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ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

 

Κε ηε βνήζεηα ηεο αζχξκαηεο θαη ηεο θηλεηήο ηερλνινγίαο, ε θνηλσλία 

σο ζχλνιν έξρεηαη ζε επαθή κε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ν 

ρεηξηζκφο ησλ εξγαζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ην εκπφξην θαη νη 

ζπλαιιαγέο, θαζψο θαη ε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ.  

Υο θπζηθφ επαθφινπζν, αλαδχεηαη έλαο λένο ζχγρξνλνο επηρεηξεκαηηθφο 

ηνκέαο, ν νπνίνο νλνκάδεηαη θηλεηφ επηρεηξείλ (m-commerce), θέξνληαο έλα 

πιήζνο επθαηξηψλ θαη πξνθιήζεσλ, ηνλ νπνίν πνιινί ραξαθηεξίδνπλ σο 

κεηεμέιημε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ  (e-commerce). Ρν βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ 

m-commerce είλαη επηθεληξσκέλν γχξσ απφ ηελ επθνιία θαη απφ ην εάλ ε αγνξά 

απνδεηθλχεηαη πεξηζζφηεξν κηα ηαιαηπσξία απφ φηη κηα επθνιία, ν θαηαλαισηήο 

ζα εγθαηαιείςεη ηε ζπλαιιαγή θαη ζα πξνρσξήζεη ζε κηα εηαηξεία, πνπ είλαη πην 

θηιηθή πξνο ηελ θηλεηή ηνπ ζπζθεπή. Νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα φρη κφλν πξέπεη λα 

απνδερζνχλ απηέο ηηο αιιαγέο, αιιά θαη πξέπεη λα ηηο ελζηεξληζηνχλ, 

πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ ζην παηρλίδη. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο κειεηήζεθε ε ζρεηηθή επηζηεκνληθή 

βηβιηνγξαθία, ζε φηη αθνξά ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ θηλεηνχ επηρεηξείλ θαζψο 

θαη ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ελψ ζηε ζπλέρεηα δηεμήρζε έξεπλα κε 

ηε κέζνδν ηεο κειέηεο πεξίπησζεο θαη ζπγθεθξηκέλα, ηεο πεξίπησζεο ηεο 

ειιεληθήο εηαηξείαο ΝΞΑΞ Α.Δ.. 

Ζ εηαηξεία ΝΞΑΞ Α.Δ. σο εγέηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά ησλ ηπρεξψλ 

παηγλίσλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε ρξήζηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο λα αγνξάδνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηεο, φπνπ απηή δξαζηεξηνπνηείηαη, επηθπξψλνληαο ην φξακα ηεο γηα 

έλα λέν νηθνζχζηεκα παηρληδηψλ κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Ρα πξνεγκέλα 

πξντφληα ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηεο εηαηξείαο ζπλεξγάδνληαη ζηηο κέξεο καο κε 

θνξείο εθκεηάιιεπζεο θηλεηψλ επηθνηλσληψλ θαη εθαξκνγψλ κελπκάησλ.  
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ABSTRACT 

 

 

With the help of wireless and mobile technology, society in general 

comes face to face with changes in the way of operation handling such as trade 

and transactions and inventory management and banking as well. 

Thus emerges a new modern business sector, which is called m-

business, bringing a wealth of opportunities and challenges, which many 

describe as a transformation of the e-business. The key element of m-

commerce is centered on convenience and if the market become more of a 

hassle than a convenience, consumers will abandon the transaction and proceed 

to a company that is mobile friendlier. Businesses today must not only accept 

these changes, but also embrace them in order to stay in the game. 

For the purpose of this paper the scientific literature regarding the 

theoretical framework of the mobile business and its competitive advantage 

were studied, and then the case of the Greek company 'OPAP S.A.' was 

investigated. 

OPAP S.A. as a leader in mobile gaming has potentials in mobile 

subscribers to buy products and become users of its applications, upholding the 

vision of a new ecosystem for mobile gaming. The advanced mobile gaming 

products of the company cooperate now days with mobile operators and 

messaging applications. 

 

 

Keywords: m-business, m-commerce, wireless business, e-business, e-

commerce, competitive advantage. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 Πηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη κία εηζαγσγή ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηελ θαη 

ζηηο επηπηψζεηο ηνπο, επηθεληξψλνληαο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. Πηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηνπ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο, ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

αθνινπζείηαη θαη ηεο δνκήο ηεο. 

1.1. Δηζαγωγή ζην ζέκα: επηρεηξείλ θαη λέεο ηερλνινγίεο 

Ζ ηερλνινγία εμειίζζεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο θαη απηφ απαηηεί δηαξθή 

αλαζεψξεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζπλερή επηκφξθσζε θαη γλψζε, ψζηε λα 

κπνξνχκε λα αληαπεμέιζνπκε ζηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ αλαδχνληαη 

κέζα απφ απηή. Αθφκα, ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζπλερίδεη λα θαζνδεγεί ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, λα απειεπζεξψλεη λέεο 

δπλαηφηεηεο γηα απηήλ. (Manyika et al, 2013) 

Νη επαλαζηαηηθέο ηερλνινγίεο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα έρνπλ αιιάμεη 

ξηδηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνχκε θαη εξγαδφκαζηε, επηηξέπνληαο λέα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια λα αλαδχνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη, αιιά ηαπηφρξνλα 

παξέρνληαο επθαηξίεο θαη πξννπηηθέο γηα ηνπο λένπο δπλακηθνχο παίθηεο ζην λα 

θαηλνηνκήζνπλ θαη λα πξσηνπνξήζνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπο, είηε νηθνλνκηθφ είηε 

επηρεηξεκαηηθφ. (Manyika et al, 2013) 

Υζηφζν, νη επηρεηξεκαηηθνί εγέηεο θαη νη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο ζα 

πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο δπλεηηθά απνδηνξγαλσηηθέο ηερλνινγίεο, θαη λα 

εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, πξηλ απηέο νη ηερλνινγίεο αξρίζνπλ 

λα αζθνχλ κε ηηο εμνπζίεο ηνπο αλαζηάησζε ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία. 

(Manyika et al, 2013) 

Πχκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ Ξαγθφζκηνπ Ηλζηηηνχηνπ McKinsey 

(MGI), νη εξεπλεηέο ηνπ ηλζηηηνχηνπ αμηνιφγεζαλ ηελ επίηεπμε θαη ην πεδίν 

εθαξκνγήο, θαζψο θαη ηνλ νηθνλνκηθφ αληίθηππν θαη ηηο επηπηψζεηο, ζεκαληηθψλ 

ξαγδαίσο αλαπηπζζφκελσλ ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ. Κέζα απφ ηελ εθηεηακέλε 

έξεπλα θαη κειέηε, εληνπίζηεθαλ 12 ηερλνινγηθνί ηνκείο κε ηδηαίηεξν δπλακηθφ 
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γηα ηεξάζηηα επίδξαζε ζην πψο νη άλζξσπνη δνπλ θαη εξγάδνληαη, θαζψο θαη ζε 

βηνκεραλίεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. Δπίζεο, έγηλε πξνζπάζεηα 

λα πξνζδηνξηζηεί πνζνηηθά ν νηθνλνκηθφο απηφο αληίθηππνο ηεο θάζε 

ηερλνινγίαο ηνπ ζπλφινπ πνιιψλ ππνζρφκελσλ εθαξκνγψλ ππφ ηε κνξθή 

εθηίκεζεο γηα κεηά ην έηνο 2025. (Manyika et al, 2013) 

Απφ ηνλ νξηζκφ ηνπο νη λέεο ηερλνινγίεο θαη νη θαηλνηνκίεο πάληα 

επηθέξνπλ εθπιήμεηο θαζψο εμειίζζνληαη θαη αλαηξέπνπλ ηα πξνγελέζηεξα 

δεδνκέλα. Ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο αληίθηππνο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κέζα απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε δηάθνξνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο γηα ηα επφκελα 

ρξφληα κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε δεθάδεο ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε εηήζηα 

βάζε. Έλα κέξνο απφ απηφ ην ελ δπλάκεη νηθνλνκηθφ αληίθηππν, ζα θαηαιήμεη σο 

πιεφλαζκα απφ πιεπξάο ησλ θαηαλαισηψλ, ελψ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζα 

κεηαθξαζηεί ζε λέα έζνδα γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο επίζεο ην ζχλνιν ησλ 

κεξψλ ηνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΞ. Άιια απνηειέζκαηα απφ απηφλ 

ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ κεηαηνπίζεηο ησλ παγίσλ θαη ηνπ θέξδνπο 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληψλ. (Manyika et al, 2013) 

Αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηα θαη ηηο εθηηκήζεηο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο, 

μερσξίδνπλ ηα αθφινπζα πνπ αθνξνχλ ζην δπλακηθφ ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κέρξη ην έηνο 2025 (Manyika et al, 2013): 

 πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη κε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν ην 2025: 2-3 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

 νηθνλνκηθφο αληίθηππνο κέρξη ην 2025 απηνκαηνπνίεζεο ηεο 

γλψζεο θαη ζρεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ: 5-7 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

Πε απηφ ην ζεκείν επηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ππάγεηαη θαη ν ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο αζχξκαηεο ηερλνινγίαο θαη σο επέθηαζε 

ηεο ε αζχξκαηε κνξθή επηθνηλσλίαο σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

(Γηαγιήο, 2004). 

Ζ αζχξκαηε θαη ε θηλεηή ηερλνινγία έρνπλ πνιιέο πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

ζηνλ δσηηθφ ηνκέα ηνπ επηρεηξείλ, αιιά θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Ζ 

θηλεηηθφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη, επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηηο αλαγθαίεο θαη ζηηο επηζπκεηέο πιεξνθνξίεο νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη απφ 
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νπνηαδήπνηε ζέζε. Δπεηδή νη ρξήζηεο εμαξηψληαη απφ ζπλδέζεηο δηθηχνπ ζηνπο 

πξνζσπηθνχο ηνπο ππνινγηζηέο, ηα αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα (LAN) πξνζθέξνπλ 

κηα εχθνιε θαη νηθνλνκηθή ιχζε γηα λα παξέρεη απηέο ηηο ζπλδέζεηο νπνπδήπνηε 

θαη αλ απηνί βξίζθνληαη (Yen & Chou, 2001: 217–226).  

Γεληθφηεξα, επηζεκαίλεηαη φηη ε ζπλερήο αλάπηπμε ηεο αζχξκαηεο θαη 

ηεο θηλεηήο ηερλνινγίαο ζπλεπάγεηαη δηαξθψο εμειηζζφκελεο επηπηψζεηο ζε 

δηάθνξεο παξακέηξνπο, φπσο είλαη ν ηνκέαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο κηθξνεπεμεξγαζηψλ. 

Δπηπξνζζέηα, ζεκεηψλεηαη φηη κε ηε βνήζεηα ηεο αζχξκαηεο θαη ηεο θηλεηήο 

ηερλνινγίαο, ε θνηλσλία γεληθφηεξα έξρεηαη αληηκέησπε κε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

πνπ ρεηξίδνληαη εξγαζίεο φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ην εκπφξην θαη ζπλαιιαγέο, 

θαζψο θαη ε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (Yen 

& Chou, 2001: 217–226). 

1.2. θνπόο θαη Γνκή Δξγαζίαο 

Ζ αζχξκαηε θαη ηδίσο ε θηλεηή ηερλνινγία απνηειεί επαλάζηαζε ζηνλ 

ρψξν αξθεηψλ βηνκεραληψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ησλ ππνινγηζηψλ, 

ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ γεληθφηεξα (Yen & Chou, 

2001: 217–226). 

Δπίζεο, ε θηλεηή επηθνηλσλία θαζίζηαηαη απαξαίηεηε γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ηηο πξνζσπηθέο εθαξκνγέο, εηδηθά ιφγσ ηεο γξήγνξεο θχζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce) παγθνζκίσο ζηελ ζχγρξνλε επνρή, φπνπ 

πνιιέο επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη ζε πνιχ θξίζηκν βαζκφ ηελ άκεζε πξφζβαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεγέο γλψζεο, ιφγσ απνθάζεσλ πνπ θαινχληαη λα ιάβνπλ ζε 

πνιχ πεξηνξηζκέλν δηαζέζηκν ρξφλν. (Yen & Chou, 2001: 217–226). 

Έηζη, ε επηινγή ηνπ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο δεδνκέλσλ business-to-

business, πνπ πεξηιακβάλεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν (Internet), είλαη πιένλ 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην ζχγρξνλν επηρεηξείλ. (Yen & Chou, 2001: 217–226). 

Δπνκέλσο, επηζεκαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη αλαδχεηαη έλαο λένο 

ζχγρξνλνο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο, ν νπνίνο νλνκάδεηαη θηλεηφ επηρεηξείλ, 
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θέξνληαο έλα πιήζνο επθαηξηψλ θαη πξνθιήζεσλ, ηνλ νπνίν πνιινί 

ραξαθηεξίδνπλ σο κεηεμέιημε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ (Γηαγιήο, 2004). 

Πθνπφο ινηπφλ ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα κειεηεζεί εηο βάζνο ν 

ζχγρξνλνο ηνκέαο ηνπ θηλεηνχ επηρεηξείλ, λα δηεξεπλεζεί ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ 

Διιάδα σο γεσγξαθηθφ πιαίζην, αιιά θαη λα επηζεκαλζνχλ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη νη δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο πξνζθέξεη. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο κειεηήζεθε ε ζρεηηθή 

επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία φζνλ αθνξά ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ θηλεηνχ 

επηρεηξείλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα δηεμήρζε έξεπλα κε ηε κέζνδν ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο θαη ζπγθεθξηκέλα, ηεο πεξίπησζεο ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο ΝΞΑΞ 

Α.Δ.. 

Ξην αλαιπηηθά, ζηελ εξγαζία απηή αξρηθά ηίζεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην 

κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη βάζεη ηεο ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο ηεο ράξαμεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο, φπνπ απνζαθελίδνληαη νη ζρεηηθνί 

νξηζκνί, παξνπζηάδεηαη ην βαζηθφ κνληέιν, πξνζδηνξίδνληαη ηα είδε 

ζηξαηεγηθήο, ελψ επηθεληξψλεηαη ε κειέηε ζηελ αλαδπφκελε ζηξαηεγηθή. 

Δπίζεο, ζηελ ελφηεηα απηή, πξνζδηνξίδεηαη ε ζρέζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

κάλαηδκελη θαη ηνπ κάξθεηηλγθ, θαζψο δίλεηαη έκθαζε ζηελ ζεκαζία ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ κάξθεηηλγθ.  

Δπηπιένλ, αλαιχνληαη νη θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο ζηξαηεγηθήο 

(δειαδή ε ζηξαηεγηθή αλάιπζε, ν ζηξαηεγηθφο ζθνπφο, ε ζηξαηεγηθή δξάζε θαη 

ε αμηνιφγεζε), θαη αλαιχεηαη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ (εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ) θαη επηζεκαίλεηαη ν δσηηθφο παξάγνληαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

(stakeholders) αιιά θαη ε ζεκαζία ηνπ κνληέινπ ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ 

Porter.  

Πηε ζπλέρεηα απνζαθελίδεηαη ε ζεκαζία ηεο εηαηξηθήο απνζηνιήο, ηνπ 

νξάκαηνο πνπ έρεη κηα επηρείξεζε θαη ε θηινζνθία ηεο, φπσο επίζεο 

παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν αλάιπζεο αιπζίδαο αμίαο θαη ην δσηηθήο ζεκαζίαο 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 
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Αθνινχζσο ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ 

ηνκέα ηνπ θηλεηνχ επηρεηξείλ. Έηζη, αξρηθά απνζαθελίδεηαη ν ελ ιφγσ φξνο, 

ηίζεηαη ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ, ελψ δίλεηαη έκθαζε ζηε ζχγρξνλε ππφζηαζή 

ηνπ.  

Πηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηνχ επηρεηξείλ, αιιά 

θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα νθέιε ηα νπνία πξνζθέξεη. Αθφκα, ζε απηήλ ηελ 

ελφηεηα, γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ θαλαιηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη 

αμηνινγνχληαη, ελψ ζεκεηψλνληαη νη κειινληηθέο ηάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ 

ηνκέα ηνπ θηλεηνχ επηρεηξείλ. 

Θαηφπηλ, αθνινπζεί ε ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηνπ θηλεηνχ επηρεηξείλ, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε πεξηβάιινληνο (εζσηεξηθφ, εμσηεξηθφ θαη 

ελδηαθεξφκελα κέξε) θαη ε ζηξαηεγηθή αλάιπζε κε βάζεη ην κνληέιν ησλ πέληε 

δπλάκεσλ ηνπ Porter, ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ηε 

ζεσξία ησλ πφξσλ. 

Έπεηηα, ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο ηεο ειιεληθήο 

εηαηξείαο ΝΞΑΞ Α.Δ.. Έηζη, αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ην πξνθίι ηεο εηαηξείαο θαη νη 

ππεξεζίεο ηεο, ελψ αθνινχζσο ηίζεηαη ε κεζνδνινγία πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ 

έξεπλα. 

Κεηά, αλαιχεηαη ε κειέηε πεξίπησζεο θαη παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο. Αλαιπηηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ θηλεηνχ επηρεηξείλ 

ζηελ ελ ιφγσ εηαηξεία, ε αλάιπζε πεξηβάιινληνο, ελψ πξνζδηνξίδεηαη ε 

εθαξκνγή ηεο Θεσξίαο ησλ Ξφξσλ θαζψο θαη ν κηκεηηζκφο θαη ν αληαγσληζκφο 

ζηνλ θιάδν. Δπίζεο, παξαηίζεηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο θαη ην 

αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα.  

Νινθιεξψλνληαο ηελ εξγαζία απηή, παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηα 

νπνία απνξξένπλ απφ ηε κειέηε πνπ έγηλε, επηζεκαίλνληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ 

ζεκεηψζεθαλ, ελψ παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. Ρέινο, 

παξνπζηάδεηαη ε επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, πάλσ ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε 

εθπφλεζε θαη ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Πε απηήλ ηελ ελφηεηα, αξρηθά ηίζεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην κέζσ ηεο 

παξνπζίαζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ management βάζεη ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο 

ράξαμεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο, φπνπ απνζαθελίδνληαη νη ζρεηηθνί νξηζκνί, 

παξνπζηάδεηαη ην βαζηθφ κνληέιν, πξνζδηνξίδνληαη ηα είδε ζηξαηεγηθήο, ελψ 

επηθεληξψλεηαη ε κειέηε ζηελ αλαδπφκελε ζηξαηεγηθή. Δπίζεο, ζηελ ελφηεηα 

απηή, πξνζδηνξίδεηαη ε ζρέζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ management θαη ηνπ marketing, 

θαζψο δίλεηαη έκθαζε ζηελ ζεκαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ marketing. Δπηπιένλ, 

αλαιχνληαη νη θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο ζηξαηεγηθήο (δειαδή ε 

ζηξαηεγηθή αλάιπζε, ν ζηξαηεγηθφο ζθνπφο, ε ζηξαηεγηθή δξάζε θαη ε 

αμηνιφγεζε), θαη αλαιχεηαη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ (εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ) θαη επηζεκαίλεηαη ν δσηηθφο παξάγνληαο ησλ νκάδσλ θνηλνχ 

(stakeholders) αιιά θαη ε ζεκαζία ηνπ κνληέινπ ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ 

Porter. Πηε ζπλέρεηα απνζαθελίδεηαη ε ζεκαζία ηεο εηαηξηθήο απνζηνιήο, ηνπ 

νξάκαηνο πνπ έρεη κηα επηρείξεζε θαη ε θηινζνθία ηεο, φπσο επίζεο 

παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν αλάιπζεο αιπζίδαο αμίαο θαη ην δσηηθήο ζεκαζίαο 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

2.1. ηξαηεγηθή θαη ηξαηεγηθό Management 

2.1.1. Οξηζκνί  

ζνλ αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή, απηή είλαη κηα ιέμε κε πνιιά λνήκαηα, θαη 

φια απηά είλαη ζρεηηθά θαη ρξήζηκα ζε φζνπο απεπζχλνληαη γηα ηε ζηξαηεγηθή 

εηαηξεηψλ, επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ. Ζ ζηξαηεγηθή αλαθέξεηαη ζε έλα γεληθφ 

ζρέδην δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ή θάπνησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ. Κηα 

ζηξαηεγηθή ή ην γεληθφ ζρέδην δξάζεο κπνξεί λα εθπνλεζεί γηα επξείο, 

καθξνπξφζεζκνπο εηαηξηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο, κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο 

ζηφρνπ ή κηαο ιεηηνπξγηθήο κνλάδαο, θ.ιπ. Απηνχο ηνπο ζηφρνπο κπνξεί ή δελ 

κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ε θχζε ηνπ νξγαληζκνχ, ε θνπιηνχξα ηεο, ην είδνο ηεο 

εηαηξηθήο εγεζίαο, ή νπνηαδήπνηε άιιε ηδηφηεηα ή ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

νξγαληζκνχ. (Nickols, 2011). 
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Ρν ζηξαηεγηθφ management πεξηιακβάλεη ηε δηαηχπσζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ κεηδφλσλ ζηφρσλ θαη ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ 

ηελ αλψηαηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθ κέξνπο ησλ ηδηνθηεηψλ, κε βάζε ηελ 

εμέηαζε ησλ πφξσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη αληαγσλίδεηαη ε νξγάλσζε. (Nag, 

Hambrick, Chen, 2007). Ρν ζηξαηεγηθφ management παξέρεη ηε γεληθή 

ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ζθνπψλ ηεο νξγάλσζεο, ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη ησλ ζρεδίσλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζθνπψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ηε δηάζεζε 

ησλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ απηψλ. Νη αθαδεκατθνί κειεηεηέο 

θαη εξεπλεηέο έρνπλ αλαπηχμεη πνιιά ζρεηηθά κνληέια γηα λα βνεζεζεί ε 

ζηξαηεγηθή ιήςε απνθάζεσλ ζην πιαίζην ησλ ζχλζεησλ πεξηβαιιφλησλ θαη ηεο 

αληαγσληζηηθήο δπλακηθήο. (Ghemawat et al, 2002). Ρέινο, ην ζηξαηεγηθφ 

management δελ είλαη ζηαηηθφ απφ ηε θχζε ηνπ θαη έηζη ηα κνληέια ηνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζπρλά έλαλ «βξφρν» αλάδξαζεο γηα λα παξαθνινπζείηαη ε 

εθηέιεζε θαη λα ελεκεξψλεηαη ν επφκελνο γχξνο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. (Hill 

& Gareth, 2012). 

πσο ηνλίζηεθε απφ ηνπο Wheelen & Hunger (2012), ε ζηξαηεγηθή 

ζπλίζηαηαη ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν επηινγψλ. Δξσηήζεηο φπσο «πνχ ζα 

είκαζηε ελεξγνί;» θαη «πψο ζα θζάζνπκε;», αληηκεησπίδνληαη κε ηελ απνζηνιή 

κηαο εηαηξείαο, ηνπο ζθνπνχο, θαη ηελ εηαηξηθή ηεο ζηξαηεγηθή. Ρν εξψηεκα 

«πψο ζα θεξδίζνπκε ηελ αγνξά;» είλαη ην κέιεκα ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ζηξαηεγηθήο. Ρν εξψηεκα «πψο ζα απνθηήζνπκε ηα απνηειέζκαηά καο;» είλαη 

θχξηα έκθαζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ, ζηνηρείσλ ηνπ κνληέινπ ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ management. (Wheelen & Hunger 2012) 

2.1.2. Αληαγωληζηηθό Πιενλέθηεκα 

Ρν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, σο ην αφξαην ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο, 

έρεη φπσο νξαηά ζπζηαηηθά ηεο ζηξαηεγηθήο (δειαδή, απνζηνιή, ζηφρνη, 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο, πφξνπο, ρξφλν, θ.ιπ.). Πχκθσλα κε ηνλ δηάζεκν εηδηθφ 

Michael Porter, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κηαο εηαηξείαο, ζπλεπάγεηαη ζηελ 

νπζία, ηελ εμαζθάιηζε κεησκέλνπ θφζηνπο ή ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο, 
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πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία κέζα απφ ηηο ηδηφηεηέο ηνπ απφ άιια 

πξντφληα πνπ πξνζθέξνληαη απφ άιινπο ή απφ πεξηζζφηεξνπο αληαγσληζηέο. 

Ζ ελέξγεηα ε νπνία δελ νδεγεί ζε έλα απφ ηα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα 

δελ είλαη ζηξαηεγηθνχ ελδηαθέξνληνο, δηφηη ν αγψλαο ηνπ αληαγσληζκνχ ήηαλ 

θαη είλαη νξηζκέλνο σο «ε κάρε γηα ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα». (Popa et 

al., 2011). 

Πχκθσλα κε εθείλνπο πνπ κειεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή, ε αηψληα κάρε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζε θάζε ηνκέα ή θιάδν είλαη ε αληηπαξάζεζε γηα ηα νθέιε. Ν 

ζθνπφο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ην ζηξαηεγηθφ 

πιενλέθηεκα. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα είλαη 

επηθεληξσκέλε ζηε δεκηνπξγία λέσλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε 

απμεκέλε ηθαλνπνίεζε θαη αζπκκεηξία ζε ζχγθξηζε κε εθείλε ησλ 

αληαγσληζηψλ. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ην πιενλέθηεκα πνπ επηηεχρζεθε κπνξεί λα 

επεθηαζεί, ελψ δχλαηαη επίζεο λα επηθέξεη κείσζε ή εμάιεηςε ηα 

πιενλεθηεκάησλ ησλ αληαγσληζηψλ. Κε ηε ζεηξά ηνπ, ην πιενλέθηεκα κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ή ζπλδπαζκνχο. (Popa et al., 2011). 

Γεληθά, κηα εηαηξεία έρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, φηαλ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξε νηθνλνκηθή αμία απφ άιιεο αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο. 

Ζ νηθνλνκηθή αμία είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δηαηεξνχκελσλ νθειεηψλ πνπ 

απνθηήζεθαλ απφ έλαλ αγνξαζηή πνπ αγνξάδεη ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο κηαο 

εηαηξείαο, θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Υο 

εθ ηνχηνπ, ην κέγεζνο ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο πνπ ε επηρείξεζε επηηπγράλεη θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο αμίαο αληίζηνηρα ησλ αληηπάισλ ηεο. (Barney and Hesterly, 2006) 

Νη πεγέο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ελφο νξγαληζκνχ ή εηαηξείαο βξίζθνληαη 

ζπλήζσο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο (Barney and Hesterly, 2006): 

 ζηε δηαζεζηκφηεηα αλψηεξεο πνζφηεηαο/πνηφηεηαο δεκνζηνλνκηθψλ, 

θπζηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ 

 ζηελ θαηνρή αλψηεξσλ ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη 

δηεπζπληηθψλ δεμηνηήησλ 

 ζε αλψηεξε ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά. 
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2.1.3. Δίδε ηξαηεγηθήο 

Ζ Πηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλεη ηξία επίπεδα δηακφξθσζήο 

ηεο, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

1. Ρν εηαηξηθφ επίπεδν 

2. Ρν επίπεδν θάζε κίαο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο 

3. Ρν επίπεδν ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ 

(Ρζαθηξίδεο, 2002)  

Ρα είδε Πηξαηεγηθήο πεξηιακβάλνπλ ηηο Πηξαηεγηθέο Αλάπηπμεο, ηηο 

Πηξαηεγηθέο Γηάζσζεο ή Αλαζηξνθήο θαη ηηο Πηξαηεγηθέο Δπίηεπμεο Ππγθξηηηθνχ 

Ξιενλεθηήκαηνο (Σαξαιακπίδεο, 2011, Jeffs, 2008). 

2.1.4. Αλαδπόκελε ηξαηεγηθή 

Κηα αλαδπφκελε ζηξαηεγηθή απνηειεί έλα ζρέδην 

δξάζεο πνπ αλαπηχζζεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζε έλαλ νξγαληζκφ ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο απνζηνιήο θαη ζθνπψλ, ή ππφ κηαλ 

απνζηνιή θαη ζθνπνχο. Δπίζεο, αλαδπφκελε ζηξαηεγηθή θαιείηαη κεξηθέο θνξέο 

ε ζπλεηδεηνπνηεκέλε ζηξαηεγηθή. Κηα αλαδπφκελε ζηξαηεγηθή ή 

ζπλεηδεηνπνηεκέλε ζηξαηεγηθή δηαθέξεη απφ κηα πξνβιεπφκελε ζηξαηεγηθή. 

(Wheelen and Hunger 2012). 

Ν Mintzberg (1994) ππνζηεξίδεη φηη ε ζηξαηεγηθή πξνθχπηεη δηαρξνληθά 

θαζψο νη πξνζέζεηο ζπγθξνχνληαη θαη δχλαηαη λα θηινμελήζεη κηα 

κεηαβαιιφκελε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ αλαδπφκελε ζηξαηεγηθή νπζηαζηηθά είλαη έλα 

ζχλνιν δξάζεσλ, ή ζπκπεξηθνξάο, ζπλεπήο δηαρξνληθά, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ 

πξαγκαηνπνηεκέλνπ κνηίβνπ πνπ δελ είρε ξεηά σο ζηφρν ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο 

ηεο ζηξαηεγηθήο. (Mintzberg, 1994). 

 ηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζθφπηκε ζηξαηεγηθή, ην απνηέιεζκα 

ηαηξηάδεη ζηελ πξνβιεπφκελε πνξεία δξάζεο. Κηα αλαδπφκελε ζηξαηεγηθή φκσο 

αλαπηχζζεηαη φηαλ έλαο νξγαληζκφο ιακβάλεη κηα ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ κε ηνλ 

θαηξφ κεηαηξέπνληαη ζε έλα ζηαζεξφ κνηίβν ζπκπεξηθνξάο, αλεμάξηεηα απφ ηηο 
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ζπγθεθξηκέλεο πξνζέζεηο πνπ ππήξραλ ή ππάξρνπλ. (Mintzberg, 1994, Hax & 

Majluf, 1996). 

Δλψ, νη ζθφπηκεο ζηξαηεγηθέο παξέρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ κηα αίζζεζε 

ζθφπηκεο θαηεχζπλζεο, νη αλαδπφκελεο ζηξαηεγηθέο ζπλεπάγνληαη φηη κηα 

νξγάλσζε βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε εθκάζεζεο ηνπ ηη ιεηηνπξγεί ζηελ πξάμε. 

Αλακηγλχνληαο ηε ζθφπηκε κε ηελ αλαδπφκελε ζηξαηεγηθή θαηά θάπνην ηξφπν, 

βνεζά ηνλ νξγαληζκφ ή ηελ επηρείξεζε λα ειέγρεη ηελ πνξεία ηεο ελψ 

ελζαξξχλεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη επηρεηξήζεηο θαη νη 

νξγαλψζεηο είλαη ζε ζέζε λα αζθήζνπλ κηα νκπξέια ζηξαηεγηθήο, πνπ ζε γεληθέο 

γξακκέο απνηειεί κία ζθφπηκε ζηξαηεγηθή, ελψ νη ιεπηνκέξεηέο ηεο κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ππφ ηελ κνξθή αλαδπφκελεο ζηξαηεγηθήο. 

(Mintzberg, 1994, Hax & Majluf, 1996). 

2.2. ρέζε ηξαηεγηθνύ Μάλαηδκελη θαη Μάξθεηηλγθ  

2.2.1. Έλλνηα θαη εκαζία ηεο ηξαηεγηθήο Μάξθεηηλγθ 

  Ζ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ είλαη «ν θαζνξηζκφο ησλ βαζηθψλ 

καθξνρξφλησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ κάξθεηηλγθ κηαο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ε 

πηνζέηεζε κηαο ζεηξάο πξάμεσλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζθνπψλ». (Σαξαιακπίδεο, 2011). 

Ζ ζηξαηεγηθή ιακβάλεη ππφςε «ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην 

εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ πξηλ θαζνξίζεη ηελ απνζηνιή ηεο, ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο, ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο επηινγέο θαη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο απηψλ». (Σαξαιακπίδεο, 2011).  

Κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξηζεο ε δηεχζπλζή ηεο πξνζπαζεί λα 

θαζνξίζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (πρ πξνκεζεπηέο, πειάηεο 

θα). Κηα ζεσξία πνπ έρεη αλαιπζεί απφ ηνλ Mintzberg (1994) ιέεη πσο ε 

ζηξαηεγηθή είλαη: 

 πιάλν, δειαδή έλαο εηδηθφο νδεγφο ηνπ κέιινληνο 

 ζρέδην δξάζεο, δειαδή κηα θίλεζε γηα λα εμνπδεηεξσζεί έλαο 

πηζαλφο αληαγσληζηήο ή ερζξφο 
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 πξφηππν, δειαδή πξέπεη λα ππάξρεη καθξνρξφληα ζπλέπεηα ζηελ 

εηαηξηθή ζπκπεξηθνξά 

 ηνπνζέηεζε, δειαδή ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά 

 πξννπηηθή, δειαδή ν πξνζδηνξηζκφο κηαο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο. 

Δπηπξφζζεηα, ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο γίλεηαη είηε 

κε έλα κνληέιν ζρεδηαζκνχ (ελζσκάησζε ζηφρσλ κε ηξφπν ηέηνησλ ψζηε φια 

λα δείρλνπλ θαηαλνεηά) είηε κε κηα επέιηθηε δηαδηθαζία πνπ ζπλερψο ζα 

αλαπηχζζεηαη, δειαδή ρσξίο θάπνηα αξρηθφ πιάλν πνπ ζα θαζνξίζεη ηηο 

ελέξγεηέο καο ζην απφιπην. Φπζηθά θαη απηά ηα δχν κνληέια ζρεδηαζκνχ 

ζηξαηεγηθήο έρνπλ πνιιέο πηπρέο πνπ δηαθέξνπλ ζηελ πξάμε απφ πεξίπησζε ζε 

πεξίπησζε. Ζ θάζε εθαξκνγή δηαθέξεη αλαιφγσο κε ην είδνο θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

θάζε επηρείξεζεο. Ζ πξνζέγγηζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ θαη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, ή σο ζθφπηκε, πξνζρεδηαζκέλε ή σο 

απζφξκεηή. Άιισζηε δελ πξέπεη λα αγλννχκε πσο ε ζηξαηεγηθή σο ιέμε 

πεγάδεη απφ ηε ιέμε ζηξαηεγφο, πνπ έξγν ηνπ είλαη λα θαηαηξνπψλεη ηνλ ερζξφ. 

(Kvint, 2009). 

2.3. Οη Φάζεηο ηνπ ηξαηεγηθνύ Μάλαηδκελη 

 Ρν ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη έγθεηηαη ζε ηέζζεξεηο επηκέξνπο θάζεηο, νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε ζηξαηεγηθή αλάιπζε, ην ζηξαηεγηθφ ζθνπφ, ηε 

ζηξαηεγηθή δξάζε θαη ηελ ηειηθή θάζε ηεο αμηνιφγεζεο (Bradford & Duncan, 

2000, Haines, 2004). ια ηα ζηάδηα απηά είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά θαη αλαιχνληαη 

ζπλνπηηθά αθνινχζσο. 

2.3.1. ηξαηεγηθή Αλάιπζε 

Ζ ζηξαηεγηθή αλάιπζε πξέπεη λα απαληάεη θάζε θνξά ζην πνηεο είλαη νη 

αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πσο ζα επεξεάζνπλ ηελ επηρείξεζε, πνηνη είλαη 

νη πφξνη, νη αμίεο θαη νη ηθαλφηεηεο ηεο εηαηξείαο θαη αλ ζα είλαη πξν φθειφο ηεο 

ή ζα δεκηνπξγήζνπλ θαηλνχξηεο επθαηξίεο. Νπζηαζηηθά, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη 

λα θαηαλνήζεη ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη εηδηθφηεξα ηηο νκάδεο εηδηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, αιιά θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο 

αδπλακίεο ηεο θαζψο θαη ην φξακά ηεο. (Bradford & Duncan, 2000)  
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Αξρηθά ζα πξέπεη λα αλαιχζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε δπν εξγαιεία, ην DESTEP (γλσζηφ θαη σο PEST) θαη ην SWOT 

(Haines, 2004). Ρν πξψην πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηηο δηαθνξέο νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ, ηερλνινγηθψλ, νηθνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζα επεξεάζνπλ ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ ην δεχηεξν αλαγλσξίδεη ηα δπλαηά θαη 

αδχλαηα ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηε ζέζε πνπ έρεη αιιά θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο. Δλ ζπλερεία, ν νξγαληζκφο πξνρσξάεη ζηελ αλάιπζε ηεο 

αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ (Mintzberg & Quinn, 1988). Ρέινο, αλαγθαία 

θξίλεηαη ε αλάιπζε ησλ stakeholders ηνπ νξγαληζκνχ. Θα πξέπεη λα ηνληζηνχλ 

νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ νξγαληζκφ, δειαδή ηη επηξξνή έρνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη 

ηη επηξξνή δέρνληαη απφ απηήλ.  

