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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 ύ ή ί ί ά έ ό  ώ 

  ώ  ή ί ό   ό ί.  

ί έ ό  ί  ί έ ή ί ί 

έ ί  ή ί. κ ό  ί  ά 

ή ί  ή ί ί  ή ώ  

ώ  ύ ί.  έ, ά  ά ά 

ώ ί,  ά  ύ  ί  ό 

ί   έ  ή ί,  Logistics   e- ί. 

Αργότερα παρατίθεται  ύ  logistics ώ   reverse logistics   e-

ί.  ί  ί  ή ά  ά  ά  

ή  έ   έ του ύ ί  

ί  ή ί. Θ ί  έ ή 

ί   ώ  ό  ί ό  ί 

ά  ά. Θ ί ή ή   ώ ώ 

ώ  ύ  ί  ή ί. Θ 

ύ   ύ έ ό έ  ύ  

ή ά  e-ί.  ί, ό  έ  ί  

 ώ,  ά 8  ί έ ό έ. έ 

ί ί  ά   ά ή  ί ί 

ή ί, έ  ύ ί.  
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Κεφάλαιο 1ο  

 

 

 

ή ί ό ό ό   ί ά ό ή 

ά.  έ ό ί  έ ό  ώ  ώ ό  

 ή.  ί  ώ ώ  

ά. Έ ό  ά  ί  ί ί ό 

 ά ό  ή ό   ϊή ί (ή, 

ή ί). ό ά έ  ά ά  έ  ώ.  

ή ύ  ά έ  ά  ό 

ά ώ. Ό  ί  ή  έ  ί ί  έ 

ό ά.  ά  ώ ώ ά  ά 

 ύ ό ί ό ί ό  ό  

ί  έ έ, ό  ύ  ή  

ί. ό ά έ ύ έ έ ώ  έ έ 

ώ.  ή ά  ώ έ ώ   

ώ ί ί ά  ή  ί  ά   

ί  ό  ή.  ά έ ή  ύ  

ά  ό  έ  ώ ώ  

έ έ ό ύ  έ ή.  

ί ά  ά ή   ί ά  έ 

έ.  έ  21 ώ ί ό ώ ό 

προϊόντων  ώ, ό ύ ή ϊό (ύ ή ό  ά 

ή ό ϊό ά  ί   ά   ά)  

ά ί ί  ό  ό. ί  ή  

ί ί ώ ά, ύ  ή 

ά ή ό  ό  ώ  

ό   ά. Έ ά  ύ  ί ί 

 ά   ά ή ύ. ά ό   

ά  ή  ύ ί, ύ έ  ύ  ί 

ί   έ έ ό ή.  ή   
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ό   ό  έ   ή ά ή, έ ό 

 ό  έ ώ ύ έ έ ό  ή 

ό  έ  

ό   έ έ.  ό ί  έ ί ό,  ό  

έ ή ί, ή  ό  έ  ό  

ί  ύ  ί  

ί.  ό  ώ ά ά ό έ  

ή, έ  ό ά  ύ ύ  ή ή ή  

 ό ό  ή ό   ό ί.  ά ό  ά 

ί έ έ   ό ό  ί 

ί ώ έ ώ, ώ  ώ ί 

(Taylor D. 2004).  ί έ έ έ  ό ό. 

 dot-com ί ά  ί ό ό   ύ  

ή έ ά ό  ί  ά. έ  ί,  ί  

ί  ό  1990    έ  ύ ά  ά ό 

 ή  ά ί  ή ί (SCML).  logistics 

 έ ή ύ  ύ ί ίή . 

 ό ί  έ ό ί  έ  ώ ώ 

ώ.  ύ ή ή, ό ά  ί  ή 

ί   ύ ά έ,  έ  ώ 

ή ί ή  ί  ό  ί.  έ  

ί  '70 ί  ή  FTP,  ά ό  ή ά 

ί.  έ έ  ή  ά EDI ί  

έ έ  έ  ί ά ώ. ί ό, 

  έ έ έ έ ώ  έ  ί 

ώ.  έ  '90  ί  ύ   ή 

ή , ή  ό  ώ ή. έ  ί 

ά   έ  ύ έ  ύ ώ  έ ί 

ή   ή  ίή . έ  ή  

ώ ά  ώ έ ί ό ί  

ό ά ή  ή ί  ό έ έ  

ύ ό ό  
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 ί  ί  ή (Cagliano et al, 2003,   

Wuet al, 2003).ό  έ ί  έ έ  

έ έ   ί στο ό. Έ, ό,  

ό    ό έ ί,  ώ ά  έ   ό 

 ά,  ύ  ό ό ά, έ 

ά,  ί ί έ έ ά έ  

ό  έ    ή ί  ή ί,  

ά ί  ί  ί ώ  ό.  

