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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Σν δηαδίθηπν γίλεηαη φιν θαη ζπρλφηεξα πφινο έιμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Πνιινί λένη επηρεηξεκαηίεο ηνικνχλ επηρεηξεκαηηθά μεθηλήκαηα 

(startups) ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο θαηαγξάθεηαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ελφο ηέηνηνπ μεθηλήκαηνο πνπ ζηφρν έρεη ηελ βειηίσζε ησλ 

παξνρψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Ζ εξγαζία μεθηλάεη κε κία βηβιηνγξαθηθή έξεπλα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζην δηαδίθηπν θαη ηηο  λέεο ηάζεηο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο. Αθνχ 

παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, εζηηάδεηαη ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Καζψο ην επηρεηξεκαηηθφ μεθίλεκα πνπ ζα πεξηγξαθεί αθνξά ζηνλ 

θιάδν ηεο ςπρηθήο πγείαο, γίλεηαη κία εζηίαζε ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο, ηελ σξηκφηεηα 

ηνπ ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ ππνθιάδνπ ηεο 

ςπρηθήο πγείαο  γηα δηαρείξηζε κεγάινπ φγθνπ επαίζζεηεο πιεξνθνξίαο φπσο 

ηαηξηθνί θάθεινη, ηζηνξηθφ αζζελψλ θιπ. 

Οη  πξσηνβνπιίεο  θαη νη εμειίμεηο  ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

λέσλ  ηερλνινγηψλ  ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο απνθαιχπηνπλ ηελ  επθαηξία γηα κία 

δηαδηθηπαθή εθαξκνγή κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

έληαμε ησλ δηαδηθηπαθψλ δπλαηνηήησλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ ιεηηνπξγψλ 

ςπρηθήο πγείαο (ςπρηάηξσλ, ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ, 

ςπρνιφγσλ θιπ.) Γεκηνπξγείηαη έλα πξσηφηππν ηεο εθαξκνγήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ έξεπλα αγνξάο ζε 17 ηδηψηεο ςπρηάηξνπο. ε απηήλ ηελ έξεπλα αγνξάο 

βαζίδεηαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εξγαζία θαη γίλνληαη νη 

ζεσξεηηθνί ππνινγηζκνί (Πξνυπνινγηζκφο ρξεκαηνξνψλ) γηα λα αμηνινγεζεί ην 

εγρείξεκα. Ζ εξγαζία θαηαιήγεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ φινπ 

εγρεηξήκαηνο. 
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Δηζαγσγή 
 

 

θνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα ζθηαγξαθήζεη, ζε έλα πξψην 

επίπεδν, ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ «επηρεηξεκαηηθή επθαηξία» φπσο 

δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, λα 

πξνζδηνξίζεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, λα δηακνξθψζεη έλαλ 

θαζνδεγεηηθφ ζθειεηφ γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο (entrepreneurs)  πνπ ηνικνχλ λα 

θάλνπλ έλα μεθίλεκα ζηνλ ειιεληθφ δηαδηθηπαθφ ρψξν. 

Σελ ηειεπηαία πεληαεηία ζηελ Ακεξηθή, πεξίπνπ 5000 λέεο εηαηξίεο εκθαλίδνληαη θάζε 

ρξφλν ζην δηαδίθηπν, απφ απηέο 50 πεξίπνπ ζα εμαγνξαζηνχλ απφ ην GYM (ηα 

αξρηθά ησλ εηαηξηψλ Google – Yahoo – Microsoft) . Οη ππφινηπεο εηαηξίεο  ζα 

δψζνπλ ηε κάρε ηεο επηβίσζεο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή αξέλα 

ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, κε ηελ πξνζδνθία λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ θάπνηνπ 

επελδπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη λα επηηχρνπλ κία θεξδνθφξα ζπκθσλία ζπγρψλεπζεο ή 

εμαγνξάο, πνπ ζα απμήζεη ζεκαληηθά ην αξρηθφ ηνπο θεθάιαην.  

ην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη  κία ηζηνξηθή αλαδξνκή παξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημε 

ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην δηαδίθηπν ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα. 

Αλαθέξνληαη νη δηάθνξνη  ηχπνη επηρεηξεκαηηθψλ εθθηλήζεσλ έηζη φπσο έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζηε βηβιηνγξαθία θαη γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα  λα αλαδεηρζεί ε βαζηθή 

αιιαγή ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ είλαη ε άκεζε δηαζχλδεζε ηφζν ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ φζν θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, αλαθέξνληαη 

θάπνηα επηηπρεκέλα επηρεηξεκαηηθά μεθηλήκαηα (startups) πνπ αθνινχζεζαλ έγθαηξα 

ηηο εμειίμεηο ζην δηαδίθηπν. 

ην δεχηεξν θεθάιαην δίλεηαη έκθαζε ζηελ  επηρεηξεκαηηθή αξέλα ηνπ δηαδηθηχνπ, 

πψο παξάγεηαη θέξδνο, ηη είδνπο εηαηξείεο εκθαλίδνληαη, πψο αλαπηχζζεηαη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην δηαδίθηπν θαη πψο αθνινπζεί, ζηεξίδεη θαη αθνκνηψλεη ε 

ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ηηο δηεζλείο εμειίμεηο.       

Σν ηξίην  θεθάιαην αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά  ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ση 

είδνπο επηρεηξεκαηηθφηεηα αλαπηχζζεηαη ζηνλ ειιεληθφ ηζηφ. Αθνινπζεί άξαγε ε 

εγρψξηα επηρεηξεκαηηθφηεηα ηηο ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ παγθφζκην ηζηφ; 

Γίλεηαη κία αλαθνξά ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επθαηξία έηζη φπσο κπνξνχλ λα 
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απνθαιπθζνχλ ζε θιάδνπο πνπ δελ έρνπλ αθφκα δηεηζδχζεη επαξθψο νη λέεο 

ηερλνινγίεο, φπσο ν θιάδνο ηεο πγείαο πνπ αλαθέξεηαη ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ. 

ην πέκπην θεθάιαην αλαιχεηαη ε εθαξκνγή κίαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο  πνπ 

δηεθδηθεί ηελ ζέζε ηεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ πξνζπαζψληαο λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζην θιάδν ηεο πγείαο. Ζ ηδέα απηή, επηρεηξεί λα ιχζεη 

πξνβιήκαηα θαη λα θαιχςεη αλάγθεο ελφο παξαδνζηαθνχ θιάδνπ, ηνπ θιάδνπ ησλ 

ιεηηνπξγψλ ςπρηθήο πγείαο, πνπ παξαθνινπζεί κε πζηέξεζε ηηο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Αλαιχεηαη  ην Δπηρεηξεκαηηθφ ηεο ζρέδην (Business Plan) θαη ε 

εμέιημή ηεο κέρξη λα απνθξπζηαιισζεί σο επηρεηξεκαηηθή επθαηξία κε δηαθξηηφ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα . 

ην έθην  θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ, νη δπζθνιίεο  

αιιά θαη νη επθαηξίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ρψξν ηεο δηαδηθηπαθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη  γίλεηαη κία πξφβιεςε γηα ην κέιινλ ηεο. Δίλαη πςεινχ ή 

ρακεινχ ξίζθνπ εγρεηξήκαηα ηα startups ζηελ Διιάδα, ηη ρξεκαηνδνηηθέο 

δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ; Ση πξνβιήκαηα κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο μεθηλψληαο έλα 

ηέηνην βήκα θαη βέβαηα είλαη θαιή επνρή ή φρη κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο λα ηνικήζεη θάπνηνο έλα startup θαη εηδηθά ζηελ Διιάδα; 
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Κεθάιαην 1. 
 

Ζ Δμέιημε ηνπ δηαδηθηύνπ
 

 

1.1 Μοπθέρ επισειπημαηικών εκκινήζευν (startups)  

 

Με ηελ εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ θαζηέξσζή ηνπ σο έλα απφ ηα βαζηθφηεξα 

κέζα ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο, νη αλάγθεο γηα δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη 

αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πνιιαπιαζηάζηεθαλ, ελψ ην  θφζηνο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ  

κεηψζεθε ζεκαληηθά. Πιένλ, δελ είλαη απαξαίηεην κία εηαηξία, αλεμάξηεηα ηνπ 

κεγέζνπο ηεο, λα έρεη πςεινχ θφζηνπο εγθαηαζηάζεηο, θηίξηα θαη γξαθεία, θαζψο 

κπνξεί λα ππάξρεη θαη λα ιεηηνπξγεί κέζα απφ έλα εηθνληθφ (virtual) πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο. Ζ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο κεραληθνχο είλαη πιένλ δπλαηή, αθφκα θαη 

αλ νη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο είλαη γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλεο.   

Ζ ηερλνγλσζία θαζψο θαη ε εκπεηξία δηαθηλνχληαη ειεχζεξα θαη νη κεραληθνί 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε αθφκα θαη ζε έηνηκα θνκκάηηα 

πεγαίνπ θψδηθα (open source) πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα 

αμηνπνηεζνχλ εκπνξηθά ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πιεξψλνπλ κεγάια πνζά γηα άδεηεο 

θαη δηθαηψκαηα ρξήζεο. Τπνινγίδεηαη φηη ζήκεξα ην θφζηνο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ 

είλαη ην έλα δέθαην ηνπ θφζηνπο πνχ είρε ην 1995. Όπσο δήισζε θαη ν Paul Graham, 

έλαο απφ ηνπο πνιχ επηηπρεκέλνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ην θφζηνο πιένλ 

ελφο μεθηλήκαηνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην δηαδίθηπν δελ ππεξβαίλεη 

ην θφζηνο κίαο θαιήο ηδέαο. (Walsh, B. 2009) 

Σν 2005 ηδξχζεθε ζηελ Ακεξηθή , κία εηαηξία ρξεκαηνδφηεζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ κε 

ηελ νλνκαζία Y combinator (http://ycombinator.com/apply.html)  φπνπ  νπζηαζηηθά 

εηζήγαγε έλα λέν κνληέιν ρξεκαηνδφηεζεο. Γχν θνξέο ην  ρξφλν έλα κηθξφ ζρεηηθά 

πνζφ, ηεο ηάμεο ησλ 18 ρηιηάδσλ δνιαξίσλ, επελδχεηαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ 

εηαηξηθψλ εθθηλήζεσλ  (startups) γηα λα κεηαθεξζεί ε επηρεηξεκαηηθή ηδέα ζην Silicon 

Valley γηα 3 κήλεο, λα δηακνξθσζεί θαη λα κεηαζρεκαηηζηεί απφ έκπεηξνπο 

ζπκβνχινπο ζηελ αγνξά ηνπ δηαδηθηχνπ, ζε εηαηξία έηνηκε λα δηεθδηθήζεη 

ρξεκαηνδφηεζε απφ επελδπηέο. Τπάξρεη πιένλ ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο ε 

πεπνίζεζε φηη κηα νκάδα 20 πξνγξακκαηηζηψλ κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί κε 

http://ycombinator.com/apply.html
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ζρεηηθά ρακειφ επελδπηηθφ θφζηνο ηεο ηάμεο ησλ 20,000 -50,000 δνιαξίσλ ζε κία 

επηηπρεκέλε εηαηξία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. (Walsh B.,2009)  

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία (Walsh B., 2009) έρνπλ εληνπηζηεί πέληε κνξθέο 

επηρεηξεκαηηθψλ εθθηλήζεσλ: 

α) ε παξαδνζηαθή (traditional) ,  

β) ε κηθξή αλεμάξηεηεο παξνρήο ινγηζκηθνχ (micro ISV ),  

γ) ε ζπκπιεξσκαηηθνχ ή παξαπιήζηνπ έξγνπ (side project),  

δ) ε εθθίλεζε πνπ βαζίδεηαη ζε αλνηρηνχ πεγαίνπ θψδηθα έξγα (open source 

projects),  

ε)  ε ζχγρξνλε δηαδηθηπαθή εθθίλεζε (modern online Software Startup).  

α) Παξαδνζηαθή (traditional)  

Δίλαη ε πην δνθηκαζκέλε κνξθή εθθίλεζεο. Έλαο επηρεηξεκαηίαο κε ηα ζηειέρε ηνπ 

θαη ηνπο έκπεηξνπο πξνγξακκαηηζηέο έξρνληαη ζε επαθή κε επελδπηέο γηα λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ πξνψζεζε, πηζαλφλ λα αλαζέζνπλ ηελ δηαθήκηζε ηνπο ζε 

θάπνηα εηαηξία ή ζε ηερλνινγηθά πεξηνδηθά θαη ηέινο ζε θάπνηα εηαηξία ζπκβνχισλ 

ηελ έξεπλα αγνξάο, ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ην ινγηζκηθφ πξντφλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ. Δίλαη έλα θιαζζηθφ μεθίλεκα πνπ δελ αλακέλεη θέξδε απφ ηελ αξρή, 

βαζίδεηαη ζην επελδπκέλν θεθάιαην  θαη βεβαίσο απαηηεί επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο 

ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ζηειέρε ηθαλά λα πινπνηήζνπλ ην φξακα ηνπ 

ηδξπηή. Πνιιέο κεγάιεο εηαηξίεο φπσο νη eBay, Amazon, PayPal, Google, YouTube, 

Skype μεθίλεζαλ έηζη. Απηφ ην κνληέιν δνχιεπε θαη δνπιεχεη αθφκε αλ ππάξρεη 

επηρεηξεκαηηθή απζεληία. ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 θαη ηνπ ΄90 ήηαλ ε κνλαδηθή 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην δηαδίθηπν.  

β) Μηθξή αλεμάξηεηεο παξνρήο ινγηζκηθνχ (micro – Independent Software 

Ventor(ISV))  

Βαζίδεηαη ζε έλαλ ή δχν έκπεηξνπο κεραληθνχο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ ελψ 

δνπιεχνπλ ζε θάπνηνλ εξγνδφηε, εληνπίδνπλ κία επηρεηξεκαηηθή επθαηξία, κία 

θαηαλαισηηθή αλάγθε θαη επελδχνληαο ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ρξφλν, ρσξίο λα 
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αλαδεηήζνπλ ρξεκαηνδφηεζε, αλαπηχζζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηνπ εκπνξίνπ φπσο Windows, Mac, 

iPhone θιπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ επηηπρίαο ε βαζηά 

ηερληθή θαηάξηηζε, ζηνηρεηψδεο αηζζεηηθφ θξηηήξην αιιά νπζηαζηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

αηφκσλ λα αιιάδνπλ ξφινπο θαη λα κεηαθηλνχληαη κε άλεζε ζε έλα επξχ θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξεί λα μεθηλάεη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε ησλ πειαηψλ  θαη λα δηεπξχλεηαη σο ηελ πξνψζεζε θαη ηηο 

πσιήζεηο. Δίλαη έλα πνιχ δχζθνιν επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ 

θφξηνπ εξγαζίαο ησλ ηδξπηψλ νη νπνίνη ζπλήζσο δηαηεξνχλ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή, 

ηελ ζέζε εξγαζίαο ηνπο. Τπάξρνπλ σζηφζν αξθεηά επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα 

εηαηξηψλ πνπ μεθίλεζαλ ζαλ αλεμάξηεηνη παξνρείο ινγηζκηθνχ θαη κεηεμειίρζεθαλ ζε 

επηηπρεκέλεο εηαηξίεο κε εθαηνληάδεο εξγαδφκελνπο θαη  πςειφ ηδίξν φπσο νη 

εηαηξίεο  Fog Creek Software, Brisworks  θαη IDV Solutions (Walsh B, 2006)  

γ) πκπιεξσκαηηθνχ έξγνπ (side Project)  

Απηνχ ηνπ είδνπο νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην δηαδίθηπν μεθηλάλε κε κία 

ηπραηφηεηα, θαζψο δελ πξφθεηηαη γηα ζπληνληζκέλεο πξσηνβνπιίεο κε ζθνπφ ηελ 

θάιπςε θάπνηαο θαηαλαισηηθήο αλάγθεο αιιά πεξηζζφηεξν γηα πξσηνβνπιίεο 

κεκνλσκέλσλ  πξνγξακκαηηζηψλ. Οη πξνγξακκαηηζηέο απηνί,  πεηξακαηίδνληαη ή 

εθηνλψλνπλ ηελ δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ, 

εθαξκνγψλ ή αθφκα θαη θνκκαηηψλ θψδηθα κε ζθνπφ λα δεκνζηνπνηήζνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο θαη λα εληζρχζνπλ ην πξνγξακκαηηζηηθφ ηνπο πξνθίι. Τπάξρνπλ 

φκσο πεξηπηψζεηο πνπ ηα έξγα απηά πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ ή 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ αθεηεξία γηα ηνλ εληνπηζκφ κίαο επηρεηξεκαηηθήο αλάγθεο ή 

αθφκα θαη νινθιεξψλνπλ έλα άιιν αδχλακν επηρεηξεκαηηθφ μεθίλεκα. Σέηνην 

παξάδεηγκα είλαη ην Blog Action Day (http://blogactionday.change.org/)  πνπ μεθίλεζε 

ζαλ κία πξσηνβνπιία ελφο απζηξαινχ ζρεδηαζηή ηζηνζειίδσλ θαη ζήκεξα 

ππνινγίδεηαη φηη έρεη εθαηνκκχξηα αλαγλψζηεο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη είλαη κία απφ ηηο 

ηζηνζειίδεο κε ηε κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα παγθνζκίσο. Σν θφζηνο ελφο ηέηνηνπ 

εγρεηξήκαηνο πεξηνξίδεηαη ζε κεξηθά εθαηνληάδεο επξψ γηα ηελ αγνξά ηνπ 

απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηε ζπλδεζηκφηεηα κε ην δηαδίθηπν 

(virtual private server), ελψ ε πηζαλφηεηα λα δεκηνπξγεζεί κηα πξνζνδνθφξα εηαηξία 

κέζα απφ κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία είλαη κηθξή αιιά ππάξρεη. (Walsh Β,2009) 
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δ) Αλνηρηνχ πεγαίνπ θψδηθα (open source)  

Απηή ε δξαζηεξηφηεηα κνηάδεη αξθεηά κε ηελ πξνεγνχκελε, ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ ή 

παξαπιήζηνπ έξγνπ, κφλν πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ παξαγσγή θψδηθα. Μέζα 

απφ ηελ έληνλε πξνγξακκαηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πάλσ ζε πεγαίν θψδηθα πνπ 

δηαθηλείηαη ειεχζεξα ζην δηαδίθηπν, ππάξρεη κία αλεθηίκεηα πςειή παξαγσγή θψδηθα 

ηφζν ζε φξνπο πνζφηεηαο φζν θαη ζε φξνπο  πνηφηεηαο, θαζψο ε αλάπηπμε ηνπ 

ινγηζκηθνχ απηνχ, είλαη πξντφλ ζπλεξγαζίαο πξνγξακκαηηζηψλ ζε παγθφζκηα 

εκβέιεηα. Σα πξντφληα πνπ πηζαλά λα πξνθχςνπλ απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα 

κπνξεί λα ζπγθεληξψζνπλ ην άκεζν ελδηαθέξνλ άιισλ εηαηξηψλ κε ζθνπφ ηελ αγνξά 

ηνπο θαη ηελ απνθιεηζηηθή εκπνξηθή ηνπο δηάζεζε φπσο ηα πξντφληα Mozilla θαη  

Firefox, ε βάζε δεδνκέλσλ  MySQL , ή κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ απφ κία άιιε εηαηξία 

ή ίζσο θαη λα ππξνδνηήζνπλ κία λέα επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία. Καη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε είλαη αξθεηά δχζθνιν λα νδεγεζεί εχθνια ν εκπιεθφκελνο 

πξνγξακκαηηζηήο ζε πςειή θεξδνθνξία. 

ε) χγρξνλε δηαδηθηπαθή (modern online Software startup) 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε έρνπκε ηε ζχζηαζε κίαο νκάδαο κε θηιηθέο ζπλήζσο 

ζρέζεηο, ζπκπιεξσκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη κηθξή ρξεκαηνδφηεζε απφ ην νηθνγελεηαθφ 

θπξίσο πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε κίαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο πνπ ζα θαιχπηεη 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ελφο ζηνρεπκέλνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Καζνξηζηηθφ ξφιν 

γηα ηελ επηηπρία κηαο ηέηνηαο εθθίλεζεο παίδεη ε πξσηνηππία ηεο εθαξκνγήο θαη ε 

πνηφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο. Δδψ δελ έρνπκε απαξαίηεηα έλα εγρείξεκα 

πςεινχ αξρηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο, αθνχ ν βαζηθφηεξνο παξάγνληαο θφζηνπο ζηελ 

αξρή είλαη ε αλάπηπμε ηεο ίδηαο ηεο εθαξκνγήο. Θα  πξέπεη φκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ε βαζηθή ζεσξία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαζψο 

δεηήκαηα φπσο ε θνζηνιφγεζε, ε ηηκνιφγεζε, ην κέγεζνο αγνξάο θαη νη πξνβιέςεηο 

είλαη απαξαίηεην λα ππνινγηζηνχλ πξηλ απφ κία ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξεκαηηθή 

εθθίλεζε. ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζεηαη θαη ην παξάδεηγκα πνπ ζα αλαιπζεί ζηα 

πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.   
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1.2 Από ηο διαδίκηςο ζηον άμεζα ζςνδεδεμένο κόζμο  

 

Δίλαη γεγνλφο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα παξαπάλσ, φηη ζήκεξα είλαη πνιχ πην 

εχθνιν απφ πνηέ λα μεθηλήζεη κηα εηαηξεία, φκσο ην λα αλαρζεί ζε κία εηαηξεία 

εθαηνκκπξίσλ πειαηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν, απαηηεί ρξφλν. Σν λα δεκηνπξγεζεί κηα 

εηαηξεία θαη λα πξνσζεζεί κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη θάηη πνπ επηρεηξείηαη θαζεκεξηλά θαη 

επηηπγράλεη κε ρακειφ θφζηνο, θαηνξζψλνληαο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο λα 

ζπγθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ. Σν λα θαηνρπξσζεί φκσο ζηνλ άκεζα 

ζπλδεδεκέλν θφζκν θαη λα θαξπνθνξήζεη ζηελ παγθφζκηα αγνξά απαηηεί θεθάιαηα. 

Γη‟ απηφ αθφκα θαη ζήκεξα ην επελδπηηθφ θεθάιαην παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε θαη ζηελ εδξαίσζε κηαο εηαηξείαο. Όζν νη ρξήζηεο απμάλνληαη , απμάλνληαη 

θαη νη απαηηήζεηο γηα ππνζηήξημε θαη εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Ζ εηαηξία δελ 

κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηελ απηνρξεκαηνδφηεζε θαη ζα ρξεηαζηεί πην εμειηγκέλα 

εξγαιεία θαη ππνδνκέο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ απμαλφκελε ρξήζε. (Amor D, 

2002) 

Έηζη ινηπφλ, αθφκα θαη νη εηαηξίεο πνπ μεθηλνχλ ζην δηαδίθηπν, δελ κπνξνχλ λα 

απνθχγνπλ ηελ θιαζηθή πνξεία πνπ επηβάιιεηαη ζε  θάζε λέα εθθίλεζε αθφκα θαη αλ 

ηα πνζά είλαη κηθξφηεξα. Έλαο λένο επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα αλαδεηήζεη αξρηθά κία 

ρξεκαηνδφηεζε, λα ππνινγίζεη ην λεθξφ ηνπ ζεκείν θαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα 

ηηο αξλεηηθέο ρξεκαηνξνέο ζην μεθίλεκά ηνπ. 

Μία άιιε παξάκεηξνο πνπ δπζθνιεχεη ηελ επηηπρία είλαη ην γεγνλφο φηη αθξηβψο 

επεηδή ην θφζηνο εθθίλεζεο είλαη ρακειφ, ππάξρεη έληνλε θαη απμαλφκελε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα – απηνχ ηνπ επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ - ζην δηαδίθηπν , ε  

νπνία εληνπίδεηαη ζαλ ζφξπβνο (noise)  θαη ν λένο επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα βξεη 

ηξφπνπο λα δηαθνξνπνηεζεί θαη λα μερσξίζεη. Τπάξρνπλ ηξφπνη λα δηαθνξνπνηεζεί 

θαλείο κε ρακειφ θφζηνο, εηδηθά εάλ ην αληηθείκελν ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο έρεη ζηνηρεία πξσηνηππίαο ή απεπζχλεηαη ζε πνιχ εηδηθεπκέλνπο 

ρξήζηεο. πλήζσο φκσο, ην λα μερσξίζεη κηα λέα επηρείξεζε απφ ην «ζφξπβν» 

απαηηεί νξγαλσκέλν ηξφπν πξνψζεζεο (marketing), ηερληθά θαηαξηηζκέλν ηκήκα 

πσιήζεσλ θαη ππνζηήξημεο θαη θαηά ζπλέπεηα νη θεθάιαηαθέο αλάγθεο απμάλνληαη .  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εμέιημεο ησλ εηαηξεηψλ ζην δηαδίθηπν, ηφζν ησλ λέσλ φζν 

θαη ησλ ήδε ππαξρφλησλ, φηη πξνθεηκέλνπ λα μερσξίζνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ 
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ζηελ φιν θαη απμαλφκελε δηαζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ,  δηαθνξνπνηνχλ ην πεξηβάιινλ 

ηνπ ρξήζηε (front end) αλάινγα κε ηηο αλάγθεο / ζπλήζεηεο θάζε νκάδαο ρξεζηψλ, 

ελψ ηαπηφρξνλα ελνπνηνχλ ηελ πιεξνθνξία ζηηο βάζεηο ηνπο (back end), ψζηε λα 

πξνζζέηνπλ αμία ζηελ ζπζζσξεπκέλε πιεξνθνξία. Γελ είλαη ηπραίν γηα παξάδεηγκα 

πνπ αθφκα θαη ε Google πνπ δελ έρεη θάπνην πνιχπινθν πεξηβάιινλ ρξήζηε, 

εκθαλίδεη ζην ινγφηππφ ηεο εηθφλεο ζρεηηθέο κε ηηο επεηείνπο θάζε ρψξαο. 

Σαπηφρξνλα επελδχεη ηεξάζηηα πνζά ζην ηκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο γηα λα 

μαλαζρεδηάζεη ηνπο αιγφξηζκνχο ηεο, ψζηε λα κπνξεί λα αλαηξέρεη επθνιφηεξα ζηελ 

πιεξνθνξία πνπ απνζεθεχεη ζηνπο δηαζπλδεδεκέλνπο εμππεξεηεηέο ηεο (servers). 

Οη δηάθνξεο εθαξκνγέο δελ πεξηνξίδνληαη πιένλ ζην επίπεδν ηνπ πξνζσπηθνχ 

ππνινγηζηή (PC). Δθαξκνγέο γηα θηλεηά , ζηαζεξά ηειέθσλα θαη ηειενξάζεηο πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ πξφζβαζε ζηε δηαδηθηπαθή πιεξνθνξία ζεκαηνδνηνχλ ηηο εμειίμεηο 

ζην κέιινλ ηεο δηαδηθηπαθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Ζ ειθπζηηθή αξρηηεθηνληθή ησλ ηζηνζειίδσλ, ε δηαδηθηπαθή δηάζεζε θαη πξνψζεζε 

ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ε απνζήθεπζε θαη αλάθιεζε φγθνπ δεδνκέλσλ δελ αξθεί 

πιένλ. ήκεξα είλαη εκθαλήο ε αλάγθε δηαζχλδεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. ε έλαλ 

δηαζπλδεδεκέλν θφζκν, ε πιεξνθνξία πξέπεη λα είλαη ζπγθεληξσκέλε θαη 

νξγαλσκέλε κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκε απφ δηαθνξεηηθά 

γεσγξαθηθά ζεκεία θαη απφ νπνηαδήπνηε ηεξκαηηθή ζπζθεπή ηθαλή λα νινθιεξσζεί 

ζηνλ παγθφζκην ηζηφ.  Δηαηξείεο φπσο ε ΗΒΜ θαη ε Oracle επελδχνπλ ηεξάζηηα πνζά 

ζηελ αγνξά βάζεσλ δεδνκέλσλ (MySQL, Solid etc.) θαη θαίλεηαη φηη ζην κέιινλ ν 

θιάδνο ηεο πιεξνθνξηθήο ζα θηλεζεί ζηελ θαηεχζπλζε φιν θαη ηζρπξφηεξσλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ (Databases) κε κεγάιε απφθξηζε θαη δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο κεγάινπ 

αξηζκνχ ρξεζηψλ θαη πνηθηιίαο ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ, θαζψο ε αλάγθε γηα 

ζπγθέληξσζε ηεο πιεξνθνξίαο έξρεηαη σο επαθφινπζν ηεο κεηάβαζεο απφ ηνπο 

δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ζηνλ άκεζα ζπλδεδεκέλν θφζκν.  

Ζ κεηάβαζε απηή εθηφο απφ ηηο επηδξάζεηο ζηελ ηερλνινγία έρεη θαη άκεζε επίδξαζε 

ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη δεκηνπξγψληαο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη φ,ηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη. ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεηε ε αλαθνξά ζηελ εμάπισζε ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social networks) πνπ θεξδίδνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο κέξα κε ηε κέξα. Σν 2010 έρεη ραξαθηεξηζηεί ε ρξνληά ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. (Lacombe D, 2011)  
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1.3 Ιζηοπίερ επιηςσίαρ 

 

 
α. Ζ εηαηξεία Goodreads 

Ηδξπηήο ηεο εηαηξίαο  «Goodreads» (http://www.goodreads.com/) θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο είλαη ν  Otis Chandler. Σελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο επηζθέπηνληαη  7 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο  ην κήλα εθ ησλ νπνίσλ νη  100,000 είλαη λένη  ρξήζηεο. 

Μεληαία ε ηζηνζειίδα θαηαγξάθεη 55 εθαηνκκχξηα ρηππήκαηα  (hits or page views) 

ελψ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ νκψλπκε εηαηξεία κε 11 εξγαδφκελνπο θαη έδξα ηελ 

άληα Μφληθα ζηελ Καιηθφξληα. 

Ζ εηαηξία «Goodreads» κπνξεί λα ζεσξεζεί πιένλ  έλα κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνπο αξέζεη λα δηαβάδνπλ βηβιία. Μπνξνχλ λα βξνπλ 

θαηαιφγνπο βηβιίσλ, λα επηθνηλσλήζνπλ κε αλαγλψζηεο ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο 

βηβιίσλ ή βηβιίσλ πνπ ζα ήζειαλ λα δηαβάζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο ζπγγξαθείο 

θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο θξηηηθέο ηνπο. Ο ηδξπηήο ηεο εηαηξίαο  Goodreads μεθίλεζε 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006 θαη φηαλ ε ηζηνζειίδα ηνπ  έθηαζε ηνπο 

100,000 ρξήζηεο, επελδπηηθνί νίθνη φπσο True Ventures , a Palo Alto θαη Calif BES 

VC ηνλ ρξεκαηνδφηεζαλ κε δάλεην χςνπο 2 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.  

Σα έζνδα ηεο εηαηξίαο Goodreads πξνέξρνληαη θπξίσο απφ εθδνηηθνχο νίθνπο θαη 

ζπγγξαθείο πνπ δηεθδηθνχλ κηα ζέζε ζηελ  «to read» ιίζηα ηνπ “Goodreads”. 

(Juergen M., 2011) 

β. Ζ εηαηξεία CardCorp 

Μία κηθξή εηαηξία εθηππψζεσλ εηζέξρεηαη κε επηηπρία ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη 

δηαπηζηψλεη φηη ε ειεχζεξε δηαθίλεζε πιεξνθνξίαο εληζρχεη ηε ιήςε πξσηνβνπιηψλ 

θαη απνθάζεσλ. Ο δηθηπαθφο ηφπνο, πνπ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 

1998, άλνημε ην δξφκν γηα ηελ κέζνδν  DIY (do-it-yourself, "θάλ' ην κφλνο ζνπ") print 

design, φπνπ νη πειάηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα παξαγγείινπλ ηηο δηθέο 

ηνπο επαγγεικαηηθέο θάξηεο θαη άιια είδε εληχπσλ επηθνηλσλίαο θαη λα ηα 

παξαιάβνπλ ηελ επφκελε θηφιαο εκέξα. Απέδεημαλ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ φηη νη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, 

ζε κηα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή αγνξά. 

http://www.goodreads.com/
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=653
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=549
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Ζ πξφθιεζε ήηαλ λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξνζθνξά κηαο ππεξεζίαο πνπ ζα είλαη 

ηαρχηεξε, νηθνλνκηθφηεξε, ζα ειαρηζηνπνηεί ηα ιάζε θαη ζα ηθαλνπνηεί ζην κέγηζην 

βαζκφ ηνπο πειάηεο. Γεκηνχξγεζαλ ινηπφλ έλαλ πιήξσο δηαδξαζηηθφ δηθηπαθφ ηφπν 

(www.cardcorp.co.uk). Οη πειάηεο ειέγρνπλ ηα πάληα, απφ ηε γξακκαηνζεηξά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηε δηάηαμε ηεο εθηχπσζεο κέρξη ην ρξψκα θαη ην είδνο ηνπ 

ραξηηνχ. Οη εηαηξηθνί πειάηεο δνπιεχνπλ κε πην ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, εάλ 

σζηφζν ζπλαληήζνπλ νπνηαδήπνηε δπζθνιία, βξίζθεηαη πάληνηε θάπνηνο ππάιιεινο 

ηεο εηαηξίαο CardCorp ζηελ άιιε άθξε ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο γηα λα ηνπο 

βνεζήζεη. ην back-end ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ην κεραληζκφ δει. πίζσ απφ ηε 

"βηηξίλα" ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ε Card Corporation είηε ηππψλεη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο ηηο παξαγγειίεο είηε ηηο αλαζέηεη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο πνπ 

βξίζθνληαη ζην πιεζηέζηεξν γεσγξαθηθφ ζεκείν κε ηνλ πειάηε.  

