεθαιαίνπ 

απηνχ πνπ ιέγεηαη Δ-ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ. 
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Θα πξέπεη λα γίλεηαη φκσο έλαο ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο ειεθηξνληθήο 

κεηαθνξάο θπζηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη αλάκεζα ζηελ ειεθηξνληθή 

κεηαθνξά πεξηερνκέλσλ βαζηζκέλα απνθιεηζηηθά ζε ςεθηαθή κνξθή (εηθφλεο, ήρνο, 

θείκελν, ινγηζκηθφ )
2
.  

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην θπζηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αλαπαξηζηά ζα 

ιέγακε ηελ εμέιημε ηεο κνξθήο ηνπ εκπνξίνπ γεληθφηεξα ζηε ζεκεξηλή επνρή, 

θεθαιαηνπνηψληαο ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία γηα λα 

επηηεπρζεί ε κέγηζηε απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο. Παξάιιεια, 

πξνζθέξεη ην άλνηγκα ηεο αγνξάο γηα λέα πξντφληα θαη αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο 

κέζα απφ κηα πξσηνπνξηαθή άκεζε ζπλαιιαγή πειάηε-πξνκεζεπηή. Αλακέλεηαη λα 

έρεη κεγάιε επίδξαζε ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ιηγφηεξε ζηελ απαζρφιεζε
3
. 

Δηδηθφηεξα, ην εκπφξην ειεθηξνληθνχ πιηθνχ (εηθφλεο, ήρνο, θείκελν, βίληεν, 

ινγηζκηθφ, παηρλίδηα, εθαξκνγέο πνιπκέζσλ) αλαπαξηζηά κηα επαλαζηαηηθή λέα 

κνξθή εκπνξίνπ, ζηελ νπνία ν θχθινο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ δελ θιείλεη πνηέ, 

κηα θαη βξίζθεηαη ζπλέρεηα κέζα ζην δίθηπν. Σα εκπνξεπφκελα "ειεθηξνληθά αγαζά" 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ νινθιεξσηηθά θαηλνχξγηεο αγνξέο, βαζηδφκελα βέβαηα 

ζε επηηπρείο ιχζεηο, αιιά θαη ζηε δπλαηφηεηα λα θέξνπλ επαλάζηαζε ζε κεξηθέο 

βηνκεραλίεο (π.ρ. εθδνηηθνχο νίθνπο). Απηή θαζαπηή ε θαηλνηφκνο κνξθή εκπνξίνπ 

αλακέλεηαη λα έρεη κηα ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζηε 

δεκηνπξγία απαζρφιεζεο
4
. 

Ζ ΗΒΜ
5
 νξίδεη ηελ ειεθηξνληθή αγνξά σο εμήο. « Μηα ειεθηξνληθή αγνξά 

παξέρεη κηα νκαδνπνίεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηα 

κέιε ηεο λα ζπλαιιάζζνληαη κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ κεραληζκψλ νη νπνίνη είλαη 

δηαζέζηκνη ζηελ ειεθηξνληθή αγνξά. Ζ ειεθηξνληθή αγνξά πινπνηείηαη θαη 

ζπληεξείηαη απφ θάπνηνλ ηδξπηή. Ο ηδξπηήο απηήο ηεο αγνξάο έρεη ηελ επζχλε ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο αγνξάο θαζψο επίζεο θαη ηελ επζχλε ηεο δηαηήξεζήο ηεο κε ζθνπφ 

λα είλαη αλνηρηή ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ». 

 

                                                                                                                                            
1
 Robert C. Elsenpeter(2002), E-ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ, Μ. Γθηνχξδαο 

2
 heltrun.aued.gr 

3
 Cronin M (1994), Doing business on the Internet, Van Nostrand Reinhold 

4
 Frank J. Derfler(2001), E-BUSINESS, Μ. Γθηνχξδαο 

5
 ΗΒΜ Corporation, (2000)"Creating a successful business-to-business e-marketplace - Strategic design 

considerations" 
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1.1.ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΑΓΟΡΧΝ
1
 

ηελ αξρή ππήξμαλ θάπνηεο εθαξκνγέο πνπ αλαπηχρζεθαλ κε ην ρξφλν θαη 

εμειίρζεθαλ ζην ζεκεξηλφ ειεθηξνληθφ εκπφξην
6
. Οη πξψηκεο απηέο εθαξκνγέο ήηαλ: 

o EDI
7
. ρεδηάζηεθε σο έλα ζχζηεκα ην νπνίν: α) ζα παξαιακβάλεη κεγάιν 

φγθν πιεξνθνξηψλ, β) ζα ηηο θαηεγνξηνπνηεί θαη γ) ζα ηηο πξνζθέξεη ζηηο 

εηαηξίεο ππφ κνξθή νκάδσλ. Απνηέιεζε ηελ πξψηε ειεθηξνληθή εθαξκνγή 

γηα ηελ εμέιημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σν ζχζηεκα ήηαλ ζρεδηαζκέλν έηζη 

ψζηε λα δχλαηαη λα δηαρεηξίδεηαη κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο 

αθνξνχζαλ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο 

δηαδηθαζίεο θαη ζπλεξγαζίεο αιιά θαη ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο πειάηεο / 

πξνκεζεπηέο ηνπο. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνχ είλαη ην θφζηνο ησλ αλαγθαίσλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ε 

αλάγθε ηεο πηνζέηεζήο ηνπ απφ φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο κίαο επηρείξεζεο πνπ 

ελζσκάησλε ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηά ηεο 

o Βαζηθό ειεθηξνληθό εκπόξην. Αθήλνληαο πίζσ ηελ ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ 

δηθηχσλ γηα ηελ ρξήζε EDI εθαξκνγψλ, άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ε ρξήζε ησλ 

ηζηνζειίδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζαλ κέζν γηα ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ 

πξνκεζεπηψλ θαη αγνξαζηψλ ρσξίο δηακεζνιάβεζε. ηε θάζε απηή 

αλαπηχρζεθαλ εηδηθψλ εθαξκνγέο  θαη εδξαηψζεθε ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

σο θαλάιη πψιήζεο ησλ πξντφλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

o Δκπνξηθέο θνηλόηεηεο. Με ηελ έκθαζε πνπ δφζεθε σο λέν κέζν γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα κε πνιινχο αμηνπνηήζηκνπο ηνκείο, άξρηζαλ λα 

εκθαλίδνληαη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αλέιαβαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

επηρεηξεκαηηθέο θνηλφηεηεο φπνπ κπνξνχζαλ λα έξζνπλ ζε επαθή αγνξαζηέο 

θαη πσιεηέο.  

o Δκπνξηθέο ζπλεξγαζίεο
8
. ηελ εμειεγθηηθή πνξεία πνπ αθνινχζεζε ε 

ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο θνξείο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο εκπνξηθέο θνηλφηεηεο σο ππνζηεξηθηέο παξέρνληαο 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ησλ ελδηάκεζσλ δηαδηθαζηψλ κεηαμχ αγνξαζηψλ θαη 

                                                 
6
 Blattberg, R.C., Glazer, R., Little, J.D.C., 1994, "Introduction", The Marketing Information  

Revolution, Harvard Business School Press, MA: Cambridge 
7
 Γνπθίδεο Γ., Φξαγθνπνχινπ Α., Αλαγλσζηφπνπινο 1., (1993) “EDI- Ζιεθηξνληθή Μεηαβίβαζε 

Γεδνκέλσλ”, Αζήλα: εθδφζεηο ηακνχιε. 
8
 Νφλαο Γ., Γεσξγφπνπινο Ν., (2001) “Ζ Αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη νη χγρξνλεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο πλαιιαγέο”, Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο,  
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πξνκεζεπηψλ. Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην 

εκπφξην ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ΥΖΜΑ 1: Αιιαγέο ζην ειεθηξνληθό εκπόξην  

Πεγή: Blattberg, R.C., Glazer, R., Little, J.D.C., 1994, "Introduction", The Marketing Information 

Revolution, Harvard Business School Press, MA: Cambridge 

Ζιεθηξνληθέο αγνξέο. Φζάλνληαο ζην παξφλ, ε εμέιημε ηεο ειεθηξνληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε ιεηηνπξγία νινθιεξσκέλσλ  ειεθηξνληθψλ αγνξψλ, 

εμεηδηθεπκέλσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη θαηά βηνκεραληθφ θιάδν.  

 

1.2.Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΑΓΟΡΧΝ 

Οη ειεθηξνληθέο επηρεηξεκαηηθέο αγνξέο απνηεινχλ έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

επηηεχγκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηε γεληθεπκέλε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ σο λένπ κέζνπ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Μηα ειεθηξνληθή αγνξά είλαη 

έλαο δηθηπαθφο ηφπνο φπνπ πνιιαπινί αγνξαζηέο θαη πξνκεζεπηέο πξαγκαηνπνηνχλ 

TIME 

Supplier 

Supplier 

Supplier 

Supplier 

Buyer 

EDI NETWORKS 

BASIC E-COMMERCE 

Supplier 

Buyer 

Buyer 

Buyer 

Buyer 
Buyer 

MARKET EFFICIENCY 
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επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ εηαηξηψλ 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ επηβάινπλ ηελ ζπλεξγαζία κε εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα επεκβαίλνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγγειηψλ ησλ εηαηξηψλ θαη λα 

ζεκεηψλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο. Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο βξίζθνληαη ζε κεγάιε αλάπηπμε 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ 

πειαηψλ θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ. ηηο 

κεγαιχηεξεο αγνξέο ηνπ θφζκνπ νη εηαηξίεο αλαπηχζζνληαη παξέρνληαο ηα πξντφληα 

ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ ησλ εηαηξηψλ βξίζθεηαη 

ζηηο ΖΠΑ. ηελ Δπξψπε ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηέηνησλ εηαηξεηψλ βξίζθεηαη ζηελ 

Μεγάιε Βξεηαλία. ηηο άιιεο ρψξεο νη εηαηξίεο είλαη ιίγεο θαη ζπλήζσο είλαη 

ππνθαηαζηήκαηα κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ. 

 

1.3.ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΑΓΟΡΧΝ 

Οη ειεθηξνληθέο επηρεηξεκαηηθέο αγνξέο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πξφζθαην παξειζφλ 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε βάζε δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηε θπζηνγλσκία ηνπο. Οη αγνξέο, φπσο δίλνληαη απφ ηελ ΗΒΜ
10

, θαηεγνξηνπνηνχληαη 

ζε  ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θαη θαίλνληαη παξαθάησ: 

o Αγνξέο θαζνδεγνύκελεο από αγνξαζηέο (buyer-driven),φπνπ ε 

ειεθηξνληθή αγνξά δεκηνπξγείηαη απφ έλα ζπλεηαηξηζκφ αγνξαζηψλ, 

ζπλήζσο πξνεξρφκελσλ απφ ηνλ ίδην επηρεηξεκαηηθφ θιάδν, νη νπνίνη 

πξνκεζεχνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο κέζσ δηαδηθηχνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 ΗΒΜ Corporation, (2000)"Creating a successful business-to-business e-marketplace - Strategic 

design considerations" 
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ρήκα 2: Αγνξέο θαζνδεγνύκελεο από αγνξαζηέο 

Πεγή: Blattberg, R.C., Glazer, R., Little, J.D.C., 1994, "Introduction", The Marketing Information 

Revolution, Harvard Business School Press, MA: Cambridge 

 

o Αγνξέο θαζνδεγνύκελεο από πξνκεζεπηέο (seller-driven), φπνπ ε 

ειεθηξνληθή αγνξά δεκηνπξγείηαη απφ έλα ζπλεηαηξηζκφ πξνκεζεπηψλ  ή 

πσιεηψλ, νη νπνίνη πσινχλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3: Αγνξέο θαζνδεγνύκελεο από πξνκεζεπηέο 

Πεγή: Blattberg, R.C., Glazer, R., Little, J.D.C., (1994), "Introduction", The Marketing Information 

Revolution, Harvard Business School Press, MA: Cambridge 

    

 

ΑΓΟΡΑΣΖ 

Πξνκ/ηήο 

Πξνκ/ηήο 

Πξνκ/ηήο 

Πξνκ/ηήο 

Πξνκ/ηήο 

Πξνκ/ηήο 

Πξνκ/ηήο 

Πξνκ/ηήο 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Αγνξαζηήο 

Αγνξαζηήο 

Αγνξαζηήο 

Αγνξαζηήο 

Αγνξαζηήο 

Αγνξαζηήο 

Αγνξαζηήο 

Αγνξαζηήο 
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o Αλεμάξηεηεο αγνξέο (independent),φπνπ ε ειεθηξνληθή αγνξά 

δεκηνπξγείηαη κε ζθνπφ λα πξνζειθχζεη θαη αγνξαζηέο θαη πξνκεζεπηέο, λα 

ηνπο θέξεη ζε επαθή ψζηε λα γίλνπλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπο, 

ρσξίο λα δίλεηαη έκθαζε ζε θάπνηα  απφ ηηο δχν πιεπξέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4: Αλεμάξηεηεο αγνξέο 

 

o Αγνξέο θαζνδεγνύκελεο από παξνρέο ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ 

(technology providers), φπνπ ην e-marketplace δεκηνπξγείηαη απφ θάπνην 

παξνρέα ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία 

ειεθηξνληθψλ αγνξψλ, κε ζθνπφ λα παξέρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζε 

αγνξαζηέο θαη πξνκεζεπηέο αγαζψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ 

Αγνξαζηήο 

Πξνκ/ηήο 

Αγνξαζηήο 

Αγνξαζηήο 

Πξνκ/ηήο 

Πξνκ/ηήο 

Αγνξαζηήο 

Πξνκ/ηήο 

ΠΑΡΟΥΔΑ 

ΣΔΥΝ/ΓΗΑ 

Αγνξαζηήο 

Πξνκ/πηήο 

Αγνξαζηήο 

Αγνξαζηήο 

Πξνκ/πηήο 

Πξνκ/πηήο 

Αγνξαζηήο 

Πξνκ/πηήο 
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ρήκα 5:  Αγνξέο θαζνδεγνύκελεο από παξνρέο ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ 

Πεγή: Αλάθηεζε απφ marketplaces, http://www.emarketplaces.com 

 

Ζ πην δεκνθηιήο αγνξά είλαη απηή ησλ αλεμαξηήησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ. 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απνηειεί δνκή πνπ παξέρεη επειημία θαη ζηνπο 

αγνξαζηέο θαη ηνπο πσιεηέο, νη νπνίνη δελ έρνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν ηεο 

πινπνίεζεο δηθψλ ηνπο ειεθηξνληθψλ αγνξψλ, δελ είλαη αλαγθαίν λα επελδχζνπλ ζε 

δηθή ηνπο ειεθηξνληθή αγνξά, δελ πθίζηαληαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

θιπ. Ζ αγνξά πνπ θαζνδεγείηαη απφ αγνξαζηέο, έρεη πεξηζζφηεξν μεθάζαξνπο 

ζηφρνπο θαη αληηθείκελν.  

Οη δεκηνπξγνί θάζε ειεθηξνληθήο αγνξάο πξνζβιέπνπλ ζε άκεζα νηθνλνκηθά 

νθέιε απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνλνκίεο θιίκαθαο ιφγσ ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, νηθνλνκία απφ ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ιφγσ αληαγσληζκνχ 

ησλ πξνκεζεπηψλ θαη αθφκε έζνδα απφ ηελ «πψιεζε ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο 

αγνξαζηέο-ρξήζηεο ηεο αγνξάο. Ζ θαηεγνξία πνπ θαζνδεγείηαη απφ παξνρέο 

ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ, έρεη ρακειφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο. Όζν αθνξά ηε θαηεγνξία πνπ αθνξά 

αγνξέο θαζνδεγνχκελεο απφ πξνκεζεπηέο, ελέρεη ζεκαληηθφ ξίζθν επέλδπζεο ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο θαηεγνξίεο, δεδνκέλνπ φηη έλα ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ πψιεζε, δελ είλαη εχθνια πξνβιέςηκν.   

 

1.4 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

χκθσλα κε ηα πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά
11

 γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηρεηξεκαηηθέο αγνξέο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ αλά θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο, ν αξηζκφο ησλ αγνξψλ θαηά θιάδν, 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΚΛΑΓΟ 

 

ΑΡΗΘΜΟ 

 

 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΚΛΑΓΟ 

 

ΑΡΗΘΜΟ 

 

                                                 
11

 Αλάθηεζε απφ marketplaces, http://www.emarketplaces.com. 



 13 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚ

ΧΝ ΑΓΟΡΧΝ 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧ

Ν ΑΓΟΡΧΝ 

Οξηδόληηεο Αγνξέο 141 Δλέξγεηα 29 

Βηνκεραληθόο 

εμνπιηζκόο θαη 

ππεξεζίεο 

133 Δπηζηήκε 28 

Μεηαθνξέο αγαζώλ 110 Αεξνπνξία 26 

Πνηό-Φαγεηό 89 ΜΜΔ 24 

Ζιεθηξνληθά 74 Δμνπιηζκφο 24 

Γεσξγία 72 Γαζνθνκία 24 

Καηαζθεπέο 71 Γεσγξαθηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ 

22 

ΗΣ Πξντόληα 61 Ναπηηιηαθά 22 

Ηαηξηθά 60 Κπβέξλεζε 20 

Τπεξεζίεο 58 Πεξηβάιινλ 18 

Οηθνλνκηθά –

Αζθαιηζηηθά 

Πξνηόληα 

52 Υαξηί θαη Πνιηφο 

Υαξηηνχ 

17 

Υεκηθά 51 Φηινμελία θαη 

Γηαζθέδαζε 

17 

Μέηαιια 39 πζθεπαζία 13 

Καηαλαισηηθά Αγαζά 38 Δθπαίδεπζε θαη 

Δπηκφξθσζε 

12 
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Σειεπηθνηλσλίεο 36 Δξγνζηάζηα 11 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΚΛΑΓΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟ  

 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚ

ΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΚΛΑΓΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟ  

 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ 

ΑΓΟΡΩΝ 

Τθάζκαηα θαη 

δέξκαηα 

35 Κηεκαηνκεζηηηθέο 

Τπεξεζίεο 

10 

Απνγξαθή θαη 

Αληαιιαγή 

35 Σέρλεο θαη 

Φπραγσγία 

6 

Απηνθίλεζε 33 Πξντφληα απφ 

«δεχηεξν ρέξη» 

5 

Δθηππώζεηο 31 Άκπλα 3 

Πιαζηηθά θαη 

Διαζηηθά 

30 Άιινη θιάδνη 61 

                                            ΤΝΟΛΟ                           1641 

ΠΗΝΑΚΑ 1 : ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΤΥΝΑ ΔΜΦΑΝΗΕΟΜΔΝΑ E-

MARKETPLACES ΑΝΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΚΛΑΓΟ 
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Σα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, είλαη 

 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΚΛΑΓΟ 

 

ΑΡΗΘΜΟ 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΑΓΟΡΧΝ 

 

ΠΟΟΣΟ ΔΠΗ ΣΟΤ 

ΤΝΟΛΟΤ 

Οξηδφληηεο Αγνξέο 89 7,9% 

Μεηαθνξέο αγαζψλ 87 7,8% 

Βηνκεραληθφο εμνπιηζκφο 

θαη ππεξεζίεο 

86 7,7% 

Πνηφ-Σξφθηκα 80 7,2% 

Γεσξγία 64 5,7% 

Οηθνδνκέο θαη Καηαζθεπέο 60 5,4% 

Υεκηθά 47 4,2% 

Τπεξεζίεο 42 3,8% 

ΗΣ Πξντφληα θαη Τπεξεζίεο 40 3,6% 

Πιαζηηθά θαη Διαζηηθά 40 3,6% 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2 : ΑΡΗΘΜΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΑΓΟΡΧΝ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ  

ΔΝΧΖ
12

 

                                                 
12

 www.emarketplaces.com 
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 Ζ αγνξαζηηθή πιεπξά αλαθέξεηαη ζηηο πξνκήζεηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

πεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο εθαξκνγέο γηα ηελ αγνξά πξνκεζεηψλ ηφζν γηα ηελ 

παξαγσγή φζν θαη γηα ηηο άιιεο κε-παξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο. Οη 

ζεκαληηθφηεξεο εθαξκνγέο γηα ηηο πξνκήζεηεο είλαη ε ελζσκάησζε ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ν θαηάινγνο, ε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

θαη ε δηαηήξεζε θαη επηζθεπή.  

 Σν εζσηεξηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εζσηεξηθέο εθαξκνγέο γηα ηελ 

θάζε επηρείξεζε. Όιεο απηέο νη εθαξκνγέο κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ ή θαη 

ζπλεξγάδνληαη κε ζπζηήκαηα ERP. Ζ επηρεηξεκαηηθή λνεκνζχλε θαη νη 

αλαιπηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εμφξπμεο ησλ δεδνκέλσλ (data mining) 

βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο απνζήθεο πιεξνθνξηψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ. Έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο ππνζηεξίδεη ηε ξνή ησλ εξγαζηψλ 

απφ ηα δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζεκαηηθά πεδία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ γεληθή δηαρείξηζε επεξεάδεη ην πεξηβάιινλ 

ζπλεξγαζίαο ησλ εθαξκνγψλ. Έλαο επηρεηξεκαηηθφο θαηάινγνο ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ θαη ηηο εθαξκνγέο γηα ηελ ζπλνιηθή 

δηαρείξηζε φπσο θαη ηελ νξγάλσζε φισλ ησλ εκπνξηθψλ ειεθηξνληθψλ 

εθαξκνγψλ, νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο δηαρεηξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα 

πξφζβαζεο ζε απηέο απφ ηνπο ρξήζηεο, θαη ηελ πξνλνκηαθή πξφζβαζε γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζπλεξγάηεο θαη 

ηνπο πειάηεο.  

 Ζ πιεπξά πψιεζεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ πψιεζε θαη ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο ζην εκπνξηθφ 

δηεπηρεηξείλ. Οη πειάηεο κπνξεί λα είλαη άιιεο επηρεηξήζεηο, δηαλνκείο ή 

θαηαλαισηέο. Οη ζεκαληηθφηεξεο ειεθηξνληθέο εκπνξηθέο εθαξκνγέο είλαη ην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη ν ειεθηξνληθφο θαηάινγνο ησλ πξντφλησλ, 

δηαρείξηζε ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ, ειεθηξνληθφ marketing, εθπιήξσζε 

ησλ παξαγγειηψλ, θαη ε δηαρείξηζε ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο. Δπίζεο, νη 

εθαξκνγέο γηα ηελ πξνζσπνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο (personalization) θαζψο 

θαη ε απφδνζή ηεο κνξθνπνηνχλ έλα θαζεζηψο ην νπνίν βειηηζηνπνηεί ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα.  
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Γηα ηελ θαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία κίαο επηρείξεζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη θαιά ε αγνξαζηηθή πιεπξά κε ηελ πιεπξά πψιεζεο θαη 

ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο
13

.Γηα ηελ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, νη 

εθαξκνγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο θαη 

είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζε απηέο ζηεξίδεηαη ε θαζηέξσζε ηεο επηρείξεζεο ζην 

δηαδίθηπν φηαλ επηηεπρζεί θαη ε ηδαληθή ζπλεξγαζία ησλ εθαξκνγψλ απηψλ κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο θπζηθήο επηρείξεζεο. 

 

1.5  ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

Σν εκπνξηθφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν γηα ην νπνίν παξαηεξείηαη ζηελ 

επξχηεξε αγνξά παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. ην ζρήκα 

απηφ παξνπζηάδεηαη ε νξγάλσζε ησλ θπξηφηεξσλ ζπζηαηηθψλ ελφο νινθιεξσκέλνπ 

θαη πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζην δηαδίθηπν, επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο
14

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΖΜΑ 6 : Ννεκαηηθό κνληέιν ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ ειεθηξνληθνύ 

εκπνξίνπ 

Πεγή: Cicalese,M., Gordon,L., Allard, K.,(2000), Ηnternet Commerce Practices”, June 26, 200 

                                                 
13

 Evans, P, Wurster, T.S, 1999, "Getting real about virtual commerce", Harvard Business Review, 84-

94. 
 
14

 Rayport, J.F, Sviokla, J.J, 1994, "Managing in the marketspace", Harvard Business Review, 141-50. 
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 Πειάηεο 
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(BUY-SIDE) 

ΠΛΔΤΡΑ ΠΧΛΖΖ 

(SELL-SIDE) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ- ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ 

ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ Β2C ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ 

Ζ δπλακηθή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ βξίζθεηαη αξθεηά καθξηά απφ ιχζεηο point to 

point νη νπνίεο ηππηθά έρνπλ πνιχ πςειά θφζηε. Ζ επξεία δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

έρεη εμαιείςεη ηηο γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο ελψ ηαπηφρξνλα έρεη θάλεη ηελ 

επηθνηλσλία πνιχ επθνιφηεξν δήηεκα, κηαο θαη κπνξνχκε λα κηιάκε πιένλ γηα 

παγθφζκηα επηθνηλσλία, φπνπ ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ κπνξεί λα  μεπεξλά 

θαηά πνιχ ηνπο δχν. Θα κπνξνχζε λα θαλείο λα δηαθξίλεη ηξεηο θαηεγνξίεο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ νη νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο
17

: 

Buy side :  Έλαο αγνξαζηήο πνιινί πξνκεζεπηέο. Απηή ε κνξθή κεηψλεη ηα θφζηε 

δηαδηθαζίαο, απμάλεη φκσο ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ 

Sell side: Έλαο πξνκεζεπηήο, πνιινί αγνξαζηέο. Ο πξνκεζεπηήο ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε απεπζχλεηαη ζε κεγαιχηεξν αγνξαζηηθφ θνηλφ απφ ην 

ζπλεζηζκέλν θαη κεηψλεη ηηο ηηκέο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ. 

Net Markets:   Πνιινί αγνξαζηέο θαη πνιινί πξνκεζεπηέο έξρνληαη ζε επαθή θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ ελφο ηξίηνπ θνξέα κέζσ 

ελφο ππνηηζέκελνπ εκπνξηθνχ ρψξνπ πνπ νλνκάδεηαη «Αγνξά» ή πην 

γλσζηά „Marketplace‟. Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα είλαη ν απμεκέλνο 

αξηζκφο πειαηψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ νη πξνκεζεπηέο, ε 

κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο γηα αγνξαζηέο θαη πξνκεζεπηέο 

θαζψο θαη ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο ην νπνίν κεηψλεη ην 

θφζηνο δηαηήξεζεο απνζεκάησλ θαη ζπληήξεζεο ηνπ ρψξνπ. 

Σν επφκελν ζρήκα παξνπζηάδεη ηηο παξαπάλσ κνξθέο 

 

 

 

 

                                                 
17

 Παλδή Δ, (2002)  “ Σξεηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη Β2Β e-commerce”  e-business forum, Αζήλα: 

Πξφγξακκα „Γηθηπσζείηε‟  
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ΥΖΜΑ 3 : Καηεγνξίεο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ-αγνξώλ 

 

Πεγή: Cicalese,M., Gordon,L., Allard, K “Internet Commerce Practices”, June 26, 2000 

 

 

2.1.ΖΜΑΗΑ ΚΑΗ ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΑΓΟΡΧΝ 

Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ αγνξαζηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή κέζα απφ κηα νπδέηεξε αγνξά ηφζν πην ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο 

απηψλ
18

. Κη απηφ γηαηί σο νπδέηεξνο παξάγνληα κηα θαη κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηνδίσλ επαθήο ζπγθξηηηθά κε απηέο πνπ ππάξρνπλ ζε κηα point to point θαηάζηαζε. 

Tν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ επηηπγράλνληαη: 

 

 

 

 

                                                 
18

 Klein, L, Quelch, J.A, 1996, "The Internet and international marketing", Sloan Management Review, 

37, 3, 60-75. 

 BUY-SIDE SOLUTION 

 

 

NET MARKET 

 

 

 

TRADING PARTNER SELL-SIDE SOLUTION 
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Buyer 

Buyer 
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One 

Many One 
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ΥΖΜΑ 4: Οηθνλνκίεο θιίκαθο
19 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη θαζαξά απφ ην ζρήκα νη ζπλαιιαγέο απινπνηνχληαη θαη 

δεκηνπξγνχληαη θαιχηεξεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

 

2.2.ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ / ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ 

Ζ εκθάληζε ελφο θαηαιφγνπ πξντφλησλ πξνο πψιεζε, είλαη κηα βαζηθή 

απαίηεζε ρσξίο ηελ νπνία δελ κπνξεί λα ππάξμεη κηα ειεθηξνληθή αγνξά. Απφ ηελ 

άιιε, έλα επξεηήξην πξνκεζεπηψλ παξέρεη δηαθάλεηα γηα ηελ αλαδήηεζε 

ελαιιαθηηθψλ πεγψλ εθνδηαζκνχ γηα ηηο επηρεηξήζεηο-αγνξαζηέο ελψ έλαο θαηάινγνο 

πξντφλησλ πξνζθέξεη δηαθάλεηα ζε επίπεδν πξντφλησλ, ηηκψλ θαη πνιιέο θνξέο 

δηαζεζηκφηεηαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Έηζη ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

δεκηνπξγία κηαο δπλακηθήο αγνξάο. 
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2.3 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 

Μπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ
20

 ζήκεξα ζηα πιαίζηα ησλ Β2C εθαξκνγψλ 

o Καηεπζπλφκελεο απφ ηνπο αγνξαζηέο (Buyer Managed) 

o Καηεπζπλφκελεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο (Supplier Managed) 

o ρεδηαζηέο αγνξάο (Market makers) 

o Γηαρεηξηζηέο θαηαιφγσλ πξντφλησλ (Content Aggregators) 

 

2.3 1 ΚΑΣΔΤΘΤΝΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΔ 

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία πνιινί 

αγνξαζηέο έρνπλ ζπλεηαηξηζζεί θαη έρνπλ θηηάμεη δίθηπα ζπλαιιαγψλ γηα λα 

νινθιεξψλνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο εξγαζίεο. ηφρνο είλαη ε ηαρχηεηα 

νινθιήξσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πξνκεζεηψλ, ε κείσζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ εμφδσλ θαη ε δηαζθάιηζε ησλ εληαίσλ ηηκψλ ζηα πξνο πψιεζε πξντφληα. 

Buyer Managed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://e-Business forum “Πξαθηηθά 

                                                                                                                                            
19

 Peters,Y. 2001 “Implementing new business models for the Internet Economy” Reuters Business 

report 
20

 http://e-Business forum “Πξαθηηθά 

Supplier 

Supplier 
Buyer B2B 
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2.3.2 ΚΑΣΔΤΘΤΝΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ 

 

 

Οη πξνκεζεπηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αγνξέο κηθξνχ κεγέζνπο είλαη ινγηθφ λα 

θαηεπζχλνπλ νη ίδηνη ηηο ζπλαιιαγέο. 

 

Supplier Managed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://e-Business forum “Πξαθηηθά 

2.3.3 ΥΔΓΗΑΣΔ ΑΓΟΡΑ 

Οη ρεδηαζηέο αγνξάο είλαη απηφλνκνη θαη αλεμάξηεηνη απφ αγνξαζηέο θαη 

πξνκεζεπηέο. Ο ξφινο ηνπο πξνζδηνξίδεηαη σο ηξίηνπ «ελδηάκεζνπ θνξέα» θαη 

ζηφρνο ηνπ είλαη ε γξήγνξε θαη αλψλπκε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ. Σα έζνδα ηνπο 

πξνέξρνληαη απφ ηηο παξαγγειίεο θαη ηα θφζηε ησλ κεηαθνξψλ. 