 ί ή  ή ί  ί ά ό  ύ  

έ ί  ή ί (Supply Chain Management & 

Logistics),  ύ ί ό   ύ ό ύ   

ί  ί ί . έ  ύ  

έ  έ  ή  έ ή   ύ 

άί έ ά. ά  ύ   ό 

 ή ά  ά έ  ύ  έ 

ή   ύ ί  ή ί. ύ  

ά ή  ί  ή ί   ί,  ί ώ 

 έ  έ ί ά  ό  ί.  

 
Κεφάλαιο 2ο  

 

2.1 ή ί (Supply  Chain)  

 

 έ  ή ί ί έ ί ό έ 

ό   ύ ύ ό    ό ό 

ί. ί ί  ί  ά  έ  ί ά 

 ά ό  ύ  ή ί   ί  

(Supply Chain- Supply Chain Management) ώ    Logistics ό έ 

ί ό  ύ  ή   έ. ή ί 

ί  ύ ή  ί   ό, ό  

έ ώ έ ή έ προϊόντων ό  έ  ό 

ή (Stevens 1989). ύ   Chopra  Meindl (2001)  ή  
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ί ί ό ό  ά  έ ά ή έ  

ή  ί ό ά  ά έ έ, 

ί, ή, έ   ά.  ή ά  

ό ό  ή  ά ί ί ί  ή 

ί, ί ό ί έ ί (Handfield, Nichols, 2002).  ό 

 ύ ή έ  ά   ί,   ό ό,  

ή  ή,  ή  ό ή ώ ί  

 ύ ή ό  ή ή ύ ό  ί   

ά  ά (Alan Harrison, Remko van Hoek, 2005).  ή 

ί  ά ί ί ό  ά  ά  

έ  ή  έ ό έ / ά ώ  

ή ί   ό  ά  ό  

ό  ά ί.   έ ά ώ  

ό ί.  

 
2.2 ί  ή ί (Supply Chain Management)  

 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) ή ώ ί  

ή ί ί  έ   ή  ί   ό 

 ώ έ ύ  ώ ώ   ώ 

ή  ό  ό ό  ά  ϊό   ί 

 'ό ή'   'ή ό'   'ό ό'.(Assoo Vakharia 

2002). Έ ί έ ό, ό   ά  ύ 

ή  ί  έ ή ά ά ά  

ί   ό  ώ ά   ά ή  

ύ  ί  ή ί. (Hammer, 2001). O Porter (1985)  

ί  ί ί  ί, ί  ί  ή ί  

 ί  ώ ώ.  ό ό ί 

 έ  ί  '80  ύ ί έ  ί  

ά   ά ώ ώ (Oliver, Weber, 1982). ά   ά 

ώ  ί  ή ί (supply chain management) ί  

ί  ώ  ώ ώ   ί ό  ώ  
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ή   ό ή έ    

ά (ή). (Tate, Elram, Bilington 2004) 

  ί  ή ί, , ά ό ί  

ό,  ή   ί  ί ώ ώ  έ 

ί ό ύ   ό ϊό  ό 

ώ, ά, ή ή, ύ  ύ, 

logistics, ή  ή ί (Mentzer et al. 2001). O 

Christopher(1998) ό  ά   ό  ί  ή 

ί ί έ  ί  έ  ί   

έ   ά .  ή ώ ό  ί  

 έ  ώ  ί  ώ  ό ό 

έ  ί (Handfield , Nichols, 2002).  

ά ύ ύ, SCM (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) ί  έ  

 

 

ό, ό  έ ό  ώ   ή 

Logistics  ί  ό  ή  ύ ή ώ  

ί  ά  έ  ώ  ό  (Van der 

Vorst, 2000). 
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2.3 ό  ό  ή ί  

 

ό, ί  έ   ό  ό  ή 

ί   ά, έ ώ   ή ά έ  

ύ ή ά. ί ό  ό ό   

ό  ή ί   ί ί  ί ί ί 

ί ί (Beamon, 1998).  ύ ί ά  ί 

ώ,  ή ώ  ώ,  ή ί ύ   

ό  ώ, ή ά   ύ  ύ. 

 ύ ί ά ά  ύ  ό   έ 

 ή ά. ί ί ί   ό ό ώ 

  έ ή. Ό ώ  ό ό ώ  ό (Muilerman 

,2005).  ό ώ ί ό  ή ά 

έ ό ό. ύ  ύ  ό ά   

ί ό  ύ  ύ ά ί.  ί  ώ 

ό έ  ά   ί ύ ό-ό  ό. 

Έ ί ύ  ή: (Ploos van Amstel & D' Hert, 1996 , Vorst 2000)  

 ό ή ί,  ά  ή 

ό  ό  ή  ά.   

 

 ό έ ί,  ί έ  

ά ί   ή  ό .  

 

 ό έ ή ί,  έ 

 ά   ό έ ί  ί  ά 

ί ά.  
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2.4 Logistics  

 

ό  ύ  έ ί ά  o SCM 

ό ό  Logistics ά  ύ ί   

ί  ή ί. ά  έ  Larson   

Halldorsson (2004) έ  έ ί   έ   

ί  ή ί   Logistics.  