Ν ζηφρνο ηεο εηαηξείαο θαηά θχξην ιφγν θξίλεηαη απφ ηνπο stakeholders. 

Θα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο σο πξνο ην πξφζσπφ ηεο, αιιά 

θαη λα αλαθαιχςεη ηηο πηζαλέο ηνπο αληηδξάζεηο. Κε άιια ιφγηα ε ραξηνγξάθεζε 

ηνπο είλαη ζεκαληηθφηαηε. Νη εηδηθέο νκάδεο ελδηαθέξνληνο κπνξνχλ 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε βάζε ηε δχλακε πνπ έρνπλ, δειαδή ην βαζκφ επηξξνήο 

πνπ αζθνχλ ζηελ επηρείξεζε, ηε λνκηκφηεηα πνπ θαηέρνπλ ζρεηηθά κε ηνλ 

νξγαληζκφ θαη ε έλλνηα ηνπ επείγνληνο, δειαδή ην αλ νη αλάγθεο ηνπο 

κεηαβάιινπλ ηε δξάζε ηεο επηρείξεζεο. 

2.3.2. ηξαηεγηθόο θνπόο 

Ζ δεχηεξε θάζε μεθηλάεη κε ηελ θαηαλφεζε ηεο ζέζεο ηεο εηαηξείαο ζην 

πεξηβάιινλ ηεο. Κεηά ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ην φξακα θαη νη δξάζεηο ηεο 

εηαηξείαο πνπ ζα ηζρπξνπνηήζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εηθφλα ηεο (Mintzberg 

& Quinn, 1988). Θαζνξίδνληαη νη ζθνπνί, ε θεληξηθή θαηεχζπλζή ηεο θαη 

γεληθφηεξα ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ.  

Γεληθά ζα πξέπεη σο φξακα λα δηαηππψλεηαη φηη ν νξγαληζκφο θαηέρεη κηα 

εγεηηθή ζέζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ (Prahalad & Hamel, 1990). Θα πξέπεη ινηπφλ 

λα ππάξμεη κηα επηινγή ηεο βάζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, άξα ζα πξέπεη λα 

θαηαλνεζνχλ νη πξνζδνθίεο θαη ε επηξξνή ησλ stakeholders (Haines, 2004). 

Βαζηθφ επίζεο είλαη λα ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε ηεο εηαηξείαο κε νπνηνλδήπνηε 
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ηξφπν απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Δλ ζπλερεία, ππάξρεη δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ 

επηινγψλ.  

Ππλήζσο νη επηινγέο γηα θάπνην δήηεκα ή κηα δξάζε είλαη παξαπάλσ απφ 

κηα, θαη επνκέλσο ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε. (Bradford 

& Duncan, 2000, Haines 2004). Ρέινο πξέπεη λα γίλεη ε αμηνιφγεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ. Ξξέπεη λα θαηαλνεζεί αλ ηειηθά μεπεξάζηεθαλ νη 

αδπλακίεο θαη εθκεηαιιεχηεθαλ νη επθαηξίεο. Κπνξεί ε εηαηξηθή θήκε λα αιιάμεη 

απφ ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο; Ήηαλ απνηειεζκαηηθή ε εθαξκνγή 

ηεο; Ππκβαδίδεη ε εηθφλα ηνπ νξγαληζκνχ κε ηηο απνθάζεηο ηνπ; (Bradford & 

Duncan, 2000, Haines 2004). 

2.3.3. ηξαηεγηθή Γξάζε 

Αξρηθψο πξέπεη λα θαζνξηζηεί ν ξφινο ηεο επηθνηλσλίαο θαη λα ηεζεί ν 

επηθνηλσληαθφο ζηφρνο. Νη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη ζαθέζηαηνη θαη ηζρπξνί. Κέζσ 

ηεο επηθνηλσλίαο άιισζηε ζα επεξεαζηνχλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Πηε 

ζπλέρεηα ππάξρεη ζρεδηαζκφο επηθνηλσληαθψλ ηαθηηθψλ. Γηα λα γίλεη πην 

θαηαλνεηφ, θαζνξίδνληαη νη εηδηθέο νκάδεο ελδηαθέξνληνο, νη ηαθηηθέο, ηα 

κελχκαηα θαη ηα θαλάιηα (κέζα) επηθνηλσλίαο. Ακέζσο κεηά ν νξγαληζκφο 

πξνεηνηκάδεηαη. Γειαδή, πξνυπνινγίδεη ην ρξεκαηηθφ κέγεζνο ηνπ εγρεηξήκαηνο, 

θαζνξίδεη ηνλ ππεχζπλν ηεο δξάζεο, ειέγρεη αλ φινη νη εκπιεθφκελνη έρνπλ ιφγν 

χπαξμεο. (Mintzberg, & Quinn, 1988, Bradford & Duncan, 2000, Haines, 2004) 

2.3.4. Αμηνιόγεζε 

  Ζ εηαηξεία πξέπεη λα ζπγθξίλεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα, φπσο ηελ 

αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ stakeholders ή ηελ αχμεζε ηεο θήκεο 

ηεοεπηρείξεζεο, κε ηνπο αξρηθνχο ζθνπνχο. Πεκαληηθφ είλαη ε δηνίθεζε λα 

κειεηήζεη ηε ζρέζε θφζηνπο - απνηειέζκαηνο (cost – benefit). Κεηά ε 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη απφ ηελ αξρή. (Mintzberg & Quinn, 1988, Bradford 

& Duncan, 2000, Haines 2004). 
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2.4. Αλάιπζε Πεξηβάιινληνο 

 Θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ Ξεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο 

νξγαληζκνχ γίλεηαη αλάιπζε ησλ εμσηεξηθψλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

δχλαληαη λα επεξεάδνπλ κηα επηρείξεζε, αιιά θαη ησλ εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδηαεπηρείξεζε θαζψο θαη ηνπ παξάγνληα πνπ έγθεηηαη ζην 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ (Kroon, 1995). Πηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα εθηελήο 

αλάιπζε ζε φινπο απηνχο ηνπο παξάγνληεο. 

2.4.1. Δμωηεξηθό 

Ρν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο είλαη «ν ρψξνο, φπνπ ε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεοπξέπεη λα αλαδεηεί επθαηξίεο θαη πηζαλέο απεηιέο» θαη 

απνηειείηαη (Ρζαθηξίδεο, 2002, Σαξαιακπίδεο, 2011): 

A. απφ ην Δπξχηεξν-κάθξν Ξεξηβάιινλ (πνπ επεξεάδεη θάζε 

επηρείξεζε) 

B. απφ ην Αληαγσληζηηθφ Κίθξν Ξεξηβάιινλ (πνπ επεξεάδεη κφλν ην 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαηε επηρείξεζε) 

Α. Μάθξν-Πεξηβάιινλ 

Θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ καθξν – πεξηβάιινληνο, αλαιχνληαη ηα επηκέξνπο 

είδε πεξηβάιινληνο πνπ αθνξνχλ ζε κία επηρείξεζε, φπσο ην δεκνγξαθηθφ, ην 

νηθνλνκηθφ, ην θπζηθφ, ην ηερλνινγηθφ, ην πνιηηηζηηθφ θαη ην πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ (Kotler et al., 2009). Δλ ζπλερεία αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή ηνπο κε αλαθνξηθά παξαδείγκαηα. 

ζνλ αθνξά ζην καθξν-πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην 

Γεκνγξαθηθφ πεξηβάιινλ, θαη εηδηθφηεξα ην κέγεζνο πιεζπζκνχ ηεο αγνξάο 

φπσο θαη νη απμεηηθέο ηάζεηο πνπ ππάξρνπλ, ε κεηαβαιιφκελε ειηθηαθή δνκή 

ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο αλεβαίλεη ην φξην δσήο φιν θαη πην πνιχ, αιιά θαη ε 

ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο (Kotler et al. 2009, Jeffs, 2008). 

Αθφκα, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην Νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο δπζρεξείο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά θαη ηα 
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πξφηππα δαπαλψλ θαηαλαισηή γηα ην εθάζηνηε πξντφλ ζηηο ζπλήζεηεο ησλ 

θαηαλαισηψλ ηεο αγνξάο (Kotler et al. 2009, Jeffs, 2008). 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην Φπζηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε πξψησλ πιψλ φπσο λεξνχ, αέξα, θαζψο θαη 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο νπνίαο ην θφζηνο νινέλα θαη απμάλεηαη, αιιά θαη απφ 

ηε ζπλερψο απμαλφκελε ξχπαλζε γηα ηελ νπνία ε θξαηηθή παξέκβαζε ζηε 

δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ είλαη πιένλ γεγνλφο – έσο έλαλ βαζκφ (Kotler, et al. 

2009, Jeffs, 2008). 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην Ρερλνινγηθφ πεξηβάιινλ φζνλ 

αθνξά ζηηο ζπλερείο βειηηψζεηο πνπ απαηηείηαη λα γίλνληαη ζηα λέα ζχγρξνλα 

πξντφληα, ψζηε λα είλαη φρη κφλνλ αζθαιή αιιά θαη πνιχπινθα ψζηε λα 

ζπλδπάδνπλ ηελ θάιπςε πεξηζζφηεξσλ απφ κηαο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ 

(Kotler, et al. 2009, Jeffs, 2008). 

Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην Ξνιηηηθφ πεξηβάιινλ, 

δειαδή νη λφκνη πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εηαηξεία θαη ηέινο, ην Ξνιηηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θνπιηνχξα ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο αγνξάο (Kotler, 

et al. 2009, Jeffs, 2008). 

Β. Αληαγωληζηηθό Μίθξν Πεξηβάιινλ  

Ρν αληαγσληζηηθφ κηθξν – πεξηβάιινλ επεξεάδεη κφλν ην ζπγθεθξηκέλν 

θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, θαζψο έγθεηηαη ζην πεξηβάιινλ πνπ 

αθνξά ζηνλ αληαγσληζκφ πνπ δέρεηαη θαη θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη 

εεπηρείξεζε. (Dillerup & Stoi, 2006).  

Πηελ εμσηεξηθή αλάιπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ κηθξν – πεξηβάιινληνο 

αλαιχνληαη θπξίσο νη αθφινπζνη παξάγνληεο (Porter, 1980): 

 ηα βαζηθά νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ 

 νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο πίζσ απφ ηηο αιιαγέο ζηνλ θιάδν θαη 

πνηα είλαη ε επίδξαζε ηνπο ζηηο κειινληηθέο εμειίμεηο  

 ηη αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν θαη πφζν 

έληνλεο είλαη  
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 νη αληαγσληζηέο, νη αληαγσληζηηθέο ζέζεηο ηνπο, θαη νη 

κειινληηθέο θηλήζεηο ηνπο 

 νη βαζηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο ζηνλ θιάδν ηεο επηρείξεζεο, 

ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη νη πξννπηηθέο θεξδνθνξίαο 

ηνπ 

2.4.2. Δζωηεξηθό 

Ρν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο αλαθέξεηαη ζηνπο πφξνπο θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο ηεοεπηρείξεζεο, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ηνπο 

εθκεηαιιεχεηαη. (Ρζαθηξίδεο, 2002, Σαξαιακπίδεο, 2011).  

Ζ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο βαζίδεηαη θπξίσο ζηα εμήο 

(Ρζαθηξίδεο, 2002, Σαξαιακπίδεο, 2011): 

 ζηε ζεσξία ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηεο επηρείξεζεο 

 ζηε ζεψξεζε ηεο επηρείξεζεοσο αιπζίδα αμίαο 

Νη παξάγνληεο ηνπ εζσηεξηθνχ κηθξν-πεξηβάιινληνο πνπ ελδερνκέλσο 

επεξεάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ επηρείξεζεοείλαη νπζηαζηηθά ηα 

επηκέξνπο ηκήκαηά ηεο σο εηαηξεία, φπσο ην ηκήκα πξνκεζεηψλ, ην ηκήκα 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ην ηκήκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, θαζψο θαη ην ηκήκα 

παξαγσγήο, ην ηκήκα marketing αιιά θαη ε ίδηα ε δηνίθεζε (Kotler et al. 2009). 

Ξην αλαιπηηθά, νη παξάγνληεο ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

επηρείξεζεοαθνξνχλ ζηα ζηνηρεία ηεο πνπ είλαη δηαζέζηκα ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, θαη απνηεινχληαη απφ 

(Montana, Charnov, 1987): 

Α. ηνπο πφξνπο ηεο  

Β. ην θιίκα ηεο 

Α. Πόξνη  

Νη πφξνη ηεο επηρείξεζεοδηαθξίλνληαη ζε αλζξψπηλνπο θαη κε 

αλζξψπηλνπο. Νη κε αλζξψπηλνη πφξνη πεξηιακβάλνπλ ηνπο θπζηθνχο, ηνπο 
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ηερλνινγηθνχο, αιιά θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο. Νη 

αλζξψπηλνη πφξνη έγθεηληαη ζηελ πξνζθνξά θαη ζηε ζπκβνιή ησλ managers, ηεο 

εγεζίαο θαη ησλ κε δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πξνζσπηθφ 

ησλ ρεηξσλαθηηθψλ εξγαζηψλ ή ησλ εξγαζηαθψλ ρεηξηζκψλ ζηνπο αλάινγνπο 

ηνκείο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. (Θφληεο, Καληάο, 1993) 

Νη θπζηθνί πφξνη πεξηιακβάλνπλ ηηο πξψηεο χιεο, δειαδή ηα απνζέκαηα 

ηα νπνία ε επηρείξεζε κεηαηξέπεη ζε αγαζά αλψηεξεο αμίαο, θαζψο θαη ηνλ 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηα αθίλεηα, αιιά θαη ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ηεο 

επηρείξεζεο (Θφληεο, Καληάο, 1993). 

 Νη ηερλνινγηθνί πφξνη ζε ζπλάξηεζε κε ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο αθνξνχλ ζηελ ηερλνινγία πνπ εθαξκφδεη κηα εηαηξεία (Θσζηνχιαο, 

1996). 

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη θαη λα 

απνθαζίδεηαη κε βάζε ηελ επηρείξεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα κε βάζε ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ή ηνπο ζηφρνπο ηεο. Αλαθέξεηαη φηη ε ζχγρξνλε ηάζε θαη 

πξαθηηθή ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία 

αθνξά ζηε δεκηνπξγία, επεμεξγαζία θαη δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη ηεο 

ηερλνγλσζίαο, βαζίδεηαη πνιχ ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ζηελ ηερλνινγία, σο πξνο 

ηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημή ηεο. (Θφληεο, Καληάο, 1993) 

Νη νηθνλνκηθνί πφξνη ηεο επηρείξεζεο έγθεηληαη ζηνπο ηξφπνπο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηεο απφ: 

 ην απνζεκαηηθφ ηεο, ηα θεθάιαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα θέξδε ηεο 

θαη δελ δίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο 

 εμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο είλαη ην δαλεηαθφ θαη ην 

κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην.  

(Montana, Charnov, 1987) 
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Β. Δπηρεηξεκαηηθό θιίκα 

Ρν επηρεηξεκαηηθφ θιίκα ή θιίκα ηεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη ηηο ηππηθέο 

θαη άηππεο αμίεο ελφο νξγαληζκνχ, φπσο απηέο έρνπλ εμειηρζεί εηο βάζνο ρξφλνπ 

απφ ηελ αξρή ηεο ίδξπζεο ηεο επηρείξεζεο σο ηελ εθάζηνηε δεδνκέλε 

θαηάζηαζή ηεο. (Montana, Charnov, 1987) 

Ρν επηρεηξεκαηηθφ θιίκα αλαθέξεηαη ζπρλά θαη σο αμία ηεο επηρείξεζεο 

θαη ππνθηλεί ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηελ επηρείξεζε, αιιά ζπκβάιιεη 

επίζεο δσηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ εηαηξηθνχ πξνθίι ηεο (Θφληεο, Καληάο, 

1993). 

Έηζη, ν ζθνπφο κηαο επηρείξεζεο, βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ράξαμε 

ζηξαηεγηθήο, ζεκειηψλεηαη πάλσ ζηηο δηαρξνληθέο απηέο αμίεο θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ε ζπλνρή ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ηεο, ε αληίζηνηρε 

ηαχηηζή ησλ θηινδνμηψλ ηνπο, αιιά θαη κηα επξχηεξε αίζζεζε δεκηνπξγίαο. 

(Παθθάο, 1999) 

2.4.3. Stakeholders 

Αξρηθψο, ζα πξέπεη λα επεμεγεζεί ηη αθξηβψο είλαη ην θνηλφ θαη ζε πνηεο 

θαηεγνξίεο ρσξίδεηαη ην θνηλφ ησλ stakeholders. Θνηλφ είλαη κηα νκάδα αηφκσλ 

κε παξφκνηα ελδηαθέξνληα. Ρα θνηλά πνηθίινπλ θαη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά θαη 

ζην κάξθεηηλγθ θαη ηε δηαθήκηζε, θαη ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ζηε γεληθή 

εηαηξηθή επηθνηλσλία, πφζν κάιινλ ζηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο κηαο επηρείξεζεο. 

Κε ηνλ φξν ην θνηλφ ησλ νκάδσλ θνηλνχ (Stakeholders), ελλνείηαη ην 

ζπγθεθξηκέλν θνηλφ πνπ έρεη έλα νξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ νξγαληζκφ ή ηελ 

επηρείξεζε. (Wilcox, Ault θαη Agee, 2001, Certo & Certo, 2005, Post, 2002) 

 Ρα είδε ησλ θνηλψλ πνπ πεξηθιείνληαη κεηαμχ άιισλ είλαη ηα εμήο 

(Wilcox, Ault θαη Agee, 2001): 

 απιφ θνηλφ, πνπ πεξηιακβάλεη ηα άηνκα κε ηα νπνία έρεη 

επηθνηλσλία ε εηαηξεία 

 θνηλφ πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο πνπ ζέιεη ε εηαηξεία λα επεξεάζεη, 
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αιιάδνληαο ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο πξν φθειφο ηεο 

 θνηλφ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, δειαδή ηνπο ελδηάκεζνπο 

πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα επεξεάζνπλ ην primary public, 

φπσο κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

 ηπραίαο ζεκαζίαο θνηλά 

Ζ κεηάθξαζε ησλ Stakeholders ζηελ ειιεληθή γιψζζα θάλεη ιφγν γηα 

νκάδεο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο σο πξνο έλαλ νξγαληζκφ. Απηέο νη νκάδεο κπνξεί 

λα αλήθνπλ είηε ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, είηε ζην εμσηεξηθφ 

ηεο πεξηβάιινλ. Κεξηθά παξαδείγκαηα είλαη θαη ηα αθφινπζα (Certo & Certo, 

2005, Post, 2002): 

Δζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο: 

 κέηνρνη, ρξεκαηνδφηεο, επηρεηξεκαηίεο 

 δηεπζπληέο, δηνηθεηηθά ζηειέρε 

 εξγαδφκελνη, πξνζσπηθφ 

Δμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο: 

 πειάηεο, θαηαλαισηέο 

 πξνκεζεπηέο 

 θνηλφηεηα 

 θπβέξλεζε, θξάηνο 

 ιεο νη παξαπάλσ νκάδεο επηδηψθνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ 

νξγάλσζε. Γηα παξάδεηγκα νη επηρεηξεκαηίεο - κέηνρνη επηδεηνχλ πςειά θέξδε 

θαη θήκε κέζα απφ ηελ θαιή πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Νη θαηαλαισηέο - πειάηεο 

επηδηψθνπλ θαιήο πνηφηεηαο αγαζά ζε ρακειέο ηηκέο θαη εμππεξέηεζε. Ρν 

θξάηνο απαηηεί ζπκκφξθσζε ζηνπο λφκνπο θαη πιεξσκή θφξσλ. Νη 

πξνκεζεπηέο αλαδεηνχλ ζπλερείο, θεξέγγπεο ζπλαιιαγέο. Νη νκάδεο 

ελδηαθέξνληνο ελφο νξγαληζκνχ ζπλήζσο έρνπλ έλα θαζαξά νηθνλνκηθφ 

ζπκθέξνλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη εξγαδφκελνη, αλ θαη ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ 

έρεη εμειηρζεί ε κνξθή ηνπο. (Ξαπαηξηαληαθχιινπ, 2008) 
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2.4.4. Σν Μνληέιν Σωλ Πέληε Γπλάκεωλ - Porter  

Πχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter, ην θιαδηθφ 

πεξηβάιινλ θάζε επηρείξεζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο πέληε δπλάκεηο 

(Stonehouse et al., 2004, Porter, 1980):  

1. Απεηιή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ  

2. Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο 

επηρείξεζεο  

3. Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ ηεο επηρείξεζεο  

4. Απεηιή απφ ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα  

5. Έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηηο είδε ππάξρνπζεο 

επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν  

Δπίζεο επηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ αλάιπζε μεθηλά κε ηελ εμήγεζε ηεο 

θχζεο ηεο θαζεκηάο δχλακεο θαη θαηαιήγεη ζε κία εθηίκεζε αλαθνξηθά 

(Stonehouse et al, 2004, Porter, 1980):  

 κε ηελ ζρεηηθή ηζρχ ηεο θάζε δχλακεο  

 κε ηηο νπνηεζδήπνηε αιιαγέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ζην 

κέιινλ 

2.5. Δηαηξηθή Απνζηνιή – Όξακα – Φηινζνθία 

Ρν ηξίπηπρν Δηαηξηθή Απνζηνιή – ξακα – Φηινζνθία έγθεηηαη ζε 

ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία είλαη ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο θαη καδί 

αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζπάζεηεο θαζνξηζκνχ ηνπ παξειζφληνο, ηνπ 

παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο κηαο επηρείξεζεο (Ρζαθηξίδεο, 2002, Σαξαιακπίδεο, 

2011).  

Πηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπο (Jeffs, 2008, 

Ρζαθηξίδεο, 2002, Σαξαιακπίδεο, 2011): 

 απνζηνιή: εθζέηεη ην βαζηθφ ζθνπφ ηεο επηρείξεζεο, 

θαζνξίδεη ηε ζρέζε ηεο κε άιινπο νξγαληζκνχο θαη ζέηεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο 
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 φξακα: ζθηαγξαθεί ην ζρήκα ηεο επηρείξεζεο κειινληηθά, 

ζέηεη γεληθνχο ζηφρνπο θαη νδεγεί ηε ζηξαηεγηθή 

 θηινζνθία: ελζσκαηψλεη νξγαλσηηθέο αμίεο, νξίδεη γεληθέο 

αξρέο θαη δενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά, θαζνξίδεη ην ζηπι ηεο 

δηνίθεζεο 

Ζ ζεκαζία ηνπ ηξίπηπρνπ απηνχ είλαη δσηηθή, θαζψο εμαζθαιίδεηαη κε 

απηφ νκνθσλία ζρεηηθά κε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζθνπφ, θαζνδεγείηαη ε ιήςε 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ, δίλεηαη ην γεληθφ επηρεηξεζηαθφ ζηίγκα θαη θιίκα, 

απνηειεί ην θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο κε ην νπνίν νη κνλάδεο ηαπηίδνληαη κε 

ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζθνπφ, ζπκβάιιεη ζηε κεηάθξαζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζηφρσλ ζε θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγηθά θαηαλεκεκέλεο αξκνδηφηεηεο, θαζνξίδεη 

ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζθνπνχο εηο ηξφπνλ ψζηε θφζηνο, ρξφλνο θαη απφδνζε λα 

κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ, ζηεξίδεη ηελ επηηπρεκέλε ζηειέρσζε ηνπ νξγαληζκνχ, 

ζπληζηά ηνλ θαζεκεξηλφ νδεγφ θαηεχζπλζεο ηεο επηρείξεζεο. (Ρζαθηξίδεο, 

2002, Σαξαιακπίδεο, 2011). 

2.6. Μνληέιν Αλάιπζεο Αιπζίδαο Αμίαο θαη Αληαγωληζηηθό 

Πιενλέθηεκα  

 Πηνλ δσηηθφ ξφιν ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ηεο αλάπηπμεο 

θαη δηαηήξεζήο ηνπ απφ ηελ επηρείξεζε, ζεκαληηθή είλαη ε εθαξκνγή ηνπ 

κνληέινπ αλάιπζεο ηεο αιπζίδαο αμίαο θαζψο κέζσ απηνχ ε επηρείξεζε δχλαηαη 

λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία θαη εμέιημε ηνπ αληαγσληζηηθνχ ηεο 

πιενλεθηήκαηνο (San & Holst 1996). 

Πεκεηψλεηαη φηη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κπνξεί λα ιεθζεί κφλν 

αλ έλα επηρεηξεκαηηθφ ζχζηεκα δεκηνπξγεί αλψηεξε αμία γηα ηνπο αγνξαζηέο. 

Κηα εηαηξεία πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη έλα πην θαηάιιειν πξντφλ ή 

ππεξεζία γηα ηνπο πειάηεο απφ απηά ή απηέο πνπ παξάγνληαη απφ αληίπαιεο ή 

αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο. Γεχηεξνλ, κηα επηηπρεκέλε επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη 

επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη θαη λα παξέρεη κηα αλψηεξε πξνζθνξά 

πξντφλησλ. Νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θέξνπλ αμία, φπσο R&D (ηκήκα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο), θαηαζθεπή, ινγηζηηθή, κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεηο, είλαη γεληθά ηα 

ζπζηαηηθά απηνχ πνπ νλνκάδεηαη αιπζίδα αμίαο (De Wit & Meyer, 2004). 
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2.6.1. Μνληέιν Αλάιπζεο Αιπζίδαο Αμίαο 

Ρν κνληέιν αλάιπζεο ηεο αιπζίδαο αμίαο απαηηεί έλα ζηξαηεγηθφ πιαίζην 

ή ηελ εζηίαζε ζηελ νξγάλσζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

ηελ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηε ζχλνςε ησλ πνξηζκάησλ θαη ησλ 

ζπζηάζεσλ (San & Holst 1996). Δπεηδή, ε αλάιπζε αιπζίδαο αμίαο εμαθνινπζεί 

λα εμειίζζεηαη, ππάξρνπλ ηξία ρξήζηκα ζηξαηεγηθά πιαίζηα πνπ αθνξνχλ ζην 

κνληέιν αλάιπζεο ηεο αιπζίδαο αμίαο, ηα νπνία είλαη ηα εμήο (San & Holst 

1996): 

 αλάιπζε δνκήο ηεο βηνκεραλίαο 

 ηθαλφηεηεο ππξήλσλ 

 αλάιπζε ηκεκαηνπνίεζεο 

Κέζα ζε έλα ελνπνηεηηθφ πιαίζην, ην κνληέιν αλάιπζεο ηεο αιπζίδαο 

αμίαο παξνπζηάδεη ηηο νξγαλψζεηο θαη επηρεηξήζεηο σο έλα θπξίαξρν εξγαιείν γηα 

ηε βειηίσζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Ν 

ζηφρνο είλαη λα παξέρεη ζηε δηαρείξηζε αξθεηέο δπλαηφηεηεο ψζηε λα ζηεξίμεη ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκά ηεο εηαηξείαο ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ αλάιπζε θφζηνπο θαη ε δηαθνξνπνίεζε κέζσ ηεο 

αιπζίδαο αμίαο είλαη έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηελ αλαδήηεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο (San & Holst, 1996). 

Υζηφζν, ζπρλά παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα, 

ελψ νη απαληήζεηο δελ δχλαηαη λα είλαη πάληνηε αθξηβείο. Ξαξ’ φια απηά, ην 

κνληέιν απηφ πξνζδίδεη ζεκαληηθφ φθεινο φζνλ αθνξά ζηε ζπδήηεζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ φιε δηαδηθαζία θαη ζηελ εληζρπκέλε πνζνηηθή επίγλσζε ησλ 

εμσηεξηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο αληαγσληζηηθήο αξέλαο αλαθνξηθά κε ηελ ίδηα ηελ 

εηαηξεία. πσο ηφζν ζπρλά ζπκβαίλεη ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, έηζη θαη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ε δηαδηθαζία είλαη ζπρλά ηφζν πνιχηηκε φζν θαη ην 

απνηέιεζκα. (San & Holst, 1996) 

Ρέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αιπζίδαο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζπλήζσο μεθηλά πνιχ αξγά επεηδή αγλνεί ηηο δηαζπλδέζεηο 

κε ηνπο πξνκεζεπηέο, θαη ζηακαηά πνιχ λσξίο επεηδή αγλνεί ηηο δηαζπλδέζεηο κε 

ηνπο πειάηεο. Ζ αμία ζηελ αιπζηδσηή απηή πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη εμσηεξηθά 
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θαη εζσηεξηθά δεδνκέλα, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο νδεγνχο θφζηνπο θαηάιιεια γηα 

φιεο ηηο ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο αμίαο, εθκεηαιιεχεηαη ηηο 

δηαζπλδέζεηο ζε φιε ηελ αιπζίδα αμίαο, θαη παξέρεη ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κηαο επηρείξεζεο (San & Holst, 

1996). 

2.6.2. Αληαγωληζηηθό Πιενλέθηεκα 

Ρν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζα ιέγακε φηη απνηειεί ην αφξαην 

ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο, έρνληαο φκσο σο ζπζηαηηθά νξαηά ζηνηρεία ηεο 

ζηξαηεγηθήο (π.ρ. απνζηνιή, ζθνπνχο, ζηξαηεγηθέο επηινγέο, πφξνπο, ρξφλν). 

Πχκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Michael Porter, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

εηαηξείαο, ζηελ νπζία, ζπλεπάγεηαη ηελ εμαζθάιηζε κεησκέλνπ θφζηνπο ή έλα 

πξντφλ ή κηα ππεξεζία, πνπ δηαθνξνπνηείηαη βάζεη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ή ηεο απφ 

άιια πξντφληα ή ππεξεζίεο ηα νπνία πξνζθέξνληαη απφ άιινπο ή απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο αληαγσληζηέο ηεο εηαηξείαο (Porter, 1985). Υο αληαγσληζηηθφο 

αγψλαο ινηπφλ, νξίδεηαη ε κάρε γηα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Πχκθσλα κε εθείλνπο πνπ κειεηνχλ ηνλ ηνκέα ηεο ζηξαηεγηθήο, ε αηψληα 

κάρε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε θάζε ηνκέα ή θιάδν έγθεηηαη ζηελ αληηπαξάζεζε γηα 

ηα νθέιε. Ν ζθνπφο ηεο ζηξαηεγηθήο, ινηπφλ, είλαη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 

δηαηεξήζεη ην ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα. Γηα απηφ, ε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη επηθεληξσκέλε ζηε δεκηνπξγία λένπ 

πιενλεθηήκαηνο πνπ ζα νδεγήζεη ζε απμεκέλε ηθαλνπνίεζε ηνπ αγνξαζηή θαη 

«αζπκκεηξία» ζηε ζχγθξηζε ηεο εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ κε απηήλ ησλ 

αληαγσληζηψλ ηνπ. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ην λέν πιενλέθηεκα πνπ επηηεχρζεθε 

δχλαηαη λα επεθηαζεί, ελψ επίζεο δχλαηαη λα επηθέξεη κείσζε ή εμάιεηςε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ησλ αληαγσληζηψλ. (Popa et al., 2011) 

ζνλ αθνξά ζην πιενλέθηεκα, απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δηάθνξνπο 

ζπλδπαζκνχο. Γεληθά, κηα εηαηξεία έρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα φηαλ κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξε νηθνλνκηθή αμία απφ άιιεο αληαγσλίζηξηεο 

εηαηξείεο (Popa et al., 2011).  

Ζ νηθνλνκηθή αμία είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζεσξνχκελσλ νθειψλ 

πνπ απνθηήζεθαλ απφ έλαλ αγνξαζηή πνπ αγνξάδεη ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο 
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κηαο εηαηξείαο θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο ζρεηηθά κε απηά ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο. Υο εθ ηνχηνπ, ην κέγεζνο ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ 

αληηπάισλ ηεο (Barney θαη Hesterly, 2006). 

Πηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κηαο νξγάλσζεο, νη 

πεγέο βξίζθνληαη ζηνπο εμήο ηνκείο (Popa et al., 2011): 

 δηαζεζηκφηεηα: αλσηεξφηεηα ζε πνζφηεηα ή/θαη πνηφηεηα 

δεκνζηνλνκηθψλ, θπζηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ 

 θαηνρή αλσηεξφηεηαο ζε ηερληθέο, νηθνλνκηθέο, νξγαλσηηθέο 

θαη δηεπζπληηθέο δεμηφηεηεο 

 απνθηψληαο κηα αλψηεξε ζέζε ζηελ αγνξά 

ζνλ αθνξά ζηνλ νξηζκφ ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, νη 

πεξηζζφηεξνη νξηζκνί έρνπλ επηθεληξσζεί ζηε δεκηνπξγία αμίαο. Αλ θαη ν Michael 

Porter (1985) δελ δίλεη αθξηβή νξηζκφ γηα ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ιέεη 

φηη είλαη ην θεληξηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επίδνζε ηεο εηαηξείαο ζηηο αληαγσληζηηθέο 

αγνξέο, θαη πξνθεηκέλνπ λα ην απνθηήζεη, ε εηαηξεία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κία 

απφ ηηο παξαθάησ ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, πνπ νλνκάδνληαη βαζηθέο 

αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο: ππεξνρή θφζηνπο, δηαθνξνπνίεζε θαη εζηίαζε 

(Popa et al., 2011, Popa, 2004). 

Κηα εηαηξεία επηηπγράλεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα φηαλ νη ελέξγεηέο 

ηεο ζε κηα αγνξά ή ηνκέα δεκηνπξγνχλ νηθνλνκηθή αμία θαη κφλν ιίγνη 

αληαγσληζηέο ζπκκεηέρνπλ ζε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη φηαλ κηα 

εηαηξεία επηηπγράλεη θνξπθαία επίδνζε θαζψο δεκηνπξγεί κηα πνιχ πςειφηεξε 

αμία απφ φηη αλακέλεηαη, ιφγσ ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (Barney, 2002, 

Hoffman, 2000).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. 

ΚΙΝΗΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ 

Ρν mobile commerce (m-commerce) ή θηλεηφ επηρεηξείλ βξίζθεηαη ζε 

ηξνρηά αλάπηπμεο. Θεξδίδεη απμαλφκελε απνδνρή ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο 

θνηλσλίαο. Απηή ε αχμεζε κπνξεί λα αλαδεηεζεί πίζσ ζηηο ηερλνινγηθέο θαη 

δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο, πνπ επεξέαζαλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζεκεξηλνχ θφζκνπ. Ζ αλάγθε γηα θηλεζηκφηεηα 

θαίλεηαη λα είλαη ε πξσηαξρηθή θηλεηήξηα δχλακε πίζσ απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ 

m-commerce φπσο ην mobile banking, ε mobile entertainment, ην mobile 

marketing θ.ά. Πεκαληηθφ ξφιν θπζηθά δηαδξακαηίδεη ε ζχγθιηζε φιν θαη 

πεξηζζφηεξσλ ππνινγηζηψλ θαη θνξεηψλ ζπζθεπψλ ηειεπηθνηλσλίαο, π.ρ. θηλεηά 

ηειέθσλα. (Tiwari et al., 2008) 

Ρν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πξνβαίλεη ζε κηα ιεπηνκεξή εμέηαζε ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ππφβαζξνπ θαη ηνπ πθηζηάκελνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ απηνχ 

ηνπ ζρεηηθά λένπ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα 

ζπζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηνπ m-commerce ή θηλεηνχ 

επηρεηξείλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο γηα 

θαηαλαισηέο θαη παξφρνπο ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα ηηο 

λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθιηζε απηή. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, παξέρεηαη επίζεο κηα επηζθφπεζε ησλ θαηλνηφκσλ θηλεηψλ 

ππεξεζηψλ. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα, αθνινχζσο, ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα επηθεληξψλεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνκέα ηνπ θηλεηνχ επηρεηξείλ. Έηζη, αξρηθά απνζαθελίδεηαη ν 

ζπγθεθξηκέλνο φξνο, ηίζεηαη ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ, ελψ δίλεηαη έκθαζε ζην 

ζχγρξνλν θηλεηφ επηρεηξείλ. Πηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θηλεηνχ επηρεηξείλ, αιιά θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα νθέιε ηα νπνία 

πξνζθέξεη. Αθφκα, ζε απηήλ ηελ ελφηεηα, γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ θαλαιηψλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ (θαλάιη ηζηνχ, θαλάιη θνηλσληθψλ κέζσλ) θαη 

αμηνινγνχληαη, ελψ ζεκεηψλνληαη νη κειινληηθέο ηάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ 

ηνκέα ηνπ θηλεηνχ επηρεηξείλ. 
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3.1. Δηζαγωγή ζην Κηλεηό Δπηρεηξείλ  

Ρν mobile commerce (m-commerce) έρεη θάλεη κηα αμηφινγε επηζηξνθή. 