 

Market Makers 
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Πεγή: http://e-Business forum “Πξαθηηθά 

 

 

2.3.4. ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΔ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ   

ηφρνο είλαη ε ηαμηλφκεζε ησλ πξντφλησλ ζε θαηαιφγνπο θαη ε δηαηήξεζε θαη 

ζπληήξεζε ησλ ππαξρφλησλ. ήκεξα πεξίπνπ ην 60% ησλ πξνκεζεπηψλ έρνπλ ηνπο 

θαηαιφγνπο ηνπο ζε έληππε κνξθή  θαη κφιηο ην 40% βξίζθεηαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή  νη νπνίνη φκσο νχηε θαιά δνκεκέλνη είλαη  νχηε ζπλερψο αλαλεψλνληαη. 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://e-Business forum “Πξαθηηθά 

 

2.4 ΚΑΘΔΣΔ ΚΑΗ ΟΡΗΕΟΝΣΗΔ ΑΓΟΡΔ 

2.4.1 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΚΑΘΔΣΔ ΑΓΟΡΔ  

Οη θάζεηεο αγνξέο ( Vertical Marketplaces) εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο 

εμεηδηθεπκέλσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο πξνκεζεχνληαο ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο (direct materials) πνπ αθνξνχλ θάζε θιάδν
21

. 

 

2.4.2. ΟΡΗΕΟΝΣΗΔ ΑΓΟΡΔ 

Οη νξηδφληηεο αγνξέο (Horizontal Marketplaces) ζρεηίδνληαη κε ππεξεζίεο  θαη 

πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εηαηξίεο ζην ζχλνιν ησλ θιάδσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλαθέξνληαη ζην MRO (ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη 

ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο / δηαδηθαζίεο). Οη αγνξέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

Multi Exchange 

Content/Catalogue 



 24 

κεγάιν φγθν ζπλαιιαγψλ (liquidity), επξχ θάζκα πξνκεζεπηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εκπφξην αγαζψλ φπσο αγνξά αλαισζίκσλ, έπηπια γξαθείνπ, 

κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ, ππεξεζίεο ηαμηδηψλ θαη αζθαιεηψλ. Μέζσ ησλ αγνξψλ 

απηψλ αγνξαζηέο θαη πξνκεζεπηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλαιιάζζνληαη γηα φια 

ηα εθηφο  παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πξντφληα.  

 

2.5.ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΟΤ Δ-

ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ
 

Αλ θαη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη γηα ηελ ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη θάζε 

επηρείξεζε  φζνλ αθνξά ηελ πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ππάξρνπλ 

νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ βαζκφ πηνζέηεζεο.  

o Αληαγσληζκόο από επηρεηξήζεηο πνπ μεθηλνύλ (start-ups). Σέηνηνπ είδνπο 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα παξαθηλήζνπλ θαζηεξσκέλεο εηαηξίεο λα αλαιάβνπλ 

δξάζε, εηδηθά αλ ην δηαδίθηπν γίλεη έλα ζεκαληηθφ θαλάιη πσιήζεσλ γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο βηνκεραλίαο. Απηέο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

πξνζειθχζνπλ κεγάιν αξηζκφ επελδπηψλ θαη κεγάια πνζά επελδχζεσλ, 

(πξνεξρφκελα γηα παξάδεηγκα, απφ επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα) θαη έηζη πηέδνπλ 

κέζσ ηνπ αληαγσληζκνχ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο λα δερηνχλ ηελ πξφθιεζε. 

Ο θιάδνο ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο ιηαληθήο πψιεζεο είλαη θαιά 

παξαδείγκαηα ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ.  

o Δπθνιία πξνζαξκνγήο ζηηο δπλαηόηεηεο ηνπ δηαδηθηπαθνύ εκπνξίνπ. 

Δηδηθνί αλαιπηέο απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ ζην δηαδίθηπν έρνπλ 

επηζεκάλεη φηη νξηζκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πσινχληαη επθνιφηεξα κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ απφ θάπνηα άιια. Πξντφληα ηα νπνία βαζίδνληαη ζηελ 

πιεξνθφξεζε, γηα παξάδεηγκα, είλαη ηππηθά πην εχθνιν λα πσιεζνχλ 

ειεθηξνληθά ηφζν απφ άιιεο επηρεηξήζεηο φζν θαη απφ ηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο, απ' φηη νξηζκέλα πξντφληα ηα νπνία νη αγνξαζηέο ρξεηάδνληαη 

λα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή καδί ηνπο θαη νπφηε πξνζθέξνληαη κφλν ζε 

θαηαζηήκαηα ή ζε εθζέζεηο. Ζ ηάζε απηή βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ηεο κεγάιεο 

αλάπηπμεο ησλ θιάδσλ ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ ηαμηδηψλ θαη ηεο θαζηέξσζήο 

ηνπο σο πξσηνπφξνπο ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξηθνχ δηεπηρεηξείλ.  

                                                                                                                                            
21

 Παλδή Δ, (2002)  “ Ση είλαη marketplaces”  e-business forum, Αζήλα: Πξφγξακκα „Γηθηπσζείηε‟ 
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o Παξνπζία πξόδξνκσλ ειεθηξνληθώλ εθαξκνγώλ. Οη θνξπθαίνη θιάδνη 

ζηελ πηνζέηεζε εθαξκνγψλ ηεο ειεθηξνληθήο δηεπηρεηξεκαηηθφηεηαο έρνπλ 

ήδε θάλεη νξηζκέλεο επελδχζεηο ζε πξν-δηθηπαθέο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο. 

Γηα παξάδεηγκα, ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα θξάηεζεο ζέζεσλ γηα πάλσ απφ κία δεθαεηία. Οη ηξάπεδεο έρνπλ 

επηηξέςεη ζηνπο πειάηεο ηνπο λα ζπλαιιάζζνληαη καδί ηνπο ειεθηξνληθά κε 

ηελ ρξήζε απηφκαησλ κεραλεκάησλ γηα πάλσ απφ δχν δεθαεηίεο. Σέινο, νη 

θαηαζθεπαζηέο μεθίλεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο πξνκεζεπηηθέο ηνπο 

δηαδηθαζίεο δίθηπα βαζηζκέλα ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ ρξήζε EDI γχξσ ζην 

1970. Μέρξη θάπνην ζεκείν, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην γηα ηνπο θιάδνπο απηνχο 

απνηειεί επέθηαζε ησλ ήδε ρξεζηκνπνηνχκελσλ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ ζε 

έλα πην εθιεπηπζκέλν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ.  

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία θαη αλαιχζεηο γηα ηελ ζέζε πνπ 

θαηαιακβάλεη θάζε θιάδνο ζηελ θιίκαθα πηνζέηεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ  

o Σνπξηζκόο - ηαμίδηα. Καλέλαο άιινο θιάδνο δελ ππνβάιιεηαη ζε ηέηνηα 

αιιαγή φπσο ν θιάδνο ησλ ηαμηδηψλ. 'Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ηα ζπζηήκαηα 

ηεο ειεθηξνληθήο θξάηεζεο ζέζεσλ (ηα νπνία απνηεινχλ θαη επέθηαζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην 

άκεζν παξειζφλ) απνηεινχλ παξάγνληα νινθιεξσηηθήο κεηαβνιήο φζνλ 

αθνξά ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ (π.ρ. αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, 

μελνδνρεία, θαη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο), ησλ ελδηάκεζσλ (π.ρ. ηαμηδησηηθά 

γξαθεία θαη κεζάδνληεο) θαη ησλ πειαηψλ.  

o Δπελδύζεηο. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην απνηειεί έλαλ δσηηθφ παξάγνληα γηα 

ηνλ θιάδν ησλ επελδχζεσλ εδψ θαη θάπνηα ρξφληα. Αιιά κέρξη ηελ έιεπζε 

ησλ ρξεκαηηζηψλ πνπ παξέρνπλ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην θαη ηελ θαζηεξσκέλε 

βαζηζκέλε ζηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία επηρεηξεκαηηθφηεηά ηνπο, ηέηνηνπ 

είδνπο πξφζβαζε ήηαλ απαγνξεπκέλε ζηνπο ελδηάκεζνπο -

ζπλαιιαζζφκελνπο, ζχκβνπινπο επελδχζεσλ, θαη ρξεκαηηζηψλ. 

o Ληαληθή πώιεζε. Αλ θαη έλαο αξηζκφο θαηεγνξηψλ ιηαληθήο πψιεζεο έρνπλ 
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κεηαθεξζεί ειεθηξνληθά (σο επί ην πιείζηνλ ινγηζκηθά, βηβιία, θαη κνπζηθή), 

αξθεηέο θαηεγνξίεο είλαη αθφκα εθηφο δηαδηθηχνπ. Υηιηάδεο απφ κηθξνχο, 

ηνπηθνχο πσιεηέο δελ ζα κπνξέζνπλ λα πηνζεηήζνπλ ηφζν γξήγνξα ηηο λέεο 

πξαθηηθέο φπσο νη κεγάιεο εκπνξηθέο αιπζίδεο θαη νη νπνίεο αληαγσλίδνληαη 

έληνλα κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζην 

δηαδίθηπν (dot-coms).  

o Καηαζθεπέο. Απηφο ν θιάδνο είλαη ζε πςειφηεξν ζεκείν ζηελ θιίκαθα απ' 

φηη ν θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο ιφγσ ησλ δπλακηθψλ πξνζπαζεηψλ ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο, ζηνλ θιάδν απηφ 

έρνπλ γίλεη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο απ' φηη ζηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο 

φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηερλνινγηψλ φπσο ην ERP θαη ην 

EDI ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα.  

o Υνλδξηθή πώιεζε. Σνπνζεηεκέλνο ζηελ κέζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ν 

θιάδνο ηεο δηαλνκήο πξντφλησλ κέζσ ηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο απεηιείηαη απφ 

ηηο ειεθηξνληθέο δηεπηρεηξεκαηηθέο αγνξέο θαη ηηο πξνζπάζεηεο απφ ηνπο 

παξαγσγνχο λα πνπιήζνπλ άκεζα κέζσ ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. 

o  Μεηαθνξέο. Ο θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ δελ είλαη πνιχ απνκαθξπζκέλνο απφ 

ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ ζηελ παξαπάλσ θιίκαθα θαη είλαη πεξίπνπ ζην 

ίδην επίπεδν κε ηνλ θιάδν ηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο. Οη κεηαθνξηθέο 

/λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο παίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ιηαληθή πψιεζε 

κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ πηνζέηεζαλ ειεθηξνληθέο 

εκπνξηθέο εθαξκνγέο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε παξαγγειηψλ.  

o Μεηαπνίεζε. Τπάξρνπλ αξθεηά θνηλά ζεκεία κεηαμχ ηεο κεηαπνίεζεο θαη 

ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ φζνλ αθνξά ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θαη ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Χζηφζν, νη επηρεηξήζεηο απηνχ ηνπ θιάδνπ (γηα 

παξάδεηγκα, ηα ρεκηθά, ηα πιαζηηθά θαη ε θισζηνυθαληνπξγία) δηαηεξνχλ 

κηα ζπληεξεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πηνζέηεζε ειεθηξνληθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ. 

o  Κηεκαηνκεζηηηθά. 'Όπσο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε 

νηθνλνκηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ν θιάδνο απηφο ηαηξηάδεη αξθεηά ζην 

ηξφπν πνπ δηεμάγεηαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην δηαδίθηπν. Αιιά νη πσιήζεηο 
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θηεκαηνκεζηηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ δελ αλαπηχζζνληαη ηφζν 

γξήγνξα φζν νη άιινη νηθνλνκηθνί θιάδνη ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο 

ζπνξαδηθφηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ην πιήζνο ησλ αγνξαζηψλ. Ζ 

ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην θιάδν απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ κείσζε 

ησλ ακνηβψλ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη θαη' επέθηαζε ζηελ κείσζε ησλ ακνηβψλ 

γηα ηνπο δαλεηδφκελνπο.  

o Αζθάιεηεο. Όπσο θαη ν πξνεγνχκελνο θιάδνο, νη αγνξέο αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ δηαθξίλνληαη απφ θάπνηα πνιππινθφηεηα θαη δελ έρνπλ ζηαζεξή 

ζπρλφηεηα. Αλ θαη ηα ζπκβφιαηα ζα πσινχληαη ειεθηξνληθά κε απμεηηθνχο 

ξπζκνχο, ε ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα επηθεληξψλεηαη κεηαμχ ησλ 

αζθαιηζηψλ νη νπνίνη θαινχληαη λα βειηηψζνπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπο κε ηελ ειεθηξνληθή δηάζεζε αληηπξνζψπσλ ειεθηξνληθά θαη κε ηελ 

πξνζθνξά ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνπο αζθαιηδφκελνπο.  

o Τγεία. Ο κεγάινο θιάδνο ηεο πγείαο δηαζέηεη πνιιέο επθαηξίεο γηα λα 

εθαξκφζεη δηαδηθηπαθέο εκπνξηθέο ιχζεηο γηα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη 

ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο. Αιιά ε πνιππινθφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε γξαθεηνθξαηία θαη ε θαηαθεξκαηηζκέλε θχζε ηνπ 

ζα απνηειέζνπλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ γξήγνξε πηνζέηεζε ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ εκπνξίνπ.  

o Κνηλήο σθειείαο (Δλέξγεηα). Απηφο ν θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο είλαη κάιινλ 

ζπληεξεηηθφο φζνλ αθνξά ηνλ βαζκφ πηνζέηεζεο ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο παξά ηελ καθξφρξνλε ηάζε πξνο ηελ εθαξκνγή δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο. Ζ πξψηε επθαηξία γηα ηελ 

πινπνίεζε ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ ζα επέιζεη απφ ηελ κεηαθνξά ελέξγεηαο 

κεηαμχ ειεχζεξνπ ζπλαγσληζκνχ ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ δηαλνκέσλ.  

o Δθπαίδεπζε. Τπάξρεη κηα πνιχ θαιή πξννπηηθή γηα δηαδηθηπαθέο εκπνξηθέο 

εθαξκνγέο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αιιά ππάξρνπλ επίζεο θαη πνιιά 

εκπφδηα. Δλψ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα έρνπλ αξθεηφ πιηθφ, γηα παξάδεηγκα, 

ν κεγαιχηεξνο φγθνο ηνπ ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή έηζη 

ψζηε λα κπνξέζεη λα αλέβεη ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο, νη πξνυπνινγηζκνί πνπ 

μνδεχνληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

είλαη γεληθφηεξα ρακειφηεξα απφ θάζε άιιν θιάδν ηεο βηνκεραλίαο. Οη πην 

πξνρσξεκέλνη απφ ηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πινπνηνχλ δηαδηθηπαθέο 
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εκπνξηθέο εθαξκνγέο είλαη ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο (dot- coms), ηδησηηθά 

παλεπηζηήκηα θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα εθπαηδεχζνπλ ην 

πξνζσπηθφ ηνπο. 

 

 

 

2.6 ΠΟΗΑ ΣΑ ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ  ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΤΝ ΟΗ ΑΠΟ 

ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ-

ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ KAI TOΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

Σν Δ-ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ θαη ην E-COMMERCE πέξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ δίλνπλ 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη θάπνηα πξνβιήκαηα. Σα πξνβιήκαηα εζηηάδνληαη ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο
22

: 

1. Πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Σα πξνβιήκαηα εζηηάδνληαη ζηνλ ηξφπν πνπ δηνηθνχληαη νη επηρεηξήζεηο, ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηέο. Απαηηείηαη ε 

θαηάιιειε νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή πνιηηηθή πνπ λα κπνξέζεη λα ζέζεη ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζαλ έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθήο πνπ λα 

εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη φρη ζαλ έλα αθφκα ηκήκα ηεο 

κεραλνγξάθεζεο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ε ζσζηή ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

ζηξαηεγηθήο, γηα ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο αιιά θαη γηα ηα 

πηζαλά εκπφδηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηνχλ ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε ζπλερήο ζπκπαξάζηαζε ησλ δηνηθήζεσλ. Σέινο, έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο είλαη ε αληίδξαζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζηελ λέα ηερλνινγία. Θα πξέπεη 

λα ππάξρεη κηα ζηξαηεγηθή απφ ηελ δηνίθεζε πνπ ζα πξνβιέπεη ηελ πιήξε 

ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζηα λέα κέζα. 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην πξφβιεκα ζα πξέπεη λα ππάξρεη  κία ζπλερήο 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, έηζη ψζηε λα 

ππάξμεη πξνγξακκαηηζκφο θαη ζπγρξνληζκφο ησλ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ, λα 
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θαηαλεκεζνχλ ζσζηά νη πφξνη, λα ελεξγνπνηεζνχλ νη λένη ξφινη θαη λα εθαξκνζηεί 

έλα ζπλερέο πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

αλαπηπρζεί έλα πξφγξακκα ζπλερήο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Γεληθά ζα 

απαηηεζεί κία κεγάιε αιιαγή ζην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειέο ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο γηα λα 

έρεη επηηπρία ε εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

   

 

 

2. Σερλνινγηθόο εμνπιηζκόο θαη κεζνδνινγίεο πνπ αθνινπζνύληαη  

Ο ππάξρσλ ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζε κία επηρείξεζε. Έιιεηςε κεραλνγξαθεκέλεο ππνδνκήο ή 

έιιεηςε ιεηηνπξγηθφηεηαο  πξνθαιεί αδπλακία εθκεηάιιεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

αληαιιάζζεηαη κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ ηερλνινγία είλαη έλαο 

θαηαιχηεο πνπ επηηξέπεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. Ζ εθκεηάιιεπζε φκσο ηεο 

πιεξνθνξίαο εμαξηάηαη απφ ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα πνπ ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη θάπνηεο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο. Βαζηθή πξνυπφζεζε, γηα λα κελ 

ππάξμεη απηφ ην πξφβιεκα, είλαη ε πινπνίεζε ελφο έξγνπ αλαζρεδηαζκνχ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ επηρείξεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

αλαδηνξγάλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο ζα επεξεαζηνχλ απφ ην λέν ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Θα ρξεηαζηνχλ θαη αιιαγέο ζε ηερληθφ επίπεδν φπσο ν εκπινπηηζκφο ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ back office εθαξκνγψλ κε πεδία ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληαιιάζζνληαη θαη 

αθ‟ εηέξνπ ν έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ αληαιιαζζφκελσλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ
23

.   

 

3. Πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ππάξρνλ Ννκηθό θαη Θεζκηθό πιαίζην 

Ζ θάζε εκπνξηθή επηρείξεζε ππφθεηηαη ζε θαλφλεο θαη λφκνπο πνπ επηβάιινληαη απφ 

ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηηο Κνηλνηηθέο νδεγίεο. Οη λέεο ηερλνινγίεο επαγγέιινληαη 
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επηθνηλσλία δίρσο ραξηηά, ελψ δηάθνξα παξαζηαηηθά απαηηείηαη λα πθίζηαληαη ζε 

έληππε κνξθή. Έλα παξάδεηγκα είλαη ην δειηίν απνζηνιήο πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεη 

ηα πξντφληα θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο.  Όζν αθνξά ζηα ζεζκηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηνλ ζρεδηαζκφ ή θαη ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ππνζηήξημεο / πξνυπνζέζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε 

πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη έξγα ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πξέπεη 

λα θαηνρπξψλεηαη λνκηθά ε ειεθηξνληθή απνζηνιή ηηκνινγίσλ κε απνηέιεζκα ηε 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επαλαθαηαρψξεζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη 

κεγαιχηεξε επειημία θαη ηαρχηεηα θαηά ηελ πεξίνδν παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο 

ησλ έξγσλ, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο θαη 

ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Πέξα απφ απηά ζα ππάξρνπλ θαη άιιεο θχζεο 

πξνβιήκαηα φπσο ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο Διιεληθέο εηαηξίεο δελ δηαζέηνπλ 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα ζπζηήκαηα (ERP – Warehouse Management) πνπ ηνπο 

επηηξέπνπλ ηελ πξφζθηεζε ηεο κέγηζηεο αμίαο απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην.
1
 Άιιν 

κεγάιν πξφβιεκα είλαη ε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. Όζν θαη αλ ηα ζχγρξνλα 

ζπζηήκαηα αζθάιεηαο έρνπλ αλαπηπρζεί, ππάξρεη κία αλαζθάιεηα ηφζν απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο φζν θαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηα πφζν αζθαιείο είλαη νη 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. 

 

2.7 ΤΓΚΡΗΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Οη επηρεηξήζεηο ζήκεξα βξίζθνληαη ζε αλαβξαζκφ . Καη πσο λα κελ 

βξίζθνληαη άιισζηε , φηαλ νη εγέηεο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηείλνπλ λα ππνζηεξίδνπλ 

πσο νη παξαδνζηαθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ κάξθεηηλγθ, πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο δηαθεκίζεηο 

κέζσ ησλ ΜΜΔ δελ ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά φπσο γηλφηαλ παιηά . Καη γηα άιιε 

κηα θνξά ηα γεγνλφηα έξρνληαη λα επηθπξψζνπλ απηήλ ηελ άπνςε .  

Μηα εξεπλά πνπ ζεκεηψζεθε ην 2006 γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηαθήκηζεο απφ ηελ Deutche Bank ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο Αγγιίαο απέδεημε πσο 

κφιηο ην 18% ησλ δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ ζηελ ηειεφξαζε παξάγνπλ έλα ζεηηθφ 

εηζφδεκα ζε ζχγθξηζε κε ηελ εηήζηα επέλδπζε ελψ ε Harvard Business Review 
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αλαθέξεη πσο γηα έλα δνιάξην πνπ δαπαλείηαη ζηελ παξαδνζηαθή δηαθήκηζε , ε 

καθξνπξφζεζκε επηζηξνθή πνπ αλακέλνπκε λα έρνπκε είλαη κφιηο 54 cent . Δπηπιένλ 

ην κάξθεηηλγθ ζηνλ ηνκέα business – to – business (B2B) δελ θηλείηαη ζε θαιχηεξα 

επίπεδα .  

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε πσο ην εθπιεθηηθφ πνζνζηφ ηνπ 84 % ζηηο Β2Β 

εθζηξαηείεο νθείιεηαη ζηελ πηψζε ηνπ κνηξάζκαηνο ηεο αγνξάο θαη ζηα δηθαηψκαηα 

ζην πξντφλ . Σν λα δίλνληαη ρξήκαηα ζε κηα πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί ε ιεγφκελε 

παξαδνζηαθή αλάπηπμε κε φιν θαη πην ερεξέο δηαθεκίζεηο δελ ιχλεη ην πξφβιεκα θαη 

δελ κνηάδεη λα βνεζάεη. Σν λα δηπιαζηάδνληαη ηα θφζηε γηα ηηο δηαθεκηζηηθέο 

εθζηξαηείεο κπνξεί απιά λα δψζεη (σο θέξδνο) 1-2% αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Ζ 

πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ δελ κνηάδνπλ λα 

απνηεινχλ κηα κνξθή δξαζηηθνχ κέηξνπ ζην λα αιιάμνπκε ην ήδε δηακνξθσκέλν 

ζθεληθφ.  

πνπδαίεο ζηξαηεγηθέο δελ ζεκαίλνπλ θαη κεγάιεο πσιήζεηο φπσο αθξηβψο 

δηεπθξίληζε ε κε βξαβείν ληθήηξηα εηαηξεία Budweiser κε ηελ εθζηξαηεία «Whassup» 

Ζ εθζηξαηεία πξαγκαηψζεθε ην 2000 θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην κεξίδην 

αγνξάο γηα ηελ Budweiser έπεζε 1.5- 2.5 % , κε ηηο πσιήζεηο ζε βαξέιηα λα 

κεηψλνληαη ζε 8.3% ε κεγαιχηεξε πηψζε ζε εηζφδεκα πνπ ε εηαηξεία έρεη βηψζεη απφ 

ην 1994
25

 . 

Υσξίο λα ηα ηζνπεδψλνληαη φια, ππάξρνπλ εμαηξέζεηο ζηνλ θαλφλα . Μήπσο 

φκσο επηθξαηεί ε άπνςε φηη νη εμαηξέζεηο επηβεβαηψλνπλ ηνλ θαλφλα θαη δελ ηνλ 

αλαηξνχλ; Μεξηθέο θνξέο νη παξαδνζηαθέο εθζηξαηείεο ησλ εηαηξηψλ κε δηαθεκίζεηο 

ζηα ΜΜΔ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζεηηθά γηα κηα εηαηξεία . Αιιά ην πξφβιεκα 

είλαη φηη νη εηαηξείεο απηέο είλαη ιίγεο θαη απέρνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Έλα αηψλα πξηλ ν ηδξπηήο ηνπ, „παθεηαξηζκέλσλ θαηαλαισηηθψλ Αγάζσλ‟ 

(consumer packaged goods) , Κ. Leverhulme ππνζηήξημε : « Σα κηζά απφ ηα ρξήκαηα 

πνπ ζπαηαινχληαη ζε δηαθήκηζε πάλε ρακέλα. Απιά δελ κπνξψ λα γλσξίδσ πηα κηζά 

» . ήκεξα κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε πσο αλ κηα εηαηξεία μνδέςεη ηα κηζά απφ ηα 

πξνσζεηηθά έμνδα πνπ επξφθεηην λα θάλεη είλαη πνιχ πηζαλφ λα θάλεη κηα πνιχ πην 

ζσζηή θίλεζε απφ ηηο αληαγσληζηέο εηαηξείεο . 
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Ζ ζπλερφκελε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνσζεηηθψλ παξαδνζηαθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ρακειά θέξδε πνπ επηθέξνπλ ηέηνηεο 

παξαδνζηαθέο δξάζεηο  νδήγεζε ηνπο κεηφρνπο θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε λα 

θνηηάμνπλ ην κάξθεηηλγθ απφ κία άιιε πην ζχγρξνλε ζθνπηά . Ζ θαιχηεξε ζηηγκή 

είλαη ην ηψξα γηα λα αξρίζεη κηα αιιαγή. Ζ πξφθιεζε πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη 

νινθάλεξε : λα πξνρσξήζνπλ νη εηαηξίεο ζην ζχγρξνλν ζηπι δηνίθεζεο, ζηξαηεγηθψλ 

κάξθεηηλγθ. 

            Υξεηάδεηαη πηα λα ελεξγνπνηεζνχλ νη ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ .Μηα 

ινηπφλ απφ ηηο πνιιέο ηδέεο ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ιεγφκελα ειεχζεξα κέζα 

ελεκέξσζεο ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα θφζηε ησλ δηαθεκίζεσλ ζηα ΜΜΔ . Tα 

ειεχζεξα κέζα ζα απνηεινχζαλ ην κέζν ψζηε απφ ζηφκα ζε ζηφκα λα δηαδνζνχλ ηα 

κελχκαηα . Έηζη ηα ειεχζεξα κέζα απνηέιεζαλ κέζα επηξξνήο .  

Δπηπξνζζέησο κε ηα ειεπζέξα κέζα ελεκέξσζεο θαη κέζα επηξξνήο , νη 

δίαπινη ηεο απφ ζηφκα ζε ζηφκα κεηάδνζεο κελπκάησλ έρνπλ απνηειέζεη πνιχ 

ζεκαληηθφηεξα κνληέια επηξξνήο. Υαξαθηεξηζηηθά ζε κηα κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2005 ζηελ Αγγιία απφ ηελ εηαηξεία εξεπλάο Goodmind 

παξνπζηάζηεθε ε άπνςε πσο ην 1/3 ησλ Ακεξηθαλψλ θαηαλαισηψλ πηζηεχνπλ πσο ε 

κέζνδνο «απφ ζηφκα ζε ζηφκα»  είλαη κηα έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο 

επηινγέο ηνπο ζηηο θαζεκεξηλέο αγνξαπσιεζίεο ηνπο ζε ζρέζε κε 3 ρξφληα πξηλ . Δλψ 

εδψ θαη 30 ρξφληα ε NOP αλαθέξεη πσο ε επηξξνή ηνπ «απφ ζηφκα ζε ζηφκα» έρεη 

απμεζεί θαηά 50% .  

Αιιά δεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα , γηαηί λα ζπκβαίλεη απηφ . Γηαηί ην «απφ 

ζηφκα ζε ζηφκα»  λα απνηειεί έλα ηφζν δπλαηφ φπιν ζηα ρέξηα ησλ ζηειερψλ 

κάξθεηηλγθ. Ζ απάληεζε ζε φια απηά ηα γηαηί είλαη έλα πεληάπηπρν ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζηε ζχγρξνλε κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθέο 

κάξθεηηλγθ πνπ αθνινπζνχλ : 

1. Αλάπηπμε ηερλνινγίαο πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο : Δδψ θαηαηάζζνληαη ηα 

ηζηνιφγηα, ηα θηλεηά ηειεθσλά , ε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία , πξνζσπηθέο 

ηζηνζειίδεο  θαη νη ρψξνη δηαδηθηπαθήο ζπδήηεζεο. 

2. Marketing literacy : Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε πσο νη θαηαλαισηέο πιένλ σο 

πεγή πιεξνθφξεζεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο μεπεξαζκέλεο εθζηξαηείεο ηνπ 

κάξθεηηλγθ αιιά αληηζέησο ζεσξνχλ πην αμηφπηζηε πεγή πιεξνθφξεζεο ην θνληηλφ 
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ηνπο πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα απνηειείηαη απφ θίινπο , γλσζηνχο ,νηθνγέλεηα θηι , 

ελψ δίλνπλ θαη κεγάιε βαξχηεηα ζηε πιεξνθφξεζε απφ ην Γηαδίθηπν. 

3. Marketing clutter : Γπζηπρψο πιένλ είλαη πνιχ δχζθνιν νη παιηέο παξαδνζηαθέο 

δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο ηνπ κάξθεηηλγθ λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ησλ 

θαηαλαισηψλ . Οη θαηαλαισηέο γηα λα απνθχγνπλ ηελ θαθνθσλία ησλ δηαθεκίζεσλ 

ηείλνπλ λα αθνινπζνχλ ηελ γλψκε ησλ θνληηλψλ ηνπο αλζξψπσλ πνπ ηελ ζεσξνχλ 

πην εγείξεη πεγή πιεξνθφξεζεο . 

4. Media fragmentation : Σα πεξηζζφηεξα θαλάιηα , κέζα φιν θαη πην πνιχ 

δπζθνιεχνπλ ηνπο δηαθεκηζηέο λα θηάζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα εθπιεξψζνπλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο κέζσ παξαδνζηαθψλ εθζηξαηεηψλ -κάξθεηηλγθ . 