  ή έ,  ύ  ή  ί  

ή ί ί ή  Logistics.  

  έ  ή ύ, ά  ί  Logistics 

  SCM ί ώ  ί ί.  

  ή έ,  ά ή  Logistics ύ ή 

 ί  ή ί.  

  έ  ύ ό, ύ  Logistics   ί  

ή ί έ ά ά ά.  

ά  ύ ί   Logistics ώ  ί ό   

ό   ύ   ί.  logistics ί   

ό ί ί ύ    ί  ϊό,  

ώ,  ώ   ί. ά ί   

ό  ώ,  ί ώ   ώ 

ά  ύ  ό ό ά. (Logistic 

Partners, Helsinki, FI, 1996).  ό logistics έ ό  ό ί 

ό  ά ί  ό  «ί». ά 

ή  ό ό  ί  ά   ό  

ύ   ύ  ώ ά.  ύ 

ύ, Logistics ί  ή  ύ   ή  

ώ ώ  ώ,  ώ,  ή  

ή,  ή,  ά,  ή  ώ   

ώ  ί ό. (MDC, LogLink / Logistics World, 1997) 

ά  έ ά ό ό  International Society of Logistics(SOLE)   

Logistics ί  έ   ή  ί (Management),  ή  
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ί (Engineering)   ώ ή (Technical Activities),  

ί   ό,  ό  ή (Requirements),  

ό,  ή   ά  ώ ό  έ  

ί  ό,  ή   έ ό ύ.  ά 

ό ί έ  ά ά ό ή ά  ί  

ό ό έ   ί.  ί έ  ϊό, 

 ό,   έ ώ.  

 ό Logistics ά ί  ά: 
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Κεφάλαιο 3ο  

 

3.1  ό  ύ ί (E-BUSINESS)  

 

 ό ί  ά  ά  e-business ί  ί ά 

  ά ή ί  ά έ ό έ 

ύ ή. ή  ό έ  e-business ί 

 ί  ύ (web-based technologies).  ό e-business ώ ό  

 Lou Gester, ύ ύ  IBM.  ό-ί ί  

ύ ό  ώ  ώ ώ έ ώ  

έ ί  ύ  ό  ί.  

ά ί   ή  ώ ώ ί  έ  ά 

ά  έ, ί,  ί  ί   ύ 

 ά   ί  ώ. ί ή ό έ ί ί 

ί    ώ ί  e- ί. ό ί  ί  ύ 

ά   έ ί.  ή ί ί ή  

ί  ό   έ  έ  ύ ή ά  

ώ έ (Sawaminathan , Tayur, 2003). ί έ ί   ή 

ή   ά ά ή  ί   

ή ό έ έ  ή ό,  

έ ώ,  ά ϊό  ί   ύ (Flurry, 

Vicknair 2001).  

 ή ώ ύ, ό ό  έ  ή, ά ί  

έ ώ, ί ώ ί  ή 

ώ έ  ί  ό, ί  e-ί ά   

Turban (2001).  ά  e-ί (e-business) ί ά  ύ ό  e- 

ό(e-commerce). ί ό ό έ έ  ί ί έ,  

ά έ ό ό ά  έ   ώ ώ.  

ύ ά ί ό  ό ί  ί ό  ό 

ό, ό έ ό ύ, ά ά ύ  ύ. ί έ 

 ή ά  ή, ά  ύ  

ή ό ύ, ό  ή ά  ί   



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ LOGISTICS 

14 
 

 

ό   έ   ά ύ. ά, ί,  έ  

ί  έ ύ ί, ά   έ    ά ή 

 έ .  έ  e-business ί  έ: e-commerce, e- 

procurement  e-collaboration (Johnson, Wang 2002).  e-ό ί έ  e-

ί  ί  ύ  ή ί   

ή  ύ   ί   ή  έ   ά 

 .  e-procurement έ  ή  ά  ώ ύ 

ώ ί  ί  ί Logistics ό ά  ή. 

 ί ό ό, e-collaboration, έ  ά   ό  ή 

ά  ό  έ ά ή  ή ί 

(Jaana Auramo 2005). 

 ό  ά  e- ί ύ  ύ  ώ. έ  

ύ ί ά    ί  ή ί, 

ά έ ί, ί ί   έ 

 ά ί   ί   έ  

ά ί.  ά ά ί   έ 

ί  ώ ή  ί   έ  ά 

ί ό έ.  
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ό  Geofrrrion  Krisman (2001),  ά ή  ή 

ί έ ί  ή:  

 ό έ  ή  

 ό έ  ό έ  

  ή ή  ώ ή (e-business)  

 
 ώ ό ό έ  ό  ί  

B2C (business to consumer, ί  ά), C2C (customer to customer, ά  

ά), G2C (government to customer, ί ί  ά).  ύ 

ά έ  ό B2B (business to business, ί  

ί), B2G(business to government, ί  ύ ί ), G2B 

(government to business, ί ί  ί).  ί ό  

ά  ό e- business έ  ά   ή   έ  

ύ ώ  ί   έ  ά ύ ά  

ύ.  έ ή B2B  έ ί ή 

ό  $43 ύ ή  1998 ί  $1  

2003. ώ  ή  e-business B2C ή ό $7,8 ύ  $108 

ύ (Henrik Aija, Camilla Parflo, 1999). ά ώ  έ, 

ί ό  B2B έ ή ά  ύ  

έ ό  B2C ί.  ,  ί  e-ί,  ά έ 

ή ή έ ή έ.  e-business ί έ έ έ ή 

ά ό  ή ά ί  έ  ά  

 ή  ί ί  ά ί  έ  ύ.  