Μεθηλψληαο απφ ηα εξείπηα κηαο απνηπρεκέλεο πξψηεο εκθάληζεο, έρεη εθπιήμεη 

πνιινχο εηδήκνλεο, νη νπνίνη αζρνινχληαλ κε ηε ζπγγξαθή ηεο λεθξνινγίαο 

ηνπ. Νη θηλεηέο ππεξεζίεο ζεκείσζαλ εληππσζηαθή αχμεζε θαηά ηα 

πξνεγνχκελα έηε θαη ην m-commerce αξγά, αιιά ζηαζεξά, δείρλεη ζεκάδηα κηαο 

πγηνχο αλάθακςεο (Tiwari et al., 2008). 

Πχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Ξαξαηεξεηήξην Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηψλ 

(EITO) ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην mobile internet 

θαη ηηο ππεξεζίεο mobile πεξηερνκέλνπ, ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, 

αλαθέξζεθαλ λα είλαη κηθξφηεξεο απφ 19 εθαηνκκχξηα επξψ ζην ζχλνιν ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο ην 2001 (EITO, 2002). Κφιηο 2 ρξφληα αξγφηεξα, ηα έζνδα 

κφλν ζηε Γεξκαλία έρνληαο θαηαγξάςεη εληππσζηαθή αχμεζε έθζαζαλ ηα 280 

εθαηνκκχξηα επξψ (EITO, 2004). 

Ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ m-commerce ζηελ Κεγάιε Βξεηαλία θέξεηαη λα 

είλαη 212 εθαηνκκχξηα επξψ, ζηε Γαιιία 127 εθαηνκκχξηα επξψ θαηά ην ίδην 

έηνο (EITO, 2004). Ρα έζνδα πξνήιζαλ θπξίσο απφ θαηαβνιέο γηα ππεξεζίεο 

πνπ πσινχληαη ζε ζπλδξνκεηέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Ζ δήηεζε γηα νξηζκέλεο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηε Γεξκαλία απμήζεθε έσο 

θαη 92% ζηνπο πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ κε πεξίπνπ ην 75% απφ απηνχο είλαη 

πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ γη' απηέο (Tiwari et al., 2006). 

Νη ιφγνη γηα ηηο εμειίμεηο απηέο κπνξνχλ λα αλαρζνχλ θπξίσο ζε 

ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, π.ρ. ζηηο ηαρχηεξεο ηερλνινγίεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 

θαη ηηο θαιχηεξεο θηλεηέο ζπζθεπέο πνπ είλαη εμνπιηζκέλεο κε βειηησκέλε 

ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα, απμεκέλε απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη θαιχηεξε 

δηεπαθή ρξήζηε. Νξηζκέλνη άιινη παξάγνληεο, π.ρ. ε απμαλφκελε δηείζδπζε ησλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζηελ θνηλσλία θαη ε ελζσκάησζε ησλ νηθνλνκηψλ 

παγθνζκίσο έρνπλ απμήζεη επίζεο ηελ αλάγθε γηα θηλεηηθφηεηα (Tiwari et al., 

2006). 

Ζ πςειή δηαζεζηκφηεηα ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ε νπνία είλαη 

κεγαιχηεξε απφ εθείλε ησλ ππνινγηζηψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, νδεγεί ζε 
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επηλφεζε λέσλ, θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζπιινγηθά σο 

m-commerce. (Tiwari et al., 2008) 

Ρν m-commerce είλαη έλα ππνπξντφλ ηεο ζχγθιηζεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

Ξιεξνθνξηθήο (IT) κε ηηο ηερλνινγίεο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ (TCT), νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη απφ θνηλνχ σο Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΡΞΔ). 

Ρν m-commerce κπνξεί έηζη λα ζεσξεζεί σο επέθηαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ (e-commerce) ζηα αζχξκαηα κέζα. Απηή ε ζχγθιηζε, σζηφζν, δίλεη 

κεξηθέο κνλαδηθέο, ηνπηθέο (location-based) ππεξεζίεο, πνπ ήηαλ αδχλαηεο κέρξη 

ηψξα ζην e-commerce. Απηέο νη θαηλνηφκεο ππεξεζίεο θαηέζηεζαλ δπλαηέο απφ 

ηε ζχγθιηζε απηψλ ησλ δχν ηερλνινγηψλ. (Tiwari et al., 2008) 

3.1.1. Οξηζκνί 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε ζχγθιηζε ησλ e-commerce θαη m-commerce, 

είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα θαηαλνήζνπκε ην ελλνηνινγηθφ ππφβαζξν απηψλ θαη 

ησλ άιισλ ζρεηηθψλ φξσλ, π.ρ. ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ (e-business) θαη mobile 

business (m-business). Υο εθ ηνχηνπ, είλαη ρξήζηκν λα θαζνξηζηνχλ νξηζκνί ησλ 

φξσλ "εκπφξην" θαη "επηρείξεζε" κηαο θαη θαίλεηαη λα έρνπλ μεπεξάζεη ηελ 

ζεκαζία ηνπο ζηα ιεμηθά θαη λα έρνπλ απνθηήζεη λέα ζεκαζία κεηά ηελ έιεπζε 

ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ (Tiwari et al., 2008). Γηαθνξνπνηνχκε ινηπφλ 

ηνπο φξνπο «ειεθηξνληθφ» θαη «θηλεηφ», έηζη ψζηε λα απνζαθεληζηνχλ νη 

αληίζηνηρεο έλλνηεο, δείρλνληαο ηηο νκνηφηεηέο ηνπο θαη πξνβάιινληαο ηηο 

δηαθνξέο ηνπο. 

 Δπηρείξεζε θαη εκπφξην 

Ν φξνο «εκπφξην», ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή, αλαθέξεηαη ζηελ 

πψιεζε θαη ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

θαηαλαισηέο θαζψο θαη ζηα ηκήκαηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηηο ζπλαιιαγέο απηέο. Ξαξαδείγκαηα ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ 

κάξθεηηλγθ είλαη ηα κέηξα θαη νη ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε. Νη ζπλαθείο 

δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνληαη, έηζη ψζηε λα ιεθζεί ππφςε φηη δελ είλαη θάζε 

κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ή ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ελφο αγαζνχ ή κηαο 

ππεξεζίαο θαηά αλάγθε κηα λνκηζκαηηθή ζπλαιιαγή. (Tiwari et al., 2008) 
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Ν φξνο «επηρείξεζε», ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή, αλαθέξεηαη ζε φιεο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα 

παξάμεη θαη λα πσιήζεη αγαζά θαη ππεξεζίεο. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη, σο 

εθ ηνχηνπ, φρη απνθιεηζηηθά «εκπνξηθνχ» ραξαθηήξα θαη πεξηιακβάλνπλ θη 

άιιεο δηαδηθαζίεο φπσο νη πξνκήζεηεο, ε παξαγσγή, ε δηαρείξηζε πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ (CRM) θαη ε δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ (HRM). (Tiwari et al., 2008) 

Ν φξνο «εκπφξην», σο εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη σο αλαπφζπαζην ππνζχλνιν 

ηνπ επξχηεξνπ φξνπ «επηρείξεζε». Πχκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε ην m-

commerce ζεσξείηαη σο αλαπφζπαζην ππνζχλνιν ηεο m-business (Buse, 2002 

θαη UNCTAD, 2004). Ρν e-commerce αληίζηνηρα ζεσξείηαη σο αλαπφζπαζην 

ππνζχλνιν ηνπ e-business. 

 Ζιεθηξνληθά θαη θηλεηά  

Ρν επίζεην «ειεθηξνληθή», πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα ζηα 

πιαίζηα ηεο e-business ή e-commerce, ζεκαίλεη αλά πάζα ζηηγκή πξφζβαζε ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ πξφζβαζε ζε δίθηπα ππνινγηζηψλ είλαη ζε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε ζηαηηθή. Υο εθ ηνχηνπ, νη ππεξεζίεο δελ είλαη εληειψο 

αλεμάξηεηεο απφ ηελ ηξέρνπζα γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ρξήζηε (Hohenberg θαη 

Rufera, 2004) 

Ρν επίζεην θηλεηφ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ηεο m-

commerce ή m-business, ζεκαηνδνηεί κηα νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε 

πξφζβαζε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ πξφζβαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

ρξήζε ησλ δηθηχσλ θηλεηήο επηθνηλσλίαο, θάλνληαο ρξήζε απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ αλεμάξηεηα απφ ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ρξήζηε (Hohenberg θαη 

Rufera, 2004). 

Πην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ επίζεο ρξήζηκν λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

φξσλ θηλεηφ θαη αζχξκαην. Πε αληίζεζε κε ηνλ φξν mobile πνπ ζεκαίλεη κηα 

νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε πξφζβαζε ζε δίθηπα ππνινγηζηψλ, ε αζχξκαηε 

είλαη απιά κηα κέζνδνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, π.ρ. κε ηε 

βνήζεηα ππέξπζξσλ δηεπαθψλ.  
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Ιακβάλνληαο ππφςε φηη κηα θνξεηή ζπζθεπή είλαη αζχξκαηε, δελ 

ζεκαίλεη φηη θάζε αζχξκαηε ζπζθεπή είλαη θαηάιιειε γηα εθαξκνγέο θηλεηήο 

(Anckar θαη D'Incau, 2002). Γηα παξάδεηγκα, ηα αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα (WLAN) 

κε πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα έσο 300 κέηξα, δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 

εθαξκνγέο θηλεηήο. (Tiwari et al., 2008) 

 Νξηζκφο ηνπ e-commerce  

Έλαο απιφο νξηζκφο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ην πεξηγξάθεη σο εμήο: 

«[...] ηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Web» 

(Kalakota & Robinson, 2002). Υζηφζν, ππάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πνπ ηνλίδνπλ ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ.  

Νη επηθξαηέζηεξνη νξηζκνί κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζε δχν θχξηεο 

θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία ιεηηνπξγεί κε έλα ζηελφ, πεξηνξηζηηθφ νξηζκφ, 

πνπ απαηηεί φιε ε ζπλαιιαγή λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ειεθηξνληθή κνξθή θαη λα 

έρεη λνκηζκαηηθφ ραξαθηήξα. Γηα παξάδεηγκα, ε Γεξκαληθή Νκνζπνλδηαθή 

Πηαηηζηηθή πεξεζία θέξεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ αθφινπζν νξηζκφ: νη 

ζπλαιιαγέο ζεσξνχληαη σο e-commerce, φηαλ ε πξνζθνξά θαζψο θαη ε αγνξά 

ή ε πξαγκαηηθή δήηεζε ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ππνινγηζηή κεζνιάβεζεο δηθηχνπ 

έλαληη ρξεκαηηθήο πιεξσκήο (Fischer, 2003). 

Ν νξηζκφο απηφο, σζηφζν, θαίλεηαη λα είλαη ππεξβνιηθά πεξηνξηζηηθφο, 

δεδνκέλνπ φηη δελ αλαγλσξίδεη ην γεγνλφο φηη κφλν νξηζκέλα ηκήκαηα κηαο 

πξάμεο ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ειεθηξνληθά ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα επεμεξγαζηνχλ φια ηα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο ηεο αμίαο ζε απηή ηε 

κνξθή. Ξεξαηηέξσ, ε έκθαζε ζην λνκηζκαηηθφ ραξαθηήξα αγλνεί ηελ εκπνξηθή 

θχζε ησλ κέηξσλ ηνπ κάξθεηηλγθ (π.ρ. ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

ηελ πξφζεζε ηεο πψιεζεο ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο) θαη ηηο ππεξεζίεο 

κεηά ηελ πψιεζε (π.ρ. ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζπλέρεηα κηαο 

πξνεγνχκελεο λνκηζκαηηθήο ζπλαιιαγήο). (Tiwari et al., 2008) 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ιεηηνπξγεί κε έλαλ επξχηεξν νξηζκφ ηεο e-

commerce, φπσο κπνξεί λα δεη θαλείο απφ ηνλ νξηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ην ακεξηθαληθφ γξαθείν απνγξαθήο, ην νπνίν νξίδεη ηo e-commerce, σο, «[...] 
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νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή νινθιεξψλεηαη ζε έλαλ ππνινγηζηή κε ηε κεζνιάβεζε 

δηθηχνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ή ησλ δηθαησκάησλ 

ρξήζεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. [...] Νη νινθιεξσκέλεο ζπλαιιαγέο κπνξνχλ λα 

έρνπλ κεδεληθή ηηκή (π.ρ. έλα δσξεάλ download ινγηζκηθνχ)» (Mesenbourg, 

2001).  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Νξγαληζκφ Νηθνλνκηθήο Ππλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (ΝΝΠΑ), είλαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνπνζεηεζεί ή 

λα ιεθζεί κηα παξαγγειία. Γελ είλαη ν ηξφπνο πιεξσκήο ή ην θαλάιη ηεο 

παξάδνζεο πνπ θαζνξίδεη αλ κηα ζπλαιιαγή ζεσξείηαη σο ζπλαιιαγή e-

commerce (OECD, 2002).  

Ρα πξσηαξρηθά θξηηήξηα γηα ην e-commerce, σο εθ ηνχηνπ, είλαη ηα εμήο 

(Tiwari et al., 2008):  

α) ε ελ κέξεη ηνπιάρηζηνλ ειεθηξνληθή κνξθή κηαο ζπλαιιαγήο,  

β) ε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ή ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ελφο 

αγαζνχ ή κηαο ππεξεζίαο είηε κε λνκηζκαηηθή πιεξσκή ή κε άιιν 

ηξφπν. 

 Νξηζκφο ηνπ m-commerce 

Ρν m-commerce ή θηλεηφ επηρεηξείλ κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο θηλεηφ 

ειεθηξνληθφ εκπφξην, π.ρ. βιέπε Zhang et al. (2004), επεηδή νη ζπλαιιαγέο ηνπ 

είλαη βαζηθά ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλα θηλεηφ ηεξκαηηθφ 

θαη έλα αζχξκαην δίθηπν.  

Ρα θηλεηά ηεξκαηηθά πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο φπσο ηα 

θηλεηά ηειέθσλα θαη ηα PDAs, θαζψο θαη ζπζθεπέο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα 

νρήκαηα θαη είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε αζχξκαηα δίθηπα θαη λα 

εθηεινχλ m-commerce ζπλαιιαγέο (Veijalainen et al., 2003).  

Έλαο νξηζκφο ηεο m-commerce ηελ πεξηγξάθεη σο νπνηαδήπνηε 

ζπλαιιαγή κε λνκηζκαηηθή αμία πνπ δηεμάγεηαη κέζσ ελφο θηλεηνχ δηθηχνπ 

ηειεπηθνηλσληψλ (Müller-Veerse, 2000). Θάπνηνη άιινη νξηζκνί ηείλνπλ λα 

αγλννχλ ηελ ηειεκαηηθή, έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ m-commerce. Νη 
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νξηζκνί απηνί επηθεληξψλνληαη ζηε ζπζθεπή ηνπ θηλεηνχ. Γηα παξάδεηγκα: ην m-

commerce είλαη ε αγνξά θαη πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κε ηε ρξήζε 

αζχξκαησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, φπσο θηλεηά ηειέθσλα ή PDA (UNCTAD, 

2002). 

Νη νξηζκνί απηνί, πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά ηελ αξρηθή θάζε ηνπ m-

commerce, δελ θαίλεηαη λα είλαη θαηάιιεινη ζήκεξα, αθφκε θαη φηαλ παξέρνπλ 

ρξήζηκεο γλψζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ m-commerce. Υο εθ ηνχηνπ, είλαη 

απαξαίηεην λα δηακνξθσζεί έλαο λένο νξηζκφο ηνπ m-commerce πνπ λα 

ιακβάλεη φινπο ηνπο παξαπάλσ αλαθεξζέληεο παξάγνληεο ππφςε. Πηελ 

παξνχζα δηπισκαηηθή νξίδεηαη ην m-commerce, σο εμήο: 

"Κ-commerce είλαη νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή, πνπ πεξηιακβάλεη 

κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο ή δηθαησκάησλ ρξήζεο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, ε νπνία αξρίδεη ή / θαη νινθιεξψλεηαη κε ηε ρξήζε 

θηλεηήο πξφζβαζεο ζε δίθηπα ππνινγηζηψλ κε ηε βνήζεηα κηαο 

ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο." (Tiwari et al., 2008) 

πσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ην m-commerce είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλν κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, δεδνκέλνπ φηη νη ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη θαη ζηηο δχν παξαιιαγέο, δηαθηλνχληαη ειεθηξνληθά απφ δίθηπα 

θαη πξνζβάζηκα κέζσ ππνινγηζηή ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα. Ζ κφλε δηαθνξά ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ e-commerce είλαη φηη ζην m-commerce ηα δίθηπα 

ηειεπηθνηλσληψλ έρνπλ πξφζβαζε κέζσ θηλεηψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. 

(Tiwari et al., 2008) 

 πάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθά παξαδείγκαηα γηα ηε ζρέζε ηνπ m-

commerce κε ην e-commerce. Ρν πξψην παξάδεηγκα θαηαηάζζεη ην m-

commerce απιά σο πξνέθηαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ρν δεχηεξν 

παξάδεηγκα αθνξά ηo m-commerce, σο αλεμάξηεηε επηρείξεζε ζηνλ ηνκέα θαη, 

ζπλεπψο, σο ελαιιαθηηθφ κεραληζκφ ηεο e-commerce. (Tiwari et al., 2008) 

Ρν γεγνλφο φηη νη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο είλαη θπξίσο ζσζηέο θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, κεκνλσκέλα, πάξα πνιχ κνλφπιεπξεο, κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηα 

αθφινπζα γεγνλφηα (Tiwari et al., 2008): 
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α) πνιιέο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην m-commerce 

κπνξνχλ επίζεο λα σθειεζνχλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ζηαζεξνχ 

(επξπδσληθνχ) Γηαδηθηχνπ, π.ρ. ηελ αγνξά ηνπ εηζηηεξίνπ εηζφδνπ ζε 

έλαλ πνδνζθαηξηθφ αγψλα. 

β) ην m-commerce αλνίγεη λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, επηηξέπνληαο 

θαηλνηφκεο, location-based services (LBS) πνπ ην ζηαζεξφ Γηαδίθηπν δελ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη. Γηα παξάδεηγκα, ε ζέζε ηεο πιεζηέζηεξεο 

απηφκαηεο ηακεηαθήο κεραλήο (ΑΡΚ) ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κπνξεί λα 

παξέρεηαη κφλν απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηξέρνπζαο γεσγξαθηθήο 

ζέζεο ηνπ ρξήζηε.  

3.1.2. Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ ηδέα ηνπ θπςεισηνχ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ θσλήο (cellular 

mobile communication network) ρξνλνινγείηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970. 

Υζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα δίθηπα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, θαη ηδίσο νη 

ππεξεζίεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, απνηεινχλ ηελ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε 

ηερλνινγία επηθνηλσληψλ πνπ ππήξμε πνηέ. (Γηαγιήο, 2004). 

Ρα ηειεπηαία δέθα ρξφληα ηα θηλεηά ηειέθσλα έρνπλ αιιάμεη ηνλ ηξφπν 

πνπ δνχκε θαη εξγαδφκαζηε. Υζηφζν, φζνλ αθνξά ζηε θχζε απηήο ηεο αιιαγήο, 

απφ ηε κία πιεπξά, είλαη κηα αιιαγή πξνο ηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία. Ρν θηλεηφ 

ηειέθσλν θαίλεηαη λα καο έρεη δψζεη πεξηζζφηεξε δχλακε ππφ ηελ έλλνηα ησλ 

αηφκσλ πνπ θάλνπλ απηφ πνπ ζέινπλ θαη πνπ είλαη απηφ πνπ ζέινπλε λα είλαη. 

Έηζη, πνιινί άλζξσπνη ζεσξνχλ ηα θηλεηά ηειέθσλα σο επεθηάζεηο ηνπ εαπηνχ 

ηνπο. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ επξεία πνηθηιία ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ πνπ 

είλαη δηαζέζηκα θαηά κπξηάδεο ηξφπνπο, κεηαηξέπνληαο θάζε ηειέθσλν ζε κηα 

πξαγκαηηθά πξνζσπηθή ζπζθεπή. Πηηο κέξεο καο, γηα παξάδεηγκα, είλαη πην 

πηζαλφ φηη δε ζα μεράζεη θάπνηνο ηα θιεηδηά ηνπ απφ φηη ην θηλεηφ ηειέθσλφ 

ηνπ, φηαλ θεχγεη απφ ζπίηη ην πξσί. (Akikazu et al., 2008) 

Θαζψο νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε κε γνξγφ 

ξπζκφ, ηα θηλεηά ηειέθσλα πιένλ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

επεθηείλνπλ ηελ εκβέιεηα ηνπ αηφκνπ θαη λα αλαζέηνπλ πνιιέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

κέρξη πξφηηλνο ήηαλ πην ρξνλνβφξεο ή έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 



36 

 

απηνπξνζψπσο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κηα ζεκειηψδε αιιαγή ζηελ 

αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, ηνπ ηη είλαη δπλαηφλ, πνχ θαη πφηε. 

(Akikazu et al., 2008) 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα θηλεηά ηειέθσλα ζπλδένληαο ηνπο αλζξψπνπο 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, δχλαληαη λα θαηέρνπλ καδί ηνπο απφ θνηλνχ θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο θαη ζρέζεηο. Έλα θηλεηφ ηειέθσλν είλαη ζε ππεξεζία 24 ψξεο 

ην 24ψξν, είηε πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο ή άηνκα. Απηφ είλαη κηα ηεξάζηηα ξήμε 

κε ην παξειζφλ, φπνπ έπξεπε έλα πξφζσπν λα γλσξίδεη έλα άιιν πξφζσπν 

πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ. κσο, ηα θηλεηά ηειέθσλα δίλεη πιένλ 

ηεξάζηηεο επθαηξίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο πξαγκαηηθά κπνξνχλ λα ηηο 

ζπλδέζνπλ κε ηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο ηνπο, αιιά θαη λα ηηο βνεζήζνπλ ζην 

λα θαηαλνήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο, ελψ παξάιιεια δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο λα έρνπλ πην νπζηαζηηθέο ζρέζεηο κε ηηο 

επηρεηξήζεηο αληίζηνηρα. (Akikazu et al., 2008) 

Ρα θηλεηά ηειέθσλα είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο δσέο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη είλαη φιν θαη 

κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Απφ ηελ ζέζπηζή 

ηνπο καδηθά κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, παξέκεηλαλ θαηά θχξην ιφγν ζπζθεπέο 

επηθνηλσλίαο. Αξρηθά, ρξεζηκνπνηνχληαλ ηα θηλεηά ηειέθσλα γηα λα κηιήζνπλ νη 

άλζξσπνη κε άιινπο αλζξψπνπο θαη νη άλζξσπνη ηα έθεξαλ ηα θηλεηά ηειέθσλα 

καδί ηνπο, έηζη ψζηε άιινη άλζξσπνη λα κπνξνχλ λα ηνπο κηιήζνπλ. (Akikazu et 

al., 2008) 

Υζηφζν, ε θαηάζηαζε απηή πιένλ έρεη αιιάδεη. Νη θαηαζθεπαζηέο ησλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζηηο κέξεο καο έρνπλ αλαπηχμεη θηλεηέο ζπζθεπέο νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ πνιιέο άιιεο ιεηηνπξγίεο πέξα απφ ηελ θσλεηηθή 

επηθνηλσλία. Ρέηνηεο ιεηηνπξγίεο είλαη θαη ε ιήςε θσηνγξαθηψλ, αιιά θαη ην 

λα αθνχλ νη ρξήζηεο ηνπο κνπζηθή. Νη εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πνπ δίλνπλ κεγαιχηεξε αμία ζηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηνπο, φπσο ην θνξεηφ ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα ηνπο 

επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο. Ρα θηλεηά ηειέθσλα είλαη 

ηψξα εμνπιηζκέλα κε θάκεξεο κε ηε δπλαηφηεηα λα κεηαηξέπνληαη 

ζε θνξεηνχο γξακκσηνχ θψδηθα ζαξσηέο. Δπίζεο, κε ηελ εθαξκνγή 
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ηνπ RFID ηζηπ κεηαηξάπεθαλ ηα θηλεηά ηειέθσλα ζε θηλεηά πνξηνθφιηα πνπ 

είλαη ζε ζέζε λα θέξνπλ θαη λα αληαιιάζζνπλ ειεθηξνληθφ ρξήκα κε αζθάιεηα, 

αιιά θαη λα επηδίδνληαη ζε άιιεο ζπλαιιαγέο κε ηνπο αλαγλψζηεο RFID ζην 

θπζηθφ θφζκν (Akikazu et al., 2008) 

Ν ζπλδπαζκφο ησλ πην ηζρπξψλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, απφ ηηο πην 

θαηλνηφκεο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο επέθεξε ηελ αιιαγή ζηελ ππνδνκή 

ηνπ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (φπσο ην 3G δίθηπν, πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

κεηαθέξεη κεγάιεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ ζε πςειέο ηαρχηεηεο π.ρ. επξπδσληθέο 

ζπλδέζεηο γηα ππνινγηζηέο), ζέηνληαο ηηο βάζεηο γηα κηα αθφκα πην ηεξάζηηα 

αιιαγή ζε έλαλ ηνκέα πνπ ήδε θηλνχληαλ γξήγνξα. Νη θηλεηέο ζπζθεπέο 

γίλνληαη γξήγνξα ην κέξνο φπνπ πνιιέο ηερλνινγίεο ζπλαληψληαη θαη 

δεκηνπξγνχληαη εθαξκνγέο πνπ είλαη ρξήζηκεο ηφζν γηα ηνπο θαηαλαισηέο φζν 

θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζε φιε ηελ πδξφγεην. Ρν θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ κέιινληνο 

είλαη κηα ζπζθεπή πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα επηθνηλσλνχλ, λα ζπλδένληαη, 

λα ζπλαιιάζζνληαη θαη λα θαηλνηνκνχλ (Akikazu et al., 2008). 

Πε φια απηά, έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ην γεγνλφο ηεο εηζαγσγήο ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε φιε ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν αλαδηακνξθψλεηαη ν ηξφπνο πνπ νη επηρεηξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο 

αιιειεπηδξνχλ κε ηηο επηρεηξήζεηο. Έηζη, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

απηνκαηνπνηήζνπλ πνιιέο δηεξγαζίεο πνπ πξηλ δελ είραλ απνηειέζεη αληηθείκελν 

ρεηξηζκνχ κε απηφκαην ηξφπν, ζε φια ηα ζηάδηα απφ ηελ παξαγγειία κέρξη ηελ 

εμππεξέηεζε πειαηψλ. Έλα ζαθέο παξάδεηγκα είλαη ν ηξφπνο πνπ νη δαπάλεο 

γηα δηαθήκηζε έρνπλ αξρίζεη λα κεηαηνπίδνληαη απφ ηα παξαδνζηαθά off-line 

κέζα ζε online ςεθηαθά κέζα, επηθέξνληαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αχμεζε 

ηεο ςεθηαθήο θαη δηαδξαζηηθήο δηαθήκηζεο, κεηαμχ ησλ εηψλ 2006 θαη 2010, θαη 

κείσζε αληίζηνηρα ησλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ δηαθήκηζεο (Akikazu et al., 

2008). 

Ρν θηλεηφ εκπφξην, πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη σο m-commerce, ζηεξίδεηαη 

ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην (φπσο ην απηνκαηνπνηεκέλν, κέζσ ειεθηξνληθψλ 

δηαδηθαζηψλ), ελψ φκσο ην ίδην θάλεη αιιειεπίδξαζε κε έλα επξχηεξν θνηλφ κε 

πην εμαηνκηθεπκέλν ηξφπν. πσο ζε θάζε αλαδπφκελε αγνξά, έηζη θαη ζην 
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θηλεηφ εκπφξην θαη θαηά επέθηαζε ζην θηλεηφ επηρεηξείλ, ππάξρνπλ πνιιέο 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηήο ηεο ηερλνινγίαο. Νξηζκέλεο νξγαλψζεηο 

πηνζεηνχλ κηα επηζεηηθή πνιηηηθή πξνζπαζψληαο λα επηηχρνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπο 

φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα, ελψ άιιεο πηνζεηνχλ κηα πνιηηηθή αλακνλήο θαη 

ζηνρεπκέλεο πξνζέγγηζεο. Ρελ ίδηα ζηηγκή, νη πνιιέο πξνζθεξφκελεο ιχζεηο θαη 

δπλαηφηεηεο δεκηνπξγνχλ έλα πεξίπινθν ηνπίν γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

θαηαλαισηέο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιν ην λα επηιέμνπλ πνηα ιχζε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ (Akikazu et al. 2008). 

Θαζψο θηλνχκαζηε ζε έλαλ θφζκν φπνπ ηα ςεθηαθά αγαζά γίλνληαη 

εμίζνπ θπζηθά αγαζά, ηα θηλεηά ηειέθσλα δελ παχνπλ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα γεθπξψζνπλ ην ςεθηαθφ ράζκα ζηε ζχγρξνλε επνρή, επηηξέπνληαο 

νξγαλψζεηο/επηρεηξήζεηο θαη άηνκα/θαηαλαισηέο λα έξζνπλ πην θνληά πην 

εχθνια απφ πνηέ. Δμαηηίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ, δεκηνπξγείηαη ε αμία ζηηο επηρεηξήζεηο 

φρη κφλν απφ ηα αγαζά ηνπο, αιιά απφ ηηο αληαιιαγέο ησλ αγαζψλ απηψλ. Έηζη, 

νη επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αληαιιαγή απηή (γηα 

παξάδεηγκα κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο Θνηλνηήησλ ρξεζηψλ κε παξφκνηα 

ελδηαθέξνληα), θαηέρνπλ έλα ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε απηφλ 

ηνλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν δηθηπσκέλν θφζκν. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο κνριφο, ψζηε απηέο νη θνηλφηεηεο λα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο 

αγαζψλ κέζσ πεξηζζφηεξσλ αζρνινπκέλσλ ρξεζηψλ. (Akikazu et al., 2008) 

3.1.3. ύγρξνλν θηλεηό επηρεηξείλ 

Πήκεξα, ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ m-commerce θαιχπηεη ζρεδφλ φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο δσήο. Νη ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο αλαθέξνληαη απφ ηα 

πεδία ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο ςπραγσγίαο, ησλ ηαμηδηψλ, ησλ ηξαπεδψλ θαη ηνπ 

κάξθεηηλγθ. (Tiwari et al., 2008) 

 Πηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη θηλεηέο εθαξκνγέο ππεξεζηψλ θαη νη ηξφπνη 

πιεξσκήο. 

Α. Mobile applications (θηλεηέο εθαξκνγέο) 

Αηνκηθέο θηλεηέο ππεξεζίεο παξφκνηαο θχζεο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ 

ζε κηα εθαξκνγή, π.ρ. mobile ticketing ή mobile banking (Tiwari et al., 2008). 
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Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εθαξκνγψλ m-commerce (Tiwari et al., 2008): 

 Mobile banking: ε εθαξκνγή απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο 

ζπλαιιαγψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηξάπεδεο, π.ρ. έιεγρν θαηάζηαζεο 

ινγαξηαζκνχ, κεηαθνξά ρξεκάησλ θαη πψιεζεο απνζεκάησλ, κέζσ 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ ρξήζηε. 

 Mobile entertainment: ε εθαξκνγή απηή πεξηέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνπλ ζην ρξήζηε ςεθηαθά δεδνκέλα κε ςπραγσγηθή αμία κέζσ 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ, π.ρ. ringtones, κνπζηθή θαη βίληεν. Ξαξάιιεια 

φκσο, αλνίγεη θαη κηα ζεηξά απφ δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο, π.ρ. 

ζηνηρήκαηα, ηπρεξά παηρλίδηα, ρξνλνιφγεζε θαη δσληαλή ζπλνκηιία 

(chat). 

 Mobile information services: ν φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζε θηλεηέο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο πεξηερφκελν 

πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα. Ξαξαδείγκαηα ηέηνησλ ππεξεζηψλ είλαη 

νη εηδήζεηο νπνηαζδήπνηε θχζεσο (νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο, 

αζιεηηζκνχ, θ.ι.π.), ηαμηδησηηθέο πιεξνθνξίεο, πξφζβαζε ζηηο 

κεραλέο αλαδήηεζεο θαη mobile office (e-mails, ζπλαληήζεηο θ.ι.π.). 

 Mobile marketing: ν φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζε ππεξεζίεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε ηερλνινγίεο θηλεηψλ επηθνηλσληψλ πνπ παξέρνπλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο λέα, θαηλνηφκα κέζα, π.ρ. απμήζεηο  πσιήζεσλ, λένπο 

πειάηεο θαη λα δηαηήξεζε ησλ παιαηψλ, βειηίσζε ππεξεζηψλ κεηά 

ηελ πψιεζε, θαηαζθεπή θαη δηαηήξεζε ζεηηθήο θαη ζχγρξνλεο 

εηθφλαο θαη έξεπλα αγνξάο. Νη θηλεηέο ζπζθεπέο ρξεζηκεχνπλ σο εθ 

ηνχηνπ σο απιά θαη ζρεηηθά αλέμνδα θαλάιηα αιιειεπίδξαζεο. 

 Mobile shopping: απηή ε εθαξκνγή ρεηξίδεηαη ππεξεζίεο πνπ 

επηηξέπνπλ ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλαιιαγψλ 

πνπ αθνξνχλ αγνξά αγαζψλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο. Ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα αγνξάζεη (ηππνπνηεκέλα θπξίσο) πξντφληα επηιέγνληαο ηα απφ 

έλαλ θαηάινγν πξνζβάζηκν απφ ηε θηλεηή ηνπ ζπζθεπή. 

 Mobile ticketing: φιεο νη ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα πιεξσζνχλ, πξηλ 

απφ ηε λφκηκε ηνπο ρξήζε γίλνληαη εθηθηέο κε ην mobile ticketing, 

π.ρ. εηζηηήξηα γηα ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο, ηελ είζνδν ζε κηα 
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πνιηηηζηηθή εθδήισζε ή ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Ζ εθαξκνγή απηή 

εμαζθαιίδεη φηη ν ρξήζηεο κπνξεί λα αγνξάζεη δηθαίσκα ρξήζεο ή 

εηζφδνπ (εηζηηήξην) κέζσ κηαο θηλεηήο ζπζθεπήο, αληηθαζηζηψληαο ην 

παξαδνζηαθφ ράξηηλν εηζηηήξην. Ρν εηζηηήξην απνζηέιιεηαη ζε 

ςεθηαθή κνξθή ζηελ θηλεηή ζπζθεπή. 

 Telematics services: ηειεκαηηθή είλαη έλαο ηερλεηφο φξνο πνπ 

αλαθέξεηαη ζε θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

ηερλνινγίεο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηελ πιεξνθνξηθή. Ν ηνκέαο 

ησλ κεηαθνξψλ απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή πεξηνρή απηήο ηεο 

εθαξκνγήο, πνπ είλαη επίζεο γλσζηή σο ην ζχζηεκα επθπψλ 

κεηαθνξψλ (ITS). Νη θχξηεο ππεξεζίεο είλαη ηα ζπζηήκαηα 

πινήγεζεο, ε δηάγλσζε εμ απνζηάζεσο, θαζψο θαη ε πξφζβαζε ζε 

άιιεο θηλεηέο εθαξκνγέο φπσο mobile entertainment, mobile 

content, mobile banking θαη mobile marketing. 