5. Αd . bocking technology : Ζ δχλακε πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη άλζξσπνη λα 

απνθεχγνπλ θαη αθφκα λα ζηακαηνχλ ηα ελνριεηηθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαη ελ 

ηέιεη λα εκπιέθνληαη ζε παχζε εθζηξαηεηψλ κάξθεηηλγθ. 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην ζήκεξα  είλαη ζαλ κηα ππξακίδα, φπνπ ηα ζεκέιηα 

είλαη νη ηειεπηθνηλσλίεο, νη νπνίεο θάλνπλ δπλαηέο ηηο ζπλαιιαγέο κέζσ Γηαδηθηχνπ, 

θαη ε θνξπθή, είλαη νη ζρέζεηο πνπ ζπλάπηνπλ νη επηρεηξήζεηο κεηαμχ ηνπο κέζσ 

δηθηχνπ. Οη ηειεπηθνηλσλίεο είλαη ε βάζε ηνπ νηθνδνκήκαηνο, γηαηί επηηξέπνπλ ηε 

δεκηνπξγία δηθηχσλ. Πάλσ ζηα δίθηπα «ηξέρνπλ» ηα πξνγξάκκαηα θαη νη εθαξκνγέο 

πνπ θάλνπλ ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην πξαγκαηηθφηεηα.  

Με ηε ζεηξά ηνπ, ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην γίλεηαη εξγαιείν, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο θαη ηελ αλάπηπμε 

πιενλεθηεκάησλ έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, ηέινο, ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ην 

δηαδίθηπν αληαγσληζηηθά κε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ή άιισλ θιάδσλ, ή 

αθφκε θαη κε θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, γηα πιεξνθφξεζε θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο 

νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο. 

 Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κηαο εηαηξείαο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ παξαπέξα 

δηθηπαθή εμέιημε θαη δσή κηαο εηαηξείαο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη κέζσ απηήο, 

βξίζθνληαη ζηνηρεία πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ εθηίκεζε αγνξψλ εμσηεξηθνχ, θαη ζηελ 

απφδνζε εμαγσγψλ, θαζψο θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα εηαηξείεο, κε ηηο νπνίεο 

ππάξρεη ε πξννπηηθή κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο ή θαη εμαγνξάο.  

 Σα ζηειέρε κάξθεηηλγθ, γλσξίδνληαο πσο ην ζσζηφ ζρέδην κάξθεηηλγθ μεθηλά κε 

ηελ έξεπλα αγνξάο, ρξεζηκνπνηνχλ ην ∆ηαδίθηπν δηεμάγνληαο δεκνζθνπήζεηο, 

πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο έξεπλεο θαη δηαδηθηπαθέο δνθηκέο επί γξακκήο. ηελ Διιάδα, 
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κε ηελ αικαηψδε αχμεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζε 

κεγάισλ θαη κεζαίσλ εηαηξεηψλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ε εμέηαζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ ηξφπσλ επί γξακκήο δηαδηθηπαθψλ εξεπλψλ απνθηά λφεκα 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. 

 Ζ νξγάλσζε ηεο άκπλαο κηαο e-επηρείξεζεο δελ αξρίδεη απφ ηνλ εμνπιηζκφ, αιιά 

απφ ηνλ θαλνληζκφ πεηζαξρίαο, δηφηη ε πνιηηηθή αζθάιεηαο κηαο e-επηρείξεζεο είλαη ν 

«Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο» ζην εηαηξηθφ δίθηπν. Μπνξεί λα θηαίλε νη ζπρλέο 

επηζέζεηο απφ ηνπο ράθεξ, ίζσο ε πίεζε ηνπ λα είζαη πξψηνο ζηελ αγνξά θαη ε 

πηνζέηεζε κε δνθηκαζκέλσλ κεζφδσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη νη εηαηξείεο μνδεχνπλ 

φιν θαη πεξηζζφηεξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο. σζηά ινηπφλ θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε αζθάιεηα απνηειεί επέλδπζε, θαη φρη αλαίηηα δαπάλε. 

 Σν Γηαδίθηπν απφ πνιιέο απφςεηο αληηπξνζσπεχεη κηα ηδαληθή κνξθή 

επηθνηλσλίαο πνπ αιιάδεη ηα δεδνκέλα ηεο δηαθήκηζεο. Δίλαη ην κφλν κέζν πνπ 

κπνξεί λα αληαγσληζηεί ηα ππφινηπα σο πξνο ηελ πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί 

λα κεηαδψζεη ζε έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ ππεξκέζσλ. 

Δπηπιένλ κε ην Γηαδίθηπν γίλεηαη πιένλ εθηθηφο ν δηαθεκηζηηθφο δηάινγνο αλάκεζα 

ζηελ επηρείξεζε θαη ζηνπο θαηαλαισηέο κέζα κφλν απφ έλα κέζν επηθνηλσλίαο. Χο 

κέζν αιιειεπίδξαζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ 

επηρείξεζε θαη λα δεηήζεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαη λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ γηα 

ην πξντφλ ή ην ίδην ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα
26

. 

 

 

 

 

 

 

Όιεο ζρεδφλ νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ κηα πνιηηηθή αζθαιείαο 

θαηαγξακκέλε ε νπνία ηεο δίλεη κηα βάζε γηα ζσζηή θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο, 

θαη πξνκεζεχεη ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν θαλφλσλ γηα 

λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληα ηνπο. Οη πξφζθαηεο επηζέζεηο ησλ ράθεξ ζε κεξηθνχο απφ 

ηνπο πην γλσζηνχο εκπνξηθνχο αιιά θαη θξαηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο ζε νιφθιεξν 

ηνλ θφζκν ηνλίδνπλ φηη ε πιεξνθνξηθή ππνδνκή είλαη έλαο ειθπζηηθφο ζηφρνο γηα 

επηζέζεηο θαη δνιηνθζνξέο. Έηζη, είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί έλα εζληθφ 
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θέληξν πξνζηαζίαο θξίζηκεο ππνδνκήο πιεξνθνξηθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

 Σν Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην απνηειεί κηα κνξθή εκπνξίνπ θαη ζπλεπψο βξίζθνπλ ζε 

απηφ αλάινγε εθαξκνγή νη θνηλνηηθέο νδεγίεο (θνηλνηηθφ δίθαην) θαη νη εζληθέο 

δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ην εκπφξην γεληθφηεξα. Γηα παξάδεηγκα, ν Νφκνο 2251/94 γηα 

ηελ «πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ» πεξηέρεη δηαηάμεηο γηα ηηο ζπκβάζεηο απφ 

απφζηαζε (Άξζξν 4) πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. Οπνηαδήπνηε αγνξά κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ απηνχ. Δπηπιένλ, έρεη εθδνζεί πξφζθαηα ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 150/2001 

ΦΔΚ Α 125 γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, ελψ βξίζθεηαη ζε ηειηθφ ζηάδην ην 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ- ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ Β2C ΜΔ 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΖΛ. ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ 

Ζ «λέα ηάμε πξαγκάησλ» φπσο ζπλεζίζακε λα ηελ αθνχκε είλαη πιένλ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ηερλνινγία θαη κηα ζεηξά απφ ηηο επθνιίεο πνπ καο πξνζθέξεη 

άιιαμαλ απφ ηελ κηα ηνπο ξπζκνχο ηεο δσήο καο ελψ ηαπηφρξνλα ζπλεηέιεζαλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε πξαγκάησζε ηεο ηδέαο πνπ πεξηέρεη ε παξαπάλσ έθθξαζε. Οη 

αιιαγέο ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή φζν ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα είλαη 

αλαπφθεπθηεο
27

. 

Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ έξρεηαη λα επηιχζεη ή λα θαιχςεη κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ζχγρξνλεο αγνξέο. Σα πξνβιήκαηα απηά θαηεγνξηνπνηνχληαη 

σο εμήο: 

1. Ζ γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ αγνξψλ απφ κφλε ηεο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 

                                                                                                                                            
26

 Γεσξγφπνπινο Ν., Πνιιάιεο Γ., Αγηαθιφγινπ Υ..,(2000), Σν Γηαδίθηπν σο Μέζν . Αλάπηπμεο ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ ζηελ Διιάδα, πνπδαί, ηφκνο 50, ηεχρνο 3-4, Ηνχιηνο-Γεθέκβξηνο 
27

 Hamel, G. “The e-corporation, Fortune, 7/12/98, pp. 80-92 
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ζην εκπφξην θαη ηηο ζπλαιιαγέο. Ζ απφζηαζε είλαη εθείλν ην θξηηήξην πνπ 

ηειηθά ραξαθηεξίδεη ηηο αγνξέο απνηειεζκαηηθέο θαη θεξδνθφξεο ή 

αλαπνηειεζκαηηθέο θαη δχζθνια βηψζηκεο. Ξεπεξλψληαο ηηο γεσγξαθηθέο 

αληημνφηεηεο απειεπζεξψλνληαη νη αγνξέο θαη δεκηνπξγνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ησλ Β2Β (B2C – δηεπηρεηξεζηαθψλ) ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ.  

2. Οη ζπλαιιαγέο αλάκεζα ζηηο εηαηξείεο είλαη κηα αξθεηά δχζθνιε ππφζεζε. Σν 

λα ιακβάλεηο ηελ θαηάιιειε πιεξνθφξεζε ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή 

είλαη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ γηα κηα εηαηξεία. Οη εηαηξείεο απηφ πνπ πξαγκαηηθά 

ρξεηάδνληαη είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Γηαδίθηπν σο κέζν ζπλεξγαζηψλ θαη 

φρη απιά σο έλα αθφκε θαλάιη δηαλνκήο, αγνξψλ θαη πσιήζεσλ.  

3. Οη  πξνκεζεπηέο δελ γλσξίδνπλ αθξηβψο πφηε νη θαηαλαισηέο ζα αγνξάζνπλ 

ηα πξντφληα ηνπο, γη‟ απηφ ην ιφγν θξνληίδνπλ λα δεκηνπξγνχλ απνζέκαηα γηα 

λα θαιχςνπλ φια ηα δπλαηά ζελάξηα. δήηεζεο. Οη αγνξαζηέο απφ ηελ άιιε 

δελ έρνπλ κεγάιε δπλαηφηεηα λα αλαδεηνχλ θαη λα βξίζθνπλ φιεο ηηο 

ελαιιαθηηθέο πεγέο πξνζθνξάο ησλ πξντφλησλ θάζε θνξά πνπ ε αγνξά (ε 

δνκή θαη ε δηάζηαζή ηεο) αιιάδεη. Ο ξφινο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη 

θαζνξηζηηθφο ζ' απηφ ην ηνκέα κηαο θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο δηάρπζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο γξήγνξα θαη αλάινγα κε ηηο ζπλερψο ππφ δηακφξθσζε ζπλζήθεο 

ησλ αγνξψλ. 

Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη ηελ γεσγξαθηθή δηαζπνξά πξηλ ηελ ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 
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ΥΖΜΑ 5: Ζ γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ αγνξώλ πξηλ ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ 

Πεγή: Hamel, G. “The e-corporation, Fortune, 7/12/98, pp. 80-92 

Ο ξφινο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ 

είλαη θαζνξηζηηθφο. Σν δηαδίθηπν κεηψλεη ην ράζκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 

γεσγξαθηθή απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο αγνξαζηέο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο, βνεζά ζηελ 

ζπλεξγαζία κεηαμχ εηαηξεηψλ πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο 

ηνπνζεζίεο θαη ηαπηφρξνλα θαζηζηά δηαθαλείο ηηο αγνξνπσιεζίεο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο 

κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ. Σν ζρήκα 6 παξέρεη κηα εηθφλα ηεο ζχγθιηζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ κεηά ηελ πινπνίεζε δηαδηθηπαθψλ δηεπηρεηξεζηαθψλ δηθηχσλ. 
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ΥΖΜΑ 6: Ζ ηνπνινγία ησλ αγνξώλ κεηά ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ  

Πεγή: Hamel, G. “The e-corporation, Fortune, 7/12/98, pp. 80-92 

 

3.1  ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟ B2C EUROPEAN  

Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ κηα έξεπλα ηεο Data monitor γηα ηηο B2C εθαξκνγέο 

ζηελ Δπξψπε
29

. Ζ έξεπλα απεπζχλζεθε ζε 7 αλεπηπγκέλεο βηνκεραληθά ρψξεο , ηηο 

Αγγιία, Γεξκαλία, Γαιιία, Ηηαιία, Ηζπαλία, Διβεηία θαη νπεδία.  Γχν είλαη νη 

βαζηθνί ιφγνη πνπ νη εηαηξείεο εμεηάδνπλ ηηο B2C εθαξκνγέο. Ο έλαο είλαη ε 

αλάπηπμε ησλ ιχζεσλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο παξαγγειίαο θαη απνζηνιήο ησλ πξντφλησλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.O 

δεχηεξνο θαη ίζσο ζεκαληηθφηεξνο είλαη ν ζρεδηαζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ησλ αγνξψλ.  

Απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε πσο ην 25% ησλ εηαηξεηψλ απφ ηελ ρξήζε ησλ B2C 

εθαξκνγψλ επηδηψθνπλ πξφζβαζε απφ φινπο ηνπο Ζ/Τ ησλ ππαιιήισλ θαη ην 21 % 

ζε πηo θηιηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξγαδφκελσλ. Σα παξαπάλσ ζα έρνπλ 

απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία ηφζν κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη 

κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη απηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλεηζθέξνπλ ζε αχμεζε ηεο 

απφδνζεο ηεο εηαηξείαο.  

 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα σο έρεη ζήκεξα, δείρλεη φηη νη εηαηξείεο απηφ πνπ πξνζπαζνχλ 

είλαη λα πξνζνκνηψζνπλ ηα ERP ζπζηήκαηά ηνπο κε ηα αληίζηνηρα ησλ πξνκεζεπηψλ 

θαη ησλ αγνξαζηψλ ηνπο κηα θαη θάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη κείσζε κεγάινπ κέξνπο 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Ζ έξεπλα ηεο Data monitor έδεημε φηη ην 70% ησλ 

εηαηξεηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ην EDI πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ηηο εκπνξηθέο ηνπ 

ζπλαιιαγέο, ελψ ην 54% πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κέζσ ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο ζε θάπνηα ειεθηξνληθή αγνξά. Σειηθά φκσο απηφ πνπ 

θαίλεηαη είλαη ε ηάζε πνπ ππάξρεη γηα «κεηαθίλεζε» ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ θαη γλσζηφ κέρξη ζήκεξα ηξφπν ζε θαηλνχξγηεο ειεθηξνληθέο 

δηαδηθαζίεο. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί δείρλεη ηνλ βαζκφ πνπ νη εηαηξείεο 

εκπιέθνληαη ζε ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο.  
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3.2 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΣΑΗΡΗΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

Πνζνηηθά ζηνηρεία γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα δελ 

ππάξρνπλ. Σα φπνηα ζηνηρεία είλαη πεξηγξαθηθά. ηελ ειιεληθή αγνξά ππάξρνπλ έμη 

ειεθηξνληθέο αγνξέο (αλαθέξνληαη ζε αιθαβεηηθή ζεηξά): 

1. Be24 

2. Be4retail 

3. CosmoOne 

4. e-logistics 

5. Onianet 

6. Yassas 

 

O Bαζκόο πνπ νη εηαηξείεο εκπιέθνληαη ζε ειεθηξνληθέο  

ζπλαιιαγέο  
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3.2.1 BE24
 

Απεπζχλεηαη πξνο φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο θαη ην θιάδν 

ηνπο. Βξίζθεηαη ζην www.be24.gr θαη βαζηθνί κέηνρνη ηεο είλαη ε EFG-Eurobank 

Ergasias θαη ε HOL. Σνπο πξψηνπο 5 κήλεο ηνπ 2002 είρε θάλεη ηδίξνπο πάλσ απφ € 

12 εθ.. θαη ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν ASP
31

. 

 

 

 

 

 

Ιζηνξηθό 

Ζ Business Exchanges Α.Δ. εηαηξία ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, 

μεθίλεζε επίζεκα ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2001 κεηά απφ κηα πεξίνδν 

κεξηθψλ κελψλ πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο. Οη βαζηθνί κέηνρνη ηεο Business Exchanges 

ζήκεξα είλαη ν ηξαπεδηθφο φκηινο EFG Eurobank Ergasias, ν φκηινο ηειεπηθνηλσληψλ 

Vodafone θαη ν Internet Service Provider Hellas Οn Line κε ηελ ΔΣΔ Πξνκεζεπηηθή 

σο ζηξαηεγηθφ ζπλεξγάηε. Ζ ΔΣΔ (www.setepro.gr), πξνκεζεπηηθή εηαηξία κεηαμχ 

άιισλ θαη ηνπ νκίινπ Λάηζε δηεζλψο, κε ηελ ππεξ-20εηή εκπεηξία πνπ δηαζέηεη θαη 

κέζσ ηνπ δηεζλνχο δηθηχνπ γξαθείσλ, πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο 

πξνκεζεηψλ, εκπνξίνπ, εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ζε ζεκαληηθφηαηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο φπσο Ναπηηιία, Βηνκεραλία, Καηαζθεπέο, Δκπφξην, 

Σξάπεδεο θιπ.  
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ηόρνη  

 Σν be24.gr δεκηνπξγήζεθε κε ζηφρν λα απνηειέζεη ηνλ πξσηνπφξν παξνρέα 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (B2C services), θαζψο θαη 

λα αλαπηχζζεη θαη λα ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία επηηπρεκέλσλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ 

κε πςειή ξεπζηφηεηα θαη απμεκέλν φγθν ζπλαιιαγψλ. ηνπο απψηεξνπο ζηφρνπο 

ηνπο εηαηξίαο είλαη αθφκε ε ζχλαςε ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ κε δηεζλείο 

ειεθηξνληθέο αγνξέο, ψζηε λα παξέρεη πξφζβαζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ρξήζηεο 

ησλ ηνπηθψλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ζε κία δηεπξπκέλε δηεζλή βάζε αγνξαζηψλ θαη 

πσιεηψλ.  

Κιάδνη ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Μέζσ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θφκβνπ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ „www.be24.gr‟, νη 

επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο (πψιεζε ή / θαη αγνξά) ζε νξηδφληηεο 

αγνξέο, δειαδή ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ιεηηνπξγία 

κηαο επηρείξεζεο (αλαιψζηκα γξαθείνπ, κεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο, πάγηα θιπ.), 

ελψ πξνζθέξνληαη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο γηα θάζεηεο ειεθηξνληθέο αγνξέο κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηελ εηαηξία be4Retail (www.be4retail.gr) ζην ρψξν ηνπ 

ιηαλεκπνξίνπ (Σξφθηκα, Πνηά, Τπεξαγνξέο, Ζιεθηξηθά & Ζιεθηξνληθά είδε, θιπ.). 

Δπηπιένλ, ππεξεζίεο B2B ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζα πξνζθέξνληαη άκεζα ζηνλ 

ηνκέα ηνπ Βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ, ελψ ζην άκεζν κέιινλ θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν 

ηεο Τγείαο. 

 

Τπεξεζίεο  

Σν be24.gr είλαη έλαο πξσηνπνξηαθφο επηρεηξεζηαθφο θφκβνο ειεθηξνληθψλ αγνξψλ 

(e- marketplaces) θαη νξακαηίδεηαη ηε κεηεμέιημή ηνπ ζε έλα επξχηεξν επηθνηλσληαθφ 

θφκβν παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο.  

Μέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θφκβνπ ηεο Business Exchanges, ε θάζε επηρείξεζε κπνξεί:  

 Να πξνκεζεπηεί σο αγνξαζηήο ή λα πξνκεζεχζεη σο πξνκεζεπηήο πξντφληα 

νξηδφληηαο αγνξάο (φηη αγνξάδεη κία επηρείξεζε θαη δελ ην πσιεί)  

 Να ζπκκεηέρεη ζε κηα θιεηζηή αγνξά, φπνπ ν θάζε αγνξαζηήο ζπλαιιάζζεηαη 

κε ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο ηνπ, εληφο θαη εθηφο Διιάδαο  

 Να πξνκεζεπζεί σο αγνξαζηήο ή λα πξνκεζεχζεη σο πξνκεζεπηήο φια ηα 
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ζηξαηεγηθά πξντφληα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη, δειαδή φηη αγνξάδεη ή θαηαζθεπάδεη κηα επηρείξεζε θαη 

ην κεηαπσιεί  

Απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο κέζσ ηνπ θφκβνπ ηεο Business Exchanges, 

αλαθέξνληαη νη εμήο:  

 Ζιεθηξνληθή θαηαγξαθή φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ (workf1ows) πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε δεκηνπξγία θαη δηεθπεξαίσζε ησλ παξαγγειηψλ (γηα Αγνξαζηέο)  

 Ζιεθηξνληθή δεκηνπξγία θαηαιφγσλ (γηα Πξνκεζεπηέο)  

  Ζιεθηξνληθή αλαδήηεζε πξντφλησλ:  

 -Μέζα απφ θαηαιφγνπο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ζχζηεκα  

 -Μέζσ ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ (RFQ)  

 

 Γηαπξαγκάηεπζε θαη εχξεζε ηηκψλ κέζσ νκαδηθψλ παξαγγειηψλ 

 Ηρλειαζηκφηεηα παξαγγειηψλ (order tracking)  

 Αλαιπηηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θάζε 

παξαγγειία (reporting)  

 Οινθιήξσζε παξαγγειηψλ κε πιεξσκέο  

 Τπεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ (Connectivity services, Intemet Cνθνrate 

services)  

 Τπεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

 

3.2.2 BE4RETAIL  

Απνηειεί ηελ πξψηε θάζεηε αγνξά θαη ζπγθεληξψλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ζην 

ιηαλεκπφξην θαη ηδηαίηεξα ζηα Super Markets / Τπεξαγνξψλ θαη ζηνλ θιάδν ησλ 

ειεθηξηθψλ / ειεθηξνληθψλ
32

. Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2002 έθαλε ηδίξν € 21 εθ.  θαη 

ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν ASP. 

 

Ιζηνξηθό  
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Ζ  be4Retail S.A. απνηειεί ηελ πξψηε θάζεηε ειεθηξνληθή αγνξά ηεο επελδπηηθήο 

πξσηνβνπιίαο Business Exchanges Α.Δ., μεθίλεζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηηο αξρέο 

ηνπ 2002  θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ αγνξά ηνπ Ληαλεκπνξίνπ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ 

θιάδν ησλ  Super Μarket/Yπεξαγνξψλ θαη ζηνλ θιάδν ησλ ειεθηξηθψλ/ 

ειεθηξνληθψλ. Ο ζηφρνο ηεο e4Retail (www.be4retail.gr) είλαη λα επεθηαζεί θαη ζε 

λένπο θιάδνπο ηνπ Ληαλεκπνξίνπ έρνληαο ζαλ κνληέιν ππνδνκήο θαη αλάπηπμεο απηφ 

ησλ ηδηαίηεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο, 

πξνζειθχνληαο ην θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ κε βαζηά γλψζε θαη εκπεηξία ηνπ 

θάζε θιάδνπ. Ζ παξνρή ππνζηήξημεο θαη ηερλνινγηθήο πιαηθφξκαο θαζψο θαη 

ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ γίλεηαη απφ ηελ Business Exchanges κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

πχιεο www.be24.gr .  

Τπεξεζίεο   

Ζ Be4Retail (Business Exchanges for Retail) είλαη ε εμεηδηθεπκέλε εηαηξία 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα παξνρή εηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ (B2C) θαζψο θαη 

ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ Ληαλεκπνξίνπ, νδεγψληαο 

ηελ κεηάιιαμε ηνπ θιάδνπ, κέζα απφ έλα αλνηθηφ αιιά αζθαιέο επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία αηρκήο αιιά θαη πξνηππνπνίεζε, 

πξνζθέξνληαο άκεζε αμία αιιά θαη λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο.  

Μεηαμχ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηελ be4retail είλαη νη αθφινπζεο:  

 Τπεξεζίεο Αγνξψλ  

o Δπί γξακκήο Ζιεθηξνληθνί θαηάινγνη πξντφλησλ θαη έιεγρνο αγνξψλ 

κε δηαδηθαζία εγθξίζεσλ  

o Γπλακηθή Δπί γξακκήο επηθνηλσλία αγνξαζηή θαη πξνκεζεπηή  

o Γεκηνπξγία/Γηαρείξηζε Αηηήζεσλ/Παξαγγειηψλ ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή. 

o Γηαηήξεζε ηζηνξηθψλ  ζηνηρείσλ παξαγγειηψλ  

o Πιήξε Τπνζηήξημε ηαηηζηηθά ζηνηρεία αγνξψλ  

o Γπλακηθή δηαπξαγκάηεπζε ηηκψλ κέζσ Γεκνπξαζηψλ & αληίζηξνθσλ   

δεκνπξαζηψλ  

                                                                                                                                            
32

 www.be24retail.gr 
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o Μέηξεζε Απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπλεξγαζίαο  

 Τπεξεζίεο Αιπζίδαο εθνδηαζκνχ  

o Iρλειαζηκφηεηα παξαγγειηψλ / Status παξαγγειίαο  

o On line πιεξνθφξεζε γηα ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ παξαδφζεσλ-

παξαιαβψλ.  

3.2.3 COSMOONE
33

  

Έρεη εγεηηθή ζέζε ζην ρψξν απηφ θαη ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν ASP. Σν 2001 είρε 

φγθν ζπλαιιαγψλ € 57 εθ. Ζ b2bauctions είλαη ε ππεξεζία ειεθηξνληθψλ 

δεκνπξαζηψλ ηεο cosmoONE. Σα πιηθά πνπ δεκνπξαηνχληαη ή εθπνηνχληαη κέζσ 

απηήο ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα είλαη πξντφληα γεληθήο ρξήζεο αιιά θαη θξίζηκα 

πιηθά γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα ην ραξηί, νη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ηα απηνθίλεηα, αιιά θαη ην ηζηκέλην, ην γάια ζθφλε, ην 

ιάδη, ηα ρεκηθά, νη ειεθηξνληθνί εκηαγσγνί, ηα θαιψδηα είλαη κεξηθά απφ ηα πιηθά 

πνπ έρνπλ δεκνπξαηεζεί ειεθηξνληθά.  

Οη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο (ή δηαγσληζκνί) είλαη έλα άξηζην κέζν 

δηαπξαγκάηεπζεο γηα θάζε εηαηξία ή νξγαληζκφ πνπ ζέιεη είηε λα αγνξάζεη πξντφληα 

ζηε ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή (κεηνδνηηθή δεκνπξαζία) ή λα πσιήζεη πξντφληα ζηελ 

θαιχηεξε ηηκή, λα εθπνηήζεη απνζέκαηά θα (πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία). Ζ cosmoONE 

αλαιακβάλεη λα «θηινμελήζεη» ηελ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία θαη λα ηελ εθηειέζεη 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο - απαηηήζεηο ηνπ αγνξαζηή ή πσιεηή αληίζηνηρα. 

εκεηψλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 

πνπ κπνξνχλ λα δεκνπξαηεζνχλ ειεθηξνληθά.  

 

Πλεονεκηήμαηα για ηις επιτειρήζεις -Διοργανωηές: 

Δπίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ηηκήο πξνκήζεηαο ή εθπνίεζεο,  

o Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ή 

αγνξαζηέο,  

o Αμηνπνίεζε ελφο δπλακηθνχ θαλαιηνχ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε έθηαθηεο 

πεξηπηψζεηο, ζε πεξηπηψζεηο κεγάινπ φγθνπ αγαζψλ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ 
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θάπνηα είδε είλαη ζε έιιεηςε ή πιενλάδνπλ,  

o Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ή ησλ ειιείςεσλ ηνπο.  

Πλεονεκηήμαηα για ηις επιτειρήζεις – Σσμμεηέτονηες : 

 Αλάιεςε κεγάισλ παξαγγειηψλ ή αγνξά κεγάισλ πνζνηήησλ πιηθψλ ζε 

ζπκθέξνπζεο ηηκέο,  

o Γεκηνπξγία ηζρπξψλ εκπνξηθψλ δεζκψλ κε ηνπο δηνξγαλσηέο θαη ζπρλή 

πξφζθιεζε ζε δηαγσληζκνχο,  

o Οπζηαζηηθή ζπκβνιή ζην δπλακηθφ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ θαη απφθηεζε 

ζεκαληηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο.  

 

3.2.4 E-LOGISTICS
 

Όπσο ην ιέεη θαη ην φλνκα ηεο, αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ην θιάδν ησλ 

κεηαθνξψλ
34

. Έρεη ρηηζηεί ζε ηερλνινγία Microsoft. ηφρνο ηεο εηαηξίαο είλαη ε 

αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε, εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία Ζιεθηξνληθψλ Οινθιεξσκέλσλ 

Λχζεσλ, γηα φιεο ηηο κνξθέο κεηαθνξψλ, ζε φιν ην κήθνο ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο, πξνζθέξνληαο κηα πξαγκαηηθά θαηλνηφκα αληίιεςε θαη κηα 

νινθιεξσκέλε, εθαξκφζηκε, αμηνπνηήζηκε θαη απνδνηηθή ιχζε ζηηο κεηαθνξέο ζηελ 

Διιάδα θαη φρη κφλν.  

 

 

 

Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ηεο ELOGISTICS GR Α.Δ. απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο ησλ:  

 

o Μεηαθνξέσλ   

o Γηακεηαθνξέσλ  

o Πξαθηνξείσλ  
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o Third Party Logistics  

o Παξαγσγηθέο / Δκπνξηθέο επηρεηξήζεηο  

 

3.2.5 ONIANET
35

 

Αζρνιείηαη κε ην ιηαλεκπφξην  θαη θπξίσο κε ηηο αιπζίδεο ηξνθνδνζίαο. Ζ 

Πιαηθφξκα πλεξγαζίαο ηεο ΧΝΗΑ-ΝΔΣ, ιεηηνπξγψληαο σο θάζεηε αγνξά ζηνλ 

θιάδν ιηαλεκπνξίνπ, δίλεη έκθαζε ζηε δηαδηθαζία παξαγγειηνδνζίαο θαη ζηε 

δηαρείξηζε πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ ζην ηειηθφ ζεκείν πψιεζεο. ε αληίζεζε κε κία 

ηππηθή ειεθηξνληθή αγνξά, ε ΧΝΗΑ-ΝΔΣ πξσηνπνξεί κέζα απφ έλα κνληέιν 

«ζπλεξγαζηαθήο δεκηνπξγίαο παξαγγειίαο» (Process of store ordering), ην νπνίν 

αμηνπνηεί πιήξσο ηα ζηνηρεία πψιεζεο απφ ην θαηάζηεκα (POS scanning data) πξνο 

φθεινο ηφζν ησλ ιηαλέκπνξσλ φζν θαη ησλ πξνκεζεπηψλ. Οη ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη κέζσ ηεο Πιαηθφξκαο πλεξγαζίαο ηεο ΧΝΗΑ-ΝΔΣ πεξηιακβάλνπλ:  

o Γηαρείξηζε θαη απηνκαηνπνηεκέλε ελεκέξσζε θαηαιφγνπ πξντφλησλ  

o Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε κεηγκάησλ  

o Παξαθνινχζεζε πσιήζεσλ (POS) ζε θαζεκεξηλή βάζε  

o Παξαθνινχζεζε εθηηκψκελνπ απνζέκαηνο (stock) ζην θαηάζηεκα  

o Πξνηεηλφκελε παξαγγειία απφ ηνλ πξνκεζεπηή  

o Παξαθνινχζεζε θαηάζηαζεο παξαγγειίαο  

o Δλεκέξσζε γηα ειιείςεηο ζην ξάθη ησλ ηαρπθίλεησλ πξντφλησλ  

o Γηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ  

o Απηνκαηνπνηεκέλε πξφηαζε παξαγγειίαο  

o ηαηηζηηθά ζηνηρεία & αλαιχζεηο 
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3.2.6 YASSAS  

Ζ εηαηξία αζρνιείηαη κε ηελ ηξνθνδνζία μελνδνρείσλ. Έρεη πάλσ απφ 1000 

πξνκεζεπηέο κε πάλσ απφ 250.000 πξντφληα
36

. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη 

δηαθξίλνληαη ζε ππεξεζίεο πξνο αγνξαζηέο θαη ππεξεζίεο πξνο πξνκεζεπηέο. 