ύ ά ί e-business  έ   έ ί, ά  

 ή ή ί, ή  ά.   ά 

 ώ  e-business  ί έ  ύ  ό , 

ώ  ή έ  ό  όέ .  

ή ή  ί ή,  ή ό ώ  έ 

ό ό έ  ό  ί  (Jaana Auramo, 2005).  ά  

 έ ύ ί ά ά ί ά  ό 

έ  ή   έ  ή ύ  

ί  ή ί . 
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3.2 ά   έ ή ί  

 

 ά  ύ   έ ή  

ί  ά  ί ί ή  ύ ί  η:  

 

- ί ύ  ώ ή  ή ή  

ί.  

- ό έ  ί ό  ή  

ό    ί  ό      ό ό 

ό έ .  

-  ί  ή έ  ή ά.  

-  ά έ ή ό  ί ά έ.  

-  ί ή ά ί  ώ ώ.  

 ώ:  

-  ή ό ό  ά.  

- ή  ά  ά ή.  

- ό έ ώ.  

- ή ί  ά  ώ  ύ  

ί  ή,  

- ί  ά   ώ  ί ά.  

- έ ά ϊό  ί ό  ό  

ό.  

- ί  έ ή ύ ί    

ύ ό  ί ύ.  

- ύ  έ   ί έ.  

- έ έ ώ ή ό   ί ή ό   

ί  ί ώ. 

(Turban, Lee, Warkentin, Chung, 2002-. Raisch, 2001).  
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3.3 ή ά (e-marketplace)  

 

 ή ά  ί ί ά ό έ ό  

ό (ό) ό ώ έ  έ  ά  

ό ώ ώ. ό ί  ί, ό ό  

ό ό ύ ώ έ  έ,  ά  

ό ώ ώ ό  ί  ή  ά 

 ά   ύ (portal)   ή ώ (. ά, 

2004).  ή ί  ί ά ή  ί  ί 

 ή ό ό ί έ  έ.  

 
 
 
 έ έ «ώ» ϊό/ί ό  

έ,  ί ύ  έ ύ   ή    

έ ό ύ ό (e-catalogs)  ύ  ί  

ώ ά. έ ά ί ύ   

ί  ώ ώ  Internet, ά έ   ό 

ό.  ά ά  ϊό ώ έ  ί       
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(e-orders).  ό ά ώ ώ έ 

έ ί e-shopping, ό  ά   ή  ϊό 

έ  ί ά έ ώ ώ ή ά online ό 

ή.  ί ό  ύ ά   ά  

ό  ά ώ ώ. ά  ώ  

ά ό   ά  ή  ό  ή ό 

   ή ό ή   ό  έ.  ή ά  ά 

ό  ή  ώ  έ    ύ ί   (e-

mail)   ά   ό  έ (ί, ή, ή, ί 

ά .). έ ή  ή   έ  ά έ  

ή   ά έ   ί  ά   ά έ 

ή.  

Ά ί ά   ί  έ ή 

ά, ί  έ,  ί   ί   ί  

ά ά  ώ ό  ί   ή  ή 

 ό ό.  ό   ά ί ό  ή, 

 ί  ό ό  59%  ώ  ί έ ό  

ό ί  online ά (eMarketer)   70%  ώ 

ί  sites ά ό 12 ά ή ό (webtop.com).  ά 

ά 8 ή  ί  ύ  ύ  έ 

έ. ά ό έ ί ό έ ή   Business 

Exchanges (ή  ή ή),  CosmoOne. ό  ά, 

ά  ά έ έ ό  Yassas.com ( ώ  ύ 

  ί),  Retail@link ( ώ  ί),  B2B construct ( ώ 

 ώ)  E-logistics ( ώ  logistics). ί ά έ έ 

ί IS Impact, (ά ώ ώ ί  ώ  ί 

  ύ)       ά ύ  supermarkets  

 ώ , ί  ή ώ   ύ 

 έ.  
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3.4 έ ό  ή  έ έ  

 

 έ ό  ή  έ έ, ό    

έ ό    έ, ί ά  ό  

ή ώ  έ ή 24 ώ  ά 7 έ  

ά, ό ή ό ί. έ ά  

ύ  ά έ  έ  ί:  

 
1. ί  ό   ό ή.  

2. ή ό  ά.  