χκθσλα κε ηνπο ηδξπηέο ηεο, ε ίδηα ε αγνξά ππαγνξεχεη ηηο ηερλνινγηθέο αλάγθεο 

θαη ην δηαδίθηπν είλαη ν θαηαιχηεο πνπ θαζηζηά ηελ πξνψζεζε ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ απνδνηηθφηεξε. Ζ CardCorp θέξδηζε αλππνιφγηζηα νθέιε επελδχνληαο 

ζηε δεκηνπξγία δηθνχ ηεο δηθηπαθνχ ηφπνπ σο εξγαιείνπ πξνψζεζεο  θαη 

πξνζθνξάο ππεξεζηψλ, ελψ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ηεο επέηξεςε λα θζάζεη ζε 

ηέηνην βαζκφ εζσηεξηθήο νινθιήξσζεο θαη επειημίαο, πνπ θαλέλα άιιν ζπκβαηηθφ 

κέζν δελ ζα κπνξνχζε λα ηεο πξνζθέξεη. ( Bridge IT S.A, 2007)  

γ. Ζ εηαηξεία Materealise 

Μέζσ ηεο αμηνπνίεζεο αζθαινχο ινγηζκηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην Γηαδίθηπν, ε 

βειγηθή εηαηξία Materialise παξάγεη κνληέια λέσλ πξντφλησλ κέζα ζε 24 ψξεο. Σν 

απνηέιεζκα είλαη ε δηεχξπλζε ηεο πειαηεηαθήο ηεο βάζεο κε άκεζε ζπλέπεηα  ηελ 

πξνψζεζε θαη ησλ ππφινηπσλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη.  

Ζ ζεκεξηλή νηθνλνκία απαηηεί φιν θαη πεξηζζφηεξα λέα πξντφληα κε νινέλα 

απμαλφκελν ξπζκφ. Γη' απηφ θαη ε "ηαρεία πξνηππνπνίεζε" -ε γξήγνξε παξαγσγή 

πξντνληηθψλ κνληέισλ- έρεη θαηαζηεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζηελ φιε ζρεδηαζηηθή 

δηαδηθαζία. Ζ ηαρχηεηα πξνηππνπνίεζεο κπνξεί λα απμεζεί είηε κέζσ ηεο 

επηηάρπλζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ είηε κέζσ ηεο απεπζείαο  

επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ εηαηξία Materialise, πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ ηαρεία 

πξνηππνπνίεζε, θαηφξζσζε λα ζπλδπάζεη θαη ηα δχν απηά ζηνηρεία κε κνλαδηθφ 

http://www.cardcorp.co.uk/
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=243
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=549
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ηξφπν. Δίλαη ζήκεξα ηθαλή λα παξάγεη λέα κνληέια πξντφλησλ κέζα ζε κία εκέξα θαη 

λα ηα παξαδίδεη κέρξη ηηο 12 ην κεζεκέξη ηεο επνκέλεο.  

Ζ εηαηξία Materialise έρεη ζπλδπάζεη ηελ πςειή ηαρχηεηα παξαγσγήο κε ην δηαδίθηπν 

(Internet). Οη πειάηεο κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ ην δσξεάλ ινγηζκηθφ πνπ παξέρεηαη 

κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηεο ηφπνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο πεξηβάιινλ ελδνεπηθνηλσλίαο  

κεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ πειάηε. Σν back-end ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ πεξηιακβάλεη 

δσξεάλ ινγηζκηθφ πνπ εγθαζίζηαηαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ πειάηε θαη ινγηζκηθφ 

δηαθνκηζηή (server software) πνπ ειέγρεη ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο.  

Απφ ηελ ίδξπζή ηεο ην 1990  κέρξη θαη ζήκεξα, ε βειγηθή εηαηξία απέθηεζε εγεηηθή 

ζέζε ζηελ ηαρεία πξνηππνπνίεζε θαη ζην ζρεδηαζκφ ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ. Ξεθίλεζε 

κε πξνζσπηθφ 3 αηφκσλ κε έδξα ην Βέιγην θαη ζήκεξα δηαζέηεη 130 ππαιιήινπο ζε 

φιε ηελ Δπξψπε. Ζ ηδέα ηεο παξάδνζεο ησλ πξντνληηθψλ κνληέισλ ηελ επφκελε 

θηφιαο εκέξα είλαη "πξσηάθνπζηε", αθφκε θαη ζην "γξήγνξν" ρψξν ηεο 

πξνηππνπνίεζεο, φπνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο νη παξαδφζεηο γίλνληαη κέζα ζε  4 

έσο 15 εξγάζηκεο εκέξεο. 

Με ηε ρξήζε απηήο ηεο ππεξεζίαο, ν πειάηεο δελ ρξεηάδεηαη λα επελδχζεη ζε αθξηβά 

κεραλήκαηα εληφο ηεο εηαηξίαο ηνπ, νχηε ππάξρεη ιφγνο λα ζθέπηεηαη ηε ζπληήξεζε 

ηνπ εμνπιηζκνχ, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θ.ιπ., θαζψο ην κφλν πνπ 

απαηηείηαη είλαη ε θαηά πξνζέγγηζε ζρεδίαζε ηνπ κνληέινπ ζην ζρεδηαζηηθφ 

πξφγξακκα (CAD)  θαη ε απνζηνιή ηνπ ζσζηνχ αξρείνπ ζηελ εηαηξία  Materialise. 

H βειγηθή επηρείξεζε θαηφξζσζε κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηεο ηφπνπ σο θαλαιηνχ 

πξνψζεζεο  θαη κέζνπ πξνζθνξάο πνιχηηκσλ ππεξεζηψλ λα απνθηήζεη λένπο 

πειάηεο, λα απμήζεη ζεακαηηθά ηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ 

ηεο, θαη λα γλσξίζεη γξήγνξε επέθηαζε ζηελ Δπξψπε. (Bridge IT S.A, 2007)  
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Κεθάιαην 2 
 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην δηαδίθηπν 

 

2.1 Τύποι επισειπημαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ ζηο διαδίκηςο 

Σα επηρεηξεζηαθά κνληέια είλαη ίζσο ηα πην ζπδεηεκέλα θαη ηα ιηγφηεξα θαηαλνεηά 

ζέκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ (web). Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο αλαθνξέο ζην πσο ην 

δηαδίθηπν αιιάδεη ηα παξαδνζηαθά επηρεηξεζηαθά κνληέια, αιιά ππάξρεη αλακθίβνια 

αζαθήο αίζζεζε ηη αθξηβψο ελλννχλ. 

ηελ πην βαζηθή έλλνηα, ην επηρεηξεζηαθφ κνληέιν είλαη ε ηερλνδνκή (κέζνδνο) ηνπ 

επηρεηξείλ απφ ηελ νπνία κία εηαηξεία κπνξεί λα ζπληεξεζεί απφ κφλε ηεο , πξάγκα  

ην νπνίν ζεκαίλεη, δεκηνπξγία εζφδσλ. Σν επηρεηξεζηαθφ κνληέιν εμεγεί πψο κία 

εηαηξεία δεκηνπξγεί ρξήκαηα πξνζδηνξίδνληαο ην θεθάιαηφ ηεο. (Blank S.D., 2006) 

Μεξηθά κνληέια είλαη αξθεηά απιά. Μία εηαηξία παξάγεη έλα αγαζφ ή κία ππεξεζία 

θαη ην πνπιάεη ζηνπο πειάηεο. Δάλ φια πάλε θαιά θαη ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο 

ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο  ιεηηνπξγίαο ηεο  ηφηε  ε εηαηξεία έρεη θέξδνο.  

Άιια κνληέια κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθα. Σα πξνγξάκκαηα ηνπ 

ξαδηνθψλνπ θαη ηεο ηειεφξαζεο είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα. Με φιε απηή ηελ 

θηινινγία γηα ηα “δσξεάλ” επηρεηξεζηαθά κνληέια ζην δηαδίθηπν, εχθνια μεράζακε φηη 

ηνλ πεξαζκέλν αηψλα, ηα πξνγξάκκαηα ξαδηνθψλνπ θαη αξγφηεξα ηεο ηειεφξαζεο, 

εθπέκπνληαλ  δηακέζνπ ησλ ξαδηνθπκάησλ δσξεάλ ζε νπνηνλδήπνηε θαηείρε έλαλ 

δέθηε. Ο εθπέκπσλ απνηειεί κέξνο ελφο πνιχπινθνπ δηθηχνπ δηαλνκέσλ, 

δεκηνπξγψλ πεξηερνκέλνπ, δηαθεκηζηψλ (θαη ησλ πξαθηνξείσλ ηνπο) θαη αθξναηψλ ή 

ζεαηψλ. ην ηέινο, πνηνο απνθηά ρξήκαηα θαη πφζα πνιιά δελ είλαη πάληα 

μεθάζαξν. Ζ θαηαθιείδα πξνθχπηεη απφ πνιινχο αληαγσληζηηθνχο παξάγνληεο. 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-commerce) ζα δψζεη αθνξκή λα δεκηνπξγεζνχλ λέα είδε 

επηρεηξεζηαθψλ κνληέισλ. Απηφ είλαη βέβαην, αιιά ην δηαδίθηπν είλαη πηζαλφλ λα 
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μαλαεθεχξεη ηα δνθηκαζκέλα θαη απνδεδεηγκέλα κνληέια. Ο πιεηζηεξηαζκόο είλαη 

έλα ηέιεην παξάδεηγκα. Έλα απφ ηα παιαηφηεξα επηρεηξεζηαθά κνληέια, νη 

πιεηζηεξηαζκνί έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζ‟ φιν ηνλ θφζκν γηα λα θαζνξίζνπλ 

ηηο ηηκέο ζε αγξνηηθά πξντφληα, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο  θαη αληηθείκελα 

αμίαο, φπσο είδε γθαιεξί θαη αληηθεξί. Δηαηξίεο φπσο ε εηαηξία eBay έρνπλ 

εθιατθεχζεη ην κνληέιν ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ θαη έρνπλ δηεπξχλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζην δηαδίθηπν ζε έλα κεγάιν εχξνο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Γηαβάδνληαο ηελ αξζξνγξαθία (Rappa Μ, 2010) ππάξρνπλ επηρεηξεζηαθά κνληέια 

θαηεγνξηνπνηεκέλα κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. ήκεξα κπνξεί θάπνηνο λα 

παξαηεξήζεη φηη δελ ππάξρεη απιή, πεξηεθηηθή θαη πεηζηηθή ηαμηλφκεζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ κνληέισλ ζην δηαδίθηπν. Έηζη, κεξηθά απφ ηα γεληθά είδε (generic) 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνληέισλ ηα νπνία είλαη δηαθξηηά ζην δηαδίθηπν 

ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

 Μεζηηεία (Brokerage) 

 Γηαθήκηζε (Advertising) 

 Πεξηερφκελα Πιεξνθνξηψλ (Infomediary) 

 Δκπνξεία (Merchant) 

 Παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (Manufacturer) 

 Αδειθνπνίεζε (Affiliate) 

 Κνηλφηεηα (Community) 

 πλδξνκή (Subscription) 

 Κνηλήο σθέιεηαο (Utility) 

Απηά ηα κνληέια εθαξκφδνληαη κε πνιινχο ηξφπνπο. Δπηπιένλ, θάζε εηαηξεία κπνξεί 

λα ζπλδπάζεη δηαθνξεηηθά κνληέια σο κέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο ζηξαηεγηθήο 

ζην δηαδίθηπν. Έηζη, έλα δηαθεκηζηηθφ κνληέιν κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε έλα κνληέιν 

ζπλδξνκήο γηα λα νδεγήζνπλ ζε κία θεξδνθφξα ζηξαηεγηθή. Ζ ηαμηλφκεζε πνπ 

αλαθέξεηαη δελ ζεκαίλεη φηη είλαη πιήξεο ή νξηζηηθή. Σα επηρεηξεζηαθά κνληέια ζην 

δηαδίθηπν εμειίζζνληαη ξαγδαία. Καηλνχξγηεο θαη ελδηαθέξνπζεο κεηαβνιέο 

αλακέλνληαη ζην κέιινλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζηνλ φξν  “επηρεηξεζηαθφ κνληέιν” έρεη δνζεί ηδηαίηεξε  ζεκαζία 

θαη ζπνπδαηφηεηα ζηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Μέζα ζηελ 

λνκηθή θνηλφηεηα, ηα επηρεηξεζηαθά κνληέια νξηνζεηνχληαη ζην γεληθφ πιαίζην ηεο 

http://www.ebay.com/
http://ecommerce.ncsu.edu/topics/ip/ip.html
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θαηλνηνκίαο. Πξφζθαηα πνιιέο επξεζηηερλίεο έρνπλ δνζεί γηα επηρεηξεζηαθά κνληέια. 

Καζψο ν νξηζκφο ηνπ “λένπ θαη ηνπ θαηλνηνκηθνχ” κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 

επαθξηβψο γηα λα θαζνξίζεη ηη κπνξεί λα ηππνπνηεζεί, ην ηη πξνζδηνξίδεηαη σο 

επηρεηξεζηαθφ κνληέιν είλαη πιένλ ιηγφηεξν θαλεξφ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηα 

«παηεληαξηζκέλα» επηρεηξεζηαθά κνληέια ηνπ δηαδηθηχνπ ζα ρξεηαζηεί λα 

επαιεζεπηνχλ κέζα ζηηο αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ.  

Πηφ θάησ αλαιχνληαη ηα είδε ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνληέισλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ: 

α) Μοντέλο Μεσιτείας: Οη κεζίηεο είλαη δεκηνπξγνί αγνξψλ (market-makers): 

θέξλνπλ ηνπο αγνξαζηέο θαη ηνπο πσιεηέο ζε επαθή θαη δηεπθνιχλνπλ ηηο 

ζπλαιιαγέο. Απηέο κπνξεί λα είλαη αγνξέο επηρείξεζε πξνο επηρείξεζε / B2B, 

επηρείξεζε πξνο θαηαλαισηή / B2C, ή θαηαλαισηήο πξνο θαηαλαισηή / C2C. 

 Έλαο κεζίηεο θεξδίδεη ρξήκαηα ρξεψλνληαο κία ακνηβή γηα θάζε ζπλαιιαγή πνπ 

πξαγκαηνπνηεί. Σα κνληέια κεζηηείαο κπνξνχλ λα πάξνπλ δηάθνξεο κνξθέο φπσο: 

Δθηέιεζε Αγνξάο / Πψιεζεο. Απηφ κπνξεί λα είλαη κία online ρξεκαηννηθνλνκηθή 

κεζηηεία, φπσο ε πεξίπησζε φπνπ νη πειάηεο ηνπνζεηνχλ παξαγγειίεο αγνξάο θαη 

πψιεζεο γηα ηελ ζπλαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξάμεσλ (eTrade). ηελ 

θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία. ‟ απηφ ην κνληέιν, ν κεζίηεο 

δεηά κία ακνηβή γηα ηε ζπλαιιαγή απφ ηνλ αγνξαζηή θαη /ή πσιεηή. Μεξηθά κνληέια 

βαζίδνληαη ζηνλ φγθν πσιήζεσλ κε παξάιιεια ρακειά ιεηηνπξγηθά θφζηε ψζηε λα 

πξνζθεξζνχλ νη θαιχηεξεο ηηκέο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, γηα παξάδεηγκα, ε 

εηαηξεία CarsDirect. 

Αγνξά πλαιιαγήο. Δίλαη έλα ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλν κνληέιν ζηηο B2B αγνξέο. Καιά 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη εηαηξίεο MetalSite ή ε ChemConnect‟s World Chemical 

Exchange. ην κνληέιν απηήο ηεο ζπλαιιαγήο, ν κεζίηεο ηππηθά ρξεψλεη ζηνλ 

πσιεηή κία ακνηβή γηα ηε ζπλαιιαγή βαζηζκέλε ζηελ αμία ηεο πψιεζεο. Ο 

κεραληζκφο ηεο ηηκνιφγεζεο κπνξεί λα είλαη κία απιή πξνζθνξά / αγνξά, 

πξνζθνξά / αγνξά θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο ή κία πξνζέγγηζε πιεηνδνζίαο / 

κεηνδνζίαο. 

Δπηρεηξεκαηηθή Δκπνξηθή Κνηλφηεηα - ή “θάζεηε δηθηπαθή θνηλφηεηα”. Απηφ ην 

κνληέιν είλαη  κία ηδέα ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ εηαηξία  VerticalNet. Δίλαη φπσο 

κία δηθηπαθή ζέζε (site), ε νπνία ελεξγεί φπσο κία “νπζηαζηηθή, πιήξεο πεγή 

http://ecommerce.ncsu.edu/topics/ip/patented_models.html
http://www.etrade.com/
http://www.carsdirect.com/
http://metalsite.net/index.cfm
http://www.chemconnect.com/
http://www.chemconnect.com/
http://www.chemconnect.com/
http://www.verticalnet.com/
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πιεξνθφξεζεο θαη δηαιφγνπ γηα κία ζπγθεθξηκέλε θάζεηε αγνξά”. Οη θνηλφηεηεο ηεο 

VerticalNet πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο φπσο νδεγίεο γηα ην πξντφλ, θαηαιφγνπο 

πξνκεζεπηψλ θαη πξντφλησλ, θαζεκεξηλά βηνκεραληθά λέα θαη άξζξα, 

πξνζθεξφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηαμηλνκήζεηο. Δπηπξφζζεηα, ηα sites ηεο 

VerticalNet επηηξέπνπλ B2B αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ζπλεπηθνπξψληαο ζηε 

δεκηνπξγία  εκπνξηθψλ δεζκψλ (π.ρ. ην site  Buzzsaw.com).  

πλάζξνηζε Αγνξαζηψλ. Σν κνληέιν απηφ εθπνξεχζεθε απφ ηελ εηαηξία Accompany 

ην νπνίν πεξηγξάθεη ηε ζπλάζξνηζε κεκνλσκέλσλ αγνξαζηψλ κέζα απφ ην Internet 

γηα λα θάλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο νκαδηθά έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηηο ίδηεο 

ηηκέο νη νπνίεο πξνζθέξνληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ αγνξάδνπλ ζε κεγάιν φγθν. Οη 

πσιεηέο πιεξψλνπλ έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο θάζε πψιεζεο αλάινγα κε ηηο 

ζπλαιιαγέο.  

Γηαλνκέαο. Παξέρεη κία ιεηηνπξγία θαηαιφγνπ ε νπνία ζπλελψλεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

παξαγσγψλ πξντφλησλ κε κεγάιν φγθν θαη ηνπο ιηαληθνχο θαηαλαισηέο. Σα B2B 

κνληέια είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλα. Ο κεζίηεο δηεπθνιχλεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο αλάκεζα ζηνπο δηθαηνχρνπο δηαλνκείο θαη ηνπο εκπνξηθνχο ηνπο 

ζπλεξγάηεο. Γηα ηνπο αγνξαζηέο, επηηξέπεη ηαρχηεξε δηείζδπζε ζηελ αγνξά θαη 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο πσιεζέλησλ θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ ηνπο. Παξέρνληαο ζηνλ αγνξαζηή ηα κέζα λα εμεχξεη 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζε έλα είδνο απφ ηνπο επηιεγκέλνπο δηαλνκείο – εκθαλίδνληαο 

ζηνλ αγνξαζηή ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο, ρξφλνο παξάδνζεο, θαη πξνηεηλφκελα 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα – ε ζπλαιιαγή είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή. Γηα ηνπο 

δηαλνκείο, κεηψλεη ην θφζηνο ησλ πσιήζεσλ κε ηελ παξάζεζε ζπγθξίζηκσλ ηηκψλ, ηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο παξαγγειίαο, ηελ αλίρλεπζε ηεο ζέζεο ησλ παξαγγειηψλ δίλνληαο 

ηε δπλαηφηεηα λα αιιάδεη πην γξήγνξα θαη κε ιηγφηεξν πξνζσπηθφ (π.ρ. ε εηαηξία  

NECX). 

Δηθνληθφ Πνιπθαηάζηεκα. Δίλαη έλα site ην νπνίν θηινμελεί πνιινχο εκπφξνπο 

online. Σν πνιπθαηάζηεκα ηππηθά ρξεψλεη ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηηο 

κεληαίεο ιίζηεο πξντφλησλ θαη / ή ηηο ακνηβέο επί ησλ ζπλαιιαγψλ (γηα παξάδεηγκα, 

ην εηθνληθφ πνιπθαηάζηεκα Yahoo! Store‟s terms). Σν κνληέιν απηφ κπνξεί λα γίλεη 

πην απνδνηηθφ φηαλ ζπλδέεηαη κε κία γεληθή είζνδν (portal). πγρξφλσο, ηα πην 

εμεδεηεκέλα πνιπθαηαζηήκαηα ζα κπνξνχλ λα παξέρνπλ απηνκαηνπνηεκέλεο 

ππεξεζίεο ζπλαιιαγήο θαη επθαηξίεο ζπζρεηηζκέλνπ marketing (φπσο ηα 

http://www.buzzsaw.com/
http://www.accompany.com/
http://www.necx.com/
http://store.yahoo.com/vw/howitwor.html
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πνιπθαηαζηήκαηα Yahoo! Stores, ChoiceMall, iMall θαη ην Shopping Network ηνπ 

Women‟s.com ). 

Μεηακέζν:  Πιαζκέλν απφ ηνλ Mohanbir Sawhney σο κία επηρείξεζε ε νπνία θέξλεη 

ζε επαθή αγνξαζηέο κε ηνπο online εκπφξνπο θαη παξέρεη ππεξεζίεο ζπλαιιαγήο 

φπσο νηθνλνκηθή εθθαζάξηζε θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο. Δίλαη έλα εηθνληθφ 

θαηάζηεκα, αιιά εθείλν ην νπνίν ζα επεμεξγαζηεί ηελ ζπλαιιαγή, ζα εληνπίζεη  

παξαγγειίεο θαη ζα παξέρεη ππεξεζίεο ρξέσζεο θαη ζπιινγήο απαηηήζεσλ. Σν 

κεηακέζν πξνζηαηεχεη ηνπο θαηαλαισηέο δηαζθαιίδνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε κε ηνπο 

εκπφξνπο. Σν κεηακέζν ρξεψλεη κία ακνηβή εγθαηάζηαζεο θαη κία ακνηβή αλά 

ζπλαιιαγή (π.ρ. ε ππεξεζία HotDispatch ή ηα θαηαζηήκαηα zShops ηνπ Amazon). 

Μεζίηεο Πιεηζηεξηαζκνχ. Δίλαη έλα site ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη πιεηζηεξηαζκνχο γηα 

πσιεηέο εηδψλ ή ππεξεζηψλ (ηδηψηεο ή εκπφξνπο). Ο κεζίηεο ρξεψλεη ηνλ πσιεηή κε 

κία ακνηβή, ε νπνία είλαη ζρεηηδφκελε κε ην χςνο ηεο ζπλαιιαγήο. Ο πσιεηήο 

παίξλεη ηα πςειφηεξα ρηππήκαηα απφ ηνπο αγνξαζηέο πάλσ απφ θάπνην ειάρηζην 

φξην. Οη πιεηζηεξηαζκνί κπνξεί λα πνηθίινπλ ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο πξνζθνξάο 

θαη πιεηνδνζίαο (π.ρ. νη εηαηξίεο  eBay, AuctionNet, Onsale). 

Αληίζηξνθνο Πιεηζηεξηαζκφο. Σν επηρεηξεζηαθφ κνληέιν “ζέζε ηελ ηηκή” (“name-your-

price”), ή άιισο “ζπιινγή δεηήζεσλ”, πξνήιζε θαη παηεληαξίζηεθε  απφ ηελ εηαηξία 

Priceline. Ο δπλεηηθφο αγνξαζηήο θάλεη κία ηειηθή πξνζθνξά (ζπλήζσο ρηππψληαο 

ηελ ηηκή) γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή ππεξεζία θαη ν κεζίηεο επηδηψθεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο αγνξαπσιεζίαο. Ζ ακνηβή ηνπ κεζίηε είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο πξνηεηλφκελεο θαη ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο ηηκήο θαη πηζαλψο κία ρξέσζε γηα 

ηελ δηεθπεξαίσζε (γηα παξάδεηγκα νη εηαηξίεο Priceline, Respond.com, eWanted, 

MyGeek.com). 

Σαμηλνκήζεηο. Πξφθεηηαη γηα κία ιίζηα εηδψλ πξνο πψιεζε ή αηηήζεηο γηα αγνξέο 

εηδψλ πνπ  ζπλήζσο δηεθπεξαηψλνληαη  απφ ηνπηθνχο θνξείο θαη αθνξνχλ  ηνπηθά 

ζέκαηα. Ζ ηηκή κπνξεί λα είλαη ή λα κελ είλαη θαζνξηζκέλε. Οη ρξεψζεηο ησλ 

αγγειηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππάξμεη ζπλαιιαγή ή φρη. 

Μέζα Αλαδήηεζεο. Έλα κέζν (π.ρ. έλα έμππλν ινγηζκηθφ ή έλα “robot”) ζπλήζσο 

αλαδεηεί ηελ θαιχηεξε ηηκή γηα έλα αγαζφ ή κία ππεξεζία πξνζδηνξηδφκελα απφ ηνλ 

αγνξαζηή ή βξίζθεη δπζθνινεχξεηεο πιεξνθνξίεο (π.ρ. νη εηαηξίεο DealTime, 

http://stores.yahoo.com/
http://mall.choicemall.com/
http://www.imall.com/
http://www.women.com/shopping/
http://www.hotdispatch.com/
http://auctions.amazon.com/exec/varzea/subst/home/fixed.html/ref=gw_m_ce_zs_1/002-7673490-
http://www.ebay.com/
http://www.auctionet.com/
http://www.onsale.com/
http://www.priceline.com/
http://www.priceline.com/
http://www.respond.com/
http://www.ewanted.com/
http://www.mygeek.com/
http://www.dealtime.com/
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MySimon, RoboShopper, R U Sure, ShopFind ). Έλα πξαθηνξείν επξέζεσο εξγαζίαο 

κπνξεί λα ελεξγήζεη σο κεζίηεο αλεχξεζεο, βξίζθνληαο δνπιεηά ζε εθείλνπο πνπ 

επηζπκνχλ ή βξίζθνληαο άηνκα λα θαηαιάβνπλ αλνηθηέο ζέζεηο θάπνηαο 

ελδηαθεξφκελεο εηαηξείαο (πρ. Ζ εηαηξία CareerCentral ).  

 

β) Μοντέλο Διαυήμισης: Σν κνληέιν δηαθήκηζεο ηνπ δηθηχνπ είλαη κία επέθηαζε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ κνληέινπ ησλ πξνγξακκάησλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Ο εθκπέκπσλ, ζ‟ 

απηή ηελ πεξίπησζε έλα web site, πξνζθέξεη πεξηερφκελν (ζπλήζσο, αιιά φρη 

απαξαίηεηα, δσξεάλ) θαη ππεξεζίεο (φπσο e-mail, ζπδεηήζεηο, forums) αλαθαηεκέλα 

κε δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ζηε κνξθή ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαθάη (banner). Σα 

banner ads κπνξεί λα είλαη ε θχξηα ή ε απνθιεηζηηθή πεγή εζφδσλ γηα ηνλ παξνρέα. 

Ο εθκπέκπσλ κπνξεί λα είλαη έλαο δεκηνπξγφο πεξηερνκέλνπ ή ν δηαλνκέαο 

πεξηερνκέλνπ απφ άιιεο πεγέο. Σν κνληέιν δηαθήκηζεο ιεηηνπξγεί κφλν φηαλ ν 

φγθνο ηεο εηζφδνπ ησλ επηζθεπηψλ είλαη κεγάινο ή νη επηζθέπηεο είλαη εμεηδηθεπκέλν 

θνηλφ. 

Γεληθή Πχιε “Portal”: Πξφθεηηαη γηα πςειήο θπθινθνξίαο site, ζπλήζσο κε δεθάδεο 

εθαηνκκχξηα επηζθέςεσλ αλά κήλα, κε γεληθφ ή δηαθνξνπνηεκέλν πεξηερφκελν ή 

ππεξεζίεο (φπσο κεραλέο εχξεζεο θαη αξρεηνθαηάινγνη φπσο νη θαηάινγνη Excite, 

AltaVista θαη ην site Yahoo ή sites κε πεξηερφκελν φπσο ε εηαηξία  America Online 

AOL) Ο πςειφο φγθνο επηζθέςεσλ παξάγεη θεξδνθφξα δηαθήκηζε θαη επηηξέπεη 

επηπιένλ δηαθνξνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ site. Ο αληαγσληζκφο γηα κεγαιχηεξν 

φγθν επηζθεπηψλ έρεη νδεγήζεη ζηελ πξνζθνξά δσξεάλ πεξηερνκέλνπ θαη 

ππεξεζηψλ, φπσο e-mail, δηαρείξηζε κεηνρψλ, πίλαθεο κελπκάησλ, νκίινπο 

ζπδεηήζεσλ, λέα θαη ηνπηθή πιεξνθφξεζε. 

Δμαηνκηθεπκέλε Πχιε. Ζ γεληθή θχζε κηαο γεληθήο πχιεο ππνλνκεχεη ηελ πίζηε ηνπ 

ρξήζηε. Απηφ έρεη νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία ππιψλ (π.ρ νη πχιεο  My.Yahoo!, 

My.Netscape) πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξνζαξκνγή απφ ηνλ ρξήζηε ηεο θνηλήο 

επηθάλεηαο (interface) θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. Απηφ απμάλεη ηελ πίζηε ηνπ ρξήζηε, 

κέζσ ηεο επέλδπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ρξφλνπ γηα ηε δεκηνπξγία κίαο 

εμαηνκηθεπκέλεο κνξθήο ηνπ site. Ζ ηθαλφηεηα απηήο ηεο πχιεο λα παξάγεη θέξδνο, 

βαζίδεηαη ζηνλ φγθν θαη πηζαλφλ ζηελ αμία ηεο πιεξνθνξίαο ε νπνία απνθνκίδεηαη 

http://www.mysimon.com/index.anml
http://www.roboshopper.com/
http://www.rusure.com/
http://www.shopfind.com/
http://www.careercentral.com/index.asp
http://www.excite.com/
http://www.altavista.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.aol.com/
http://www.aol.com/
http://my.yahoo.com/
http://my.netscape.com/
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απφ ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε. Ζ εμαηνκίθεπζε κπνξεί λα ππνζηεξίμεη έλα κνληέιν 

“εμεηδηθεπκέλεο πχιεο”. 

Δμεηδηθεπκέλε Πχιε. Καιείηαη θαη “vortal”, δειαδή Κάζεηε Πχιε. Δδψ ν φγθνο είλαη 

ιηγφηεξν ζεκαληηθφο απφ κία θαιά πξνζδηνξηζκέλε βάζε ρξεζηψλ (ίζσο 0.5 έσο 5 

εθαηνκκχξηα επηζθέςεηο ην κήλα). Γηα παξάδεηγκα, έλα site ην νπνίν πξνζειθχεη 

κφλν παίθηεο golf ή αγνξαζηέο ζπηηηψλ ή λένπο γνλείο, κπνξεί λα επηδησρζεί σο κία 

ηνπνζεζία γηα ζπγθεθξηκέλνπο δηαθεκηζηέο νη νπνίνη είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ 

έλα επηπιένλ θφζηνο γηα λα θηάζνπλ απηφ ην ζπγθεθξηκέλν θνηλφ. 

Marketing Πξνζήισζεο / Κηλήηξνπ. Σν κνληέιν “πιεξψλσ γηα ηελ πξνζνρή ζνπ“ 

απνδεκηψλεη ηνπο επηζθέπηεο γηα λα βιέπνπλ δηάθνξα πεξηερφκελα ή θφξκεο 

ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ ή ζηνηρήκαηα ηππνδξφκνπ (sweepstake) ή ζρήκαηα ηνπ 

ηχπνπ ζπρλνχ ηαμηδηψηε πνπ αληακνίβεηαη κε κίιηα ζηελ θάξηα ηνπ (frequent flyer). Ζ 

πξνζέγγηζε marketing ηεο πξνζήισζεο είλαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή ζε εηαηξείεο κε 

πνιχ ζχλζεηα κελχκαηα πξντφλησλ, πνπ αιιηψο ζα ήηαλ δχζθνιν λα ζπγθξαηήζνπλ 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ πειάηε. Ζ ηδέα εθπνξεχζεθε απφ ηελ εηαηξία CyberGold, θαη  

ζπλελψλεη δηαθεκηζηέο πνπ ελδηαθέξνληαη ζε ελέξγεηεο marketing πνπ βαζίδνληαη ζε 

θίλεηξα κε θαηαλαισηέο νη νπνίνη ζέινπλ λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξήκαηα. Γηα λα 

δηεπθνιπλζνχλ νη ζπλαιιαγέο, ε εηαηξεία αλέπηπμε θαη παηεληάξηζε έλα ζχζηεκα 

κηθξνπιεξσκψλ. Άιιεο πξνζεγγίζεηο ζρεζηαθνχ marketing γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

πίζηεο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ηα κνληέια Netcentives θαη MyPoints. 

Γσξεάλ Μνληέιν. Γίλεη ζηνπο ρξήζηεο θάηη δσξεάλ: θηινμελία site (πρ. Ζ εηαηξία 

FreeMerchant), ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ, πξφζβαζε ζην Internet, δσξεάλ 

hardware, ειεθηξνληθέο επρεηήξηεο θάξηεο. Σα δσξεάλ θαινχδηα (freebies) 

δεκηνπξγνχλ έλα πςειήο επηζθεςηκφηεηαο site γηα δηαθεκηζηηθέο επθαηξίεο. Ζ 

βησζηκφηεηα είλαη πνιχ δχζθνιε φηαλ βαζίδεηαη θαζαξά ζε δηαθεκηζηηθά έζνδα. Θα 

ήηαλ θαιά  λα εμεηαζηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ην κνληέιν Infomediary (πεξηερφκελα 

πιεξνθνξηψλ). 