 

Τπεξεζίεο πξνο αγνξαζηέο: 

o Σαρχηαηε έξεπλα αγνξάο αλά πξντφλ, πξνκεζεπηή, παξαγσγφ 

o Γπλαηφηεηα Ζιεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο παξαγγειίαο 

o Οξγάλσζε θαη απηνκαηνπνίεζε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ αγνξψλ  

o Πξφζβαζε ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο.  

o Πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα θαη ηνπο πξνκεζεπηέο κε 

θσηνγξαθίεο, νινθιεξσκέλεο πεξηγξαθέο, γεληθά ή ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα.  

o πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο απφ ηελ νκάδα εηδηθψλ ηνπ Τassas.com ζρεηηθά 

κε ηηο πξνκήζεηέο ηνπο.  

o Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηνπ Τassas.com  

Τπεξεζίεο πξνο πξνκεζεπηέο :  

o Γηαρείξηζε θαηαιφγσλ πξνκεζεπηψλ (content management)  

o Ζιεθηξνληθή Λήςε Παξαγγειηψλ (e-commerce)  

o Ζιεθηξνληθή Γεκνζίεπζε Δληχπσλ  

o Γεκηνπξγία εηαηξηθνχ site κέζα ζην Yassas.com  

o Γηαθήκηζε θαη Πξνψζεζε 

o Λήςε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ  
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3.3. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ηελ Διιάδα δελ είλαη μεθάζαξν ην λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν δηέπεη ηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο, είηε κεηαμχ επηρείξεζεο θαη θαηαλαισηή είηε κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. 

Παξφια απηά ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά δελ είλαη ηειείσο ειεχζεξε. πγθεθξηκέλα θαη 

ιφγν ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ ηελ δηέπνπλ επεξεάδεηαη απφ θνηλνηηθέο 

νδεγίεο αιιά θαη απφ εζληθέο δηαηάμεηο.  Οη πκβάζεηο απφ Απφζηαζε 

πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο νη νπνίεο πξνζηαηεχνπλ ηνλ θαηαλαισηή αιιά θαη ηελ 

επηρείξεζε, φηαλ επηιέγνπλ λα θάλνπλ ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ δηαδπθηίνπ. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο μεθίλεζαλ λα αλαπηχζζνληαη, παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε 

ησλ επηθνηλσληψλ δειαδή ηηο λέεο ηερληθέο πσιήζεσλ απφ απφζηαζε π.ρ. ην 

ηαρπδξνκείν, ηελ ηειεφξαζε αθφκε θαη κέζσ ηνπ Internet. πγθεθξηκέλα ν λφκνο 

2251/1994 πξνβιέπεη φηη απηέο νη ζπκβάζεηο θαη' αξρήλ ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη 

απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην Μεηξψν Πξνκεζεπηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη είλαη άθπξεο ππέξ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο επηρείξεζεο εθφζνλ απηφο 

ε δελ ελεκεξψζεθαλ θαηά ηξφπν ζαθή γηα ηα αθφινπζα
37

: 

1. ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή  

2. ηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγαζνχ ή ηεο ππεξεζίαο  

3. ηελ ηηκή, ηελ πνζφηεηα θαη ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο, θαζψο θαη ην ΦΠΑ, 

εθφζνλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή  

4. ηνλ ηξφπν πιεξσκήο, παξάδνζεο θαη εθηέιεζεο  

5. ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξφηαζεο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο , θαη  

6. ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο  

7. ην θφζηνο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο φηαλ ε ρξέσζε ηνπ είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ απηήλ ησλ βαζηθψλ ηηκνινγίσλ.  

8. ηελ ειάρηζηε δηάξθεηα ηζρχνο ζηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσο γηα ηελ πξνκήζεηα 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ επηηειείηαη δηαξθψο ή πεξηνδηθψο. 
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Ο ελδηαθεξφκελνο αθφκε θαη αλ παξήγγεηιε ηα πξντφληα θαη ηα παξέιαβε, έρεη ην 

δηθαίσκα λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε επίθιεζε θάπνηνπ 

ιφγνπ θαη ρσξίο ζπλέπεηεο κέζα ζε πξνζεζκία 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο, επηζηξέθνληαο ην αγαζφ ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε.  

 

Απφ ηελ άιιε ππάξρεη θαη ν λφκνο γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο ν 2246/1994 ν νπνίνο 

θαιχπηεη ηελ παξάλνκε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σέινο έρεη εθδνζεί ην πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα 150/2001 ΦΔΚ Α 125 γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, φπσο βξίζθεηαη θαη 

ζε ηειηθφ ζηάδην ην Πξνεδξηθφ δηάηαγκα γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, κε έκθαζε ζηα 

αθφινπζα: 

1. Δμψδηθε επίιπζε δηαθνξψλ. 

2. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ. 

3. Θέζπηζε θαλφλσλ δενληνινγίαο. 

4. Δπζχλε ησλ ελδηάκεζσλ. 

5. χλαςε ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ. 

6. Πιεξνθνξίεο εκπνξηθψλ επηθνηλσληψλ, θαη ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ πιαίζην είλαη απηφ πνπ δηέπεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

3.3.1 ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν Ννκηθφ πιαίζην ην νπνίν λα ξπζκίδεη ηελ 

ζχζηαζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην δηαδίθηπν. Οη ειεθηξνληθέο 

επηρεηξήζεηο, πξέπεη λα ζεβαζηνχλ ηα δεδνκέλα ηα νπνία ηζρχνπλ ζηνλ επξχηεξν 

επηρεηξεκαηηθφ θιάδν. Σέινο ζε ζρέζε κε ηελ θαηνρχξσζε ηνπ νλφκαηνο ηνπο ζα 

πξέπεη λα απεπζπλζνχλ ζην ειιεληθφ δηαρεηξηζηή δηεπζχλζεσλ δηαδηθηχνπ, ην νπνίν 

ελεκεξψλεη γηα ηηο ειεχζεξεο επσλπκίεο αιιά θαη γηα ηε  δηαδηθαζία θαηνρχξσζεο. 
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3.3.2 ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ηελ Διιάδα ην βαζηθφ λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, θαζνξίδεηαη απφ ηνπο λφκνπο 2472/97 (Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα) θαη 2774/99 (Πξνζηαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα) κε ηνλ νπνίν 

ζπγθεθξηκέλα θαζνξίδεηαη  «ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη ε Δζληθή 

Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ έρνπλ αληίζηνηρεο αξκνδηόηεηεο 

όπσο ν λόκνο απηόο νξίδεη. Κάζε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ησλ ρξεζηώλ 

ηνπ δηαδηθηύνπ (π.ρ. ειεθηξνληθή δηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο, δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ 

θ.ι.π) εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ λόκσλ»
38

. 

.  

«Οπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ όπσο νξίδνληαη ζην λόκν 

2774/99 πξνζηαηεύεηαη από ηηο ξπζκίζεηο γηα ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ. Η 

άξζε ηνπ απνξξήηνπ ζε δεκόζηεο αξρέο είλαη επηηξεπηή κόλν γηα ηνπο ιόγνπο θαη 

ππό ηνπο όξνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ νξίδεη ν Ν. 2225/94  όπσο ηζρύεη».  

 

3.3.2.1 ΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

Ο ρψξνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θξχβεη πνιινχο θηλδχλνπο γηα ηνλ αλππνςίαζην 

ρξήζηε. Οη πεξηπηψζεηο φπνπ δηαθξηηά θαηαγξάθνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα 

δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

1. Όηαλ κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ν ρξήζηεο δίλεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, 

φπνηε γηα παξάδεηγκα επηζπκεί λα αγνξάζεη θάπνην πξντφλ /ππεξεζία ή λα 

θαηεβάζεη (download) θάπνην πξφγξακκα ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή ή 

θαη λα εγγξαθεί ζε θάπνηα ππεξεζία ηνπ δηαδηθηχνπ. Πξνζσπηθά δεδνκέλα, 

φπσο ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ζηνηρεία επαγγεικαηηθά, ζηνηρεία εθπαίδεπζεο ή 

θαη αθφκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία φπσο είλαη  ν αξηζκφο ηεο πηζησηηθήο θάξηαο.  

2. Όηαλ ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ ρξήζηε, ζπιιέγνληαη πξνζσπηθά ζηνηρεία 

κέζσ ησλ ιεγφκελσλ πξνγξακκάησλ cookies ηα νπνία θαηαγξάθνπλ θαη 
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επεμεξγάδνληαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ πινήγεζή ηνπ ζην 

δηαδίθηπν (πρ πξνηηκήζεηο).  

3. Όηαλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξνρέα ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ηεξείηαη  

 

αξρείν κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε θαη θαη΄ επέθηαζε ζηνηρεία ησλ 

ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ (ηζηνζειίδεο) ηηο νπνίεο επηζθέπηεηαη, ηνλ αθξηβή 

ρξφλν θαη ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο.  

Δίλαη γεγνλφο, φηη ζε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο θαη 

πξνζσπηθήο δσήο ηνπ ρξήζηε φηαλ απηή δελ εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο. Απνηειέζκαηα δεκνζθνπήζεσλ, έρνπλ δείμεη φηη ε έιιεηςε πξνζηαζίαο 

ηεο ηδησηηθφηεηαο ζηηο επηθνηλσλίεο είλαη ν θχξηνο ιφγνο απνρήο ησλ δπλεηηθψλ 

ρξεζηψλ απφ ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη ρξήζηεο ζεσξνχλ φηη ε 

έιιεηςε ηδησηηθφηεηαο ζηηο επηθνηλσλίεο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ 

εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηε ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξε 

απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο ην θφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ, νη δπζθνιίεο ρξήζεο ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ε παξαιαβή 

αλεπηζχκεησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. 

 

3.3.2.1.1 ΣΑ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ  

Σν αληίδνην ζηελ παξαβίαζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο είλαη ε δεκηνπξγία θαλαιηψλ 

επηθνηλσλίαο πνπ δελ απνθαιχπηνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ επηθνηλσλνχλησλ κεξψλ. Γηα 

ην ιφγν απηφ νη πνιίηεο ηεο ρψξαο ρξεηάδνληαη ηερλνινγίεο πνπ ζα πξνζηαηεχνπλ ηελ 

αζθάιεηα ησλ επηθνηλσληψλ ηνπο ελψ παξάιιεια ζα εμαζθαιίδνπλ ηα πξσηαξρηθά 

ηνπο δηθαηψκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο θαη ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη γίλνληαη αληηθείκελν 

επεμεξγαζίαο απφ δηάθνξνπο θνξείο (ηξίηνη). Ζ εμέιημε ζηηο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο ζήκεξα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε νξγαληζκνχο λα επεμεξγάδνληαη  

απιά  ή/θαη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, έηζη φπσο απηά λννχληαη ζην λ.2472/97 
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κε κεγάιε ηαρχηεηα. πγθεθξηκέλα
39

: 

 

Σερλνινγίεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξίσλ θαη Σερλνινγίεο Πξνζηαζίαο Ηδησηηθφηεηαο 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο έρνπλ αλαπηπρζεί ερλνινγίεο νη νπνίεο βνεζνχλ ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ λα απμήζνπλ αθελφο ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλδέζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ κε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη αθεηέξνπ λα δηαηεξήζνπλ ην δηθαίσκα 

ηεο αλσλπκίαο ησλ δηαθηλνχκελσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο αθνξνχλ.  

 

Οη κελ πξψηεο είλαη γλσζηέο σο Σερλνινγίεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ, ΣΑΠ, 

(Infromation Security Technologies, IST) νη δε δεχηεξεο σο Σερλνινγίεο Αχμεζεο 

Ηδησηηθφηεηαο, ΣΑΗ (Privacy Enhancing Technologies, PETs). Πνιιέο απφ ηηο ΣΑΠ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αχμεζε ηεο ηδησηηθφηεηαο. Ζ έκθαζε φκσο ζην 

θείκελν απηφ δίλεηαη ζηηο ΣΑΗ. 

 

Οη ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

γλψζε θαη λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ηφζν ζηηο ΣΑΠ φζν θαη ζηηο 

ΣΑΗ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζα πξέπεη λα:  

1. Υξεζηκνπνηνχλ φια ηα δηαζέζηκα κέζα γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα δεδνκέλα πνπ 

ηνπο αθνξνχλ θαη ηηο επηθνηλσλίεο, φπσο ηα λφκηκα δηαζέζηκα ηερλνινγηθά 

εξγαιεία θξππηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θσδηθψλ 

πξφζβαζεο θ.ι.π.  

2. Δίλαη πξνζεθηηθνί ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαβηβάδνπλ ζε θάζε 

επίζθεςή ηνπο ζηηο ηζηνζειίδεο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ, θαηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο ειεθηξνληθήο ζχλδεζεο θαη γεληθφηεξα κηαο 

επηθνηλσλίαο κε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

κεηαβηβάδνληαη πνηθίιινπλ θαη αθνξνχλ ζε:  

 Πιεξνθνξίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη εηο γλψζηλ ηνπ ρξήζηε π.ρ. νλνκαηεπψλπκν, 

ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε θ.ι.π.  

 Πιεξνθνξίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη ελ αγλνία ηνπ ρξήζηε π.ρ. ΗΡ δηεχζπλζε, ην 

                                                 
39

 Κσλζηαληίλνο Μνπιίλνο , Κσλζηαληίλα Κακπνπξάθε Δ-Business θαη Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ: ζεβαζκφο ηνπ πνιίηε ζηελ Φεθηαθή Δπνρή " Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα 
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φλνκα ηνπ ππνινγηζηή θ.ι.π. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε κεηαβίβαζε απηψλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη αλαγθαία γηα ιφγνπο επίηεπμεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

επηβάιιεηαη απφ ηελ θχζε ηεο ζρεδίαζεο ησλ επηθνηλσληαθψλ πξσηνθφιισλ. 

 Αλαδεηά θαη λα ηνπ παξέρνληαη, ζην βέιηηζην βαζκφ, ηερλνινγίεο πνπ ηνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ αλσλπκία ζην βαζκφ εθείλν πνπ δελ ζίγνληαη άιινη λφκνη 

θαη αξρέο πνπ ζεσξνχληαη αλψηεξεο απφ ηελ πξνζσπηθή δσή π.ρ. δεκφζην 

ζπκθέξνλ θ.ι.π. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο δηαζθάιηζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο είλαη ε 

αλψλπκε πξφζβαζε θαη ρξήζε επηθνηλσληψλ θαζψο επίζεο θαη νη ηερλνινγίεο 

πξαγκαηνπνίεζεο αλψλπκσλ πιεξσκψλ.  

3. Δπηδηψθεη ηε ρξήζε ςεπδσλχκσλ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη λνκηθά αδχλαηε ε 

παξνρή παληεινχο αλσλπκίαο έηζη ψζηε ε πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα λα είλαη 

απνθαιχςηκε κφλν ζηνλ θνξέα εθείλν πνπ δηαηεξεί ηελ αληηζηνίρεζε κεηαμχ 

ςεπδσλχκνπ θαη ηαπηφηεηαο θπζηθνχ πξνζψπνπ.  

4. Απνθαιχπηεη κφλν ηα δεδνκέλα εθείλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζθνπψλ πνπ επηδηψθνληαη κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσλίαο ή 

ζπλαιιαγήο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ πεξίπησζε απνθάιπςεο 

αξηζκψλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, ζηνηρείσλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, 

επαίζζεησλ δεδνκέλσλ θ.ι.π. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζπζηήλεηαη ε ρξήζε 

ηερλνινγηψλ δηαζθάιηζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο πιεξνθνξηψλ. Μηα ηέηνηα 

ηερλνινγία είλαη ε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο Secure Socket 

Layer, SSL. Σν πξσηφθνιιν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

πξσηφθνιιν ΖΣΣΡ γηα ηελ παξνρή αζθαιψλ δηκεξψλ επηθνηλσληψλ κε ρξήζε 

ππεξεζηψλ WWW. Σππηθά, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηελ 

ελεξγνπνίεζε απηνχ ηνπ πξσηνθφιινπ αλαδεηψληαο ηα αξρηθά https:// ζηελ 

ηνπνζεζία ηεο ειεθηξνληθήο ζειίδαο κε ηελ νπνία έρεη ζπλδεζεί.  

4. Πξαγκαηνπνηεί πξνζεθηηθή κεηαβίβαζε ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο 

αιιεινγξαθίαο (e-mail address). Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο 

απνηειεί πξνζσπηθφ ζηνηρείν θαη πξνζηαηεχεηαη φπσο θαη ηα ινηπά 

πξνζσπηθά ζηνηρεία. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ζπκκεηνρή 

ζε ιίζηεο κε ειεθηξνληθέο ηαρπδξνκηθέο δηεπζχλζεηο πνπ δελ θάλνπλ γλσζηφ 

ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζπιιέγνληαη, ηελ δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο, ηνπο 

πηζαλνχο απνδέθηεο ησλ ζηνηρείσλ θαη επίζεο δελ παξέρνπλ έλαλ ξεηφ ηξφπν 

δηαγξαθήο ηνπο απφ απηέο.  
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5. Γίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία "θαηεβαίλνπλ" 

(download) απφ ην δηαδίθηπν δηφηη κπνξεί λα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα θαη λα ηα απνζηέιινπλ ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπο νπνίνπο δελ 

γλσξίδεη ν ρξήζηεο. Σερλνινγηθά εξγαιεία ελεξγνχ πεξηερνκέλνπ (active 

content) π.ρ. Java, ActiveX, Javascript, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ, 

ελ αγλνία ηνπ ρξήζηε, ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ.  

6. Απνθεχγεη ηελ εγθαηάζηαζε cookies ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Σα cookies είλαη 

αξρεία ηα νπνία απνζηέιινληαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ 

ζπλδέεηαη ν ρξήζηεο θαη εγθαζίζηαληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. Σα 

αξρεία απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνζήθεπζε πξνζσπηθψλ 

ζηνηρείσλ, ζηνηρείσλ ζπκπεξηθνξάο πινήγεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα παξακνλήο 

ζην δηθηπαθφ ηφπν θ.ι.π., έηζη ψζηε ηελ επφκελε θνξά πνπ ν ρξήζηεο ζα 

ζπλδεζεί κε ην δηθηπαθφ ηφπν απφ ην νπνίν εγθαηαζηάζεθε ην cookie, ν 

εμππεξεηεηήο (server) ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ λα παξέρεη ζηνλ ρξήζηε 

εμππεξέηεζε πξνζαξκνζκέλε ζηηο θαηαλαισηηθέο ηνπ αλάγθεο. Ζ 

εγθαηάζηαζε ησλ αξρείσλ cookies ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη γηαηί θαη' απηφλ 

ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη θαηαλαισηηθά πξνθίι ρξεζηψλ. Ο ρξήζηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα απαγνξεχζεη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ cookies ζηνλ ππνινγηζηή 

ηνπ απφ ηηο ξπζκίζεηο αζθάιεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο (web 

browser).  

7. Εεηά απφ ηνπο Παξνρείο Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (ΠΤΓ) θαη ηνπο Παξνρείο 

Σειηθψλ Τπεξεζηψλ  (ΠΣΤ) ην θείκελν ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηελ 

ηήξεζε αξρείνπ πξνζσπηθψλ ή/θαη επαίζζεησλ δεδνκέλσλ έηζη φπσο απηφ 

απνξξέεη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο έλαληη ηεο 

Πνιηηείαο βάζεη ηνπ λ.2472/97. Σα ζηνηρεία πνπ θαη' ειάρηζηνλ ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θείκελν απηφ ζα πξέπεη λα είλαη εθείλα πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ λ.2472/97 θαη ηνλ θαλνληζκφ 1/1999 (ΦΔΚ 

555/6.5.1999) ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. 

Δπίζεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο ΠΤΓ θαη ΠΣΤ ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

ηεο γλσζηνπνίεζεο ή/θαη άδεηαο ηήξεζεο αξρείνπ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ 

πξνο ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα.  

8. Δλεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο θαη αιιαγέο ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθήο δσήο θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ (λ.2472/97, λ. 2774/99). Δπίζεο κπνξεί λα ιακβάλεη ζρεηηθέο 
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πιεξνθνξίεο γηα ηηο απνθάζεηο θαη νδεγίεο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ  απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.dpa.gr.  

ii. Μέηξα πξνζηαζίαο Παξνρέσλ Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ  

Οη Παξνρείο Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ ζα πξέπεη λα:  

1. Υξεζηκνπνηνχλ ινγηζκηθφ ή/θαη πιηθφ ην νπνίν έρεη πηζηνπνηεζεί ζρεηηθά κε 

ηελ πνηφηεηά ηνπ, θαη εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ κεηαδηδφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ. Οη ΠΤΓ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ, αλ 

είλαη δπλαηφλ, ηνπο ρξήζηεο ζηελ απφθηεζε ηέηνηνπ είδνπο ινγηζκηθνχ. Γηα 

παξάδεηγκα νη ΠΤΓ ζα κπνξνχζαλ λα εγθαηαζηήζνπλ έλαλ Secure Shell 

Server (SSH) θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπο ζηελ απφθηεζε ηνπ 

ssh client. Σν πξφγξακκα απηφ ζηεξίδεηαη ζηελ ρξήζε θξππηνγξαθίαο 

δεκφζηνπ θιεηδηνχ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ κεηαδηδφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ. Με ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

εγθαηαζηήζεη αζθαιείο ζπλδέζεηο κε ρξήζε δηαθφξσλ πξσηνθφιισλ π.ρ. 

telnet, File Transfer Protocol (FTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).  

2. Eθπνλνχλ κειέηε αζθάιεηαο επηθηλδπλφηεηαο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 

αλαπηχζζνπλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο ηνπ νξγαληζκνχ 

ζρεηηθά κε ην Πιεξνθνξηαθφ ηνπο ζχζηεκα. Ζ πνιηηηθή αζθάιεηαο ζα πξέπεη 

λα ηεξείηαη ζην κέγηζην βαζκφ απφ νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ζα εμαζθαιίδεηαη ε θπζηθή θαη ινγηθή αζθάιεηα ηνπ επηθνηλσληαθνχ 

εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ΠΤΓ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ 

Ν.2472/97.  

3. Να ζπληάζζνπλ έλα θψδηθα δενληνινγίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ν νπνίνο ζα ζηεξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο θαη ζην πλεχκα 

ηνπ Ν.2472/97 θαη  ην νπνίν ζα θνηλνπνηνχλ ζηελ δηεχζπλζε θαη ζε φιν ην 

πξνζσπηθφ.  

4. Δλεκεξψλνπλ ηνπο ρξήζηεο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε πφξνπο 

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο ηνπο 

δσήο. Γηα παξάδεηγκα ζα πξέπεη ζε φια ηα έληππα πνπ κνηξάδνπλ ζηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηνπο λα ηνπο ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα αληίξξεζεο 

ηνπο ζηελ ζπιινγή πξνζσπηθψλ ή/θαη επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνπο 

αθνξνχλ, κε ηνπο απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ εηο γλψζεη ησλ 

ππνθεηκέλσλ ζπιιέμεη, ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ δεκηνπξγία 
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θαηαλαισηηθψλ πξνθίι θ.ι.π.  

5. Αλαθνηλψλνπλ κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ζειίδσλ ηνπο, ζε εκθαλή ζεκεία 

(ζηελ πξψηε ζειίδα), πνιηηηθέο δηαζθάιηζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο (privacy 

policies) πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ λ.2472/97. Μηα πνιηηηθή δηαζθάιηζεο ηεο 

ηδησηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ λ.2472/97 θαη ηνλ θαλνληζκφ 1/1999 

(ΦΔΚ 555/6.5.1999) ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα.  

6. πιιέγνπλ ηα ζηνηρεία ησλ ζπλδξνκεηψλ κε δηαθαλή ηξφπν. Απηφ πξαθηηθά 

ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ησλ cookies θαη ησλ 

ηερλνινγηψλ ελεξγνχ πεξηερνκέλνπ. Ζ κέζνδνο πνπ ζπλίζηαηαη είλαη ε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ θνξκψλ. Σα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέγνληαη ζα πξέπεη λα είλαη 

αθξηβψο εθείλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ 

ζπλδξνκεηή θαη ΠΤΓ. Ο ΠΤΓ κπνξεί λα επηζπκεί λα ζπιιέμεη επηπξφζζεηα 

ζηνηρεία. Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν (π.ρ. ηελ χπαξμε ελφο 

αζηεξίζθνπ ή ηελ αιιαγή ζην ρξψκα εκθάληζεο ηεο γξακκαηνζεηξάο ζην 

φλνκα ηνπ πεδίνπ) λα ζεκεηψλνληαη σο κε ππνρξεσηηθά πξνο ζπκπιήξσζε 

θαη λα ππάξρεη ξεηή έλδεημε γηα ηνλ ζθνπφ ηεο ζπιινγήο ηνπο.  

7. Γελ ππνβηβάδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη ζε έλαλ ρξήζηε ζε 

πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο απέθπγε ηελ παξνρή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ζπλδξνκεηή 

θαη ΠΤΓ. Γηα παξάδεηγκα δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ην πιηθφ πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηηο HTML ζειίδεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο (browser) ελφο 

ρξήζηε επεηδή αξλήζεθε ηελ εγθαηάζηαζε ελφο cookie ζηνλ δίζθν ηνπ 

ππνινγηζηή ηνπ. Δπηπιένλ δελ ζα πξέπεη λα κεηψλνληαη νη επηινγέο 

πξφζβαζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο απέθπγε λα ζπκπιεξψζεη ηα πεδία 

κε πξνζσπηθά δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ καξθαξηζηεί σο πξναηξεηηθά ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο ππνβάιινληαη κε 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ θνξκψλ.  

8. ε ζρέζε κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, ηνλίδεηαη φηη δελ ζα πξέπεη ζε θακία 

πεξίπησζε λα πξηκνδνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (αχμεζε παξνρψλ, 

δηαθεκηζηηθά δψξα θ.ι.π) ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε ζηελ ζπιινγή 

ζηνηρείσλ πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ 
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ζπλδξνκεηή θαη ΠΤΓ.  

9. Παξέρνπλ εμαζθάιηζε ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο φηαλ απηά ππνβάιινληαη 

ειεθηξνληθά. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζπληζηάηαη ε ρξήζε ΣΑΠ πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θξππηνγξαθίαο δεκφζηνπ θιεηδηνχ. 

Μηα ηέηνηα πξφζθνξε ηερλνινγία είλαη ηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά (digital 

certificates). Δπξεία ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ γίλεηαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ SSL. Πξνηείλεηαη ζηνπο ΠΤΓ, ε 

απφθηεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ε εγθαηάζηαζή 

ηνπο ζηνπο εμππεξεηεηέο πνπ δηαηεξνχλ. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν πξνηείλεηαη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ, ηνπιάρηζηνλ, ζηηο ζειίδεο φπνπ 

θηινμελνχληαη νη θφξκεο ζπιινγήο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ΠΤΓ.  

10. Απνθεχγνπλ ηε κεηαβίβαζε ησλ πξνζσπηθψλ ή θαη επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ζε 

ρψξεο εθηφο ΔΔ ή ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ παξέρνπλ επίπεδν αζθάιεηαο αλάινγν 

κε απηφ πνπ παξέρεηαη απφ Δπξσπατθέο ρψξεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα 

απνθεχγεηαη ε απφθηεζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ απφ ρψξα πνπ δελ 

παξέρεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν αζθάιεηαο εθηφο αλ:  

 Γελ απαηηείηαη ε απζεληηθνπνίεζε ηνπ ρξήζηε κε ρξήζε ςεθηαθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν ΠΤΓ.  

 Ζ Δθδνχζα Αξρή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ αιπζίδα 

πηζηνπνίεζεο ηεο θάπνηα Δθδνχζα Αξρή πνπ ιεηηνπξγεί ζε ρψξα εληφο ΔΔ ή 

ζε ρψξα φπνπ παξέρεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν αζθάιεηαο γηα ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ε νπνία δεζκεχεηαη γηα ηελ κε κεηαβίβαζε ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε ρψξεο εθηφο ΔΔ.  

11. Δλζαξξχλνπλ θαη λα παξέρνπλ ηα θαηάιιεια ηερλνινγηθά κέζα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε αλψλπκσλ επηθνηλσληψλ. Γηα παξάδεηγκα 

ζπζηήλεηαη ε δηαηήξεζε απφ θάζε ΠΤΓ ελφο αλψλπκνπ εμππεξεηεηή 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (anonymous re-mailer). ε πεξηπηψζεηο φπνπ 

είλαη λνκηθά αδχλαηε ε πιήξεο αλσλπκία, ν ΠΤΓ ζα πξέπεη λα δηαηεξεί έλα 

αξρείν ςεπδσλχκσλ. Σν αξρείν απηφ ηππηθά ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ έλα 

πξνο έλα αληηζηνίρεζε θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ςεπδσλχκσλ. Οη 

αληηζηνηρήζεηο απηέο δελ ζα πξέπεη λα απνθαιχπηνληαη ζε ηξίηνπο.  
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12. Απνθεχγεηαη ε παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ επηθνηλσληψλ ησλ 

ρξεζηψλ παξά κφλν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

ηηκνιφγεζε ηνπο. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηηκνιφγεζε δελ εμαξηάηαη απφ ηνπο 

πφξνπο (πρ payload) πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο, ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 

θαηαγξαθή ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ ρξήζηε κε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνπλ 

ηα πξσηφθνιια βάζεη ησλ νπνίσλ πινπνηνχληαη νη ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, δελ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη νη ΗΡ δηεπζχλζεηο ησλ ρξεζηψλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νλφκαηα ησλ ρξεζηψλ (usernames) πνπ επηθνηλσλνχλ κε 

ηνλ ΠΤΓ.  

13. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε θαηαγξαθή ησλ επηθνηλσληψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε π.ρ ρξήζε ηερλνινγίαο proxy γηα ηελ κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ζχλδεζεο κε δηθηπαθνχο ηφπνπο φπνπ ν ρξήζηεο επηζθέπηεηαη ζπρλά, 

ζα πξέπεη λα γίλνληαη γλσζηνί ζηνλ ρξήζηε νη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ 

κηα ηέηνηα ππεξεζία θαη λα δεηείηαη ε ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο.  

14. Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηα δηαθεκηζηηθά ινγφηππα (banners) πνπ θηινμελνχληαη 

απφ ηηο ζειίδεο ηνπο θαη γηα ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα 

ππνθιαπνχλ ζε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ελφο ηέηνηνπ ινγφηππνπ φηαλ ν 

ρξήζηεο πηέζεη ην πνληίθη ηνπ ππνινγηζηή ηνπ πάλσ ζε απηφ.  

iii. Μέηξα πξνζηαζίαο Παξνρέσλ Σειηθψλ Τπεξεζηψλ  

 

Οη Παξνρείο Σειηθψλ Τπεξεζηψλ εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 10, 12 θαη 14 πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηνπο ΠΤΓ ζα πξέπεη λα:  

1. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ 

ηελ ζπκθσλία ηνπ ρξήζηε ζρεηηθά κε ηελ ζπλαιιαγή πνπ πξφθεηηαη λα 

εθηειεζζεί. ηελ πεξίπησζε ηεο επί γξακκήο (on line) ζπκθσλίαο ρξήζηε ζα 

πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:  

 Να είλαη επθξηλήο  

 Να είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή απφ ηνλ ρξήζηε  

 Να κελ είλαη καθξνζθειήο  

 Να κελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο αλ δελ 

απνζπάηαη ε ξεηή απνδνρή ηεο απφ ηνλ ρξήζηε  
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 Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα απνζπξζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 

ηεο, αθφκα θαη αλ έρεη ζπκθσλήζεη ζε πξνεγνχκελα ζηάδηα  

Σέινο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα πξνκεζεπζεί (download) 

ηελ ζπκθσλία, λα ηελ δηαβάζεη θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηελ ππνβάιιεη ζηνλ ΠΣΤ έηζη 

ψζηε λα ζπλερηζζεί ε εθηέιεζε ηεο ζπλαιιαγήο.  

2. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ εγγξαθή ηνπ 

ζηηο ειεθηξνληθέο ηαρπδξνκηθέο ιίζηεο πνπ δηαηεξνχληαη απφ ηνλ ΠΣΤ θαη 

απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ κε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ή πνπ δηαηεξνχληαη απφ ζπλεξγάηεο ή άιινπο 

ζπλαιιαζζνκέλνπο κε ηνλ ΠΣΤ.  

3. Θα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζαθήο θαη επθνιφρξεζηε δηαδηθαζία δηαγξαθήο ηνπ 

ρξήζηε (opt-out) απφ κηα ειεθηξνληθή ηαρπδξνκηθή ιίζηα. Ζ δηαδηθαζία απηή 

ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ζηελ δηάζεζε ηνπ ρξήζηε. Ζ αξρηθή απνζηνιή ελφο 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκηθνχ κελχκαηνο πξνο ηνλ ρξήζηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ΠΣΤ πνπ πεξηιακβάλεη νδεγίεο δηαγξαθήο απφ ηελ ειεθηξνληθή ηαρπδξνκηθή 

ιίζηα πνπ δηαηεξεί ν ΠΣΤ δελ ζα πξέπεη είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο δηαγξαθήο 

ηνπ ρξήζηε δηφηη ην κήλπκα απηφ κπνξεί λα ραζεί. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη 

λα δηαηεξείηαη κε θάπνηα κνξθή, π.ρ. ππεξ-ζπλδέζκνπ (hyperlink), ζε 

επθξηλέο ζεκείν, ζηηο θεληξηθέο ζειίδεο ηνπ ΠΣΤ ε δηαδηθαζία δηαγξαθήο απφ 

ηελ ειεθηξνληθή ηαρπδξνκηθή ιίζηα πνπ δηαηεξεί ν ΠΣΤ.  

4. ε πεξίπησζε πνπ ν ΠΣΤ έρεη απνζηείιεη ηελ ειεθηξνληθή ηαρπδξνκηθή 

δηεχζπλζε ηνπ ρξήζηε γηα εγγξαθή ζε ζπλεξγάηεο ή άιινπο 

ζπλαιιαζζνκέλνπο κε ηνλ ΠΣΤ, απνηειεί επζχλε ηνπ ΠΣΤ γηα ηελ δηαγξαθή 

ηνπ απφ φιεο ηηο ιίζηεο πνπ έρεη εγγξαθεί ν ρξήζηεο θαη έρνπλ σο πεγή ηεο 

ηαρπδξνκηθήο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ηνπ ρξήζηε ηνλ ΠΣΤ.  

iv. Μέηξα πξνζηαζίαο Έκπηζησλ Σξίησλ Οληνηήησλ 

Οη Έκπηζηεο Σξίηεο Οληφηεηεο (ΔΣΟ) ζα πξέπεη λα:  

1. πκπεξηιακβάλνπλ ηελ πνιηηηθή ηδησηηθφηεηαο πνπ αθνινπζνχλ εληφο ηνπ 

θεηκέλνπ Γήισζεο Πξαθηηθψλ Πηζηνπνίεζεο πνπ αλαθνηλψλνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο.  

2. Γηαηεξνχλ ινγηζκηθφ ή/θαη πιηθφ ην νπνίν λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

ζπλδξνκεηή ηνπο ζρεηηθά κε ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζα 
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δεκηνπξγήζεη ην ηδησηηθφ θιεηδί πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θξππηνγξάθεζε θαη ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ησλ κελπκάησλ. Οη παξνχζεο 

ηερλνινγίεο παξέρνπλ δχν δπλαηφηεηεο: 

α) Γεκηνπξγία ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ ηνπ ζπλδξνκεηή απφ ινγηζκηθφ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ζην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ ζπλδξνκεηή. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε ΔΣΟ απιά πηζηνπνηεί ην δεκφζην θιεηδί ηνπ ζπλδξνκεηή.  

β) Γεκηνπξγία ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ ηνπ ζπλδξνκεηή απφ ινγηζκηθφ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ζε ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ δηαηεξεί ε ΔΣΟ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε ΔΣΟ παξαδίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ καδί κε ην ηδησηηθφ θιεηδί ζηνλ 

ζπλδξνκεηή ζε έλα κεηαθέξζηκν απνζεθεπηηθφ κέζν. Ζ απνζήθεπζε ηνπ 

ηδησηηθνχ θιεηδηνχ ζηελ ΔΣΟ, γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο ελφο αληηγξάθνπ 

αζθαιείαο, ζα πξέπεη λα απνηειεί κηα επηπξφζζεηε απφ ηελ ππεξεζία πνπ ζα 

παξέρεηαη απφ ηελ ΔΣΟ θαη ζα αθήλεηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ 

ζπλδξνκεηή. 

3. Δίλαη ζε ζέζε λα εθδίδνπλ αλψλπκα πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ δηελέξγεηα 

αλψλπκσλ ζπλαιιαγψλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη ΔΣΟ είλαη ππεχζπλεο γηα 

ηελ δηαηήξεζε ηεο κπζηηθφηεηαο ηεο κνλνζήκαληεο αληηζηνίρεζεο κεηαμχ 

ζπλδξνκεηή θαη ςεπδσλχκνπ πνπ απηφο ρξεζηκνπνηεί. Οη πξαθηηθέο πνπ ε 

ΔΣΟ αθνινπζεί γηα ηελ δηαηήξεζε απηήο ηεο κπζηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο.  

  

Με βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαηαιαβαίλνπκε φηη ε πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ ζηα 

πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ 

επηηπρεκέλε εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Οη 

θίλδπλνη πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο κπνξνχλ λα πξνζηαηεπζνχλ κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θάζε εκπιεθνκέλνπ θνξέα ζε κηα 

ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή. Μέηξα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε επίπεδν ρξήζηε, 

παξνρέα ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, παξνρέα ηειηθψλ ππεξεζηψλ, έκπηζησλ ηξίησλ 

νληνηήησλ θαη άιισλ ελδηακέζσλ. Σερληθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ειεπζεξία ησλ 

θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο, ε θξππηνγξάθεζε, νη ππεξεζίεο έκπηζησλ ηξίησλ νληνηήησλ 

ιεηηνπξγνχλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Σερλνινγίεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο ηείλνπλ λα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε έλα 

επηηπρεκέλν  πεξηβάιινλ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Σφζν νη πεγέο φζν θαη νη 
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απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηα 

αληίζηνηρα ηερληθά θαη δηαδηθαζηηθά κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ κηαο 

ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο. 

 

ηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο εμέιημεο ησλ ηερλνινγηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, φια ηα εκπιεθφκελα κέξε νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη ζπλερψο ζε ζέκαηα 

πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο ηφζν ζε ηερληθφ φζν θαη ζε λνκηθφ επίπεδν. Σφηε θαη 

νη ιεηηνπξγίεο e-επηρεηξείλ ζα δψζνπλ ψζεζε πξνο κηα ζσζηή θαηεχζπλζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζα ζέβεηαη ηνλ πνιίηε ζηελ ςεθηαθή 

επνρή.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ - ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΧΝ 

ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ Β2C 

 

4.1 ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΧΝ ΠΔΝΣΔ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ΣΟΤ PORTER 

Ζ επηινγή ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Μ. Porter σο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο παξνχζεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αληί θάπνηνπ άιινπ κνληέινπ, π.ρ. πίλαθαο B.C.G. (Boston 

Consulting Group), Mintzberg θηι., ζηεξίρζεθε ζην γεγνλφο φηη νη πξνζεγγίζεηο ησλ 

ινηπψλ επηζηεκφλσλ δελ εμεηάδνπλ ζε βάζνο ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ αιιά 

ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε πξνβιέςεηο θαη εθηηκήζεηο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο κίαο 

επηρείξεζεο θαη ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο.  

 

Ο Porter
40

 είλαη απηφο πνπ ππνζηήξημε πξψηνο ηελ άπνςε φηη ν αληαγσληζκφο  ζηελ 

αγνξά ελφο πξντφληνο βαζίδεηαη ζηηο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ 

θιάδνπ. Άξα, γηα ην ιφγν απηφ, είλαη απαξαίηεην λα εμεηάζεη θαλείο θαη άιινπο 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ 

αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο, πέξα απφ ηνλ αληαγσληζκφ κε ηελ ζηελή έλλνηα 

ηνπ φξνπ.  Αλ εμεηάζεη θαλείο παξάγνληεο φπσο ηνπο πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο, 

ηνπο πηζαλνχο λενεηζεξρφκελνπο αληαγσληζηέο θαη ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα, 

αληηιακβάλεηαη ην κέγεζνο ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηε δνκή, ηε δξάζε θαη ηε ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, ν M.Porter, κέζα απφ ηελ αλάιπζή ηνπ, θαηαιήγεη ζε θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηε 

ζηξαηεγηθή επηινγή θάζε επηρείξεζεο ζε θάζε αγνξά, επηηξέπνληάο ηεο λα επηηχρεη 

ηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ άιισλ 

εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη. 

 

Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη απψηεξνο ζηφρνο θάζε επηρείξεζεο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε 

ηεο θεξδνθνξίαο ηεο κέζα απφ ηελ επίηεπμε πςειψλ πσιήζεσλ ζην ρακειφηεξν 

δπλαηφ θφζηνο. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο θεξδνθνξίαο, επηδίσμε θάζε επηρείξεζεο είλαη ε 

απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ ππνινίπσλ εηαηξηψλ ηνπ 

θιάδνπ, έλαληη δειαδή ηεο νκάδαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ πξντφληα πνπ 

είλαη κεηαμχ ηνπο ζηελά ππνθαηάζηαηα.  

                                                 
40

 Porter, M (1985) “Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior Performance.” Third 

edition,  The Free Press . 
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Ζ αλάιπζε ηνπ κνληέινπ ησλ πέληε δπλάκεσλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηηο 

επεξεάδνπλ κπνξεί λα καο δψζεη ηελ έληαζε θαη ηνλ ηχπν ηνπ αληαγσληζκνχ κίαο 

βηνκεραλίαο. Μπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ θεξδνθνξία πνπ κπνξεί λα έρεη κία 

επηρείξεζε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ θιάδνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Δπίζεο απηφ ην 

κνληέιν βνεζάεη ηηο επηρεηξήζεηο λα καδέςνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

λα κπνπλ ζε κία λέα βηνκεραλία ή θιάδν θαη ηέινο κπνξεί λα δψζεη ηνπ παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ
41

. Ζ απφθηεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, είλαη εθηθηή κέζα απφ ηελ επηθξάηεζε θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο 

ηεο επηρείξεζεο, απέλαληη ζηηο πέληε δπλάκεηο ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ πξνζδηνξίδεη ν 

Μ. Porter ζην κνληέιν ηνπ (5 - force model): 

 

 

 

 Σελ απεηιή εηζόδνπ λέσλ αληαγσληζηώλ 

 Σελ δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ αγνξαζηώλ 

 Σελ δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ πξνκεζεπηώλ 

 Σελ έληαζε ηνπ αληαγσληζηηθνύ κεηαμύ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ 

 Σελ πίεζε ή απεηιή από ππνθαηάζηαηα πξντόληα  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Wit, B & Meyer,R (1998) “Strategy” 2
nd

 Edition, London: Thomson 
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ΓΤΝΑΜΖ ΣΧΝ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 

 πγθέληξσζε 

Πξνκεζεπηώλ. 

 Γύλακε 

Πξνκεζεπηώλ. 

 Γηαθνξνπνηήζεηο 

ζηα εηζεξρόκελα. 

 Αληίθηππν ζηα 

 Δηζεξρόκελα ζην 

      θόζηνο. 

 Τπνθαηάζηαηα 

εηζεξρόκελα. 

 Κόζηνο 

ζπζρεηηζκέλν 

      κε αγνξέο 

  

ΔΜΠΟΓΗΑ ΓΗΑ ΝΔΔ 

ΔΗΟΓΟΤ 

 

 Απόιπηα πιενλέθηεκα θόζηνπο 

 Σερλνγλσζία 

 Αδπλακία πξόζβαζεο ζηα        

   εηζεξρόκελα 

 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο 

 Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή. 

 Αλάγθε ζε θεθάιαην 

 Αλαγλσξηζεκόηεηα. 

 Απμεκέλα θόζηε 

 Γπζθνιία ζηα θαλάιηα   

   δηαλνκήο. 

 Γπζθνιία ζηελ πώιεζε 

 Δμεηδηθεπκέλα πξντόληα. 

 

 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΑ 

 

 

 Μηθξόηεξν θόζηνο. 

 Πξνηίκεζε αγνξαζηώλ ζε 

ππνθαηάζηαηα 

 Υακειόηεξεο ηηκέο 

ππνθαηάζηαηα 

Ζ ΓΤΝΑΜΖ ΣΧΝ ΑΓΟΡΑΣΧΝ 

 

 Γύλακε αγνξαζηώλ 

 

 

 

ΒΑΘΜΟ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 Δκπόδηα εμόδνπ 
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ΥΖΜΑ 7: Οη 5 δπλάκεηο ηνπ Porter
42

  

 

Αλαιπηηθά νη πέληε δπλάκεηο ηνπ αληαγσληζκνχ ή παξάγνληεο ηεο βηνκεραλίαο έρνπλ 

σο εμήο: 

Απεηιή Δηζφδνπ Νέσλ Αληαγσληζηψλ  

Ζ ειθπζηηθφηεηα ελφο θιάδνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζεη-ηελ επηζπκία εηζφδνπ θαη 

ζε άιιεο επηρεηξήζεηο
43

. Ζ είζνδνο απηή επεξεάδεη ηε δνκή ελφο θιάδνπ, κηαο θαη ε 

πίεζε ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ γηα απφθηεζε κεξηδίνπ αγνξάο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κείσζε ησλ ηηκψλ θαη ζπλεπψο θαη ζε πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θεξδνθνξίαο. Δπίζεο ε 

είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε θάπνην θιάδν έρεη σο απνηέιεζκα απμνκεηψζεηο ζηε 

δήηεζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάβξσζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν. 

αλ κέζν αληηκεηψπηζεο απηήο ηεο απεηιήο, νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ζέηνπλ 

εκπφδηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ αιιά θαη επηπιένλ ε επέιηθηε αληίδξαζή ηνπο κπνξεί λα 

απνβεί ζεηηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπο.  

Γηαπξαγκαηεπηηθή Γχλακε Αγνξαζηψλ  

Όηαλ  ζε έλαλ θιάδν νη αγνξαζηέο έρνπλ δπλαηή ζέζε, κεηψλεηαη ε ειθπζηηθφηεηα 

ηνπ θιάδνπ, κηαο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ έληνλε πίεζε γηα κείσζε ηηκψλ, γηα 

                                                 
42

 Porter, M (1985) “Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior Performance.” Third 

edition,  The Free Press . 
43

 Thompson, A & Strickland, A (1996) “Strategic Management Concepts and cases” 9
th

 Ed., London 

Irwin. 

 Πιεξνθόξεζε 

αγνξαζηώλ 

 Αλαγλσξηζεκόηεηα 

 Γηαθνξνπνίεζε ζηα 

πξντόληα 

 πγθέληξσζε 

αγνξαζηώλ. 

 Τπνθαηάζηαηα 

 

 

 

 

 

 

 ηάληαξ επίπεδα θόζηνπο. 

 Αλάπηπμε Βηνκεραλίαο 

 Γηαθνξνπνηήζεηο πξντόλησλ. 

 Αλαγλσξηζεκόηεηα. 
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αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ κεηά ηελ πψιεζε (after sale service) θηι.  

Ζ δχλακε απηή κάιηζηα είλαη εληνλφηεξε, φηαλ νη αγνξαζηέο είλαη νξγαλσκέλνη, 

θάλνπλ καδηθέο κεγάιεο αγνξέο, κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ θαηά πίζσ θηι.  Δπίζεο 

φζν κεγαιχηεξνο θαη ζεκαληηθφο είλαη ν αγνξαζηήο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ δχλακε φπσο επίζεο επεξεάδεηαη θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

πξνκεζεπηψλ πνπ ππάξρνπλ
44

. 

Απάληεζε ζηε δχλακε απηή απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ είλαη ε πξνζθνξά 

πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ ζε ηθαλνπνηεηηθή ηηκή.  

 

 

Γηαπξαγκαηεπηηθή Γχλακε Πξνκεζεπηψλ  

ε πνιινχο θιάδνπο ηα έμνδα γηα ηηο πξψηεο χιεο θαη γηα ηηο πξνκήζεηεο είλαη έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο
45

. Ζ χπαξμε 

δπλαηψλ πξνκεζεπηψλ ζε  χιεο, ελέξγεηα θηι., απνηειεί απεηιή γηα έλαλ θιάδν γηαηί 

κπνξεί λα απνηειέζνπλ πεγή πίεζεο γηα κείσζε ησλ ηηκψλ, αχμεζεο ηεο πνηφηεηαο 

θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο.  

Όηαλ ε νκάδα ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη νξγαλσκέλε θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα 

νινθιήξσζεο πξνο ηα εκπξφο, φηαλ ππάξρεη έιιεηςε ππνθαηάζηαησλ, ηφηε νη 

πξνκεζεπηέο ηνπνζεηνχληαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε έλαληη ησλ εηαηξηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν, ν νπνίνο θαζίζηαηαη κε ειθπζηηθφο.  

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο
46

. Απηνί είλαη ν 

αξηζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ, φζν ιηγφηεξνη θαη κεγαιχηεξνη πξνκεζεπηέο ππάξρνπλ 

ηφζν κεγαιχηεξε δχλακε έρνπλ. Απφ ηελ άιιε φζν κεγαιχηεξνο θαη ζεκαληηθφο 

είλαη ν αγνξαζηήο ηφζν ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε κεηψλεηαη.  Δπίζεο κεγάιε 

δχλακε έρνπλ νη πξνκεζεπηέο φηαλ ππάξρεη κεγάινο βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

πξντφλησλ. Βέβαηα αλ ππάξρνπλ θαιά ππνθαηάζηαηα ησλ πιηθψλ ή ησλ πξντφλησλ 

πνπ δηαθηλνχλ νη πξνκεζεπηέο, ηφηε κεηψλεηαη θαηά πνιχ ε δχλακε ηνπο.  

Έληαζε ηνπ Αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπ Τθηζηάκελσλ Δπηρεηξήζεσλ  

Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

                                                 
44

 Hill, C. & Jones,G. (1997) “Strategic Management theory: An integrated approach”, 4
th

 Edition, 

Boston: Houghton Miffin  
45

 Grant, R. (1995) “Contemporary strategy analysis”, 2
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 Edition, Blackwell, 
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θάπνην θιάδν είλαη κία δχλακε πνπ πξνζδηνξίδεη ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη πξέπεη λα εμεηάδεηαη. Όηαλ ζε έλαλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη 

πνιιέο θαη ηζρπξέο επηρεηξήζεηο πνπ πηέδνπλ ζπλερψο γηα βειηίσζε ηεο ζέζεο θαη 

αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπο, ηφηε ν θιάδνο γίλεηαη κε ειθπζηηθφο, κηαο θαη νη 

πηέζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πφιεκν ηηκψλ, αχμεζε ηεο πνηφηεηαο, πφιεκν 

δηαθήκηζεο, πξνζθνξψλ θαη πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ θηι.  

Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο θάζε 

επηρείξεζεο ιφγσ ηεο δαπαλεξήο πξνζπάζεηαο δηαηήξεζεο θαη αχμεζεο ηεο ζέζεο, 

ιφγσ δηαθνξνπνίεζεο θηι., κε ηειηθή θεξδηζκέλε ηελ πιεπξά ησλ αγνξαζηψλ.  

 

 

Πίεζε ή Απεηιή απφ Τπνθαηάζηαηα Πξντφληα  

ε θάζε θιάδν νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ αληαγσλίδνληαη φια ηα 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα, ηα πξντφληα δειαδή πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηελ ίδηα ρξήζε θαη 

λα αληηθαηαζηήζνπλ ην ππάξρνλ πξντφλ.  

Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα κεηψλεηαη ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη ε απφδνζή 

ηνπ, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ πίεζε κείσζεο ησλ ηηκψλ, αχμεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη 

αλαδήηεζε δηαθνξνπνίεζεο.  

Σo κνληέιν ηνπ Porter δέρεηαη θαη θάπνηα θξηηηθή
47

. Απηή είλαη ην γεγνλφο φηη δελ 

αλαθέξεηαη ζηελ δπλαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα 

ιφγνπο ζηξαηεγηθήο. Βέβαηα ν Porter απαληάεη εκκέζσο ζε απηή ηελ θξηηηθή κε ηελ 

ζεσξία πεξί νκάδσλ (Clusters)
48

 ε νπνία αλαπηχρζεθε θάπνηα ρξφληα κεηά. Μία άιιε 

θξηηηθή είλαη φηη ην κνληέιν δελ πξνβιέπεη ηηο αιιαγέο ζην επξχηεξν εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ θαη νχηε ζε πην ζηάδην βξίζθεηαη ζην θχθιν δσήο ηνπ. Δπίζεο δελ 

πξνβιέπεη ηελ θαηλνηνκία ή ηελ δηαθνξνπνίεζε. Βέβαηα ππάξρεη ην κνληέιν ηεο 

ζηξαηεγηθήο επηινγήο πνπ ηα πξνβιέπεη απηά. Σέινο δελ ππνινγίδεηαη ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο. 

 

Σν δεχηεξν εξψηεκα γηα κία επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα έρεη αληαγσληζηηθφ 
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πιενλέθηεκα είλαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο κέζα ζηνλ θιάδν ή ηελ βηνκεραλία. Ζ 

ηνπνζέηεζε ηεο ζα θαζνξίζεη ην εάλ ε θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη πάλσ ή 

θάησ απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Μία επηρείξεζε πνπ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί 

ζσζηά ζα έρεη θαη ηελ αλάινγε θεξδνθνξία. Σν βαζηθφ θξηηήξην γηα λα έρεη κία 

επηρείξεζε κία θεξδνθνξία πάλσ απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ είλαη ην ζπλερέο 

ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα (sustainable competitive advantage). Μία επηρείξεζε κπνξεί 

λα  έρεη πνιιά δπλαηά ζεκεία θαη κεηνλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

Με βάζε ην παξαπάλσ κπνξεί λα έρεη δχν ηχπνπο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο: 

ην ρακειφ θφζηνο (εγεζία θφζηνπο) ή ηελ δηαθνξνπνίεζε. Σν θάζε δπλαηφ θαη 

αδχλαην ζεκείν κίαο επηρείξεζεο έρεη θαη ηνλ αλάινγν αληίθηππν ζην ζρεηηθφ θφζηνο 

θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε. Απηά πξνέξρνληαη απφ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πέληε δπλάκεηο θαιχηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

 

Οη δχν βαζηθνί ηχπνη ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ζθνπφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ  επηδηψθεη λα πεηχρεη κία επηρείξεζε νδεγεί ζηηο 

ηξεηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο (generic strategies) πνπ νδεγνχλ ζην ζπλερφκελν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Με βάζε απηή ηελ πξνζέγγηζε ν M.Porter, θαηέιεμε 

ζηε δηακφξθσζε θαη δηαηχπσζε ηξηψλ γεληθψλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ πνπ κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη κία επηρείξεζε:  

 Ζγεζία Κόζηνπο  

  Γηαθνξνπνίεζε  

 Δζηίαζε  

Γηαγξακκαηηθά νη ηξεηο απηέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑ 

Γεληθόο ηόρνο 1. Ζγεζία Κφζηνπο 2. Τςειφο βαζκφο 

δηαθνξνπνίεζεο 

Πεξηνξηζκέλνο ηόρνο 3
α
. Δζηίαζε ζην θφζηνο 3

β
. Δζηίαζε ζηε 
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δηαθνξνπνίεζε 

ΠΗΝΑΚΑ 1: ΟΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΔΠΗΛΟΓΔ
49

 

Ζγεζία θφζηνπο 

Ζ εγεζία θφζηνπο ζηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, απνηειεί 

ηελ πην ζπγθεθξηκέλε απφ ηηο ηξεηο ζηξαηεγηθέο ηνπ M. Porter.  

Ζ πηνζέηεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, ζπλεπάγεηαη γηα κία επηρείξεζε ζθιεξή εξγαζία 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ρακειφηεξνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο, απφ φηη νη 

ππφινηπεο αληαγσληζηηθέο ηεο επηρεηξήζεηο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα πνπιάεη ζε ηηκή 

ρακειφηεξε απφ φινπο θαη λα θεξδίδεη έηζη έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο αγνξάο. Απηφ 

βέβαηα πξνυπνζέηεη πςειή εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ κεγάιεο 

επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν.  

Ζ ζηξαηεγηθή απηή απαηηεί απφ ηελ επηρείξεζε λα είλαη πξαγκαηηθφο εγέηεο θφζηνπο 

θαη φρη δηεθδηθεηήο. Μφλν έηζη ζα κπνξέζεη λα έρεη πςειή καθξνρξφληα απφδνζε. 

Αλ κία επηρείξεζε θαηαθέξεη λα έρεη ζπλερφκελε εγεζία θφζηνπο, ηφηε ζα κπνξέζεη 

λα έρεη επηδφζεηο πάλσ απφ ην κέζν φξν θαη ζα κπνξεί λα θαζνξίδεη ηηο ηηκέο ηεο 

αγνξάο. Πάλησο ζε πεξίπησζε πνπ κία επηρείξεζε έρεη εγεζία θφζηνπο δελ ζα πξέπεη 

λα αγλνεί θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε. Αλ ην πξντφλ δελ είλαη απνδεθηφ απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο (ιφγσ έιιεηςεο δηαθνξνπνίεζεο) , ηφηε ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα ξίμεη 

θαη άιιν ηηο ηηκέο θαη κεξηθέο θνξέο λα ηηο θηάζεη θαη ζε ζεκείν λα πσιεί ζε ηηκή 

θφζηνπο. Απηφ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ θέξδε πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθνκίζεη ε 

εηαηξία απφ ηελ επλντθή ζέζε ηεο. 

Ζ εγεζία θφζηνπο πξνυπνζέηεη γηα ηνλ νξγαληζκφ, λα είλαη απηφο πνπ ζα θαζνξίδεη 

ηηο ηηκέο θαη φρη κία απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ απνηχρεη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη αγλφεζαλ ην 

παξαπάλσ θαη ζπγρξφλσο δελ πξνζπάζεζαλ λα έρνπλ κία ζρεηηθή δηαθνξνπνίεζε. 

πλήζσο ζε ηέηνηεο αγνξέο, κία επηρείξεζε γίλεηαη εγέηεο θφζηνπο θαη φιεο νη άιιεο 

αλαγθαζηηθά αιιάδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο ηνλίδνληαο ην ζηνηρείν ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο.  

Γηαθνξνπνίεζε 

Ζ δεχηεξε ζηξαηεγηθή είλαη απηή ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ηεο επηθέληξσζεο δειαδή 
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κίαο εηαηξίαο ζηε δεκηνπξγία ελφο κνλαδηθνχ πξντφληνο ή ππεξεζίαο, πνπ λα 

πξνβάιιεη ηελ επηρείξεζε κέζα απφ ηελ επίηεπμε πςειήο σθέιεηαο γηα ηνπο πειάηεο 

ηεο.  

 

Μία επηρείξεζε γηα λα "απνθηήζεη" θαη λα δηαηεξήζεη πιενλέθηεκα δηαθνξνπνίεζεο, 

ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ ηερλνινγία, λα επηδηψθεη πςειά ζηάληαξ πνηφηεηαο, λα 

δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ έιεγρν, λα πξνζθέξεη πςεινχ επηπέδνπ εμαηνκηθεπκέλε 

εμππεξέηεζε θηι. αιιά θαη ζα πξέπεη λα θξνληίδεη ψζηε απηή ε δηαθνξνπνίεζή ηεο 

λα είλαη δχζθνιν λα αληηγξαθεί ή λα ππνθαηαζηαζεί. 

 

Σα πξντφληα πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

αμηνινγνχληαη πνιχ ζεηηθά απφ ηνπο αγνξαζηέο. Απηή ε αίζζεζε ηεο κνλαδηθφηεηαο, 

επηηξέπεη ζηελ εηαηξία λα δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο ζε απμεκέλεο ηηκέο θαη ηελ νδεγεί 

έηζη ζε πςειή απφδνζε. 

 

Σα κέζα ηεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε θιάδν. Ζ δηαθνξνπνίεζε 

κπνξεί λα βαζίδεηαη ζην ίδην ην πξντφλ, ζην ζχζηεκα παξαιαβήο ηνπ, ζην κάξθεηηλγθ 

ηνπ πξντφληνο θαη ζε πνιινχο άιινπο ιφγνπο. 

 

Μία επηρείξεζε ζα πεηχρεη λα θεξδίζεη ην ζπλερφκελν ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα 

εθφζνλ θαηαθέξεη ε ηηκή ησλ πξντφλησλ ηεο λα εμέρεη ηνπ παξαπάλσ θφζηνπο πνπ 

ππάξρεη ιφγσ ησλ θφζηνπο πνπ έρεη ε δηαθνξνπνίεζε. Έηζη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη 

λα ςάρλνπλ ηξφπνπο γηα λα θαηαθέξνπλ κία ηέηνηα δηαθνξνπνίεζε πνπ ζα δψζεη κία 

ηηκή ζηα πξντφληα πνπ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην θφζηνο ηεο δηαθνξνπνίεζεο. 