3. ί  ώ   ό 

ή ώ έ  ά.  

4. ό ύ έ ώ, ώ 

 ί ϊό.  

5.  ά  ό ά. 

  

6.  ό ί ά.  

7. ί έ έ ώ  

(Sunil Chopra & Peter Meindl .529, 2004).  

ά ά  ά  ή  2006 ό  ή  

ύ ί  ί (ELTRUN)  ύ ί 

ώ ί  έ  ύ ό  ή ώ ώ 

  ί  ί  έ.  ά ί 62 έ 

ή  έ  έ έ, ί   ό  ή, 

ί  ό  ή, ί    .  
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ό  ά ά ί ό  έ   

ύ  ή ό  έ έ ί ί  

ύ  ή    ό  ό  ύ.  ί    

ή  ί  ώ   ί  ώ  

  ό ό  έ ά  ί   

ά. ό έ  ά  ό ό   ό  έ ή, 

 ί ί  ό ά ό   έ έ   

ύ ό, ό  ό  έ,  ί έ 

ί.  

 
Κεφάλαιο 4ο  

 

4.1 E-Business & Logistics  

 
 

 
 ό-ί έ ώ ώ  ό   

ί  ή ί  έ   ή ή 

. Έ ί ό ί  έ ά ό ύ  ί  

ί  ή ί (SCM)  ' έ  Logistics 

ό  ά   ί ή  ύ.  
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 ό  ά   ί ή  ύ έ  

ή έ έ ύ ό   ί  ή 

ί.  ά  ύ   ί  ή 

ί ί  ό ί ( Wang, Johnson, 2004).  

 ό ό έ  ί έ έ έ  

έ έ ί  ό   ί  ώ 

 ώ ώ ώ. ά  έ  

έ ή   ά  ή ύ ό  

ή ί ί  έ  ό, 

ή ό  e-ί,  ί  ή 

ώ  ό ό,  ό   ά έ 

έ ώ  ί  ί ύ  ά   

ή ί (Asoo Vakharia,2002).  

 

ό  ά ά  έ ή ί  

ή   ή ί ί  έ  

ί ό  ί  έ ό ώ ό 

 ή.  ά ύ  ώ   ά  ί  

ί ή  ή έ  ό ή ύ. 

ύ   Tan (2001)  ή  ύ ό  ύ 

ώ ή  Logistics ί )  ί ό )  ύ 

έ   ά  )  ί  ό.  ί  

ώ ώ ί  ύ έ ό  έ ί 

έ  ύ  ό,  ό ώ ώ 

  ί  ώ ώ. ό  ό ά 

ά έ  έ  ά έ ί  

 ή  ύ ή ά  ή ύ  

ά έ  έ ό.  
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4.2 Reverse logistics  ό ί  

ά,  reverse logistics, έ  ό  ί    

ί  ϊό  έ ή ί ή  

ή ό  έ ή  ή   ί  

(Kokkinaki, Dekker, M. De Koster, Pappis, 2001).  

  ί    reverse  logistics,  ά    ό 

ό:  ή, έ, ό, ί, ή, 

ύ, ή  ά. (Fleischmann 1997, Guide 2000).  Reverse 

Logistics ί  ί  ό ϊό ή  

ώ  ί ί  ά ά/ά  ή ί, ί  

έ  ύ ή  (. ί /).  ί ί  reverse 

logistics έ έ ή ί  ό ή 

ύ  ή ώ,  ή ά ί ώ 

 ό  έ  ί   ά ί  

ί.  

 ά ή έ ύ  ά ά ί  έ ή ή 

 ό  ή   έ  ϊό. ό ά  ό 

 έ   ί έ   ϊό   ή   

έ.  έ έ (e-returns) έ  ϊό   

ή έ ώ ύ ί (B2C)    

έ  έ έ. ά   ά (MMH 2000),  

 ά ή έ ί ή, ί ό  

έ έ  ί ά έ ό  30%  ώ  

ή  ά  $11 ύ ό  ί  $1,8 έ $2,5 

ύ ύ έ ώ.   ά ά (Davis 2001) έ 

ί ό,   ό  ό, ά ή έ  

ό ή, ά  έ  ή ό (Brick-Mortar) 

ά  ή έ  ή ά ό  έ 

ά  ώ. ό  ά ί ή  ά  

ή  ή ί  ώ ώ  ί 

ί ό  έ  έ  ό  ό  έ  
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 ά ή. Έ ό ά  έ 

έ ί  έ ά ή  έ   ό 

ή ή  ί  ί.  ή  ά 

ή ή ϊό,  έ  ί   έ 

ύ  ώ   ή  ή  ά  έ   

ώ ά. ό  ά ό ά, ί  έ   

ά  ό ί  έ ό ώ (S. Mukhopadhyay & 

R. Setoputro, 2004).  ά ή έ  ό   

ά ή   ή  ώ ά  ί 

 έ έ.   ό ά   ύ  

έ έ ί  ί  ό  Logistics, ή 

έ ί ό ό ά  ό ό  ά έ  ά 

 ϊό, ά   ό  ά έ έ. 