Γνζνιεςίεο κε έθπησζε. Σν πην αμηνζεκείσην παξάδεηγκα είλαη ε εηαηξία Buy.com, 

ε νπνία πνπιάεη ηα πξντφληα ηεο ζην θφζηνο ή θάησ ηνπ θφζηνπο θαη επηδηψθεη λα 

θεξδίζεη ηθαλνπνηεηηθά κέζσ ηεο δηαθήκηζεο. 

http://www.cybergold.com/
http://www.netcentives.com/
http://www.mypoints.com/
http://www.freemerchant.com/
http://www.buy.com/
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γ) Γηαθίλεζε πιεξνθνξηώλ (Infomediary) Μνληέιν: Σα ζηνηρεία γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ηηο αγνξαζηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο είλαη εμαηξεηηθά πνιχηηκα. Ηδηαίηεξα 

φηαλ απηή ε πιεξνθφξεζε αλαιχεηαη πξνζεθηηθά θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο θακπάληεο 

ηνπ marketing γηα λα ζηνρεχεη ηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο. Μεξηθέο εηαηξείεο είλαη ηθαλέο 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο infomediaries ζπιιέγνληαο θαη πνπιψληαο πιεξνθνξίεο ζε 

άιιεο επηρεηξήζεηο. Σν infomediary κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο δσξεάλ 

πξφζβαζε ζην Internet (εηαηξία NetZero) ή δσξεάλ hardware (εηαηξία 

eMachines.com) ζε αληαιιαγή κε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ην ζεξθάξηζκά ηνπο 

θαη ηηο αγνξαζηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο. Απηφ είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα επηηχρεη απφ 

ην θαζαξά δηαθεκηζηηθφ κνληέιν. 

Σν κνληέιν infomediary κπνξεί επίζεο λα ιεηηνπξγήζεη ζε κία δηαθνξεηηθή 

θαηεχζπλζε, φπσο λα εμαζθαιίδεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο θαηαλαισηέο γηα ηα 

web sites ζε έλα ηκήκα ηεο αγνξάο πνπ αληαγσλίδνληαη γηα ηηο πξνκήζεηέο ηνπο. Έλα 

ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε εηαηξία Gomez. 

χζηεκα Πξφηαζεο. Δίλαη έλα site ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αληαιιάζνπλ 

πιεξνθνξίεο κεηαμχ ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ή ησλ 

πσιεηψλ κε ηνπο νπνίνπο είραλ κία αγνξαζηηθή εκπεηξία (είηε θαιή είηε άζρεκε). 

(π.ρ νη ηζηνζειίδεο Deja.com θαη ePinions). Ζ εηαηξία ClickTheButton πεγαίλεη ηελ 

ηδέα πην καθξηά εληάζζνληαο ην ζχζηεκα πξφηαζεο ζην θπιινκεηξεηή ηεο γηα ην 

δηαδίθηπν (web browser). Σέηνηα κέζα ειέγρνπλ ηηο ζπλήζεηεο ησλ ρξεζηψλ, 

απμάλνληαο έηζη ηε ζπλάθεηα ησλ ζπζηάζεσλ κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη 

ηελ αμία ησλ πιεξνθνξηψλ (ζηνηρείσλ) ζηνλ ζπιινγέα. Σα ζπζηήκαηα πξφηαζεο 

επσθεινχληαη απφ ην κνληέιν ζχλδεζεο πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηνπο εκπφξνπο πνπ 

επηζπκνχλ λα απμήζνπλ ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ ηνπο.  

Μνληέιν Δγγξαθήο. Αλαθέξνληαη ζηα sites κε πεξηερφκελα ηα νπνία είλαη δσξεάλ γηα 

λα δεηο αιιά απαηηνχλ απιά απφ ηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ εγγξαθή (θάπνηεο άιιεο 

πιεξνθνξίεο κπνξεί λα ή κπνξεί λα κελ ζπγθεληξσζνχλ). Ζ εγγξαθή επηηξέπεη ηελ 

αλίρλεπζε δεδνκέλσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

επίζθεςεο ζην site ηνπο θαη έηζη παξάγνπλ ζηνηρεία κεγαιχηεξεο ελδερφκελα αμίαο 

γηα ηηο ζηνρεπφκελεο θακπάληεο ηνπ marketing. Απηφο είλαη ν πην βαζηθφο ηχπνο ηνπ 

infomediary model. (π.ρ : ε ηζηνζειίδα NYTimes.com). 

http://www.netzero.com/
http://www.emachines.com/
http://gomezadvisors.com/index.cfm
http://www.deja.com/
http://www.epinions.com/
http://www.clickthebutton.com/
http://www.nytimes.com/
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δ) Μνληέινπ Δκπόξνπ: ην κνληέιν απηφ πεξηιακβάλνληαη νη θιαζηθνί 

ρνλδξέκπνξνη θαη ιηαλέκπνξνη ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ (δηαξθψο θαη 

πεξηζζφηεξνη αλαθεξφκελνη σο “e-tailers”). Οη πσιήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ βάζεη 

ιίζηαο ηηκψλ ή κέζσ πιεηζηεξηαζκψλ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ηα πξντφληα θαη νη 

ππεξεζίεο κπνξεί λα είλαη κνλαδηθά ζην δηαδίθηπν θαη λα κελ έρνπλ έλα 

παξαδνζηαθφ θαηάζηεκα-νίθεκα. 

Δηθνληθφο Έκπνξνο. Αθνξά ηελ επηρείξεζε ε νπνία ιεηηνπξγεί κφλν ζην δηαδίθηπν 

θαη πξνζθέξεη είηε παξαδνζηαθά είηε δηθηπαθά πξντφληα ή ππεξεζίεο. Ζ κέζνδνο ηεο 

πψιεζεο κπνξεί λα είλαη κέζσ ιίζηαο ηηκψλ ή κε πιεηζηεξηαζκφ. Έλα παξάδεηγκα 

κηαο ππεξεζίαο εκπφξνπ είλαη ε εηαηξία  Facetime ε νπνία απνθαιεί ηνλ εαπηφ ηεο 

σο “application service provider” (πξνκεζεπηήο εθαξκνγψλ ππεξεζηψλ). Πξνζθέξεη 

απ‟ επζείαο ππνζηήξημε πειαηψλ γηα web sites ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (π.ρ νη 

εηαηξίεο Amazon, eToys, Eyewire, OnSale) 

Καηάινγνο Δκπφξνπ. Ζ κεηαηξνπή ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θαηαιφγνπ παξαγγειηψλ (mail-

order) ζε δηθηπαθή κνξθή (π.ρ. ε εηαηξία Chef's Catalog). 

ε) Μνληέιν Καηαζθεπαζηή: Απηφ ην κνληέιν βαζίδεηαη ζηε δχλακε ηνπ δηθηχνπ πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο λα θηάζνπλ απεπζείαο ηνπο ηειηθνχο αγνξαζηέο θαη 

έηζη λα ζπκπηχμεη ην θαλάιη δηαλνκήο (δειαδή, λα εμαιείςεη ηνπο ρνλδξέκπνξνπο θαη 

ηνπο ιηαλέκπνξνπο). Σν κνληέιν ηνπ θαηαζθεπαζηή κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα (εμνηθνλφκεζε θφζηνπο πνπ κπνξεί ή φρη λα πεξάζεη ζηνλ 

θαηαλαισηή), ζηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θαη ζε κία θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ πειαηψλ. Φζαξηά πξντφληα ηα νπνία 

επσθεινχληαη απφ ηε γξήγνξε δηαλνκή, φπσο θξέζθα ινπινχδηα, κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε πιενλέθηεκα πεξηνξίδνληαο ηνπο κεζάδνληεο. ην κνληέιν ππάξρεη ην 

ελδερφκελν ζχγθξνπζεο θαλαιηψλ κε ην εγθαζηδξπκέλν δίθηπν πξνψζεζεο ηνπ 

παξαγσγνχ. 

ζη) Μνληέιν Αδειθνπνίεζεο: ε αληίζεζε κε ηε γεληθή πχιε ε νπνία επηδηψθεη λα 

εμαζθαιίζεη κία πςειή επηζθεςηκφηεηα ζε έλα site, ην κνληέιν αδειθνπνίεζεο 

εμαζθαιίδεη αγνξαζηηθέο επθαηξίεο νπνπδήπνηε ζεξθάξνπλ ηα άηνκα. Απηφ γίλεηαη 

πξνζθέξνληαο νηθνλνκηθά θίλεηξα (κε ηελ  κνξθή ελφο πνζνζηνχ εζφδσλ) ζε 

ζπλδεδεκέλα εηαηξηθά sites. Οη ζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο πξνζθέξνπλ θιηθ ζε ρψξν 

αγνξψλ ζηνλ έκπνξν. Δίλαη έλα κνληέιν αληακνηβήο βάζεη απνηειεζκαηηθφηεηαο, εάλ 

http://www.facetime.net/
http://www.amazon.com/
http://www.etoys.com/
http://www.eyewire.com/
http://www.onsale.com/
http://www.chefcatalog.com/
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έλαο ζπλδεδεκέλνο εηαίξνο δελ παξάγεη πσιήζεηο, δελ παξνπζηάδνληαη θφζηε ζηνλ 

έκπνξν. Σν κνληέιν αδειθνπνίεζεο είλαη ηαηξηαζηφ ζην δηαδίθηπν, θάηη πνπ εμεγεί 

θαη ηε δεκνηηθφηεηά ηνπ. Γηαθνξνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ, αληαιιαγή banner 

(ηακπέια εηζφδνπ ζε άιιν site), pay-per-click (πιεξσκή γηα θιηθ) θαη πξνγξάκκαηα 

δηαλνκήο εζφδσλ. Γηαθαίλνληαη πηζαλά πξνβιήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα 

παξεκπνδίζνπλ ηελ εμάπισζε ηνπ κνληέινπ ζχλδεζεο σο απνηέιεζκα ηεο 

απνλνκήο επξείαο παηέληαο ζηελ Amazon.com .ην δηαδίθηπν ππάξρεη ε ηζηνζειίδα  

i-revenue.net πνπ απνηειεί έλαλ νδεγφ γηα ηα πξνγξάκκαηα αδειθνπνίεζεο ή ην site 

AffiliateWorld πνπ δίλεη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο γηα ην κνληέιν απηφ.   

δ) Μνληέιν Κνηλόηεηαο: Ζ βησζηκφηεηα ηνπ κνληέινπ θνηλφηεηαο βαζίδεηαη ζηε 

λνκηκνθξνζχλε ησλ ρξεζηψλ (ζε αληίζεζε κε ην πςεινχ φγθνπ θπθινθνξίαο). Οη 

ρξήζηεο έρνπλ επελδχζεη πνιχ θαη ζε ρξφλν θαη ζε ζπλαίζζεκα ζην site. ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο, νη ρξήζηεο είλαη θαλνληθνί ζπληειεζηέο ζε πεξηερφκελν θαη / ή έζνδα. 

Έρνληαο ην site ρξήζηεο νη νπνίνη ην επηζθέπηνληαη ζπλερψο, απηφ πξνζθέξεη 

επθαηξίεο δηαθήκηζεο, παξνρή πιεξνθνξηψλ ή επθαηξίεο εηδηθεπκέλσλ ππιψλ. Σν 

κνληέιν θνηλφηεηαο κπνξεί επίζεο λα ηξέμεη καδί κε έλα κνληέιν ζπλδξνκήο γηα 

εμαίξεηεο ππεξεζίεο. 

ε) Μνληέιν Δζεινληηθνύ πληειεζηή: Μεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο ην “NPR 

κνληέιν”, ε κέζνδνο ηνπ αθξναηή ζπληειεζηή ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 

National Public Radio ζε κε θεξδνθφξα ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα. Σν κνληέιν 

βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ ε νπνία ππνζηεξίδεη ην site κέζσ 

εζεινληηθψλ δσξεψλ. Οη κε θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα 

επηδηψμνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

απνζηνιή ηνπο.  

Γίθηπα Γλψζεο ή sites εηδηθψλ είλαη εθείλα ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ κία πεγή 

πιεξνθφξεζεο βαζηζκέλε ζηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξνγλσκνζχλε ή εκπεηξία ησλ 

άιισλ ρξεζηψλ. Σα sites ηππηθά ιεηηνπξγνχλ φπσο έλα forum φπνπ ηα άηνκα ηα 

νπνία επηδηψθνπλ θάπνηα πιεξνθφξεζε κπνξνχλ λα δηαηππψζνπλ εξσηήζεηο θαη λα 

ιάβνπλ απαληήζεηο απφ (πηζαλψο) θάπνηνλ εκπεηξνγλψκνλα ηνπ ζέκαηνο. Οη 

εκπεηξνγλψκνλεο κπνξεί λα είλαη κηζζσηνί  ππάιιεινη, έλαο κφληκνο ππξήλαο 

εθπαηδεπκέλσλ εζεινληψλ, ή ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, απιά νπνηνζδήπνηε ζην 

δηαδίθηπν ν νπνίνο επηζπκεί λα απαληήζεη (π.ρ. νη εηαηξίεο Deja, ExpertCentral, 

http://www.i-revenue.net/
http://www.affiliateworld.com/
http://www.npr.org/
http://www.deja.com/
http://www.expertcentral.com/
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KnowPost, Xpertsite, Abuzz). Δπίζεο, ην κνληέιν επ‟ ακνηβή (π.ρ . νη εηαηξίεο Guru, 

Exp). 

ζ) Μνληέιν πλδξνκήο: Οη ρξήζηεο πιεξψλνπλ γηα πξφζβαζε ζην site. Σν 

πεξηερφκελν πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο είλαη ζεκαληηθφ (π.ρ. ην site Wall St. 

Journal, Consumer Reports). Σα γεληθήο ρξήζεο λέα ηχπνπ πεξηπηέξνπ  έρνπλ 

απνδεηρζεί ιηγφηεξν επηηπρεκέλα απ‟φηη ην κνληέιν ζπλδξνκήο ζην δηαδίθηπν (π.ρ. ε 

εηαηξία Slate ). Απφ κία έξεπλα ην 1999 απφ ηελ εηαηξία Jupiter Communications 

βξέζεθε φηη ην 46% ησλ ρξεζηψλ ηνπ Internet δελ ζα πιήξσλαλ γηα λα δνπλ ην 

πεξηερφκελν ζην δηαδίθηπν. Μεξηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπλδπάζεη ην δσξεάλ 

πεξηερφκελν ψζηε λα ειθχζνπλ επηζθέπηεο θαη έζνδα δηαθήκηζεο κε εμαηξεηηθφ 

πεξηερφκελν ή ππεξεζίεο γηα ζπλδξνκεηέο κφλν. 

η) Μνληέιν θνηλήο σθέιεηαο ή ρξήζεο: Σν κνληέιν γεληθήο ρξήζεο βαζίδεηαη ζηε 

κέηξεζε αλαιφγσο ηεο ρξήζεο φπσο ζηνπο νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΖ, 

ΟΣΔ θιπ.) Ζ ρξέσζε, πιεξσκή γίλεηαη θαζψο πξνζεγγίδνληαη δηάθνξα κέξε ηνπ 

site. Οη ρξεψζεηο γίλνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ζειίδσλ ή ηνλ φγθν ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Ζ επηηπρία ηνπ κνληέινπ δχλαηαη λα εμαξηεζεί απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα ρξεψλεη αλά ςεθίν, πεξηιακβάλνληαο κηθξνπιεξσκέο 

(δειαδή, απηέο νη νπνίεο είλαη ηφζν κηθξέο γηα λα πιεξσζνχλ κε ηελ πηζησηηθή θάξηα 

θαη πξνθχπηνπλ απφ ηα θφζηε δηεθπεξαίσζεο) (π.ρ. νη εηαηξίεο FatBrain, SoftLock, 

Authentica). 

 

2.2 Διασυπιζμόρ ηος ηλεκηπονικού επισειπείν (ςπηπεζίερ/πποφόνηα)  

 

 Παξφιν πνπ είλαη αξθεηά δχζθνιν λα δηαρσξίζεη θάπνηνο ηα δηαδηθηπαθά αγαζά ζε 

πξντφληα ή ππεξεζίεο αθξηβψο δηφηη ε εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζε πξντφληα 

απνηειεί απφ κφλε ηεο κία ππεξεζία, ζα ρξεζηκνπνηεζεί κία νκαδνπνίεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ηε  δηαθίλεζε πξντφλησλ 

θαη ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ.  

Ο ιφγνο πνπ ζα γίλεη απηφο ν δηαρσξηζκφο είλαη ην φηη θξίλεηαη ζεκαληηθφ γηα ηελ 

έλαξμε κίαο θαηλνχξγηαο επηρείξεζεο ζην δηαδίθηπν, λα είλαη δηαθξηηφ ην θαηά πφζν ε 

λέα απηή επηρείξεζε ρξεηάδεηαη ππνδνκέο θαη γξακκή παξαγσγήο εθηφο ηεο 

http://www.knowpost.com/
http://www.xpertsite.com/
http://www.abuzz.com/
http://www.guru.com/
http://www.exp.com/
http://www.consumerreports.org/
http://www.slate.com/
http://www.fatbrain.com/
http://www.softlock.com/
http://www.authentica.com/
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δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, ψζηε λα ππνζηεξίμεη ην πξνζθεξφκελν αγαζφ ή έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δξαζηεξηνπνηεζεί πιήξσο ζηνλ εηθνληθφ ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ. Έηζη 

ινηπφλ, νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ δηαδηθηπαθνχ ρξήζηε εθθηλεί κία 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε ελφο πξντφληνο, 

ζα ηελ θαηαηάμνπκε ζηα πξντφληα, ελψ εάλ ε ρξήζε δελ νδεγεί ζηε απφθηεζε 

θάπνηνπ πξντφληνο θαη ε ζπλαιιαγή κε ηνλ ρξήζηε ή θαηαλαισηή νινθιεξψλεηαη 

κεηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ηελ εθαξκνγή ζα θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο 

ππεξεζίαο.   

Πξντόληα: Γξαζηεξηφηεηεο φπσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-commerce, e-trading, e-

auctioning) ρξεηάδνληαη θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αγνξαπσιεζίαο ησλ αγαζψλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 

δελ δηαθέξεη απφ ηελ ζπκβαηηθή εκπνξία, παξφιν πνπ βεβαίσο έρεη επηπηψζεηο ζην 

θφζηνο θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ εθφζνλ απεπζχλεηαη ζε πνιχ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ θαηαλαισηψλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξέπεη ην πξντφλ λα πεξηγξάθεηαη κε 

αθξίβεηα θαη ν ρξήζηεο ζα γίλεη πειάηεο κφλν θαη εθφζνλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ 

ην ηειηθφ πξντφλ. Μεγάιε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηελ 

ηαρχηεηα παξάδνζεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ παξαηεξνχκε απμεκέλν αξηζκφ 

επηρεηξεκαηηθψλ εθθηλήζεσλ,  ζπρλφηεξν είλαη ην θαηλφκελν εηαηξηψλ πνπ είλαη ήδε 

θεξδνθφξεο, λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζην δηαδίθηπν. Απηφ πνπ πηζαλά ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα παξαηεξήζεη είλαη ε δπλαηφηεηα νξηζκέλσλ εηαηξηψλ λα 

νινθιεξσζνχλ θάζεηα κε ρακειφ θφζηνο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ ηειηθφ 

ρξήζηε. (Amor D., 2002)  

Δθηφο απφ ηα θαηαλαισηηθά πξντφληα πνπ ππάξρνπλ θαη εθηφο δηαδηθηχνπ, 

ππάξρνπλ θαη πξντφληα ινγηζκηθνχ πνπ είλαη δηαζέζηκα κφλν κέζσ απηνχ. Σέηνηα 

πξντφληα κπνξεί λα είλαη εθαξκνγέο ή ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε 

πην εμεηδηθεπκέλνπο ρξήζηεο θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε επθνιία εγθαηάζηαζεο 

θαη νη ιεπηνκεξείο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ηνπ πειάηε κεηά ηελ 

πψιεζε, απνηεινχλ ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ ρξήζηε ζε πειάηε. 

Πιεζψξα άιισλ πξντφλησλ φπσο αξρεία κνπζηθήο, ηαηλίεο θαη παηρλίδηα δηαθηλνχληαη 

θαζεκεξηλά κέζσ δηαδηθηχνπ κέζα ζε έλα ζνιφ λνκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ 

ηδηνθηεζία θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, αιιά ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απηνί νη 

επηρεηξεκαηηθνί πεηξακαηηζκνί έρνπλ ζηφρν ηελ θεξδνθνξία πείζνληαο έλα ηεξάζηην 

αξηζκφ θαηαλαισηψλ λα αγνξάζεη θάπνην πξντφλ ζε πνιχ κηθξφ θφζηνο. Αο κελ 

μερλάκε φηη αλ θαηαθέξεη θάπνηνο λα πείζεη 10 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο λα ηνπ 
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δψζνπλ απφ έλα επξψ, ζα θάλεη 10 εθαηνκκχξηα ηδίξν. ε απηή ηε βαζηθή 

επηρεηξεκαηηθή ζηάζε, απαληάεη κία έξεπλα γλσζηήο εηαηξείαο ζπκβνχισλ πνπ 

δείρλεη φηη νχηε ην 5% ησλ επηζθεπηψλ ηέηνησλ ηζηνζειίδσλ δελ είλαη δηαηεζεηκέλν λα 

πιεξψζεη έλα δηαδηθηπαθφ πξντφλ φπσο θσηνγξαθίεο ή ηαηλίεο. (Van Belleghem S., 

2010). 

 

Πίλαθαο 1: InSites consulting Γεκνζίεπζε κειέηεο γηα ηελ Κνηλσληθή δηθηχσζε 2010  

Ππόθεζη σπηζηών να πληπώζοςν για μια διαδικηςακη δπαζηηπιόηηηα 

N Total = 2065 / F = If user

Ππόθεζη να πληπώζοςν 

5%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

10%

10%

10%

10%

10%

11%

10%

10%

9%

9%

10%

10%

85%

85%

86%

86%

86%

86%

86%

87%

88%

88%

87%

88%

Οι πεπιζζόηεποι σπήζηεζ δεν είναι διαηεθειμένοι να 

πληπώζοςν για ηην διαδικηςακή ηοςρ δπαζηηπιόηηηα

Το ίδιο αποηέλεζμα πποέκςτε από έπεςνα ζε διάθοπεζ 

σώπερ.

Έλεγσορ ηηρ

καηάζηαζηρ 

Παπακολούθηζη

εικόνων και ηαινιών .

Ανηίδπαζη /απάνηηζη 

ζηην καηάζηαζη 

κάποιος άλλος 

δημόζιεςζη μςνημάηων 

Δημοζέςζη ηηρ

πποζωπικήρ 

ηος καηάζηαζηρ   

ςμεηοσή ζε ομάδα

Πποβολή θωηογπ.

Να γίνει οπαδόρ

κάποιαρ ομάδαρ 

Δημιοςπγία 

πποζωπικού πποθίλ 

Πποβολή ηαινιών

Δημιοςπγία ομάδων

Αποζηολή

μςνημάηων

2
0

1
0

Από δημοζίεςζη μελέηηρ ηηρ InSites consulting για ηην κοινυνική δικηύυζη ηο 2010 

Πποηίθενηαι να πληπώζοςν 

Οςδέηεποιι 

Δεν πποηίθενηαι να πήπώζοςν
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Τπεξεζίεο: Οη ππεξεζίεο είλαη έλα πεδίν δξαζηεξηφηεηαο, πνπ έρεη θαηά θαλφλα 

ρακειφηεξν θφζηνο επέλδπζεο θαη βέβαηα πνιχ πεξηζζφηεξν ρψξν γηα θαηλνηνκία  

θαη δηαθνξνπνίεζε.  

Απφ ηηο πην γλσζηέο θαη επηηπρεκέλεο πιένλ δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο είλαη νη 

Σξαπεδηθέο πλαιιαγέο (E-Banking), Σα Tαμηδησηηθά Γξαθεία (E-travel), ην 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν (E-mailing), ε Ζιεθηξνληθή Πξνψζεζε. (E-Marketing).  

Οη Σξαπεδηθέο πλαιιαγέο είλαη κία πνιχ επηηπρεκέλε ππεξεζία θαη ν ιφγνο είλαη φηη 

ελψ πξνζζέηεη αμία ζηνλ πειάηε ηεο ηξάπεδαο, ηαπηφρξνλα κεηψλεη ην θφζηνο ηεο 

ηξάπεδαο. Καζέλαο πιένλ κπνξεί λα εθηειέζεη κηα ηξαπεδηθή εληνιή νπνηαδήπνηε 

ψξα ηεο εκέξαο, απφ ην ζπίηη ηνπ, ην ρψξν εξγαζίαο ηνπ θαη γεληθά απφ νπνπδήπνηε 

έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Όιεο πιένλ νη ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ηεο δηαδηθηπαθήο  ζπλαιιαγήο.  

Αθξηβψο ην ίδην έρεη επηηεπρζεί θαη κε ηα δηαδηθηπαθά ηαμηδησηηθά γξαθεία. 

Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, μελνδνρεία, απηνθίλεηα είλαη δηαζέζηκα ζηνλ θαηαλαισηή ν 

νπνίνο πιένλ κπνξεί κε κεγαιχηεξε επθνιία λα ζπγθξίλεη ηηκέο, λα επηιέμεη 

μελνδνρείν θαη γεληθφηεξα λα νξγαλψζεη ηελ εθδξνκή ηνπ πξνζαξκνζκέλε θαιχηεξα 

ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 

1998 κφλν ην 9% ησλ ρξεζηψλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην δηαδίθηπν γηα νξγαλψζνπλ ην 

ηαμίδη ηνπο. Γχν ρξφληα κεηά, ην 2000, πεξηζζφηεξν απφ ην 60% ησλ ρξεζηψλ 

έθαλαλ θξαηήζεηο απνθιεηζηηθά απφ ην δηαδίθηπν. ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ππήξρε 

κία αλεζπρία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 2010, εάλ ην δηαδίθηπν ηειηθά ζα εμαθαλίζεη  

ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία  εθφζνλ πιένλ κέζσ δηαδηθηχνπ νη ηδηνθηήηεο μελνδνρείσλ θαη 

νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο κπνξνχζαλ λα πξνζεγγίζνπλ κέζσ δηαδηθηχνπ ηνλ πειάηε.  

Φάλεθε φκσο απφ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά φηη νη εθδξνκείο, πξνηηκνχζαλ ηα 

δηαδηθηπαθά ηαμηδησηηθά γξαθεία απφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη ν βαζηθφο ιφγνο 

ήηαλ νη πξνζθνξέο, ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ηηκψλ θαζψο θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο 

ππεξεζίεο φπσο θαηάιπκα θαη απηνθίλεην πνπ πξνζέθεξαλ ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία. 

Οπζηαζηηθά ε ηάζε είλαη λα κεηεμειηρηνχλ ηα  ηαμηδησηηθά γξαθεία ζε εηθνληθά, κε 

ειάρηζηνπο ππαιιήινπο θαη ρσξίο ηελ αλάγθε πνιπέμνδσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ζ βαζηθή αιιαγή πνπ έθεξε ην δηαδίθηπν ζην επίπεδν ηεο πξνψζεζεο είλαη ε 

δπλαηφηεηα πιένλ λα γίλεηαη ε πξνψζεζε ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη πην 

πειαηνθεληξηθή απφ πνηέ, θαζψο ν πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θνηλνπνηήζεη ηελ 
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άπνςή ηνπ γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ ηνπ πξνζθέξζεθε θαζψο θαη λα 

πεξηγξάςεη ηελ αλάγθε ηνπ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ απφ ην αγαζφ πνπ ηνπ 

πξνζθέξεηαη. ην ζχγρξνλν θφζκν ηνπ δηαδηθηχνπ, ε παξαδνζηαθή πξνψζεζε 

«Έλαο ζε Πνιινχο» (one to many), ράλεη έδαθνο θαη θεξδίδεη ε πξνψζεζε «Έλαο ζε 

Έλαλ» (one to one) . Οη εηαηξείεο πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηφ ην κνληέιν θαη 

φζν θαη αλ απνηειεί επθαηξία γηα θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε , ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη απεηιή  γηα ηηο εηαηξείεο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

πξνζαξκφζνπλ θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο ζε απηή ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. 

Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mailing) απφ πνιχ λσξίο βξήθε ηεξάζηηα 

αληαπφθξηζε. Ο βαζηθφο ιφγνο ήηαλ φηη ζπλδχαδε ηα πιενλεθηήκαηα ησλ άιισλ δχν 

βαζηθψλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο. Σελ ακεζφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο επηθνηλσλίαο 

κέζσ ηειεθψλνπ αιιά θαη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ πηζηφηεηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πνπ 

δίλεη ε αιιεινγξαθία. Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα είλαη πιένλ ν βαζηθφο ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο ηφζν ζε επαγγεικαηηθφ φζν θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Σφζν ηα 

ηαρπδξνκεία φζν θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο έραζαλ κεγάιν κεξίδην αγνξάο κε ηελ 

πξνηίκεζε πνπ έδεημε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.  

Τπάξρνπλ δεθάδεο αθφκα ππεξεζίεο πνπ βξήθαλ επξεία αληαπφθξηζε θαη 

ζπλερίδνπλ λα θεξδίδνπλ έδαθνο φπσο ε ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning), ηα ηπρεξά 

παηρλίδηα (e-Gambling), ε έξεπλα (e-Research), νη πξνκήζεηεο (e-Supply), ε πγεία (e-

Health) θιπ.  Με εμαίξεζε ηελ ειεθηξνληθή πγεία πνπ ζα αλαθεξζνχκε ζε επφκελν 

θεθάιαην, φιεο νη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο απιά αλαθέξνληαη εδψ γηα λα ηεθκεξηψζνπλ 

πεξεηαίξσ ηε γεληθφηεξε ηάζε πνπ ππάξρεη λα ςεθηνπνηεζνχλ νη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ν δξφκνο γηα έλα επηηπρεκέλν μεθίλεκα, είηε πξφθεηηαη 

γηα ππεξεζία είηε γηα έλα λέν πξντφλ πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηνλ πειάηε/ 

δηαδηθηπαθφ ρξήζηε, θαζψο ε αλαηξνθνδφηεζε θαη ε δεκνζίεπζε ηεο ζεηηθήο ή 

αξλεηηθήο εκπεηξίαο ηνπ απφ ηε  ρξήζε ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο ή πξντφληνο 

είλαη άκεζε θαη επεξεάδεη επξεία γθάκα ρξεζηψλ .   

2.3. Σςμπεπάζμαηα  

Γηα λα θαηαθέξεη ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ λα δψζεη αμία ζηνλ ρξήζηε - πειάηε 

πξέπεη λα δηεπξχλεη ην κνληέιν αμηνιφγεζεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε απφ ην 
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παξαδνζηαθφ κνληέιν ζρέζεο ηηκήο θαη πνηφηεηαο ζην λέν κνληέιν  ζρέζεο νθέινπο 

θαη ζπζίαο. (Zhan C.& Dubinsky Α ,2003)  

Σξείο παξάγνληεο είλαη θαζνξηζηηθνί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ πειάηε 

είηε πξφθεηηαη γηα ππεξεζία είηε γηα πξντφλ: α) Ζ ζρεηηθή πιεξνθνξία β) ε επθνιία 

ζηε ρξήζε θαη γ) εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. 

Ζ ζσεηική πληποθοπία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηφζν ζην ρξήζηε φζν θαη ζηνλ 

επηρεηξεκαηία λα ελεκεξσζεί θαη λα ελεκεξψζεη αληίζηνηρα ηφζν γηα ηηο ηηκέο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο φζν θαη γηα ην εχξνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο 

ησλ δηαδηθηπαθψλ αγαζψλ. Η εςκολία ζηη σπήζη είλαη αλαγθαία θαζψο ν πειάηεο δελ 

έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε θάπνηνλ πσιεηή πξάγκα ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηνλ 

ρξήζηε ζην λα επηιέμεη κε βάζε ηελ ζρεηηθή πιεξνθνξία αιιά θαζηζηά απαξαίηεηε 

ηελ εξςπηπέηηζη και ςποζηήπιξη ηος πελάηη ζε έλα επφκελν ζηάδην ψζηε λα λνηψζεη 

φηη κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί πηζαλά πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο ζηε ζπλαιιαγή 

ηνπ.  

Γηα λα επηιερζεί ην ζσζηφ επηρεηξεζηαθφ κνληέιν θαη λα επδνθηκήζεη ην ειεθηξνληθφ 

επηρεηξείλ, είηε πξφθεηηαη γηα δηαδηθηπαθφ πξντφλ είηε γηα ππεξεζία, νη κειέηεο 

δείρλνπλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε είλαη άκεζε ζπλάξηεζε ησλ ηξηψλ απηψλ 

παξαγφλησλ, ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο, ηεο επθνιίαο (θαη αζθάιεηαο) ζηε ρξήζε θαη 

ηεο ππνζηήξημεο ηνπ πειάηε. 
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Κεθάιαην 3 
 

Δγρώξηα πξαγκαηηθόηεηα. Καηλνηνκία θαη 
Δπηρεηξεκαηηθή επθαηξία 

 

3.1 Ελληνική Επισειπημαηικόηηηα  

 

ην ρψξν ηνπ Διιεληθνχ δηαδηθηχνπ ππάξρνπλ νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε. Δθηφο απφ ηελ ρακειή επηρεηξεκαηηθή 

αλάπηπμε πνπ έρεη πιένλ αξλεηηθφ δείθηε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, εηδηθά ζην 

ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ε Διιάδα είλαη κία 

απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έρνπλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ρξήζεο 

ππνινγηζηψλ θαη πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν . 

 

Πίλαθαο 2. Πξφζβαζε ησλ λνηθνθπξηψλ ζην δηαδίθηπν 

 

 (Πεγή: Eurostat: Level of Internet Access – households (tsiir040; publication 

date 18.6.2010) 
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Παξφιν φκσο πνπ ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν θαίλεηαη φηη έρνπκε ηα ρακειφηεξα 

πνζνζηά ρξήζεο ππνινγηζηψλ θαη δηαδηθηχνπ, ζε εζληθφ επίπεδν θαίλεηαη φηη ε 

ρξήζε έρεη απμαλφκελε ηάζε.  