Β. Κεραληζκνί Ξιεξσκήο γηα ηελ Αμηνπνίεζε ησλ Θηλεηψλ πεξεζηψλ 

Έρνληαο πεξηγξάςεη δηάθνξεο εθαξκνγέο m-commerce, είλαη αλάγθε λα 

ξίμνπκε κηα καηηά ζηνπο κεραληζκνχο πιεξσκήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξήζε 

απηψλ ησλ εθαξκνγψλ. πάξρεη έλαο αξηζκφο ηέηνησλ κεραληζκψλ, ηνπο 

νπνίνπο βιέπνπκε παξαθάησ (Tiwari et al., 2008): 

 Ξιεξσκή κε πηζησηηθή θάξηα: ζε απηή ηε κέζνδν, ηα ηέιε γηα ηηο 

ππεξεζίεο ρξεψλνληαη ζηελ πηζησηηθή θάξηα ηνπ ζπλδξνκεηή. Ν 

ζπλδξνκεηήο κπνξεί λα ελεκεξψζεη ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο 

ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο, π.ρ. κέζσ 

WAP interface. 

 Ξιεξσκή έλαληη ηηκνινγίνπ: ν ζπλδξνκεηήο κπνξεί λα εγγξαθεί 

ζηνλ πάξνρν θαη λα παίξλεη ηηκνιφγην γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. Ν ζπλδξνκεηήο κπνξεί λα πιεξψζεη ην ηηκνιφγην 

είηε κεηξεηά ή λα αλαζέζεη ζηνλ πάξνρν κε πάγηα εληνιή ηελ 

άκεζε ρξέσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

 Ξιεξσκή κε πξνπιεξσκέλε θάξηα: ν ζπλδξνκεηήο κπνξεί λα 

αγνξάζεη κηα πξνπιεξσκέλε θάξηα πνπ πσιείηαη απφ ηνλ 

πάξνρν. Νπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 
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ρξεψλεηαη ζηελ πξνπιεξσκέλε θάξηα κέρξη πνπ ην πνζφ ηεο 

θάξηαο λα εμαληιεζεί. 

 Ξιεξσκή κε premium SMS: Ν ζπλδξνκεηήο κπνξεί λα ζηείιεη έλα 

SMS ζε έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ. Απηφ ην SMS θνζηίδεη έλα 

ζηαζεξφ, πξνθαζνξηζκέλν πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηνλ θνξέα 

ηνπ δηθηχνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 

 Ξιεξσκή κέζσ ηειεθσληθνχ ινγαξηαζκνχ: έλαο άλεηνο ηξφπνο 

πιεξσκήο γηα ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη ε πιεξσκή 

κέζσ κεληαίνπ ηειεθσληθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ ν θνξέαο ηνπ 

δηθηχνπ ζηέιλεη ζε θάζε ζπλδξνκεηή. Ν θνξέαο κπνξεί λα 

εηζπξάμεη ην πνζφ εμ νλφκαηνο ηνπ παξφρνπ, κε κηα νξηζκέλε 

ρξέσζε ππεξεζηψλ. 

 Ξιεξσκή κέζσ θηλεηνχ: ν φξνο πιεξσκή κέζσ θηλεηνχ 

αλαθέξεηαη ζε πιεξσκέο πνπ γίλνληαη κέζσ ησλ θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ ρεηξφο, πξνθεηκέλνπ λα αγνξαζηνχλ αγαζά θαη 

ππεξεζίεο. Ζ ππεξεζία πιεξσκήο κέζσ θηλεηνχ ζπλήζσο ελεξγεί 

σο κεζάδσλ κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ πσιεηή. 

Σαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ ππεξεζηψλ είλαη ην mobile 

wallet, κηα ππεξεζία απφ ηελ T-Mobile θαη ην m-pay ηεο 

Vodafone. Ξξφθεηηαη γηα κηα πβξηδηθή κνξθή πιεξσκήο πνπ 

ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ ηηο άιιεο κεζφδνπο πιεξσκήο, π.ρ. 

πηζησηηθέο θάξηεο, πξνπιεξσκέλεο θάξηεο, ηηκνιφγεζε θαη 

ινγαξηαζκνχο ηειεθψλνπ. Θαη νη δχν, ν πειάηεο θαη ν πσιεηήο, 

εγγξάθνληαη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ. Θάζε ζπλδξνκεηήο παίξλεη 

έλα θσδηθφ PIN γηα ηελ επηθχξσζε ηνπ κέζσ WAP ή SMS, 

πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ηηο πιεξσκέο γηα ηηο αγνξέο ηνπ. Ρν 

πιενλέθηεκα γηα ην ζπλδξνκεηή έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δελ 

ρξεηάδεηαη λα εγγξαθεί ζε θάζε πσιεηή. Ν πσιεηήο, απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, δελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρεί γηα ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ θάζε πειάηε. Κπνξεί επίζεο λα ειπίδεη λα 

πξνζειθχζεη πειάηεο, νη νπνίνη ζα ήζειαλ λα πιεξψζνπλ κε απηφ 

ηνλ ηξφπν αιιά δελ ήηαλ πξφζπκνη λα εγγξαθνχλ ζε απηφλ. 

(Tiwari et al., 2008) 
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Πε απηφ ην ζεκείν ζεκεηψλεηαη φηη έρνπλ γίλεη εθηεηακέλεο κειέηεο γηα 

ηε βησζηκφηεηα ησλ θηλεηψλ πιεξσκψλ (mobile payments) νη νπνίεο γεληθά 

επηβεβαίσζαλ ηελ απνδνρή ησλ κεζφδσλ απηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Πηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο κειέηεο απφ 

ηνπο Khodawindi et al. (2003) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ξαλεπηζηήκην ηνπ 

Augsburg ηεο Γεξκαλίαο, κε ηε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 4400 ζπκκεηερφλησλ. 

Ξην αλαιπηηθά, πάλσ απφ ην 80% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ήηαλ 

πξφζπκνη λα δερηνχλ ηελ πιεξσκή κέζσ θηλεηνχ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

(96%) ησλ πξφζπκσλ ζπκκεηερφλησλ έδσζαλ ην απφξξεην ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ηνπο, σο έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηεο απφθαζήο ηνπο. Άιινη ιφγνη 

ήηαλ ε απιφηεηα ηεο κεζφδνπ (93%) θαη ην κηθξφηεξν ή θαζφινπ θφζηνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ (92%). Ρν θφζηνο ζπλαιιαγήο θαίλεηαη λα είλαη έλα ζεκαληηθφ 

θξηηήξην γηα ηελ απνδνρή, θαζψο πάλσ απφ ην 37% ησλ εξσηεζέλησλ αηφκσλ 

ήηαλ πξφζπκνη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλν αλ δελ είρε θφζηνο ζπλαιιαγψλ, 

έλα άιιν 19% ήηαλ πξφζπκν λα πιεξψζεη κέρξη θαη 2.50 επξψ εηήζηα ακνηβή 

γηα ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο απηήο, ελψ έλα επηπιένλ 36% κέρξη 5 επξψ. 

(Khodawindi et al., 2003) 

Ζ κειέηε δηαπίζησζε φηη ε πιεξσκή κέζσ θηλεηνχ πξνηηκάηαη θπξίσο γηα 

κηθξφηεξα πνζά (κηθξνπιεξσκέο). Γελ ππάξρεη ζαθήο νξηζκφο ηνπ φξνπ 

κηθξνπιεξσκέο. Νη γλψκεο θπκαίλνληαη απφ ηα 2,50 έσο ηα 10 επξψ. Ξαξφια 

απηά, πάλσ απφ ην 71% ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο κειέηεο Augsburg ήηαλ 

πξφζπκνη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ θηλεηψλ πιεξσκψλ γηα πνζά κεηαμχ 2,50 θαη 50 

επξψ. (Khodawindi et al., 2003). 

Κπνξεί θαηά ζπλέπεηα λα ππνζηεξηρζεί φηη νη κέζνδνη πιεξσκήο κέζσ 

θηλεηνχ έρνπλ έξζεη γηα λα απνιαχζνπλ ηελ απνδνρή, αλνίγνληαο ην δξφκν γηα 

ηηο εθαξκνγέο m-commerce. Ν πεξηνξηζκφο ησλ κηθξνπιεξσκψλ πξέπεη, 

σζηφζν, λα ππάξρεη θαηά λνπ, θαηά ην ζρεδηαζκφ κηαο εθαξκνγήο. (Tiwari et 

al., 2008) 
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3.2. Αλάιπζε Κηλεηνύ Δπηρεηξείλ 

Ζ κειέηε ησλ Tiwari et al. έδεημε φηη ην m-commerce, σο απνηέιεζκα 

ηεο ζχγθιηζεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ TCT πξνζθέξεη πνιιέο ππεξεζίεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε έλα πειάηε θάηνρν θηλεηνχ θαη σο εθ ηνχηνπ θαηέρεη 

ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο γηα ηνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. 

Ζ αλάπηπμε «νπνηεδήπνηε, νπνπδήπνηε» ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

παξνπζηάδεη ηαπηφρξνλα, κηα πξφθιεζε θαη κηα επθαηξία γηα ηνπο πσιεηέο απφ 

δηάθνξεο βηνκεραλίεο. Γηα παξάδεηγκα, νη ππεξεζίεο, φπσο απηέο ηνπ mobile 

entertainment είλαη αλεμάξηεηα ππνθαηαζηήκαηα θαη κπνξνχλ λα παξέρνληαη 

απφ κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. Άιιεο ππεξεζίεο φπσο ην mobile banking 

είλαη πην ελδηαθέξνπζεο γηα εηδηθεπκέλεο εηαηξείεο, φπσο νη ηξάπεδεο θαη νη άιιεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. (Tiwari et al., 2008) 

Ξην ζπγθεθξηκέλα, έλα ηεξάζηην πεδίν επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ 

πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί γηα ηνπο παξφρνπο ηερλνινγίαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνζθέξνπλ ιχζεηο θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ. Νη 

κηθξνκεζαίεο απφ ζπλαθείο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ 

ηδαληθά γηα λα έρνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απφ ηελ αξεηή ηεο επειημίαο 

θαη ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπο. (Tiwari et al., 2008) 

3.2.1. Υαξαθηεξηζηηθά 

Κηα απνθιεηζηηθή πξνζέγγηζε ζα ήηαλ εζθαικέλε, θαζψο απηφ πνπ 

ρξεηαδφκαζηε είλαη κηα νινθιεξσκέλε, νιηζηηθή πξνζέγγηζε, έηζη γεληθά ζα 

ιέγακε φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ m-commerce πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 

(Tiwari et al., 2008): 

α) Ρν πξσηαξρηθφ θξηηήξην ηεο θηλεηηθφηεηαο είλαη ε κέζνδνο 

πξφζβαζεο: 

i) Γελ παξέρνπλ φιεο νη θηλεηέο ζπζθεπέο πξφζβαζε ζε 

ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο θνξεηφο 

ππνινγηζηήο, αθφκε θαη αλ είλαη κηα θνξεηή ζπζθεπή, 

ρξεζηκνπνηεί γεληθά ζηαζεξή πξφζβαζε ζηα δίθηπα. 

Αθφκα θαη φηαλ έλαο θνξεηφο ππνινγηζηήο ζπλδέεηαη ζε 
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έλα αζχξκαην δίθηπν, ε ρξήζε ηνπ, ελψ βξίζθεζηε ελ 

θηλήζεη, είλαη πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο παξαγφλησλ φπσο ην 

κέγεζνο θαη ην βάξνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπζθεπέο 

ηειεκαηηθήο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε νρήκαηα είλαη ηθαλέο 

λα παξέρνπλ θηλεηή πξφζβαζε ζε ηειεπηθνηλσληαθά 

δίθηπα. 

ii) Ρα δίθηπα κέζσ ππνινγηζηψλ κπνξεί λα είλαη κεξηθψο ή 

αθφκε θαη πιήξσο ελζχξκαηα, εθφζνλ είλαη ζε ζέζε λα 

ιακβάλνπλ θαη λα ρεηξίδνληαη αηηήκαηα πνπ απνζηέιινληαη 

απφ θηλεηέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. 

β) Νξηζκέλα κέξε κηαο ζπλαιιαγήο κπνξεί λα ππνβάιινληαη ζε 

επεμεξγαζία ζε ζηαζεξφ ηνκέα. Γηα παξάδεηγκα, ε παξαγγειία 

ελφο ξνχρνπ ρξεζηκνπνηψληαο έλα θηλεηφ ηειέθσλν είλαη κηα 

ζπλαιιαγή m-commerce, αθφκε θαη φηαλ ε επεμεξγαζία ηεο 

ζπλαιιαγήο γίλεηαη απφ ζηαζεξφ ππνινγηζηή, ή ε παξαγγειία 

απνζηέιιεηαη κε e-mail θαη θαηαβάιιεηαη έλαληη ηηκνινγίνπ. 

Πεκαληηθφ είλαη φηη ηνπιάρηζηνλ ε έλαξμε ή ε νινθιήξσζε 

δηεμάγεηαη ρξεζηκνπνηψληαο θηλεηή πξφζβαζε κέζσ ειεθηξνληθήο 

ζπζθεπήο. 

γ) Ζ νινθιεξσκέλε ζπλαιιαγή δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη ρξεκαηηθφ 

ραξαθηήξα εάλ ε ζπλαιιαγή δηελεξγείηαη σο κέηξν εκπνξίαο ή σο 

εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε. 

Δπίζεο, ην m-commerce ραξαθηεξίδεηαη απφ κεξηθά κνλαδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην εμνπιίδνπλ κε νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ 

παξαδνζηαθψλ κνξθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ e-

commerce (Müller-Veerse, 2000 θαη Buse, 2002): 

α) Ξαξνπζία παληνχ: ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη λα πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζε κεγάιν βαζκφ 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ηξέρνπζα γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ. Απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζε πνιιέο θαηαζηάζεηο, 
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π.ρ. ζηε δηαζηαχξσζε ηηκψλ, ελψ ζηέθεηαη ζε έλα ζνχπεξ κάξθεη 

ή φηαλ είλαη ελ θίλεζε. 

β) Ακεζφηεηα: ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε δπλαηφηεηα ηεο 

παληαρνχ παξνπζίαο είλαη ε δπλαηφηεηα ηεο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη 

ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ν ρξφλνο είλαη θξίζηκνο 

θαη απαηηνχλ κηα γξήγνξε αληίδξαζε, π.ρ. πιεξνθνξίεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο γηα έλαλ κεζίηε. Δπηπιένλ, ν 

θαηαλαισηήο κπνξεί λα αγνξάζεη αγαζά θαη ππεξεζίεο, φηαλ 

αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε. Ζ ακεζφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο βνεζά ζην 

λα ζπιιάβεη ηνπο θαηαλαισηέο θαηά ηε ζηηγκή ηεο πξφζεζεο, 

έηζη ψζηε νη πσιήζεηο λα κελ ράλνληαη ζηελ αζπκθσλία κεηαμχ 

ηνπ ζεκείνπ ηεο πξφζεζεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο αγνξάο. 

γ) Δληνπηζκφο: ηερλνινγίεο ηνπνζέηεζεο, φπσο ην global 

positioning system (GPS), επηηξέπνπλ ζηηο εηαηξείεο λα 

πξνζθέξνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ζην ρξήζηε ζε ζρέζε κε ηελ 

ηξέρνπζα ζέζε ηνπ. Νη ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ 

εληνπηζκφ, πξνζθέξνληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηνλ εληνπηζκέλν πεξηερφκελνπ θαη ππεξεζηψλ 

ζηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ. 

δ) Άκεζε ζπλδεζηκφηεηα: απφ ηελ εηζαγσγή αθφκα ηεο ππεξεζίαο 

general packet radio service (GPRS) νη θηλεηέο ζπζθεπέο είλαη 

ζπλερψο online, δειαδή ζε επαθή κε ην δίθηπν. Απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ θέξλεη ηελ επθνιία ζην ρξήζηε, θαζψο ηα 

ρξνλνβφξα dial-up ή νη δηεξγαζίεο εθθίλεζεο δελ είλαη 

απαξαίηεηα. 

ε) Ξξν-ελεξγή ιεηηνπξγία: ην m-commerce αλνίγεη, κε ηελ αξεηή 

ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα είλαη άκεζν ηνπηθά θαη πξνζσπηθά, λένπο 

δξφκνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ push-marketing, φπσο ην 

πεξηερφκελν θαη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ. πεξεζίεο φπσο ε opt-

in δηαθήκηζε κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα 
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κπνξεί λα επηιέμεη ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο εηαηξείεο, 

πνπ ζέιεη θαη λα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά. Ζ ππεξεζία ζχληνκσλ 

κελπκάησλ (SMS) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζηέιλνληαη 

ζχληνκα κελχκαηα θεηκέλνπ ζε θαηαλαισηέο ελεκεξψλνληάο 

ηνπο γηα ηνπηθέο πξνζθνξέο πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηηο 

αλάγθεο ηνπο. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ εμαζθαιίδεη φηη ε ζσζηή 

πιεξνθνξία παξέρεηαη ζην ρξήζηε κε ηε ζσζηή ζέζε, ηε ζσζηή 

ζηηγκή. Ν ρξήζηεο επίζεο δελ αλεζπρεί φηη ζα ράζεη νξηζκέλεο 

δπλεηηθά ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ή φηη ζα θηάζεη πάξα πνιχ 

αξγά. 

ζη) Απιή δηαδηθαζία ειέγρνπ ηαπηφηεηαο: νη θηλεηέο ζπζθεπέο 

ηειεπηθνηλσλίαο ιεηηνπξγνχλ κε έλα ειεθηξνληθφ ηζηπ πνπ 

νλνκάδεηαη subscriber identity module (SIM). Ζ θάξηα SIM έρεη 

θαηαρσξεζεί ζηνλ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ν 

ηδηνθηήηεο είλαη έηζη ζαθήο θαη αλαγλσξίζηκνο. Ν ζαθήο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξήζηε ζε ζπλδπαζκφ κε έλαλ αηνκηθφ 

πξνζσπηθφ αξηζκφ αλαγλψξηζεο (PIN) θάλεη νπνηαδήπνηε 

πεξαηηέξσ ρξνλνβφξα, πεξίπινθε θαη δπλεηηθά αλαπνηειεζκαηηθή 

δηαδηθαζία ειέγρνπ ηαπηφηεηαο πεξηηηή. 

3.2.2.Πιενλεθηήκαηα θαη Οθέιε 

Ρα πιενλεθηήκαηα ηα νπνία πξνζθέξεη ην θηλεηφ επηρεηξείλ ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο κηαο εηαηξείαο, ζα κπνξνχζακε λα ηα ζπλνςίζνπκε ζηα αθφινπζα 

(Barnett et al., 2000): 

 λα είλαη πάληα ζε επαθή θαη ζπλδεδεκέλνη κε ηνπο πειάηεο 

ηνπο 

 γηα πάληα λα γλσξίδνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν-πιαίζην (πνπ νη πειάηεο είλαη, ηη θάλνπλ, ηη είλαη γχξσ 

ηνπο, θ.ιπ.) 

 λα είλαη πάληα ελεξγνί, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο επθαηξίεο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ ηνπο 
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ζνλ αθνξά ζηελ αιπζίδα αμίαο ηνπ θηλεηνχ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, 

επηζεκαίλεηαη φηη ππάξρνπλ επηά ζπλδέζεηο ηνπ θηλεηνχ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ 

κε απηήλ, νη νπνίεο παξαηίζεληαη σο αθνινχζσο (Barnett et al., 2000): 

1. κεηαθνξά: ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ππνδνκήο 

παξέρνληαο επηθνηλσλία θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ ησλ θηλεηψλ θαη ησλ παξφρσλ ησλ εθαξκνγψλ. 

2. βαζηθή ελεξγνπνίεζε ππεξεζηψλ: θηινμελία server, backup 

δεδνκέλσλ θαη νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα δηαηεζνχλ 

πξντφληα κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 

3. ζπλαιιαγή ππνζηήξημεο πνπ παξέρεη ηνπο κεραληζκνχο γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ πιεξσκψλ, γηα ηελ αζθάιεηα, 

θαζψο θαη γηα ηε ρξέσζε ησλ ρξεζηψλ. 

4. παξνπζίαζε ππεξεζηψλ ψζηε λα κεηαηξέπεηαη ην πεξηερφκελν 

ησλ αηηήζεσλ απφ netbased ζε WML. 

5. εμαηνκίθεπζε κέζσ ππνζηήξημεο εηδηθά δηακνξθσκέλεο γηα 

κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο ή θνηλά (βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε, 

ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ρξέσζεο, θαη αθφκε θαη ηνλ ηχπν ηεο 

ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχλδεζε ζηελ ππεξεζία). 

6. εθαξκνγέο ησλ ρξεζηψλ άκεζα δηαζέζηκεο: π.ρ. ηξαπεδηθέο 

δηεξγαζίεο, e-mail, εηδήζεηο, δηνξγάλσζε ηαμηδηψλ, θ.ά., θαζψο θαη 

ππνζηήξημε λέσλ ππεξεζηψλ εηδηθά γηα ην m-commerce: π.ρ. GIS, 

απηφκαηε εηδνπνίεζε ζρεηηθά κε θνληηλνχο θίινπο, ςπραγσγία, 

θ.ιπ. 

7. ζρεδηαζκφο θαη ιεηηνπξγία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ aggregators 

(δίθηπν ή πξφγξακκα πνπ ζπιιέγεη ζρεηηθά ζηνηρεία απφ ην 

πεξηερφκελν θαη ηνπο ζπλδέζκνπο ή/θαη ηα εκθαλίδεη): παξνρή 

βνήζεηαο ζηνπο ρξήζηεο γηα λα βξνπλ ην δξφκν ηνπο γχξσ απφ 

ην δίθηπν. 
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Ππλνςίδνληαο, ηα νθέιε ηνπ θηλεηνχ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ, επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα (Barnett et al., 2000): 

 Αλάπηπμε λέσλ δηαχισλ εκπνξίαο 

 Βειηίσζε κεξηδίνπ αγνξάο 

 Κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

 Δμνξζνινγηζκφο ηεο αιπζίδαο αμίαο 

 Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Πηνρνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πειαηψλ 

 Αληαγσληζκφο αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη φρη 

κε ηελ ηηκή 

3.2.3. Αζθάιεηα θαη Δκπόδηα Τινπνίεζεο 

Ρν m-commerce, παξφκνηα κε ην e-commerce, απαηηεί δηαθαλείο θαη 

ζαθείο ξπζκίζεηο, φπνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ είλαη απαξαίηεην λα 

γλσξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη δελ ππάξρεη ζρεδφλ θαζφινπ πξφζσπν κε 

πξφζσπν επαθή, ελψ δηαπξαγκαηεχεηαη κηα ζπκθσλία (Wirtz, 2001). Απηή ε 

αλσλπκία θάλεη πνιινχο πηζαλνχο πειάηεο λα αλεζπρνχλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. (Tiwari et al., 2008) 

 Ζ αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. ζηνηρεία πηζησηηθήο θάξηαο) θαη ηελ 

πηζαλή θαθή ρξήζε ηνπο είλαη γλσζηή. Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα πξέπεη, 

ζπλεπψο, λα είλαη ζε ζέζε λα ζηεξηρζνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

λφκνπ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη κε ηε ρξήζε θηλεηψλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζθεπψλ, εάλ απαηηείηαη. Δπηπιένλ, ν πειάηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

εκπηζηεχεηαη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία. (Tiwari et al., 2008) 

Έλα ζαθψο θαζνξηζκέλν θαλνληζηηθφ πιαίζην είλαη, σο εθ ηνχηνπ, 

απαξαίηεην γηα λα εληζρπζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα απμεζεί ε 

απνδνρή ηνπ ζε κεγάια ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο, θαζψο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ m-commerce. Θαζψο, σζηφζν, είλαη έλα ζρεηηθά λέν 

θαηλφκελν δελ έρεη αθφκε πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ησλ λνκνζεηψλ σο 

αλεμάξηεηνο ηνκέαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ζπλαιιαγέο ηνπ m-commerce ζπλήζσο δηέπνληαη απφ ηνπο 
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θαλνληζκνχο ηνπ e-commerce θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο λφκνπο 

Ρειεπηθνηλσληψλ (Heinemann et al., 2004). 

Ξην αλαιπηηθά, πνιινί απφ απηνχο ηνπο θαλνληζκνχο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο 

ζε πνιπκεξείο ζπλζήθεο, φπσο απηέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ 

Νξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΝΖΔ). Δπίζεο άιινη δηεζλείο νξγαληζκνί, φπσο ν 

ΝΝΠΑ, ν Ξαγθφζκηνο Νξγαληζκφο Δκπνξίνπ (ΞΝΔ) θαη ε Ξαγθφζκηα Νξγάλσζε 

Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία (WIPO) ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηακφξθσζε ξπζκηζηηθψλ 

πιαηζίσλ. Κπνξεί, σο εθ ηνχηνπ, λα ππνηεζεί εχινγα φηη νη ξπζκηζηηθέο έλλνηεο, 

θαη' αξράο, έρνπλ δηεζλή ραξαθηήξα, αθφκε θαη αλ ν βαζκφο ησλ θαλνληζκψλ 

κπνξεί λα δηαθέξεη κεηαμχ ησλ εζλψλ. (Tiwari et al., 2008) 

ζνλ αθνξά ζηε ρψξα καο, ε Διιάδα θαζψο αλήθεη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (ΔΔ), ππφθεηηαη ζην λνκηθφ πιαίζην πνπ εθείλε θαζνξίδεη. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΔ έρεη παξάζρεη κηα θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ην θαλνληζηηθφ 

πιαίζην γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ελ δπλάκεη ηεο νδεγίαο 2000/31/ΔΘ. Έρεη 

εθδψζεη δψδεθα νδεγίεο πνπ νξίδνπλ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ζπκβάζεηο, ην θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ, ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

ησλ θαηαλαισηψλ, ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο 

(ΓΓΗ), ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, ηα εγθιήκαηα ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη ηα 

θνξνινγηθά θαζεζηψηα, κεηαμχ άιισλ, δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθαίνπ. 

Απηέο νη νδεγίεο ηεο ΔΔ θαζνξίδνπλ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηηο ρψξεο κέιε, 

εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο, φπσο ηνλ 

«πξφηππν λφκν γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην» πνπ πέξαζε απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ Γίθαην (UNCITRAL). (Tiwari et al., 

2008) 

Νη λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ην λνκνζέηε πξνηίζεηαη λα 

δηαζθαιίζεη ηελ ηζνξξνπία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ζέηνληαο ηνπο θαλφλεο θαη ηε ξχζκηζε ηεο ρξήζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ θαη αλαδπφκελσλ ηερλνινγηψλ. Πε απηφ ην ζεκείν επηζεκαίλεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη νη θαλνληζκνί πνπ ηζρχνπλ γηα ην m-commerce γεληθά 

θαζνδεγνχληαη απφ πέληε αξρέο (Tiwari et al., 2008):  
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1. Λνκηθή εθηειεζηφηεηα ησλ ζπκβάζεσλ  

2. Ξξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ  

3. Ξξνζηαζία δεδνκέλσλ (θακία πεξηηηή, κε 

εμνπζηνδνηεκέλε ζπιινγή δεδνκέλσλ)  

4. Δκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ (πξνζηαζία 

εγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ απφ θαθή ρξήζε)  

5. Γηθαίσκα απηνδηάζεζεο (πξαγκαηνπνίεζε ή απφξξηςε 

κηαο αλαθνίλσζεο) 

 Ννκηθή Δθηέιεζε ηωλ πκβάζεωλ  

Κηα ζχκβαζε είλαη λνκηθά δεζκεπηηθή, φηαλ ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε θάλνπλ λνκηθά απνδεθηέο, ακνηβαίεο θαη αληίζηνηρεο δειψζεηο πξνζέζεσλ, 

δειαδή έλα απφζπαζκα απφ έλαλ πηζαλφ πειάηε γηα ηελ απφθηεζε ελφο αγαζνχ 

ή ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηνλ πσιεηή. Γηα ην ειεθηξνληθφ θαη 

ην m-commerce νη αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο εθαξκφδνληαη επηπξνζζέησο 

(Tiwari et al., 2008): 

α) Ζ δήισζε πξνζέζεσλ εθ κέξνπο ηνπ πειάηε κε ειεθηξνληθά κέζα 

είλαη λνκηθά απνδεθηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηεμάγεηαη κε κία ζαθή 

θαη ζθφπηκε πξάμε, π.ρ. επηβεβαίσζε ηεο παξαγγειίαο κε ηελ απνζηνιή 

ελφο θσδηθνχ επηβεβαίσζεο κέζσ SMS ζηνλ πσιεηή. 

β) Νη ειεθηξνληθέο ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ, θαη ην 

αγνξαζζέλ αγαζφ λα επηζηξαθεί, απφ ηνλ πειάηε εληφο δεθαηεζζάξσλ 

εκεξψλ απφ ηε ζπκθσλία ρσξίο λα πξνζδηνξίδεη θαλέλα ιφγν. Ν παξψλ 

θαλνληζκφο, σζηφζν, δελ ηζρχεη γηα ηα κε δηαξθή αγαζά (π.ρ. ηξφθηκα) ή 

κέζα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα αληηγξαθνχλ (π.ρ. κε 

ζθξαγηζκέλα αληίγξαθα ερεηηθά, βίληεν ή ινγηζκηθνχ). 

γ) Ν πσιεηήο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ πειάηε ζρεηηθά κε ηελ ηειηθή 

ηηκή ελφο αγαζνχ ή κηαο ππεξεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

θφξσλ θαη ινηπψλ εμφδσλ. Δμαηξέζεηο επηηξέπνληαη κφλν, αλ αζρνιείηαη 

κε επηρεηξεκαηηθνχο πειάηεο. 
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δ) Πε πεξίπησζε παξαβίαζεο (π.ρ. αδπλακία λα ελεκεξψζεη ηνλ πειάηε 

γηα ην δηθαίσκά ηνπ λα επηζηξέςεη ην αγαζφ εληφο δεθαηεζζάξσλ 

εκεξψλ), ε ζχκβαζε ζεσξείηαη άθπξε θαη ην αγαζφ κπνξεί λα 

επηζηξαθεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Νη δηεζλείο ζπλαιιαγέο δηέπνληαη απφ 

δχν δηαθνξεηηθέο αξρέο. ιεο νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ (B2B) δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο 

"ρψξαο θαηαγσγήο", δειαδή νη ζπλαιιαγέο ππφθεηληαη ζηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν πσιεηήο. Νη εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο ηεο (B2C) ζην ηκήκα ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο 

θαηαλαισηέο απφ ηελ άιιε πιεπξά δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο «ρψξαο 

πξννξηζκνχ», δειαδή νη ζπλαιιαγέο ππφθεηληαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο 

ζηελ νπνία ν θαηαλαισηήο δηακέλεη. 

 Πξνζηαζία Καηαλαιωηώλ θαη Γεδνκέλωλ  

Ζ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε απνηξνπή 

κε εμνπζηνδνηεκέλεο ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ θχξην 

κέιεκα γηα ηνλ λνκνζέηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ 

απφ ηε κία πιεπξά θαη λα απμήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ 

ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ εκπνξίνπ, απφ ηελ άιιε. Γηα ην ζθνπφ απηφ αξθεηά 

απζηεξέο ξπζκηζηηθέο πξνδηαγξαθέο έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ, π.ρ. (Tiwari et al., 

2008): 

α) Ρα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη, 

πθίζηαληαη επεμεξγαζία ή λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν κε ηε ξεηή 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε.  

β) Δάλ ν ρξήζηεο έρεη ηελ επηινγή λα δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, ν πσιεηήο πξέπεη λα εγγπεζεί φηη ε ζπκθσλία απηή 

κπνξεί λα δνζεί κφλν κε κία ζαθή θαη εζθεκκέλε πξάμε θαη ην θείκελν 

ηεο ελ ιφγσ ζπλαίλεζεο κπνξεί λα είλαη πξνζβάζηκν αλά πάζα ζηηγκή 

απφ ην ρξήζηε.  

γ) Ζ ζπγθαηάζεζε κπνξεί λα αλαθιεζεί απφ ην ρξήζηε αλά πάζα ζηηγκή.  
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δ) Ρα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δελ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε 

επεμεξγαζία γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ εθηφο απφ εθείλν γηα ηνλ νπνίν 

έρνπλ ζπιιερζεί ξεηά. 

 Καηεγνξίεο πνπ Δμαηξνύληαη από ην m-commerce  

Κεξηθέο απφ ηηο πνιχ ιίγεο θαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ έρνπλ εγθξίλεη απφ ηελ αμία ηεο νδεγίαο ηεο ΔΔ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

(2000/31/ΔΘ άξζξν 9 § 2) λα απαγνξεχζεη ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε 

ειεθηξνληθά κέζα είλαη:  

α) Νη ζπκβάζεηο πνπ ζεκειηψλνπλ ή κεηαβηβάδνπλ δηθαηψκαηα επί 

αθηλήηνπ πεξηνπζίαο, εθηφο απφ ηα δηθαηψκαηα κίζζσζεο. 

β) Νη ζπκβάζεηο νη νπνίεο απαηηνχλ εθ ηνπ λφκνπ ηελ πξνζθπγή ζε 

δηθαζηήξηα, δεκφζηεο αξρέο ή επαγγέικαηα πνπ αζθνχλ δεκφζηα εμνπζία, 

π.ρ. ζπκβνιαηνγξάθνη.  

γ) Νη ζπκβάζεηο πνπ δηέπνληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ δίθαην ή απφ ην 

δίθαην ηεο δηαδνρήο. Ζ ζπδήηεζε απηή δείρλεη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ην ειεθηξνληθφ θαη ην m-commerce ζηε Γεξκαλία. Νη αξρέο-

πιαίζηα είλαη, σζηφζν, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, δηεζλνχο 

ραξαθηήξα θαη αθνξνχλ φρη κφλν ην εζσηεξηθφ ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ 

ηεο Νκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο. 

3.3. ύγθξηζε Καλαιηώλ Ηιεθηξνληθνύ Δπηρεηξείλ  

Νη επαγγεικαηίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ δχλαληαη λα πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο κέζσ ηξηψλ βαζηθψλ ηξφπσλ απνζηνιήο. 

Υζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη ζηηο κέξεο καο ηείλνπλ λα σο επί ην πιείζηνλ λα 

βαζίδνληαη ζε SMS θαη βειηηζηνπνηεκέλεο γηα θηλεηά ηζηνζειίδεο. 

Πχκθσλα κε έξεπλα ησλ Johnson & Wannemacher (2011), 

απνδεηθλχεηαη φηη: 

 Νη ηζηνζειίδεο θηλεηψλ θπξηαξρνχλ ζηηο πξνζθνξέο θηλεηνχ 

επηρεηξείλ. Ξεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο επαγγεικαηίεο 
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ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ιέλε φηη ε εηαηξεία ηνπο έρεη κηα 

βειηηζηνπνηεκέλε γηα θηλεηφ ηζηνζειίδα, θαη ην 40% ζρεδηάδνπλ λα 

απνθηήζνπλ κηα. Ν ιφγνο είλαη επεηδή ε ρξήζε ησλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ ζην Γηαδίθηπν έρεη απμεζεί ζηαζεξά θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ιφγσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ φιν θαη πην πξνεγκέλσλ 

ζπζθεπψλ, ησλ mobile browsers, θαη ησλ θπςεινεηδψλ δηθηχσλ. Ρν 

πνζνζηφ ησλ ελειίθσλ Ακεξηθαλψλ ηδηφθηεησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην mobile web ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά 

εκεξεζίσο απμήζεθε απφ 4% ην 2007 ζε 13% θαηά 2010. 