ί  ύ  ύ   ί  ώ ά 

  ή έ  ώ  ά, ϊό  έ, έ 

ώ  ύ  ά ύ ά   ύ ό 

έ έ.  

ί ό  ή  ά  ά ή  ή  

πό   ϊό   έ ά , (. ό  

ή)   ύ ό έ.  

 
4.3 E-ί έ  

 

4.3.1  έ ή (Storefront Model)  

 

 έ ή (Storefront Model) ί ί   

 έ ό ό  έ.  έ έ έ ό ά 

 ϊό , ί έ  ό  ά  ά ί ί 

έ  ύ ό  ί. ά  ά,  ί  

ώ ώ   ή ό  ώ  ά 

έ  ύ ή. ί ί   ή ή 

ύ ί ό  ή   έ ύ ί.  
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Έ ό   ί ί  έ ή ί  ά ώ 

(shopping card ή basket).  shopping card ί  ί ί  

ί  έ  ά  έ  ί/ϊό   

ί  ά ά  ά ί   έ ό ά. 

  ή  ί  πληροφορίες του καλαθιού αποθηκεύονται σε μια 

βάση δεδομένων μαζί με τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη. Γνωστά παραδείγματα αποτελούν : 

 
 www.amazon.com 

 www.mall.com 

 www.open24.gr 

 

4.3.2  έ ώ (Auction Model)  

 έ ώ (Auction Model) ί  έ ί ά (forum)  

 ί  ή  ύ ί  ό ί  ό  έ  

ή ί  ό  ά  ά.  ί Forrester Research  

ό ό ό  έ 2000 ύ 3,8 ύ ά  ί 

έ  ύ. Έ ό   ά ά ή  

ύ έ ώ (Auction Model) ί  ί Fleamarket 

(http://www.emarket.gr) έ ά  έ   έ  

ό   έ ώ  ί.  ό 

ώ ή ά ό έ ί  ί έ ώ 

ώ   ή ά ό  ή ή  ή έ  ή έ  

ί ή  ά .  ή έ  ό  ά  

ί ή  ύ  έ , ό ό ή, 

ί, ή ή  ί ά , ώ  ή έ έ 

 ό ή έ ό έ ί, ό  

έ ό ώ, ύ  ή έ ώ  

ή  ά   έ ό.  

 ή ύ ύ  ά ώ   

ί  έ  ό ή ό ί.  
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 Γνωστά παραδείγματα αποτελούν : 

 www.ebay.com 

 www.auctions.yahoo.com 

 

4.3.3  έ ύ (Portal Model)  

 έ ύ (Portal model) ί  έ  ό   ύ 

ώ  ή έ ί   έ.  ό ό 

έ ά  έ ύ   έ ή (search engines).  έ 

ή ί ό ύ (horizontal portals)  έ έ ί 

 έ ύ ά ύ ά.  ύ ί ώ ί  ά ύ  

(vertical portals),  ί έ  έ ί ά  έ 

έ έ.ό, έ ύ ί ώ   

έ ώ (Auction Model) ώ ί   έ ή 

(Storefront Model) έ έ έ  έ ά ώ 

ώ. Έ ό ύ έ ή ό ί  

ή  ύ  ί  ά έ. ά ή  ό 

 ό ό  ή,  ά   έ ό -

ί έ ή ώ ί, ά   ά έ 

  ή . Έ  ό ά  ί  ό ό   

ά ώ  ή  ί ό  ί.  

Γνωστά παραδείγματα αποτελούν : 

 

 www.google.com 

 www.excite.com 

 www.in.gr 

 
4.3.4. Μοντέλο δυναμικής τιμολόγησης (Dynamic Pricing Model) 

 έ ή ό (Dynamic Pricing Model) ί  

 ό  ή    ά ϊό  ά  ό 

ή.  
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 έ ό ί   ί:  

- έ ύ ή ό  ή (Name-  

Your-price Model) έ  ά  έ ό ό   ή ό 

ϊό. ά  ή  ά  

 ί έ   ί,  έ  ί ί έ ά ό  

ά.  ύ ί   ή 'ώ' (agents),  ί 

ύ ί ά ό ύ ό ή ά έ  ό  ύ 

  έ ή.  ό   έ ί  ύ ό  

έ e - ί ί  Priceline (http://www.priceline.com).  ά ή 

ύ ά ή, ά ί, ά ή  

έ έ έ.  

- έ ύ ώ (Comparison Pricing  

Model) έ  ά  ή ό έ ύ ό  ό 

ϊό ή ί  ό ή.  