χκθσλα κε έξεπλα ηεο εζληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, νη ιφγνη ρξήζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ είλαη πνηθίινη θαη νινέλα απμαλφκελνη. Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη 

δηαδηθηπαθψλ  ππεξεζηψλ παξακέλεη ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

κε πνζνζηφ 93,4% ζην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ. Δλλέα ζηνπο δέθα, απφ φζνπο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην δηαδίθηπν ην Α΄ ηξίκελν ηνπ έηνπο, αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο γηα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ελψ νθηψ ζηνπο δέθα ην ρξεζηκνπνίεζαλ γηα επηθνηλσλία. 

(ΔΛ.ΣΑΣ., 2011)  

Αξθεηέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ζε ζρέζε κε ηα 

αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ έηνπο  2009, φπσο ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

ε πξαγκαηνπνίεζε ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηαμίδηα θαη θαηαιχκαηα, ε 

αλαδήηεζε ή ε απνζηνιή αηηήζεσλ γηα εχξεζε εξγαζίαο θαη ε αλαδήηεζε γηα 

ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζε on-line εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. 

Αχμεζε παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο απφ ηηο ρξήζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ, θπξίσο απηέο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πγείαο ζρεηηθά κε θαθψζεηο, ηξαχκαηα, 

αζζέλεηεο, δηαηξνθή (αχμεζε 42,3%) θαη ζηελ εχξεζε θαη απνζήθεπζε ινγηζκηθνχ 

(download) (αχμεζε 28,7%) –εμαηξνπκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ γηα παηρλίδηα. Μηθξφηεξε 

αχμεζε παξνπζηάδνπλ ε αλάγλσζε on-line ή ην download  εθεκεξίδσλ θαη 

πεξηνδηθψλ (αχμεζε 14,4%), ε αθξφαζε / παξαθνινχζεζε ξαδηνθψλνπ /ηειεφξαζεο 

κέζσ δηαδηθηχνπ (αχμεζε 13,7% ) θαη ε απνζηνιή κελπκάησλ ζε sites δηαιφγνπ 

(chat sites), blogs θαη νκάδεο ζπδήηεζεο (My Space, Facebook), ε ζπκκεηνρή ζε 

forums θαη ε αληαιιαγή γξαπηψλ κελπκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (αχμεζε 11% 

πεξίπνπ). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηειεπηαία ρξήζε απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 16 – 24 εηψλ (39,3%). 

Μηθξή αχμεζε, θαηά 4% πεξίπνπ, ζεκεηψλεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, 

αθνχ νη ζπλαιιαγέο κε δεκφζηεο ππεξεζίεο θηάλνπλ ην 29,5%. 
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Πίλαθαο 3. Υξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν   

 

Πεγή: (ΔΛΣΑΣ, 2011) 

Κπξηφηεξε ζπζθεπή ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν απφ ηελ θαηνηθία παξακέλεη ν 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (99%), σζηφζν κεηαζηξνθή παξαηεξείηαη ζηνλ ηχπν ηνπ 

ππνινγηζηή, αθνχ νη θνξεηνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (laptops) νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν πξνηηκψληαη απφ ηνπο επηηξαπέδηνπο (desktop), γηα πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ εηψλ 2006 θαη 2010, ηα 

αληίζηνηρα πνζνζηά πξφζβαζεο απφ επηηξαπέδην ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή είλαη 83% 

θαη 68,6% θαη απφ θνξεηφ 27% θαη 55,7%, αληίζηνηρα. (Διιεληθή ζηαηηζηηθή 

ππεξεζία, 2011)  

Γηεξεπλψληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απνθεχγνπλ λα απνθηήζνπλ ζχλδεζε 

ζην ζπίηη ηνπο νη Έιιελεο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζε πνζνζηφ 

33,8% δειψλνπλ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν δελ ηνπο είλαη 

ρξήζηκεο / δελ ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη ζε πνζνζηφ 33,3% φηη δελ δηαζέηνπλ ηηο 

θαηάιιειεο δεμηφηεηεο γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 
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Γηαρξνληθά, νη πξναλαθεξζέληεο ιφγνη, γηα ηνπο νπνίνπο ηα λνηθνθπξηά δελ 

δηαζέηνπλ internet ζηελ θαηνηθία ηνπο, παξνπζηάδνληαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί. 

Ο αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ ζεσξνχλ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζην 

δηαδίθηπν δελ είλαη ρξήζηκεο θαη δελ ελδηαθέξνπλ εκθαλίδεη κηα ζηαδηαθή κείσζε, ελψ 

απμάλεηαη ν αξηζκφο εθείλσλ πνπ ζεσξνχλ θχξην ιφγν ηελ έιιεηςε ηθαλνηήησλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, ηα λνηθνθπξηά πνπ επηθαινχληαη έιιεηςε 

ηθαλνηήησλ κεηψλνληαη, παξφηη ην επηρείξεκα, πνζνζηηαία, απμάλεηαη δηαρξνληθά, 

θαηαιακβάλνληαο πςειή ζέζε ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα λνηθνθπξηά δελ 

έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ηελ θαηνηθία ηνπο. ήκεξα, πνπ ην δηαδίθηπν θαη 

ε ρξήζε ηνπ γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν γλσζηά, είλαη αλακελφκελν ιφγνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεζηκφηεηα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ δηαδηθηχνπ λα απαληψληαη 

ιηγφηεξν, θαη αληίζεηα λα απαληψληαη πεξηζζφηεξν ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έιιεηςε ηθαλνηήησλ. 

 

Πίλαθαο 4. Λφγνη κε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν απφ ηελ θαηνηθία 

 

Πεγή: (ΔΛΣΑΣ, 2011) 

Δμεηάδνληαο ηα πνζνζηά πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φζσλ ρξεζηκνπνίεζαλ ην δηαδίθηπν ην Α΄ ηξίκελν ηνπ έηνπο, 
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πξνθχπηεη ην «πξνθίι» φζσλ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν. Πξφθεηηαη γηα άλδξεο 

ειηθίαο 25 – 34, κέζνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ – απφθνηησλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ηλζηηηνχησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

 

Πίλαθαο 5. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ρξεζηψλ δηαδηθηχνπ 

 

Πεγή: (ΔΛΣΑΣ, 2011) 

Ζ θαηαλνκή ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο ηέζζεξηο κεγάιεο γεσγξαθηθέο 

πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί: 

Πίλαθαο 6. Καηαλνκή ρξεζηψλ δηαδηθηχνπ 

 

Πεγή: (ΔΛΣΑΣ, 2011) 
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Παξαηεξείηαη αικαηψδεο αχμεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηα Νεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ θαη ηελ Κξήηε (πνζνζηφ αχμεζεο 24% ζε ζρέζε κε ην 2009), θαζψο επίζεο, 

, ελψ ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα 

παξαηεξείηαη ζηα πνζνζηά ζηε Βφξεηα Διιάδα θαη ηελ Αηηηθή. 

χκθσλα κε ηε Eurostat, παξάγνληεο θηλδχλνπ, ψζηε έλα άηνκν λα απνθιείεηαη απφ 

ηελ ειεθηξνληθή ελζσκάησζε (e-inclusion), απνηεινχλ: 

� ε ειηθία, 

� ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, 

� ε αζρνιία. 

πγθεθξηκέλα, θάπνηνο ζεσξείηαη φηη απνθιείεηαη απφ ηελ ειεθηξνληθή / 

ηερλνινγηθή ελζσκάησζε εάλ: 

� αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 55 – 74 εηψλ, 

� δελ έρεη νινθιεξψζεη θακία εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ή έρεη νινθιεξψζεη 

ρακειή εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, δειαδή γπκλάζην ή θαηψηεξεο ηερληθέο ζρνιέο, 

� δελ είλαη εξγαδφκελνο (άλεξγνο, ζπληαμηνχρνο ή άιιεο πεξηπηψζεηο κε 

νηθνλνκηθά ελεξγνχ αηφκνπ). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, 7 ζηνπο 10 δελ αληηκεησπίδνπλ θαλέλα 

παξάγνληα θηλδχλνπ ή αληηκεησπίδνπλ έλαλ ην πνιχ, ελψ 3 ζηνπο 10 

αληηκεησπίδνπλ, ηνπιάρηζηνλ, δχν απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο. 

(Διιεληθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία, 2011)  

 

3.2  Καινοηομία και διαδίκηςο  

 

Ζ ζπκβνιή ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, δεδνκέλνπ φηη αθελφο ην παγθφζκην επηρεηξείλ βαζίδεηαη πιένλ 

ζηνλ απηνκαηηζκφ θαη ςεθηνπνίεζε ησλ εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ, κέζσ ηεο ρξήζεο 
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ζχγρξνλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη αθεηέξνπ 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν ζηελ Διιάδα έρεη ελζσκαηψζεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ ζην 

βαζκφ πνπ έρνπκε αλαθέξεη παξαπάλσ δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη 

κέζσ δηαδηθηχνπ θαζψο θαη ηα ίδηα ηα κέζα  θνηλσληθήο δηθηχσζεο. πλεπψο νη 

αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα πνηνηηθφηεξεο, αζθαιέζηεξεο θαη πεξηζζφηεξν 

εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο είλαη ζπλερείο, πξνζθέξνληαο έηζη επξχ πεδίν δξάζεο 

γηα θαηλνηνκία. Οη αλάγθεο απηέο είλαη πνπ ηειηθά ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο αθνξκέο γηα 

θαηλνηφκεο δξάζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη κέζσ θαηλνηφκσλ ιχζεσλ δηαδηθηπαθψλ 

εθαξκνγψλ κπνξεί λα ππάξμεη νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ, ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζηελ 

απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ 

απφθξηζήο ηνπο  (just-in-time). 

Οη  θαηλνηφκεο δξάζεηο απαηηνχλ απφ ηηο εηαηξείεο λα είλαη ηδηαηηέξσο εμσζηξεθείο 

αλαδεηψληαο ζπλεξγαζία κε άιιεο ζπλαθείο επηρεηξήζεηο αιιά θαη 

παλεπηζηεκηαθνχο/ εξεπλεηηθνχο θνξείο ψζηε λα δηακνξθσζνχλ νη θαηάιιειεο 

θνηλνπξαμίεο θαη ζπλέξγεηεο πνπ ζα θέξνπλ ζε πέξαο έλα θαηλνηφκν έξγν 

Πιεξνθνξηθήο θαη ζα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα έλα επηηπρεκέλν εηαηξηθφ μεθίλεκα 

(Start-up). 

εκαληηθφ ζεκείν, ην νπνίν πξέπεη λα ηνλίζνπκε είλαη φηη γηα λα επηηεπρζεί 

θαηλνηνκία είλαη απαξαίηεην λα γεθπξσζεί ην ράζκα πνπ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή 

κεηαμχ ησλ αθαδεκατθψλ/ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ κε ηελ επξχηεξε αγνξά ηεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θιάδν.  

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ην επξσπατθφ έβδνκν πξφγξακκα πιαίζην γηα 

ηελ έξεπλα θαη ηερλνινγία πνπ είλαη ζε ηζρχ απφ ην 2007 έσο ην 2013. Βάζεη απηνχ 

ηνπ πιαηζίνπ, ε Δπξσπατθή Έλσζε ρξεκαηνδνηεί παλεπξσπατθέο θνηλνπξαμίεο 

απνηεινχκελεο απφ αθαδεκατθά ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξνηείλνπλ ηελ 

πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ, πιαηθφξκσλ θαη ζπζηεκάησλ. 

πλήζσο, ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ αλαπηχζζνληαη πιεζψξα 

πξσηφηππσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, πιαηθφξκσλ θαη ππεξεζηψλ, ηα νπνία φκσο 

δελ κπνξνχλ εχθνια λα αμηνπνηεζνχλ εκπνξηθά, ιφγσ έιιεηςεο επελδπηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο απφ ηηο επηρεηξήζεηο.  
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Οη θπξίαξρεο ηάζεηο ζηελ θαηλνηνκία είλαη ε επειημία θαη αζθαιψο ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο.  Σν δηαδίθηπν άιιαμε ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο, ε επηηπρία 

ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ησλ λέσλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ (immersive 

multimedia) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηπρία ησλ «έμππλσλ» ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ 

(iPhones , Tablet PC ) ζα επηηαρχλνπλ ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο θαη ζα δηεπξχλνπλ ην 

θάζκα αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο. 

 Πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγεζεί κηα εληειψο λέα αγνξά ππεξεζηψλ, νη νπνίεο 

παξάιιεια θαη ππνζηεξηθηηθά κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο ππεξεζίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Ζ θαηλνηνκία ζα κπνξνχζε λα  είλαη κηα δηέμνδνο ζηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε αλ θαη νη επηρεηξήζεηο ζπκπεξηιάβνπλ ηέηνηεο ελέξγεηεο ζηα 

ζηξαηεγηθά ηνπο πιάλα. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί ε πξσηνβνπιία openfund  

(http://theopenfund.com/) πνπ μεθίλεζε ην έηνο 2009 θαη ήδε έθιεηζε ηελ 4ε 

πξφζθιεζε  γηα πξνηάζεηο λέσλ εηαηξηψλ. Μέρξη ζήκεξα έρεη αμηνινγήζεη 

εθαηνληάδεο πξνηάζεηο θαη έρεη ρξεκαηνδνηήζεη ηέζζεξα επηρεηξεκαηηθά 

εγρεηξήκαηα. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη θάπνηα ελδηαθέξνληα 

ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην πξνθίι ησλ αηφκσλ πνπ θαηέζεζαλ κία πξφηαζε ζην 

openfund. Δληππσζηαθφ είλαη  απφ απηφ ην δηάγξακκα φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε 

θαηλνηνκία ζπλδέεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε, αληηζηξφθσο αλάινγα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://theopenfund.com/
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Πίλαθαο 7: ηνηρεία απφ ην openfund, πξνθίι ησλ αηφκσλ πνπ θαηέζεζαλ κία πξφηαζε ζην 

openfund 

 

 Πεγή : ηζηνζειίδα openfund http://theopenfund.com/ 

 

 

3.3 Καινοηόμερ νέερ επισειπήζειρ – ζηάδια ανάπηςξηρ   

 

Μία θαηλνηφκνο ηδέα γηα λα κπνξέζεη λα έρεη θαη εκπνξηθή επηηπρία θαη λα εμειηρζεί ζε 

κία βηψζηκε εηαηξεία, ζα αθνινπζήζεη θάπνηα ζηάδηα αλάπηπμεο. Ο ρψξνο ηνπ 

δηαδηθηχνπ δελ δηαθέξεη ζηελ νπζία ηνπ απφ ηελ θιαζηθή ζεσξία ησλ ζηαδίσλ 

αλάπηπμεο θάζε θαηλνηφκνπ ηδέαο. Έηζη ινηπφλ κε βάζε ηε ζεσξία, ηα επηκέξνπο 

ζηάδηα αλάπηπμεο, ηα νπνία „αλαγλσξίδνπλ‟ θαη νη επελδπηέο  ζε θάζε θαηλνηφκν 

επηρείξεζε είλαη ηα αθφινπζα: 

ηάδην 1: Δκβξπαθφ  ζηάδην (seed stage) 

ηάδην 2: Έλαξμε  (start-up) 

ηάδην 3: Αξρηθή Αλάπηπμε (early growth) 

ηάδην 4: Ραγδαία Αλάπηπμε (sustained expansion) 

http://theopenfund.com/
http://theopenfund.com/
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1. Δκβξπαθφ  ζηάδην (pre-start-up/seed stage) 

Σν πξψηκν απηφ ζηάδην είλαη ε θάζε ζηελ νπνία ε αξρηθή επηρεηξεκαηηθή ηδέα 

αλαδχεηαη, μεθηλά ε δηαδηθαζία έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, θαη πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

αξρηθή εθηίκεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά (εκπνξηθή εθηθηφηεηα). 

Απηφ ην ζηάδην απαηηεί ρξφλν (ίζσο θαη έλα έηνο)  θαη ν βαζκφο απνηπρίαο είλαη 

ηδηαίηεξα πςειφο. Ο θαηλνηφκνο-επηρεηξεκαηίαο εξγάδεηαη ζπλήζσο ζε θάπνηνλ άιιν 

νξγαληζκφ θαη αλαπηχζζεη ηελ ηδέα παξάιιεια κε ηελ εξγαζία ηνπ ή ζηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπ. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη κηα πξψηε γεληθή έξεπλα, αλαθνξηθά κε ην ππφ 

δηακφξθσζε πξντφλ, πξηλ μεθηλήζεη ε αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο Απαηηνχληαη ζπλεπψο 

πεξηνξηζκέλα θεθάιαηα, πνπ ζπλήζσο θαιχπηνληαη απφ πξνζσπηθά θεθάιαηα ηνπ 

επηρεηξεκαηία (απφ απνηακηεχζεηο θαη ππνζήθεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) θαη ηνπ 

ζπγγεληθνχ θαη θηιηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

2. Ξεθίλεκα (start-up) 

Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη εγρεηξήκαηα (ή επηρεηξήζεηο) πνπ μεθηλνχλ ή έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (κέρξη θαη έλα έηνο πξηλ) θαη δελ 

πξαγκαηνπνηνχλ αθφκα πσιήζεηο, αιιά ππάξρεη κηα γεληθφηεξε πξνεηνηκαζία 

αγνξάο. πγθξνηείηαη ε νκάδα εξγαζίαο θαη εμεηάδεηαη ε εκπνξηθή βησζηκφηεηα ηνπ 

πξντφληνο κε κηα πξψηε νξγαλσκέλε έξεπλα αγνξάο (OECD,1996). Ζ νξγαλσηηθή 

δνκή ηεο επηρείξεζεο ζα αξρίζεη ζηαδηαθά λα δεκηνπξγείηαη, αξρηθά γχξσ απφ ην 

αξηζκεηηθά πεξηνξηζκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ, νη αβεβαηφηεηεο εμαθνινπζνχλ λα 

ππάξρνπλ, θαζψο δελ έρεη δηακνξθσζεί ζπγθεθξηκέλν πξντφλ βηψζηκν ζηελ αγνξά 

(θαη κπνξεί λα κελ εκθαληζηεί πνηέ), ελψ, φζν πην θαηλνχξηα θαη θαηλνηνκηθή είλαη ε 

ηδέα, ηφζν πην δχζθνιε είλαη ζπλήζσο ε εθηίκεζε ηεο δπλεηηθήο αγνξάο, ηνπ 

ρξνληθνχ νξίδνληα αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο, ηεο κειινληηθήο ξνήο εηζνδήκαηνο θιπ. 

ε απηφ ην ζηάδην ε ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ην δεκφζην ηνκέα  κε 

ηε κνξθή βξαβείσλ, επηρνξεγήζεσλ ή άιινπ είδνπο κε επηζηξέςηκε ρξεκαηνδφηεζε, 

ψζηε λα θαιχςεη ηελ έλαξμε θαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ ησλ θαηλνηνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ελψ είλαη ίζσο πηζαλφ λα εκπιαθνχλ ζε απηφ ην ζηάδην θαη νη 

Δπηρεηξεκαηηθνί «άγγεινη» (Business Angels) παξέρνληαο ζηελ επηρείξεζε θεθάιαηα, 

ζπκβνπιέο θαη βνήζεηα ζηελ πξάμε.  



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 

 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ                                                                                                                                    

ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ (Δ-ΜΒΑ)          

47 

 

 

3. Αξρηθή Αλάπηπμε (early growth) 

ην ζηάδην απηφ, ε ηδέα έρεη πιένλ κεηνπζησζεί ζε νινθιεξσκέλν πξντφλ (ή 

ππεξεζία) θαη μεθηλά ε εκπνξεπκαηνπνίεζή ηεο. Ζ επηρείξεζε έρεη δεκηνπξγήζεη 

έλαλ επηηπρεκέλν ζπλδπαζκφ αγνξάο θαη πξντφληνο θαη αξρίδνπλ λα ζεκεηψλνληαη νη 

πξψηεο πσιήζεηο θαη (ίζσο) θέξδε. Ζ αβεβαηφηεηα θαη ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο 

έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά, ηφζν γηα ην εγρείξεκα, φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, 

θαζψο φζν κεγαιψλεη θαη επεθηείλεηαη, αξρίδεη λα δεκηνπξγεί θήκε θαη αξρείν 

επηηπρεκέλσλ πξνζπαζεηψλ (track record). Οη αλάγθεο φκσο γηα θεθάιαηα, 

εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη, θαζψο ε επηρείξεζε έρεη αλάγθε απφ νξγάλσζε θαη 

πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο (δίθηπν πσιήζεσλ, κάξθεηηλγθ-αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ 

πξντφληνο θιπ.), δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχλ αξθεηά ρξφληα γηα λα νινθιεξσζνχλ (αλ 

νινθιεξσζνχλ) θαη πνιιαπιάζηα ησλ πξνεγνπκέλσλ ζηαδίσλ ρξεκαηνδφηεζε . 

4. Ραγδαία αλάπηπμε  (Sustained growth stage) 

ην ζηάδην απηφ, ε  επηρείξεζε, αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο, έρεη 

γίλεη πξνζέγγηζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ πειαηψλ, ελψ ε επηρείξεζε, παξάγεη ζπλήζσο 

πνηθηιία πξντφλησλ (έρνληαο δεκηνπξγήζεη κηα βάζε δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο 

θαη ησλ πειαηψλ) θαη θαηαβάιιεη πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη 

έλα αληαγσληζηηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο. Οη πσιήζεηο θηλνχληαη αλνδηθά θαη ηα έζνδα είλαη ζεκαληηθά θαη ηθαλά γηα 

λα θαιχςνπλ ηελ πιεηνλφηεηα ή θαη ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ παξαγσγήο ηεο 

επηρείξεζεο. Παξφια απηά, ζπλερψο εκθαλίδνληαη λέεο εκπνξηθέο επθαηξίεο (εμαγνξά 

κηθξφηεξεο επηρείξεζεο, αλάπηπμε λέσλ εκπνξηθψλ ζπλεξγαζηψλ θιπ.) γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ρξεηάδεηαη θαη ζε απηφ ην ζηάδην πξφζζεηε 

ρξεκαηνδφηεζε. (OECD,1996) 

Αθνινπζψληαο ηνλ θχθιν δσήο ηνπ θαηλνηνκηθνχ πξντφληνο, ζην επφκελν 

δηάγξακκα, παξαηεξνχκε φηη ζχκθσλα θαη κε ηα πξναλαθεξζέληα, ζην πξψην 

ζηάδην, ε αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηεί αλαθνξηθά κε ηελ επηηπρία ηνπ πξντφληνο θαη 

ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηελ αγνξά  είλαη πνιχ πςειή θαη αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία, 

φζν θαηεπζπλφκαζηε πξνο ην ηειεπηαίν ζηάδην, απηφ ηεο σξηκφηεηαο. Αθφκα θαη ηφηε 

φκσο, δελ εμαιείθεηαη πιήξσο θαη πάληα ειινρεχεη ν θίλδπλνο θαζπζηεξήζεσλ, 
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βειηηψζεσλ ή/θαη αληηγξαθψλ απφ άιινπο, πνπ δεκηνπξγνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

πηέζεηο ζηελ επηρείξεζε (ή δεκίεο ζηελ πεξίπησζε ηεο αληηγξαθήο). Αληίζηξνθε 

βέβαηα είλαη ε πνξεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. (Μαθξήο 

Ζ. 2005) 

 

Πίλαθαο 8 : Aβεβαηφηεηα θαη ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ζην θαηλνηνκηθφ πξντφλ 

Εμβπςακό  

ζηάδιο 

Έναπξη Απσική 

Ανάπηςξη 

Ραγδαία 

Ανάπτυξη 

 

Πεγή: Prakke F. 1988, The Financing of Technical Innovation, ζει. 82 

 

ην επφκελν δηάγξακκα πξνρσξνχκε ηελ αλάιπζε έλα βήκα πην πέξα, 

παξνπζηάδνληαο ζπλνπηηθά, ηηο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαγθψλ πνπ 

απαηηνχληαη ζε νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ θαηλνηνκηθνχ πξντφληνο κηαο λέαο 

επηρείξεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ην ζηάδην ηνπ θνξεζκνχ θαη ηεο θζίλνπζαο 
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πνξείαο, φηαλ ην πξντφλ βαίλεη πξνο αληηθαηάζηαζε θαη ε επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη 

ήδε αλαπηχμεη ην λέν πξντφλ.  

 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο αλάγθεο ζηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο 

θαηλνηνκηθνχ πξντφληνο 

 
 
 

Πίλαθαο 9.  Υξεκαηννηθνλνκηθέο αλάγθεο ζηνλ θχθιν δσήο θαηλνηνκηθνχ πξντφληνο 

Παπακμή 

 

 Πεγή: Giudici, G. and Paleari,S, 2000,The provision of finance to innovation : A 
servey conducted among Technology-based small firms, Small Business Economics 
ζει. 3 
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Οη εζηηαζκέλεο ζηελ ηερλνινγία επηρεηξήζεηο, ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο απφ 

κεγάιεο δηάξθεηαο αξρηθά ζηάδηα, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζεί ε ηδέα, λα 

δεκηνπξγεζεί έλα πξσηφηππν θαη λα δνθηκαζηεί (θαη λα ηξνπνπνηεζεί αλ ρξεηάδεηαη). 

Σν θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο πξηλ ην πξντφλ είλαη έηνηκν γηα δηάζεζε ζηελ 

αγνξά, θάπνηεο θνξέο είλαη κεγάιν, κε απνηέιεζκα, ηα φπνηα θεθάιαηα ηεο 

επηρείξεζεο (ή ηνπ επηρεηξεκαηία) είλαη δηαζέζηκα, λα εμαληινχληαη ζηα ζηάδηα απηά. 

Καιχηεξν κέιινλ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα αλαπηχμεη 

κφλνο ηνπ ην ινγηζκηθφ πξντφλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο 

ρξεηάδεηαη θεθάιαηα  θαη  ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ινγηζκηθψλ πξντφλησλ πνπ απαηηνχλ 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ελψ δελ κπνξεί λα δηαηεζεί άκεζα –πξηλ 

ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο- αλακέλνληαη πεξίνδνη κε κεδεληθέο ή θαη αξλεηηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο, γεγνλφο πνπ νη ηξάπεδεο εθιακβάλνπλ ζαλ απεηιή γηα ηελ 

απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ θαη απνθεχγνπλ κνηξαία, λα ηηο ππνζηεξίμνπλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά. Έηζη, δελ θαίλνληαη δηαηεζεηκέλεο λα αληηκεησπίζνπλ κε 

δηαθνξεηηθά θξηηήξηα ηηο θαηλνηνκηθέο επηρεηξήζεηο, αλακέλνληαο λα εκθαληζηνχλ ηα 

πξψηα ρξφληα αξλεηηθέο απνδφζεηο, κε ηελ πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο δπλεηηθψλ 

σθειεηψλ. 

 Ζ δηαθνξεηηθή θχζε ησλ ηερλνινγηθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ζε φξνπο 

δπλεηηθήο θεξδνθνξίαο, δελ κπνξεί εχθνια λα γίλεη αληηιεπηφο απφ ηηο ηξάπεδεο θαη 

ηνπο ρξεκαηνδφηεο γεληθφηεξα (OECD, 1996). Δπίζεο, ν θχθινο δσήο ησλ 

θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ, είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ζπλεπψο κηθξή ε πεξίνδνο  

θπξηαξρίαο ζηελ αγνξά, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ αβεβαηφηεηα γηα ηα πξνζδνθψκελα 

έζνδα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ Δπξψπε, λέεο πεγέο θεθαιαίνπ γηα ηα 

ππφ αλάπηπμε θαηλνηνκηθά ζρέδηα πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πηζαλά απφ ηηο 

λέεο εηαηξείεο θαη επηηξέπεη ζηνπο πξψηκνπο επελδπηέο λα αληηιεθζνχλ ηα δπλεηηθά 

θέξδε θεθαιαίνπ επελδχνληαο κε κεγαιχηεξε επθνιία ζε δηαδηθηπαθά μεθηλήκαηα. 

Χζηφζν ε  πξνζθνξά θεθαιαίσλ θηλδχλνπ είλαη αθφκα  δχζθνιε ζηα αξρηθά ζηάδηα 

κηαο επηρείξεζεο, θαη αξθεηά αδχλακε ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο (π.ρ. ηηο ΖΠΑ, φπνπ 

έρεη ηχρεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο απφ αξκφδηνπο θνξείο). 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί  ζπλνςίδνληαη ηα ζηάδηα αλάπηπμεο κηαο θαηλνηφκνπ 

επηρείξεζεο θαη ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα θάζε έλα απφ απηά. 
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Πίλαθαο 10: ηάδηα αλάπηπμεο θαη Πεγέο Υξεκαηνδφηεζεο  

 

Εμβπςακό  

ζηάδιο

Έναπξη Απσική Ανάπηςξη Ραγδαία ανάπηςξη 

  
 
Πεγή: Piper A Lund M,1996,The financing of technology-based small firms, Bank of 
England 1996, ζει. 77-78 

 

Τπάξρνπζεο κειέηεο ζε ζρέζε κε ηα επηρεηξεκαηηθά μεθηλήκαηα ζηελ Διιάδα πνπ 

αλαθέξνπλ σο βαζηθνχο παξάγνληεο δπζθνιίαο εηαηξηθψλ εθθηλήζεσλ ζηελ Διιάδα, 

ηελ αδπλακία ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο θαη ηα ζεκαληηθά 

αληαγσληζηηθά κεηνλεθηήκαηα ζηελ παξαγσγή ηερλνινγίαο, ηελ πνηφηεηα, ηελ 

πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηελ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε, ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο επξσπαίνπο αληαγσληζηέο ηνπο. 

Αξθεηέο πξνηάζεηο αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο ζα είραλ ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθή ηχρε, 

αλ είρε πξνζερζεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, ε παξνπζίαζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ηεο πνηφηεηαο ηεο νκάδαο δηνίθεζεο θαζψο θαη 

θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ γηα ην πξντφλ θαη ηνλ θιάδν. ηνλ 
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πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε  άπνςε ησλ ηξαπεδψλ κεηά απφ έξεπλα ζηα 

πιαίζηα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ζέκα «ξεκαηνδφηεζε ζρεδίσλ αλάπηπμεο 

θαηλνηνκίαο λέσλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ» θαη αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία 

πνπ ζα ήζειαλ ζε κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα έλα θαηλνηνκηθφ ζρέδην απφ απηέο. Σα ζηνηρεία 

παξνπζηάδνληαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 11 : Άπνςε ηξαπεδψλ γηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα αμηνινγήζνπλ έλα 
θαηλνηνκηθφ ζρέδην  

 

 

πεγή: Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή  Μαθξήο A.H., 2005, ζει.269 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ηξαπεδψλ, θαίλεηαη φηη επηζπκνχλ λα 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε ζε θάζε ηνκέα ηεο ελ ιφγσ  

επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη πνιχ ινγηθφ. Πεξηζζφηεξν φκσο, θαίλεηαη λα 

ελδηαθέξνληαη φρη γηα παξνρή πξφζζεηεο πιεξνθφξεζεο γχξσ απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο, αιιά γηα πιεξνθφξεζε γηα ηελ νκάδα 

δηνίθεζεο (ζε πνζνζηφ 75% ησλ εξσηεζέλησλ), ην πξντφλ θαη ηνλ θιάδν (ζε 

πνζνζηφ 66,66%). Φαίλεηαη πάλησο, λα κελ ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα, νχηε γηα 

ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ εγρεηξήκαηνο, αιιά νχηε θαη γηα ηελ χπαξμε θνξέα πνπ λα 

δηελεξγεί αμηνιφγεζε κε βάζε πνηνηηθνχο παξάγνληεο (ηερλνινγηθή θαηάηαμε). 
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πλεπψο, θαίλεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία απηά, φηη νη ηξάπεδεο δηαζέηνπλ αξθεηή 

πιεξνθφξεζε γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα κηαο επηρείξεζεο θαη πξφηαζεο, 

αιιά ζα επηζπκνχζαλ πνιχ πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε, αλαθνξηθά κε ζηνηρεία πνπ 

δελ είλαη εχθνια νξαηά, φπσο ε πνηφηεηα ηεο νκάδαο δηνίθεζεο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα 

ην πξντφλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, δελ θαίλεηαη λα 

ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα  γηα ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηελ ηερλνινγία (γεγνλφο 

απφιπηα θαηαλνεηφ, θαζψο φπσο δηαπηζηψζεθε, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ 

δηαζέηνπλ ηε γλψζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο λα εθηηκήζνπλ θαη απνηηκήζνπλ ζσζηά, ηέηνηα 

ζηνηρεία. (Μαθξήο A. Ζ. , 2005)  

 

3.4 Ηλεκηπονική ςγεία (E-Health): Μία αναπηςζζόμενη διαδικηςακή 
ςπηπεζία  

 

 

ε πςειφ επίπεδν θπκαίλεηαη ε δηείζδπζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζην ρψξν ηεο δεκφζηαο πγείαο, παξνπζηάδνληαο σζηφζν 

ρακειφ επίπεδν ρξήζεο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο , ζε απηφ ην πιαίζην, δηαπηζηψλεηαη αλάγθε πεξαηηέξσ θαηάξηηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ. Θεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη επηπηψζεηο ρξήζεο ΣΠΔ 

θαίλεηαη λα είλαη ζεηηθέο ηφζν ζηελ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ φζν θαη ζηνπο πνιίηεο. (Atlantis & Vivado, 2007)  

 Βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο πνπ εθπφλεζε ην Παξαηεξεηήξην ζε δεκφζηνπο θνξείο 

πγείαο ηεο ρψξαο, ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο αληίιεςεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ, ηε ρξήζε θαη δηαζεζηκφηεηα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, αιιά θαη ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ησλ 

γηαηξψλ, λνζνθφκσλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Σέινο, έκθαζε δφζεθε θαη 

ζηελ απνηίκεζε ησλ έξγσλ ΣΠΔ ζην πιαίζην ηνπ Γ‟ ΚΠ, αιιά θαη ην επίπεδν 

δηείζδπζήο ηνπο ζην ρψξν ηεο Τγείαο. 

Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο είλαη ην ρακειφ επίπεδν ρξήζεο Ζ/Τ (34%), 

θαη ην ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (54%), Δπίζεο, είλαη 
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αληηιεπηή ε ζεκαζία ρξήζεο εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ ΣΠΔ πγείαο κε θξίζηκεο γηα 

ηελ εξγαζία, ηνπο ειεθηξνληθνχο θαθέινπο αζζελνχο (79%), ηηο θάξηεο πγείαο (75%) 

θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο (74%). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο 

φηη ηε κεγαιχηεξε αλαγθαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ επηζήκαλαλ θπξίσο νη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 

φρη ηα δηνηθεηηθά ή αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε. (Atlantis & Vivado, 2007)  

Πξνέθπςε επίζεο, φηη κφιηο ην 0,5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

λνζνθνκείσλ δηαηίζεηαη γηα θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο ζε ΣΠΔ. 

Σέινο, κεγάιν πνζνζηφ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

πιεξνθνξηθήο (80%) αλέθεξε φηη ε ρξήζε ΣΠΔ είρε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Αληίζηνηρα, 76% ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ αλέθεξε φηη ε 

ρξήζε ΣΠΔ βνεζά γεληθά ζηελ εξγαζία ηνπο, ελψ ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

εξγαδφκελνπο αλέθεξαλ φηη είρε ζεκαληηθά ζεηηθφ αληίθηππν ζην θφζηνο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη ζην ρξφλν παξαιαβήο παξαγγειηψλ.  

Ο θιάδνο ηεο πγείαο είλαη έλαο ηδηαίηεξα απαηηεηηθφο θιάδνο, φπνπ ε πιεξνθνξία 

είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο αιιά θαη άθξσο εκπηζηεπηηθή. Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη πψο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο; 

Ο ηνκέαο ηεο Τγείαο, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα 

αληηκεησπίδεη κεγάιεο πξνθιήζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, ηελ φμπλζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

ηαπηφρξνλε αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Όιεο νη 

παξαπάλσ παξάκεηξνη επηβάιινπλ ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ νινθιεξσκέλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ απξφζθνπηε ξνή ηεο 

πιεξνθνξίαο κέζα ζηηο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο.  

Σα νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εληζρχνπλ ηελ αθξίβεηα θαη αίξνπλ ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ ηεο πιεξνθνξίαο, ελψ είλαη θαη ν κνλαδηθφο δξφκνο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο πνπ επηβάιινπλ νη ζχγρξνλεο ζπλζήθεο. Σα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα εληζρχνπλ ηνλ απηνκαηηζκφ, κεηψλνπλ ηηο αλάγθεο γηα ρξνλνβφξεο 

εξγαζίεο θαη βνεζνχλ ην πξνζσπηθφ λα επηθεληξσζεί ζε πνηνηηθέο εξγαζίεο. 
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ήκεξα, είλαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο ηνπ θφζηνπο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο κε ηε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ γεληθήο θαη αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο, ηα νπνία πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη 

απφ ην ππφινηπν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απξφζθνπηα θαη ρσξίο ηε κεζνιάβεζε 

αλζξψπηλεο επέκβαζεο. Σα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο νινθιεξψλνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή πιεξνθνξία ηεο Μνλάδαο Τγείαο θαη απνηππψλνπλ κε ζαθήλεηα ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ θαη θιηληθψλ. 

 

Σα κεγάια έξγα πνπ πξνθεξχρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Γ‟ ΚΠ δελ απέδσζαλ ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο ε ππνθνζηνιφγεζή ηνπο, 

νη κεγάιεο εθπηψζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ νη πξνκεζεπηέο γηα λα ηα δηεθδηθήζνπλ, 

ε αλεηνηκφηεηα ησλ Ννζνθνκείσλ λα ππνδερζνχλ ηα ζπζηήκαηα ιφγσ έιιεηςεο 

νξζνινγηθψλ θαη θαιά θαηαγεγξακκέλσλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ε αδπλακία ησλ πξνκεζεπηξηψλ εηαηξεηψλ λα εθηειέζνπλ ηα έξγα. 

Δπίζεο, ε εκπινθή κεγάισλ εηαηξεηψλ ρσξίο εμεηδίθεπζε ζην ρψξν ηεο 

Πιεξνθνξηθήο πγείαο απνδείρζεθε αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο: Οη εηαηξείεο απηέο 

απνξξφθεζαλ κεγάιν κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ έξγσλ ρσξίο λα 

πξνζδψζνπλ ζηα έξγα ηα αληίζηνηρα νθέιε. Σα έξγα εθθπιίζηεθαλ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ζε έξγα εμνπιηζκνχ, ελψ έπξεπε λα απνηεινχλ θαηά θχξην ιφγν έξγα 

ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζηψλ. Ζ αγνξά απνδείρζεθε ζην ζχλνιφ ηεο αλέηνηκε θαη 

αλψξηκε λα νινθιεξψζεη ηα έξγα θαη λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο δεκφζηαο 

ειεθηξνληθήο πγείαο. 

Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη νη πξνζπάζεηεο νινθιήξσζεο έξγσλ απφ κεκνλσκέλεο 

Μνλάδεο Τγείαο έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Ο ιφγνο είλαη φηη αίξνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε γξαθεηνθξαηία πνπ ζπλνδεχεη 

κέρξη ζήκεξα ηα έξγα πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί κε ηελ επνπηεία ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο. 

Παξάιιεια, ε πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ θσδηθνπνηήζεσλ θαη πξνηχπσλ απφ ην 

ζχλνιν ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο κε ζαθείο θαηεπζχλζεηο απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο 

Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηηο εηαηξείεο 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ ρψξνπ λα πινπνηήζνπλ κε κεγαιχηεξε επηηπρία ηα έξγα.  



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 

 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ                                                                                                                                    

ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ (Δ-ΜΒΑ)          

56 

 

εκαληηθφο επίζεο παξάγνληαο είλαη ε πιήξεο πξνζαξκνγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζην ειιεληθφ ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην θαη ε θάιπςε ησλ 

πξαγκαηηθψλ απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο απφ ζπζηήκαηα θαη 

εηαηξείεο, πνπ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απξφζθνπηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο 

κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ ρσξίο λα δεκηνπξγνχλ λεζίδεο πιεξνθφξεζεο κε αζχλδεηα 

απνκνλσκέλα ππνζπζηήκαηα. 

Σέινο, ε πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, πνπ 

εμαζθαιίδνπλ επεθηαζηκφηεηα, δηαζεζηκφηεηα θαη πςειή απφδνζε είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ επηηπρή κεραλνξγάλσζε ησλ Μνλάδσλ Τγείαο, ελψ πάληνηε πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ κέζα απφ ζπκβφιαηα 

ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

πκπιεξσκαηηθά θαη ελδεηθηηθά κε ηα παξαπάλσ αλαθέξεηαη φηη ε Δηδηθή Γξακκαηεία 

Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο αλαθνίλσζε  ηελ έθδνζε ηεο Πξφζθιεζεο 22.3, 

πξνυπνινγηζκνχ 25 εθαη. επξψ, ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε» γηα ηελ 

πινπνίεζε ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ ζην ρψξν ηεο Τγείαο. (Atlantis & Vivado, 2007)   

 Ζ Πξφζθιεζε 22.3 απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε ςεθηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο, ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ηηο ππνδνκέο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ πξνκεζεηψλ ησλ Γεκφζησλ Ννζνθνκείσλ ηεο ρψξαο, ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

έιεγρν ησλ δαπαλψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο. 
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Κεθάιαην 4 

 

Αλάιπζε λέαο εηαηξείαο ζην ρώξν ηεο Φπρηθήο πγείαο 

 

4.1 Ειζαγυγικά  

 
Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο ηεο 

εξγαζίαο απηήο, έρνπλ κέρξη ηψξα παξνπζηαζηεί ζηνηρεία γηα α) ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζην δηαδίθηπν θαη β) ηελ εγρψξηα σξηκφηεηα γηα επηρεηξείλ θαη 

θαηλνηνκία κε  αλαθνξά ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο πνπ απνθαιχπηεηαη πξνλνκηαθφο γηα 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ. ην θεθάιαην απηφ 

πεξηγξάθεηαη κία θαηλνχξγηα ηδέα ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο. 

ηα επφκελα θεθάιαηα ζα αμηνπνηεζεί ε κέρξη ηψξα γλψζε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

πινπνίεζεο επηρεηξεκαηηθά ηεο αξρηθήο ηδέαο. Σν πξντφλ, ην επηρεηξεζηαθφ 

κνληέιν, ε έξεπλα αγνξάο, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη φιεο νη ζρεηηθέο 

απνθάζεηο ησλ ηδξπηψλ ζα βαζηζηνχλ ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο απηήο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα απηά ζπλνςίδνληαη αθνινχζσο θαη απνηεινχλ ηνλ άμνλα ησλ 

απνθάζεσλ γηα ην κέιινλ ηεο εηαηξείαο.   

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα αλ φρη ην βαζηθφηεξν ηεο εξγαζίαο απηήο 

είλαη ε δηαπίζησζε απφ ην δεχηεξν θεθάιαην φηη ε θπξίαξρε ηάζε γηα ην κέιινλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ είλαη ε δηαζχλδεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Απφ ηα αξρηθά θεθάιαηα θαη 

εηδηθφηεξα ζην ππνθεθάιαην 2.1 Απφ ην δηαδίθηπν (Internet)  ζηνλ άκεζα 

ζπλδεδεκέλν θφζκν (Online-world), δηαπηζηψζεθε φηη πιένλ ην δηαδίθηπν δελ είλαη 

έλαο ηξφπνο λα αληαιιάζζνληαη απιά θαη εχθνια νη πιεξνθνξίεο, φζν λα 

ζπζζσξεχνληαη, λα ζπγθεληξψλνληαη θαη λα αμηνπνηνχληαη αληίζηνηρα. Έηζη θαη νη 

κνξθέο ησλ εηαηξηψλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εθθηλήζεσλ  εμειίζζνληαη αλάινγα θαη 

απφ ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο θηάλνπκε ζε εηαηξείεο αλνηρηνχ πεγαίνπ θψδηθα θαη 

ζχγρξνλσλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Απμάλνληαη αληίζηνηρα νη αλάγθεο γηα 

αζθάιεηα, ηαρχηεηα θαη επεμεξγαζία ηεξάζηηνπ φγθνπ δεδνκέλσλ. Έηζη ινηπφλ θαη κε 

βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα απηά, ε αξρηθή ηδέα λα δξαζηεξηνπνηεζεί παξαδνζηαθά απηή 
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ε εηαηξεία λέαο ηερλνινγίαο κε παξνπζία απιά ζην δηαδίθηπν πξνζαξκφζηεθε ζηηο 

λέεο ηάζεηο θαη απνθαζίζηεθε λα απνηειέζεη κία ζύγρξνλε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή 

πνπ ζα είλαη πην θνληά ζηελ έλλνηα ηεο δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο, φπσο  

πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν θεθάιαην θαη φρη έλα ηερλνινγηθφ πξντφλ πνπ ζα 

δηαθεκίδεηαη θαη ζα πξνσζείηαη δηαδηθηπαθά. 

ηα πιαίζηα ηεο επηινγήο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ πνπ ζα αθνινπζήζεη ε ελ 

ιφγσ εηαηξεία θάλεθε λα πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζην κνληέιν ηεο ζπλδξνκήο, ελψ 

φπσο πεξηγξάθεη ε ζεσξία θαη ζα αλαιπζεί θαη παξαθάησ, ν ζπλδπαζκφο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ απηνχ κνληέινπ κε ην κνληέιν ηεο δηαθίλεζεο πιεξνθνξηώλ, 

θαίλεηαη ζε έλα επφκελν ζηάδην εθηθηφ έσο θαη αλαγθαίν. ε απηφ ην ζεκείν 

αμηνπνηήζεθε ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ πνπ νπζηαζηηθά 

απνθαιχπηεη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηιέγεη λα παξάγεη θέξδνο κία δηαδηθηπαθή 

εθαξκνγή είλαη πνιχ θαζνξηζηηθφο γηα ηε βησζηκφηεηά ηεο . Οη ηξείο παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ηεο λέαο εηαηξείαο έηζη φπσο παξνπζηάδνληαη ζηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ, ε ζρεηηθή πιεξνθνξία, ε επθνιία ζηε 

ρξήζε θαη ε εμππεξέηεζε/ππνζηήξημε ηνπ πειάηε ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ 

αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ρξεκαηνξνψλ. 

ηελ πνξεία ηεο αλάιπζεο, ζα δνζεί έκθαζε ζηελ έξεπλα αγνξάο. Ζ εηαηξεία πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη θαηλνηφκνο λέα εηαηξεία θαη βξίζθεηαη ζην εκβξπαθφ ζηάδην (seed 

stage) μεθηλάεη κε πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, αλαπηχζζεη έλα πξσηφηππν 

ηεο εθαξκνγήο, φπσο αθξηβψο ζα αλαθεξζεί θαη παξαθάησ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα κηα πηινηηθή έξεπλα αγνξάο ζε έλα δείγκα ηεο αγνξάο ζηφρνπ. Ζ έξεπλα 

αγνξάο έρεη γίλεη θαηά ηνπο κήλεο επηέκβξην 2010-Ννέκβξην 2010 ζε 17 ηδηψηεο 

ςπρηάηξνπο. Οη πξνβιέςεηο βαζίδνληαη ζε απηήλ ηελ έξεπλα αγνξάο. Σα ζηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ ζην ίδην θεθάιαην θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ Διιεληθή  πξαγκαηηθφηεηα 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ελψ ηφζν νη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θιάδν ηεο πγείαο φζν θαη ε αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρηθήο 

πγείαο παξαθάησ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο θαη ησλ ηερληθψλ απαηηήζεσλ.  

Ζ δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο, νη  θεθαιαηαθέο αλάγθεο θαζψο θαη νη αξλεηηθέο 

ρξεκαηνξνέο πνπ έρνπλ κέρξη ηψξα πεξηγξαθεί, εληζρχνπλ ηελ πξνεηνηκαζία  ησλ 

ηδξπηηθψλ κειψλ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ηα επφκελα βήκαηα θαη λα κεηαβνχλ 
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ζην ζηάδην ηεο έλαξμεο  «Startup» ζηεξίδνληαο  ηελ θαηλνηφκν λέα εηαηξεία ψο 

απφξξνηα ηεο αξρηθήο ηνπο ηδέαο.    

ην ζεκείν απηφ θαη πξηλ γίλεη ε αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο, αμίδεη λα 

γίλεη κία αλαθνξά ζηελ αξρηθή ηδέα θαη πψο πξνέθπςε απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή 

επθαηξία φπσο ηελ ζπλέιαβαλ νη ηδξπηέο ηεο.  

Ο ηνκέαο  ηεο ςπρηθήο πγείαο έρεη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 

ηνκείο  ηεο  πγείαο. Οη αζζελείο ζπλήζσο ππνθέξνπλ απφ ρξφληεο αζζέλεηεο θαη ε 

απνζεξαπεία ηνπο εθφζνλ θαη αλ είλαη δπλαηή απαηηεί ρξφλν. Σφζν ε εμέηαζε ησλ 

αζζελψλ φζν θαη ε δηάγλσζε βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ παξαηήξεζε θαη ηελ 

ζπλέληεπμε ηνπ αζζελνχο θαη ιηγφηεξν ζε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. Σν ηζηνξηθφ ησλ 

αζζελψλ έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αγσγή, ελψ πνιιέο 

θνξέο ε αμηνιφγεζε ηνπ αζζελνχο ελφο ςπρηάηξνπ κπνξεί λα κελ είλαη δπλαηή ζην 

ρψξν ηνπ ηαηξείνπ (έλα έληνλν ςπρσηηθφ επεηζφδην κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

απηνηξαπκαηηζκφ, νπφηε ν αζζελήο λα λνζειεχεηαη ή εγθιεκαηηθή ελέξγεηα νπφηε ν 

αζζελήο είλαη ππφ θξάηεζε).  

Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο πξφβιεκα, πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο 

πγείαο,  είλαη ε θαηαγξαθή ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο ζε θάζε επίζθεςε 

κε έλαλ ζπζηεκαηηθφ θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν, ψζηε λα δχλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

αλαθαιείηαη απηή ε πιεξνθνξία φηαλ ρξεηάδεηαη θαη λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζρεηηθά 

ζχληνκα. ήκεξα νη ςπρίαηξνη είλαη αλαγθαζκέλνη λα γξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο 

ζε αξρεία αζζελψλ ηα νπνία αξγφηεξα θαινχληαη λα μαλαδηαβάζνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ, εθφζνλ ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ δελ ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη αμηνπηζηία ιφγσ ηεο θχζεο 

ηεο αζζέλεηαο.  

Δπηζηεκνληθά ην πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίζηεθε κε ηε δεκηνπξγία θιηκάθσλ 

ςπρηαηξηθήο αμηνινγηθήο  (psychiatric rating scales), φπνπ κεηά απφ έξεπλα ρξφλσλ 

αλαγλσξίζηεθαλ θάπνηεο απφ απηέο σο αμηφπηζηα εξγαιεία ςπρηαηξηθήο 

αμηνιφγεζεο. Οη θιίκαθεο απηέο είλαη ζηελ πξάμε έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ ζηηο νπνίεο 

θαιείηαη λα «βαζκνινγήζεη» ηνλ αζζελή ηνπ απφ ην έλα έσο ην πέληε ζε θάζε κία 

απφ ηηο εξσηήζεηο αλάινγα κε ηελ έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ αζζελνχο. Απηή ηε 

ζηηγκή ηα εξσηεκαηνιφγηα απηά πσινχληαη απφ εμεηδηθεπκέλεο εηαηξίεο ζε κνξθή 

εληχπνπ κε θφζηνο 50€  αλά 100 εξσηεκαηνιφγηα πεξίπνπ.  
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ηελ πεξίπησζε πνπ ν Φπρίαηξνο ρξεζηκνπνηεί θιίκαθεο αμηνινγηθήο γηα ηνπο 

αζζελείο ηνπ, έρεη ην πιενλέθηεκα φηη κπνξεί λα πνζνηηθνπνηήζεη ηελ πιεξνθνξία 

ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο θαη κε βάζε απηά ηα πνζνηηθά ζηνηρεία λα 

εμάγεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ θαη λα πξνηείλεη ηελ αγσγή.  

Ζ ςεθηνπνίεζε ησλ θιηκάθσλ απηψλ είλαη ε βαζηθή ηδέα ηεο θαηλνηφκνπ επηρείξεζεο. 

Ζ αλάπηπμε απηήο ηεο  εθαξκνγήο, ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ γηαηξφ λα 

ζπκπιεξψλεη ηηο θιίκαθεο κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο κε ηνλ αζζελή θαη λα απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα ηνπ θάζε αζζελνχο ζε 

θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ. Δθφζνλ ν Φπρίαηξνο ζα έρεη πνζνηηθνπνηήζεη ηελ 

πνηνηηθή πιεξνθνξία, νη δπλαηφηεηεο πνπ ζα ηνπ παξέρνληαη απφ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο είλαη απεξηφξηζηεο ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.  

Ο ςπρίαηξνο πνπ ζηάζκηζε κία απφ απηέο ηηο θιίκαθεο, ηελ  Derogatis Psychiatric 

Rating Scale (DPRS®), ζηελ Διιάδα δνθίκαζε λα θαηαγξάςεη ηα δεδνκέλα απφ ηελ 

έξεπλα ησλ αζζελψλ ηνπ ζηελ παξαζπξηθή εθαξκνγή Microsoft office Excell θαη 

εκπλεχζηεθε κηα ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέγξαςε ζηε βάζε 

ηνπ ρξφλνπ, ηεο ςπρσηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο έληαζεο ησλ ζπκπησκάησλ. Ζ 

απεηθφληζε απηή, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ γηα ηελ πεξίπησζε ελφο αζζελή ηνπ, ζα 

αλαθέξεηαη απφ εδψ θαη πέξα σο ςπρνγξαθηθό πξνθίι.  
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  Γηάγξακκα 1: ςπρνγξαθηθφ πξνθίι ελφο αζζελνχο  

 

Ζ βάζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελνχο 

απφ ην γηαηξφ θαη ε δπλαηφηεηα λα παξάγεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ 

δηαδηθηπαθνχ πξντφληνο ην ςπρνγξαθηθφ πξνθίι ηνπ θάζε αζζελνχο. 

Ζ ηδέα απηή ζπδεηήζεθε κε άιινπο επηζηήκνλεο ηνπ θιάδνπ θαη θάλεθε ηθαλή λα 

πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ θάπνησλ ςπρηάηξσλ. ηε θάζε ηνπ εκβξπαθνχ  ζηαδίνπ 

ηεο ηδέαο, δεκηνπξγήζεθε έλα πξσηφηππν ηεο εθαξκνγήο θαη  παξνπζηάζηεθε ζε κία 

νκάδα απνηεινχκελε απφ ςπρηάηξνπο θαη ηερληθνχο ππεπζχλνπο, ζπγθέληξσζε 

θάπνηα ζρφιηα θαη αληηκεησπίζηεθε ζην ζχλνιφ ηεο ζεηηθά. Μειεηήζεθαλ ηα δηάθνξα 

Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα φπσο ην «Φπραξγψο», εθαξκνγέο απφ ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ην 7ν Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο. ε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

ζέηνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζπγθεθξηκελνπνηήζεθαλ νη αληίζηνηρεο  απαηηήζεηο ηεο  

ππφ αλάπηπμε εθαξκνγήο. ε απηή ηε θάζε απνθαζίζηεθε ε έλαξμε ηεο εηαηξείαο 

θαη ε αλάπηπμε κίαο βαζηθήο έθδνζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί πηινηηθά ζε 
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ςπρηάηξνπο, ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη κία έξεπλα αγνξάο θαη λα ηεθκεξησζεί έλα 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. Ζ εθαξκνγή είρε πνιιέο ηερληθέο δπζθνιίεο γηα λα 

αλαπηπρζεί πιήξσο γη‟ απηφ απνθαζίζηεθε λα γίλεη κία έξεπλα αγνξάο κε ηελ 

επίδεημε ηνπ πξσηνηχπνπ. Με βάζε απηή ηελ έξεπλα αγνξάο εθπνλήζεθε ην 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. Tν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε παξαηίζεηαη ζην 

παξάξηεκα ηνπ  ηέινπο.  

 

4.2 Ανάλςζη ηος επισειπημαηικού ζσεδίος ηηρ e-Mental solutions 

 

α) Σν επηρεηξεκαηηθό εγρείξεκα  

Ζ εηαηξεία κε ηελ νλνκαζία e-Mental solutions είλαη κία εηαηξία πιεξνθνξηθήο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο. Ζ ιχζε πνπ πξνηείλεη  ζηνπο 

γηαηξνχο ςπρηθήο πγείαο κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο e-Mental,  είλαη ε εχθνιε 

πξφζβαζε ζε δπλακηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη θσδηθνπνηεκέλεο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην ςπρνγξαθηθφ πξνθίι ησλ αζζελψλ. Παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα εχθνιεο αλάθιεζεο ησλ δεδνκέλσλ, κε γξαθηθφ ηξφπν γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ , ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αγσγήο.  

Ζ εθαξκνγή e-Mental είλαη κηα θαηλνηφκνο δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

ρξήζε δηεζλψλ αλαγλσξηζκέλσλ θιηκάθσλ ςπρηθήο πγείαο φπσο ε DPRS. Γίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε γηαηξφ λα θαηαρσξεί  ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλέληεπμεο ηνπ αζζελή κε εχθνιν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ψζηε λα κπνξεί λα 

βιέπεη αθφκα θαη γξαθηθά ηελ εμέιημε ηνπ. Σα δεδνκέλα  απφ θάζε ρξήζηε θαη γηα ην 

ζχλνιν ησλ αζζελψλ ηνπ θαηαγξάθνληαη ζε θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη κπνξνχλ 

λα αμηνπνηεζνχλ γηα εμαγσγή  ζηαηηζηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ.   

Ζ εθαξκνγή απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο ιεηηνπξγνχο ςπρηθήο πγείαο, είηε πξφθεηηαη 

γηα ηδηψηεο ςπρηάηξνπο είηε γηα θέληξα ςπρηθήο πγείαο, ςπρηαηξηθέο θιηληθέο 

λνζνθνκείσλ αθφκα θαη δνκέο ςπρηθήο πγείαο. Ζ πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γηαηξνχο, είηε απφ 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, είηε απφ παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε.  
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Δπεηδή πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πξνζβάζηκε απφ ην δηαδίθηπν, νη 

αζζελείο ςπρηθήο πγείαο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ κηα πεξίζαιςε πνπ ζα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα θαζψο ε πιεξνθνξία γηα ην ηζηνξηθφ, ηελ 

εμέιημε ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ αγσγή ηνπο ζα είλαη πξνζβάζηκε αθφκα θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο κεηαηφπηζεο ή ηελ αιιαγή ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ.   

Ο ρψξνο ηεο ςπρηθήο πγείαο έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ππνθεηκεληθήο θαηαγξαθήο ηεο 

έληαζεο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο. Οη θιίκαθεο 

ςπρηθήο πγείαο, πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ εληαία, ζηαζκηζκέλα ζηνπο 

πιεζπζκνχο εξσηεκαηνιφγηα, ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα απφ πιήζνο ςπρηάηξσλ θαη 

είλαη ζήκεξα έλαο απφ ηνπο πην ελδεδεηγκέλνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ αζζελψλ. 

Οη θιίκαθεο είλαη ζήκεξα δηαζέζηκεο ζε έληππε κνξθή θαη ε ζπκπιήξσζή ηνπο είλαη 

ρξνλνβφξα, ελψ ε θαηαγεγξακκέλε πιεξνθνξία είλαη δχζθνιν λα αμηνπνηεζεί ζην 

ζχλνιφ ηεο, φζν ε ζπζζψξεπζε έληππνπ πιηθνχ ζην αξρείν ηνπ ηαηξνχ θάλεη 

δχζθνιε ηελ επεμεξγαζία ηεο.  

Γελ ππάξρνπλ αθφκα πνιιέο εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο πνπ λα εηδηθεχνληαη ζην ρψξν 

ηεο ςπρηθήο πγείαο. Οη πεξηζζφηεξεο ιχζεηο πιεξνθνξηθήο ζην ρψξν ηεο πγείαο, 

απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ηεο ηαηξηθήο θνηλφηεηαο θαη αθνξνχλ ζηελ αξρεηνζέηεζε 

ησλ αζζελψλ, ηελ θαηαγξαθή ηνπο θαη  ηε ινγηζηηθή ηνπο δηαρείξηζε. Τπάξρνπλ 

πέληε Ακεξηθάληθεο εηαηξείεο, δχν κεγάιεο θαη ηξείο πνπ αθνινπζνχλ, πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ ςπρηθή πγεία ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα θαη νη ιχζεηο πνπ 

πξφηεηλαλ ήηαλ ζηελ θαηεχζπλζε λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ςπρηάηξνπο λα θαηαγξάθνπλ 

ειεθηξνληθά ηα επξήκαηα ηνπο. Πξνζθέξνπλ πξντφληα κε  δπλακηθνχο  

θεηκελνγξάθνπο  θαη ςπρηαηξηθφ ιεμηιφγην, ψζηε θαηά ηελ πιεθηξνιφγεζε απφ ηνλ 

ρξήζηε δχν ή ηξηψλ γξακκάησλ λα δχλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ιέμεο ή αθφκα θαη 

έηνηκνπ κνξθνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ. Ζ πεξηήγεζε ζηηο δηαγλψζεηο θαη ζηελ 

απνζεθεπκέλε πιεξνθνξία γίλεηαη πάιη κε ρξήζε ιέμεσλ θιεηδηά θαη βέβαηα 

πιεξνθνξίεο φπσο ε ηειεπηαία επίζθεςε ηνπ αζζελνχο ή ε αγσγή ηνπ είλαη 

δηαζέζηκεο. Οη θιίκαθεο ζε απηέο ηηο εθαξκνγέο είλαη αλχπαξθηεο, εθηφο απφ κία 

εηαηξία πνπ έρεη εηζάγεη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο κέζσ θιίκαθαο πξναηξεηηθά. 

Αθφκα φκσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε αμηνιφγεζε δελ απνζεθεχεηαη κε θάπνηνλ 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, αιιά σο έλα έληππν ζε ειεθηξνληθή κνξθή.   

Ζ εθαξκνγή e-Mental είλαη ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο. Έλα πξσηφηππν ηεο 

εθαξκνγήο είλαη δηαζέζηκν γηα επίδεημε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα γίλεη ε έξεπλα 
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αγνξάο. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο, ηκήκα πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο θαζψο θαη 

επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο ςπρηάηξνπο γηα λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειίμεηο ζην 

ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο. Ζ εηαηξία έρεη κνξθή Δ.Π.Δ θαη έρεη έδξα ηελ 

Αιεμαλδξνχπνιε. ηεγάδεηαη ζε έλαλ θιηκαηηδφκελν ρψξν πνπ πξφθεηηαη λα 

θηινμελήζεη  ηνλ εμππεξεηεηή (server) πνπ ζα πεξηέρεη ηελ εθαξκνγή. Ζ αλάπηπμε 

ηεο εθαξκνγήο γίλεηαη κε ηε ρξήζε λνηθηαζκέλνπ εμππεξεηεηή απφ γλσζηφ πάξνρν.  

Οη ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο είλαη νη : 

Γ.Μ: Δίλαη κεραλνιφγνο κεραληθφο απφθνηηνο ηεο Πνιπηερληθήο ζρνιήο Παηξψλ θαη 

δηδάθηνξαο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. Έρεη δεθαπεληαεηή εκπεηξία ζην 

ρψξν ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Αζρνιείηαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε 

(Business Development) κειεηψληαο ηνλ αληαγσληζκφ ζε γλσζηή εηαηξία ηνπ ρψξνπ 

ηεο πιεξνθνξηθήο.   

Β.Π: Δίλαη Φπζηθφο, απφθνηηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Έρεη έληεθα ρξφληα 

εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ απαζρνινχκελε ζε ηκήκα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο κεγάισλ έξγσλ ινγηζκηθνχ ζε πνιπεζληθή εηαηξία ηνπ ρψξνπ. Έρεη 

εξγαζηεί ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο πξντφλησλ ινγηζκηθνχ, ήηαλ 

πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο αλάπηπμεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθνχ 

πξντφληνο κε 10 κεραληθνχο αλάπηπμεο ζηελ άκεζε επζχλε ηεο  θαη ηψξα είλαη ζηε 

δηεχζπλζε έξγνπ ηεο εηαηξίαο, ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πξντφληνο κε 

πξνυπνινγηζκφ έξγνπ 500.000 επξψ.  

Β.Φ: Δίλαη Φπρίαηξνο, απφθνηηνο ηεο Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη 

δηδάθηνξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. ήκεξα εθηειεί ρξέε ιέθηνξα ελψ 

αζθεί θαη θιηληθφ έξγν. Ζ ζηάζκηζε ηεο θιίκαθαο DPRS  ζηελ Διιάδα ήηαλ ην 

αληηθείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο θαη αμηνινγεί ηνπο αζζελείο ηνπ κε ηηο 

ςπρηαηξηθέο θιίκαθεο ηα ηειεπηαία 9  ρξφληα, δχν εθ ησλ νπνίσλ δνχιεςε ζην 

Λνλδίλν κε άγγινπο αζζελείο.  

Ζ ηδξπηηθή νκάδα έρεη ζηελέο ζρέζεηο θηιίαο πνπ μεθίλεζαλ ζηε ζρνιηθή ειηθία θαη 

εδξαηψζεθαλ κε ηελ ηεηξαεηή ηνπο ζπγθαηνίθεζε ζηελ Πάηξα  θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ.  
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Δληφπηζαλ απφ θνηλνχ ηελ επηρεηξεκαηηθή επθαηξία, θαζψο έρνπλ ζαλ νκάδα βαζηά 

γλψζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ρψξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο απφ ηε κία θαη ησλ δπλαηνηήησλ 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ θάιπςε ηέηνησλ αλαγθψλ απφ ηελ άιιε. Βαζηθφο 

ιφγνο πνπ δελ έρνπλ αθφκα αμηνπνηεζεί νη λέεο ηερλνινγίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο 

πγείαο είλαη ε έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ γηαηξψλ ζηε ρξήζε 

ππνινγηζηή θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. ηνλ ηαηξηθφ ρψξν θαη αθφκα πεξηζζφηεξν 

ζηνλ ρψξν ηεο ςπρηαηξηθήο, ην δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά σο εξγαιείν 

αλαδήηεζεο βηβιηνγξαθίαο, αξζξνγξαθίαο θαη ελεκέξσζεο. Γελ ππάξρεη εμνηθείσζε 

κε ηνλ ππνινγηζηή νχηε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο γεληθφηεξα. ε άιιεο ηαηξηθέο 

εηδηθφηεηεο, ην θαηλφκελν δελ είλαη ηφζν έληνλν θαζψο ππάξρεη επαθή κε ηελ 

ηερλνινγηθή εμέιημε κέζσ ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ ή άιισλ δηαγλσζηηθψλ 

εξγαιείσλ.  