 Ρν SMS κάξθεηηλγθ θαη νη εηδνπνηήζεηο εμππεξέηεζεο εμαθνινπζνχλ 

λα θπξηαξρνχλ. Ρα κελχκαηα θεηκέλνπ, ε παιαηφηεξε θαη πην απιή 

κέζνδνο παξάδνζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, εμαθνινπζεί λα είλαη ην πην 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν είδνο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. Απφ ην 2008 έσο ην 2010, ε πηνζεζία κηαο κεγάιε 

κεξίδαο δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα θηλεηά έρεη απμεζεί ζεκαληηθά, αιιά 

αθφκε SMS εμαθνινπζεί λα θπξηαξρεί. Πηηο ΖΞΑ, ην πνζνζηφ ησλ 

ελειίθσλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε απφ ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ SMS ηνπιάρηζηνλ ζε εβδνκαδηαία βάζε αλέβεθε απφ 

ην 30% ην 2007 ζην 56% ην 2010. Απηφ δελ απνηειεί έθπιεμε, ηα 

SMS είλαη ε δεχηεξε πην θνηλή κέζνδνο παξάδνζεο κεηαμχ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ζηξαηεγηθήο 

θαλαιηψλ: Ξάλσ απφ ην ήκηζπ ησλ εξσηεζέλησλ δειψλνπλ φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ επί ηνπ παξφληνο SMS είηε γηα ηελ εκπνξία είηε γηα 

ηελ ππεξεζία εηδνπνηήζεσλ. Νη εηδνπνηήζεηο απηέο θπκαίλνληαη απφ 

ηνλ έιεγρν ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ 

εηδνπνηήζεσλ παξάδνζεο. 

 Ρα ζηειέρε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ έρνπλ κεγάια ζρέδηα γηα ηηο 

downloadable apps. Ζ επηηπρία ησλ smartphones θαη πην πξφζθαηα 

ησλ ηακπιεηψλ φπσο ην iPad, καδί κε ηα Apple, Android, BlackBerry 

θαη ησλ θαηαζηεκάησλ apps, έρεη νδεγήζεη πνιιά ζηειέρε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη κηα app γηα θηλεηφ είλαη έλα must have. Ξεξίπνπ 

43% ησλ εξσηεζέλησλ επαγγεικαηηψλ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ 

πξνζθέξνπλ iPhone app θαη ην άιιν 50% ζρεδηάδεη λα πξνζθέξεη 
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έλα. Θαη ελψ κφιηο ην 24% έρεη εθαξκνγέο γηα άιιεο πιαηθφξκεο, 

έλα επηβιεηηθφ 60% έρεη ζρέδηα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο.  

3.4. Μειινληηθέο Σάζεηο 

Πε απηφ ην ζεκείν επηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ άθημε ησλ αζχξκαησλ 

δηθηχσλ 3G ζηελ αγνξά θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηζρπξψλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, ε 

κεηαβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο είλαη γεγνλφο. Έηζη, ζε 

κεξηθά ρξφληα απφ ηψξα εθηηκάηαη φηη νη επηρεηξήζεηο ζα δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο κέζσ ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο είηε απφ ην γξαθείν ή ηελ έδξα 

ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη απφ άιινπο ρψξνπο θαη’ επηινγή ηνπ δηαρεηξηζηή βάζεη 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ θηλεηνχ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Ππλεπψο, φιεο νη ππεξεζίεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζα κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ απφ ηελ άλεζε ηεο νηθίαο ηνπ 

δηαρεηξηζηή ή απφ νπνπδήπνηε αιινχ, ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε γηα δηαηήξεζε 

κεγάισλ θηηξίσλ γξαθείσλ αλαγθαζηηθά. (Barjis & Barjis, 2005) 

ιεο απηέο νη αιιαγέο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζην εγγχο κέιινλ, θαζψο ε 

επηρείξεζε θηλεηνχ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ απνηειεί ηελ επηρείξεζε ηνπ 

κέιινληνο. Υζηφζν, απηήλ ηε ζηηγκή, ππάξρνπλ αθφκα ππεξαξθεηέο πξνθιήζεηο 

θαη ζέκαηα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πξνζαξκνγή θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε απηφλ ηνπ θηλεηνχ 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Πην εγγχο κέιινλ, ηέινο, εθηηκάηαη φηη ην θηλεηφ 

επηρεηξείλ ζα κπνξεί λα απμήζεη επίζεο ηελ παξαγσγηθφηεηα, αιιά θαη ηελ άλεζε 

φζνλ αθνξά ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο θαηαλαισηέο 

γεληθφηεξα ηα επφκελα ρξφληα. (Barjis & Barjis, 2005) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ 

Πηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί, αλαθέξεηαη ε ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηνπ 

θηλεηνχ επηρεηξείλ θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε πεξηβάιινληνο (εμσηεξηθφ, 

εζσηεξηθφ, Stakeholders), νη ηνκείο εθαξκνγήο ηνπ, ε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο 

θαη ε αλάδεημε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

4.1. Αλάιπζε Πεξηβάιινληνο 

Πε φιν ηνλ θφζκν, ην m-commerce απμάλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο. Νη 

εγέηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη ζηξαηεγηθήο θαλαιηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

B2B θαη B2C βξίζθνληαη ζηελ πξψηε γξακκή: ην 94% ησλ εξσηεζέλησλ 

δηαρεηξηζηψλ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ήηαλ ππεχζπλνη ή εκπιεθφκελνη ζην 

ζρεδηαζκφ κηαο ζηξαηεγηθήο θηλεηνχ επηρεηξείλ. Νη αζαθείο ζηξαηεγηθέο γηα ην 

θαλάιη, ε έιιεηςε ηερλνγλσζίαο, θαζψο θαη νη ηερληθέο πξνθιήζεηο εκπνδίδνπλ 

ηελ εθηέιεζε, θαζψο νη επαγγεικαηίεο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θάλνπλ αγψλα 

δξφκνπ, γηα λα θαιχςνπλ ηε δηαθνξά κε ηελ πςειή πηνζέηεζε ησλ θηλεηψλ 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο.  

Ζ δεκηνπξγία κηαο ζηξαηεγηθήο θηλεηνχ επηρεηξείλ απαηηεί ηε 

δηαιεηηνπξγηαθή ζπλεξγαζία θαη ηε κεζνδηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο, πνπ μεθηλά κε ηελ εμέηαζε ηεο ρξήζεο απφ ηνλ πειάηε ηνπ 

θαλαιηνχ m-commerce θαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο κεηξήζεηο. Νη επαγγεικαηίεο 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη ζηξαηεγηθήο θαλαιηνχ πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ην θαηά 

πφζν ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαλαιηνχ θηλεηνχ επηρεηξείλ, απηά ηεο 

απιφηεηαο, ηεο ακεζφηεηαο θαη ησλ πιαηζίσλ κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζε 

πνιπθαλαιηθφηεηα, θίλεζε κεηαμχ θαλαιηψλ ή πξνζθνξέο κφλν απφ ην θηλεηφ 

(Johnson & Wannemacher 2011). 

 Νη επαγγεικαηίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ νδεγνχλ ή ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμε θηλεηψλ ζηξαηεγηθψλ m-commerce 

Πε φιν ηνλ θφζκν ην θαλάιη πνπ αλαθέξεηαη ζην θηλεηφ επηρεηξείλ 

απμάλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο. Νη άλζξσπνη ζε θάζε ρψξα αγνξάδνπλ 
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φιν θαη πην πξνεγκέλεο ζπζθεπέο, νη εηαηξείεο μεθηλνχλ smartphone 

apps θαηά ρηιηάδεο θαη νη θαηαλαισηέο, αιιά θαη νη επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηά ηειέθσλα γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ν έιεγρνο ηνπ θαηξνχ, ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

εθπηψζεσλ, ηα ςψληα, ή απνζηνιή θαη ιήςε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Θαζψο ε πηνζέηεζε ησλ θηλεηψλ απμάλεηαη νη 

επαγγεικαηίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ 

αληίζηνηρνπ θαλαιηνχ θαινχληαη λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη ζπζθεπέο απηέο ζα ελζσκαησζνχλ κε ηηο ππάξρνπζεο 

πσιήζεηο ηνπο θαη ηα θαλάιηα παξνρήο ππεξεζηψλ.  

Ζ ηαρεία έγθξηζε ηνπ θαλαιηνχ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη κηα 

θξίζηκε θηλεηήξηα δχλακε ζηελ αλάγθε γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ λα εμειίμνπλ ηε ζηξαηεγηθή ειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ θαη ηηο πξάμεηο ηνπο ζην επέιηθην εκπφξην. Δίλαη αλάγθε νη 

επαγγεικαηίεο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ λα δηακνξθψζνπλ ηνπο 

πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, γηα λα κείλνπλ κπξνζηά απφ ηνλ 

ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ηεο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Ρν θαλάιη 

θηλεηψλ έρεη δεη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο απφ νπνηαδήπνηε άιιν 

θαηαλαισηηθφ κέζν ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. (Johnson & 

Wannemacher 2011) 

 Νη εγέηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ είλαη ππεχζπλνη ή ζπκκεηέρνπλ 

ζηε ζηξαηεγηθή θηλεηψλ m-commerce ηεο εηαηξείαο ηνπο  

Νη εγέηεο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ βξίζθνληαη ζην ηηκφλη ή 

ηνπιάρηζηνλ ζην ηξαπέδη ηνπ ζρεδηαζκνχ θηλεηψλ ησλ εηαηξεηψλ 

ηνπο: ην 94% ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ήηαλ ππεχζπλνη ή εκπιέθνληαλ ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο θηλεηνχ επηρεηξείλ (Johnson & 

Wannemacher 2011). 

 Νη πεξηζζφηεξεο ζηξαηεγηθέο m-commerce βξίζθνληαη αθφκε ζηα 

πξψηα ηνπο ζηάδηα  
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Ρν 89% ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ηεο εηαηξείαο ηνπο έρνπλ κηα νινθιεξσκέλε 

ζηξαηεγηθή. Νη επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζε πνιχ δηαθνξεηηθά ζηάδηα 

ζηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηνπο, παξφια απηά κεηαμχ απηψλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ, ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο παξαδέρνληαη φηη ε 

ζηξαηεγηθή ηνπο είλαη ζηα ζπάξγαλα θαη φηη κφιηο έρνπλ αξρίζεη λα 

εξγάδνληαη ζε κηα ζηξαηεγηθή. Γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ησλ εξσηεζέλησλ πξνζαλαηνιίζηεθαλ 

ζε πηινηηθέο εθαξκνγέο θαη 36% ησλ εξσηεζέλησλ θαη 

παξαθνινχζεζαλ ηνπο πειάηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπο, γηα λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Γηα θάπνηνπο 

εγέηεο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη ζηξαηεγηθήο θαλαιηνχ απηή ε 

δηαδηθαζία έξεπλαο απέδσζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ-ζηφρν γηα ηηο 

πξνζθνξέο θηλεηψλ: 26% ιέλε φηη ην λα αγγίμνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ηκήκαηα ησλ θαηαλαισηψλ, απνηειεί ηελ θνξπθαία πξνηεξαηφηεηα 

γηα ην θαλάιη θηλεηψλ (Johnson & Wannemacher 2011). 

 Νη επηρεηξήζεηο αθηεξψλνπλ ζεκαληηθνχο αλζξψπηλνπο πφξνπο ζην 

ηνκέα ηνπ m-commerce 

ρη πνιχ θαηξφ πξηλ, αθφκε θαη νη πξννδεπηηθέο εηαηξείεο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ κφλν έλα ή δχν άηνκα ζην θαλάιη θηλεηψλ, αιιά 

απηφ έρεη αιιάμεη. Νη επαγγεικαηίεο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαλαιηψλ πνπ ξσηήζεθαλ έρνπλ θαηά κέζν φξν έμη 

εξγαδφκελνπο πνπ εζηηάδνληαη ζην θηλεηφ επηρεηξείλ. Έλα αμηνδήιεπην 

9% ησλ επαγγεικαηηψλ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ιέλε πσο ε εηαηξεία 

ηνπο έρεη 15 ή πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο πνπ εξγάδνληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. (Johnson & Wannemacher 2011) 

4.1.1. Οη πέληε δπλάκεηο ηνπ Porter 

Ζ εμσηεξηθή αλάιπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ κηθξν – πεξηβάιινληνο, σο 

εξγαιείν, γίλεηαη κέζσ ηνπ κνληέινπ ησλ «5 δπλάκεσλ ηνπ Porter». Ξην 

αλαιπηηθά, νη δπλάκεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο αθφινπζνπο ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο παξάγνληεο: 
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 ε απεηιή ησλ λενεηζεξρφκελσλ  

 ε απεηιή ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 

 ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ησλ θαηαλαισηψλ 

 ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ησλ πξνκεζεπηψλ 

 ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κέζα ζηνλ ίδην θιάδν 

 (Porter, 1980) 

4.1.2. Αλάιπζε SWOT 

 Ζ αλάιπζε SWOT εηαηξείαο, σο εξγαιείν, έγθεηηαη ζηελ αλάιπζε θαη 

πεξηγξαθή ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ 

επέξρνληαη, αιιά θαη ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ αδχλαησλ 

ζεκείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ επηθείκελσλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη (Armstrong & Kotler, 2009, Kotler et al., 2009). 

4.2. ηξαηεγηθή Αλάιπζε  

Γεκηνπξγψληαο ηε ζσζηή ζηξαηεγηθή θηλεηνχ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, ν 

επηρεηξεκαηίαο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε θάπνηα εξσηήκαηα φπσο: κε ηελ 

επθαηξία λα απμάλεηαη ηφζν πνιχ ην ζπγθεθξηκέλν θαλάιη, πψο ζα πξέπεη νη 

επαγγεικαηίεο θηλεηνχ επηρεηξείλ θαη ζηξαηεγηθήο θαλαιηψλ λα ην πξνζεγγίδνπλ, 

θ.ιπ. Πήκεξα, νη επαγγεικαηίεο θηλεηνχ επηρεηξείλ ζπρλά μεθηλνχλ ηηο 

πξσηνβνπιίεο θηλεηήο κε ηε βνήζεηα ελφο θνκβηθνχ ζεκείνπ, νινθιήξσζεο 

ζπζηεκάησλ ή νξγαληζκψλ κε εκπεηξία θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ξξνηείλεηαη ε 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη ηελ 

αλαδήηεζε λα εηζαρζνχλ ζηαδηαθά λέεο ρξήζηκεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο 

(Johnson & Wannemacher 2011). 

Νη πην επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο m-commerce γηα ηε δξνκνιφγεζε ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ πεξηιακβάλνπλ (Johnson & Wannemacher 2011): 

 Ξξνλνεηηθφ ζρεδηαζκφ πξηλ ην μεθίλεκα 

Απιή αιιά απνηειεζκαηηθή, ε κεζνδνινγία POST ηεο Forrester 

Mobile είλαη ε ξαρνθνθαιηά κηαο επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ην θαλάιη 

θηλεηνχ επηρεηξείλ. Νη επαγγεικαηίεο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ζε εηαηξείεο 
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ζε φιν ηνλ θφζκν θαζψο θαη ζε έλα επξχ θάζκα βηνκεραληψλ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ POST γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ θηλεηνχ 

επηρεηξείλ πνπ λα πιεξνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο-ζηφρνπ ηνπο. Ξνιινί επηιέγνπλ λα μεθηλήζνπλ κε κηα αλάιπζε 

ησλ επηπέδσλ εμεηδίθεπζεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Ζ Forrester Mobile 

Technographics παξέρεη έλα αξρηθφ ζηηγκηφηππν πςεινχ επηπέδνπ πνπ 

δείρλεη πφζν πεξίπινθν είλαη ην θνηλφ-ζηφρνο. Γείρλεη ην ηη είλαη δπλαηφ 

λα γίλεη κε ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, γηα παξάδεηγκα δείρλεη πφζν 

απφ ην θνηλφ κπνξεί λα πξνζεγγηζζεί κε ηηο εθαξκνγέο ή ηα SMS. 

 Ηεξάξρεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ 

Ρα ηέζζεξα βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο POST έρνπλ έλα πξάγκα 

θνηλφ: ηελ ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ. Ρν Convenience Quotient παξέρεη 

έλα πιαίζην γηα ηελ ηεξάξρεζε ηεο πξσηνβνπιίαο θηλεηνχ επηρεηξείλ. Έρεη 

δηαπηζηψζεη πσο ππάξρνπλ ηξία θξηηήξηα εμάξηεζεο ηεο θηλεηήο πνπ 

πξνβιέπνπλ αλ νη ρξήζηεο ζα θχγνπλ καθξηά απφ ηνλ ππνινγηζηή θαη ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν γηα ππεξεζίεο θηλεηήο. Απηά 

ηα ηξία θξηηήξηα είλαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε ακεζφηεηα, ε απιφηεηα 

θαη ην πιαίζην. Υο παξάδεηγκα, νη εγέηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ηεο 

Steve Madden, κηαο εηαηξείαο ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο ζχγρξνλσλ 

παπνπηζηψλ θαη αμεζνπάξ, επέιεμε λα θηλεζεί ζην ρψξν ησλ θηλεηψλ, κε 

γλψκνλα ηελ άκεζε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 

δηθηπαθφ ηφπν θηλεηήο ηεο επηρείξεζεο θαη φρη κε ηνπο γξήγνξεο 

αληαπφθξηζεο QR θσδηθνχο, ηα θνππφληα θηλεηήο, ηα point-of-sale (POS) 

θαη ηηο πιεξσκέο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 

 Γηαηκεκαηηθή νκάδα 

Ζ ηδηνθηεζία ηνπ θηλεηνχ επηρεηξείλ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

πξνζέγγηζε φηη ην θηλεηφ είλαη άιιε κηα ζπληζηψζα ηεο πνιπθαλαιηθήο 

ζηξαηεγηθήο. Ρν γεγνλφο φηη ην ςεθηαθφ ζπλδέεηαη ζπρλά κε ην online 

εληζρχεη ην επηρείξεκα απηφ θαη αζεηεί ηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο. Αλ 

θαη απηφ είλαη έλα κεγάιν ζεκείν εθθίλεζεο, νη επθαηξίεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

θηλεηψλ πάλε πνιχ πην πέξα απφ ηελ έξεπλα ζην Γηαδίθηπν, ηηο αγνξέο, 
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θαη ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ. Λέεο επθαηξίεο ζηνλ ηνκέα ησλ θηλεηψλ 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ ζα είλαη ξηδσκέλεο ζηηο 

πιεξσκέο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ζηα πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο, ζην 

in-store, ζην in-airport θαη ζε εκπεηξίεο ζηα ζεκεία ησλ πεξηζηαηηθψλ. Νη 

δεκηνπξγνί ζηξαηεγηθψλ κε επξχηεξε επζχλε γηα ηηο πσιήζεηο, ην 

κάξθεηηλγθ, ηε δηαλνκή θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζα πξέπεη λα 

αμηνινγνχλ ην πψο ηα θηλεηά κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ νηθνδφκεζε 

κηαο θαιχηεξεο επηρείξεζεο. Ιακβάλνληαο ππφςε ηα νθέιε ησλ θνηλψλ 

ππνδνκψλ, νη επαγγεικαηίεο ηνπ θηλεηνχ επηρεηξείλ ζα πξέπεη λα 

ζρεκαηίζνπλ θαη λα εξγαζηνχλ ζε δηαηκεκαηηθέο νκάδεο γηα λα 

ιακβάλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε ξφινπ. 

 Παθήο κεηξήζεηο θαη βαζηθνί δείθηεο απφδνζεο (KPIs) γηα λα κεηξεζεί 

ε επηηπρία 

πσο ε θπθινθνξία θαη νη επηζθέςεηο δε δίλνπλ πιήξεηο 

εηθφλεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ή ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο 

ηζηνζειίδαο, έηζη θαη νη κεηξήζεηο απηέο είλαη πνιχ βαζηθέο γηα ην 

θαλάιη θηλεηήο θαη νη επαγγεικαηίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ 

πξέπεη λα θαζηεξψζνπλ πινπζηφηεξα κέηξα επηηπρίαο θαηά ηελ 

έλαξμε εθηέιεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ θηλεηνχ επηρεηξείλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηα δηαζέζηκα ραξαθηεξηζηηθά πξνζθέξνπλ ζηνπο 

εγέηεο θηλεηνχ επηρεηξείλ κηα βαζχηεξε θαη πην ηζρπξή άπνςε γηα ην 

πψο νη πξνζθνξέο θηλεηήο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πηνζεηνχληαη απφ 

ηνπο πειάηεο. Δπηπιένλ, ηα κέηξα πνπ θάλνπλ απνινγηζκφ ηεο 

ρξήζεο άιισλ θαλαιηψλ θηλεηψλ πνπ πηνζεηνχληαη -πφζεο πσιήζεηο 

ζπλνιηθά θάλνπλ νη έκπνξνη θηλεηήο γηα παξάδεηγκα- επηηξέπνπλ 

ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ λα δνπλ ηελ 

επίδξαζε πνπ έρεη ην θαλάιη θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε άιια θαλάιηα. 
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4.2.1. Σνκείο Δθαξκνγήο Κηλεηνύ Δπηρεηξείλ  

Ζ απνδνρή ηνπ θηλεηνχ επηρεηξείλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο ζα ζπλερίζεη λα 

απμάλεηαη. Νη επαγγεικαηίεο ηνπ θηλεηνχ επηρεηξείλ ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ην λα 

θαηαιάβνπλ ην ξφιν ησλ θαλαιηψλ θηλεηήο είλαη κηα δχζθνιε κάρε ελάληηα ζην 

ρξφλν. Ζ ηαρχηεηα πηνζέηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ απμάλεηαη θαη νη 

επαγγεικαηίεο ζπεχδνπλ λα παξέρνπλ ιχζεηο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ξεξηκέλνπκε απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο λα απμεζνχλ ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο, θαζνδεγνχκελεο απφ ηξεηο θχξηεο δπλάκεηο: απηνί πνπ θαηαλννχλ 

ηελ θηλεηή δπλακηθφηεηα ζα γίλνπλ πην ελεξγνί πειάηεο, ηα smartphones θαη ηα 

tablets ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη ε επηθξαηνχζα ηάζε θαη νη αλαδπφκελεο αγνξέο 

ζα απμεζνχλ ζηηο ηάμεηο ησλ θαηαλαισηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ζ δξακαηηθή 

αχμεζε ηνπ θαλαιηνχ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο κπνξεί λα βξεζεί ζε πνιιά είδε 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ νη εγέηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ επηβιέπνπλ, απφ 

ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε έσο ην ιηαληθφ εκπφξην (Johnson & Wannemacher 

2011). 

 Ραμίδηα θαη θηινμελία: νη θηλεηέο ζπζθεπέο θαη νη ηαμηδηψηεο 

απνηεινχλ κηα ινγηθή πξνζαξκνγή 

Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία πηνζέηεζε γξήγνξα ην ρψξν ησλ 

θηλεηψλ, νη πξνκεζεπηέο ηαμηδησηηθψλ πξντφλησλ αλαδεηνχλ θάζε 

επθαηξία γηα λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο άκεζα, κε 

απνηέιεζκα ηηο πξνεγκέλεο πξνζθνξέο θηλεηψλ φπσο ε εθαξκνγή 

γηα check-in απφ θηλεηφ ηειέθσλν ηεο American Airlines. Δπηπιένλ, ε 

«on-the-go» θαη ε άκεζε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηαμηδηψλ 

θαη ηεο θηινμελίαο, καδί κε ην πςειφ επίπεδν ηερλνινγηθήο άλεζεο ζε 

πνιιά επαγγεικαηηθά θαη αλαςπρήο ηαμίδηα, θάλνπλ ην θαλάιη 

θηλεηήο ινγηθά θαηάιιειν γηα πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ηαμηδηψλ. Ζ 

θαηαιιειφηεηά ηνπο είλαη εκθαλήο θαη ζηα πνζνζηά έγθξηζεο. 

Ξεξηζζφηεξνη απφ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο online ελήιηθεο ζηηο ΖΞΑ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη SMS ή ην θηλεηφ ηνπο ζην Web γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηαμίδηα φπσο ε θξάηεζε 

δσκαηίνπ ζε μελνδνρείν ή ν έιεγρν ηεο πηήζεο ηνπο, θαηά ην 

παξειζφλ έηνο. Δπηπιένλ, ην 11% ησλ online ελειίθσλ ζηηο ΖΞΑ 
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έρνπλ θαηεβάζεη ηαμίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε mobile app, φπσο 

εθαξκνγέο ηνπ TripAdvisor γηα ην iPhone θαη ην iPad ή ηελ iPhone 

app ηεο American Airlines (Johnson & Wannemacher 2011). 

 Ιηαληθή: έξεπλα πξντφληνο ζηα ππέξ ησλ πσιήζεσλ ζήκεξα 

Δλψ ιίγνη πειάηεο θάλνπλ αγνξέο πξντφλησλ απφ ηα θηλεηά 

ηνπο ζήκεξα, νη θηλεηέο ζπζθεπέο ηνπο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα εξεπλήζνπλ ηελ αγνξά, ελψ βξίζθνληαη ζε έλα θαηάζηεκα ή 

ππνθαηάζηεκα θαη λα ιακβάλνπλ ζηνρεπκέλεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο 

γηα ηα ζπγθεθξηκέλα θαηαζηήκαηα. Πήκεξα, ε offline επεξεαδφκελε 

επθαηξία είλαη κεγαιχηεξε απφ ην άκεζν εκπφξην κέζσ θηλεηνχ, αιιά 

ππάξρνπλ ζεκάδηα φηη ε αγνξά ηνπ εκπνξίνπ κέζσ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζα απνγεησζεί κέζα ζηα επφκελα δχν ρξφληα. Πηελ 

Δπξψπε, ην 16% ησλ online αγνξαζηψλ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηήζεη 

ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν γηα ελέξγεηεο αγνξψλ. Πηηο ΖΞΑ, ην 13% 

ησλ Ακεξηθαλψλ ελειίθσλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε κε θηλεηφ 

ηειέθσλν έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη κηα θνξεηή ζπζθεπή γηα λα 

αγνξάζνπλ έλα πξντφλ ρσξίο λα κηιήζνπλ ζε θαλέλαλ. Πρεδφλ νη 

κηζνί απφ απηνχο ηνπο αγνξαζηέο θηλεηήο έρνπλ θάλεη ηελ αγνξά 

ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα θηλεηφ δηθηπαθφ ηφπν, ελψ ιηγφηεξν απφ 

ην έλα πέκπην ηελ έθαλαλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα κηα εθαξκνγή 

αγνξψλ φπσο ην RedLaser ή ην Kraft iFood Assistant. Δπηπιένλ, ην 

29% ησλ αγνξαζηψλ κέζσ θηλεηψλ ζηηο ΖΞΑ ιέλε φηη έρνπλ 

δαπαλήζεη 100$ ή πεξηζζφηεξα θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, κέζσ ηνπ 

θαλαιηνχ θηλεηήο, θαη ην κέζν πνζφ πνπ δαπαλήζεθε γηα αγνξέο 

κέζσ θηλεηήο ην 2010 ήηαλ 62,9$. Νη ιηαληθέο επηρεηξήζεηο 

αλεβαίλνπλ, ην eBay έρεη ήδε αλαθέξεη παγθφζκηα έζνδα ζρεδφλ 2 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ απφ ην θαλάιη θηλεηήο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 2010 θαη κέρξη ζήκεξα έρεη πεξηζζφηεξα απφ 30 εθαηνκκχξηα 

downloads ησλ δηαθφξσλ εθαξκνγψλ γηα θηλεηά (Johnson & 

Wannemacher 2011). 
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 Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο: ην mobile banking ζα εθηνπίζεη ηηο 

online ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 

Δπεηδή νη ηερλνινγίεο φπσο νη εθαξκνγέο γηα smartphone 

αθήλνπλ ηνπο πειάηεο λα εθηεινχλ πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο 

απινχζηεξα, γξεγνξφηεξα θαη πην εχθνια απφ φηη ζε έλα ππνινγηζηή, 

ε Forrester εθηηκά φηη ζα εθηνπίζνπλ ηηο online ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο 

γηα ηηο ζπλήζεηο αιιειεπηδξάζεηο. Πηηο ΖΞΑ, αλακέλνπκε ν αξηζκφο 

ησλ πειαηψλ ηνπ mobile banking λα πεξάζεη ηα 50 εθαηνκκχξηα 

κέρξη ην Γεθέκβξε ηνπ 2015. Πήκεξα, ην 18% ησλ Δπξσπαίσλ 

ρξεζηκνπνηνχλ θάζε είδνπο mobile banking, κε κφλν ην 13% ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Ξεξαηηέξσ, ε Forrester έρεη δεη 

απμεκέλε πηνζέηεζε ησλ επελδχζεσλ κέζσ θηλεηήο θαη ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ επελδπηψλ. Ρν 11% ησλ online 

ελειίθσλ ζηηο ΖΞΑ κε έλαλ ινγαξηαζκφ επελδχζεσλ είλαη ηψξα 

επελδπηέο κέζσ θηλεηήο. Ξαξαδείγκαηα εθαξκνγψλ mobile banking 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εθαξκνγή γηα iPhone ηεο Deutsche Postbank πνπ 

παξέρεη έλαλ εληνπηζκφ ΑΡΚ πνπ δείρλεη ζηνπο πειάηεο ην 

πιεζηέζηεξν ΑΡΚ απφ ην νπνίν κπνξνχλ λα θάλνπλ αλάιεςε 

κεηξεηψλ θαη ηνπο βνεζά λα πάλε ζε απηφ. Δπηπξνζζέησο, ε 

Forrester εληφπηζε ιίγνπο παξφρνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

επηρείξεζεο επελδχζεσλ Generali France θαη ηεο ηζξαειηλήο 

αζθαιηζηηθήο Migdal, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην θαλάιη θηλεηήο γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηξίηα κέξε, φπσο αλεμάξηεηνη παξάγνληεο θαη 

νηθνλνκηθή ζχκβνπινη (Johnson & Wannemacher 2011). 

 γεηνλνκηθή πεξίζαιςε: ηα ζρέδηα πξνρσξνχλ παξά ην ρακειφ 

ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ 

Νη επαγγεικαηίεο θηλεηνχ θαη ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ζηα 

πξνγξάκκαηα πγείαο πηζηεχνπλ φηη ε κεηαξξχζκηζε ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ησλ ΖΞΑ απνιακβάλεη πξνζνρήο, φιν θαη πεξηζζφηεξνη 

πειάηεο ζα αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπλαιιάζζνληαη απεπζείαο κε ηα 

θαλάιηα self-service, φπσο ην Γηαδίθηπν θαη ηα θηλεηά. Υο εθ ηνχηνπ, 

ηα ζρέδηα γηα ηελ πγεία θαη ηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 
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ζηηο ΖΞΑ αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνπλ θαη λα μεθηλνχλ ιχζεηο θηλεηήο. 

Απηέο νη πξνζπάζεηεο πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηελ αλάπηπμε ιχζεσλ 

θηλεηήο γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ πειαηψλ, ζην 

θφζηνο ειέγρνπ θαη ζην λα παξάζρνπλ θαιχηεξε θξνληίδα ζηνπο 

πειάηεο, θαη ζηελ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ησλ πσιήζεσλ. Ζ 

πνιππινθφηεηα ηεο επηινγήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ελφο ζρεδίνπ γηα ηελ 

πγεία ζεκαίλεη φηη νη θαηαλαισηέο ζα πηνζεηήζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θηλεηήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε πνιχ 

βξαδχηεξν ξπζκφ απφ φηη απηέο ησλ ηαμηδηψλ ή ηεο ιηαληθήο 

πψιεζεο, αιιά ε ζπλνιηθή ελδπλάκσζε ησλ θαηαλαισηψλ πνπ 

έξρεηαη κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηα ζρέδηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

ζηηο ΖΞΑ ζα δεκηνπξγήζεη ζηξαηεγηθέο θηλεηήο γηα πειάηεο πνπ 

ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο. Ξαξαδείγκαηα ησλ ηξερνπζψλ 

πξνζπαζεηψλ πεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Aetna αζθάιηζεο 

πγείαο, ηα νθέιε, ηελ αλαδήηεζε, θαη ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο ηεο 

ζπληαγήο. Ρηο επηινγέο βνήζεηαο ηνπ Highmark γηα θξνληίδα, 

ζεξαπεία θαη βαζηθέο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα παηρλίδηα θαη ηηο 

εθαξκνγέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο άζθεζεο ηεο Humana (Johnson & 

Wannemacher 2011). 

4.2.2. Γηακόξθωζε ηξαηεγηθήο θαη Αλάδεημε Αληαγωληζηηθνύ 

Πιενλεθηήκαηνο 

Ζ ζεσξία πνπ βαζίδεηαη ζηνπο πφξνπο (RBV) αλαιχεη θαη εξκελεχεη ηνπο 

εζσηεξηθνχο πφξνπο ησλ νξγαληζκψλ θαη ηνλίδεη πφξνπο θαη δπλαηφηεηεο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επίηεπμε βηψζηκσλ αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ. Νη πφξνη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο εηζξνέο πνπ επηηξέπνπλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο λα δηεμάγνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Νη εζσηεξηθνί πφξνη θαη 

ηθαλφηεηεο θαζνξίδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ γίλνληαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο αληαγσλίδνληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Πχκθσλα κε ηελ 

RBV, δελ είλαη φινη νη πφξνη ηεο εηαηξείαο ζηξαηεγηθνί πφξνη. Αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζπκβαίλεη κφλν φηαλ ππάξρεη κηα θαηάζηαζε εηεξνγέλεηαο πφξσλ 

(δηαθνξεηηθέο πεγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ) θαη αθηλεζία πφξσλ, δειαδή ε 

αδπλακία ησλ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε πφξσλ απφ άιιεο 

επηρεηξήζεηο (Madhani 2009). 
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Ξαξά ην γεγνλφο φηη βαζηδφκελε ζηνπο πφξνπο ζεσξία (RBV) έρεη 

αλαδεηρζεί σο κία απφ ηηο ζεκαληηθέο ζεσξίεο ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο, 

ιέγεηαη φηη έρεη αγλνεζεί ν ξφινο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ σο δπν απφ ηηο θξίζηκεο πεγέο ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο κηαο επηρείξεζεο. Αθφκα θαη ζήκεξα, φηαλ ε έξεπλα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ζε δήηεζε, νη πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο έξεπλεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα έλα κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο γηα ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε, 

βιέπεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα σο «έλα θάληαζκα πνπ ζηνηρεηψλεη ην νηθνλνκηθφ 

κνληέιν». (Tokuda 2005) 

Νη θιαζηθνί πφξνη, ε ηερλνινγία θαη ην ROI είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ζε 

φηη αθνξά πξνζπάζεηεο θηλεηνχ επηρεηξείλ. Πίγνπξα νη επαγγεικαηίεο 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ είλαη αηζηφδνμνη φζνλ αθνξά ζηηο πξννπηηθέο ηνπο γηα ην 

θαλάιη θηλεηψλ, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη λα είλαη φια ξφδηλα. Νη 

εγέηεο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη ζηξαηεγηθήο θαλαιηψλ βαδίδνπλ πξνο γλσζηά 

εκπφδηα, πξνζπαζψληαο λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο 

θηλεηνχ επηρεηξείλ (Johnson & Wannemacher 2011). 

Ξην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη φηη ηζρχνπλ ηα αθφινπζα ζχκθσλα κε 

ηνπο (Johnson & Wannemacher 2011): 

 Δμαζθάιηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

 Αμηνιφγεζε ηεο επηηπρίαο θαη ηνπ ROI 

 Γεκηνπξγψληαο θαλάιη θηλεηνχ επηρεηξείλ θαη ηερληθή 

εκπεηξνγλσκνζχλε 

Θαζψο, ην mobile computing έρεη δηεηζδχζεη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πηπρέο 

ηεο δσήο, πξνζσπηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, ε σξηκφηεηα ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ησλ αληηιεπηψλ θαη πξαγκαηηθψλ «κπνξψ» επέηξεςαλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζην εκπφξην, απνδίδνληαο ηελ πεξηνρή ηνπ θηλεηνχ εκπνξίνπ (m-

commerce). Ζ ζπλερψο εμειηζζφκελε ηερλνινγία ηνπ ηνπίνπ ηεο θηλεηήο 

πεξηιακβάλεη ζπζθεπέο, ινγηζκηθά, εθαξκνγέο θαη δίθηπα πνπ απνηεινχλ 

πξνθιήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θηλεηψλ εθαξκνγψλ εκπνξίνπ. Ζ εζηίαζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ επηπέδνπ θαη ε θαηαλφεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ γηα ην 

θηλεηφ εκπφξην επηηξέπεη ζηηο εθαξκνγέο ηνπο λα επηθεληξσζνχλ ζηελ αλάπηπμε 
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θαηλνηφκσλ ιχζεσλ πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηα εκπνξηθά 

νθέιε ηεο θηλεηήο (Khawar 2010). 