Γνωστά παραδείγματα αποτελούν : 

 

 www.metalprices.com 

 http://addall.co 

 http://shopping.pathfinder 

 
- έ ή ώ (Demand-Sensitive Pricing  

Model )  ί  ή  έ ό ό ό ί  ά ό 

έ ϊό, ό ό ί  ή ά ά ά.  ά ό 

ϊό ό έ  ί έ  ά ί  έ  

 ή  ί  ί ί ή ό ό ό ά  ά ό 

ό έ ά. Γνωστά παραδείγματα αποτελούν : 

 

 www.mercata.com 

 www.mobshop.com 
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4.4 ί ά  Ηλεκτρονικού ί  

ά,  ό ί ί  ί ά. έ, 

ύ  ύ ί ύ ώ  ώ.    

έ  ύ ί ί ή, ί  ί  

ή έ  ύ ώ  ώ  ί. ά, 

ά  ύ έ ά  ό  έ   ί ύ 

ί.  ά  ό έ  ά, έ έ ί   

ί έ  ή:  

  
-ώ: ά  ά ή  ά, ί ά ά   

έ,  ύ   ύ ίά   ό  ή 

ώ ώ, ύ ί   ό 

έ,  ά ί ά   ά   ή 

.  έ, ά  ά  ώ έ ί  

ά έ ό:  

 

-Έ ή ή ό ϊό, ί, ή έ  ί  web 

  internet  έ.  

-ί ώ ώ ώ έ ί 

(ί ώ), ή ά.  

-ά ό  ώ  έ ί ώ 

έ ί (ά  

ί ό), ή ά.  

-ά  ί   έ ί   ή  ό  

ώ  έ ί ό  ή ώ. 

 
ή: ά  ά ή  ά  ό ά ά ί 

  έ έ ώ  ώ   ό 

ί.  ά  ί ί  ί έ ό ή  ό 

ό  έ  ύ ό. έ,  ά  ϊό 

ί  ί  ά, ή ό έ,  ό  ί 

 internet.  
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 ά ώ, ί  ά έ ό:  

ί ώ   έ  ί    ά  - 

ϊό, ό  ί   - ϊό ά  ϊό  έ 

ί ί ό.ά  ϊό ί  ά ή έ 

ά ώ ά  ϊό  ό ί ό. 

ί ή ό  ά  ί έ ί έ έ 

ώ   ά.  

 

ά ώ: ά  ά ή  ά  ό ά ύ 

  ή ώ  ί ή ά  ά ή ά  

ή  ϊό.  ή  ί,  ή ώ ί  

ή  ά  ί  ά έά  έ 

ί. ά  ά  ά ά-ώ έ ί  ά 

έ ό:  

 
-έ ώ  ί ώ ϊό/ώ.  

-ή έ ό / έ  ή ή.  

-ή ί,  έ έ ύ.  

-ί ή έ   ά έ  έή    έ 

ϊό, ί ύ  έ.  

 
 ά ά  ό ί ύ έ  ά ί. 

ό  ά έ, ύ  ύ έ 

ί  ά   ό.  ά ί ί έ  

ί   έ ό -ί:  

 
-Hoή ά ώ/ώ:  ώ   ή  

ϊό/ώ  ό έ  ό  

ό.  

-ή ά/ί:  ό ώ ώ  ή  

 ά ί ύ ϊό/ώ, ί  έ 

ί  ί ϊό/ώ.  
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-Hoή ί:  ό ώ ώ  ί   

ά  ά ϊό/ί ί ή  ώ  

ά.  

-Hovή ύ:  ό  ί ώ ώ 

ά ( έ έ).  

-Hoή ά: ό ή ώ/ϊό ά ( 

ϊό ή ώ).  

-Hoή ή:  ό ά ά ά ά ό 

ά ϊό/ώ.  

 
 
Κεφάλαιο 5ο  

 

5.1 ή & έ ό  ή ώ e-Business  

 

 Logistics.  

 
ί ό  ό ό ά   ώ  ώ 

ή έ έ ά έ  έ ί  ή 

ί  ώ ά. ά έ έ έ  ί  

ά ά  ύ ά ί ά  ώ  

ί  ή ί   Logistics.  έ ό  ά 

 Logistics   ώ ή ί  ί  ί 

 ή   ά,  ό ό  ό   ί έ 

ί,  ύ ό ά  ί  ί.  

ή  έ ό  ά έ ώ  logistics  

 ή ί έ :  

 
) ύ ά  ώ (ά) ό  ί. 

ί ό ύ  ή,  ί ώ,  ό . 

 

) ύ ί  έ ό  ί.  

 έ  ύ ύ  ύ   

ί: ά, ά   ί  
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Σώ. ά  ό έ  ί ί ό έ 

ή.  ά ά έ  ά.  
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 ά έ ί   ό: 

 )  ό έ,  

)  ί  ί  ύ  ύ ώ  

)  έ  ά.  

 

 ό έ ή  ή ί  ά έ   

έ ί  ά  έ  ά ί  ή 

 ά ό έ  ώ.  ό  ί 

έ  ό  ί ή  ή  ώ 

(Bowersox, Daugherty, 1995). έ  ά ή ό  ή 

ί, ή  ή  ϊό ί έ ό έ  

ί ό  ά   ή ά ή  ό  

ά (Bowersox, Daugherty 1995).  