Ζ πξφζθαηε πιεξνθνξία σζηφζν, πνπ δηα λφκνπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο επηβάιεη 

ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε ζε φινπο ηνπο γηαηξνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ γηαηξψλ ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο,  δεκηνπξγεί αηζηνδνμία ζηνπο 

ηδξπηέο. Γηαθαίλεηαη φηη, θαζψο νη γηαηξνί ππνρξεψλνληαη πιένλ ζηε ρξήζε 

ππνινγηζηψλ θαη ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, εμηθνηψλνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη δελ εηλαη 

απξφζπκνη ζε λέεο πξνηάζεηο. Γηακνξθψλνληαη έηζη θαιχηεξνη φξνη θαη δεκηνπξγείηαη 

πξφζθνξν έδαθνο γηα λα επδνθηκίζεη ε ηδέα ησλ ηδξπηψλ.  

 

β) Πεξηγξαθή ηεο Δηαηξείαο  

Ζ εηαηξία e-Mental Solutions είλαη κία εηαηξία πιεξνθνξηθήο πνπ πξνζθέξεη 

πξφζβαζε ησλ ςπρηάηξσλ ζε κία θηιηθή γηα ην ρξήζηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή (e-

Mental) πνπ ζα δηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ αζζελνχο, 

θαηαγξαθήο ηεο εμειηθηηθήο ηνπ πνξείαο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηε δηάγλσζε θαη ζηε 

ρνξήγεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο ηνπ αγσγήο. Ζ εηαηξία είλαη ζηε δηαδηθαζία ηεο έλαξμεο 

ηεο θαη ην πξντφλ ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο. Ζ λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη 

Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.)  κε ηξία ηδξπηηθά κέιε. Έδξα ηεο ε Αζήλα 

θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεηάδεηαη άκεζα είλαη έλαο θιηκαηηδφκελνο ρψξνο 40κ2 

φπνπ ζα βξίζθεηαη ν εμππεξεηεηήο (server) πνπ ζα έρεη εγθαηεζηεκέλε ηελ 

εθαξκνγή.  
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Ζ απνζηνιή ηεο εηαηξίαο είλαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη φξακά ηεο λα δεκηνπξγήζεη ηε κεγαιχηεξε βάζε 

δεδνκέλσλ ζηελ Διιάδα κε ηελ εμειηθηηθή πνξεία αζζελψλ ςπρηθήο πγείαο.  

Σν πξντφλ ηεο εηαηξείαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε ςπρηάηξνπο θαη ιεηηνπξγνχο ςπρηθήο 

πγείαο λα θαηαγξάθνπλ κε έλαλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ην ηζηνξηθφ ησλ αζζελψλ ηνπο, 

λα έρνπλ άκεζε θαη έγθπξε αλάθιεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ εηζάγεη ζην 

ζχζηεκα θαη λα κπνξνχλ κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο λα θαηαιήγνπλ ζε 

δηαγλσζηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή κέζα απφ έλα πεξηβάιινλ 

εχθνιν γηα ην ρξήζηε ρσξίο γλψζεηο ππνινγηζηψλ θαη δηαδηθηχνπ. Παξάδεηγκα ηεο 

εθαξκνγήο φπσο εκθαλίδεηαη ζην πεξηβάιινλ ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

πξσηνηχπνπ ηεο εθαξκνγήο  

Γηάγλσζε . 
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Φαξκαθεπηηθή αγσγή  

 

Πξφνδνο ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ αζζελψλ  
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Ο θιάδνο ηεο ηαηξηθήο θαη εηδηθά ηεο ςπρηθήο πγείαο είλαη έλαο θιάδνο ζηνλ νπνίν δελ 

έρνπλ αθφκε αμηνπνηεζεί νη δπλαηφηεηεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Φαίλεηαη, θπξίσο κε βάζε ηηο εμειίμεηο ζην εμσηεξηθφ φηη φιν θαη κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ δείρλνπλ νη εηαηξίεο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο. 

Πνιιέο ζπδεηήζεηο γίλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν, φπσο ην έξγν ςπραξγψο αιιά θαη ζε 

παλεπξσπατθφ επίπεδν, φπσο ην e-health πνπ είλαη έλα λέν νιηζηηθφ ζρέδην γηα ηελ 

πγεία ζηελ Δπξψπε, θαη έρνπλ ζηφρν ηνπο ηελ αμηνπνίεζε  ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

ηεο πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηαηξηθφ θιάδν.     

γ) Ο  θιάδνο ηεο  ςπρηθήο πγείαο θαη ε ςπρηαηξηθή κεηαξξύζκηζε   

Ο θιάδνο ηεο ςπρηθήο πγείαο: Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη νινέλα θαη πην έληνλε 

ζην ρψξν ηεο πγείαο ε αλαγθαηφηεηα ηεο αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπο. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, πέξα απφ δηαδηθαζίεο επηρεηξεκαηηθνχ αλαζρεδηαζκνχ (business process 

reengineering) ζεκαληηθή βνήζεηα έξρνληαη λα πξνζθέξνπλ θαη νη ηερλνινγίεο 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο. Έηζη, νινέλα θαη πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία 

δηεζλψο έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ πινπνηήζεη νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ δηαρείξηζεο ηφζν δηαρεηξηζηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ, φζν θαη ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ.  

Σα πιεξνθνξηαθά απηά ζπζηήκαηα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα απηνκαηνπνίεζεο 

κεγάινπ αξηζκνχ δηαδηθαζηψλ (π.ρ. ρξεψζεσλ, παξαγγειηνδνζίαο / απνηειέζκαηα, 

θιπ.), ελψ ηαπηφρξνλα επηηξέπνπλ ηε κεραλνγξαθηθή δηαρείξηζε ηνπ θαθέινπ ηνπ 

αζζελνχο (Electronic Patient Record - EPR). Σν ηειεπηαίν επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ 

ιεγφκελσλ Κιηληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Clinical Information Systems) 

πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα κεραλνγξαθηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο 

ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο ελφο αζζελή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηζηνξηθνχ, ζηνηρείσλ 

θιηληθήο εμέηαζεο, απνηειεζκάησλ παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ, ζηνηρεία 

απεηθνληζηηθψλ εμεηάζεσλ, πνξίζκαηα θαη δηαγλψζεηο, θιπ. εκαληηθή πξνυπφζεζε 

ζηε δηαρείξηζε επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο είλαη ηα ηαηξηθά 

δεδνκέλα, απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ θαη ε πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ζπζηεκάησλ θαη ηερληθψλ 

ηεξαξρηθήο πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ζχκθσλα κε ην "ξφιν" θάζε ρξήζηε ζηε ξνή 
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εξγαζίαο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ. Οη ηερλνινγίεο "έμππλσλ θαξηψλ" (smart-cards), 

ηφζν επαγγεικαηηθψλ (professional) φζν θαη θαξηψλ πγείαο (health cards), 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα κφλν θαηφπηλ 

εμνπζηνδφηεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνχο θαη κφλν ζην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ πνπ έρεη ηελ επζχλε παξαθνινχζεζεο ηνπ αζζελνχο. 

Οη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ελφο λνζειεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαιχπηνληαη απφ εμεηδηθεπκέλα 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηα νπνία ζπλνπηηθά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 Ηαηξηθό Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Ννζνθνκείνπ (ΗΠΝ), κε ην νπνίν 

θαιύπηνληαη ηα παξαθάησ ηκήκαηα: 

• Ηαηξηθφο Φάθεινο  

• Κιηληθέο  

• Δξγαζηεξηαθφο Σνκέαο  

• Ννζειεπηηθφο Σνκέαο  

• Απεηθνληζηηθφο Σνκέαο  

• Υεηξνπξγεία - Μ.Δ.Θ.  

• Δμσηεξηθά Ηαηξεία - Σ.Δ.Π.  

• Ηαηξηθή Δξεπλα - Κσδηθνπνηήζεηο (ICD-10)  

 Γηαρεηξηζηηθό Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Ννζνθνκείνπ (ΓΠΝ), κε ην 

νπνίν θαιύπηνληαη ηα παξαθάησ ηκήκαηα: 

• Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε - Γξακκαηεία  

• Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνχ (Βάξδηεο - Μηζζνδνζία)  

• Λνγηζηήξην  

• Πξνκήζεηεο - Απνζήθε  

• Φαξκαθείν  

• Σκήκα Γηαηξνθήο  

• Βηνταηξηθή Σερλνινγία  

• Λνγηζηηθή Γηαρείξηζε 

 Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Τπνζηήξημεο Γηνηθεηηθώλ Απνθάζεσλ (MIS), 

ην νπνίν αληιεί ζηνηρεία από ηα ΗΠΝ θαη ΓΠΝ θαη εμάγεη ρξήζηκα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη δείθηεο (νηθνλνκηθνύο θαη ηαηξηθνύο) 
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Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ νη δηνηθήζεηο ησλ Ννζνθνκείσλ έρνπλ αξρίζεη λα πηνζεηνχλ ηελ 

άπνςε φηη είλαη πιένλ απαξαίηεηε ε ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζε ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηνπο κεραληζκνχο δηνίθεζεο, ψζηε λα 

ππνζηεξηρζνχλ νη ζεζκηθέο θαη νξγαλσηηθέο παξεκβάζεηο θαη κεηαξξπζκίζεηο θαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ζηελ αλαδηνξγάλσζε 

ησλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

 

Η ενδςνάμυζη ηυν θεζμικών και οπγανυηικών μεηαππςθμίζευν επιηςγσάνεηαι με: 

• Σε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Πε..Τ. θαηά ηελ νξγαλσηηθή 

δηάηαμε πνπ νξίδεηαη απφ ην λ. 2889/2001 ζρεηηθά κε ηελ πεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηα Τγείαο (ΔΤ). 

• Σε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

πξνκήζεηεο πιηθψλ φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζην λ. 2995/ 2001 ζρεηηθά κε ηηο 

ξπζκίζεηο ζεκάησλ πξνκεζεηψλ.  

• Σελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

• Σε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ζπζηήκαηνο ζπλνιηθήο παξαθνινχζεζεο απφδνζεο 

ηνπ νξγαληζκνχ (performance management). 

• Σελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ πφξσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

Η αναβάθμιζη ηηρ ποιόηηηαρ ηυν ςπηπεζιών υρ ππορ ηην αναδιοπγάνυζη ηυν 

εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί κε: 

• Σελ ελνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ 

• Σελ ελδπλάκσζε ηεο ππνδνκήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ). 

• Σε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ 

εμεηαδνκέλσλ θαη λνζειεπνκέλσλ κε ζπλέπεηα ζηε βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη ηεο ηαρχηεηαο εμππεξέηεζήο ηνπο, θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ ιαζψλ. 
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Ζ ςπρηαηξηθή κεηαξύζκηζε: Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ απαζρφιεζε θαη 

απαζρνιεί θάζε νξγαλσκέλε θνηλσλία σο πξφβιεκα νμχ, δηαξθέο θαη δπζεπίιπην. Οη 

Φπρηθέο Γηαηαξαρέο είλαη αξθεηά ζπρλέο (ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα 25% ηνπ πιεζπζκνχ θάπνηα ζηηγκή ζα λνζήζεη), απαηηνχλ καθξφρξνλε 

ζεξαπεία θαη θξνληίδα θαη πξνμελνχλ ςπρηθή αηκνξξαγία ηφζν ζηνπο αζζελείο φζν 

θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.  

Σν ζχζηεκα ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο κέρξη ην 1985 είρε δεκηνπξγεζεί άλαξρα, 

απζαίξεηα θαη ρσξίο καθξφπλνν θεληξηθφ πξνγξακκαηηζκφ έσο ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Φπραξγψο».  

Απφ ην 1985 θαη βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 815/84 ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ άξρηζε έλαο κεηαζρεκαηηζκφο ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρηθά 

αζζελψλ ηφζν απφ κέξνπο ησλ επαγγεικάησλ ςπρηθήο πγείαο φζν θαη απφ κέξνπο 

ηεο Πνιηηείαο. Οη λέεο απηέο ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

 ηελ απφ-ηδξπκαηνπνίεζε ησλ ρξφλησλ αζζελψλ, ηελ θνηλσληθή ηνπο 

επαλέληαμε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε.  

 ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ Φπρηαηξηθψλ Μνλάδσλ απφ έλα 

απνθεληξσκέλν θνηλνηηθφ δίθηπν κηθξφηεξσλ νξγαλσκέλσλ δνκψλ θξνληίδαο 

ρξφλησλ ςπρηθά αζζελψλ κε θχξην γλψκνλα ηελ θαηά ην δπλαηφ ιεηηνπξγηθή 

ηνπο απνθαηάζηαζε, ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηα 

παξαδνζηαθά ςπρηαηξεία, ηελ θαηάξηηζε ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζε λέεο κεζφδνπο θαη πξφηππα πεξίζαιςεο.  

ηελ Δπηζηεκνληθή εθδήισζε κε ζέκα “Οιηζηηθή Πξνζέγγηζε θαη Κνηλσληθέο 

Πξνεθηάζεηο ησλ Φπρηθψλ - σκαηηθψλ Νφζσλ” πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

ζπλεξγαζία ηνπ Δξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο 

(ΔΠΗΦΤ) θαη Α‟ Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ, αλαθέξζεθε φηη ζηελ Διιάδα έλαο ζηνπο ηέζζεξηο ζα αλαπηχμεη θάπνηνπ 

ηχπνπ ςπρηθή δηαηαξαρή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δαπαλά γηα ηελ ςπρηθή πγεία 436 

εθαη. επξψ ην ρξφλν πνπ αληηζηνηρεί ζε 2.000 επξψ/λνηθνθπξηφ.  

Τα αποηελέζμαηα ηηρ Α΄ θάζηρ ηος ππογπάμμαηορ Ψςσαπγώρ πεπιγπάθονηαι ζηον παπακάηυ 

πίνακα: 
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Πίλαθαο 12: Αξηζκφο αηφκσλ ζηηο ζεξαπεπηηθέο κνλάδεο κεηά ην Πξφγξακα «Φπραξγψο». 

Φ.Ν.Α 2009  

 

Πεγή : (Καηζάλνπ, Μ. Ν. 2009) 

 

ηε Β‟ θάζε, πνπ βξίζθεηαη ππφ εμέιημε, έρνπλ δεκηνπξγεζεί 377 κνλάδεο 

ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο γηα ηελ απναζπινπνίεζε 2.695 ρξφλησλ αζπιηθψλ 

αζζελψλ απφ ηα ςπρηαηξεία. Έρνπλ αλαπηπρζεί 29 κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο ζηελ 

Κνηλφηεηα θαη έρνπλ ζπζηαζεί επηά Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο, κε ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ςπρηθά παζρφλησλ. (Εάξαγθα 

Σξ. 2010)  

Ζ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 2889, ζεζκνζέηεζε ηε δεκηνπξγία ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ Τγείαο (Πε..Τ.) ζηα νπνία ππάγνληαη νη θνξείο πξσηνβάζκηαο πγείαο 

(Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία, Κέληξα Τγείαο), δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα λνζνθνκεία, 

άιια θαη άιινη παξνρείο ππεξεζηψλ πγείαο. Σν λέν απηφ νξγαλσηηθφ ζρήκα 

δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη εηδηθφηεξα 

ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο. Λφγσ ηεο εμεηδίθεπζεο θαη ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο 

ε αλάγθε γηα επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ (ηφζν ηαηξηθψλ φζν θαη 
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δηνηθεηηθφ-νηθνλνκηθψλ) κεηαμχ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο νινέλα θαη 

απμάλεηαη. Γίλεηαη ινηπφλ επηηαθηηθή ε αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

ηειεκαηηθήο (ηειεπηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 

πςειήο πνηφηεηαο αιιά θαη ηαπηφρξνλα ηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε πφξσλ. 

ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ Τγεία - Πξφλνηα 

πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ Γεδνκέλσλ (ΠΚΓ) ην νπνίν ζα 

ιεηηνπξγεί σο θφκβνο-ζπληνληζηήο γηα ηελ αζθαιή πξφζβαζε, αληαιιαγή θαη 

νινθιήξσζε θαη νινθιήξσζε ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ παξνρέσλ 

θξνληίδαο πγείαο πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ζην Πε..Τ αιιά θαη άιισλ ππεξεζηψλ πνπ 

ζπλαιιάζζνληαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Πε..Τ.  

Μέζσ ηνπ 3νπ ΚΠ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Τγεία-Πξφλνηα δίλεηαη 

ε επθαηξία ζηα Πε..Τ. θαη θαη‟ επέθηαζε ζηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

λα εγθαηαζηήζνπλ ππνδνκέο κεραλνξγάλσζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο 

ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο. 

Ζ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. (ΚΣΠ Α.Δ.) ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκαηηθψλ 

ζπκθσληψλ κε Πε..Τ. ηεο ρψξαο, εηνίκαζε θαη παξνπζίαζε ζε δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ γηα ην 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ Πε..Τ. Σν έξγν απνηειείηαη απφ 3 

ππνέξγα: 

 

1."Γεκηνπξγία Πιεξνθνξηαθνχ Κέληξνπ Γεδνκέλσλ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

ηνπ Πε..Τ. θαη Παξνρή Τπεξεζηψλ φισλ ησλ Βαζκίδσλ Φξνληίδαο Τγείαο" 

2."Τπεξεζίεο Μέζσ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δξγαζηεξίσλ". 

3."Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο". (Μπηιιήξεο Α. 2010)  
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Πίλαθαο 13 . Αξηζκφο ςπρηάηξσλ ζηελ Διιάδα. 

 

Γεσγξαθηθή Πεξηθέξεηα θαη Ννκφο 

Ηαηξνί 
ζχλνιν, 
Doctors, 

total 

Νεπξνιφγνη -
Φπρίαηξνη 

Neurologists- 
Psychiatrists 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 69.030 2.491 

      

ΑΣΣΗΚΖ 34.654 1.262 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 1.779 30 

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 3.466 103 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 2.224 59 

ΘΔΑΛΗΑ 3.533 116 

ΖΠΔΗΡΟ 2.155 75 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & 
ΘΡΑΚΖ 2.768 96 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 11.151 538 

ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 827 25 

ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ 897 31 

ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 752 23 

ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 1.017 28 

ΚΡΖΣΖ 3.807 105 

 
Πεγή : (ΔΛΣΑΣ έξεπλα 2010 :αξηζκφο ςπρηάηξσλ ζηελ Διιάδα) 

 

δ) Αληαγσληζκόο  

Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο 

Ηαηξηθήο πξνζθέξνπλ ιχζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ξαληεβνχ θαη ηελ ρξέσζε ησλ 

αζζελψλ. Ζ εμεηδίθεπζε ζην ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο γίλεηαη κέζα απφ ιεηηνπξγίεο 

φπσο νη έμππλνη θεηκελνγξάθνη πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εκθαλίδνπλ ηελ πηζαλή 

ιέμε ή πξφηαζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί, ιίζηα κε θνληηλά θαξκαθεία θαη εμειηγκέλα 

εκεξνιφγηα κε ππελζπκίζεηο. ηελ ειιεληθή αγνξά έρνπλ βξεζεί δχν αληαγσληζηηθά 

πξντφληα ν «Φπρίαηξνο» απφ ηελ εηαηξία «πιήθηξν software» κε έδξα ηελ Αζήλα θαη 

ε ζεηξά bioreck  απφ ηελ εηαηξεία HES company Information κε έδξα ην Βφιν. Κακία 

απφ ηηο δχν απηέο εηαηξείεο δελ έρεη δηαδηθηπαθά πξντφληα. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 

 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ                                                                                                                                    

ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ (Δ-ΜΒΑ)          

76 

 

Ζ εηαηξία κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο ζε ζπζηήκαηα κεραλνξγάλσζεο ζην 

ρψξν ηεο πγείαο γεληθά ζηελ Διιάδα είλαη ε Singular Logic. Γξαζηεξηνπνηείηαη φρη 

κφλν ζην ρψξν ηεο ηδησηηθήο πγείαο αιιά θαη ζε δεκφζηα λνζνθνκεία θαη θιηληθέο.  

Σξείο ακεξηθάληθεο εηαηξίεο, ε PsytechSolutions δεκηνχξγεζε ην δηαδηθηπαθφ πξτφλ 

Epitomax ην 2009, ε Therasoft Online πνπ ηδξχζεθε ην 2008 θαη ε Valant Medical 

Solutions πνπ ιαλζάξηζε ην δηαδηθηπαθφ πξντφλ Valant Psychiatric Suite 3.0 to 2009, 

είλαη νη πην γλσζηέο εηαηξείεο ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο αιιά δελ έρνπλ ελεξγή 

παξνπζία ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.  

Όιεο νη παξαπάλσ εηαηξίεο έρνπλ ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο θαη επηζθέςεσλ  

ρσξίο λα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε δηάγλσζε. Δπίζεο, ε θαηαρψξεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο γίλεηαη κε ηε κνξθή ελφο ειεθηξνληθνχ θαθέινπ νπνίνο δελ δηαθέξεη 

ηδηαίηεξα απφ ην ζπκβαηηθφ θάθειν παξά κφλν ζην θνκκάηη ηεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ 

θαη ηεο επθνιφηεξεο επεμεξγαζίαο ηνπ. Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή e-Mental 

δελ έρεη δπλαηφηεηα ινγηζηηθήο θαηαρψξεζεο θαη δηεπζέηεζεο  ξαληεβνχ απνηειεί 

αδπλακία ηεο εθαξκνγήο θαη γη‟ απηφ ππάξρεη ε πξφβιεςε λα ζπλεξγάδεηαη κε ηέηνηα 

ζπζηήκαηα θαη λα ζπλδέεηαη κε ππάξρνπζεο βάζεηο δεδνκέλσλ.  

Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη σο ινγηζκηθά παθέηα θπκαίλνληαη απφ 800 

έσο 1500 επξψ θαη ε ρξέσζε γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε κέζσ ζπκβνιαίσλ ππνζηήξημεο 

ησλ ινγηζκηθψλ παθέησλ. Οη  ηηκέο  ησλ δηαδηθηπαθψλ πξντφλησλ είλαη ζε εηήζηα 

βάζε απφ 600 έσο 1000 δνιάξηα. Οη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο έρνπλ ζπλήζσο 

ζπλδξνκεηηθή πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο.  

Οη ακεξηθάληθεο εηαηξείεο πξνζθέξνπλ 24/7 ππνζηήξημε θαη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο 

κε ηειεθσληθφ θέληξν εθηφο απφ ηελ ηερληθή θαη γηα ηαηξηθή ππνζηήξημε.  

Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ζην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη φηη ε ηδέα κπνξεί 

εχθνια λα αληηγξαθεί θαη γη‟ απηφ νη εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο πνπ έρνπλ έλαλ θαιά 

εδξαησκέλν θχθιν πειαηψλ κπνξνχλ εχθνια λα θεξδίζνπλ κεγάιν κεξίδην ηεο 

αγνξάο εάλ ε εθαξκνγή βξεη αληαπφθξηζε απφ ηνλ θιάδν. Απηφο είλαη θαη ν βαζηθφο 

ιφγνο πνπ ε εηαηξία e-mental solutions έρεη θξαηήζεη ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη κέρξη ν 

αληαγσληζκφο λα αμηνινγήζεη θαη λα  αληηγξάςεη ηελ εθαξκνγή, ε εηαηξεία e-mental 

solutions ζα έρεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ ζε 
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ζρέζε κε κία αληίζηνηρε εηαηξία ε νπνία ζα πξνζεγγίζεη ηελ αγνξά κε κεδεληθά 

ζηνηρεία.   

  

ε) ρέδην πξνώζεζεο  

Ζ αγνξά ζηφρνο είλαη νη ηδηψηεο γηαηξνί ςπρίαηξνη θαζψο θαη νη λνζνθνκεηαθέο 

θιηληθέο, νη εμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο θαη νη μελψλεο. Ο αξηζκφο ησλ ςπρηάηξσλ ζηελ 

Διιάδα είλαη 2.500. Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο αγνξάο ππνινγίζηεθε  ζε 1.500.000 

επξψ (ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζε ελδεηθηηθή ζπλδξνκή ησλ 600 επξψ ην ρξφλν). 

Οξγαλψζεθε κία έξεπλα αγνξάο γηα λα ππνινγηζηεί ην πνζνζηφ ησλ γηαηξψλ πνπ ζα 

πιήξσλαλ γηα απηή ηελ εθαξκνγή. Ζ πηινηηθή έξεπλα έγηλε ζε ζχλνιν 17 ςπρηάηξσλ 

θαη  ην 11,7% εθδήισζαλ ηελ επηζπκία λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ κε εηήζην θφζηνο 

600 επξψ. Τπνινγίδεηαη ινηπφλ φηη ην πνζνζηφ ελδηαθεξνκέλσλ είλαη 11,7% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ςπρηάηξσλ ( 2,500) νπφηε ν ππνινγηζκφο ζα γίλεη γηα ππνζηήξημε 292 

ηαηξψλ. Σν  κεξίδην αγνξάο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηφ ηνλ αξηζκφ ηαηξψλ/ρξεζηψλ είλαη  

175.500 επξψ. 

Σν βαζηθφ πξφβιεκα ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα αγνξάο ήηαλ φηη γηαηξνί κε κεγάιν  

πειαηνιφγην άλσ ησλ 40 εηψλ δελ είραλ πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή. Σν 70% ησλ 

γηαηξψλ πνπ έγηλε ε έξεπλα δελ είραλ άκεζε πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηνπ αζζελνχο. Μηθξφηεξεο ειηθίεο είραλ κελ πξφζβαζε, αιιά  

κε πνιχ πεξηνξηζκέλε εμνηθείσζε. Σν 80% ησλ γηαηξψλ δελ είραλ εκπηζηνζχλε ζηηο 

θιίκαθεο αμηνιφγεζεο θαη δελ είραλ πξφζεζε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηηο 

ζπλεδξίεο κε ηνπο αζζελείο. Όινη νη γηαηξνί εμέθξαζαλ ελδνηαζκνχο ζηε θηινμελία 

ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ ηνπο ζε θεληξηθή βάζε πξνζβάζηκε θαη απφ άιινπο 

γηαηξνχο. 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ππνινγίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν ηαηξηθνί 

επηζθέπηεο, δηαθήκηζε ζε δχν αλαγλσξηζκέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά «Φπρηαηξηθή»  

θαζψο θαη «θνηλσλία θαη ςπρηθή πγεία». Πξνγξακκαηίδεηαη δε θαη παξνπζία ζην 

παλειιήλην ςπρηαηξηθφ ζπλέδξην.    
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Πίλαθαο 14. ρέδην πξνψζεζεο πξντφληνο  

Τύπορ 

Πποώθηζηρ  

Κόζηορ (ζε 

εςπώ) έηορ 1
ο
  

Κόζηορ (ζε 

εςπώ) Έηορ 2
ο
  

Κόζηορ (ζε 

εςπώ) Έηορ 3
ο
  

Κόζηορ (ζε 

εςπώ) Έηορ 4
ο
  

Γιαθήμιζη ζε 

Πεπιοδικό 

6000  6000 6000 6000 

Ιαηπικέρ 

επιζκέτειρ 

(θςλλάδια , 

κάπηερ 

επαγγελμαηικέρ)  

2000 2000 2000 2000 

Σςνέδπιο 

(ζςμμεηοσή και 

παποςζία με 

πεπίπηεπο )  

5000 5000 5000 5000 

 

 

 

 

Γηνίθεζε θαη νξγαλσηηθή δνκή εηαηξείαο.  

Ζ εηαηξία έρεη ηξία ηδξπηηθά κέιε θαη γηα ην μεθίλεκά ηεο ρξεηάδεηαη  ηέζζεξεηο  

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, έλαλ ππάιιειν γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, δχν ηερληθνχο 

αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, ζπλεξγαζία  κε ινγηζηηθφ 

γξαθείν θαη κε δηθεγνξηθφ γξαθείν. Σα ηδξπηηθά κέιε ηεο εηαηξείαο είλαη: Β.Θ: 

ππεχζπλνο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο, ζχκβνπινο, Μ.Γ: Γηεπζχλσλ χκβνπινο , 

ππεχζπλνο πσιήζεσλ, πξνψζεζεο θαη αλάπηπμεο, Β. Π: ππεχζπλε αλάπηπμεο ηεο 

εθαξκνγήο, πξνψζεζε θαη πσιήζεηο . 
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Πίλαθαο 15: νξγαλφγξακκα e-mental solutions 

Γ.Μ.
Γηεπζύλσλ ζύκβνπινο

Τπέπζπλνο Πσιήζεσλ

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνπ

θαη πξνψζεζεο

Β.Θ

Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο

Β.Π
Σερληθόο Γηεπζπληήο

Σκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο
Σκήκα ππνζηήξημεο θαη

εμππεξέηεζεο πειαηώλ

Ννκηθόο ζύκβνπινο

Λνγηζηήο

Σκήκα πσιήζεσλ

 

 
 
 

4.3 Χπημαηοοικονομική ανάλςζη ςπολογιζμόρ ηος νεκπού ζημείος 

Ζ πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή ζα γίλεηαη κέζσ εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ/πειαηψλ 

κε ζπλδξνκεηηθφ ηξφπν. Ζ ζπλδξνκή ζα είλαη εμακεληαία θαη εηήζηα, ελψ κεηά ηε 

δηαθνπή ηεο ζπλδξνκήο ν ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα δεδνκέλα 

πνπ έρεη θαηαρσξήζεη ζηε βάζε έλαληη ελφο πνζνχ ίζνπ κε ηελ εηήζηα ζπλδξνκή. Ζ 

εμακεληαία ζπλδξνκή θνζηνινγείηαη 450 επξψ ελψ ε εηήζηα 600 επξψ.  

Ο ρξήζηεο πειάηεο έρεη δπλαηφηεηα λα θαηαρσξεί φζεο εγγξαθέο ζέιεη θαη λα βιέπεη 

ην ηζηνξηθφ φισλ ησλ αζζελψλ ηνπ, ελψ ε πξφζβαζε ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία είλαη 

επηπιένλ ππεξεζία πνπ ζα ππνζηεξίδεηαη κεηά απφ ηε δεχηεξε έθδνζε ηεο 

εθαξκνγήο (ζηνλ 3ν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο) θαη ζα είλαη πξνζβάζηκε απφ 

πειάηεο πνπ ζα πιεξψλνπλ 900 επξψ εηήζηα ζπλδξνκή.  
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Ζ εθαξκνγή έρεη έλα ζρέδην αλάπηπμεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ νινθιήξσζή ηεο ζε 

ηξία ζηάδηα κε εηήζην θχθιν αλάπηπμεο ην θαζέλα. Δθηφο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

έρνπλ ήδε απνθαζηζηεί απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ζα ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο απαηηήζεσλ πειαηψλ γηα πξνζαξκνγή ηεο εθαξκνγήο ζηηο αλάγθεο φπσο 

απηέο ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ ρξήζε ηεο. Δξγαιεία φπσο ην subversion πνπ ζα 

θηινμελεί ηνλ θψδηθα θαζψο θαη ην Bugtrack γηα έιεγρν θαη θαηαγξαθή ιαζψλ ή 

απαηηήζεσλ πειαηψλ, ζα αγνξαζηνχλ κεηά ηνλ ηξίην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο 

εηαηξείαο.  

Ζ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο έρεη δνζεί ζε εηαηξεία αλάπηπμεο πνπ θηινμελεί ηφζν ηελ 

εθαξκνγή φζν θαη ηελ βάζε δεδνκέλσλ. Ζ εθαξκνγή πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηελ 

εηαηξεία e-mental solutions θαη ε ζπληήξεζε θαη ε ππνζηήξημε ησλ πειαηψλ πξέπεη 

λα γίλεηαη απφ ππαιιήινπο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο. Ζ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ζα 

γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Γηα ηνλ πξψην ρξφλν 

κπνξεί λα δηαηεξεζεί ην θαζεζηψο θηινμελίαο αιιά φζν ε πειαηεηαθή βάζε 

δηεπξχλεηαη, ε εθαξκνγή πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηελ εηαηξεία. 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο είλαη κία 

ππάιιεινο γξαθείνπ γηα λα δέρεηαη ηα ηειεθσλήκαηα θαη λα παξέρεη ηειεθσληθή 

ππνζηήξημε θαη έλαο ηερληθφο  ππεχζπλνο γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο εθαξκνγήο, ηελ 

παξακεηξνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε απιψλ απαηηήζεσλ πειαηψλ. Γηα ηηο λέεο 

εθδφζεηο ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ  αλάπηπμε ηεο ζα ζπλερηζηεί ε ζπλεξγαζία κε 

εηαηξεία αλάπηπμεο (θφζηνο εξγαηνψξαο 35 επξψ) γηα ηα δχν πξψηα ρξφληα.  Ζ 

αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο, έηζη φπσο έρεη ζρεδηαζηεί, ζα ρξεηαζηεί γηα ηηο δχν 

επφκελεο εθδφζεηο ηεο 300 θαη 500 ψξεο αληίζηνηρα.  Μεηά ζα ρξεηαζηεί ε πξφζιεςε 

ελφο ππαιιήινπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζρεδηαζκφ ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ θαη 

ελφο αθφκε ηνλ δεχηεξν ρξφλν. 

Πίλαθαο 16: Κφζηνο αλζξσπίλσλ πφξσλ  

Πξνζσπηθφ  (θφζηνο ζε 

επξψ)  Έηνο 1ν  

(θφζηνο ζε 

επξψ)  Έηνο 2ν 

(θφζηνο ζε 

επξψ)  Έηνο 3ν 

(θφζηνο ζε 

επξψ)  Έηνο 4ν 

Γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε  

18000 18720 19440 20160 

Τπεχζπλνο 

ζπληήξεζεο  

21480 22332 23220 24150 
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Δμσηεξηθνί 

ζπλεξγάηεο  

(300 ψξεο ρ35 

επξψ ) 10500 

(500 ψξεο ρ 35 

επξψ ) 17500 

- - 

Μεραληθφο 

αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ  

- - 26880 27955 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο απαηηνχληαη εγθαηαζηάζεηο δχν ρψξσλ. Έλαο 

ρψξνο θιηκαηηδφκελνο πνπ ζα ζηεγάζεη ηνπο εμππεξεηεηέο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη έλα 

γξαθείν πνπ ζα ζηεγάδεη ηε γξακκαηεία θαη ηνλ κεραληθφ ζπληήξεζεο θαη αλάπηπμεο. 