Αξθεηέο εηαηξείεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί γηα λα παίμνπλ έλα πνιχπιεπξν 

ξφιν ζηελ αγνξά ηνπ θηλεηνχ εκπνξίνπ, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα εληειψο λέν 

επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν, φπνπ ζπρλά νη παίθηεο έρνπλ επηθάιπςε ξφισλ. Ζ αιπζίδα 

ηεο αμίαο ηνπ θηλεηνχ εκπνξίνπ γίλεηαη πην πνιχπινθε θαη δπλακηθή, κε 

πνιιαπιέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ δελ δηαηεξνχλ θαηά αλάγθε κηα δηαδνρηθή θχζε 

φπνπ φινη νη παξάγνληεο ηεο αγνξάο πξέπεη λα ζπκβάινπλ γηα λα θηάζεη ε 

βηνκεραλία ζην βέιηηζην επίπεδν. (Kalluvilayil, 2001). 

Δηδηθφηεξα, ηα πεξηζζφηεξα ζηειέρε ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη 

ζηξαηεγηθήο θαλαιηνχ θηλεηνχ επηρεηξείλ είλαη ππεχζπλα γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

ηελ εθηέιεζε ζηξαηεγηθψλ γηα πνιιαπιά θαλάιηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ηζηνζειίδαο θαη άιισλ κέζσλ. ηαλ δεκηνπξγνχλ ζηξαηεγηθέο θηλεηήο, νη 

επαγγεικαηίεο θηλεηνχ επηρεηξείλ θαη ζηξαηεγηθήο θαλαιηνχ εμεηάδνπλ θαη 

αλαιχνπλ ην πψο ηα θηλεηά δνπιεχνπλ ή πξνζζέηνπλ ζηηο ηξέρνπζεο 

πνιπθάλαιεο θαη ζπλδπαζηηθέο ζηξαηεγηθέο. Ζ θηλεηή πξνζθέξεη ηξεηο ηνκείο 

πιενλεθηεκάησλ ζε ζρέζε κε άιια θαλάιηα: ηελ απιφηεηα, ηελ ακεζφηεηα θαη 

ην πιαίζην. Απηά ηα πιενλεθηήκαηα νη επαγγεικαηίεο θηλεηνχ επηρεηξείλ κπνξνχλ 

λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ νθέιε ζηηο πσιήζεηο, ζην 

marketing θαη λα ππνζηεξίμνπλ δπλαηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ζηηο πξνζπάζεηεο γηα 

πνιπθαλαιηθφ ή ζηε δεκηνπξγία, εκπεηξηψλ ή ππεξεζηψλ πνπ είλαη δπλαηέο κφλν 

ζε θηλεηέο ζπζθεπέο ιφγν ησλ κνλαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. (Johnson & 

Wannemacher 2011) 

Ξην αλαιπηηθά, φζνλ αθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζδίδεη ην θηλεηφ 

επηρεηξείλ ζηηο επηρεηξήζεηο επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα (Johnson & 

Wannemacher 2011): 

 Απιφηεηα 

Ρν θαλάιη θηλεηήο είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειν γηα εξγαζίεο πνπ 

νη άλζξσπνη θάλνπλ ζπρλά θαη πεξηιακβάλνπλ ιίγα βήκαηα γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Ζ E-Mart, ε κεγαιχηεξε εηαηξεία 

ιηαληθήο πψιεζεο κε εθπηψζεηο ζηε Λφηηα Θνξέα, πξνζθέξεη 



69 

 

εθαξκνγέο smartphone πνπ βάδνπλ ηνπο αγνξαζηέο έλα θιηθ 

καθξηά απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηηο εηδήζεηο θαη 

ηηο εηδηθέο πξνζθνξέο, αιιά αθφκε θαη απφ απεπζείαο αγνξέο απφ 

ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ηνπο. Ζ Continental Airlines ππνζηεξίδεη ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο, ελψ ηαμηδεχνπλ, κε check-in, 

θαηάζηαζε ηεο πηήζεο, ράξηεο αεξνδξφκησλ, θαη θάξηεο 

επηβίβαζεο θηλεηήο ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

θηλεηήο ηεο. 

 Ακεζφηεηα 

Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη έρνπλ θηλεηά 

ηειέθσλα καδί ηνπο φιε ηελ ψξα θαη ηα αθήλνπλ ζε ιεηηνπξγία 

24 ψξεο απηά είλαη θαηάιιεια γηα ηελ παξνρή πεξηερνκέλνπ πνπ 

έρεη άκεζε ζεκαζία γηα ηνπο πειάηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ 

έιεγρν ησλ ππφινηπσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ αληί λα 

ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλνπλ έσο φηνπ ην μαλαζπλδεζνχλ ζην online 

banking ή λα επηζθεθζνχλ έλα ΑΡΚ. Πην Δλσκέλν Βαζίιεην, νη 

πειάηεο ησλ Lloyds TSB ιακβάλνπλ έλα δσξεάλ γξαπηφ κήλπκα 

SMS φηαλ ε ρξεσζηηθή θάξηα ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θάλεη 

αλαιήςεηο κεηξεηψλ ζην εμσηεξηθφ ή γηα λα πιεξψζεη κηα 

εηαηξεία πνπ εδξεχεη ζην εμσηεξηθφ. Αλ ν πειάηεο δελ γλσξίδεη ηε 

ζπλαιιαγή, κπνξεί λα θαιέζεη ακέζσο έλα αξηζκφ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ εηδνπνίεζε γηα λα κπινθάξεη ην ινγαξηαζκφ 

ηνπ. Νη πειάηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην SnapTell ηεο Amazon.com 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε πξνεπηζθνπήζεηο ηαηληψλ θαη ηελ 

αληαγσληζηηθή ηηκνιφγεζε ζε απεπζείαο ζχλδεζε θαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, ιακβάλνληαο κηα θσηνγξαθία ηνπ εμψθπιινπ ελφο 

DVD. 

 Ξιαίζην 

Νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη κεηαθέξνπλ ηα θηλεηά ηειέθσλα 

ηνπο καδί ηνπο φπνπ θαη αλ πεγαίλνπλ θαη νη ηερλνινγίεο, φπσο ην 

ελζσκαησκέλν ηζηπ GPS κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ηελ ηξέρνπζα 
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ζέζε ηνπ πειάηε. Νη εηαηξείεο επαγγεικαηηψλ θηλεηνχ επηρεηξείλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο δπλαηφηεηεο πξνθεηκέλνπ 

λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζεκείν πνπ 

βξίζθεηαη ν πειάηεο, φπσο πξνζθνξέο πξντφλησλ θαη 

δηαδξαζηηθέο πιεξνθνξίεο κε δπλαηφηεηεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ρν εζηηαηφξην fast-food In-N-Out Burger ζηηο 

ΖΞΑ εμαξηάηαη απφ ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ησλ πηζηψλ ηνπ νπαδψλ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο κε 

ηε ζεηξά ηνπο εμαξηψληαη απφ ηελ iPhone app ηεο επηρείξεζεο, ή 

ηε ρξήζε ηνπ Google Maps γηα λα ηνπο πεη ηε ζέζε ηνπ 

πιεζηέζηεξνπ In-N-Out Burger θαη πψο λα πάεη εθεί. Ρν 

NearestWiki GPS επηθαιχπηεη κε εηθφλεο αλαγλψξηζεο ηαπηφηεηαο 

αληηθείκελα, φπσο ηζηνξηθά θηίξηα θαη παξέρεη ζρεηηθφ 

πεξηερφκελν. Νη επαγγεικαηίεο θηλεηνχ επηρεηξείλ θαη ζηξαηεγηθήο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα λα 

εμεηάζνπλ ηνπο ηχπνπο πξνζθνξψλ κέζσ θηλεηήο.  

 Ξνιπθαλαιηθφηεηα  

Ρα θηλεηά ηειέθσλα θαη ηα tablets είλαη ζπζθεπέο κε 

πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο φπσο αθξηβψο θαη νη ππνινγηζηέο. Νη 

πξνζθνξέο θηλεηήο κπνξνχλ απιά λα αλαπαξάγνπλ άιια ζεκεία 

επαθήο σο κέξνο κηαο ζπλεθηηθήο, απξφζθνπηεο πνιπθαλαιηθήο 

εκπεηξίαο. Πην πιαίζην απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, ηα ζηειέρε ησλ 

επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα επηιέμνπλ ην ζσζηφ πεξηερφκελν θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα γηα κηθξφηεξεο νζφλεο. Ζ Continental Airlines, 

γηα παξάδεηγκα, ππνζηεξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ελψ 

ηαμηδεχνπλ, κε ην check-in, ηελ θαηάζηαζε πηήζεο, ηνπο ράξηεο 

αεξνδξφκηνπ, θαη ηηο θάξηεο επηβίβαζεο ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο 

θηλεηήο εθαξκνγήο ηεο. Ρα ζηνηρεία απηά αληηπξνζσπεχνπλ έλα 

κηθξφ ππνζχλνιν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ηζηνζειίδα ηεο γηα 

ππνινγηζηέο, πνπ ζηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζηηο θξαηήζεηο. Νη ράξηεο 

αεξνδξφκηνπ είλαη αξθεηά θιηθ καθξηά απφ ηελ αξρηθή ζειίδα ζε 

απεπζείαο ζχλδεζε. 
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 Ππλδπαζηηθφηεηα (cross-channel) 

Ρν cross-channel ζπλεπάγεηαη ηε ρξεζηκνπνίεζε δχν 

θαλαιηψλ γηα ηελ παξνρή κηαο ππεξεζίαο ή ηε ρξήζε ελφο 

θαλαιηνχ κέζα απφ έλα άιιν. πσο θαη ε πνιπθαλαιηθή εκπεηξία, 

νη cross-channel πξνζθνξέο πξέπεη λα δηαηεξνχλ κηα θαηάζηαζε 

πειάηε, πιεξνθνξίεο, αλάγθεο θιπ. αλάκεζα ζηα θαλάιηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ην Walgreens ζηέιλεη κελχκαηα SMS ζε πειάηεο πνπ 

δειψλνπκε φηη νη θαξκαθεπηηθέο ζπληαγέο είλαη έηνηκεο γηα 

παξαιαβή απφ ην θαηάζηεκα. 

 Απνθιεηζηηθφηεηα (mobile only) 

Κεξηθέο εκπεηξίεο ή ππεξεζίεο είλαη δπλαηέο κφλν ζε θηλεηέο 

ζπζθεπέο ράξε ζηηο κνλαδηθέο ηδηφηεηεο ηνπο, φπσο θνξεηέο 

θάκεξεο, GPS, ή γπξνζθφπηα. Νη επαγγεικαηίεο θηλεηνχ επηρεηξείλ 

θαη ζηξαηεγηθήο θαλαιηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

θηλεηέο ζπζθεπέο γηα λα πξνζθέξνπλ κνλαδηθέο ιχζεηο γηα ηα 

«ζεκεία πνλνπ» (pain points) ησλ πειαηψλ θαη/ή λα αιιάμνπλ 

ηνλ ηξφπν πνπ νη πειάηεο ή νη ππάιιεινη αζρνινχληαη κε ηελ 

επηρείξεζε, ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. Ζ ζχιιεςε 

απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ είλαη έλα ηέηνην παξάδεηγκα, φπσο είλαη 

ε θνξνινγηθή ππεξεζία επηζηξνθήο Intuit πνπ πξνζθέξεη είζνδν 

κε κηα θσηνγξαθία ηεο πξνζσπηθήο θάξηαο ηνπ πειάηε. Ν 

ζηφρνο ρξεζηκνπνηεί ζχληνκνπο θσδηθνχο ζηνπο δηαδξφκνπο ησλ 

θαηαζηεκάησλ γηα λα επεθηείλεη ηηο επηζθέςεηο θαη ηε ζρέζε ηνπ 

κε πεξηζζφηεξα πξντφληα θαη πιεξνθνξίεο (π.ρ. ινηπψλ 

απνζεκάησλ θαηαζηήκαηνο, αγνξψλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε, άιια 

κεγέζε, ζπιινγέο, βίληεν θ.ιπ.). 

Πχκθσλα κε ηνλ Porter (1998), ε νπζία ηεο δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο 

έξρεηαη αληηκέησπε κε ηνλ αληαγσληζκφ, θαζψο ν αληαγσληζκφο ζε θάζε θιάδν 

δελ πξνέξρεηαη κφλν απφ ηνπο αληαγσληζηέο, αιιά επίζεο επεξεάδεηαη απφ ηηο 

ππνθείκελεο δνκέο ηεο βηνκεραλίαο. Δπηπιένλ, ν ζπγγξαθέαο ηνλίδεη φηη κε 

απηήλ ηελ δηαδηθαζία ζηφρνο είλαη ε δηακφξθσζε αληαγσληζηηθνχ 
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πιενλεθηήκαηνο, ην νπνίν δεκηνπξγείηαη, θαη σο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα είλαη 

ειεγρφκελν γηα ηηο ηδηφθηεηεο επηρεηξήζεηο, θαη ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη σο 

έλλνηα απφ ην απιφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα (δειαδή ηελ πξφζβαζε ζε 

παξάγνληεο ηεο παξαγσγήο, φπσο θζελφ θφζηνο ή ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ) πνπ 

είλαη θπξίσο θιεξνλνκηθφ. (Porter 1998). 

Δλ νιίγνηο, ν Porter (1998) ππνζηεξίδεη φηη ε ζηξαηεγηθή είλαη έλαο 

αγψλαο πξνο κηα ηδαληθή ζέζε, ε δεκηνπξγία κηαο κνλαδηθήο θαη πνιχηηκεο 

ζέζεο, φπνπ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί γηα ηε ζηνρνζεηεκέλε 

πειαηεία ηεο θαη λα πξνζζέζεη αμία απφ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο κέρξη θαη 

απφ δξαζηεξηφηεηεο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο ησλ αληαγσληζηψλ. Δπηπιένλ, ν 

Porter (1998) ππνζηεξίδεη κηα έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ αλακηγλχεη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ (δειαδή ηα κέζα γηα λα θηάζεη εθεί πνπ ζηνρεχεη ε επηρείξεζε) 

κε ηε δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κηαο 

επηρείξεζεο, ν ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ δχν ηχπνη πεγήο 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο: ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απφ ην πνιχ 

ρακειφ θφζηνο θαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε έλαληη 

ηνπ αληαγσληζκνχ. Ξην αλαιπηηθά, ζηελ πξψηε πεξίπησζε κηα επηρείξεζε 

απνθηά αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζσ ηεο επίηεπμεο ηνπ ρακειφηεξνπ 

θφζηνπο ζηελ αγνξά, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ην απνθηά κέζσ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο ίδηα θαη ηνπ πξντφληνο ηεο, ψζηε λα δχλαηαη λα θάλεη ζηνλ 

πειάηε κηα κνλαδηθή πξφηαζε αμίαο. (Porter 1998). 

Νινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα απηή επηζεκαίλεηαη φηη κία επηρείξεζε πνπ 

εθαξκφδεη ην θηλεηφ επηρεηξείλ (m-commerce) δχλαηαη λα αλαπηχμεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν ηεο, θαζψο 

κεηψλεη ην θφζηνο ηεο αιιά έρεη παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα λα δηαθνξνπνηεζεί 

κέζα απφ ηελ επαθή πνπ απνθηά κε ηνπο πειάηεο ηεο (θαηαιαβαίλνληαο ηνπο, 

επηθνηλσλψληαο καδί ηνπο θ.ιπ.), έηζη ψζηε ελ ηέιεη δχλαηαη λα ηνπο πξνζθέξεη 

κηα κνλαδηθή πξφηαζε αμίαο, ελψ ηαπηφρξνλα ε εθαξκνγή ηνπ θηλεηνχ 

επηρεηξείλ ηε βνεζά θαη ζην λα επηθνηλσλήζεη έπεηηα ε ίδηα ηελ πξφηαζε απηή. 

(Johnson & Wannemacher 2011) 
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4.2.3. Σν Μέιινλ 

Ζ επηηπρία απαηηεί ηελ ρξήζε ησλ analytics, σο κέξνο κηαο εμέιημεο ηνπ 

θηλεηνχ επηρεηξείλ πξνο ην επέιηθην εκπφξην ζχκθσλα κε ηνπο Johnson & 

Wannemacher (2011).  

Ζ κέζνδνο ησλ analytics απαηηεί κηα πνιπδηάζηαηε πεηζαξρία. Έηζη, 

ζπλδπάδεη ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ κε ηε ρξήζε πεξηγξαθηθψλ ηερληθψλ θαη κνληέισλ πξφβιεςεο, κε 

ηξφπν ηέηνην έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απφθηεζε πνιχηηκσλ γλψζεσλ απφ 

ηα δεδνκέλα θαη ηελ αλάιπζή ηνπο. Ρα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζπζηήζνπλ κέηξα ή λα θαζνδεγήζνπλ 

ηε ιήςε απνθάζεσλ, έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζην πιαίζην ησλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, 

ηα analytics δελ αζρνινχληαη ηφζν κε επηκέξνπο αλαιχζεηο ή βήκαηα αλάιπζεο, 

αιιά θπξίσο κε νιφθιεξε ηελ κεζνδνινγία. (Kohavi, Rothleder & Simoudis, 

2002). 

Πε απηφ ην ζεκείν ζεκεηψλεηαη φηη ππάξρεη κηα έληνλε ηάζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο analytics ζηηο ξπζκίζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνλίδνληαο 

ηελ επξχηεξε πξννπηηθή ηνπ εθάζηνηε ζέκαηνο. Δπίζεο παξαηεξείηαη κηα 

απμαλφκελε ρξήζε ηνπ φξνπ πξνεγκέλσλ analytics, πνπ ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο ηερληθέο πηπρψλ ησλ analytics, ππφ ηελ 

έλλνηα ηδηαίηεξα πξνγλσζηηθήο κνληεινπνίεζεο, κε βάζε ηερληθψλ κεραληθήο 

κάζεζεο θαη λεπξσληθψλ δηθηχσλ (Kohavi, Rothleder & Simoudis, 2002). 

Δηδηθφηεξα, γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαλαιηψλ, ην θηλεηφ θαλάιη δειαδή ην θηλεηφ επηρεηξείλ 

ραξαθηεξίδεηαη ζπλαξπαζηηθφ, γεκάην επθαηξίεο, θαη επίζεο σο έλαο ηαρέσο 

θηλνχκελνο ζηφρνο. Ζ θηλεηή δελ είλαη απιψο άιιν έλα γπαιηζηεξφ αληηθείκελν, 

είλαη έλα απφ έλαλ ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ αχμεζεο ζεκείσλ επαθήο κε ηα 

νπνία, νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηνπο πειάηεο. Ζ θαηαλφεζε ηνπ 

πψο νη πειάηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην θηλεηφ ζε ζπλελλφεζε κε ηα άιια ζεκεία 

επαθήο ηνπ θέληξνπ είλαη ε εμέιημε απφ ην πνιπθαλαιηθφ πξνο ην επέιηθην 

εκπφξην. (Johnson & Wannemacher, 2011) 
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Πην πην βαζηθφ επίπεδν, νη επαγγεικαηίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη 

ζηξαηεγηθήο θαλαιηνχ πνπ δεκηνπξγνχλ κηα ζηξαηεγηθή θηλεηνχ επηρεηξείλ, 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ analytics ηζηνζειίδαο γηα λα πάξνπλ κηα εηθφλα γηα 

ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ππεξεζίεο θαη ην πεξηερφκελν πνπ νη πειάηεο ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν: π.ρ. νη θαηαλαισηέο είλαη πην πηζαλφ λα 

κεηαθέξνπλ ζε θνξεηέο ζπζθεπέο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. (Johnson & 

Wannemacher, 2011) 

Έηζη, γηα λα αλαπηπρζεί κηα ζηξαηεγηθή πνπ πξαγκαηηθά πξνζθέξεη ηηο 

θαιχηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο, ηελ θαηάιιειε 

ζηηγκή, ζε φια ηα επίπεδα ηεο νξγάλσζεο, πξέπεη λα αλαπηπρζεί κηα ζπλεθηηθή 

θαη ζαθήο εηθφλα ηνπ πειάηε ζε φιε ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ ζηελ επηρείξεζε. 

Απηφ απαηηεί εζηηαζκέλεο επελδχζεηο ζε δηαζπλνξηαθέο touchpoint απνδφζεηο, 

κηα εμέιημε ησλ KPIs θαη ην πψο ρξεζηκνπνηνχληαη, αιιά θαη κηα ηζρπξή 

δέζκεπζε πξνο ηνλ πειάηε θαη ηα επηρεηξεκαηηθά analytics (Johnson & 

Wannemacher 2011, Kohavi, Rothleder & Simoudis 2002). 
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ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ - ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΠΑΠ Α.Δ. 

Θαζψο ε έξεπλα πνπ αθνινπζεί επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο 

ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο ΝΞΑΞ Α.Δ., ζε απηήλ ηελ ελφηεηα, παξνπζηάδεηαη ην 

πξνθίι ηεο εηαηξείαο, ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ηεο, ελψ αθνινχζσο ηίζεηαη 

ε κεζνδνινγία, πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. 

Η Δηαηξεία ΟΠΑΠ Α.Δ. 

 Πε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε εηαηξεία ΝΞΑΞ Α.Δ., φπνπ γίλεηαη 

κηα ζπλνπηηθή ηζηνξηθή αλαζθφπεζε, θαζψο επίζεο παξαηίζεληαη ηα πξντφληα θαη 

νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. 

5.1. πλνπηηθή Παξνπζίαζε 

Ζ Ν.Ξ.Α.Ξ. Α.Δ. ("Νξγαληζκφο Ξξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Ξνδνζθαίξνπ 

Α.Δ.") είλαη αλψλπκε εηαηξεία εηζεγκέλε ζην ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ. 

Πθνπφο ηεο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο είλαη ε νξγάλσζε, ε 

ιεηηνπξγία θαη ε δηεμαγσγή ηπρεξψλ παηρληδηψλ φπσο: 

 αξηζκνιαρεία ( ΙΝΡΡΝ, ΞΟΝΡΝ, ΞΟΝΞΝΓΘΝΙ, ΡΕΝΘΔΟ, ΚΞΗΛΓΘΝ-

ΙΝΡΡΝ, ΘΗΛΝ , SUPER 3, SUPER 4, 5 απφ 35) 

 ακνηβαία παηρλίδηα πξφγλσζεο απνηειεζκάησλ πνδνζθαίξνπ (ΞΟΝΞΝ, 

ΞΟΝΞΝΓΘΝΙ) 

 ζηνηρήκαηα πξνθαζνξηζκέλεο ή κε απφδνζεο ( ΠΡΝΗΣΖΚΑ ) 

Θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη: 

 Ζγεηηθή παξνπζία ζηελ ειιεληθή αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ (56%) 

 Κεγαιχηεξν on-line δίθηπν πσιήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη παξνπζία ζηελ 

Θχπξν (5155 ζχλνιν -165 ζηελ Θχπξν). 

 20εηέο απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα δηεμαγσγήο ησλ πθηζηάκελσλ παηρληδηψλ 

θαη κειινληηθψλ ζπλαθψλ κε αζιεηηθά γεγνλφηα θαζψο θαη δηθαίσκα 1εο 

πξνηίκεζεο γηα άιια παηρλίδηα θαηφπηλ ζχκβαζεο παξαρψξεζεο απφ ην 

Διιεληθφ Γεκφζην ( έλαληη ηηκήκαηνο € 322,8 εθ.) πνπ ιήγεη ην 2020 

 ςειφο θχθινο εξγαζηψλ θαη θεξδνθνξία (θχθιν εξγαζηψλ € 5,440δηο θαη 

€ 966εθ θέξδε EBITDA ην 2009). 

 ςειή κεξηζκαηηθή πνιηηηθή. 

 Πεκαληηθή ζπλεηζθνξά θαη θνηλσληθή επζχλε κέζσ ρνξεγηψλ θαη δσξεψλ 

ζηνλ ειιεληθφ αζιεηηζκφ θαη πνιηηηζκφ 
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 ςειή θεθαιαηνπνίεζε ζην ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην κε ζπκκεηνρή ζηνλ 

δείθηε πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο FTSE 20 (€ 3,375 δηο.). 

5.2. Ιζηνξηθή Αλαδξνκή - Πξόζθαηεο Δμειίμεηο 

Ρα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ηελ εμέιημε ηεο 

εηαηξείαο απφ ηελ ίδξπζή ηεο ην 1958 αλαθέξνληαη αθνινχζσο: 

 1958: Πχζηαζε ηνπ ΝΞΑΞ Α.Δ. 

Ν Νξγαληζκφο Ξξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Ξνδνζθαίξνπ (ΝΞΑΞ Α.Δ.) 

ζπζηάζεθε ην 1958, σο Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Αξρηθφο ζθνπφο ηνπ 

ήηαλ ε ελ γέλεη νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γειηίνπ Ξξνγλσζηηθψλ 

Ξνδνζθαηξηθψλ Αγψλσλ (ην γλσζηφ ΞΟΝΞΝ), ην έζνδν απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

νπνίνπ πεξηιακβαλφηαλ κεηαμχ ησλ πφξσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Αζιεηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ.Γ. 3769/1957. Ν 

ΝΞΑΞ Α.Δ. απφ ηδξχζεψο ηνπ απειάκβαλε πιήξε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηα (άξζξν 6 ηνπ Λ.Γ. 3865/1958), ελψ ππφθεηλην ζε δηνηθεηηθφ έιεγρν 

ελεξγνχκελν απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, θαζψο θαη ζε νηθνλνκηθφ 

έιεγρν ελεξγνχκελν απφ Δηδηθή Δπηηξνπή απφ αλψηαηνπο νηθνλνκηθνχο 

ππαιιήινπο. 

 1959: Δηζαγσγή ηνπ ΞΟΝΞΝ 

Κε ην απφ 20.12.1958 Β.Γ. (ΦΔΘ η.α.' 227/27.12.1958) ε ΝΞΑΞ Α.Δ. 

Α.Δ. εηζήγαγε ην Γειηίν Ξξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Ξνδνζθαίξνπ, ην γλσζηφ 

ΞΟΝΞΝ, ην νπνίν κέρξη ην 1990 απνηέιεζε ην κνλαδηθφ ηπρεξφ παηρλίδη ηεο 

εηαηξείαο κε επξεία απήρεζε ζην θνηλφ. Ρν ΞΟΝΞΝ επί κηα 30εηία, κέζσ ησλ 

επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ ΝΞΑΞ Α.Δ., απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ρξεκαηνδφηεο ηνπ ειιεληθνχ αζιεηηζκνχ. Ρν 1959 δηεμάγνληαλ 33 δηαγσληζκνί 

ΞΟΝΞΝ εηεζίσο. Κέρξη ην 1992, ν αξηζκφο ησλ δηαγσληζκψλ είρε απμεζεί ζε 

134 εηεζίσο, ελψ ν αξηζκφο ησλ δηαγσληζκψλ πνπ δηεμάγνληαη ζήκεξα 

μεπεξλάεη ηνπο 150. 

 1990: Δηζαγσγή ηνπ ΙΝΡΡΝ 
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Πηε ρξήζε 1990 ε εηαηξεία μεθίλεζε ηε δηεμαγσγή ηνπ αξηζκνιαρείνπ 

ΙΝΡΡΝ. Αξρηθά ε εηζαγσγή ηνπ παηρληδηνχ απέθεξε ζεακαηηθέο εηζπξάμεηο 

ππεξβαίλνληαο ηα € 293 εθαη. ηε ρξήζε 1991, ελψ κέρξη ην 1993 παξαηεξήζεθε 

κηα κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηειψλ κε ηηο θαζαξέο εηζπξάμεηο λα παξνπζηάδνπλ 

πησηηθή πνξεία. Ρν 1994 παξαηεξήζεθε αχμεζε ζηηο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο ηνπ 

ΙΝΡΡΝ, ε νπνία νθεηιφηαλ ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο ζηήιεο θαηά 67%. Απφ 

ην 1996 θαη κεηά ζπλερίζηεθε ε θαζνδηθή πνξεία ηνπ ΙΝΡΡΝ σο απνηέιεζκα 

ηεο εηζαγσγήο λέσλ αληαγσληζηηθψλ παηρληδηψλ θαη ηνπ γεληθφηεξνπ θνξεζκνχ 

ζην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη. 

 1992: Δηζαγσγή ηνπ ΞΟΝΡΝ 

Πηε ρξήζε 1992 μεθίλεζε ην ΞΟΝΡΝ. Κέρξη ην 1995, ε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ ΞΟΝΡΝ ραξαθηεξίζηεθε απφ ζπλερή αχμεζε ηφζν ησλ θαζαξψλ ηνπ 

εηζπξάμεσλ φζν θαη ησλ απνδφζεψλ ηνπ ζε ζηήιεο. Απφ ην 1998 άξρηζε ε 

θαζνδηθή πνξεία ηνπ παηρληδηνχ, πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο αληίζηνηρεο θαζνδηθήο 

πνξείαο ηνπ ΙΝΡΡΝ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην νπνίν παηδφηαλ. Πεκεηψλεηαη φηη ην 

παηρλίδη παίδεηαη πιένλ, ηφζν ζηα δειηία ΙΝΡΡΝ, ΡΕΝΘΔΟ, ΞΟΝΞΝ θαη 

ΞΟΝΞΝΓΘΝΙ, φζν θαη ζε αλεμάξηεην δειηίν. 

 1996: Δηζαγσγή ηνπ ΞΟΝΞΝ-ΓΘΝΙ 

Πηε ρξήζε 1996 εηζήρζεθε ην ΞΟΝΞΝ-ΓΘΝΙ. Ρν ΞΟΝΞΝ-ΓΘΝΙ 

παξνπζίαζε αξρηθά αχμεζε απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ, φκσο παξέκεηλε 

πεξηθεξεηαθφ παηρλίδη ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα παηρλίδηα ηεο εηαηξείαο, ηφζν 

απφ άπνςε ζπλνιηθψλ εηζπξάμεσλ, φζν θαη απφ άπνςε εηζπξάμεσλ αλά 

δηαγσληζκφ. 

 1997: Ξξνζζήθε ηεο θαηεγνξίαο ΠΝΞΔΟ-13 ζην ΞΟΝΞΝ 

Κε ηελ πξνζζήθε ηεο θαηεγνξίαο ΠΝΞΔΟ-13 ζην ΞΟΝΞΝ, ην παηρλίδη 

αλαδσνγσλήζεθε παξνπζηάδνληαο εηζπξάμεηο άλσ ησλ € 146 εθαη. Ρελ επφκελε 

δηεηία ε άλνδνο απηή δελ ζπλερίζηεθε πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ηνπ 

ΡΕΝΘΔΟ, θαζψο νη εηζπξάμεηο απφ ην ΞΟΝΞΝ αθνινχζεζαλ ειαθξψο πησηηθή 

πνξεία. 
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 1997: Δηζαγσγή ηνπ ΡΕΝΘΔΟ - Αλακφξθσζε ηνπ ΙΝΡΡΝ 

Ρν Λνέκβξην ηνπ 1997 άξρηζε ε δηνξγάλσζε ηνπ ΡΕΝΘΔΟ. Απφ ηελ 

εηζαγσγή ηνπ θαηέιαβε ηελ πξψηε ζέζε ζηα κεξίδηα ησλ παηρληδηψλ ηεο 

Δηαηξίαο, επαλαιακβάλνληαο ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηελ επηηπρία ηνπ ΙΝΡΡΝ. Ρν 

ΡΕΝΘΔΟ είλαη ην ηξίην πην δεκνθηιέο παηρλίδη ηεο εηαηξείαο, παξά ηελ πξφζθαηε 

θάκςε ηεο δεκνηηθφηεηάο ηνπ. Ρν 1997 εηζήρζε επίζεο ε ηέηαξηε θαηεγνξία 

ληθεηψλ ζην ΙΝΡΡΝ. 

 1999: Κεηαηξνπή ηνπ ΝΞΑΞ Α.Δ. ζε Αλψλπκε Δηαηξία 

Ρν 1999 ν Νξγαληζκφο ΝΞΑΞ Α.Δ. κεηαηξάπεθε ζε Αλψλπκε Δηαηξία θαη 

θαηαξηίζζεθε ην λέν θαηαζηαηηθφ ηνπ (Ξ.Γ. 228/1999, ΦΔΘ Α' 193), ελψ ζην 

άξζξν 1 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ νξίζζεθε ε επσλπκία ηεο εηαηξείαοζε "Νξγαληζκφο 

Ξξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Ξνδνζθαίξνπ Α.Δ.", θαη ζε ζπληνκνγξαθία "ΝΞΑΞ Α.Δ. 

Α.Δ.". 

 1999: Πχλαςε ζχκβαζεο γηα ην ΠΡΝΗΣΖΚΑ 

Κεηά απφ δηεζλή δηαγσληζκφ, ε εηαηξείαζχλαςε ζχκβαζε κε ηελ 

«Θνηλνπξαμία Intralot», γηα ηελ αλάζεζε ζε απηή νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ παηρληδηνχ ΠΡΝΗΣΖΚΑ. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη θαη 

δηαθαλνληζκφ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Γπλάκεη ησλ φξσλ ηνπ δηαθαλνληζκνχ, ε 

«Θνηλνπξαμία Intralot», εγγπάηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηα πνζά πνπ ζα 

δηαλέκνληαη σο θέξδε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο μεπεξλνχλ ζε εηήζηα βάζε ην 

ζπκθσλεκέλν ζηφρν πνπ ηέζεθε γηα ηα εηήζηα δηαλεκεηέα θέξδε, ε 

«Θνηλνπξαμία Intralot» ζα αλαιάβεη λα θαηαβάιιεη νπνηνδήπνηε πνζφ 

αληηζηνηρεί ζηα επηπξφζζεηα δηαλεκεηέα θέξδε. 

 2000: Δηζαγσγή ηνπ παηρληδηνχ ΠΡΝΗΣΖΚΑ 

Απφ 28.01.2000, ε ΝΞΑΞ Α.Δ. Α.Δ. εηζήγαγε ην πξψην παηρλίδη 

Πηνηρήκαηνο Ξξνθαζνξηζκέλεο Απφδνζεο πνπ επί ηνπ παξφληνο αθνξά ζε 

αγψλεο Ξνδνζθαίξνπ θαη Θαιαζνζθαίξηζεο μέλσλ δηνξγαλψζεσλ ζε αγψλεο 

απηνθηλήησλ Formula 1 θαη ζε δηεζλείο αγψλεο αληηζθαίξηζεο. Ρν ΠΡΝΗΣΖΚΑ 

ζρεδφλ ακέζσο απνηέιεζε θαη παξέκεηλε ην πην δεκνθηιέο παηρλίδη ηεο 
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εηαηξείαοέσο ην 2004. Πε αληίζεζε κε ηα ιαρεία, φπνπ νη παίθηεο βαζίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ ηχρε, ηα ζηνηρήκαηα επί αζιεηηθψλ γεγνλφησλ εκπεξηέρνπλ 

ην ζηνηρείν ηεο ηθαλφηεηαο θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ παίθηε, γεγνλφο ην νπνίν ε 

Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαοζεσξεί φηη απμάλεη ηελ αθνζίσζε ησλ παηθηψλ ζην 

παηρλίδη. Ρν ΠΡΝΗΣΖΚΑ απέθεξε έζνδα χςνπο € 1.511 εθαη., πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 76,8% ησλ εζφδσλ ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. Α.Δ. γηα ηε 

ρξήζε 2002. Υζηφζν, ε δεκνηηθφηεηα ηνπ ΠΡΝΗΣΖΚΑ επεξέαζε δπζκελψο ηηο 

πσιήζεηο ησλ άιισλ παηρληδηψλ ηεο εηαηξείαο. 

 2000: Κεηνρνπνίεζε ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. Α.Δ. 

Κε βάζε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνλ Λ.2843/2000 νξίζζεθε 

φηη, ην Γεκφζην δχλαηαη λα δηαζέζεη ζε επελδπηέο κέζσ ηνπ Σ.Α. πνζνζηφ έσο 

49% ηνπ εθάζηνηε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. Α.Δ. 