 

Γηα ηηο εηαηξίεο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη είλαη ζεκαληηθφ λα κελ αγλννχλ ηελ ζέζε ηνπο 

ζηελ αγνξά σο πξνο ηελ ηηκνινγηαθή ηνπο ζηξαηεγηθή θαη γλσξίδνπλ φηη ζα έρνπλ λα 

αληαγσληζηνχλ πξντφληα πνπ ζα έρνπλ ρακειφηεξε ηηκή.  Έηζη, ζα πξέπεη κία 

επηρείξεζε πνπ δηαθνξνπνηείηαη ζα πξέπεη λα έρεη ηηο ηηκέο ηεο θνληά ζηηο ηηκέο ησλ 

αληαγσληζηψλ ηεο. 
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Με ιίγα ιφγηα ε ινγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη κία επηρείξεζε λα δηαιέμεη 

ζηνηρεία ηα νπνία ζα ηελ δηαθνξνπνηήζνπλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Μία εηαηξία 

ζα πξέπεη λα είλαη μοναδική ζε θάηη θαη ζπγρξφλσο λα έρεη θαη ηηο αλακελφκελεο 

ηηκέο πνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηνλ θφζηνο ηεο δηαθνξνπνίεζεο αιιά θαη λα 

κπνξνχλ λα είλαη θνληά ζηηο ηηκέο ησλ αληαγσληζηψλ. 

 

Δζηίαζε 

Δπφκελε ζηξαηεγηθή είλαη ε εζηίαζε. Απηή ε ζηξαηεγηθή είλαη ιίγν δηαθνξεηηθή απφ 

ηηο άιιεο γηαηί δίλεη κία επηινγή σο πξνο ζθνπφ ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

εληφο κίαο αγνξάο. αλ απνηέιεζκα απηνχ ε ζηξαηεγηθή ηεο εζηίαζεο γηα ηελ 

απφθηεζε αληαγσληζηηθήο ζέζεο, αθνξά ηε επηθέληξσζε ηεο εηαηξίαο ζε έλα ε 

πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο αγνξάο αληί ηελ επηδίσμε ηεο "θαηάθηεζεο" ηνπ ζπλφινπ. 

Έηζη ινηπφλ ε ζηξαηεγηθή ηεο εζηίαζεο έρεη δχν δηαζηάζεηο:  

 εζηίαζε ζην θφζηνο  

 εζηίαζε ζηε δηαθνξνπνίεζε  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε χπαξμε 

δηαθνξψλ αλάκεζα ζην "εζηηαζκέλν" ηκήκα ηεο αγνξάο θαη ηελ ππφινηπε αγνξά, 

αλαθνξηθά είηε κε ηηο αλάγθεο ησλ αγνξαζηψλ είηε κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο, ηα 

ζπζηήκαηα δηαλνκήο θηι. ηελ πξψηε πεξίπησζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ε 

εζηίαζε ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη ζηε δεχηεξε ε εζηίαζε ζην θφζηνο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ην επηιεγκέλν ηκήκα δελ παξνπζηάδεη δηαθνξέο, ηφηε δελ κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί επηηπρψο ε ζηξαηεγηθή ηεο εζηίαζεο γηαηί αθελφο δελ ζα ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ αγνξαζηψλ ψζηε λα θαιπθζνχλ κε δηαθνξνπνίεζε θαη 

αθεηέξνπ ηο πιενλέθηεκα θφζηνπο ζα πξνθχπηεη απφ νηθνλνκίεο θιίκαθνο.  

Όηαλ κία επηρείξεζε θαηαθέξεη ζε έλα θνκκάηη ηεο αγνξάο πνπ έρεη επηιέμεη, λα 

επηηχρεη εγεζία θφζηνπο (εζηίαζε ζην θφζηνο) ή δηαθνξνπνίεζε (εζηίαζε ζηε 

δηαθνξνπνίεζε), ηφηε ην γεγνλφο απηφ κπνξεί λα ηελ νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε 

απφδνζεο πςειφηεξεο απφ ηε κέζε απφδνζε ησλ ππνινίπσλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ.  

Γηα λα γίλεη απηφ δπλαηφ είλαη απαξαίηεηε ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ ηκήκαηνο απηνχ, 
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κηαο θαη ε δηαθνξά ειθπζηηθφηεηαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ είλαη απηή πνπ 

δίλεη δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο επίηεπμεο θεξδψλ.  

Οη ηξεηο απηέο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ M.Porter, νη ελαιιαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληαγσληζηηθψλ δπλάκεσλ. Ζ επηινγή 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο εμαξηάηαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο πξνζέζεηο θαη ηνπο 

ζηφρνπο θάζε επηρείξεζεο.  

Πάλησο γηα ηνλ Μ. Porter ε δηαθνξνπνίεζε θαη ε εγεζία θφζηνπο είλαη δχν 

δηαθνξεηηθέο θαη ακνηβαίσο απνθιεηφκελεο ζηξαηεγηθέο.  

Ζ επηρείξεζε πνπ ζα πξνζπαζήζεη λα πηνζεηήζεη θαη ηηο δχν, δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν 

λα "κείλεη ζηε κέζε", λα νδεγεζεί ζε αλαπνηειεζκαηηθφ ηξφπν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ηεο, λα βξεζεί ζε δπζκελή αληαγσληζηηθή ζέζε θαη λα πεηχρεη ρακειή νηθνλνκηθή 

απφδνζε.  

O παξαθάησ πίλαθαο εκθαλίδεη ζπλνπηηθά ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε κίαο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΟΤ ΟΓΗΓΟΤΝ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΟ 

1.ΖΓΔΗΑ 

ΚΟΣΟΤ 

 Οηθνλνκία Κιίκαθνο 

 Παξαγσγηθφηεηα 

 Έιεγρνο θφζηνπο 

 Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή 

 Δκπεηξία 

 Δμεηδίθεπζε 

 Πεξηνξηζκέλν Υαξηνθπιάθην 

 Μαδηθφ Μάξθεηηλγθ 

 Έληνλε Δκπνξηθή Γξαζηεξηφηεηα 

 



 73 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2: ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΟΤ ΟΓΖΓΟΤΝ ΣΖΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

ΔΠΗΛΟΓΖ
50
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Πεγή: Porter, M (1985) “Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior 

Performance.” Third edition,  The Free Press . 

Πέξα απφ ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο ν Porter δίλεη θαη ηελ ζηξαηεγηθή ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ κείλεη –  ζην κέζν ( stuck in the middle). Μία επηρείξεζε ε 

νπνία εκπιέθεηαη κε θάζε κία απφ ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο αιιά έρεη απνηχρεη λα 

απνθηήζεη θάπνην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε θάπνηα απφ απηέο ζεσξείηαη φηη 
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 Porter, M (1985) “Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior Performance.” Third 

edition,  The Free Press . 
51

 Παπαδάθεο, Β (1998)  “ηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ”, Αζήλα: Δθδφζεηο Μπέλνο 
52

 Porter,M (1998) “Clusters and the new economics of competition” Harvard Business Review, 

November – December 

 

2. 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ 

 Πνηφηεηα Πξντφληνο 

 Ηδηαηηεξφηεηα Πξντφληνο 

 Σερλνινγία 

 πρλή Αλαλέσζε Πξντφληνο 

 Δμεηδίθεπζε 

 Γπλαηφ ηκήκα Έξεπλαο & Αλάπηπμεο (R&D) 

 Οξγαλσκέλν χζηεκα Γηαλνκήο 

 Πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε Μάξθα Μάξθεηηλγθ 

 Ηζρπξφ Δκπνξηθφ ήκα (Brand Name) 

 Τπεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε (After Sales Service) 

3. ΔΣΗΑΖ  Διθπζηηθφηεηα θαηεγνξίαο πειαηψλ 

 Διθπζηηθφηεηα Σκήκαηνο Αγνξάο 

 Δπηηειηθφ Μάξθεηηλγθ ή Μάξθεηηλγθ Αλάπηπμεο 

Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη παξάγνληεο ησλ δχν παξαπάλσ 

ζηξαηεγηθψλ 
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βξίζθεηαη κεηέσξε ζην θέληξν. Μία ηέηνηα επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε 

θαη δχζθνια ζα κπνξέζεη λα εθκεηαιιεπηεί ηα ηπρφλ δπλαηά ηεο ζεκεία. 

 

4.2 Ζ ζεσξία ηνπ Porter γηα ηηο νκάδεο (Clusters
52

) 

Ζ δεκηνπξγία νκάδσλ είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε πνιηηηθή ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ 

νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ δηάθνξσλ πεξηνρψλ. Απηή ε πνιηηηθή αληηπξνζσπεχεη κηα 

κεγάιε αιιαγή απφ ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηα νπνία 

εζηηαδφληνπζαλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζηεθφληνπζαλ κφλεο ηνπο ζε κία πην δηεπξπκέλε 

πνιηηηθή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία 

νκάδσλ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη εηαηξίεο θαη νη βηνκεραλίεο είλαη άκεζα ή 

έκκεζα αιιειεμαξηψκελεο.  Δπίζεο ε ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζε (positioning) πνπ 

θάπνηε ήηαλ ε θαξδηά ηεο ζηξαηεγηθήο έρεη απνξξηθζεί σο κία ΄ζηαηηθή‟ ζηξαηεγηθή 

γηα ηηο ζεκεξηλέο αληαγσληζηηθέο θαη δπλακηθέο αγνξέο θαη ηηο ζπλερφκελεο αιιαγέο 

ζηηο ηερλνινγίεο
53

. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κέζα απφ θαηλνηνκίεο φρη κφλν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αιιά θαη 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα.   

Ο Porter
54

 δίλεη, σο κία ιχζε πνπ κπνξεί λα δνπιέςεη θαη γηα κεγάιεο αιιά θαη γηα 

κηθξέο επηρεηξήζεηο, ηελ δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθψλ νκάδσλ κε ζθνπφ ηελ 

δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηα κέξε πνπ απνηεινχλ ηελ νκάδα. 

Οη νκάδεο είλαη αιιεινζπλδεφκελεο εηαηξίεο πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί γχξν απφ κηα 

γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη εμεηδηθεχνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν ή ζεηξά 

πξντφλησλ. Απηέο νη νκάδεο ζπλδένπλ ηα δηαθνξεηηθά κέξε πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα 

ηνλ αληαγσληζκφ. Έηζη απηέο νη εηαηξίεο επηηπγράλνπλ ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. 

 

 

Ο Porter πηζηεχεη φηη νη κνληέξλεο νηθνλνκίεο βαζίδνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Δπηζεκαίλεη φηη ε παξαγσγηθφηεηα εμαξηάηαη 
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απφ ην πσο νη νξγαληζκνί αληαγσλίδνληαη θαη φρη απφ ην πνην ηνκέα αληαγσλίδνληαη. 

Ζ χπαξμε νκάδσλ ζε κία νηθνλνκία , πάληα ζχκθσλα κε ηνλ Porter, έρεη ζεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ζηνλ ζρεκαηηζκφ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ – πξσηνβνπιηψλ ηνπο.  

Με ιίγα ιφγηα θάπνηεο ζπκπιεξσκαηηθέο επηρεηξήζεηο θάλνπλ κία ζπλεξγία 

κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζε ηνπηθφ επίπεδν κε 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ παίξλνπλ κέξνο. Σέινο ν Porter δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηνπο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο θαη πην εηδηθά θπβεξλήζεηο θαη ζε άιινπο εμσηεξηθνχο νξγαληζκνχο πνπ 

είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ζε κηα ζπλεξγία . Τπνζηεξίδεη φηη νη θπβεξλήζεηο, εζληθέο ή 

ηνπηθέο, έρνπλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Θα πξέπεη κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

αλάινγσλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ λα ζα δεκηνπξγήζνπλ ην θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ πνπ κέζα απφ απηφ  ζα πξναρζεί ε παξαγσγηθφηεηα ελψ κπνξεί θαη απηέο 

λα γίλνπλ κέιε απηήο ηεο ζπλεξγίαο. 

Ο Porter
55

 δεκηνχξγεζε ηελ αιπζίδα αμίαο γηα λα πξνζδηνξίζεη ηνπο ηξφπνπο 

πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ κεγαιχηεξε αμία ζηνλ θαηαλαισηή (customer value). ηελ 

αιπζίδα αμίαο βιέπνπκε ηελ επηρείξεζε απφ ηελ άπνςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

εθηειεί γηα λα παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ηεο. Ζ αιπζίδα 

αμίαο αλαιχεη ηελ επηρείξεζε ζηηο ζηξαηεγηθά θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ψζηε λα 

κειεηάηαη ε θχζε θαη ν βαζκφο ηεο ζπλεξγίαο ελφο νξγαληζκνχ
56

. 
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ΥΖΜΑ 8 : Αιπζίδα αμίαο
57

 

Πεγή: Porter, M (1985) “Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior 

Performance.” Third edition,  The Free Press . 

Ζ αιπζίδα αμίαο ρσξίδεηαη ζε θχξηεο θαη ππνζηεξηθηέο ιεηηνπξγίεο 

Πην αλαιπηηθά νη θχξηεο ιεηηνπξγίεο είλαη νη εμήο
58

: 

Λεηηνπξγίεο ρεηξηζκνύ εηζεξρνκέλσλ: Δίλαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

είζνδν πιηθψλ ζηελ επηρείξεζε 

Λεηηνπξγίεο παξαγσγήο:  Ζ δηαδηθαζία ηεο κεηαπνίεζεο ησλ πξψησλ πιψλ ζε 

πξντφληα. 

Γηαρείξηζε εμεξρόκελσλ: Ζ δηαλνκή ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. 

 

Μάξθεηηλγθ θαη πσιήζεηο: Οη ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θπθινθνξία 

ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη ηελ αγνξά ηνπο απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

Τπεξεζίεο κεηά ηελ πώιεζε:  Οη ππεξεζίεο πνπ δίλνπλ πξφζζεηε αμία ζε έλα 

πξντφλ. 

Οη ππνζηεξηθηέο ιεηηνπξγίεο είλαη νη εμήο: 

Πξνκήζεηεο – αγνξέο: Δίλαη ε αγνξά ησλ θάζε πιηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη νη βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά. 

Έξεπλα θαη αλάπηπμε: Δίλαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. 

Γηνίθεζε Αλζξώπηλσλ Πόξσλ: Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

ζηειέρσζε ηεο εηαηξίαο θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ. 

Δζσηεξηθή δνκή: Δίλαη νη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε δηνίθεζε θαη ν ζηξαηεγηθφο 
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πξνγξακκαηηζκφο πνπ ζηφρν έρνπλ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ.  

 

4.3 Ζ Θεσξία ηνπ Porter θαη ην Ζιεθηξνληθό Δκπόξην  

Με ηελ αλάπηπμε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ γελλήζεθε ε αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ 

λα πξνζπαζήζνπλ λα δψζνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ αγνξαζηή λα αγνξάδεη πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο κέζα απφ ην δηθηπαθφ ηφπν. Σν δηαδίθηπν πξνζθέξεη ζηηο εκέξεο καο 

ηε δπλαηφηεηα ζε κία επηρείξεζε λα ζπλδπάδεη φιεο ηηο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε κία κφλν ιεηηνπξγία. Έηζη ινηπφλ δχν είλαη θαη ηα επίπεδα 

αλάπηπμεο γηα κία εηαηξία κέζα απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην: 

1. Business to Consumer 

2. Business to Business 

Ζ δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην θαιχπηεη 

φιεο ηηο πιεπξέο ηεο επηρείξεζεο δεκηνπξγψληαο άκπλεο ζηνλ αληαγσληζκφ θαη θαιά 

κειεηεκέλεο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο θηλήζεηο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαηαιαβαίλνπκε φηη ε ειεθηξνληθή αγνξά  απνηειεί πηα έλα 

κεγάιν κεξίδην ηεο εκπνξηθήο αγνξάο θαη ίζσο ζην κέιινλ ην κνλαδηθφ κέζν 

αγνξνπσιεζίαο.  Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ φηη ηα κνληέια ηνπ Porter έρνπλ άκεζε 

εθαξκνγή ζε απηή ηε λέα κνξθή αγνξάο. 

 

4.4 Σν Ζιεθηξνληθό Δκπόξην σο Βάζε Αληαγσληζηηθνύ Πιενλεθηήκαηνο 

Ζ ξαγδαία εμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλα αξθεηά έληνλν αληαγσληζκφ ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ 

θιάδσλ κεηαζρεκαηίδνληαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ. Ζ ηαρχηεηα ξνήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ δεκηνπξγεί απφ ηελ κία, επθαηξίεο αλάπηπμεο ησλ αγνξψλ θαη απφ ηελ 

άιιε, εκπιέθεη ηηο εηαηξίεο ζε έλαλ αγψλα δξφκνπ πξνο ηνλ αληαγσληζκφ. Σα 

κνληέια ηνπ Porter αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ πεξηγξαθή ηεο αγνξάο αιιά θαη ζηελ 

δπλαηφηεηα θαη ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. 

Ο Currie
59

 ιέεη φηη ε λέα ηερλνινγία ζε ηξεηο πεξηνρέο επεξεάδεη ηνπο θαλφλεο ηνπ 
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αληαγσληζκνχ. Απηέο είλαη 

 Ζ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο αιιάδεη ηελ δνκή ηεο βηνκεραλίαο θαη θαηά 

επέθηαζε αιιάδεη θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ 

 Ζ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο δεκηνπξγεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

πξνζθέξνληαο ζηηο εηαηξίεο λένπο ηξφπνπο λα ππεξηεξνχλ ησλ αληηπάισλ 

ηνπο 

 Ζ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο δεκηνπξγεί λένπο ηνκείο, ζπλήζσο κέζα απφ 

ηηο ήδε ππάξρνπζεο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο. 

 

 

Γηα λα επηηχρεη κηα εηαηξία ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα πξέπεη λα γίλνπλ 5 βήκαηα 

θηλήζεηο
60

 

1. Καζνξηζκφο ηεο έληαζεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο 

2. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ 

δνκή ηεο βηνκεραλίαο 

3. Πξνζδηνξηζκφο θαη θαηάηαμε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ε 

ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

4. Γηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί λέεο επηρεηξήζεηο 

5. Αλάπηπμε ελφο πιάλνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ε ηερλνινγία ηεο 

πιεξνθνξίαο ζα πξνζδίδεη ζηελ επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα 

Γηα λα απνθηήζεη φκσο κηα επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζα πξέπεη έρεη 

αλαπηχμεη θαη θάπνηεο κνλαδηθέο ηθαλφηεηεο (core competence). Απηέο είλαη ηέζζεξηο 

θπξίσο: 

1. Αλάπηπμε αλψηεξεο πνηφηεηαο 

2. Αλάπηπμεο αλψηεξεο θαηλνηνκίαο 

                                                 
60
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3. Αλψηεξε απφθξηζε ζηηο επηζπκίεο ηνπ θαηαλαισηή 

4. Αλψηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 

4.5 Ο Ρόινο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δπηρείξεζεο 

Οη ηέζζεξηο ηνκείο πνπ νθείιεη ε δηνίθεζε θάζε επηρείξεζεο λα αλαιχζεη 

πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξίζεη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε ζέζε ηεο ζην 

ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΖΜΑ 9: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ
61

 

Πεγή: Porter, M (1985) “Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior Performance.” 

Third edition,  The Free Press . 

 

Ο θάζε έλαο παξάγνληαο επεξεάδεη ηελ επηρείξεζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. 

Δπηβάιιεηαη λα γίλεη αλάιπζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ πξνηνχ ε επηρείξεζε 

πξνβεί ζηελ ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο. 

Πίεζε από αληαγσληζηέο 

Γηάθνξνη παξάγνληεο πνπ νξηνζεηνχλ ην ζχγρξνλν πιαίζην αληαγσληζκνχ είλαη νη 

πςειέο απαηηήζεηο θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, νη 

κηθξφηεξνη θχθινη δσήο πξντφλησλ θαη νη δηαθπκάλζεηο ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο. 

Δμσηεξηθέο απεηιέο 

Μέζα ζην πιαίζην ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ, ε δηνίθεζε νθείιεη λα νξίζεη ηνπο 

Πνηνη είλαη νη θύξηνη 

αληαγσληζηέο ζηνλ 

θιάδν θαη λέν-

εηζεξρόκελνη 

Πνηνη παξάγνληεο νδεγνύλ 

ζε επηρεηξεζηαθέο αιιαγέο; 

 

Πφζν γξήγνξα κπνξνχλ λα 

ζπκβνχλ; 

 

ΠΗΔΖ ΑΠΟ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΔ 

   ΑΝΑΥΔΓΗΑΜΟ 

Πσο κπνξνύλ λα 

ελζσκαησζνύλ νη αιιαγέο 

ζηελ ππάξρνπζα 

επηρείξεζε; 

Πνηνη είλαη νη θύξηνη 

αληαγσληζηέο ζηνλ θιάδν 

θαη λέν-εηζεξρόκελνη 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΑΠΔΗΛΔ 

ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΓΟΜΖ 

Πσο κπνξεί λα γίλεη ν 

ζρεδηαζκόο λέσλ 

νξγαλσζηαθώλ δνκώλ; 
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επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέιεη λα επηηχρεη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε 

έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ πιεξνθνξία. Αλ θαη απηφ ην 

πξψην βήκα θαίλεηαη λα είλαη απιφ, σζηφζν απνηειεί ην αδχλαην ζεκείν ησλ 

πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη έλαο νξγαληζκφο ζε απηφ ην 

πξψην βήκα ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη θάπνηα ζηάδηα: 

1. Να αλαπηχμεη κία ζηξαηεγηθή γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ε νπνία ζα 

θαζνξίδεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, ηνπο ζηφρνπο ηεο, θαη ηα θχξηα 

αληαγσληζηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα. 

2. Να εληάμεη ηελ ηερλνινγία ζε ηκήκαηα πξνζηηζέκελεο αμίαο φπσο ην ηκήκα 

κάξθεηηλγθ. 

Ζ δχλακε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ δελ βξίζθεηαη κφλν ζηελ ηερλνινγία απηή 

θαζ‟ απηή, αιιά ζηε έληαμε, ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ηερλνινγίαο. Μία εχξσζηε ζηξαηεγηθή Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ απνηειεί ζεκαληηθφ 

εξγαιείν άκπλαο ηεο επηρείξεζεο ζηνπο λέν εηζεξρφκελνπο δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο 

ηεο. 

  

Αλαζρεδηαζκόο Δπηρεηξεκαηηθώλ Γηαδηθαζηώλ 

Έσο πξηλ ιίγα ρξφληα νη δηαδηθαζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ρηηζκέλεο γχξσ απφ 

ζπζηήκαηα νιηθή πνηφηεηαο θαη δηνίθεζεο κέζσ δηθηχσλ ηχπνπ ERP ηα νπνία 

πζηεξνχζαλ ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή θάπνησλ δηαδηθαζηψλ. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην 

έξρεηαη λα θαιχςεη απηφ ην θελφ θαη δηεπθνιχλεη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ. 

Ο αλαζρεδηαζκφο κπνξεί λα ζηεξηρζεί πάλσ ζηηο ηερλνινγίεο πνπ έρεη ζηεξηρζεί ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην φπσο νη επί γξακκήο δηαζέζηκεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ε 

ηειεδηάζθεςε. Οη κνρινί ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ζα είλαη ε απφ θνηλνχ πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθνξία, θαζψο θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ νκάδσλ δξάζεο πνπ ζα 

απνηεινχληαη απφ ζηειέρε πνπ ζα έρνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξία πάλσ ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

ρεδίαζε λέσλ νξγαλσζηαθώλ δνκώλ 

Ζ κεηάβαζε κίαο επηρείξεζεο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζα επεξεάζεη ηηο 

νξγαλσζηαθέο δνκέο ηεο. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ θάπνηεο λέεο δνκέο κέζα ζηηο 

                                                                                                                                            
61

  Γεσξγφπνπινο Ν., Πξνγξακκαηηζκφο θαη ρεδίαζε Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ, Παλεπηζηεκηαθέο 

Παξαδφζεηο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, 2001. 
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επηρεηξήζεηο. Θα πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο ζε δηάθνξα ηκήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα 

ην ηκήκα ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ ζα έρεη πην ελεξγφ ξφιν απφ ηνλ ζπλήζσο 

ππνζηεξηθηηθφ ξφιν πνπ ηνπ δίλνπλ. 

 

4.6 ΤΝΓΔΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 

 

Γηα θάζε νξγαληζκφ, ε ρξήζε πξαθηηθψλ δηθηχνπ πξνζθέξεηαη, θαηά  ειάρηζην, γηα 

ηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, αιιά θαη γηα ηελ παξνρή εμειηγκέλσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πειάηε. Κάζε επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθκεηαιιεπηεί ηελ χπαξμε δηθηχνπ γηα λα αλαδηνξγαλψζεη ηελ αιπζίδα αμίαο 

κεηψλνληαο ην ζπλνιηθφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο. Αθφκα θαη εθείλεο νη επηρεηξήζεηο 

πνπ εμαηηίαο ηεο θχζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηε 

κεηαθνξά ηεο πξνο ηνλ θαηαλαισηή δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζην Γηαδίθηπν, κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο 

εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο.  

 

 

 

4.7 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 

Ο Porter
62

 ζηελ ζεψξεζε ηνπ γηα ηηο νκάδεο δίλεη ην παξάδεηγκα ηνπ Silicon Valley 

ζηελ Καιηθφξληα, φπνπ νη λέεο ηερλνινγίεο θαη καδί ηνπο ην Ζιεθηξνληθφ εκπφξην 

είλαη ζηνηρείν δεκηνπξγίαο επηρεηξεκαηηθψλ νκάδσλ  (clusters).  Με απηφ ηνλ ηξφπν 

έρεη δεκηνπξγεζεί έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ πεξηνρή θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ εθεί. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ 

λα αιιάμνπλ ηελ  ζεσξία ησλ νκάδσλ, αθνχ ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε θάπνηα ζηελά γεσγξαθηθά πιαίζηα.  Ζ ζεψξεζε ηνπ Porter πεξηφξηδε 

ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε έλα ζηελφ γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ. Τπάξρεη
63

 

θξηηηθή ζην παξφλ κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ 

Δκπνξίνπ. Σν Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα 
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    November – December
 

63
 Glasmeier, Amy K., and Bennett Harrison.  1997.  “Response:  Why Business Alone Won‟t  

    Redevelop the Inner City:  A Friendly Critique of Michael Porter‟s Approach to Urban  

    Revitalization.” Economic Development Quarterly 11(1):  28-38.  
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αλαπηχμνπλ έλα δίθηπν βαζηδφκελν ζηελ ζπλεξγία κε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ ζα 

ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ νκάδσλ 

(clusters) είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ ηδησηηθψλ θφκβσλ ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο ησλ 

νκάδσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη, έηζη ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο ζπκκεηέρνπζεο 

επηρεηξήζεηο λα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ απφ κία πνηθηιία δηθηπαθψλ ηφπσλ γηα ηελ 

αγνξνπσιεζία πξντφλησλ
64

.  

Σν Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ ελζσκαηψλεη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ έρνπλ 

ζπλδεζεί κε ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην, ζπλδπάδνληαο ηηο ελ ιφγσ ιεηηνπξγίεο κε 

εμσηεξηθά θαλάιηα πνπ μεπεξλνχλ ηα ζχλνξα ηνπ νξγαληζκνχ. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

εθαξκνγέο, θχξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο, πνπ δηακνξθψλνπλ απηφ πνπ νλνκάδεηαη 

«ζχγρξνλε επηρείξεζε»
65

. Ο παξαθάησ πίλαθαο εκθαλίδεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ 

παξαδνζηαθή αιπζίδα αμίαο (value chain) θαη ζην e-business ζχζηεκα αμίαο (value 

system). Όια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πηνζέηεζε ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ δελ νδεγεί ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

πξαθηηθήο. Απνζθνπεί ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε 

ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο εηθφλαο κίαο πειαηνθεληξηθήο εηαηξίαο.  

  

 

 

 

 

 Παξαδνζηαθή αιπζίδα αμίαο E-business ζπζηήκαηα 

αμίαο 

Πιεξνθνξία Καηαλεκεκέλε κφλν κέζα ζηελ 

επηρείξεζε κε ζεκαληηθφ 

θφζηνο 

Οπνπδήπνηε απαηηείηαη 

πξφζβαζε, ζε 

νπνηνλδήπνηε έρεη 

ειεγρφκελε πξφζβαζε 

(password) 

Αλζξώπηλν δπλακηθό o Δλδνεπηρεηξεκαηηθέο 

νκάδεο, δχζθνιεο λα 

πξνζεγγηζζνχλ απφ ηα 

λέα πηζαλά κέιε 

o Παξφκνηα αληηκεηψπηζε 

Οκάδεο απφ ζηειέρε 

επηρεηξεκαηηψλ εηαίξσλ, 

πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα εηζέξρνληαη θαη λα 

εμέξρνληαη γξήγνξα θαη κε 

                                                 
64
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    edition 
65
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ησλ πξνβιεκάησλ 

δηνίθεζεο 

αζθάιεηα 

Έιεγρνο Φπζηθά ειεγρφκελε πξφζβαζε 

απφ ηε ζχλδεζε κε ην 

εζσηεξηθφ δίθηπν ή/ θαη ρξήζε 

θσδηθνχ πξφζβαζεο (password)  

Διεγρφκελε πξφζβαζε απφ 

νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν κε 

πςειά επίπεδα αζθάιεηαο 

γηα πηζηνπνίεζε 

ηαπηφηεηαο θαη 

εμνπζηνδφηεζεο 

Γηαδηθαζία o Υξεζηκνπνηνχκελα 

ππάξρνληα ππνδείγκαηα 

o Πξνζσπηθέο 

ζπλαληήζεηο, κε ηνπο 

ππάξρνληεο 

πεξηνξηζκνχο ζηηο 

κεηαθηλήζεηο, αιιά θαη 

ζηελ ξνή ησλ 

πιεξνθνξηψλ   

Δηθνληθή κνληεινπνίεζε 

πξντφλησλ θαη ηαπηφρξνλε 

θαηαζθεπή 

ρξεζηκνπνηφληαο 

ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο 

(ηειεδηάζθεςε, Internet) 

Τπνδνκή Ηδησηηθά δίθηπα (LAN) Γεκφζηα Γίθηπα (WAN), 

Internet 

Πίλαθαο 3 : ύγθξηζε παξαδνζηαθήο αιπζίδαο αμίαο κε ηα Δ-Business 

ζπζηήκαηα αμίαο
66

 

Γηα λα αληαγσληζζνχλ απνηειεζκαηηθά ζην εκθαληδφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ 

νη νξγαληζκνί, δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί, πξέπεη λα αληηιεθζνχλ ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο 

επθαηξίεο θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζ' απηέο κε έλαλ έμππλν ηξφπν. Θα πξέπεη δειαδή νη 

νξγαληζκνί λα δηακoξθψζoπλ ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο, λα 

αλαδηνξγαλψζνπλ ηε δνκή, λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζηειερψλ θαη λα επαλεθηηκήζνπλ ην ξφιν ηεο ηερλνινγίαο
67

.  

 

Σν Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην βαζίδεηαη ζε λένπο θαλφλεο ηεο αγνξάο θαη επηρεηξεκαηηθά 

ππνδείγκαηα, ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξεζηαθέο δνκέο πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ Internet. Δπζπγξακκίδεη ηηο βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνζαξκφδνληαο ηελ ππνδνκή ηνπο γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε λέσλ αγνξψλ, ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κε λένπο πειάηεο, 

πξνζθέξνληαο λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Σα λέα επηρεηξεκαηηθά ππνδείγκαηα  

πξνυπνζέηνπλ αληίζηνηρε κεηεμέιημε ζε βαζηθέο γηα ηελ επηρείξεζε δηαδηθαζίεο. Οη 
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ζρέζεηο επηρείξεζεο-πειαηψλ, επηρείξεζεο πξνκεζεπηψλ, θαζψο επίζεο θαη νη 

νξγαλσηηθέο δνκέο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ πξέπεη λα 

επαλαπξνζδηνξηζηνχλ
68

.  