Σν θφζηνο ηεο πξψηεο εκπνξηθήο έθδνζεο ηεο εθαξκνγήο είλαη 20000 επξψ ελψ 

5000 επξψ θφζηηζε ην πξσηφηππν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα αγνξάο  

Πίλαθαο 17: θφζηνο εμνπιηζκνχ   

 (θφζηνο ζε 

επξψ)  Έηνο 1ν  

(θφζηνο ζε 

επξψ)  Έηνο 2ν 

(θφζηνο ζε 

επξψ)  Έηνο 3ν 

(θφζηνο ζε 

επξψ)  Έηνο 4ν 

Δθαξκνγή   20000    

Δλνίθην + 

ινγαξηαζκνί   

7000 7000 7000 7000 

Δμππεξεηεηέο 

(servers) 

14000    

BugTrack    400  

Subversion    400   

Δμνπιηζκφο 

γξαθείνπ  

500  500  

Σειεθσληθφ 

θέληξν  

200    

 

Τπνινγηζκφο ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ : είλαη ην πνζφ εθείλν ησλ πσιήζεσλ (θχθινπ 

εξγαζηψλ), κε ην νπνίν κηα επηρείξεζε θαιχπηεη αθξηβψο ηφζν ηα ζηαζεξά φζν θαη ηα 

κεηαβιεηά ηεο έμνδα, ρσξίο λα πξαγκαηνπνηεί νχηε θέξδνο νχηε δεκηά. 

Ζ βαζηθή αξρή, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε αλάιπζε ηνπ «λεθξνχ ζεκείνπ» 

(breakeven point), είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θφζηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί έλα κέξνο 
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ηνπ θφζηνπο είλαη κεηαβιεηφ θαη αλάινγν ησλ πσιήζεσλ, ελψ έλα άιιν είλαη 

ζηαζεξφ, ηνπιάρηζηνλ γηα έλα κεγάιν εχξνο πσιήζεσλ. Σα ζεκαληηθφηεξα είδε 

δαπαλψλ (θφζηνπο) είλαη δχν: Οη ζηαζεξέο δαπάλεο απνηεινχληαη απφ ηηο δαπάλεο 

εθείλεο πνπ παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο θαη αλεμάξηεηεο απφ ην χςνο ησλ πσιήζεσλ. 

Σέηνηεο δαπάλεο απνηεινχλ ηα έμνδα δηνηθήζεσο, νη απνζβέζεηο, ηα ελνίθηα 

γξαθείσλ κεραλψλ, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θιπ. Χζηφζν, νη ζηαζεξέο δαπάλεο 

κπνξεί λα κεηαβάιινληαη, αιιά ε κεηαβνιή ηνπο λα νθείιεηαη ζε άιιεο αηηίεο 

αλεμάξηεηεο απφ ην κέγεζνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, είλαη 

δπλαηφλ νξηζκέλεο δαπάλεο λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο κέρξη ελφο νξηζκέλνπ χςνπο 

πσιήζεσλ, πέξαλ ηνπ νπνίνπ απαηηνχληαη πξφζζεηεο δαπάλεο. Αληίζεηα, νη 

κεηαβιεηέο δαπάλεο είλαη αλάινγεο πξνο ην χςνο ησλ πσιήζεσλ ή ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο θαη ηέηνηεο είλαη νη ακνηβέο πξνζσπηθνχ, νη ππεξσξίεο 

θ.ν.θ. Σελ αλάιπζε ηνπ «λεθξνχ ζεκείνπ» ζα πξέπεη λα ηελ ζεσξήζνπκε ζαλ νδεγφ 

γηα ηε ιήςε νξζνινγηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη φρη ζαλ κέζν θξηηηθήο ησλ 

δηνηθήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ «λεθξνχ ζεκείνπ» δείρλεη ην 

ειάρηζην χςνο πσιήζεσλ (θχθινπ εξγαζηψλ), πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί κηα 

επηρείξεζε, γηα λα θαιχπηνληαη ηφζν νη ζηαζεξέο φζν θαη νη κεηαβιεηέο δαπάλεο ηεο. 

Με άιια ιφγηα, δείρλεη κέρξη πνηνπ ζεκείνπ είλαη δπλαηφο ν πεξηνξηζκφο ησλ 

πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο απηή λα παξνπζηάδεη θέξδνο ή δεκηά. Κάζε 

επηρείξεζε έρεη ην δηθφ ηεο «λεθξφ ζεκείν» θαη είλαη εθείλν ζην νπνίν νη πσιήζεηο 

ηεο ηζνχληαη κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηεο, νπφηε ην 

νηθνλνκηθφ ηεο απνηέιεζκα είλαη κεδέλ. Αλ νη πσιήζεηο ηεο επηρεηξήζεσο είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ απηέο ηνπ «λεθξνχ ζεκείνπ», ηφηε ε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί 

θέξδνο, ελψ αλ είλαη ρακειφηεξεο ηφηε πξαγκαηνπνηεί δεκηά.    

Μέζνδνη ππνινγηζκνχ ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ (Break eventechnigues) : Τπάξρνπλ ηξεηο 

κέζνδνη , πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ «λεθξνχ ζεκείνπ» 

κηαο επηρείξεζεο, νη νπνίεο είλαη: 

- Ζ κέζνδνο ηεο καζεκαηηθήο ηζφηεηαο. 

- Ζ κέζνδνο ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ. 

- Ζ κέζνδνο ηεο γξαθηθήο παξαζηάζεσο. 
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ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο επηιέμακε λα ππνινγίζνπκε ην λεθξφ ζεκείν κε 

ηε κέζνδν ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο . Τπνινγίζηεθαλ ηα ζηαζεξά έμνδα θαη γηα ηα 

κεηαβιεηά ππνινγίζηεθε έλαο κέζνο φξνο ζε ζρέζε κε ην πψο κεηαβάιινληαη ηα 

έμνδα απφ ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Οη εμήο παξαδνρέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ρξεκαηνξνψλ. Πιεζσξηζκφο 4% θαη  κέζν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

γηα θάζε λέν ζπλδξνκεηή  412 Δπξψ.  

Σα έμνδα μεθηλήκαηνο ηεο εηαηξείαο: 

Ίδξπζε εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο :  

Έμνδα ίδξπζεο : 3000 επξψ  

Κεθάιαην: 18.000 επξψ  

Δλνηθίαζε ρψξνπ 500 ρ 3 = 1.500 επξψ    

Κφζηνο εθαξκνγήο : 20.000 επξψ  

Έμνδα ιεηηνπξγίαο : 

Λνγηζηήο : 300 επξψ ην κήλα γηα ηήξεζε βηβιίσλ 3εο θαηεγνξίαο  

Σειεπηθνηλσλίεο : 300 επξψ ην κήλα  

Δλνίθην : 500 επξψ  

Λνγαξηαζκνί (ξεχκα –λεξφ ) : 100 επξψ ην κήλα  

Πίνακας 18: προβλέψεις για ηον σπολογιζμό ηοσ νεκρού ζημείοσ  

Πσιήζεηο  Έηνο 1ν  (€) Έηνο 2ν  (€) Έηνο 3ν  (€) Έηνο 4ν  (€) 

πλδξνκέο  (15*600) 9000 (30*600) 18000  (48*600)28800 (72*600) 42000 

Τπεξεζίεο    (20*300)6000 (40*300) 12000 

χλνιν  9000 18000 34800 55200 
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Έζνδα /Έμνδα ζε εηήζηα βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ λεθξνύ ζεκείνπ  

            

Έηνο 1ν 2ν 3ν 4ν 5ν 

έμνδα (ζε επξψ) 61980 71052 81540 84264 87984 

            

πειάηεο  15 30 48 72 120 

έζνδα (ζε επξψ) 8400 18000 34800 55200 90000 

Σν λεθξφ ζεκείν έηζη φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ππνινγίδεηαη λα 

επηηεπρζεί  κε 108 ρξήζηεο /πειάηεο   

Νεκπό ζημείο 
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Διάγραμμα 2: Υπολογιζμός ηοσ νεκρού ζημείοσ με ηη μέθοδο ηης γραθικής παράζηαζης   

Πξνυπνινγηζκφο ρξεκαηνξνψλ. ην παξάξηεκα κε ηνπο πίλαθεο αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά νη πξνβιέςεηο ησλ πσιήζεσλ θαζψο θαη ηα έμνδα ζε θάζε έηνο. 

πγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα  πνπ αθνινπζεί. Απφ ηνπο 

17 ςπρίαηξνπο πνπ εξσηήζεθαλ, 2 απάληεζαλ ζεηηθά φηη ζα αγφξαδαλ ηελ 

εθαξκνγή.  
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Πίλαθαο 19: Πξνυπνινγηζκφο ρξεκαηνξνψλ.  

Πποϋπολογιζμόρ Χπημαηοποών

Έηορ 1ο Έηορ 2ο Έηορ 3ο Έηορ 4ο Έηορ 5ο Έηορ 6ο Σύνολο

Υπόλοιπο Απσήρ Πεπιόδος100.000,00 € 20.020,00 € -41.032,00 € -95.772,00 € -132.836,00 € -138.820,00 €

Ειζποέρ (Έζοδα):

Εηζπξάμεηο από Πσιήζεηο 9.000,00 € 18.000,00 € 34.800,00 € 55.200,00 € 90.000,00 € 116.960,00 € 323.960,00 €

Εθπνίεζε Παγίσλ 0,00 €

Δάλεηα 0,00 €

Άιια-Δηάθνξα 0,00 €

0,00 €

Σςνολικέρ Ειζποέρ 9.000,00 € 18.000,00 € 34.800,00 € 55.200,00 € 90.000,00 € 116.960,00 € 323.960,00 €

Διαθέζιμο Υπόλοιπο Μεηπηηών109.000,00 € 38.020,00 € -6.232,00 € -40.572,00 € -42.836,00 € -21.860,00 €

Εκποέρ (Έξοδα):

Έμνδα Δηαθεκηζηηθήο Πξνώζεζεο13.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 53.000,00 €

Έμνδα Τξαπεδώλ 0,00 €

Έμνδα Πηζησηηθώλ Καξηώλ 0,00 €

Έμνδα Δηαλνκήο 0,00 €

Αζθάιεηεο Ζσήο 0,00 €

Αζθάιεηεο (Άιιεο) 0,00 €

Τόθνη 0,00 €

Αγνξά Εμνπιηζκνύ 14.000,00 € 14.000,00 €

Δηάθνξα 0,00 €

Έμνδα Γξαθείσλ 0,00 €

Μηζζνδνζία 53.940,00 € 56.664,00 € 60.384,00 € 60.384,00 € 231.372,00 €

Φόξνο Μηζζ. Υπεξεζηώλ 0,00 €

Ακνηβέο Τξίησλ 34.380,00 € 43.452,00 € 77.832,00 €

Ελνίθηα/ζηαζεξά έμνδα 27.600,00 € 27.600,00 € 27.600,00 € 27.600,00 € 27.600,00 € 27.600,00 € 165.600,00 €

Σπλδξνκέο 0,00 €

Γεληθά Εθόδηα (Καζαξηζηηθά, θιπ) 0,00 €

Φόξνη Δηάθνξνη 0,00 €

Παξνρέο Τξίησλ 0,00 €

Άιια-Δηάθνξα 0,00 €

0,00 €

Εκποέρ Εξόδων 88.980,00 € 79.052,00 € 89.540,00 € 92.264,00 € 95.984,00 € 95.984,00 € 541.804,00 €

Διάθοπερ Εκποέρ:

Αγνξά Παγίσλ 0,00 €

Απνπιεξσκή Φξεσιπζίσλ 0,00 €

Αλαιήςεηο Ιδηνθηεηώλ 0,00 €

Άιια

0,00 €

Διάθοπερ Εκποέρ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Σςνολικέρ Εκποέρ 88.980,00 € 79.052,00 € 89.540,00 € 92.264,00 € 95.984,00 € 95.984,00 € 541.804,00 €

Υπόλοιπο Λήξηρ Πεπιόδος20.020,00 € -41.032,00 € -95.772,00 € -132.836,00 € -138.820,00 € -117.844,00 €
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4.4 Η έπεςνα αγοπάρ  

 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ , νη ηδξπηέο απνθάζηζαλ λα δηεμάγνπλ κία έξεπλα 

αγνξάο. Μεηά ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνηχπνπ ήξζαλ ζε επαθή κε έλα δείγκα ηαηξψλ 

εηδηθψλ ςπρηάηξσλ κε ζθνπφ λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ 

πξψην θχθιν γλσξηκηψλ ψζηε λα μεθηλήζνπλ πηινηηθά ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο.   

Ζ έξεπλα αγνξάο έγηλε κε απεπζείαο επαθή κε ηνλ πειάηε, παξνπζηάζηεθε ην 

πξσηφηππν θαη αθνινχζεζε ε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ επηινγή ηνπ 

δείγκαηνο ήηαλ ηπραία θαη ν αξηζκφο ησλ γηαηξψλ πνπ απάληεζαλ ηηο εξσηήζεηο ήηαλ 

17. ην παξάξηεκα παξαηίζεηαη ην πιήξεο ην εξσηεκαηνιφγην θαζψο θαη νη 

απαληήζεηο .  

Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ νη εμήο : 

1) Να απνθνκίζνπλ νη ηδξπηέο κία πξψηε εηθφλα γηα ην ελδηαθέξνλ ηεο αγνξάο 

ζηφρνπ ζηελ εθαξκνγή. 

2) Να ζπιιέμνπλ ζηνηρεία γηα ηελ θνζηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ ρξεκαηνξνψλ ηεο εηαηξείαο. 

3) Να εδξαηψζνπλ έλαλ πξψην θχθιν πηινηηθψλ/ θηιηθψλ ρξεζηψλ ψζηε λα 

αξρίζνπλ λα ζπιιέγνπλ ζηνηρεία θαη λα πξνζαξκφζνπλ ην πξντφλ θαιχηεξα 

ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε κέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο (feedback ) απφ απηφλ  

Απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ 

Διιάδα ήηαλ αλακελφκελν λα ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ δελ έθαλαλ ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα γίλνπλ θάπνηεο εηζαγσγηθέο 

εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία θαη ηελ εμνηθείσζε κε ην δηαδίθηπν. 

Σν εξσηεκαηνιφγην δηακνξθψζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζεσξία γηα ηελ έξεπλα 

αγνξάο (Parasuraman A, 2007). Σν εξσηεκαηνιφγην δηακνξθψζεθε ζε ηξείο άμνλεο. 

ηνλ πξψην άμνλα ππήξραλ εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ νηθεηφηεηα ηνπ 

εξσηψκελνπ κε ηελ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ινγηζκηθά πξντφληα 

γεληθά, ζε δεχηεξν επίπεδν ηελ άπνςή ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ  πξφζεζή ηνπ 

λα πιεξψζεη γηα κηα ηέηνηα ππεξεζία θαη ζε ηξίην επίπεδν ην πειαηνιφγηφ ηνπ θαη ηε 

δπλακηθή ηεο ζπζζψξεπζεο πιεξνθνξίαο. 
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Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο θαη 

ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ. 

Πίλαθαο 20 : Έξεπλα αγνξάο :Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο /απαληήζεηο  

 

ειηθία  μέσος όρος 51  

Q1.  Έρεηε ππνινγηζηή ζην Ηαηξείν? 

Ναι  59% 

Ότι 41% 

Q2.Έρεηε πξόζβαζε ζην Ηληεξλέη? 

Ναι  82% 

Ότι 18% 

Q3.Υξεζηκνπνηείηε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα γηα ην 
Ηαηξείν ζαο? 

Ναι  59% 

Ότι 41% 

   

Q6.Υξεζηκνπνηείηε  θιίκαθεο αμηνινγηθήο? 

Ναι  11,70% 

Ότι  88,30% 

   

Q8.Σν πξντόλ, e-Mental πνπ είδαηε πόζν ελδηαθέξνλ ζαο 
θάλεθε? 

Αδιάθορο 17% 

Λίγο ενδιαθέρον  23% 

Δνδιαθέρον  35% 

Πολύ ενδιαθέρον  23% 

Δνθοσζιάζηηκα 0% 

Q9.αο θάλεθε εύθνιν ζηε ρξήζε? 

Καθόλοσ   

Λίγο  5% 

Αρκεηά 35% 

Πολύ  27% 

Πάρα πολύ 29% 

Q10.Πηζηεύεηε όηη ζα ην ρξεζηκνπνηνύζαηε? 

καθόλοσ 35% 

ελάτιζηα  23% 

λίγο  10% 
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Πολύ  11% 

αποκλειζηικά 5% 

  

Q11.ζα ην αγνξάδαηε απηό ην πξντόλ? 

ΝΑΙ  11% 

ΟΥΙ  65% 

ΙΧ 23% 

Q12 .Πόζα ρξήκαηα ζα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνο λα δώζεηε 
εηεζίσο ζε Δπξώ 

0-500 5% 

500-700 23% 

700-1000 5% 

1000-1500  

Q15.ζα ζαο ελδηέθεξε λα γίλεηε πηινηηθόο ρξήζηεο? 

Ναι  50% 

Ότι. 50% 

Q17.Πηζηεύεηε όηη ρξεηάδεζηε έλα δηαγλσζηηθό εξγαιείν 
ινγηζκηθνύ ?  

Ναι  58% 

Ότι. 42% 

 

Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςαλ νξηζκέλα ρξήζηκα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Σα πνζνηηθά δεδνκέλα έρνπλ αμηνπνηεζεί παξαπάλσ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ ρξεκαηνξνψλ , ελψ ηα 

πνηνηηθά απνηειέζκαηα ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

Φάλεθε ινηπφλ, φηη ην 58% ησλ εξσηεζέλησλ είραλ ππνινγηζηή ζην γξαθείν ηνπο, 

ελψ ην 82% είραλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Απφ απηά ηα απνηειέζκαηα 

δηαπηζηψζεθε φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ δελ ζεσξείηαη κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ 

ςπρηάηξνπ θαη γίλεηαη θπξίσο γηα ιφγνπο ελεκέξσζεο ή πξνζσπηθήο ςπραγσγίαο.  

ηηο εξσηήζεηο εάλ γλσξίδνπλ θάπνην ινγηζκηθφ ζρεηηθά κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο, 

θάλεθαλ αξθεηά ελεκεξσκέλνη θαη παξφιν πνπ δελ αλαδείρζεθε θάπνην πξφγξακκα 

ζπγθεθξηκέλν πςειήο πξνηίκεζεο, θάλεθε λα αλαθέξνπλ θάπνηα πξντφληα πνπ 

αξγφηεξα αλαιχζεθαλ απφ ηνπο ηδξπηέο ζαλ αληαγσληζηηθά πξντφληα. Απμεκέλε 

αλαγλσξηζηκφηεηα είραλ ηα ινγηζηηθά παθέηα δηαρείξηζεο αζζελψλ αιιά θαη πάιη δελ 

ππήξρε αμηφινγε ζπγθέληξσζε ζε θάπνην πξντφλ ζπγθεθξηκέλν.  
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Έλα ζηνηρείν πνπ πξνβιεκάηηζε ηνπο ηδξπηέο, αλ θαη ήηαλ αλακελφκελν, ήηαλ φηη ην 

δείγκα ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπ πιεηνςεθία (88%), δελ έθαλε ρξήζε θιηκάθσλ 

αμηνιφγεζεο θαη απηφ ήηαλ θαη έλα ζεκείν πνπ ζπγθέληξσζε  αξλεηηθέο εληππψζεηο 

γηα ην πξντφλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζαλ απνηέιεζκα ησλ ζρνιηαζκψλ θάλεθε φηη 

ππήξρε δηζηαγκφο απέλαληη ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε θιηκάθσλ ελψ θάλεθαλ πην 

ειαζηηθνί ζην λα ππήξρε ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπο επηιεθηηθά.  

Έλα ζεηηθφ ζηνηρείν φπσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα ήηαλ φηη ην πξντφλ ζεσξήζεθε 

θαηά ην 81% απφ εχθνιν έσο πνιχ εχθνιν ζηε ρξήζε θαη ε επθνιία απηή 

αλαδείρζεθε σο έλα απφ ηα δπλαηά ηνπ ζεκεία. Μία άιιε φκσο πιεπξά ησλ 

απαληήζεσλ δείρλεη φηη παξφιν πνπ ε επθνιία ζηε ρξήζε ήηαλ δηαπηζησκέλε, δελ 

ππήξρε ε πεπνίζεζε φηη ζα γίλεηαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ πξντφληνο. Απηφο ήηαλ 

θαη έλαο βαζηθφο ιφγνο πνπ ζηελ πιεηνςεθία νη εξσηεζέληεο δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη 

λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ. 

Καιχηεξα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ εξψηεζε αλ ελδηαθέξνληαη λα γίλνπλ πηινηηθνί 

ρξήζηεο, πνπ ζε πνζνζηφ 50% απάληεζαλ ζεηηθά. Αμηφινγε παξαηήξεζε θαη πξνο 

ζεηηθή θαηεχζπλζε φζνλ αθνξά ην φιν εγρείξεκα ήηαλ φηη ζε πνζνζηφ 58% νη 

εξσηεζέληεο ζα ελδηαθέξνληαλ γηα έλα αμηφπηζην δηαγλσζηηθφ ινγηζκηθφ πνπ 

ζεκαίλεη φηη σξηκάδεη ζρεηηθά ν θιάδνο θαη πξνεηνηκάδεηαη ζην λα ππνδερζεί 

ζχγρξνλεο ιχζεηο θαη δηαγλσζηηθά εξγαιεία, απφ ην ρψξν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

ππνινγηζηψλ θαη δηαδηθηχνπ. 
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Κεθάιαην 5. 

πκπεξάζκαηα 
 

 

5.1  Άμεζα ζςμπεπάζμαηα – επιζκόπηζη  

 

πλνςίδνληαο ην πεξηερφκελν ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλεη 

κία αλαθεθαιαίσζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο. 

Ξεθηλψληαο ηελ εξγαζία,  έγηλε κία βηβιηνγξαθηθή θπξίσο έξεπλα ζηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία, θαζψο θαη ζε ηζηνξίεο επηηπρίαο γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην δηαδίθηπν.  

θνπφο ηνπ πξψηνπ απηνχ κέξνπο ήηαλ λα εληνπηζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

εθθξάδνληαη επηρεηξεκαηηθά ζην δηαδίθηπν νη λένη επηρεηξεκαηίεο θαζψο επίζεο θαη λα 

αλαδεηρζνχλ νη λέεο ηάζεηο θαη νη θίλδπλνη ελφο επηρεηξεκαηηθνχ μεθηλήκαηνο. Απφ ην 

γεληθφ έγηλε κία κεηαηφπηζε ζην εηδηθφ θαη ζηελ εγρψξηα πξαγκαηηθφηεηα, ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ησλ λέσλ εηαηξηψλ ζηνλ ειιεληθφ ηζηφ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν δφζεθε 

έκθαζε ζηελ σξηκφηεηα θαη δεθηηθφηεηα, ηφζν ησλ ρξεζηψλ φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ 

ηζηνχ ζηηο ξαγδαίεο αιιαγέο ηνπ ρψξνπ. 

 Βαζηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο είλαη φηη πιένλ ην 

δηαδίθηπν δελ είλαη απιά έλα πνιχ εμειηγκέλν κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο θαη 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, αιιά είλαη έλαο ρψξνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

πεγή λέσλ επθαηξηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε λέσλ αλαγθψλ.  

Μέζα απφ ηζηνξίεο επηηπρίαο λέσλ εηαηξηψλ πνπ θαηαγξάθνληαη αιιά θαη πνιιέο 

πεξηζζφηεξεο πνπ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλεο, είλαη θαλεξφ πιένλ πσο ην δηαδίθηπν 

δελ πξνζθέξεη απιά έλαλ παγθφζκην ηζηφ, δηακνξθψλεη έλαλ άκεζα δηαζπλδεδεκέλν 

θφζκν επεξεάδνληαο έηζη, εθηφο ησλ άιισλ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Σφζν ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο, επθαηξηψλ αιιά θαη απεηιψλ, ην επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν κεηαβάιιεηαη, νη ζηξαηεγηθέο πξνζαξκφδνληαη θαη ε θαηλνηνκία βξίζθεη 

έδαθνο λα αλαπηπρζεί. 
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Καζψο ην επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

άπηεηαη ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζηελ πνξεία ηεο 

εξγαζίαο ε έξεπλα εζηηάδεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, ν θιάδνο  ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα 

ν ππνθιάδνο ηεο ςπρηθήο πγείαο δελ έρεη εθκεηαιιεπηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζε αλάινγν βαζκφ ζπγθξηλφκελν κε άιινπο θιάδνπο . Σφζν ε έξεπλα φζν 

θαη νη ιχζεηο πνχ πξνηείλνληαη ζηνλ θιάδν είλαη αξθεηά καθξηά απφ ην ρψξν ησλ 

ΣΠΔ. Ζ ζχλδεζε ηνπ θιάδνπ κε ην ρψξν ησλ ΣΠΔ είλαη ζε πξψηκν ζηάδην θαη εθεί 

εληνπίδνληαη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο .  

Με δεδνκέλεο ηηο επθαηξίεο ζηνλ θιάδν, γηα θαηλνηνκία  εζηηαζκέλε ζηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, πξνέθπςε κία θαηλνηφκνο επηρεηξεκαηηθή ηδέα πνπ δίλεη 

ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ηνπ ρψξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα λα πξνζζέζεη αμία ζηνπο ιεηηνπξγνχο θαζψο θαη 

ζηνπο αζζελείο ηνπ θιάδνπ.  

Ζ  ηδέα απηή ζπδεηήζεθε, ζηεξίρζεθε θαη δηακνξθψζεθε ζαλ επηρεηξεκαηηθή πξάμε 

απφ κία νκάδα 3 αηφκσλ κε ζπκπιεξσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά (έλαο κε ηερλνγλσζία 

ζε ΣΠΔ, ν γξάθσλ ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία, έλαο ςπρίαηξνο θαη έλαο κε πείξα ζηελ 

αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ –Bussiness development – )πνπ απνηέιεζαλ ηελ ηδξπηηθή 

νκάδα κίαο λέαο εηαηξίαο . 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ειήθζε ε 

απφθαζε λα εθθξαζηεί επηρεηξεκαηηθά ε ηδέα κέζα απφ κία εηαηξία πνπ ζα 

πξνζθέξεη κία δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ ζα απεπζχλνληαλ ζηνπο ιεηηνπξγνχο 

ςπρηθήο πγείαο. Δξσηήκαηα φπσο ην αλ ζα πξνζθέξνληαλ σο έλα πξντφλ ή κηα 

ππεξεζία κέζσ δηαδηθηχνπ ζηνπο ιεηηνπξγνχο ςπρηθήο πγείαο, θαζψο θαη δεηήκαηα 

θνζηνιφγεζεο, ζηξαηεγηθήο, νξάκαηνο ήηαλ ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ ηδξπηηθή 

νκάδα θαη θαηαγξάθνληαη ζην δεχηεξν κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Ο ηξφπνο πνπ πξνρψξεζε ε επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία ησλ ηδξπηψλ, ήηαλ ε 

δεκηνπξγία ελφο πξσηνηχπνπ ηεο εθαξκνγήο πνπ παξνπζηάζηεθε ζε ηδηψηεο 

ςπρηάηξνπο Αθνινχζεζε κία έξεπλα αγνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά. Ζ δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο 
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θαη ε επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ είλαη βαζηζκέλα ζηελ χιε θαη ηε ζεσξία ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο . 

Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, ην λεθξφ ζεκείν θαη ν Πξνυπνινγηζκφο ρξεκαηνξνψλ , 

πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ εξγαζία είλαη ηδηαίηεξα θαηαηνπηζηηθά, βαζηζκέλα ζηελ 

έξεπλα αγνξάο θαη ηαπηίδνληαη κε ηα εκπεηξηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ηδξπηηθήο νκάδαο, 

θαζψο νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο 

ρξήδνπλ πεξαηηέξσ βειηίσζεο. 

Σφζν απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα φζν θαη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε κελ αιιά 

ελδεηθηηθή έξεπλα αγνξάο, πξνέθπςε φηη νη ρξήζηεο ηνπ ειιεληθνχ δηαδηθηχνπ δελ 

είλαη αθφκα εμνηθεησκέλνη κε ηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο. Τπάξρεη δπζπηζηία θαη 

αλεζπρία ηδηαίηεξα ζε ηνκείο πνπ δηαρεηξίδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα, ζε ζρέζε κε 

ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ρξήζε ηνπο.  

Έηζη ινηπφλ, αλ αθφκα θαη νη πην εμνηθεησκέλνη θιάδνη ζηελ Διιάδα είλαη δηζηαθηηθνί 

ζήκεξα λα θαηαρσξήζνπλ δεδνκέλα ζε θεληξηθέο βάζεηο πξνζβάζηκεο απ΄ φινπο 

ηνπο ρξήζηεο θαη αληηκεησπίδνπλ κε επηθχιαμε δηαδηθηπαθά πξντφληα, πνιχ 

πεξηζζφηεξν, θιάδνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηφ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα φπσο 

ηαηξηθά ηζηνξηθά, ζηνηρεία θαη θάθεινπο αζζελψλ δελ είλαη έηνηκνη λα ππνδερηνχλ κία 

ηδέα πνπ βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ απφ επξχ θχθιν ρξεζηψλ, 

αλεμάξηεηα απφ εγγπήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.  

Γηα λα αληηκεησπίζνπλ νη ηδξπηέο απηφ ην πξφβιεκα, έηζη φπσο απνηππψζεθε θαη 

ζηελ έξεπλα αγνξάο, έπξεπε αξρηθά λα πξνσζήζνπλ ηελ ηδέα κέζσ ελφο πξντφληνο  

απηφλνκεο εγθαηάζηαζεο γηα λα εθπαηδεπηνχλ νη ςπρίαηξνη ζηε ρξήζε θιηκάθσλ θαη 

λα απαιιαγνχλ απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπο αιιά απηφ ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα λα 

ράζνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα θαη λα εθηνμεχζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο 

εηαηξίαο  γηα θεθάιαηα ζηα χςε.  

Παξφια απηά ε εγθπξφηεηα ηεο ηδέαο θαη ε νξζφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο 

εξγαζίαο, απνδεηθλχνληαη απφ ην γεγνλφο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο, ν αληαγσληζκφο θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ 

πξνέβιεςαλ νη ηδξπηέο κεηαζρεκαηίδνληαο ηα δηαδηθηπαθά ηνπο πξντφληα ζε 

δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο κε θνηλέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη δηαδηθηπαθή πξφζβαζε.  
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εξγαζία απηή, ν ρψξνο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη έλαο 

πξνλνκηαθφο ρψξνο γηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σφζν νη εμειίμεηο ζην ρψξν 

απηφ φζν θαη νη ηαρχηαηνη ξπζκνί αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

δεκηνπξγνχλ ην ππφβαζξν γηα ηνλ εληνπηζκφ λέσλ αλαγθψλ θαη ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

λέαο ηερλνινγίαο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε. Οη λέεο 

επηρεηξήζεηο ζην δηαδίθηπν ζα πιεζαίλνπλ σζηφζν ζα γίλεηαη πην δχζθνιε ε 

ρξεκαηνδφηεζε θαζψο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ λέσλ εηαηξεηψλ ζα είλαη πην 

απζηεξά.   

Παξφιν πνπ ηα δηαδηθηπαθά μεθηλήκαηα ζεσξνχληαη ρακεινχ ξίζθνπ εγρεηξήκαηα 

θαζψο δελ απαηηνχληαη ηεξάζηηα αξρηθά θεθάιαηα, ε επηηπρία θαη ε θιηκάθσζε 

(scaling) κηαο λέαο εηαηξείαο ηθαλήο λα δεκηνπξγήζεη ρξεκαηηθέο ξνέο θαη ζέζεηο 

εξγαζίαο, δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ρξεκαηνδφηεζε.  

Γηα ην ιφγν απηφ θαη δεδνκέλνπ φηη ε ηδέα πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ εξγαζία απηή γηα 

ηε ζχλδεζε ηεο πιεξνθνξηθήο κε ην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο απνηειεί θαηλνηνκία, νη 

ηδξπηέο ζα κπνξνχζαλ λα δηεθδηθήζνπλ ρξεκαηνδφηεζε θαη λα επηδηψμνπλ 

ζπλεξγαζίεο κε άιιεο εηαηξίεο ηνπ ρψξνπ ηεο πιεξνθνξηθήο, πνπ ζηνρεχνπλ επίζεο 

ζηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. Θα κπνξνχζε  λα 

ππάξμεη κία θνηλή αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ  λα νδεγεί θαη λα δεκηνπξγεί 

ΜΖΣΡΧΟ ΑΘΔΝΧΝ πνπ λα πεξηιακβάλεη ην ςπρνγξαθηθφ ηνπο πξνθίι, ηελ 

ζπληαγνγξάθεζε θαη ηελ δηεπζέηεζε ησλ επηζθέςεσλ ησλ αζζελψλ ζην γηαηξφ.Σν 

ΜΖΣΡΧΟ ΑΘΔΝΧΝ ζα έρεη δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο κε απζηεξά 

θξηηήξηα, ελψ ζα απνθιείνληαη απζαίξεηεο θαη ακθηβφινπ πνηφηεηαο ππεξεζίεο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ νη Ηαηξνί /ρξήζηεο, ζα εθπαηδεχνληαη ζηελ ρξήζε ΣΠΔ θαη ζα γίλνληαη 

δεθηηθνί ζε λέεο ηδέεο θαη ζα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο ψζηε λα 

αλαηξνθνδνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο πξνηάζεηο πνπ ηνπο γίλνληαη απφ έκπεηξν 

ηερληθφ πξνζσπηθφ. 
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Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα παξφιν πνπ δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα λέεο επηρεηξήζεηο 

δελ κπνξεί αθφκα λα αληαπνθξηζεί ζε πνιχ θαηλνηφκεο ηδέεο θαη θαίλεηαη φηη 

κεγαιχηεξε ηχρε έρνπλ επηρεηξεκαηηθά μεθηλήκαηα πνπ έρνπλ ήδε γλσξίζεη επηηπρία 

ζην εμσηεξηθφ. ηνλ ειιεληθφ ρψξν ππάξρνπλ αθφκα  δπζθνιίεο θαζψο ε δηείζδπζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο έρεη 

θαζπζηεξήζεη ζε ζρέζε κε άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο. 