 2000: Πχκβαζε Ξαξαρψξεζεο κεηαμχ ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. Α.Δ. θαη ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ  

Κε ηελ απφ 15.12.2000 ζχκβαζε πνπ ζπλάθζεθε κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ θαη ηεο εηαηξείαο, παξαρσξήζεθε γηα 20 έηε ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα 

ηεο δηεμαγσγήο, δηαρείξηζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο απφ ηελ ΝΞΑΞ Α.Δ. 

Α.Δ., ησλ παηρληδηψλ ΞΟΝΞΝ, ΙΝΡΡΝ, ΞΟΝΡΝ, ΞΟΝΞΝ-ΓΘΝΙ, ΡΕΝΘΔΟ, 

ΠΡΝΗΣΖΚΑ, EXTRA 5, SUPER 3, θαη ΘΗΛΝ θαζψο θαη ησλ παηρληδηψλ ΚΞΗΛΓΘΝ-

ΙΝΡΡΝ θαη SUPER 4, πνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζνχλ ζην κέιινλ. Δπίζεο 

παξαρσξήζεθε ζηελ ΝΞΑΞ Α.Δ. Α.Δ. ε δπλαηφηεηα λα δηελεξγεί θαη' 

απνθιεηζηηθφηεηα θάζε παηρλίδη πνπ αθνξά ζε αζιεηηθά γεγνλφηα θαη ην 

δηθαίσκα ηεο πξψηεο άξλεζεο γηα ηελ θαη' απνθιεηζηηθφηεηα δηεμαγσγή θαη 

δηαρείξηζε νπνησλδήπνηε λέσλ παηρληδηψλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ επηηξέπεη 

θαη επνπηεχεη ην Διιεληθφ Γεκφζην, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Δηαηξία 

απνδέρεηαη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζέηεη ην Διιεληθφ Γεκφζην (ε νπνία 

ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 

ηεζζάξσλ κελψλ) λα δηεμάγεη ην λέν παηρλίδη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

άξζξνπ 27 (παξ. 9α) ηνπ Λ. 2843/2000. Ρν ηίκεκα απηήο ηεο 20εηνχο 

παξαρψξεζεο αλήιζε ζε € 322,8 εθαη. Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηηκήκαηνο ηεο 

παξαρψξεζεο ζπκςεθίζηεθε κε δηάθνξεο απαηηήζεηο απφ θνξείο ηνπ Διιεληθνχ 
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Γεκνζίνπ, ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θαη ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ. 

Δπηπξφζζεηα, θεθαιαηνπνηήζεθαλ € 29,3 εθαη. θαη ηα ππφινηπα € 62,9 εθαη., 

θαζψο θαη ηα πξφζζεηα € 13,2 εθαη. πνπ φθεηιε ε εηαηξείαζην Διιεληθφ 

Γεκφζην, θαηαβιήζεθαλ ζε δχν ηζφπνζεο δφζεηο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2001 θαη ζηηο 

30 Ηνπλίνπ 2002. Κεηά ηελ απφ 15.12.2000 Πχκβαζε Ξαξαρψξεζεο κεηαμχ ηεο 

ΝΞΑΞ Α.Δ. Α.Δ. θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ε εηαηξείαδελ ππνρξενχηαη λα 

δηαλέκεη ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ ηεο ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Αλη' απηνχ, δηαλέκεη 

έλα κέξνο ησλ θεξδψλ ηεο ζηνπο κεηφρνπο ηεο κε ηε κνξθή κεξίζκαηνο. Ν 

έιεγρνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε επηξξνήο επί νξηζκέλσλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη εκπνξηθψλ απνθάζεσλ ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. Α.Δ. γηα ηελ επίηεπμε, γηα 

παξάδεηγκα, θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. Γηα παξάδεηγκα, 

κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2002 ε Δηαηξία δηεμήγαγε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηελ 

Θχπξν, δπλάκεη πξνεγνχκελεο δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο, ζε κε θεξδνζθνπηθή 

βάζε. Ξαξφηη ζήκεξα ε εηαηξείαβαζίδεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο απνθάζεηο ζε 

εκπνξηθά θξηηήξηα, ην γεγνλφο φηη κεηά ηε ζπλδπαζκέλε πξνζθνξά, ην Διιεληθφ 

Γεκφζην ζα εμαθνινπζεί λα θαηέρεη, ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ 

ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. Α.Δ. ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε επί ησλ απνθάζεσλ πνπ ζα 

ππνβάιινληαη ζε ςεθνθνξία ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαοθαη ζα δηθαηνχηαη λα 

δηνξίδεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, 

ζπλεπψο ζα εμαθνινπζεί λα ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. 

Α.Δ. Ρν Διιεληθφ Γεκφζην δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα λα εγθξίλεη ηνπο θαλφλεο 

ησλ παηρληδηψλ, λα θαζνξίδεη ηηο πξνκήζεηεο ησλ πξαθηφξσλ θαη ηα θέξδε πνπ 

δηαλέκνληαη ζηνπο ληθεηέο ζε θάζε παηρλίδη. Δπηπιένλ ην Διιεληθφ Γεκφζην 

δηαηεξεί ην γεληθφ ξπζκηζηηθφ ξφιν επί ηνπ ηνκέα ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη 

παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ. Κέζσ απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ, ην Διιεληθφ Γεκφζην 

πξνηίζεηαη λα επηηχρεη νξηζκέλνπο ζηφρνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Ζ 

παξαρψξεζε ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ζηελ ΝΞΑΞ Α.Δ. Α.Δ. απνζθνπεί, 

κεηαμχ άιισλ, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επηζπκίαο γηα ηδφγν θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε 

ηνπ ηδφγνπ εληφο ειεγρφκελσλ πιαηζίσλ, ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εμαπάηεζεο 

ζηα πιαίζηα ηνπ ηδφγνπ θαη ζηελ παξνρή ζην Διιεληθφ Γεκφζην, σο κεηφρνπ, 

εζφδσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 
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 2001: Δηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ζην Σξεκαηηζηήξην Α&ελψλ 

Πε ζπλέρεηα ηεο απφ 22.12.2000 απφθαζεο ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο 

Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, ε 3ε 'Δθηαθηε Θαζνιηθή Θαηαζηαηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ηεο 3.1.2001, απνθάζηζε ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ 

ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. Α.Δ. ζηελ Θχξηα Αγνξά ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Ρελ 25ε 

Απξηιίνπ 2001, θαηφπηλ ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ηνπ Σ.Α. θαη ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, μεθίλεζε ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ 

κεηνρψλ ηεο εηαηξείαοζηελ Θχξηα Αγνξά ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Ρν 

Διιεληθφ Γεκφζην, ν κνλαδηθφο έσο ηφηε κέηνρνο, δηέζεζε πνζνζηφ 5,4% ησλ 

κεηνρψλ πνπ θαηείρε κέζσ δεκφζηαο εγγξαθήο θαη ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο ζε 

εξγαδνκέλνπο θαη πξάθηνξεο. Ρα έζνδα απφ ηε δεκφζηα εγγξαθή εηζπξάρζεθαλ 

απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεψλ ηνπ. 

 2002: Γηάζεζε πθηζηάκελσλ κεηνρψλ θπξηφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ θαί ηεο ΓΔΘΑ Α.Δ. 

Βάζεη ησλ απφ 14.2.2002, 9.5.2002 θαη 19.6.2002 απνθάζεσλ ηεο 

Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ απνθαζίζηεθε ε δηάζεζε 

πθηζηάκελσλ κεηνρψλ θπξηφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο ΓΔΘΑ Α.Δ. 

Ρν Διιεληθφ Γεκφζην θαη ε ΓΔΘΑ Α.Δ. δηέζεζαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2002, πνζνζηφ 

18,9% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κέζσ Ππλδπαζκέλεο Ξξνζθνξάο 

ζε ζεζκηθνχο θαη κε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζηελ Διιάδα, ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο 

ζην εμσηεξηθφ θαη, κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο, ζε εξγαδφκελνπο ηεο Δηαηξίαο. 

Νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηδησηηθή ηνπνζέηεζε έιαβαλ έθπησζε 10% επί ηεο ηηκήο 

πξνζθνξάο. Νη πθηζηάκελεο κεηνρέο πνπ δηαηέζεθαλ ζηελ ζπλδπαζκέλε 

πξνζθνξά ήηαλ δηαζέζηκεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ηελ 18ε Ηνπιίνπ 2002. Ρν 

Διιεληθφ Γεκφζην επίζεο, δηέλεηκε δσξεάλ κία θνηλή κεηνρή γηα θάζε 10 θνηλέο 

κεηνρέο ηηο νπνίεο έλαο επελδπηήο, πιελ ησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ, θαηείρε γηα 

ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο (κε κέγηζην αξηζκφ δηαθνζίσλ (200) ζπλνιηθά δσξεάλ 

κεηνρψλ αλά επελδπηή), σο θίλεηξν δηαθξάηεζήο ηνπο. Ρν ζχλνιν ησλ εζφδσλ 

εηζπξάρζεθαλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηδησηηθνπνηήζεψλ ηνπ. 
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 2002: Δηζαγσγή ησλ παηρληδηψλ SUPER 3 θαη EXTRA 5 

Ρελ 25ε Λνεκβξίνπ 2002, ε Δηαηξία μεθίλεζε ηε δηεμαγσγή δχν λέσλ 

αξηζκνιαρείσλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο ηνπ ΠΝΞΔΟ 3 (ή «SUPER 3») θαη 

ηνπ EXTRA 5 (ή «EXTRA 5»), Ρν SUPER 3 βαζίδεηαη ζηελ πξφβιεςε ελφο έσο 

ηξηψλ ςεθίσλ απφ έλαλ ηξηςήθην αξηζκφ πνπ θιεξψλεηαη ηξεηο θνξέο ηελ 

εκέξα, Ρν EXTRA 5 βαζίδεηαη ζηελ πξφβιεςε πέληε αξηζκψλ απφ ηξηαληαπέληε 

αξηζκνχο πνπ θιεξψλνληαη θαζεκεξηλά, 

 2003: Λέα δηαθξαηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Θπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Θπβέξλεζεο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

Πηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2003, ζπλήθζε λέα δηαθξαηηθή ζπκθσλία κεηαμχ 

ηεο Θπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Θπβέξλεζεο ηεο Θππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, βάζεη ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη ε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, δηεμαγσγή 

θαη δηαρείξηζε ησλ παηρληδηψλ ΞΟΝΞΝΓΘΝΙ, ΞΟΝΞΝ, ΙΝΡΡΝ, ΞΟΝΡΝ ΡΕΝΘΔΟ, 

SUPER 3, EXTRA 5 θαη ΘΗΛΝ απφ ηελ ΝΞΑΞ Α.Δ.. ζηελ Θχπξν. Ζ λέα δηαθξαηηθή 

ζπκθσλία, πνπ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2003, αληηθαζηζηά κία 

ζεηξά πξνεγνχκελσλ δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ πνπ πθίζηαληαη απφ ην 1969. Δλψ 

φιεο νη πξνεγνχκελεο ζπκθσλίεο πξφβιεπαλ ηε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. ζηελ Θχπξν ζε κε θεξδνζθνπηθή βάζε, δπλάκεη ηεο λέαο 

δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο, ε ΝΞΑΞ Α.Δ. απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2003 έρεη 

νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηελ Θχπξν. 

 2003: Γηάζεζε πθηζηάκελσλ κεηνρψλ θπξηφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ. 

Ρν Διιεληθφ Γεκφζην θαη ε ΓΔΘΑ Α,Δ, δηέζεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2003, έλα 

πεξαηηέξσ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 24,4% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο 

κέζσ Ππλδπαζκέλεο Ξξνζθνξάο ζε ζεζκηθνχο θαη κε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζηελ 

Διιάδα, ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζην εμσηεξηθφ θαη, κέζσ ηδησηηθήο 

ηνπνζέηεζεο, ζε εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξείαο. Νη πθηζηάκελεο κεηνρέο πνπ 

δηαηέζεθαλ ζηε ζπλδπαζκέλε πξνζθνξά ήηαλ δηαζέζηκεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε 

ηελ 17ε Ηνπιίνπ 2003. Ρν Διιεληθφ Γεκφζην επίζεο, δηέλεηκε δσξεάλ κία θνηλή 

κεηνρή γηα θάζε 10 θνηλέο κεηνρέο ηηο νπνίεο έλαο επελδπηήο, πιελ ησλ 

ζεζκηθψλ επελδπηψλ, θαηείρε γηα ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο (κε κέγηζην αξηζκφ 
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δηαθνζίσλ (200) ζπλνιηθά δσξεάλ κεηνρψλ αλά επελδπηή), σο θίλεηξν 

δηαθξάηεζήο ηνπο. Ρν ζχλνιν ησλ εζφδσλ εηζπξάρζεθαλ απφ ην Διιεληθφ 

Γεκφζην σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεψλ ηνπ. 

 2003: Ίδξπζε ηεο OPAP Cyprus Ltd. 

Ρνλ Αχγνπζην ηνπ 2003, σο κέξνο ηεο δηεζλνχο ζηξαηεγηθήο επέθηαζεο 

δπλάκεη ηεο δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο πνπ ζπλήθζε κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ θαη ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ε ΝΞΑΞ Α.Δ. . ίδξπζε ηελ ΝΟΑΟ 

Cyprus Ltd., πνπ είλαη θπξίσο ππεχζπλε γηα ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη 

δηαθήκηζε ησλ παηρληδηψλ ηεο εηαηξείαοζηελ Θχπξν. Αξρηθά ε ΝΟΑΟ Cyprus Ltd. 

ιεηηνχξγεζε σο ππνθαηάζηεκα ζηελ Θχπξν θαη επί ηνπ παξφληνο ιεηηνπξγεί σο 

κία απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. . 

 2003: Απφθηεζε ηνπ 90% ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. Glory LTD θαη ηνπ 20% ηεο 

Glory Technology Ltd. 

Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2003, ε ΝΞΑΞ Α.Δ. απέθηεζε ην 90% ηεο ΝΟΑΟ Glory 

Ltd., κίαο θππξηαθήο εηαηξείαο αζιεηηθψλ ζηνηρεκάησλ. Ζ εμαγνξά επέηξεςε 

ζηελ ΝΞΑΞ Α.Δ. λα εμαζθαιίζεη ηελ παξνπζία ηεο ζην πξνθαζνξηζκέλν 

ζηνίρεκα ζηελ Θχπξν θαη λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηελ θαιά εδξαησκέλε ζέζε 

ηεο ζηελ θππξηαθή αγνξά. Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2003, ε εηαηξείααπέθηεζε επίζεο 

έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 20% ζηελ Glory Technology Ltd., πνπ εμεηδηθεχεηαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ παηρληδηψλ αζιεηηθψλ ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο 

ζηελ Θχπξν θαη παξέρεη θπξίσο ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο γηα ηε δηεμαγσγή 

αξηζκνιαρείσλ on-line θαη ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε θαη αλάπηπμε 

ησλ ζπζηεκάησλ πςειήο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο. Ζ 

ΝΟΑΟ Glory Ltd. ιεηηνπξγεί on-line κέζσ πξαθηνξείσλ. 

 2003: Δηζαγσγή ηνπ ΘΗΛΝ. 

Πηηο 3 Λνεκβξίνπ 2003, εηζήρζεθε ην ΘΗΛΝ, έλα αξηζκνιαρείν 

πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο πνπ έρεη θαηαζηεί ην πην δεκνθηιέο παηρλίδη θαηφπηλ 

ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζηαδηαθήο ηνπ εηζαγσγήο ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2004. Πηνπο 

ηξεηο κήλεο πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Καξηίνπ 2005, ην ΘΗΛΝ απέθεξε ην 50,6% ησλ 

εζφδσλ. 



86 

 

 2004: Ίδξπζε ηεο ΝΟΑΟ International Ltd. 

Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004, ηδξχζεθε ε ζπγαηξηθή ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ., ΝΟΑΟ 

International Ltd. ζηελ Θχπξν κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο 

επέθηαζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ 

παηρληδηψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηακέλσλ ζε δηεζλή θιίκαθα. 

 2004: Ίδξπζε ηεο ΝΞΑΞ Ξαξνρήο πεξεζηψλ Α.Δ. 

Ρνλ Ηνχιην ηνπ 2004, ηδξχζεθε ε ζπγαηξηθή ΝΞΑΞ Ξαξνρήο πεξεζηψλ 

Α.Δ. ζηελ Διιάδα κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ δηθηχνπ πσιήζεψλ 

ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. θαη γεληθφηεξα, ηνπ ειιεληθνχ ηνκέα αζιεηηζκνχ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεο νξγάλσζεο 

αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο πψιεζεο εηζηηεξίσλ γηα 

αζιεηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη άιιεο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο κίαο εληαίαο εηαηξηθήο εηθφλαο γηα ηα πξαθηνξεία ηεο. Γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ δηθηχνπ ησλ πξαθηφξσλ ηεο ε ΝΞΑΞ Α.Δ. 

Α.Δ. ζα δηαζέηεη ην 1,0% ησλ εζφδσλ ηνπ KINO (πεξηιακβαλφκελνπ ηνπ θφξνπ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη εμαηξνχκελσλ ησλ εζφδσλ απφ ηελ Θχπξν) ζηελ ΝΞΑΞ 

Ξαξνρή πεξεζηψλ Α.Δ. απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2004 κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 

2008. 

 2005: Γηάζεζε πθηζηάκελσλ κεηνρψλ θπξηφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ. 

Ρν Διιεληθφ Γεκφζην δηέζεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2005, έλα πεξαηηέξσ 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 16,44% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαοκέζσ 

Ππλδπαζκέλεο Ξξνζθνξάο ζε ζεζκηθνχο θαη κε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζηελ 

Διιάδα, ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζην εμσηεξηθφ θαη, κέζσ ηδησηηθήο 

ηνπνζέηεζεο, ζε εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξείαο. Νη πθηζηάκελεο κεηνρέο πνπ 

δηαηέζεθαλ ζηε ζπλδπαζκέλε πξνζθνξά ήηαλ δηαζέζηκεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε 

ηελ 21ε Ηνπιίνπ 2005. Ρν Διιεληθφ Γεκφζην επίζεο, πξνηίζεηαη λα δηαλείκεη 

δσξεάλ κία θνηλή κεηνρή γηα θάζε 10 θνηλέο κεηνρέο ηηο νπνίεο έλαο επελδπηήο, 

πιελ ησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ, θαηείρε γηα ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο (κε κέγηζην 

αξηζκφ εθαηφ (100) ζπλνιηθά δσξεάλ κεηνρψλ αλά επελδπηή), σο θίλεηξν 
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δηαθξάηεζήο ηνπο. Ρν ζχλνιν ησλ εζφδσλ εηζπξάρζεθαλ απφ ην Διιεληθφ 

Γεκφζην σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεψλ ηνπ. 

 2006: Αλακφξθσζε ηνπ ΞΟΝΞΝ 

Πηηο 7 Καξηίνπ 2006 άξρηζε ε λέα κνξθή ηνπ ΞΟΝΞΝ 14&7 κε ηελ 

πξνζζήθε 14νπ αγψλα θαη κε ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηνπο 7 πξψηνπο 

αγψλεο ηνπ δειηίνπ. 

 2007: Ππκθσλία κε ηελ θνηλνπξαμία ΗΛΡΟΑΙΝΡ 

Ππκθσλία κε ηελ θνηλνπξαμία «ΗΛΡΟΑΙΝΡ Α.Δ. - INTRALOT 

INTERNATIONAL LTD» θαη ηεο εηαηξίαο «ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ, 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΠΡΝΗΣΖΚΑΡΥΛ» θαη ππνγξαθή 3εηνχο δηάξθεηαο 

ζχκβαζεο (απφ 31.7.2007) κε βαζηθά ζεκεία: α) δηάζεζε λέσλ πξντφλησλ 

ζηνηρεκαηηζκνχ, βειηησκέλν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηνπ παηρληδηνχ 

ΞΑΚΔ ΠΡΝΗΣΖΚΑ θαζψο επίζεο θαη αλαβαζκηζκέλεο ζπκβνπιεπηηθέο θαη 

επηρεηξεζηαθέο ππεξεζίεο β) αλαβάζκηζε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηθηχνπ 

ηεξκαηηθψλ γ) δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο φπσο π.ρ. 

πιεξσκή ινγαξηαζκψλ , club παηρηψλ θιπ έλαληη ηηκήκαηνο € 96,48 εθ. πιένλ 

ΦΞΑ, θαη κε κνλνκεξέο δηθαίσκα αλαλέσζεο απφ ηελ ΝΞΑΞ Α.Δ. γηα έλα έηνο. 

 2008: Γηαθνπή απνδφζεσλ ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. πξνο ηε ζπγαηξηθή ΝΞΑΞ 

ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Α.Δ. 

Δγθξίζεθε ε δηαθνπή απφδνζεο ηνπ πνζνζηνχ 1% επί ησλ πσιήζεσλ 

ηνπ παηρληδηνχ KINO, ηνπ 5% επί ηνπ ελ ιφγσ πνζνζηνχ, θαζψο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ εμφδσλ δηαρείξηζεο ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΝΞΑΞ Α.Δ. ΞΑΟΝΣΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ Α.Δ. απφ 1.1.2008. 

 2008: Ιεηηνπξγηθή αλαδηνξγάλσζε 

Ζ Γηνίθεζε, ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Νκίινπ 

ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ.,απνθάζηζε ηε κεηάβαζε ζε λέν ζηξαηεγηθφ κνληέιν νξγάλσζεο 

ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ, δειαδή ηεο κεηξηθήο ΝΞΑΞ Α.Δ. θαη ηεο 

ζπγαηξηθήο ΝΞΑΞ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Α.Δ. Ζ λέα νξγαλσηηθή δνκή ηνπο 

απνζθνπεί ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε, αλαδηάηαμε θαη 
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επαλαθαζνξηζκφ ησλ ξνψλ εξγαζηψλ ησλ δχν εηαηξεηψλ, πξνθεηκέλνπ απηέο λα 

ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο, βάζεη δηεζλψλ 

πξνηχπσλ νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 2009: Αλακφξθσζε Ξαηρληδηψλ - Ρερλνινγηθφο εμνπιηζκφο. 

Πηηο 26.1.2009, σο ζπκπιήξσκα ζηε λέα εηθφλα ηνπ παξερφκελνπ 

πξντφληνο ηεο, ε ΝΞΑΞ Α.Δ. πξνρψξεζε ζηελ αλακφξθσζε ησλ παηρληδηψλ ηεο. 

Έκθαζε δφζεθε ζηε λέα κνξθή δειηίσλ κε ζεκαληηθά απμεκέλεο δπλαηφηεηεο 

απφ απηά πνπ αληηθαηέζηεζαλ, αιιά θαη ζηε δνκή ησλ παηρληδηψλ κε ηελ 

εηζαγσγή λέσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαηεγνξηψλ θεξδψλ. 

Ξαξάιιεια ζπλδπάζζεθε κε αιιαγή ηεο ηηκνιφγεζεο παηρληδηψλ (ΞΟΝΞΝ, 

ΞΟΝΞΝΓΘΝΙ, ΙΝΡΡΝ, ΞΟΝΡΝ θαη ΡΕΝΘΔΟ), ησλ νπνίσλ νη πσιήζεηο 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 7,36% θαη ην 9,00% ηνπ ζπλφινπ ησλ πσιήζεσλ ησλ 

παηρληδηψλ ηνπ Νκίινπ ζηε ρξήζε 2008 θαη 2009 αληηζηνίρσο. Πεκεηψλεηαη φηη ε 

ηηκνιφγεζε είρε παξακείλεη ίδηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ησλ 10 εηψλ. Ρνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2008 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία κία ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ "ΞΑΚΔ 

ΠΡΝΗΣΖΚΑ", ην λέν εληαίν δειηίν, ην νπνίν καδί κε ην λέν ινγηζκηθφ ηνπ 

παηρληδηνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο παίθηεο λα ζπλδπάδνπλ δηαθνξεηηθνχ 

ηχπνπ ζηνηρεκαηηθά γεγνλφηα θαη παξάιιεια εκπινπηίδεη ηηο επηινγέο ηνπο. Ζ 

παξαπάλσ εμέιημε νπζηαζηηθά βειηίσζε ηελ φιε εηθφλα ηνπ παξερφκελνπ 

πξντφληνο. Δπίζεο ελφςεη ηνπ Ξαγθνζκίνπ Θππέιινπ Ξνδνζθαίξνπ ην 2010 

ζρεδηάδεηαη ε πινπνίεζε δπλαηφηεηαο ζηνηρεκαηηζκνχ θαη ζην εκίρξνλν ησλ 

αγψλσλ θάηη πνπ ζα ηνλψζεη ηδηαίηεξα ην ελδηαθέξνλ ησλ παηρηψλ. Ρνλ Ηνχλην 

ηνπ 2008 νινθιεξψζεθε ε δηάζεζε πξνο ρξήζε φισλ ησλ ηεξκαηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην απφ 31.7.2007 Ηδησηηθφ Ππκθσλεηηθφ θαζψο θαη ε 

εγθαηάζηαζε ζηα πξαθηνξεία 10.000 πεξίπνπ Ρεξκαηηθψλ Απηφλνκεο Σξήζεο 

(ΡΑΣ). Πην δηάζηεκα πνπ πέξαζε αμηνινγήζεθε ε ιεηηνπξγία ηνπο θαη 

πξνδηαγξάθεθαλ νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν 

ειθπζηηθή ε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο παίθηεο. Νη βειηηψζεηο απηέο έρνπλ ήδε 

εγθαηαζηαζεί καδί κε ηηο βειηηψζεηο γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ παηρληδηψλ. 

Ξαξάιιεια κε ηα παξαπάλσ ζπλερίδεηαη ε αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ 

ινηπνχ ινγηζκηθνχ, ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζην παξαπάλσ Ηδησηηθφ Ππκθσλεηηθφ 

κεηαμχ ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. θαη ηεο θνηλνπξαμίαο INTRALOT. 
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 2009/ Ππκθσλία κε πξάθηνξεο. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ΝΞΑΞ Α.Δ. θαη πξαθηφξσλ 

ππνγξάθεθε ε ζχκβαζε κε θάζε έλα πξάθηνξα αηνκηθά. Κέρξη 31.12.2009 είρε 

ππνγξάςεη ην 90,4% ησλ πξαθηφξσλ (κέρξη ζήκεξα έρεη ππνγξαθεί πιένλ ηνπ 

97% ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ). Κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

δηακνξθψλεηαη πιένλ ζαθέο ζπκβαηηθφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ΝΞΑΞ 

Α.Δ. θαη ησλ πξαθηφξσλ ηεο, ζπζηεκαηνπνηείηαη, αλακνξθψλεηαη θαη 

εθζπγρξνλίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ησλ πξαθηφξσλ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο, αιιά θαη λα δηαζθαιίδεη ζπγθεθξηκέλνπο 

ζθνπνχο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ απφ ηνλ 

εζηζκφ ζηα ηπρεξά παίγληα, ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο, ηελ πξνζηαζία ησλ 

αλειίθσλ θιπ. 

 2009: Γεσγξαθηθή Δπέθηαζε 

Ζ ΝΞΑΞ Α.Δ. ζπκκεηείρε, σο έλαο απφ ηνπο δχν ηειηθνχο δηεθδηθεηέο, ζε 

θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα κε πνζνζηφ 50% κε ηξεηο ηνπηθνχο εηαίξνπο (FΗΒΑ, Alarco 

θαη Dogus), ζην δηαγσληζκφ ηδησηηθνπνίεζεο ηεο Ρνπξθηθήο ινηαξίαο Milly 

Piyango, ν νπνίνο, φπσο αλαθνηλψζεθε απφ ηελ Αξρή Ηδησηηθνπνηήζεσλ ηεο 

Ρνπξθίαο ζηηο 7.5.2009, έιεμε ρσξίο αλάδνρν.  

 2009-2010: Δηαηξηθή εηθφλα πξαθηνξείσλ 

Νινθιεξψζεθε επηηπρψο ε αλακφξθσζε ησλ πξαθηνξείσλ ηεο ΝΞΑΞ 

Α.Δ. κε ηελ εθαξκνγή ηεο εληαίαο εηαηξηθήο εηθφλαο ζην δίθηπν πσιήζεσλ ζηελ 

Θχπξν. Πθνπφο ηεο αλακφξθσζεο είλαη ε αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο 

εηαηξείαο θαη πξσηίζησο ε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο, ηεο εξγνλνκίαο θαη ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πξαθηνξείσλ. Ζ κειέηε ησλ ζρεδίσλ θαη πξνδηαγξαθψλ 

πνπ πξνεγήζεθε ηνπ έξγνπ, έγηλε απφ ηελ ΝΞΑΞ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Α.Δ., 

ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ΝΞΑΞ, ζε ζπλεξγαζία θαη ζπκθσλία κε ηνπο 

πξάθηνξεο ζε Διιάδα θαη Θχπξν. Ζ δηαδηθαζία αλακφξθσζεο ηνπ δηθηχνπ ηεο 

εηαηξείαο ζηελ Διιάδα, μεθίλεζε κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ πξψηνπ ζρεηηθνχ 

δηαγσληζκνχ / πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ΝΞΑΞ Α.Δ. Θαηά ην ηξίην 

ηξίκελν ηνπ 2009 πξνθεξχρηεθε ν δηαγσληζκφο θαη θαηαηέζεθαλ νη πξνζθνξέο 

γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ αλαδηακφξθσζε 490 πξαθηνξείσλ ζην 
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Γήκν Αζελαίσλ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ δηελεξγήζεθε ην Κάξηην 2010 θαη ε ιήςε απφθαζεο ηνπ 

Γ.Π. γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο επηινγήο ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ ζηηο 12.4.2010. 

 2011: Ξαξάηαζε ηεο απνθιεηζηηθήο άδεηαο σο ην 2030. Δμαζθάιηζε 

άδεηαο ρξήζεο κεραλεκάησλ VLT (Video Lottery Terminals) 

 2013: Απφθηεζε ηνπ 33% ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. απφ ηελ Emma Delta. 

Απφθηεζε ηεο 12εηνχο άδεηαο δηαρείξηζεο ησλ Διιεληθψλ Ιαρείσλ 

5.3. θνπόο θαη Απνζηνιή ηεο Δηαηξείαο 

Απνζηνιή ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. είλαη ε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ κε ζηφρν ηελ θαηεχζπλζε ηεο θεξδνθνξίαο ζηελ αλάπηπμε 

ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο. 

Πηφρνη ηεο Δηαηξίαο ζήκεξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηεο ΝΞΑΞΑ.Δ., φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 442/16.1.2001 (ΦΔΘ 

23/16.1.2001) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Νηθνλνκίαο - 

Νηθνλνκηθψλ θαη Ξνιηηηζκνχ θαη ηξνπνπνηήζεθε ζηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε 

ησλ Κεηφρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 23/1/2002 (ΦΔΘ 1802/11.3.2000), 

είλαη: 

 Ζ νξγάλσζε, ε ιεηηνπξγία θαη ε δηεμαγσγή ησλ παηρληδηψλ ΞΟΝΞΝ, 

ΙΝΡΡΝ, ΞΟΝΡΝ, ΞΟΝΞΝΓΘΝΙ, ΡΕΝΘΔΟ, ΚΞΗΛΓΘΝ-ΙΝΡΡΝ, KINO, 

SUPER 3, SUPER 4, 5 απφ 35, θαη ησλ ΠΡΝΗΣΖΚΑΡΥΛ 

ΞΟΝΘΑΘΝΟΗΠΚΔΛΖΠ Ζ ΚΖ ΑΞΝΓΝΠΖΠ ζηα πάζεο θχζεσο αηνκηθά ή 

νκαδηθά παηρλίδηα, φπσο θαη γεγνλφησλ ε θχζε ησλ νπνίσλ πξνζθέξεηαη 

γηα δηεμαγσγή ζηνηρεκάησλ, θαζψο θαη άιινπ ηπρεξνχ παηρληδηνχ ή 

παηρληδηνχ γλψζεσλ ή ηερληθνχ παηρληδηνχ ή παηρληδηνχ πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ, πνπ ζην κέιινλ ήζειε 

επηηξαπεί θαη αλαηεζεί ζηελ εηαηξείαε ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή ηνπ ζε 

νιφθιεξε ηε ρψξα θαη εθηφο απηήο. Ζ εηαηξείαιακβάλεη θάζε αλαγθαίν 

κέηξν κε ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα, ην αδηάβιεην, θαζψο θαη ε 

θαλνληθή, απξφζθνπηε θαη αζθαιήο δηεμαγσγή ησλ παηρληδηψλ ηεο. 
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 Ζ δηαρείξηζε ησλ παηρληδηψλ ηα νπνία δηεμάγνληαη απφ ηελ εηαηξεία, αιιά 

θαη φζσλ πξφθεηηαη λα δηεμαρζνχλ ζην κέιινλ απφ ηελ εηαηξεία, αζθείηαη 

θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα απφ απηήλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 Ζ εθπφλεζε νηθνλνκηθψλ, νηθνλνκνηερληθψλ, ηερληθψλ θαη εκπνξηθψλ 

κειεηψλ γηα ηπρεξά ή ηερληθά παηρλίδηα ή παηρλίδηα γλψζεσλ ή παηρλίδηα 

πνπ ζπλίζηαληαη ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ απηψλ, γηα δεκφζηνπο θαη 

ηδησηηθνχο θνξείο ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο. 

 Ζ ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ησλ παηρληδηψλ πνπ νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί 

κε ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε 

λέσλ ππεξεζηψλ πςειήο ηερλνινγίαο, φπσο ε κεηαθνξά ζηνηρείσλ, 

δσληαλήο εηθφλαο θαη γεληθφηεξα νινθιεξσκέλεο νπηηθναθνπζηηθήο 

πιεξνθνξίαο, ζηα ζεκεία δηεμαγσγήο ησλ παηρληδηψλ ηεο εηαηξείαο, 

αμηνπνηψληαο φιεο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη, ηδηαίηεξα, ζην ρψξν ηεο 

πιεξνθνξηθήο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο ηειεπιεξνθνξηθήο. 

 Ζ δηαθήκηζε κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν θαη κέζν ησλ παηρληδηψλ πνπ 

δηεμάγεη θαη ε αλάιεςε ρνξεγηψλ πνπ εμππεξεηνχλ θνηλσληθνχο ή άιινπο 

ζθνπνχο θαη ζπλδπάδνληαη κε ηελ πξνβνιή ηεο εηαηξείαοθαη ηελ 

πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ ηεο. 

 Δθηππσηηθέο εξγαζίεο ελ γέλεη ησλ δειηίσλ ησλ παηρληδηψλ ηεο θαη 

ινηπψλ εληχπσλ. 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηεο εηαηξείαογηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο. 

 Ζ Δηαηξία κπνξεί λα νξγαλψλεη, ιεηηνπξγεί θαη δηεμάγεη παηρλίδηα θαη ζε 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, εθφζνλ αλαιεθζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ε 

νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή ηνπο απφ ηελ εηαηξείααπφ θνξέα 

ρψξαο ηνπ εμσηεξηθνχ, Γεκφζην ή Ηδησηηθφ. Ζ εηαηξείαζηελ πεξίπησζε 

απηή ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε 

δηαθάλεηα, ην αδηάβιεην θαζψο θαη ε θαλνληθή θαη απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ησλ παηρληδηψλ πνπ ηηο αλαηίζεληαη, κε ηξφπν πνπ θαζίζηαηαη 

αζθαιήο ε δηεμαγσγή ηνπο θαη δελ ζίγεηαη ε θήκε θαη ην θχξνο ηεο, ζην 

ρψξν ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ζπκκνξθνχκελε κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία ηεο αλαηίζεηαη ε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία 

θαη δηεμαγσγή νπνηνπδήπνηε παηρληδηνχ. 



92 

 

     Ζ πηνζέηεζε ζπλεπψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ θαη ηνπ 

εμ απηψλ ελδερφκελνπ ζρεηηθνχ εζηζκνχ. 

     Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

απνηξνπή θαη ηελ θαηαζηνιή αμηφπνηλσλ πξάμεσλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ζηνηρεκαηηζκφ.     