 

Απηή ε κεηακνξθνχκελε επηρείξεζε είλαη κηα e-επηρείξεζε, ηθαλή λα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο παξαδνζηαθνχο ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

πξνζαξκνζκέλε φκσο ηαρχηαηα ζηηο αιιαγέο ηνπ πνιπηάξαρνπ πεξηβάιινληνο, 

αληαπνθξηλφκελε κε ηνλ ηαρχηεξν ηξφπν ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ιεηηνπξγψληαο 

κε ην ρακειφηεξν δπλαηφλ θφζηνο θαη αμηνπνηψληαο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο 

ζρέζεηο ηεο κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηεο εηαίξνπο
69

. Οη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ 

ηνλ ππξήλα ηνπ αλακελφκελνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Παξέρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηε 

δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο αιιαγέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηππνπνίεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, ηππνπνίεζε πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηερληθψλ 

φπσο ERP, CRM θαη SCM. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε λα 

επηθεληξσζνχλ απνθιεηζηηθά ζηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπο (core businesses ). 

 

Μία ζηξαηεγηθή νξίδεηαη σο ν θαζνξηζκφο ησλ βαζηθψλ καθξνρξφλησλ ζηφρσλ θαη 

ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο, θαη ε πηνζέηεζε κηαο ζεηξάο πξάμεσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ  

ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ
70

. Ζ ζηξαηεγηθή 

βαζίδεηαη ζηελ δηακφξθσζε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο
71

. Ο Γεσξγφπνπινο 

παξαζέηεη ηνπο ππιψλεο ηνπ ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη σο εμήο:
 72
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Πεηξαηψο 

ηξαηεγηθό κάλαηδκελη γηα ην 

ειεθηξνληθό εκπόξην 

1.Καηαλόεζε ησλ αλαγθώλ 

2. Δθηίκεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ 

3. Πξνγξακκαηηζκόο 

Ζιεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

1.Οξγάλσζε Ζιεθηξνληθνύ 

εκπνξίνπ ησλ πειαηώλ 

2. Αλάπηπμε εθαξκνγώλ 

ηεο  επηρείξεζεο 

3. Αμηνιόγεζε 

ζηξαηεγηθήο 

Γηακόξθσζε 

ηξαηεγηθήο 

Τινπνίεζε 

ηξαηεγηθήο 
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ΥΖΜΑ 10: ΟΗ ΠΤΛΧΝΔ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΓΗΑ ΣΟ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 

 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

 

1. Καηαλόεζε ησλ αλαγθώλ 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζεη κία επηρείξεζε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Θα  

πξέπεη λα μέξεη πνηνη είλαη νη πειάηεο ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο 

εηαηξίαο θαη ηνπ πξντφληνο.  Θα πξέπεη λα θαηαλνήζεη ε εηαηξία ηηο ηερλνινγηθέο 

ηάζεηο ηεο αγνξάο φπσο θαη ηηο ηάζεηο ησλ ίδησλ ησλ πειαηψλ ηεο ή ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ ζηνρεχεη. 

 

2. Δθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο 

Δδψ πξέπεη λα εθηηκήζεη ηηο δπλάκεηο ηεο θαη ηηο αδπλακίεο σο πξνο ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ πειάηε (ειεθηξνληθφ εκπφξην, κάξθεηηλγθ, εμππεξέηεζε 

πειάηε θαη θαλάιηα δηαλνκήο), ην πξνζσπηθφ ( εθπαίδεπζε, θνπιηνχξα θαη 

δηαρείξηζε γλψζεο), ηερλνινγία (ζπζηήκαηα ERP θαη κεραλνγξάθεζεο) θαη βαζηθή 

ππνδνκή (έξεπλα θαη αλάπηπμε, αλζξψπηλνη πφξνη, ινγηζηηθά ζπζηήκαηα). Με βάζε 

ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα γίλεη κία SWOT αλάιπζε θαη λα πξνζδηνξίζεη ηα δπλαηά 

θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο φπσο θαη ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο απεηιέο.  Θα πξέπεη λα 

επζπγξακκηζζεί ην φξακα ηεο επηρείξεζεο κε ηεο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ψζηε 

λα απνθηήζεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 
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3. Πξνγξακκαηηζκόο Ζιεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. Τπάξρνπλ ηα εμήο ππνδείγκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ
73

 
74

 
75

: 

 Ζ επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα λα θαζνξίζεη κηα λέα αγνξά, 

αθνχ έρεη ήδε αλαγλσξίζεη κηα ηδηαίηεξε αλάγθε πνπ έρεη ν πειάηεο.  εκαληηθφ 

ξφιν παίδεη ε θαηλνηνκία. Αλ θαη ην ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα, σο επί ην πιείζηνλ, 

έξρεηαη κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ζηελ ηηκή, ε δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα παίμεη 

κεγάιν ξφιν ζηελ ζηξαηεγηθή. 

 Ζ επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα λα δεκηνπξγήζεη κία λέα αγνξά,  

βαζηδφκελε ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Ζ επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα ηελ επεμεξγαζία ζπλαιιαγψλ. 

 

 Ζ επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα ηηο επηθνηλσλίεο κε πειάηεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Μπνξεί λα δίλεη πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ ηεο θαη παξέρεη 

on-line θφξκεο παξαγγειίαο. 

 Σν δηαδίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο 

ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ. 

 Ζ επηρείξεζε παξέρεη ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο έλα νινθιεξσκέλν παθέην 

ππεξεζηψλ θαη άκεζε επηθνηλσλία καδί πειάηεο πνπ είλαη καθξηά ζε ρακειφ 

θφζηνο. 

 Υξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα ηε θαηαζθεπή νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

πξνκήζεηαο – δηαλνκήο κε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα φπσο ην ERP. 

 Να ρηηζηεί γχξσ απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κίαο εηαηξίαο ην φιν ζχζηεκα 

ππνζηήξημεο ησλ πσιήζεσλ θαη εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ κε ζπζηήκαηα 

επαλαηξνθνδφηεζεο (feedback). 
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Όζν αθνξά ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, απηή ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην φξακα 

θαη ην ζρέδην πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. Θα πξέπεη λα νξγαλσζεί ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην κε έκθαζε ζηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη λα αλαπηπρζνχλ νη εθαξκνγέο 

ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο. Δπεηδή απηή ε αιιαγή
76

 δελ ζα έρεη άκεζν απνηέιεζκα θαη 

ίζσο λα ζπλαληήζεη θάπνηεο αληηζηάζεηο, ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί κία επξχηεξε 

ζηξαηεγηθή αιιαγήο ζηελ εηαηξία. Ζ αιιαγή πξνο κία ζηξαηεγηθή Ζιεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ ζπλεπάγεηαη αιιαγέο ζε πνιιά ηκήκαηα κίαο επηρείξεζεο θαη ζα πξέπεη λα  

δνζεί κεγάιε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηελ κεηαθνξά ηεο 

γλψζεο πνπ απαηηεί ε λέα ζηξαηεγηθή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΗ 

ΣΗ ΣΑΔΗ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ Β2C 

Πξνθεηκέλνπ ε γξάθνπζα λα νδεγεζεί ζ‟ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία δελ 

πξνέξρνληαη κφλν απφ ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, πξνέβε ζε έξεπλα ζρεηηθή κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζπλαιιαγψλ B2C. Αξρηθά απηφ ην θεθάιαην ζα πεξηγξάςεη ηηο 

παξακέηξνπο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα νξηζηεί ε κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο κνπ . Σξεηο 

είλαη νη βαζηθνί παξάκεηξνη ζηελ κειέηε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα πάξνπκε 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Δπίζεο ζε απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ πξσηεπφλησλ θαη δεπηεξεπφλησλ πιεξνθνξηψλ θαη νινθιεξψλεηαη κε 

ηελ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Απηφ ην ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ αλαιχεη ηηο ηξεηο 

βαζηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κία κειέηε: ζεηηθηζκφο, θαηλνκελνινγία 

θαη ελεξγεηηθή κειέηε. πγρξφλσο παξνπζηάδνληαη νη ελαιιαθηηθέο πνηνηηθέο θαη 

                                                                                                                                            
75
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πνζνηηθέο κέζνδνη. 

 

Τπάξρνπλ πνηθίια κέζα έξεπλαο. Δκείο εδψ ζα επηθεληξσζνχκε ζηα ηξία πνην 

βαζηθά, ην  ζεηηθηζκφ, ηε  θαηλνκελνινγία θαη ηελ  ελεξγεηηθή κειέηε. 

Ο ζεηηθηζκφο θαη ε θαηλνκελνινγία είλαη θηινζνθηθέο έλλνηεο ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ. Κάζε θηινζνθηθή έλλνηα έρεη ηηο δηθέο ηεο αξρέο  θαη αμίεο θαη ζηεξίδεηαη 

ζε δηαθνξεηηθέο εξεπλεηηθέο απφςεηο. Φπζηθά θάζε εξεπλεηήο αθνινπζεί θάπνηεο 

απφ ηηο θηινζνθηθέο απηέο έλλνηεο. πρλφηεξα νη εξεπλεηέο ζηεξίδνληαη ζηελ 

αληίζηξνθε θηινζνθία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπο δειαδή αληηζηξέθνπλ ηα 

γεγνλφηα πξνθεηκέλνπ λα δνχλε ηη ζα γηλφηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλ ηα γεγνλφηα 

ζα ζπλέβαηλαλ δηαθνξεηηθά.  

Ο ζεηηθηζκφο ζαλ θηινζνθία παξνπζηάδεη ζε πνην βαζκφ είλαη πξαγκαηηθά ηα 

γεγνλφηα θαη πψο ζα έπξεπε λα ηα κειεηήζνπκε ζηεξηδφκελνη ζε ινγηθά επηρεηξήκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπκε ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Κάπνηα απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγνπκε ρξεζηκνπνηψληαο 

απηή ηε κέζνδν είλαη: 

 Όηη ν εξεπλεηήο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα θαη αλεπεξέαζηα 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε ζσζηά ζπκπεξάζκαηα. 

 Ο εξεπλεηήο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη κφλν ζε ζηνηρεία ηα νπνία απνξξένπλ απφ 

ηελ εξεπλά ηνπ θαη φρη απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ πηζηεχσ θαη ηηο αμίεο πνπ ηνλ 

ραξαθηεξίδνπλ. 

 Ο εξεπλεηήο πξέπεη λα δίλεη ζεκαζία κφλν ζηα γεγνλφηα. πγρξφλσο πξέπεη 

λα γλσξίδεη ηηο γλψκεο άιισλ εξεπλεηψλ λα έρεη γλψζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη 

αξζξνγξαθίαο ηνπ ζέκαηνο πνπ αλαιχεη άιια θαη ηεο λνκνζεζίαο πνπ ην 

δηέπεη αλ ππάξρεη. Ο εξεπλεηήο εθφζνλ έρεη γλψζε φισλ ησλ παξαπάλσ 

πξέπεη λα έρεη ηελ αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα λα θξαηάεη απφ φια ηα ζηνηρεία πνπ 

γλσξίδεη κφλν απηά πνπ πξαγκαηηθά ησλ ελδηαθέξνπλ. 

 Ο εξεπλεηήο πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ην ζέκα ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο 

ιεηηνπξγηθά κέζα φπσο εξσηεκαηνιφγηα έρνληαο έλα κεγάιν δείγκα 

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 

Αληίζεηα κε ηνλ ζεηηθηζκφ ε θαηλνκελνινγηθή έξεπλα παξνπζηάδεη ηνλ θφζκν λα 

ζηεξίδεηαη κφλν ζε θνηλσληθά ζεκέιηα θαη φρη ζε  αληηθεηκεληθά . Γη απηφ ην ιφγν ν 
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εξεπλεηήο δελ ρξεηάδεηαη λα ζηεξηρηεί ζε αλάιπζε ζπκπεξηθνξψλ θαη γεγνλφησλ 

αιιά ζε θαηλνκεληθά θξηηήξηα φπσο ε εκπεηξία . 

Ο εξεπλεηήο κπνξεί λα κειεηάεη ηνπο γχξσ ηνπ αθφκα θαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, 

φπνηε φκσο ηνλ “ζπκθέξεη” κπνξεί λα αθαηξέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ απηή ηε κειέηε. 

Απφ ηελ άιιε ζηελ θαηλνκελνινγηθή κέζνδν ν εξεπλεηήο πέξα απφ ηελ επηθάλεηα 

ησλ γεγνλφησλ πξέπεη λα εξεπλήζεη θαη ηνπο δεπηεξεχνληεο παξάγνληεο ζηνπο 

νπνίνπο ζηεξίδνληαη απηά ηα γεγνλφηα. Πξέπεη λα ειέγρεη ην θάζε ζηνηρείν ζαλ κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα , θαη λα παξάγεη ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο θαη αληηιήςεηο . 

ε γεληθέο γξακκέο ε θαηλνκελνινγηθή έξεπλα βαζίδεηαη ζε γλψκεο θαη αληηιήςεηο 

άιισλ πάλσ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ν εξεπλεηήο γηα λα δηακνξθψζεη ηηο 

δηθέο ηνπ ηδέεο θαη απφςεηο γηα ην ζέκα. 

Ζ ηξίηε εξεπλεηηθή κέζνδνο είλαη ε δξαζηηθή έξεπλα. Απηή ε κέζνδνο δαλείδεηαη 

πνιιά απφ ηηο πξνεγνχκελεο. Ζ βαζηθή παξάκεηξνο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε βάζε 

γηα ηελ αιιαγή . Ζ αιιαγή είλαη ν βαζηθφο ζηφρνο κηαο έξεπλαο. Σν θιαζζηθφ 

κνληέιν ηεο δξαζηηθήο κειέηεο  ζηεξίδεηαη ζε πέληε βαζηθέο παξακέηξνπο: ζθνπφο 

θαη επηινγή, κειέηε, αιιαγή βαζηζκέλε ζε ζηνηρεία - πιεξνθνξίεο αιιά θαη ηελ 

αίζζεζε ηνπ εξεπλεηή, πξνζσπηθή άπνςε ζηελ έξεπλα, γλψζεηο. 

θνπφο θαη επηινγή: εκαίλεη φηη ε δξαζηηθή έξεπλα δελ δέρεηαη ηελ επηζηήκε 

απφιπηα αλεμάξηεηε απφ ηηο αμίεο θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πηζαλφηεηαο ζε ζρέζε 

κε ηελ πξφβιεςε. Οη άλζξσπνη πξέπεη λα έρνπλ μεθάζαξεο αμίεο πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπλ πνην μεθάζαξεο βιέςεηο αιιά θαη λα κπνξνχλ λα ηηο επηηχρνπλ.  

Μειέηε: Ζ δξαζηηθή έξεπλα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο επίιπζεο ξεαιηζηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ. Οπφηε ε έξεπλα βνεζάεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ππαξθηέο ζεσξίεο θαη φρη θαηαζθεπαζκέλεο. Ζ 

κειέηε επηθεληξψλεηαη ζην πξφβιεκα αιιά θαη ζηελ επίιπζε ηνπ. 

Αιιαγή βαζηζκέλε ζε ζηνηρεία - πιεξνθνξίεο αιιά θαη ηελ αίζζεζε ηνπ εξεπλεηή: 

Απηή ε παξάκεηξνο βνεζάεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αιιαγή είλαη ν απφιπηνο ζηφρνο 

ηνπ εξεπλεηή . Ο εξεπλεηήο θάλεη ζπζηεκαηηθή ζπιινγή ζηνηρείσλ κέρξη λα επηηχρεη 

ην ζηφρν ηνπ. 

Πξνζσπηθή άπνςε ζηελ έξεπλα: Ζ πξνζσπηθή άπνςε ζηελ έξεπλα παίδεη ξφιν 

πξνθεηκέλνπ λα βάιεη ν εξεπλεηήο ηελ δηθή ηνπ ζθξαγίδα ζηελ έξεπλα. 

Γλψζεηο: Ο εξεπλεηήο πξνηνχ αξρίζεη ηελ εξεπλά ηνπ πξέπεη λα απμήζεη ηηο γλψζεηο 
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ηνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ δειαδή λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ αλαιχεη. 

Ο κειεηεηήο πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ δξαζηηθή έξεπλα ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη 

άιινπο αλζξψπνπο ζε απηήλ θαη ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο λα ζπκπεξηιάβεη φια ηα 

ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. Πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηνπο αλζξψπηλνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ρξεζηκνπνηψληαο ηεζη, ζπλεληεχμεηο, 

εξσηεκαηνιφγηα. 

 

5.1 ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ  

Απηή ε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε πξσηεπφλησλ θαη δεπηεξεπφλησλ 

πιεξνθνξηψλ  αιιά θαη  ζην πνηα κέζνδνο αλάιπζεο ρξεηάδεηαη γηα λα πάξνπκε 

πιεξνθνξίεο απφ απηέο ηηο δχν πεγέο. Πξψηα φκσο πξέπεη λα δνζεί ν ζηφρνο ηεο 

έξεπλαο πνπ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηνλ ζηφρν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ο πξψηνο 

ζηφρνο, δειαδή ε εθαξκνγή ησλ κνληέισλ ηνπ Porter είλαη ζέκα θπξίσο ζεσξεηηθφ 

θαη κπνξεί λα δηεξεπλεζεί κε δεπηεξεχνπζεο πιεξνθνξίεο, ελψ ην πφζν νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ζηεξίδνπλ θαη πηζηεχνπλ ην e-επηρεηξείλ σο κέζν ηνπ κείγκαηνο 

κάξθεηηλγθ θαη γηα λα θεξδίζνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα είλαη ζέκα 

πξσηνγελνχο έξεπλαο.  

Πξσηνγελήο έξεπλα
77

: Ζ ζπιινγή ηεο κπνξεί λα απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ ηελ 

δεπηεξεχνπζα θαη ε δηαδηθαζία λα είλαη πην πνιχπινθε αιιά ζίγνπξα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο είλαη πην θαίξηα
78

. Αξρηθά πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε πιεξνθνξία 

κπνξεί λα ζπιιερζεί κε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή έξεπλα. Ζ πνηνηηθή έξεπλα έρεη λα 

θάλεη κε ζηνηρεία πνπ είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ ή είλαη αθξηβή ε απφθηεζή ηνπο. 

Απηά κπνξεί λα είλαη θάπνηεο γλψκεο ή αμηνινγήζεηο πνπ δελ κεηξηνχληαη 

καζεκαηηθά
79

. Απφ ηελ άιιε ε πνζνηηθή έξεπλα, είλαη απηή πνπ κε ηερληθέο θαη 

δείγκαηα καο δίλεη θάπνηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ 

ζηαηηζηηθά
80

. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ζα βαζηζηνχκε πάλσ ζε πνζνηηθή 

έξεπλα. Ζ πιεξνθνξία κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή. Οη Dibb et 

al (1994) καο νξίδεη ηελ πξσηνγελή έξεπλα σο απηή πνπ παξαθνινπζείηαη θαη 

                                                 
77

 Malholtra,N. Birks, D, (1999) “Marketing Research, an applied approach” European edition, Prentice 

Hall – Financial Times 
78

 Kent, R. (1995) “Market research in action”, Routledge 
79

 Marshall, C. & Rossman, G. (1994) “Improve service quality in Person – to – Person Encounters: 

Intergrating finding from a Multidisciplanary review” Service Industries Journal, 14. 
80

 Churchill, G, 1995 “Marketing research, methodological foundations” 6
th

 edition, Dryden 
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ζπιιέγεηαη θαηεπζείαλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο, ελψ ε δεπηεξεχνπζα είλαη απηή πνπ 

έρεη γίλεη κέζα ή έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα θάπνην ιφγν πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ 

παξνχζα έξεπλα. Σν παξαθάησ ζρήκα καο βνεζάεη αθφκα πεξηζζφηεξν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΖΜΑ 11 : ΣΡΟΠΟΗ ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
81

 

 

 

 Οη ηχπνη ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο είλαη νη εμήο: 

1 Πνηνηηθή έξεπλα
82

 

Πην ζπγθεθξηκέλα. Ζ πνηνηηθή εξεπλά απνηειείηαη απφ ηελ ζε βάζνο ζπλέληεπμε, 

ηελ νκάδα εζηίαζεο ελδηαθέξνληνο, ηηο ζπγθεθαιπκκέλεο ηερληθέο θαη ηελ 

παξαηήξεζε. Ζ ρξήζε απηψλ παξνπζηάδεη αικαηψδε αχμεζε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, 

ηφζν ζηηο ΖΠΑ, φζν θαη ζηελ Δπξψπε.  

 Δ ΒΑΘΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ
83

 

χκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, ν εξεπλεηήο πξαγκαηνπνηεί κηα «πξφζσπν κε 

πξφζσπν» ζπλέληεπμε κε ηνλ εξσηνχκελν, ε νπνία ζπλήζσο δηαξθεί 30-45 ιεπηά. Ο 

εξεπλεηήο δελ έρεη κηα ζεηξά πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ πξέπεη λα απαληήζεη 

                                                 
81

 Dibb,Simkin, Pride and Ferrell, 1994 “Marketing, concepts and strategies” Houghton Mifflin 
82

 Mc Daniel, C & Gates,R (1995) “Marketing Research Essentials”, West Publishing Company 
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 Tull, D. & Hawkins, D. (1987) “Marketing research: Measurements and Method”, 4
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 Edition, 
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ν εξσηψκελνο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ. Αληίζεηα έρεη ηελ 

επρέξεηα λα δεκηνπξγήζεη εξσηήζεηο, λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο 

απαληήζεηο θαη γεληθψο λα πξνζπαζήζεη λα ζπιιέμεη ηηο θαιχηεξεο, θαηά ην δπλαηφλ 

πιεξνθνξίεο. Ζ ζε βάζνο ζπλέληεπμε ζεσξείηαη σο ε θαηαιιειφηεξε ηερληθή γηα ηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο 

 Όηαλ απαηηείηαη απφιπηε θαη πιήξεο δηεπθξίληζε γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο, 

επηζπκίεο, ηάζεηο, γλψκεο δηαζέζεηο θαη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Όηαλ ην πξνο κειέηε ζέκα ζεσξείηαη πξνζσπηθφ θαη «απφξξεην»  

 Όηαλ ην πξνο εξεπλά ζέκα ζεσξείηαη επαίζζεην θαη ζπλαηζζεκαηηθφ 

 Όηαλ ε θχζε ηνπ ζέκαηνο κπνξεί λα αλαγθάζεη ηνπο εξσηνχκελνπο λα 

ζπκθσλήζνπλ κε ηε γλψκε ησλ κειψλ κηα νκάδαο θαη λα δψζνπλ θνηλσληθά 

απνδεθηέο απαληήζεηο 

 Όηαλ απαηηείηαη ιεπηνκεξείο θαηαλφεζε πνιχπινθσλ απνθάζεσλ ή θαη 

ζπκπεξηθνξψλ. 

 Όηαλ νη ζπλεληεχμεηο γίλνληαη κε επαγγεικαηίεο γηα ηε θχζε ηεο δνπιείαο 

ηνπο. 

 

 

Σν κεγάιν πιενλέθηεκα είλαη ε πιεζψξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα ζπιιέμεη 

θαλείο. Απφ ηελ άιιε, απαηηνχληαη εξεπλεηέο πνπ λα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα, αιιά θαη θάπνηεο εηδηθέο δεμηφηεηεο. 

 

 ΟΜΑΓΑ ΔΣΗΑΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ (FOCUS GROUP) 

ηελ κέζνδν απηή έλαο κηθξφο αξηζκφο αηφκσλ ζπλήζσο 8 – 12, ζπγθεληξψλνληαη ζε 

θάπνην ρψξν, γηα λα κηιήζνπλ γηα ην ζέκα, πνπ ελδηαθέξεη ηνλ εξεπλεηή. Ο ρψξνο 

απηφο είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλνο κε ηελ χπαξμε κνλφδξνκνπ θαζξέπηε, γηα λα είλαη 

δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο ζπδήηεζεο απφ ηνλ εξεπλεηή, θαζψο θαη φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. Ζ ζπδήηεζε θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ 

ζπληνληζηή θαη δηαξθεί ζπλήζσο απφ κηα έσο ηξεηο ψξεο. Ζ ηερληθή κπνξεί λα 

απνδεηρζεί ρξήζηκε γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο 

 Γηα ηε γέλλεζε ηδεψλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ 
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 Γηα ηελ αμηνιφγεζε λέσλ πξντφλησλ 

 Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο θαη δηαθεκηζηήο ζηξαηεγηθήο ελφο 

πξντφληνο 

 Γηα ην ζρεδηαζκφ εξσηεκαηνιφγηνπ 

 Γηα ηε δεκηνπξγία ππνζέζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ ζηαηηζηηθά 

κεηαγελέζηεξα. 

Ζ ζχλζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληαλαθιά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο ζηφρν γηα ηε νπνία ελδηαθέξεηαη ν εξεπλεηήο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζπλήζσο επηιέγνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε νκάδα πνπ ζα πξνθχςεη 

λα είλαη ζρεηηθά νκνηνγελήο γηα λα πεξηνξίδνληαη φζν ην δπλαηφλ νη αληεγθιήζεηο θαη 

νη ζπγθξνχζεηο. Ο ξφινο ηνπ ζπληνληζηή είλαη πνιχ θξίζηκνο γηα ηε ζπλνιηθή 

δηαδηθαζία. ε γεληθέο γξακκέο, ν ζπληνληζηήο, πξέπεη λα πξνζπαζεί λα θηλεζεί ζε 

ηξία επίπεδα. 

1. Να δεκηνπξγήζεη ηελ θαηάιιειε άλεηε αηκφζθαηξα κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, λα θαζηεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο νκάδαο θαη λα ζεζκνζεηήζεη 

ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. 

2. Να πξνθαιέζεη έληνλεο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζέκαηα 

„θιεηδηά‟. 

3. Να ζπλνςίζεη ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα θαζνξίζεη ηελ 

έθηαζε ηεο ζπκθσλίαο ηνπο κε ηηο απαληήζεηο απηέο. 

 

 

 ΤΓΚΔΚΑΛΤΜΜΔΝΔ ΣΔΥΝΗΚΔ
84

 

 

Οη ζπγθεθαιπκκέλεο ηερληθέο έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζηε ζεσξία φηη ε πεξηγξαθή 

αληηθεηκέλσλ απαηηεί εξκελεία θαη ε εξκελεία πνπ δίλεηαη απφ ηνλ εξσηψκελν 

εθθξάδεη ηε ζηάζε ηνπ, ηηο άμηεο ηνπ θαη ηα πηζηεχσ ηνπ. φζν πην αθεξεκέλν είλαη ην 

αληηθείκελν πνπ πξέπεη λα πεξηγξάςεη ηφζν πην αλαγθαζκέλνο είλαη λα απνθαιχςεη 

ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν ψζηε λα θάλεη ηελ πεξηγξαθή 

Οη ηερληθέο φπσο νη εμήο: 



 94 

 πζρεηηζκφο ιέμεσλ. ηε κέζνδν απηή ν εξεπλεηήο παξνπζηάδεη κηα 

θαηάζηαζε κε δηάθνξεο ιέμεηο θαη δεηάεη απφ ηνλ εξσηψκελν λα πεη ηελ 

πξψηε ιέμε πνπ έξρεηαη ζην κπαιφ ηνπ. Ζ θαηάζηαζε ησλ ιέμεσλ 

πεξηιακβάλεη ιέμεηο πνπ είλαη νπδέηεξεο, ψζηε λα κελ απνθαιπθζεί ν ζθνπφο 

ηεο κειέηεο. 

 πκπιήξσζε θξάζεο. ηελ ηερληθή απηή, ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα 

ζπκπιεξψζεη κηα εκηηειή θξάζε κε ηηο πξψηεο ζθέςεηο πνπ έξρνληαη ζην 

κπαιφ ηνπ. Οη απαληήζεηο απηέο θαηαγξάθνληαη «ιέμε πξνο ιέμε» θαη ζηε 

ζπλερεία αλαιχνληαη. 

 πκπιήξσζε ηζηνξίαο. χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή δίλεηαη ζηνλ εξσηψκελν 

κηαο εκηηειήο ηζηνξίαο, ηελ νπνία θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη 

 πκπιήξσζε εηθφλαο. ηε κέζνδν απηή δίλεηαη ζηνλ εξσηψκελν κηα εηθφλα 

πνπ παξνπζηάδεη έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα ζε θάπνηα θαηάζηαζε. Έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα άηνκα θαίλεηαη λα έρνπλ εθθέξεη κηα γλψκε ή λα  

έρνπλ πεη θάηη, ελψ ηα αιιά άηνκα θαίλνληαη λα είλαη έηνηκα λα απαληήζνπλ ή 

λα ζθέθηνληαη θάηη. Ο εξσηψκελνο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη απηέο ηηο 

απαληήζεηο ή ζθέςεηο. Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ηερληθέο, ν εξσηψκελνο 

δίλεη απαληήζεηο πνπ αληαλαθινχλ ην ππνζπλείδεην ηνπ. 

 Έιεγρνο ζεκαηηθήο αληίιεςεο. ηελ ηερληθή απηή δίλεηαη ζηνλ εξσηψκελν κηα 

εηθφλα ή ζεηξά εηθφλσλ πνπ πξέπεη λα κειεηήζεη γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. ηε ζπλερεία θαιείηαη λα γξάςεη κηα ηζηνξία ζηελ νπνία λα 

πεξηγξάθεη ηη λνκίδεη φηη ζπκβαίλεη ή φηη ζα ζπκβεί ζηελ εηθφλα. Ο ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν απαληά νδεγεί ζηελ εξκελεία ηνπ, θαζψο θαη ζηε ζηάζε ηνπ, γηα ην 

αληηθείκελν ηεο κειέηεο. 

 ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ  

Απηή ε κέζνδνο είλαη  ε παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο δίρσο 

ιεθηηθή επηθνηλσλία. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ είλαη 

απεξηφξηζηεο. Πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα εθηειείηαη ζπζηεκαηηθά θαη 

πξνγξακκαηηζκέλα. Τπάξρνπλ ηξεηο ιφγνη πνπ θάλνπλ ηελ παξαηήξεζε ηελ 

επηζπκεηή κέζνδν ζπιινγήο ζηνηρείσλ.
85

 

1. Οη θαηαλαισηέο πνιιέο θνξέο δελ κπνξνχλ λα ζπκεζνχλ ζπκπεξηθνξέο ή 
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85
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ιφγνπο ζπκπεξηθνξψλ 

2. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ θαηαλάισζε 

«αξλεηηθψλ»πξντφλησλ, νη θαηαλαισηέο δελ επηζπκνχλ λα δψζνπλ 

απαληήζεηο ή έρνπλ ηελ ηάζε λα απνθξχπηνπλ ηνλ ζπλνιηθφ φγθν 

θαηαλάισζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ. 