Ζ παξάκεηξνο πνπ δελ πξέπεη λα αγλνεζεί είλαη ε νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ έρεη 

επηθέξεη χθεζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. χκθσλα κε 

ην ηειεπηαίν δειηίν ηνπ ΗΟΒΔ , ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη θαη ηνλ ηνκέα ησλ 

ΣΠΔ. Ο δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο δηακνξθψλεηαη ζε ρακειά επίπεδα ελψ έρεη 

εκθαλίζεη πησηηθή ηάζε απφ ην 2008 θαη κεηά. 

Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη κε ην δείθηε επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ πνπ απφ ηα κέζα 

ηνπ 2008 έρεη κφληκα πησηηθή πνξεία θαη αθνινπζεί ην γεληθφ δείθηε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ππεξεζηψλ. 

Παξφιεο ηηο δπζνίσλεο πξνβιέςεηο ησλ αξηζκψλ, ην λέν δηαδηθηπαθφ κνληέιν  δείρλεη 

λα είλαη επέιηθην θαη νη ηδξπηέο ζεσξνχλ νηη νη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζήκεξα 

απμάλνληαη. Ζ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε άιιαμε ην ηνπίν άξλεζεο ζηε ρξήζε 

Ζ/Τ. Κάζε ηαηξφο είλαη πιένλ ππνρξεσκέλνο λα ρεηξίδεηαη Ζ/Τ θαη απηφ απνηειεί κία 

λέα επθαηξία γηα πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο πηζαλά θαη ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξίεο 

πνπ παξέρνπλ ινγηζκηθά παθέηα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο.   
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5.2   Επισειπημαηικέρ δςναηόηηηερ ζηον Ελληνικό ιζηό.  

 

Γπζηπρψο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα ζπλαληά ζνβαξά εκπφδηα φπσο ε 

απμεκέλε γξαθεηνθξαηεία, πξφβιεκα ην νπνίν έρεη εληνπηζηεί θαη γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο βειηίσζεο. Δηδηθφηεξα ζην ρψξν ηνπ  δηαδηθηχνπ,  ε αμηνιφγεζε ησλ 

λέσλ εηαηξηψλ θαη ε κεραλνξγάλσζε ησλ Γεκφζησλ θνξέσλ,  δελ γίλεηαη κε 

καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ αιιά κε επηκέξνπο δηαθαλνληζκνχο θαη ζπκθσλίεο.  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη νινέλα θαη πην δχζθνιε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο 

θαη έηζη ν ξφινο ησλ επηρνξεγήζεσλ είλαη ζήκεξα ηδηάηηεξα ζεκαληηθφο . Οη 

επηρνξεγήζεηο  βαζίδνληαη θπξίσο ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα (π.ρ. ΔΠΑ), ελψ νη 

εγρψξηεο πξσηνβνπιίεο ρξεκαηνδφηεζεο απεπζχλνληαη ζε πην ψξηκνπο  

επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο θαη ιηγφηεξν ζε λέεο ή θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο.  

Ζ ηερληθή θαηάξηεζε ησλ αμηνινγεηψλ δεκηνπξγεί εκπφδηα. Γελ είλαη δπλαηφλ ζε κηα 

επνρή κεηάβαζεο ζηνλ άκεζα ζπλδεδεκέλν θφζκν, λα αδπλαηνχλ λα ζπλδεζνχλ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αθφκα θαη ηνπ ίδηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα κε ηα επηκέξνπο 

ππνθαηαζηήκαηα ηνπ. Ζ πεξηνξηζκέλε επαθή κε δεκφζηα λνζνθνκεία, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο αγνξάο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, απνθάιπςε 

απαξραησκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη δπζπηζηία ζηε ζχλδεζε δεκφζησλ 

θνξέσλ κε ην δηαδίθηπν.   

Παξφια απηά γίλεηαη πιένλ νινέλα θαη πηφ επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα αλάπηπμε ελψ ε 

νηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη λα αθππλίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ζπλείδεζε ησλ λέσλ. Ζ 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα ζηαδηαθά αληηθαζίζηαηαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή αλεζπρία  θαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη αξρίδνπλ λα εθθξάδνληαη επηρεηξεκαηηθά κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Ζ πνιηηεία ελζαξξχλεη ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο θαη δειψλεη δηαηεζεηκέλε λα 

ηηο ζηεξίμεη θαη λα ηηο ελπζρίζεη ηφζν ζπκβνπιεηηθά φζν θαη νηθνλνκηθά,  θαζψο είλαη 

θνηλά απνδεθηφ φηη κφλν ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία  κπνξεί  λα επηθέξεη αλάπηπμε θαη 

λα εμαζθαιίζεη απνηειεζκαηηθά ηελ δηέμνδν απφ ηελ θξίζε.  
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5.3  Ποιο ηο μέλλον ηος Ελληνικού διαδικηύος; 

ίγνπξα ην δηαδίθηπν ζηελ Διιάδα ζα γλσξίζεη αλάπηπμε θαη ζα αθνινπζήζεη ηηο 

εμειίμεηο ηεο παγθφζκηαο πξαγκαηηθφηεηαο. Πξέπεη φκσο ην δηαδίθηπν λα απνηειέζεη 

πεδίν δξάζεο ειιεληθψλ ηδεψλ θαη επηρεηξήζεσλ δηεπθνιχλνληαο ηελ αλάπηπμε ηφζν 

ζε θνηλσληθφ φζν θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν. Θα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε θαη ζηήξημε ζε 

ειιεληθέο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε «εηζαγφκελεο» ηδέεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ην ειιεληθφ δηαδίθηπν ζαλ κηα αλαπηπζζφκελε αγνξά κε κφλν ζθνπφ 

ηε δηείζδπζε θαη ηελ πξνζθνξά ησλ  πξντφλησλ ηνπο.  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ λέσλ θαη θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ 

ίδηνπ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ δεκφζηνπο θνξείο πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο καο, ψζηε ην δηαδίθηπν λα 

απνηειέζεη πεγή έκπλεπζεο λέσλ ειιήλσλ  επηρεηξεκαηηψλ θαη λα πξνζζέζεη αμία 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπ έηζη φπσο ζπκβαίλεη ζε παγθφζκην επίπεδν.  

Φαίλεηαη φηη ζα αλαπηπρζνχλ ζην άκεζν κέιινλ, φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ζην ρψξν ηνπ Διιεληθνχ δηαδηθηχνπ. Λφγσ ηνπ 

ρακεινχ θφζηνπο ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξεκαηηθψλ εθθηλήζεσλ, θαζψο θαη ηελ 

απμαλφκελε εμνηθίσζε ησλ ρξεζηψλ, ην Διιεληθφ δηαδίθηπν αλακέλεηαη λα έρεη 

αλάπηπμε αθνινπζψληαο ηελ παγθφζκηα ηάζε γηα πςειήο αμίαο δηαδηθηπαθέο 

ππεξεζίεο ηφζν ζην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ φζν θαη ηεο πγείαο.  

Νέεο ηδέεο, φπσο απηή πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο, ζα 

βξίζθνπλ πξφζθνξν έδαθνο γηα λα αλαπηπρζνχλ, θαζψο νη ππνδνκέο ζα 

βειηηψλνληαη θαη νη ηερλνινγίεο ζα σξηκάδνπλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαρείξεζεο θαη 

ηαμηλφκεζεο κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξίαο.  

Μεηά ηελ εμνηθίσζε ησλ ρξεζηψλ κε ηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ζα αθνινπζήζεη ε 

αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο απφ ηα παξερφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. αλ 

απνηέιεζκα ηεο απμαλφκελεο ηάζεο γηα θαηαλάισζε δηαδηθηπαθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, ην επηρεηξεκαηηθφ πεδίν ζα κεηαβιεζεί, δηακνξθψλνληαο επλντθνχο 

φξνπο γηα ζπλεξγαζίεο θαη ρξεκαηνδφηεζε.  

Ζ νηθνλνκηθή ζπγθπξία δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη  κφλν σο απεηιή γηα λέεο 

εηαηξίεο αιιά θαη σο επθαηξία γηα αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο ζε ρψξνπο 
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πξνλνκηαθνχο γηα παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο αμίαο, φπσο είλαη ην δηαδίθηπν. Σα 

επηρεηξεκαηηθά μεθηλήκαηα ζηελ Διιάδα σζηφζν, αλεμάξηεηα απφ  ην θφζηνο 

εθθίλεζήο ηνπο, πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ππεπζπλφηεηα θαη νξζνινγηζκφ. Δίλαη 

απαξαίηεην λα πξναπνθαζίδεηαη ην επηρεηξεζηαθφ κνληέιν θαζψο θαη νη ηερλνινγίεο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ , ελψ φπνπ εηλαη  δπλαηφλ πξέπεη λα πξνεγνχληαη έξεπλεο 

αγνξάο, ηερλννηθνλνκηθέο κειέηεο θαη έιεγρνη βηψζηκφηεηαο . Δπηρεηξεκαηηθά 

μεθηλήκαηα πνπ βαζίδνληαη κφλν ζηνλ ελζνπζηαζκφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ 

«ζφξπβν» θαη λα πιήμνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ.  

Όζν εκθαλίδνληαη λέεο εηαηξίεο κε πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο θαη πςειή πξνζηηζέκελε 

αμία, ηφζν πηφ εχθνιν ζα είλαη λα αλαπηπρζεί ξαγδαία ην Διιεληθφ δηαδίθηπν θαη λα 

θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ. Άιισζηε ην ίδην ην δηαδίθηπν είλαη 

πινχζηα πεγή πιεξνθνξηψλ  θαη εκπεηξηψλ ελψ πξνζθέξεη πνηθηιία εξγαιείσλ γηα 

απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε κηαο λέαο εηαηξίαο. Οη λένη επηρεηξεκαηηέο κπνξνχλ 

ζήκεξα λα ηνικνχλ ην επηρεηξείλ κε αηζηνδνμία θαη απηνπεπνίζεζε θαζψο ην 

δηαδίθηπν, ψο ρψξνο δξαζηεξηφηεηαο λέσλ επηρεηξήζεσλ , ππνζηεξίδεη εγγελψο ηελ 

αλάπηπμή ηνπ.   
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Παξάξηεκα  

 

 

Πίνακαρ 1:  Δξελθόνηερ αζθενείρ, καηά καηηγοπία νόζυν και ηόπο μόνιμηρ καηοικίαρ. Έηορ 

2006 

Patients discharged by category of diseases and place of permanent residence.Year 2006 
       

Γεσγξαθηθφ Γηακέξηζκα θαη λνκφο 

χλνιν (1) Φπρηθέο δηαηαξαρέο 

    

Total (1) Mental disorders 

    

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 2.123.818 37.888     

       

Πεξηθέξεηα Πξσηεπνύζεο 632.361 10.266     

       

Λνηπή ηεξεά Διιάδα θαη Δύβνηα 211.439 2.893 
    

Πεινπόλλεζνο 190.256 2.843     

Ηόληνη Νήζνη 39.447 585     

Ήπεηξνο 74.278 895     

Θεζζαιία 144.791 4.529     

Μαθεδνλία 479.087 9.104     

Θξάθε 77.704 1.246     

Νήζνη Αηγαίνπ 84.469 1.507     

Κξήηε 131.925 1.932     

Δμσηεξηθνύ 11.391 286     

Γε δήισζαλ 46.670 1.802     
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Πίλαθαο 2 .Θεξαπεπηήξηα θαη θιίλεο, θαηά εηδηθόηεηα θαη γεσγξαθηθό δηακέξηζκα :2008 

Hospitals and beds by speciality and geographic region:2008 

Δηδηθόηεηα ζεξαπεπηεξίσλ 

ύλνιν 
Διιάδνο  
Greece 

total 

Πεξηθέξεηα 
Πξσηεπνύζεο  

Greater 

Athens 

Λνηπή 
ηεξεά 
Διιάο 

θαη 
Δύβνηα 
Rest of 

Central 
Greece 

and 
Evia  

Πεινπόλλεζνο   
Peloponnissos 

Ηόληνη 
Νήζνη  
Ionian 

Islands 

Ήπεηξνο  
Ipiros 

Θεζζαιία  
Thessalia 

Μαθεδνλία  
Makedonia 

Θξάθε   
Σhraki 

Νήζνη 
Αηγαίνπ  
Aegean 

Islands 

Κξήηε   
Kriti 

            

ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΧΝ - NUMBER OF HOSPITALS 

            

ύλνιν  (1) 316 103 24 29 7 7 38 69 6 15 18 

            

Γεληθά 186 63 15 16 6 5 12 36 4 14 15 

Μηθηά  13 3 1 1 0 0 3 4 1 0 0 

Αληηθαξθηληθά 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Αθξνδηζίσλ - 
Γεξκαηηθά 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Καξδηνινγηθά 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Λνηκσδψλ - 
Λεπξνθνκείν 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Μαηεπηηθά-
Γπλαηθνινγηθά 32 3 2 6 0 2 7 9 1 1 1 

Νεπξνςπρηαηξηθά 51 16 2 2 1 0 12 16 0 0 2 

Οξζνπεδηθά 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Οθζαικνινγηθά 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Παζνινγηθά 10 4 2 0 0 0 3 1 0 0 0 

Παηδηαηξηθά 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Φπκαηηνινγηθά 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Υεηξνπξγηθά 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Χηνξηλνιαξπγγνινγηθά 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            

ΑΡΗΘΜΟ ΚΛΗΝΧΝ - NUMBER OF BEDS 

            

ύλνιν  (1) 53.652 22.442 2.347 3.635 749 1.702 3.957 12.784 1.221 1.947 2.868 

            

Γεληθά 37.808 13.841 1.898 2.856 729 1.672 2.160 8.918 1.175 1.932 2.627 

Μηθηά  1.050 559 30 40 0 0 240 145 36 0 0 

Αληηθαξθηληθά 1.221 864 0 0 0 0 0 357 0 0 0 
Αθξνδηζίσλ - 
Γεξκαηηθά 140 107 0 0 0 0 0 33 0 0 0 

Καξδηνινγηθά 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Λνηκσδψλ - 
Λεπξνθνκείν 93 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 
Μαηεπηηθά - 
Γπλαηθνινγηθά 1.156 504 35 110 0 30 153 254 10 15 45 

Νεπξνςπρηαηξηθά 9.235 4.297 112 420 20 0 1.286 2.904 0 0 196 

Οξζνπεδηθά  436 362 0 54 0 0 20 0 0 0 0 

Οθζαικνινγηθά 65 50 0 15 0 0 0 0 0 0 0 

Παζνινγηθά 506 270 58 0 0 0 98 80 0 0 0 

Παηδηαηξηθά 1.701 1.421 190 90 0 0 0 0 0 0 0 

Φπκαηηνινγηθά 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 

Υεηξνπξγηθά 149 125 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

Χηνξηλνιαξπγγνινγηθά 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Πίνακαρ 3 Αναλςηικόρ πίνακαρ εξόδυν ηηρ εηαιπίαρ ανά έηορ  

 

Έμνδα (αλά κήλα) 1ν 
έηνο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ελνίθην  500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

ινγηζηήο  300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Γξακκαηέαο 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

ηερληθφο  1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 

Μεραληθφο αλάπηπμεο                          

αλάπηπμε  875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 

ινγαξηαζκνί  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

ύλνιν 5165 5165 5165 5165 5165 5165 5165 5165 5165 5165 5165 5165 

                          

Πειάηεο 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

ζπλδξνκή 600 600 600 600 600 600 600 1200 1200 600 600 600 
ζηαηηζηηθά/άιιεο 
ιεηηνπξγίεο                         

ύλνιν 600 600 600 600 600 600 600 1200 1200 600 600 600 

             

             
Έμνδα (αλά κήλα) 2ν 
έηνο 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ελνίθην  500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

ινγηζηήο  300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Γξακκαηέαο 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 

ηερληθφο  1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 

Μεραληθφο αλάπηπμεο                          

αλάπηπμε  1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

ινγαξηαζκνί  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

ύλνιν 5921 5921 5921 5921 5921 5921 5921 5921 5921 5921 5921 5921 

                          

Πειάηεο 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

ζπλδξνκή 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1800 1800 1800 1800 1800 1800 
ζηαηηζηηθά/άιιεο 
ιεηηνπξγίεο                         

ύλνιν 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

             
Έμνδα (αλά κήλα) 3ν 
έηνο 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

ελνίθην  500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

ινγηζηήο  300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
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Γξακκαηέαο 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 

ηερληθφο  1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 

Μεραληθφο αλάπηπμεο  2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 

αλάπηπμε                          

ινγαξηαζκνί  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

ύλνιν 6795 6795 6795 6795 6795 6795 6795 6795 6795 6795 6795 6795 

                          

Πειάηεο 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ζπλδξνκή 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 
ζηαηηζηηθά/άιιεο 
ιεηηνπξγίεο 300 300 300 300 600 600 600 600 600 600 600 600 

ύλνιν 2700 2700 2700 2700 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

             

             
Έμνδα (αλά κήλα) 4ν 
έηνο 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

ελνίθην  500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

ινγηζηήο  300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Γξακκαηέαο 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 

ηερληθφο  2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 

Μεραληθφο αλάπηπμεο  2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 

αλάπηπμε                          

ινγαξηαζκνί  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

ύλνιν 7022 7022 7022 7022 7022 7022 7022 7022 7022 7022 7022 7022 

                          

Πειάηεο 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

ζπλδξνκή 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 
ζηαηηζηηθά/άιιεο 
ιεηηνπξγίεο 600 600 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 600 600 

ύλνιν 4200 4200 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4200 4200 

             

             
Έμνδα (αλά κήλα) 4ν 
έηνο 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

ελνίθην  500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

ινγηζηήο  300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Γξακκαηέαο 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 

ηερληθφο  2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 

Μεραληθφο αλάπηπμεο  2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 

αλάπηπμε                          

ινγαξηαζκνί  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

ύλνιν 7332 7332 7332 7332 7332 7332 7332 7332 7332 7332 7332 7332 

                          

Πειάηεο 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ζπλδξνκή 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 
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ζηαηηζηηθά/άιιεο 
ιεηηνπξγίεο 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

ύλνιν 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 
 

 

 

 

 

Πίνακαρ 4 : Αναλςηικά αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ αγοπάρ ζε 17 τςσιάηποςρ  

 

όλνκα Θ.Β  Β.Ε Γ.Π Γ.Ν Δ.Γ Η.Κ Η.Γ Δ. Κ.Λ Ζ.Β Κ.Π Η.Γ Ν.Κ Γ.Β Γ.Ρ Β.Θ Κ.Λ 

ειηθία  40 57 43 49 43 40 62 58 55 55 47 49 57 56 41 59 55 

Q1.  Έρεηε 
ππνινγηζηή ζην 
Ηαηξείν?                                   

Ναι  ΝΑΗ   ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ         ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ     

Ότι   ΟΥΗ         ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ           ΟΥΗ ΟΥΗ 

                                    

Q2.Έρεηε πξόζβαζε 
ζην Ηληεξλέη?                                   

Ναι  ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ   ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ   ΝΑΗ ΝΑΗ   ΝΑΗ 

Ότι             ΟΥΗ           ΟΥΗ     ΟΥΗ   

                                    

Q3.Υξεζηκνπνηείηε 
θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν 

πξόγξακκα γηα ην 
Ηαηξείν ζαο?                                   

Ναι        ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ   ΝΑΗ ΝΑΗ   ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ     

Ότι ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ       ΟΥΗ     ΟΥΗ           ΟΥΗ ΟΥΗ 

                                    

Q4.ε πεξίπησζε 
ζεηηθήο απάληεζεο, 
πνηό πξόγξακκα 
ρξεζηκνπνηείηε                                   

................

..................... 

      

biore

ck   

(Sing

ular 

logic

) 

Vala

nt  

Epito

max 
  

Vala

nt  

Ψςσί

αηπο

ρ  

  

Ψςσί

αηπο

ρ 

biore

ck 

  

(Sing

ular 

logic

) 

Wind

ows 

Wind

ows 
SAP     

                                    

                                    

Q5.Γλσξίδεηε 
θάπνην ινγηζκηθό 
θαηάιιειν γηα ηελ 
ςπρηαηξηθή θαη πνηό 
είλαη απηό?                                   

  

Vac
ant  

bioreck   
(Singul
ar logic) 

Φπρί
αηξν
ο  

biore
ck   
(Sin
gular 
logic
) 

Vaca
nt  

Epito
max 

ΟΥΗ 
Vaca
nt 

Vaca
nt 

Vaca
nt 

Φπρί
αηξν
ο 

Φπρί
αηξν
ο 

ΟΥΗ ΟΥΗ 
bioreck   
(Singul
ar logic) 

ΟΥΗ 
Φπρηαη
ξνο 

                                    

Q6.Υξεζηκνπνηείηε  
θιίκαθεο 
αμηνινγηθήο?                                   
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Ναι  ΝΑΗ         ΝΑΗ                       

Ότι    ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ   ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ 

                                    

Q7.Αλ όρη γηα πνηόλ 
ιόγν?                                   

................

...................   

Γελ 
είλαη 
 
επαξθή
ο  

Γελ 
κπν
ξνχλ 
λα  
ρξεζ
ηκνπ
νηεζ
νχλ 
δηαγ
λσζη
ηθά 

Γελ 
ηηο  
ρξεη
άδνκ
αη 

είλαη 
εξεπ
λεηηθ
ά 
εξγα
ιεία  

  

Γελ 
ηηο  
ρξεη
άδνκ
αη 

είλαη 
εξεπ
λεηηθ
ά 
εξγα
ιεία  

είλαη 
εξεπ
λεηηθ
ά 
εξγα
ιεία  

δελ 
εκπη
ζηεχ
νκαη 
θιίκ
αθεο 

δελ 
εκπη
ζηεχ
νκαη 
θιίκ
αθεο 

είλαη 
δχζθ
νιν 
λα 
ρξεζ
ηκνπ
νηεζ
νχλ  

δελ 
εθαξ
κφδν
ληαη 
ζε 
φιεο 
ηηο 
πεξη
πηψ
ζεηο  

δελ 
εθαξ
κφδν
ληαη 
ζε 
φιεο 
ηηο 
πεξη
πηψ
ζεηο  

δελ 
έηπρε 
λα ηηο 
ρξεηαζη
ψ 

είλαη 
αθαδ
εκατ
θέο  

δελ 
είλαη 
δηαγλσ
ζηηθά 
εξγαιεί
α κε 
εθαξκν
γή ζηελ 
Διιάδα 

                                    

                                    

Q8.Σν πξντόλ, e-
Mental πνπ είδαηε 
πόζν ελδηαθέξνλ 
ζαο θάλεθε?                                   

                                    

Αδιάθορο 

            

αδηά
θνξ
ν               

αδηάθν
ξν 

αδηά
θνξ
ν   

Λίγο ενδιαθέρον  

  

ιίγν 
ελδηαθέ
ξνλ            

ιίγν 
ελδηα
θέξν
λ  

ιίγν 
ελδηα
θέξν
λ        

ιίγν 
ελδηα
θέξν
λ         

Δνδιαθέρον  

      

Δλδη
αθέξ
νλ  

Δλδη
αθέξ
νλ          

Δλδη
αθέξ
νλ    

Δλδη
αθέξ
νλ    

Δλδη
αθέξ
νλ      

Δλδηαθ
έξνλ  

Πολύ ενδιαθέρον  

Πνι
χ 
ελδη
αθέ
ξνλ    

Πνι
χ 
ελδηα
θέξν
λ      

Πνι
χ 
ελδηα
θέξν
λ          

πνιχ 
ελδηα
θέξν
λ              

Δνθοσζιάζηηκα                                   

                                    

Q9.αο θάλεθε 
εύθνιν ζηε ρξήζε?             

------
------
-                 

------
------   

                                    

Καθόλοσ                                    

Λίγο                              ιίγν      

Αρκεηά 
  αξθεηά   

αξθε
ηά 

αξθε
ηά 

αξθε
ηά             

αξθε
ηά  

αξθε
ηά       

Πολύ  
    

Πνι
χ          πνιχ πνιχ                 

Πάρα πολύ 

παξ
ά 
πνι
χ                 

παξ
ά 
πνιχ 

παξ
ά 
πνιχ 

παξ
ά 
πνιχ         

παξά 
πνιχ 

                                    

Q10.Πηζηεύεηε όηη ζα 
ην 
ρξεζηκνπνηνύζαηε?                                   

καθόλοσ 
            

θαζφ
ινπ  

θαζφ
ινπ  

θαζφ
ινπ        

θαζφ
ινπ   

θαζφιν
π  

θαζφ
ινπ   

ελάτιζηα  
      

ειάρη
ζηα 

ειάρη
ζηα         

ειάρη
ζηα   

ειάρη
ζηα           

λίγο    ιίγν ιίγν                     ιίγν      ιίγν 

Πολύ            πνιχ         πνιχ             

αποκλειζηικά 

απν
θιεη
ζηηθ                                 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 

 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ                                                                                                                                    

ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ (Δ-ΜΒΑ)          

108 

 

ά  

                                    

Q11.ζα ην αγνξάδαηε 
απηό ην πξντόλ?                                   

    ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ   ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ       ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ   

ΝΑΙ  ΝΑΗ         ΝΑΗ                       

ΟΥΙ                    ΗΧ ΗΧ ΗΧ         ΗΧ 

ΙΧ                                   

                                    

Q12 .Πόζα ρξήκαηα 
ζα ήζαζηαλ 
δηαηεζεηκέλνο λα 
δώζεηε εηεζίσο ζε 
Δπξώ   

----------
---- 

------
------
-- 

------
------
-- 

------
------
--               

------
------
- 

------
------
- 

----------
--- 

------
------
-   

                                    

0-500                   
0-
500               

500-700           
500-
700         

500-
700 

500-
700         

500-
700 

700-1000 

700-
100
0                                 

1000-1500                                   

                                    

Q13.Σί ζαο 
εληππσζίαζε ζεηηθά  
από ην πξντόλ ?                                   

................

.............. 

εχθν
ιε 
ρξή
ζε  

απιφ 
ζηε 
ρξήζε  

απι
φ 

εχθν
ιε 
πξφ
ζβα
ζε  

απι
φ  

ζηαηη
ζηηθή 
επεμ
εξγα
ζία  

δελ 
ην 
ρξεζ
ηκνπ
νίεζ
α  

εχθν
ιν 
ζηε 
ρξήζ
ε  

απι
φ  

έηνηκ
α 
repo
rts 

ηζην
ξηθά 
ζηνη
ρεία  

απι
φ  

δηαγ
ξάκκ
αηα  

έηνηκ
α 
repo
rts 

δελ ην 
ρξεζηκ
νπνίεζ
α  

δελ 
ην 
ρξεζ
ηκνπ
νίεζ
α 

απιφ 
ζηε 
ρξήζε  

                                    

Q14.Σί ζαο έθαλε 
αξλεηηθή 
εληύπσζε?                                   

................

.............. 

ήηαλ 
αξγφ  

απιντθ
φ  

αξγφ 
θαη 
δελ 
ήηαλ 
αμηφ
πηζη
ν  

ε 
απν
θιεηζ
ηηθή 
ρξήζ
ε 
θιηκ
άθσ
λ  

θνηλ
ή 
βάζ
ε 
δεδν
κέλσ
λ  

θνηλ
ή 
βάζ
ε 
δεδν
κέλσ
λ    

ε 
απν
θιεηζ
ηηθή 
ρξήζ
ε 
θιηκ
άθσ
λ  

θνηλ
ή 
βάζ
ε 
δεδν
κέλσ
λ  

θνηλ
ή 
βάζ
ε 
δεδν
κέλσ
λ  

θνηλ
ή 
βάζ
ε 
δεδν
κέλσ
λ  

ε 
απν
θιεηζ
ηηθή 
ρξήζ
ε 
θιηκ
άθσ
λ  

ε 
απν
θιεηζ
ηηθή 
ρξήζ
ε 
θιηκ
άθσ
λ      

θνηλ
ή 
βάζ
ε 
δεδν
κέλσ
λ  

ε 
απνθιεη
ζηηθή 
ρξήζε 
θιηκάθ
σλ  

                                    

Q15.ζα ζαο 
ελδηέθεξε λα γίλεηε 
πηινηηθόο ρξήζηεο?                                   

Ναι  ΝΑΗ         ΝΑΗ       ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ       ΝΑΗ 

Ότι.   ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ   ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ         ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ   

                                    

Q16.Γηα πνηόλ ιόγν?                                   
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................

........... 

Με 
ελδη
αθέ
ξεη 
ην 
πξντ
φλ  

δελ κε 
ελδηαθέ
ξεη ην 
πξντφλ 

δελ 
κε 
ελδηα
θέξε
η ην 
πξντ
φλ 

δελ 
κε 
ελδηα
θέξε
η ε 
ρξήζ
ε 
θιηκ
άθσ
λ  

δελ 
εκπη
ζηεχ
νκαη 
πξν
ζσπη
θά 
δεδν
κέλα 
ησλ 
αζζε
λψλ 
λα 
ηα 
θαηα
ρσξ
ήζσ 
ζε 
πηιν
ηηθφ 
εξγα
ιείν  

γηα 
λα 
ζαο 
βνεζ
ήζσ  

δελ 
κε 
ελδηα
θέξε
η ην 
πξντ
φλ   

δελ 
εκπη
ζηεχ
νκαη 
πξν
ζσπη
θά 
δεδν
κέλα 
ησλ 
αζζε
λψλ 
λα 
ηα 
θαηα
ρσξ
ήζσ 
ζε 
πηιν
ηηθφ 
εξγα
ιείν  

κε 
ελδηα
θέξε
η ην 
πξντ
φλ  

ίζσο 
θαηα
θέξε
ηε 
θάηη 
θαιφ  

γηα 
λα 
ζαο 
βνεζ
ήζσ  

γηα 
λα 
ζαο 
βνεζ
ήζσ  

δελ 
εκπη
ζηεχ
νκαη 
πξν
ζσπη
θά 
δεδν
κέλα 
ησλ 
αζζε
λψλ 
λα 
ηα 
θαηα
ρσξ
ήζσ 
ζε 
πηιν
ηηθφ 
εξγα
ιείν  

δελ κε 
ελδηαθέ
ξεη ην 
πξντφλ  

δελ 
εκπη
ζηεχ
νκαη 
πξν
ζσπη
θά 
δεδν
κέλα 
ησλ 
αζζε
λψλ 
λα 
ηα 
θαηα
ρσξ
ήζσ 
ζε 
πηιν
ηηθφ 
εξγα
ιείν  

κε 
ελδηαθέ
ξεη ην 
πξντφλ  

                                    

Q17.Πηζηεύεηε όηη 
ρξεηάδεζηε έλα 
δηαγλσζηηθό 
εξγαιείν ινγηζκηθνύ 
?                                    

                                    

Ναι  ΝΑΗ   ΝΑΗ   ΝΑΗ ΝΑΗ       ΝΑΗ ΝΑΗ   ΝΑΗ ΝΑΗ   ΝΑΗ ΝΑΗ 

Ότι.   ΟΥΗ   ΟΥΗ     ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ     ΟΥΗ     ΟΥΗ     

                                    

Q18.Πόζα ρξήκαηα 
ζα ήζαζηαλ 
δηαηεζεηκέλνο λα 
δώζεηε    -                               

                                    

0-500                                   

500-700     
500-
700                   

500-
700         

700-1000 

700-
100
0                 

700-
1000 

700-
1000         

700-
1000 

700-
1000 

1000-1500         

1000
-
1500 

1000
-
1500               

1000
-
1500       

                                    

Q19.Πνηό από ηα 
παξαθάησ πξντόληα 
γλσξίδεηε?                                   

Epitomax ρ         ρ     ρ                 

Valant Psychiatric  

Suite 3.0 to 2009 ρ ρ     ρ     ρ       ρ     ρ     

ο «Φστίαηρος»  ρ ρ ρ         ρ ρ ρ ρ ρ           

bioreck  (Singular 

logic) ρ ρ   ρ       ρ     ρ ρ ρ     ρ   

Q20.Πόζνπο 
αζζελείο έρεηε?                                   

0-20                                   

20-40  
20-
40   

20-
40   

20-
40 

20-
40         

20-
40 

20-
40           

40-100 
  40-100   

40-
100     

40-
100 

40-
100 

40-
100 

40-
100       

40-
100 40-100   40-100 

100+ 
                        100+     100+   

  
                                  

Q21.Πόζες ζσνεδρίες 

έτεηε ηην ημέρα?                                   
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0-10  0-10 0-10 0-10   0-10 0-10         0-10 0-10     0-10   0-10 

10 μέτρι 20 

      

10 
κέρξ
η 20     

10 
κέρξ
η 20 

10 
κέρξ
η 20 

10 
κέρξ
η 20 

10 
κέρξ
η 20     

10 
κέρξ
η 20 

10-
κερξ
η 20   

10-
κερξ
η 20   

20+ 
                                  

Q22.Πόζο ζστνά έτεηε 

ζσνεδρίες εκηός ωρών 

γραθείοσ? 
                                  

                                    

Καθημερινά  

                        

θαζε
κεξηλ
ά         

εβδομαδιαία 

  
εβδνκα
δηαία   

εβδν
καδη
αία   

εβδν
καδη
αία   

εβδν
καδη
αία 

εβδν
καδη
αία   

εβδν
καδη
αία 

εβδν
καδη
αία   

εβδν
καδη
αία     

εβδνκα
δηαία 

Μηνιαία  
κελη
αία   

κελη
αία   

κελη
αία   

κελη
αία     

κελη
αία               

λιγόηερο ζστνά 

                            

ιηγφηεξ
ν 
ζπρλά 

ιηγφη
εξν 
ζπρλ
ά   
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