5.4. Πξνϊόληα / Τπεξεζίεο Δηαηξείαο 

ζνλ αθνξά ζηα πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία, ηα 

πξνζθεξφκελα παηρλίδηα ΝΞΑΞ Α.Δ. θαιχπηνπλ βαζηθά ην εμήο θάζκα: 

Α. Απεπζείαο απφ ηελ εηαηξεία 

 ΠΡΝΗΣΖΚΑ  

o Γεκηνπξγήζεθε ην 2000  

o Έζνδα γηα ην 2012: 1.561 εθαη. € 

 ΞΟΝΞΝ  

o Γεκηνπξγήζεθε ην 1959  

o Έζνδα γηα ην 2012: 22 εθ. € 

 ΞΟΝΞΝΓΘΝΙ  

o Γεκηνπξγήζεθε ην 1996  

o Έζνδα γηα ην 2012: 1εθ € 

o Γεκηνπξγήζεθε ην 2011  

Β. Κέζσ ελφο επξένο δηθηχνπ πξαθηνξείσλ (5000 ζεκεία) 

 MONITOR  

o 2012 Έζνδα: 138εθ € 

 ΘΗΛΝ  

o Γεκηνπξγήζεθε ην 2003  

o Έζνδα γηα ην 2012: 2.243 εθ € 
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 ΡΕΝΘΔΟ  

o Γεκηνπξγήζεθε ην 1997 

o  Έζνδα γηα ην 2012: 232εθ € 

 ΙΝΡΡΝ  

o Γεκηνπξγήζεθε ην 1990  

o Έζνδα γηα ην 2012: 68εθ € 

 ΞΟΝΡΝ  

o Γεκηνπξγήζεθε ην 1992 

o Έζνδα γηα ην 2012: 31εθ € 

 SUPER 3  

o Γεκηνπξγήζεθε ην 2002  

o Έζνδα γηα ην 2012: 36 εθ € 

 EXTRA 5  

o Γεκηνπξγήζεθε ην 2002  

o Έζνδα γηα ην 2012: 11 εθ € 

 GO LUCKY  

o Γεκηνπξγήζεθε ην 2011  

o Έζνδα γηα ην 2012: 17 εθ € 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εηαηξεία ΝΞΑΞ Α.Δ. έρεη απνδείμεη ηελ ηθαλφηεηά 

ηεο λα δξνκνινγεί θαη λα αλαπηχζζεη λέα παηρλίδηα, θαζψο γηα παξάδεηγκα ην 

ΞΑΚΔ ΠΡΝΗΣΖΚΑ είλαη ην πην δεκνθηιέο παηρλίδη ζηνηρεκάησλ ζηελ Διιάδα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Δπίζεο, ε εηαηξεία ΝΞΑΞ Α.Δ. βαζίδεηαη ζην δίθηπν ηνπ ην 

νπνίν είλαη απνηεινχκελν απφ 5.000 πξάθηνξεο, γηα λα δχλαηαη ζπλερψο λα 

επεθηείλεη πεξαηηέξσ ην εχξνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε λέα πξντφληα, φπσο ην 

Bingo, ην Super 4, κε δηαδηθηπαθέο εθδφζεηο ησλ πθηζηάκελσλ παηρληδηψλ θαη κε 

Video Lotteries Terminals (VLTs) θαη ΜΠΡΑ. Δπηπξνζζέησο, επηζεκαίλεηαη 

γεληθφηεξα φηη ε εηαηξεία ΝΞΑΞ Α.Δ. έρεη αλαπηχμεη έλα ηζρπξφ ραξηνθπιάθην 

παηρληδηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζηε Θχπξν θαη ζήκεξα, πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα 

πξντφλησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ απφ ηελ παξαδνζηαθή ινηαξία εσο ηα αζιεηηθά 

ζηνηρήκαηα (ζηαζεξψλ / ακνηβαίσλ απνδφζεσλ). Ρέινο, φζνλ αθνξά ζηηο 

πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηεο, ε εηαηξεία ΝΞΑΞ Α.Δ. έρεη ηζηνξηθά ηηο θαιχηεξεο 

νηθνλνκηθέο επηδφζεηο. 
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5.5. Μεζνδνινγία 

Γεληθά, ηφζν ε πνηνηηθή κέζνδνο φζν θαη ε πνζνηηθή κέζνδνο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε κία έξεπλα 

(Ξαξαζθεπνπνχινπ – Θφιιηα, 2008). Ζ πνηνηηθή κέζνδνο ζρεηίδεηαη κε ην είδνο, 

κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ εξεπλάηαη ελψ ε πνζνηηθή κέζνδνο 

αλαθέξεηαη ζην πφζεο θνξέο εκθαλίδεηαη απηφ (Kvale, 1996). 

Ζ πνζνηηθή κέζνδνο ραξαθηεξίδεηαη σο ζεηηθηζηηθή, ππνζεηηθή θαη κε 

βάζε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παξαγσγηθή, κεξηθή αιιά αληηθεηκεληθή. 

Δπηπιένλ, ε πνζνηηθή έξεπλα σο κέζνδνο ζηνρεχεη ζε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, 

φπσο επίζεο ζηνρεχεη ζηνλ έιεγρν ησλ κεηαβιεηψλ θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθά 

επηβεβαησηηθή. (Ησζεθίδεο 2003). 

Νη πνηνηηθέο κέζνδνη ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα θπζηνινγηθή πνξεία, ε 

νπνία δελ θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή (Ξαξαζθεπνπνχινπ – Θφιιηα, 2008). 

Πχκθσλα κε ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα δηεηζδχεη 

ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ, έρνληαο σο απνηέιεζκα λα θαηαλνεί ηηο 

θνηλσληθέο επηξξνέο πνπ απηά έρνπλ ππνζηεί (Ησζεθίδεο 2003). 

Πηελ πνηνηηθή κέζνδν ν εξεπλεηήο απαηηείηαη λα είλαη ελεξγφο 

ζπκκέηνρνο ζηελ έξεπλα. Ξαίξλεη ζπλεληεχμεηο, θξαηά ζεκεηψζεηο θαη παξαηεξεί 

νηηδήπνηε ζπκβαίλεη. Αθφκε πξέπεη λα παξαηεξεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη 

ληπκέλα ηα άηνκα, πνπ θάζνληαη θαη πνπ απηά κηινχλ κε ζηφρν λα κε ηνπ 

δηαθχγεη ηίπνηε απφ φηη ζπγθξνηεί ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ πιεξνθνξεηή 

(Eisner, 1991). Πηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα αθνπζηεί ε 

άπνςε ησλ ππνθεηκέλσλ (Eisner, 1991). Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ν εξεπλεηήο δίλεη 

βαξχηεηα ζην ηη ζεκαίλεη γηα ηα άηνκα ε εκπεηξία ζηελ νπνία αλαθέξνληαη θαη 

κε ηνλ ηξφπν απηφ δίλνπλ έκθαζε ζηα ιεγφκελα ηνπο κέζα απφ κία ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή (Ησζεθίδεο, 2003). 

Κέζα απφ ηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα λα θαλεί ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ εξεπλεηή, ν νπνίνο κπνξεί λα ραξίζεη δσή ζηα νπζηψδε 

ζηνηρεία ηεο έξεπλαο θαζψο επίζεο ζα απνθαζίζεη ηη ζα ζπκπεξηιάβεη ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπ θαη ηη φρη. Γεγνλφο ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 
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εξεπλεηή θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαλνεί ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπο. (Ησζεθίδεο 2003). 

Αλαιπηηθφηεξα, ε πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα θαη νη ππαγφκελεο ζε απηή 

κεζνδνινγίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εξεπλεηηθή θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, 

ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, ηε ζεσξεηηθή αθεηεξία ηνπ εξεπλεηή θαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα κεζνδνινγηθά εξγαιεία άληιεζεο γλψζεο απφ ην εξεπλεηηθφ 

πεδίν. (Ησζεθίδεο 2003). Ζ πνηνηηθή έξεπλα βαζίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή, 

αλάιπζε, εξκελεία θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, θαηαζηάζεσλ θαη 

νκάδσλ απαληψληαο θπξίσο ζηα εξσηήκαηα πψο θαη γηαηί (Ησζεθίδεο 2001) θαη 

ζηνρεχεη ζηελ δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζψο 

θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (αίηηα, ζπζρεηίζεηο, ζπλέπεηεο) πνπ ηα 

ραξαθηεξίδνπλ θαη φρη ζηελ απιή αλαγσγή ηνπο ζε κεηξήζηκεο πνζφηεηεο. 

(Ησζεθίδεο 2003). 

Πηελ πεξίπησζε ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο ή αιιηψο ηεο πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο. ζνλ αθνξά ζηε κέζνδν 

ηεο πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο (CS), αλαθέξεηαη φηη ε κειέηε πεξίπησζεο (CS) 

θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, θαζψο κηα κειέηε 

πεξίπησζεο είλαη κηα ζε βάζνο κειέηε ελφο θαηλνκέλνπ (ζπκβαίλεη) ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ. (Denzin & Lincoln 1994, Merriam 2002) 

Δπηπιένλ, ν ζρεδηαζκφο ηεο κειέηεο (CS) μεθηλά κε ηελ πξνεηνηκαζία 

έλνο πξνβιήκαηνο έξεπλαο. Ρα άιια βήκαηα είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ηε ζπγγξαθή ηεο 

έθζεζε ηεο πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο (CS). Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ 

δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ην πξψην βήκα ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ε 

ηαπηνπνίεζε ελφο πξνβιήκαηνο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ εξεπλεηή, ην νπνίν αμίδεη 

λα δηεξεπλήζεη. (Denzin & Lincoln 1994, Merriam 2002) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6. 

ΑΝΑΛΤΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 

Πηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ε κειέηε πεξίπησζεο θαη παξνπζηάδνληαη ηα 

επξήκαηα απφ ηελ έξεπλα. Ξην αλαιπηηθά, επηζεκαίλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ 

θηλεηνχ επηρεηξείλ ζηελ εηαηξεία, ε αλάιπζε πεξηβάιινληνο, ελψ πξνζδηνξίδεηαη 

ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ησλ πφξσλ, αιιά θαη ν κηκεηηζκφο θαη ν αληαγσληζκφο 

ζηνλ θιάδν. Δπηπξνζζέησο, ηίζεηαη ε ζηξαηεγηθή εηαηξείαο θαη ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκά ηεο. 

6.1. Δθαξκνγή Κηλεηνύ Δπηρεηξείλ 

Ζ εηαηξεία ΝΞΑΞ Α.Δ. σο εγέηεο ζηα ηπρεξά παηρληδηά κέζσ θηλεηνχ, 

δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα ζε ζπλδξνκεηέο θηλεηήο ηειεθσλίαο λα επηιέμνπλ ηα 

πξντφληα ηεο θαη λα γίλνπλ ρξήζηεο ησλ εθαξκνγψλ ηεο, φπνπ απηή 

δξαζηεξηνπνηείηαη, επηθπξψλνληαο ην φξακα ηεο γηα έλα λέν νηθνζχζηεκα 

παηρληδηψλ θηλεηήο (m-gambling). Απηά ηα πξνεγκέλα πξντφληα ηεο εηαηξείαο 

θέξλνπλ ηε ζπλεξγαζία κε θνξείο εθκεηάιιεπζεο θηλεηψλ επηθνηλσληψλ θαη 

εθαξκνγψλ κελπκάησλ πιένλ.  

Νη πξνζθνξέο ηεο μαλαζρεδηάδνπλ ην κέιινλ ηνπ mobile gaming θαη 

ζθνπεχνπλ λα θεξδίζνπλ ζεκαληηθή έιμε θαζηζηψληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ mobile 

gaming ηζρπξφηεξε. Νη ρεηξηζηέο θαη νη εθαξκνγέο κελπκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ ηερλνινγία γηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο κηα απμεκέλε θνηλσληθή 

εκπεηξία gaming κε δηεπξπκέλεο επηινγέο θηλεηνχ εκπνξίνπ.  

6.1.1. Αλάιπζε Πεξηβάιινληνο Δηαηξείαο ΟΠΑΠ Α.Δ. 

Θάλνληαο κηα ζπλνπηηθή επηζθφπεζε ηεο Διιεληθήο Αγνξάο Ρπρεξψλ 

Ξαηρληδηψλ, επηζεκαίλνληαη θπξίσο ηα αθφινπζα:  

Ζ ειιεληθή αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ απνηειείηαη απφ ηξεηο θχξηνπο 

ηνκείο, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα:  

 Ινηαξία: ΝΞΑΞ Α.Δ. θαη ηκήκα θξαηηθήο Ινηαξίαο  
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 Θαδίλν: πεξηιακβάλεη φια ηα παηρλίδηα πνπ παίδνληαη κέζα ζε 

θαδίλν  

 Πηνηρήκαηα: θπξηαξρείηαη απφ αζιεηηθά ζηνηρήκαηα (ΝΞΑΞ Α.Δ.), 

αιιά πεξηιακβάλεη επίζεο ην εγρψξην ηππνδξνκηαθφ ζηνίρεκα 

(ΝΓΗΔ)  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζεκεηψλεηαη φηη φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο άιιεο 

επξσπατθέο ιαρεηνθφξεο αγνξέο, έηζη θαη ε ειιεληθή αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

ξπζκίδεηαη θαη ειέγρεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο. Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία: Δζληθφ, Θξαηηθφ θαη Ιατθφ, ηα 

θξαηηθά ηπρεξά παηρλίδηα, δεκηνχξγεζαλ 101 εθαη. € απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ (GGR) ην 2012 – ε λφκηκε ειιεληθή αγνξά παηρληδηψλ (GGR) 

απνηειεί ην 5% ηεο αγνξάο (δηαζέζηκα ζηνηρεία έηνπο 2012). Δπηπιένλ, ηα 

(Μπζηά) Scratch παηρλίδηα, ηα νπνία παξέρνληαλ απφ κηα ζπγαηξηθή ηεο Intralot 

κέρξη ην 2003, έρνπλ επαλεηζαρζεί ζηελ Q114 απφ ηελ θνηλνπξαμία ηεο νπνίαο 

εγείηαη ν ΝΞΑΞ Α.Δ. ελ έηε 2014. 

 Πηα αλσηέξσ έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή αγνξά 

ησλ θαδίλν απνηειείηαη απφ 9 αδεηνδνηεκέλα θαδίλν θαη θπξηαξρείηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηε Regency. Αλαθέξεηαη ινηπφλ φηη ην έηνο 2012 δεκηνχξγεζε €404 

εθαη. απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηπρεξψλ παηρληδηψλ κε πεξηζζφηεξν απφ ην 

50% λα απνδίδεηαη ζε κεραλήκαηα ηπρεξψλ παηρληδηψλ. 

Δπίζεο, ηα ηππνδξνκηαθά ζηνηρήκαηα ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ 

Διιεληθφ Νξγαληζκφ Ηππνδξνκίσλ (ΝΓΗΔ), ελψ δεκηνχξγεζαλ 20 εθαη. € απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ηπρεξψλ παηρληδηψλ ην 2012. 

Υζηφζν, ηα αζιεηηθά ζηνηρήκαηα ζηαζεξψλ απνδφζεσλ ηα δηνξγαλψλεη 

απνθιεηζηηθά ε ΝΞΑΞ Α.Δ., απνδίδνληαο €429 εθαηνκ. απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ ην 2012. 
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6.1.2. Δθαξκνγή Θεωξίαο ηωλ Πόξωλ 

 Πε απηφ ην ζεκείν επηζεκαίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηεο εηαηξείαο ΝΞΑΞ Α.Δ. 

ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Δπέθηαζε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο (πνπ έιεμε ην 2020) 

γηα ηα ιαρεία θαη ηα αζιεηηθά ζηνηρήκαηα απφ 12/10/2020 έσο 

10/12/2030, πξνο απνθιεηζηηθφ φθεινο ηνπ ΝΞΑΞ Α.Δ.  

 Απνθιεηζηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζεκεξηλψλ παηρληδηψλ (ζπκπ. Super 4 

θαη Bingo Lotto), κε θάζε ηερλνινγηθφ κέζν 

6.1.3. Αλάιπζε ηνπ θιάδνπ 

Ζ αλάιπζε θαηά Porter αλαδεηθλχεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ φζνλ 

αθνξά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηηο νξηδφληηεο θαη θάζεηεο 

δπλάκεηο αιιειεπίδξαζεο ηεο εηαηξείαο. 

 Αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν: Σακειφο.  

Πε κία αγνξά πνπ δξα κνλνπσιηαθά σο πξνο ηα λφκηκα παηρλίδηα 

θαη κε δηαξθή άλνδν ζε ηδίξν δελ ηίζεηαη ζέκα αληαγσληζκνχ. 

Αληαγσληζκφο ππάξρεη απφ ηα παξάλνκα παηρλίδηα ν νπνίνο είλαη 

κελ έληνλνο θαη πηεζηηθφο γηαηί δελ ππάξρεη ξπζκηζηηθφ πιαίζην 

πνπ λα θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηαδηθηπαθνχ παηρληδηνχ 

αιιά απφ ηελ άιιε είλαη πνιινί απηνί πνπ αληαγσλίδνληαη ρσξίο 

δηαθνξνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηαπηφηεηα. 

 Απεηιή λενεηζεξρνκέλσλ: Πνβαξή. 

πφ ηελ αίξεζε ελφο λένπ θαζεζηψηνο ιεηηνπξγίαο ζα εμαξηεζεί 

απφ ηνπο φξνπο πνπ ζα ζεζπηζηνχλ απφ ηελ θπβέξλεζε. Ζ 

απνηίκεζε ηεο άδεηαο θαη ηεο ρξνληθήο ηεο δηάξθεηαο, ε 

θνξνιφγεζή ησλ λέσλ αδεηψλ θαη ε πξφζβαζή ηνπο ζηα θαλάιηα 

δηαλνκήο ζα θαζνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ λενεηζεξρνκέλσλ. 

 Απεηιή ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ: Σακειή. 
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Νη ηπρεξνί δηαγσληζκνί θαη νη θιεξψζεηο πνπ δηελεξγνχλ άιιεο 

εηαηξίεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ζηα πιαίζηα πξνσζεηηθψλ 

ελεξγεηψλ (π.ρ. θιεξψζεηο δψξσλ, ηαμίδηα ή θαη ρξεκαηηθά 

έπαζια απφ αγνξά πξντφληνο ή ζπκκεηνρή ). 

 Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πξνκεζεπηψλ: Κέηξηα. 

πάξρνπλ 3 νπζηαζηηθά πξνκεζεπηέο ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ 

παγθνζκίσο θαη αληαγσλίδνληαη ζθιεξά γηα λα εμαζθαιίζνπλ 

πειάηε. Ιφγσ κεγέζνπο ηεο αγνξάο ε δχλακε είλαη ζηνλ 

αγνξαζηή θαη φρη ζηνλ πξνκεζεπηή, θαη θίλδπλν θαζεηνπνίεζεο 

ππάξρεη πξνο ηα εκπξφο θαη φρη πξνο ηα πίζσ. Ρν κφλν 

πιενλέθηεκα ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ηα θφζηε αιιαγήο 

πξνκεζεπηή ιφγσ ηζρπξήο ηερλνγλσζίαο. 

 Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε αγνξαζηψλ: Κέηξηα. 

Ρν πξντφλ είλαη απιφ θαη δελ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά νπφηε 

ζεσξεηηθά ν αγνξαζηήο κπνξεί λα αιιάμεη εηαηξία. Πε πεξίπησζε 

πεξηνξηζκέλσλ θαλαιηψλ δηαλνκήο φκσο ππάξρεη ην θφζηνο 

αιιαγήο (ηερλνινγηθφ , αμηνπηζηίαο). 

 Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε δηθηχνπ δηαλνκήο: ςειή. 

Ρν δίθηπν δηαλνκήο ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ππφ θάπνην 

θαζεζηψο εθκίζζσζεο (franchise) ελδέρεηαη λα έρεη ηζρπξή 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ιφγσ ζπγθέληξσζεο (ηζρπξφ 

ζσκαηείν), ελψ ε θαζεηνπνίεζε πξνο ηα πίζσ (δηεμαγσγή 

παξάλνκνπ παηρληδηνχ ζηα ζεκεία πψιεζεο) είλαη ζεκαληηθή 

απεηιή. 

6.2. ηξαηεγηθή Δηαηξείαο θαη Αληαγωληζηηθό Πιενλέθηεκα 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο ΝΞΑΞ Α.Δ. έγθεηηαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηφο ηεο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα 

δηαθνξνπνηεκέλν πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ζε έλα επξχ δίθηπν. Δπηπιένλ, 

πεξηθιείεη ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 
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 Κφριεπζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο εκπεηξίαο ηεο εηαηξείαο 

ΝΞΑΞ Α.Δ. ψζηε λα γίλεη έλαο παλεπξσπατθφο εγέηεο ζηα ηπρεξά 

παηρλίδηα  

 Σξήζε ηζρπξήο ηακεηαθήο ζέζεο γηα αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ 

αλάπηπμεο 

 Ππλέρηζε επελδχζεσλ ζηελ θίξκα ηεο εηαηξείαο ΝΞΑΞ Α.Δ. γηα λα 

νδεγήζεη ζην κέγηζην δπλαηφ ην κεξίδην αγνξάο  

 Δλίζρπζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ κε ηελ αχμεζε ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο θαη ησλ επηινγψλ ησλ παηρληδηψλ ζηα πξαθηνξεία  

 Βειηηζηνπνίεζε ηεο βάζεο θφζηνπο ηνπ ΝΞΑΞ Α.Δ. θαη βειηίσζε 

ηεο ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο  

 Ππλερήο βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ραξηνθπιαθίνπ πξντφλησλ 

ηνπ ΝΞΑΞ Α.Δ.  

Πρνιηάδνληαο ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ 3νπ ηξηκήλνπ ηνπ 2013, ν 

Ξξφεδξνο & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηνπ ΝΞΑΞ Α.Δ., θ. Kamil Ziegler, δήισζε: "Ζ 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ εζφδσλ Q3 δείρλεη κηα πνιιά ππνζρφκελε επαλεθθίλεζε γηα 

ηελ εηαηξεία πνπ έξρεηαη καδί κε ηελ πξφζθαηε αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ καο. 

Δίκαη αηζηφδνμνο φηη κε ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ επθαηξηψλ, ε ππνθείκελε ηάζε ζα εληζρπζεί 

πεξαηηέξσ, παξέρνληαο έηζη πςειφηεξεο απνδφζεηο γηα ηνπο κεηφρνπο καο. " 

Δπίζεο, γηα λα δηαηεξήζεη ε εηαηξεία ΝΞΑΞ Α.Δ. ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε 

ζηελ ειιεληθή αγνξά βαζίδεηαη ζηελ ζπλαιιαθηηθή νηθνλνκία θαη ζηηο 

αλακελφκελεο απνδφζεηο, αιιά θαη ζηελ απνθιεηζηηθή άδεηα ρξήζεο. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

Α. Ππλαιιαθηηθή Νηθνλνκία  

 €375 εθαηνκ. θαηαβιήζεθαλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο παξάηαζεο θαη ηελ έγθξηζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ.  

 5% ησλ δηθαησκάησλ επί ησλ αθαζάξηζησλ ληθψλ ζα πιεξψλεηαη 

επηπιένλ ζε εηήζηα βάζε κεηαμχ 10/12/2020 θαη 12/10/2030  

 Γίθαηε ίζεο αμίαο ζπλαιιαγή κε ην HR  
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Β. Αλακελφκελεο Απνδφζεηο  

 Ρέινο επέθηαζεο Ξαξαρψξεζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο  

 Αλακελφκελε πεξίνδνο απφζβεζεο πεξίπνπ 5 εηψλ 

Γ. Άδεηαο Σξήζεο Video Lottery Terminals (VLTs)  

 Ζ Άδεηα VLT πξνζζέηεη κηα κεραλή αλάπηπμεο ζηελ δπλεηηθή 

απφδνζε ηνπ ΝΞΑΞ Α.Δ.. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κνλαδηθνχ ηδηνθηήηε ηεο 

άδεηαο εληζρχεη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ζε φιν ην θάζκα 

ησλ παηρληδηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ εηαηξεία ΝΞΑΞ Α.Δ.. 

 Αδεηα γηα 35.000 VLTs:  

o 16.500 ζα ιεηηνπξγήζνπλ άκεζα απφ ηνλ ΝΞΑΞ Α.Δ. 

o 18.500 ζα ιεηηνπξγήζνπλ απφ ππεξγνιάβνπο  

 Ν ΝΞΑΞ Α.Δ. ζα ιάβεη πξνθαηαβνιή, θαζψο θαη δηθαηψκαηα  

 Πε πεξίπησζε αλεπηηπρνχο δηαδηθαζίαο ππεξγνιαβίαο γηα κέξνο ή γηα 

ην ζχλνιν ησλ 18.500 VLTs, ν ΝΞΑΞ Α.Δ. ζα έρεη ην δηθαίσκα λα 

ιεηηνπξγεί ηα ππφινηπα VLTs  

 Ίδηα ηηκνιφγεζε γηα φια ηα VLTs 

 Νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο γηα ηηο 35.000 vlts  

o 474εθ € θαηαβάιιφκελα κε ηελ ππνγξαθή ηεο άδεηαο  

o 86εθ € πνπ θαηαβαιιφκελα ην 4ν ηξίκελν ηνπ 2013  

o Ζ άδεηα πεξηιακβάλεη επίζεο on-line παηρλίδηα γελλήηξηαο 

ηπραίσλ αξηζκψλ (RNG) 

o Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο νξίδεηαη ζε 10 + 1 ρξφληα απφ ηελ 

έθδνζε ηεο άδεηαο. 

o Κε βάζε ην λφκν, ε HR ζα ιάβεη ην 30% -35% ηνπ 

αθαζάξηζηνπ πνζνχ λίθεο κε ηε κνξθή δηθαησκάησλ  

Ρέινο, αλαθεθαιαηψλνληαο ζα ιέγακε φηη ε εηαηξεία ΝΞΑΞ Α.Δ. 

επζχλεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο αγνξάο 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ελψ θαηέρεη ην κεγαιχηεξν δίθηπν ιηαληθήο ζηελ Διιάδα. Νη 

ζεκαληηθέο ηακεηαθέο ξνέο έγθεηληαη ζε αζθαιή θαη ζηαζεξά κεξίζκαηα θαη 

απνηειεζκαηηθή επελδπηηθή πνιηηηθή, ελψ νη ηζρπξέο βαζηθέο αξρέο πνπ δηαζέηεη 
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πεξηιακβάλνπλ ηελ ηζρπξή δπλακηθή, ηελ αμηνπηζηία, θαη ηελ αλάπηπμε. Δπίζεο, 

ε εηαηξεία δηαζέηεη ηζρπξή νκάδα δηαρείξηζεο πνπ θαηέρεη ζεκαληηθή εκπεηξία, 

ηνπηθή ηερλνγλσζία θαη γλψζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ελψ 

παξάιιεια αξθεηά κεγάιεο είλαη νη επθαηξίεο αλάπηπμεο πνπ αλαδχνληαη γηα 

απηήλ. Έηζη, βξίζθεηαη ζε θαιή ζέζε γηα λα επσθειεζεί απφ ηα ειιεληθά ιαρεία, 

ηα VLTs θαη ηηο online επθαηξίεο, ιφγσ ηεο δχλακεο ηεο κάξθαο θαη ηεο εκπεηξίαο 

ηεο ζηελ αγνξά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ θηλεηή ηερλνινγία αλαπηχζζεηαη αικαησδψο. Ζ ελζσκάησζε ησλ 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζηελ θνηλσλία γίλεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο κεγάιεο 

ζεκαζίαο θαη καδί κε απηφ έξρεηαη ε δεκηνπξγία πνιιψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

επθαηξηψλ. Ξνιιέο απφ ηηο ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο θνηηνχλ ζην κέιινλ θαη 

μεθηλνχλ λα αθνινπζνχλ ηνλ θιάδν απηφ πνπ γξήγνξα γίλεηαη γλσζηφο σο 

θηλεηφ εκπφξην. Ρν m-commerce, κε απιά ιφγηα, είλαη ην θηλεηφ εκπφξην. Δίλαη 

ελλνηνινγηθά παξφκνην κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην φηη νη 

θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ηνπο, φπσο θηλεηά ηειέθσλα, 

smart phones θαη PDAs, γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο θαη λα θάλνπλ 

ζπλαιιαγέο.  

Δλψ νη πεξηζζφηεξεο βηνκεραλίεο είλαη έηνηκεο λα αθνινπζήζνπλ ηελ 

αλαδπφκελε ηάζε, άιιεο επηρεηξήζεηο ίζσο δελ είλαη αθφκε πιήξσο έηνηκεο λα 

επελδχζνπλ κεγάινπο πφξνπο ζε κηα ζηξαηεγηθή θηλεηνχ εκπνξίνπ.  

Ζ θνηλσλία αγθαιηάδεη ηφζν ηελ άλεζε φζν θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα. Δλψ 

ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη βνιηθφ, ην m-commerce ην πξνζπεξλά γηα ιίγν. 

Γελ έρεη ζεκαζία ην πνπ θάπνην είλαη, εθφζνλ έρεη ην θηλεηφ ηνπ καδί ηνπ 

κπνξεί λα ςσλίζεη. Αο ζθεθηνχκε ηηο επθαηξίεο κάξθεηηλγθ, εηδηθά φηαλ ε 

ζηηγκηαία ηθαλνπνίεζε εηζέξρεηαη ζηελ εμίζσζε. Νη άλζξσπνη βιέπνπλ ηηο 

δηαθεκίζεηο, ηα πξντφληα, ηα δείγκαηα, αλεμάξηεηα απφ ηα κέζα επίδεημεο ηνπο 

θαη κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ ακέζσο. Ζ δηαθήκηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη 

λα κεηαθηλεζεί θαη λα ζηξαηεγηθνπνηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιάβεη ηελ πξνζνρή 

κηαο θνηλσλίαο πνπ θηλείηαη γξήγνξα απφ ην έλα πξάγκα ζην άιιν. Απηφ 

πεξηιακβάλεη θηιηθέο πξνο ην θηλεηφ δηαθεκίζεηο σο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο 

ζηξαηεγηθήο ηνπ κάξθεηηλγθ ηνπο.  

Ζ ζεκεξηλή θνηλσλία θαηαλνεί ηελ ηερλνινγία θαη γίλεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν εμαξηψκελε απφ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο. Νη άλζξσπνη δελ πξφθεηηαη 

λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη πηα απιά πεξηεγνχκελνη ζην δηαδίθηπν, αιιά ζέινπλ λα 

είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ ηελ αγνξά ζηε ζηηγκή. Νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

ππνζηεξίδνπλ ην m-commerce ζα αξρίζνπλ λα ράλνπλ γξήγνξα απφ ηνπο 
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αληαγσληζηέο πνπ ην ππνζηεξίδνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ έρεη ζεκαζία πφζν 

εκθαλήο είλαη έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία ζην δηαδίθηπν, αλ ε δπλαηφηεηα 

άκεζεο αγνξάο δελ είλαη δηαζέζηκε θαη ην απιφ ελδηαθέξνλ δελ είλαη πηζαλφ λα 

κεηαηξαπεί ζε πηζαλή πψιεζε. 

πάξρνπλ πνιιά πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαηά ηελ αλάπηπμε κηαο 

ζηξαηεγηθήο γηα ην θηλεηφ εκπφξην. Νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

επαλαζρεδηάζνπλ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο γηα λα είλαη θηιηθέο πξνο ηα θηλεηά, λα 

εδξαηψζνπλ ηε δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη νζφλεο θαη 

θχιηζε. Γηα λα κπνξέζεη ην θηλεηφ εκπφξην λα πεηχρεη, πξέπεη φρη κφλν λα 

αγθαιηαζηεί απφ ηνπο θαηαλαισηέο, αιιά θαη λα ζηξαηεγηθνπνηεζεί πξνζεθηηθά 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

Ρν βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ m-commerce είλαη επηθεληξσκέλν γχξσ απφ ηελ 

επθνιία, θαη απφ ην αλ ε αγνξά απνδεηθλχεηαη πεξηζζφηεξν κηα ηαιαηπσξία απφ 

φηη κηα επθνιία, ν θαηαλαισηήο ζα εγθαηαιείςεη ηε ζπλαιιαγή θαη ζα 

πξνρσξήζεη ζε κηα εηαηξεία πνπ είλαη πην θηιηθή πξνο ηελ θηλεηή ηνπ ζπζθεπή. 

Νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα πξέπεη λα απνδερζνχλ φρη κφλν απηέο ηηο αιιαγέο, αιιά 

θαη λα ηηο αγθαιηάζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ ζην παηρλίδη. 

Ζ ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ έρεη δηεηζδχζεη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο 

πηπρέο ηεο δσήο ζε πξνζσπηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα. Ζ 

σξηκφηεηα ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ αληηιεπηψλ θαη πξαγκαηηθψλ 

πξνζθεξφκελσλ δπλαηνηήησλ επέηξεςαλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζην εκπφξην, 

απνδίδνληαο ηελ πεξηνρή ηνπ θηλεηνχ εκπνξίνπ (m-commerce). Ζ ζπλερψο 

εμειηζζφκελε ηερλνινγία ηνπ ηνπίνπ ηεο θηλεηήο πεξηιακβάλεη ζπζθεπέο, 

ινγηζκηθά, εθαξκνγέο θαη δίθηπα πνπ απνηεινχλ πξνθιήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 

θηλεηψλ εθαξκνγψλ εκπνξίνπ. Ζ εζηίαζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ επηπέδνπ θαη ε 

θαηαλφεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ γηα ην θηλεηφ εκπφξην επηηξέπεη ζηηο 

εθαξκνγέο ηνπο λα επηθεληξσζνχλ ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηα εκπνξηθά νθέιε ηεο θηλεηήο. 

ζνλ αθνξά ζηελ κειέηε πεξίπησζεο πνπ έγηλε, ε εηαηξεία ΝΞΑΞ Α.Δ. 

επζχλεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο αγνξάο 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ελψ θαηέρεη ην κεγαιχηεξν δίθηπν ιηαληθήο ζηελ Διιάδα. Νη 
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ζεκαληηθέο ηακεηαθέο ξνέο έγθεηληαη ζε αζθαιή θαη ζηαζεξά κεξίζκαηα θαη 

απνηειεζκαηηθή επελδπηηθή πνιηηηθή, ελψ νη ηζρπξέο βαζηθέο αξρέο πνπ δηαζέηεη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ηζρπξή δπλακηθή, ηελ αμηνπηζηία, θαη ηελ αλάπηπμε. Δπίζεο, 

ε εηαηξεία δηαζέηεη ηζρπξή νκάδα δηαρείξηζεο πνπ θαηέρεη ζεκαληηθή εκπεηξία, 

ηνπηθή ηερλνγλσζία θαη γλψζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ελψ 

παξάιιεια αξθεηά κεγάιεο είλαη νη επθαηξίεο αλάπηπμεο πνπ αλαδχνληαη γηα 

απηήλ. Έηζη, βξίζθεηαη ζε θαίξηα ζέζε γηα λα επσθειεζεί απφ ηα ειιεληθά 

ιαρεία, ηα VLTs θαη ηηο online επθαηξίεο, ιφγσ ηεο δχλακεο ηεο κάξθαο θαη ηεο 

εκπεηξίαο ηεο ζηελ αγνξά. 

Ζ εηαηξεία ΝΞΑΞ Α.Δ. σο εγέηεο ζηα ηπρεξά παηρληδηά κέζσ θηλεηνχ, 

δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα ζε ζπλδξνκεηέο θηλεηήο ηειεθσλίαο λα επηιέμνπλ ηα 

πξντφληα ηεο θαη λα γίλνπλ ρξήζηεο ησλ εθαξκνγψλ ηεο, φπνπ απηή 

δξαζηεξηνπνηείηαη, επηθπξψλνληαο ην φξακα ηεο γηα έλα λέν νηθνζχζηεκα 

παηρληδηψλ θηλεηήο (m-gambling). Απηά ηα πξνεγκέλα πξντφληα ηεο εηαηξείαο 

θέξλνπλ ηε ζπλεξγαζία κε θνξείο εθκεηάιιεπζεο θηλεηψλ επηθνηλσληψλ θαη 

εθαξκνγψλ κελπκάησλ πιένλ.  

Νη πξνζθνξέο ηεο μαλαζρεδηάδνπλ ην κέιινλ ηνπ mobile gaming θαη 

ζθνπεχνπλ λα θεξδίζνπλ ζεκαληηθή έιμε, θαζηζηψληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ mobile 

gaming ηζρπξφηεξε. Νη ρεηξηζηέο θαη νη εθαξκνγέο κελπκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ ηερλνινγία γηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο κηα απμεκέλε θνηλσληθή 

εκπεηξία gaming κε δηεπξπκέλεο επηινγέο θηλεηνχ εκπνξίνπ. 
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