 

2 Πνζνηηθή έξεπλα 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρεη θαη ε πνζνηηθή εξεπλά πνπ είλαη απηή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαηηζηηθά κνληέια γηα λα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο. Ζ 

πνζνηηθή εξεπλά γίλεηαη θπξίσο κε ην εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη έλα 

εηδηθφ έληππν πνπ πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηππνπνηεκέλεο εξσηήζεηο γηα ηε ζπιινγή 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ. Απνηειεί ηελ πην δεκνθηιή κέζνδν ζπιινγήο 

πξσηφγελλσλ ζηνηρείσλ. Βέβαηα , ε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ είλαη ζπλπθαζκέλε 

κε ηε δηελέξγεηα δεκνζθνπήζεσλ. Δλ ηνχηνηο, εξσηεκαηνιφγηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

ζε πεηξακαηηθέο κειέηεο, αιιά θαη έξεπλεο. Ζ ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ είλαη 

έλαο απφ ηνπ ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπιιέγνπλ. Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ γηα λα πάξεη ην εξσηεκαηνιφγην ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. Απηή έρεη 7 ζηαδία 

(Μc Daniel et al.,1996) ηα νπνία είλαη 

1. Πξνθαηαξθηηθέο απνθάζεηο. Ο εξεπλεηήο πξέπεη λα θαζνξίζεη  

 Ση είδνπο πιεξνθνξίεο είλαη αλαγθαίν λα ζπιιέγνπλ 

 Απφ πνηνπο ζα ζπιιέγνπλ 

 Με πνηα κέζνδν ζα ζπιιέγνπλ νη πιεξνθνξίεο 

2. Απνθάζεηο γηα ην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ. Απηέο αθνξνχλ πεξηζζφηεξν 

ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ  ζα ζπιιέγνπλ, παξά ζηε κνξθή θαη ζην χθνο ηεο θάζε 

εξψηεζεο ρσξηζηά. ε απηφ εδψ ην ζηάδην πξέπεη λα εμεηάζνπκε αλ κηα 

εξψηεζε είλαη αλαγθαία θαη κεηά αλ ε εξψηεζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή – 

επαξθήο, ψζηε λα καο δψζεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο  

3. Απνθάζεηο γηα ηελ δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ. Σν ζηάδην απηφ αθνξά ζηε 

θξαζενινγία θαη ην ιεμηιφγην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δηαηππσζεί ε 

θάζε εξψηεζε. 
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4. Απνθάζεηο γηα ην ηχπν ησλ εξσηήζεσλ. ην ζηάδην απηφ ν εξεπλεηήο πξέπεη 

λα απνθαζίζεη γηα ην ηχπν ησλ εξσηήζεσλ. Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη εξσηήζεσλ. 

 Αλνηρηέο, είλαη απηέο πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαη ηελ ειεπζέξηα 

ζηνλ εξσηψκελν λα απαληήζεη ζηελ εξψηεζε φπσο απηφο λνκίδεη, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηθέο ηνπ ιέμεηο 

 Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, απηέο παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

εξσηψκελν λα επηιέμεη κεηαμχ πνιιψλ πξνεπηινγψλ απαληήζεσλ. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε απάληεζε ζα είλαη κφλν κηα, ελψ ζε άιιεο, 

κπνξεί λα δνζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαληήζεηο. 

 Οη δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο επηηξέπνπλ ζηνλ εξσηψκελν λα επηιέμεη 

κφλν κηα απφ ηηο δπν δπλαηέο απαληήζεηο. 

 

5.  Απνθάζεηο γηα ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ. Οη εξσηήζεηο πξέπεη λα έρνπλ κηα ινγηθή      

ζεηξά. ζπλήζσο αξρίδνπλ κε θάπνηεο εξσηήζεηο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη γηα λα 

γλσξίδεη ν εξεπλεηήο θάπνηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ ζπλερεία 

πάεη ζηηο γεληθέο εξσηήζεηο θαη απφ εθεί ζε θάπνηεο πνην εηδηθέο. 

6. Απνθάζεηο γηα ηε δηάηαμε θαη εκθάληζε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ. Έλα                

εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα έρεη κηα επαγγεικαηηθή εκθάληζε, έηζη ν εξεπλεηήο πξέπεη        

λα πξνζέμεη ηελ ζηνίρηζε ησλ εξσηήζεσλ ηηο γξακκαηνζεηξέο θ.η.ι. 

7.Απνθάζεηο γηα ην πξνέιεγρν θαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ. ζθνπφο   

είλαη λα γίλεη έλαο πξνέιεγρνο έηζη ψζηε λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ ιάζε ή αηέιεηεο. 

ζπλήζσο δίλεηαη έλα κηθξφ δείγκα ζηελ αγνξά ψζηε λα δνπλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 

θνηλνχ πξηλ αξρίζεη ε εξεπλά. 

3. Γεπηεξεύνπζεο Πιεξνθνξίεο
86

  

Οη δεπηεξεχνπζεο πιεξνθνξίεο είλαη έηνηκεο πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπκε απφ 

δηάθνξεο πεγέο.H ζπιινγή δεπηεξνγελψλ πιεξνθνξηψλ είλαη πην ζπρλή, γηα απηφ ν 

εξεπλεηήο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα γλσξίδεη φιεο ηηο πήγεο (θξαηηθέο, ηδησηηθέο ή 

εκηθξαηηθέο, εζληθέο ή δηεζλήο) απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα ζπιιέμεη ηα ζηνηρεία απηά. 

Γηα ιφγνπο θαζαξά νηθνλνκηθνχο πξηλ ν εξεπλεηήο πξνβεί ζηε ζπγθέληξσζε 

πξσηφγελλσλ ζηνηρείσλ, ζα πξέπεη λα εμαληιήζεη θάζε δπλαηφηεηα αλεπξέζεσο ηνπο 
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ζε δεπηεξνγελή πεγή. Κάπνηα παξαδείγκαηα πεγψλ δεπηεξνγελείο θχζεσο είλαη ηα 

εμήο. 

o Βηνκεραλνπνίεζε, βαζκφο απαζρνιήζεσο παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ, 

απνζέκαηα, πνξεία λέσλ έξγσλ, πνξεία λέσλ πξντφλησλ, εμειίμεηο ζηελ 

εξεπλά θαη αλάπηπμε, έξγν πνηνηηθνχ έιεγρνπ 

o Υξεκαηννηθνλνκηθή, ξεπζηφηεηα, ππνρξεψζεηο, θφζηνο θεθαιαίνπ 

o Κπβεξλεηηθέο πήγεο. π.ρ. δηάθνξεο πεξηνδηθέο ή έθηαθηεο εθδφζεηο, λφκνη, 

απνθάζεηο.  

o Αληαγσληζηέο. π.ρ. εηήζηεο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ, ηζνινγηζκνί, νκηιίεο 

ζηειερψλ, αλαθνηλψζεηο, πξντφληα, ζχκβνπινη, αγγειίεο γηα πξνζιήςεηο θαη 

αιιά πνιιά. 

o Πξνκεζεπηέο. π.ρ. ηξάπεδεο, δηαθεκίζηεθα γξαθεία, γξαθεία δεκφζησλ 

ζρέζεσλ, πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνχ. 

 

 

o Δπαγγεικαηηθά ζσκαηεία θαη ζπλαληήζεηο π.ρ. ζπλέδξηα επηζηεκνληθά θαη 

επαγγεικαηηθά, εθδειψζεηο, εθζέζεηο θ.α. 

 

o Δηαηξίεο ζπκβνπιψλ επηρεηξήζεσλ. Δηαίξεο πνπ είηε κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ 

ηελ εξεπλά ή θνκκάηηα ηεο ή εηαηξίεο φπσο ε ICAP πνπ έρνπλ έηνηκεο έξεπλεο 

θαη ηηο πξνκεζεχνπλ έλαληη ελφο πνζνχ. 

o Γηαδίθηπν. Πνιιέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ κέζα απφ ην δηαδίθηπν. 

o Βηβιηνζήθεο. Πνιιέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ απφ εθεί. 

Σέινο ζηηο δεπηεξεχνπζεο πήγεο πξέπεη  λα ιακβάλνληαη ππφςε θάπνηα πξάκαηα 

φπσο ηα παξαθάησ: 

 

 Πνηνο κάδεςε ηηο πήγεο; 

 Πνηνο ήηαλ ν ζθνπφο ηεο εξεπλάο; 

 Ση πιεξνθνξία ζπιιέρζεθε; 

                                                                                                                                            
86

 Patton, M. (1997) “How to use qualitative methods in evaluation”, 2
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 Edition, Sage Publications. 
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 Πνηέ έγηλε; 

 Πσο πήξαλ ηελ πιεξνθνξία; 

 Ση κεζνδνινγία είραλ; 

 Έρεη δηαζηαπξσζεί ε πιεξνθνξία κε άιιεο πήγεο; 

 

5.2.  ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

Ζ έξεπλα έγηλε κε εξσηεκαηνιφγηα . Δπηιέρζεθε έλα ηπραίν δείγκα απφ 60 εηαηξίεο. 

Δπηιέρζεθαλ εηαηξίεο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ αιιά θαη εηαηξίεο πνπ δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ζθνπφ λα ππάξρεη κία 

πιήξεο εηθφλα ηεο έξεπλαο. Γηαιέρηεθαλ επηρεηξήζεηο φπσο ν Κιεηδάξηζκνο, ν 

Αζιφηππνο, ε NIKE, ε Signature Travel, ε WinBank, ε NovaBank θαη άιιεο 

παξφκνηεο. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ κε θαμ ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα θσδηθνπνηήζεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ κέζσ ηνπ SPSS . 

Σα εξσηεκαηνιφγηα εμεηάδνπλ, πέξα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζηνηρεία φπσο ην αλ έρνπλ ηκήκα κεραλνξγάλσζεο, αλ 

πξνζιακβάλνπλ ππεξγνιάβνπο γηα θάπνηεο δηαδηθαζίεο ηνπ ηκήκαηνο 

κεραλνξγάλσζεο/πιεξνθνξηθήο (ΗΣ) θ.α. Δμεηάδνπλ επίζεο ηελ άπνςε ησλ εηαηξεηψλ 

ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ έρεη ην ηκήκα ηνπ ΗΣ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. Δλ ζπλερεία, εμεηάδεηαη ε ζπκκεηνρή ή φρη ζην B2C πεξηβάιινλ. Αλάινγα 

κε ηελ απάληεζε ζην ηειεπηαίν, ηα εξσηεκαηνιφγηα (θαη ε αλάιπζε ηνπο) ρσξίδεηαη 

ζε δπν ηκήκαηα.  ε εθείλν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο εθείλεο πνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζην B2C θαη ζε εθείλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ. Ζ αλάιπζε φισλ ησλ 

παξαπάλσ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε πεξηγξαθηθψλ πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ. 

 

Ο θχξηνο πεξηνξηζκφο ήηαλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε ρξφλνο πνπ είρε ν εξεπλεηήο 

αιιά ησλ εξσηψκελσλ γηα λα απαληεζνχλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. ε πνιιέο εηαηξίεο νη 

εξσηψκελνη δελ επέζηξεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα κέζα ζηνλ ρξφλν πνπ είρε αξρηθά 

ζπκθσλεζεί κε απνηέιεζκα ν εξεπλεηήο λα δηαζέζεη θάπνην παξαπάλσ ρξφλν γηα ηελ 

ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Κάπνηεο άιιεο εηαηξίεο δήισζαλ φηη δελ κπνξνχζαλ 

λα απαληήζνπλ ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο. Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ήηαλ ην γεγνλφο φηη 

απφ ηε ζηηγκή πνπ πήγαλ κε θαμ ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν δελ κπνξνχκε λα 

μέξνπκε πνην ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο ηα απάληεζε.  



 99 

 



 100 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ – ΔΚΣΟ: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

Πξνρσξάκε κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα. πγθεθξηκέλα:  

Κιάδνο δξαζηεξηνπνίεζεο 

 

 

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, θαζψο θαη απφ ην ηζηφγξακκα παξαηεξνχκε φηη ην 32% 

ησλ εηαηξεηψλ αλήθνπλ ζηνλ εκπνξηθφ θιάδν, ελψ ην 30% ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη 

ηελ πιεξνθνξηθή. Γέθα ηνηο εθαηφ αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε. 

 

 

Ύπαξμε ηκήκαηνο ΗΣ 

 

Κλάδορ Γπαζηηπιοποίηζηρ
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Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, (97%) ησλ 

εξσηεζέλησλ εηαηξεηψλ δηαζέηεη ηκήκα ΗΣ.  

 

Υξήζε Outsourcing 

Όπσο δείρλεη ην αθφινπζν γξάθεκα ην 87,9% ησλ εηαηξεηψλ πνπ δηαζέηνπλ ηκήκα ΗΣ 

δελ ρξεζηκνπνηεί outsourcing ππεξεζίεο. 

 

 

 

 

 

 

Ύπαπξη ημήμαηορ ΙΤ
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Β’ ΜΔΡΟ-ΥΔΗ ΜΔ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ 

Σν ηκήκα ΗΣ ηεο εηαηξείαο καο δηαηεξεί ζηελή ζρέζε κε ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο 

 

Όπσο δείρλνπλ ηφζν ν πίλαθαο ζπρλνηήησλ, φζν θαη ην παξαπάλσ ξαβδφγξακκα, ην 

71% ησλ εηαηξεηψλ δηαθσλνχλ απφιπηα φηη ην ΗΣ ηεο εηαηξείαο δηαηεξεί ζηελή ζρέζε 

κε ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζε φηη αθνξά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Σν 22% απηψλ 

απιά δηαθσλεί. 

Το όραμα ηο ΙΤ ημήμαηος για ηο ρόλο ηοσ ελεκηρονικού εμπορίοσ είναι παρόμοιο με 

εκείνο ηες διοίκεζες ηες επιτείρεζες 

 

 

Σν 52% ησλ εξσηεζέλησλ εηαηξεηψλ δηαθσλεί φηη ην ηκήκα κεραλνξγάλσζεο θαη ε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ηνπο έρνπλ ην ίδην φξακα γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ελψ ην 

31% παξνπζηάδεηαη νπδέηεξν ζε απηή ηελ άπνςε. 
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Το ημήμα ΙΤ αζτολείηαι ενεργά με ηεν εθαρμογή ηων καλύηερων πρακηικών ηοσ 

ελεκηρονικού εμπορίοσ 

 

Χο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ην 34% 

ησλ εξσηεζέλησλ νξγαληζκψλ (20 απφ ηνπο 58) ζπκθσλνχλ φηη ηα ηκήκαηα 

κεραλνξγάλσζήο ηνπο ην θάλνπλ απηφ, ελψ 26% ζπκθσλνχλ απφιπηα. 

 

Το ημήμα ΙΤ αζτολείηαι ζηενά με ηεν μορθοποίεζε ηες επιτειρεζιακής ζηραηεγικής για 

ηο ελεκηρονικό εμπόριο 

 

 

Ζ πιεηνςεθία (86%), ησλ νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ ηκήκα κεραλνξγάλσζεο, 

δηαθσλνχλ απφιπηα κε ηελ άπνςε φηη απηφ απαζρνιείηαη ζνβαξά κε ηε κνξθνπνίεζε 

κηαο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην.  
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Το ημήμα ΙΤ αζτολείηαι ενεργά με νέες διαδικαζίες ποσ είναι δσναηές μέζω ηοσ 

ελεκηρονικού εμπορίοσ 

 

 

 

 

πκπεξαίλνπκε φηη ην 39,7% (23 απφ ηηο 58) ησλ εηαηξεηψλ ζπκθσλεί φηη ην ΗΣ ηκήκα 

ηνπο αζρνιείηαη ελεξγά κε λέεο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ απφ ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην, ελψ ην 13,8% δηαθσλεί κε απηή ηελ άπνςε. Δπίζεο, ην 31% 

ζπκθσλεί απφιπηα. 

Το ημήμα ΙΤ διαζθαλίδει όηι ε εηαιρεία ανηιλαμβάνεηαι ηις δσναηόηεηες ηοσ 

ελεκηρονικού εμπορίοσ. 

 

Δναζσόληζη με νέερ διαδικαζίερ

31,0%

39,7%

12,1%

13,8%

3,4%

Σςμθυν ώ Απ όλςηα

Σςμθυν ώ

Οςδέηεπορ

Γιαθυν ώ

Γιαθυν ώ Απ όλςηα
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Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηνπ SPSS, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 69% ησλ 

εηαηξεηψλ ζπκθσλεί απφιπηα φηη ην ΗΣ ηκήκα ηνπο αληηιακβάλεηαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Δπίζεο, ην 31% απιά ζπκθσλεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ημήμα ΙΤ διαζθαλίδει όηι οι δραζηεριόηεηες ελεκηρονικού εμπορίοσ είναι ιδιοκηεζία 

ηες εηαιρείας 

Ανηίλητη δςναηοηήηυν ηλεκηπονικού εμποπίος

69,0%

31,0%

Σςμθυν ώ Απ όλςηα

Σςμθυν ώ
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ην πνζνζηφ ησλ  εηαηξεηψλ πνπ  

ζπκθσλεί απφιπηα, φηη ην ΗΣ ηκήκα ηνπο δηαζθαιίδεη φηη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ηδηνθηεζία ηνπο, αλέξρεηαη ζε 48%. Δπίζεο, έλα 

πνζνζηφ 48% ζπκθσλεί κε ηελ παξαπάλσ άπνςε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ’ ΜΔΡΟ-ΥΔΖ ΜΔ B2B 

πκκεηέρεη ε εηαηξεία ζε B2C; 

Γιαζθάλιζη ιδιοκηηζίαρ διαδικαζιών ηλεκηπονικού εμποπίος

Γιαζθάλιζη ιδιοκηηζίαρ διαδικαζιών ηλεκηπονικού εμποπίος

Σςμθυν ώ Απ όλςηαΣςμθυν ώΟςδέηεπορ
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Σν παξαπάλσ δηάγξακκα πίηαο δείρλεη φηη ην 53, 3% ησλ εηαηξεηψλ ζπκκεηέρεη ζηελ 

ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθή αγνξά (B2C) ελψ ην 46,7% δελ ζπκκεηέρεη. 

 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ Δ B2C 

εκαληηθόηεηα ιόγσλ κε ζπκκεηνρήο ζε B2C 

 

 

Σφζν ην δηάγξακκα πίηαο φζν θαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο, δείρλνπλ φηη ην 80,8% ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην B2C, ζεσξνχλ ζεκαληηθνχο ηνπο δηάθνξνπο 

ιφγνπο (κε αλαγθαίν, αθξηβφ θ.α)  γηα ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλεη απηφ. 

 

 

53,3%

46,7%

Ναί

Όσ ι

Σημανηικόηηηα λόγυν μη ζςμμεηοσήρ

3,8%

80,8%

15,4%

Πολύ Σημαν ηικό

Σημαν ηικό

Οςδέηεπο
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Σν 88,5% ησλ εηαηξεηψλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην B2C θάλνπλ κεζαία ρξήζε ησλ 

δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ (e-mail, www, EDI θ.α), ελψ ην 3,8% απηψλ 

θάλνπλ κεγάιε ρξήζε. 

Βαζκόο θάιπςεο αλαγθώλ από ηε ζπκκεηνρή ζε ειεθηξνληθή αγνξά 

 

Σν δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνπλ ηελ πιεηνςεθία -23 απφ ηνπο 26, 

πνζνζηφ 88,5%- ησλ νξγαληζκψλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε B2C, λα επηζπκνχλ 

κεγάιε θάιπςε δηαθφξσλ αλαγθψλ (εηαηξηθή πξνβνιή, on-line πψιεζε πξντφλησλ 

θ.α) απφ απηφ.  

 

Έθηαζε νθέινπο ζπκκεηνρήο 

Βαθμόρ σπήζηρ ςπηπεζιών διαδικηύος

3,8%

88,5%

7,7%

Μεγάλη σ πήζη

Μεζαία σ πήζη

Μικπή σ πήζη

Βαθμόρ Κάλςτηρ Αναγκών

88,5%

11,5%

Μεγάλη

Μεζαία
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Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ SPSS, ζπκπεξαίλνπκε φηη 22 (84,6%) εηαηξείεο ρσξίο 

B2C, πηζηεχνπλ φηη ηα φθειε (εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ρξεκάησλ θ.α) απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε απηφ είλαη κεγάια, ελψ ην 15,4% πηζηεχνπλ φηη είλαη πνιχ κεγάια. 

 

 

 

Βαζκόο νθέινπο ζηε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα 

 

 

Έκηαζη οθέλοςρ ζςμμεηοσήρ ζε ηλεκηπονική αγοπά

15,4%

84,6%

Πολύ μεγάλο

Μεγάλο
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Σν 92,3% ησλ εηαηξεηψλ ρσξίο B2C, εθθξάδνπλ νπδέηεξε άπνςε σο πξνο ην βαζκφ 

σθέιεηαο απφ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε απηφ. 

 

Πξνηίκεζε είδνπο επηδόηεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην B2C 

 

 

 

 

Οη 15 απφ ηνπο 26 νξγαληζκνχο (57,7%) πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πεξηβάιινλ B2C, 

ζα πξνηηκνχζαλ κηα άκεζε επηδφηεζε απφ ην θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηε 

ζέζε ηνπο ζε απηφ, ελψ ην 42,3% ζα πξνηηκνχζε έκκεζε επηδφηεζε (π.ρ κείσζε 

θνξνιφγεζεο). 

Βαθμόρ οθέλοςρ από πιθανά πποβλήμαηα

7,7%

92,3%

Μεγάλο

Ούηε μεγάλο,  ούη ε μι

Δίδορ επιδόηηζηρ

42,3%

57,7%

Έμμεζη

Άμεζη
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ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ζε B2C 

 

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπρλνηήησλ θαζψο θαη απφ ην αληίζηνηρν δηάγξακκα, 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 68,8% ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην B2C θάλνπλ 

κεγάιε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ (e-mail, www, EDI θ.α), ελψ 

ην 31,3% απηψλ θάλνπλ κεζαία ρξήζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαζκόο θάιπςεο αλαγθώλ από ηε ζπκκεηνρή ζε ειεθηξνληθή αγνξά 

Βαθμόρ σπήζηρ ςπηπεζιών διαδικηύος

68,8%

31,3%

Μεγάλη σ πήζη

Μεζαία σ πήζη
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Σξηάληα απφ ηνπο ηξηάληα δχν νξγαληζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε B2C, πνζνζηφ 94%- 

θαιχπηνπλ ζε κεζαίν βαζκφ ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ηνπο (εηαηξηθή πξνβνιή, on-line 

πψιεζε πξντφλησλ θ.α) απφ απηφ.  

 

Ύπαξμε πξνηάζεσλ ή απαηηήζεσλ απφ ζπλεξγάηεο γηα ζπκκεηνρή ζε B2C 

 

 

 

 

 

 

 

Βάζεη ηνπ ηνπ ξαβδνγξάκκαηνο πνπ αθνινπζεί, ην 62,5% ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε B2C έρνπλ δερζεί πξνηάζεηο απφ ζπλεξγάηεο γηα ζπλεξγαζία θαη 

ζπκκεηνρή ζε ηέηνηνπ είδνπο αγνξέο. 

Βαθμόρ Κάλςτηρ Αναγκών

Βαθμόρ Κάλςτηρ Αναγκών

ΜεγάληΜεζαίαΜικπή
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Σύπνο πλεξγαηώλ  

 

 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ην 50% εθείλσλ πνπ δήηεζαλ 

ζπλεξγαζία κε ηηο εηαηξείεο ήηαλ πειάηεο, ελψ ην 40% πξνκεζεπηέο.  

 

 

 

 

 

 

Πποηάζειρ ή απαιηήζειρ ζςνεπγαηών

Πποηάζειρ ή απαιηήζειρ ζςνεπγαηών
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αο θαιύπηνπλ νη ππεξεζίεο πνπ ζαο παξέρνληαη από ηα marketplaces; 

 

 

 

 

 

ηε εξψηεζε ηνπ εάλ νη εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε B2C θαιχπηνληαη απφ ηηο 

δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα marketplaces, ε πιεηνςεθία (59%) 

απάληεζε λαη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηπεζίερ από marketplaces

Υπηπεζίερ από marketplaces
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα φπσο βγήθαλ απφ ηελ πξσηνγελή έξεπλα είλαη ηα εμήο: 

 

 Σν 32% ησλ εηαηξεηψλ αλήθνπλ ζηνλ εκπνξηθφ θιάδν, ελψ ην 30% ζηνλ 

θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. 

 

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

δηαζέηεη ηκήκα ΗΣ. 

Χο πξνο ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζπκπεξαίλνπκε ηα αθφινπζα: 

 Καηά κέζν φξν νη νξγαληζκνί ηείλνπλ λα δηαθσλνχλ απφιπηα κε ηελ άπνςε  

φηη ππάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηκεκάησλ κεραλνξγάλσζήο ηνπο θαη ησλ 

δηνηθήζεσλ ζε φηη αθνξά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

 Δπίζεο, δείρλνπλ απιά λα δηαθσλνχλ (θαηά κέζν φξν) κε ηελ άπνςε φηη ην 

φξακα ην ΗΣ ηκήκαηνο γηα ην ξφιν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη παξφκνην 

κε εθείλν ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Δπηπιένλ, θαηά κέζν φξν, δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλ φηη ην ηκήκα ΗΣ αζρνιείηαη 

ελεξγά κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. 

 Αθφκα, ηείλνπλ λα δηαθσλνχλ απφιπηα κε ηελ άπνςε φηη ε κεραλνξγάλσζε 

αζρνιείηαη ζηελά κε ηελ κνξθνπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

 Σεξνχλ νπδέηεξε έσο ζχκθσλε- θαηά κέζν φξν -ζηάζε σο πξνο ηελ άπνςε 

φηη ην ηκήκα ΗΣ αζρνιείηαη ελεξγά κε λέεο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη δπλαηέο 

κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

 πκθσλνχλ ζρεδφλ απφιπηα -θαηά κέζν φξν- φηη ην ηκήκα κεραλνξγάλσζεο 

αληηιακβάλεηαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

 Δπίζεο, θαηά κέζν φξν ζπκθσλνχλ απφιπηα φηη ην ΗΣ ηκήκα δηαζθαιίδεη φηη 

φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηνπο. 
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Χο πξνο ηε ζπκκεηνρή ζην B2C: 

 

 Σν 53, 3% ησλ εηαηξεηψλ ζπκκεηέρεη ζηελ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθή αγνξά 

(B2C) ελψ ην 46,7% δελ ζπκκεηέρεη. 

 

Γηα ηηο εηαηξείεο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην B2C, ζπκπεξαίλνπκε φηη: 

 Απφ κέηξηα σο ζεκαληηθή θαηά κέζν φξν θξίλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα δηαθφξσλ 

ιφγσλ (κε αλαγθαίν, αθξηβφ, ζα γίλεη ζην κέιινλ θ.α) εμαηηίαο ησλ νπνίσλ 

δελ ζπκκεηέρνπλ ζην B2C νη εηαηξείεο απηέο. 

 Καηά κέζν φξν νη εηαηξείεο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην B2C θάλνπλ κέηξηα 

πξνο κηθξή ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 Δπηπιένλ, νη εηαηξείεο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην B2C ηείλνπλ λα επηζπκνχλ 

κεγάιε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο κέζσ απηνχ. 

 Σν φθεινο απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ εηαηξεηψλ απηψλ ζην B2C ζα είλαη θαηά 

κέζν φξν κεγάιν. 

 Κάπνηα πξνβιήκαηα ζηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο (πςειφ θφζηνο 

εθπαίδεπζεο, δηακφξθσζεο θαηαιφγνπ πξντφλησλ θ.α) δελ επηθέξνπλ -θαηά 

κέζν φξν-φθεινο, αιιά νχηε βιάπηνπλ.  

 Ζ πιεηνςεθία ησλ νξγαληζκψλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε B2C, ζα 

πξνηηκνχζαλ κηα άκεζε επηδφηεζε απφ ην θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ 

ηε ζέζε ηνπο ζε απηφ. 

 

 

Γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην B2C, ζπκπεξαίλνπκε φηη: 

 

o Καηά κέζν φξν νη εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην B2C θάλνπλ κέηξηα πξνο 

κεγάιε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ ν βαζκφο θάιπςεο ησλ 

αλαγθψλ ηνπο είλαη κάιινλ κέηξηνο. 
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o Αθφκα, ην 62,5% ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε B2C έρνπλ δερζεί 

πξνηάζεηο απφ πειάηεο θαηά πξψην, θαη απφ πξνκεζεπηέο θαηά δεχηεξν ιφγν, 

γηα ζπλεξγαζία. 

 

Με ιίγα ιφγηα νη εηαηξίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην B2C θάλνπλ κέηξηα πξνο κεγάιε 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ελψ γηα λα πξνσζεζεί θαη ζηηο εηαηξίεο πνπ δελ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ ζα πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα ή επηδνηήζεηο απφ ην θξάηνο. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα γίλεη θαη ε ζσζηή εθπαίδεπζε πάλσ ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. 

 

 Ζ ζπκκεηνρή ζην B2C είλαη κεγάιε (53,3%), αιιά φρη εθάκηιιε κε ηα πνζνζηά ζηηο 

ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
90

. Ο Kotler
91

 δειψλεη φηη ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην είλαη παληνχ αιιά ζηελ Διιάδα ζέιεη ιίγε αθφκα πξνζπάζεηα. Όζν αθνξά 

ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ζεκαζία, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κπνξεί λα είλαη ην ζηνηρείν 

πνπ ζα δψζεη ην ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα. Τπάξρνπλ παξαδείγκαηα απφ πεηπρεκέλεο 

επηρεηξήζεηο, φπσο ε„Easy Jet‟, πνπ έρνπλ ζηεξίμεη ηελ επηηπρία ηνπο ζην 

Ζιεθηξνληθφ εκπφξην θαη πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ή ηελ εγεζία 

θφζηνπο έρνπλ απνθηήζεη θάπνην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα
92

. Δίλαη γεγνλφο φηη 

φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην γηα λα 

απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. Απηή ε 

ξαγδαία εμέιημε έρεη δεκηνπξγήζεη έλα έληνλν αληαγσληζκφ κεηαζρεκαηίδνληαο ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο. Οη ζηξαηεγηθέο ηνπ Porter 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαηαθέξεη κία επηρείξεζε λα απνθηήζεη 

ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα. Λφγσ ηεο κηθξήο δηαθνξνπνίεζεο πνπ κπνξεί λα έρεη κία 

επηρείξεζε ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο βαζίδνληαη ζηελ 

δηαθνξά θφζηνπο θαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εγεζία 

θφζηνπο. Δηδηθά ζην ζέκα ηεο αιπζίδαο αμηψλ, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κπνξεί λα 

βειηηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζπλέξγηεο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη λα δψζεη 

πξφζζεηε αμία ζηνλ θαηαλαισηή. Βέβαηα ε ζεσξία ησλ νκάδσλ (clusters) θαίλεηαη λα 
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έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ δπλακηθή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Σν ειεθηξνληθφ 

εκπφξην δελ πεξηνξίδεηαη ζε κία γεσγξαθηθή πεξηνρή αιιά θηλείηαη ζε κία παγθφζκηα 

αγνξά. Απηφ βέβαηα έρεη θαη ηηο αλάινγεο επηπινθέο ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ραξάζζνληαη. Γηα λα θαηαιήμνπκε, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην  

ειεθηξνληθφ εκπφξην επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ.   
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