 έ  ί έ ό  ί   ό  

ώ ώ ά  ή  ύ  ί  ό 

 έ ό ύ. Ά έ ί ό  ό έ ύ 

ώ ή  ί ό ύ ύ  ό 

έ έ ή ή (Konsynski, McFarlan, 1990). ί 

έ  ί ύ  ή ό  έ  ό 

ύ ά  ύ.  

 ή  ώ  ί  ί ύ  ύ  

ί. ό   ά  ή ά ύ ύ  

έ,  ό ώ  ά ώ ό  ά  ή  ί 

ή   ύ έ ά.  ί  ή 

ώ, έ ό έ  έ έ ή  έ  

ύ ύ ό ό  έ.  έ ή έ  

ύ ώ έ ά ή  ή ί   ί 

ύ  ύ.  ά έ  ά ύ  ύ  

έ   έ ά. ό  ά ί  ί  

bullwhip effect,  ί  ό  ό   ί  

ό  ώ ώ   ί  ώ.  ώ  

ά  ή  ώ ό  έ ί  



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ LOGISTICS 

32 
 

 

ί ί  ή  ώ ή  ί έ ό 

 ή   ό   έ  ά ό   ό  

ύ ώ. ί ά ί  έ  ώ  

ί  ύ έ    ί  έ   

ά ή ά.  έ ό ί ά έ ά 

ό, ώ έ   ί.  

 
   ί έ  ή  έ έ  

ό ό, ό  έ  έ ή, 

έ  ύ  ό ό έ  ά. 

ώ  ί έ CRM (customer relationship management) 

ά  ύ  έ  έ έ 

ά  ά ό, ώ   έ  ή  ή.  

 ύ ά ά  έ  ύ ό  ή  ί 

 ί ό  ή  έ  ό ό  ή, 

 ή ή   ί  έ  ό  ό 

ό ά.  ή  ύ ό  ό  

ύ   ί, έ έ ί  έ ό 

ά. ί έ ή ό ό  έ 

ά,  έ  έ  έ ό  ί  

ύ  ά ό  ά  ό   ό  ή 

ί  ό ό  ό  ά ό (on- line)  ά έ 

(Lee, Wang, 2001).  ή  ή ό ί ό ή ί 

ή ή ή  ό, ί  ί έ ή. Ό  

ό ά  ή ώ e-business  ή ί ί  

ή ί.  

 ό ί  ή  ί ό έ  ί  ό   

έ ά  ί  ί ώ   ί  

ή ά.   ί ή ό ά  

ά  ά ό έ, ά ώ, ί   ί 

ό  ά  ά έ ϊό  ώ (English 2001).  
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 ή ά  ή  ί έ  ό 

 ό έ ά ή ά.   ί ό  

ύ ά ά  ά ή ό  

ώ έ,  ή  ή ώ,  ά  

ί ώ  ά  ό    ό.   ύ, 

 ό  ί,  ώ  έ ί ί  ύ  

έ  ά  ί,  έ ό   ί 

ά   ί ά ί ύ ό  ή ί  ί  

ί.  

 
 ί  ί ή ό  ώ ό ό 

ά ί  ί  ό  ή ά ό  

έ  ή ή  ί.  ά έ ί 

 ή ί,  ή ό   ή 

ή  ώ ά. ό  ό 

ύ  ί ό  ά ί ό  ό ί ί 

ό  ή ί ώ  ή ύ ί ά 

 ό . Έ ί ό ά  OECD (Organisation for 

Economic Co- operation and Development) ό ό ή  ή 

έ  ύ, ί 50-99% ό ό  ό  ώ ή 

(Brynjolfsson, Kahin 2000).  ύ ί έ  έ ά  

 ό  ύ ό  ά έ (on line) έ  ά  

 ί  ώ ό  ά ί. ό  ά ά, 

 ύ ά   ύ  ά ό ά, ή 

 έ ά ώ   ί  ύ   ή ή 

ώ (Brynjolfsson, Kahin 2000). Ό ά  ά ή   

ή  ώ ώ ά  ί  ό,  

ί ή ά  ό ά, ή  ό ή έ 

  ό   ή ά ή ή.  
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 έ ί, έ  έ ί ό ί  

ό   ή  έ ώ    ώ  

ό  ύ ώ(cycle time) (ό  ά   ή  

ί  ά ό  ή  ή  ά έ  

ά) ά ή  ή ί (Simci- Levi et al., 2003, Levary, 2000). 

  ό ό  ά ή  ή ί  ά 

 ί ύ ό.  

ό ά  ά ά ί  ί Cisco  ί  90%  

ή  ά on-line (Copacino, Dik 2001).  ί  ί έ ί 

ά έ    ί ό  εέ ί   έ ύ 

 έ ί  έ  έ,   ή ί 

 ύ. Έ ό ί  ί  ή 

ό ί  ά  ί   ή  έ 

ώ ά   ύ    ό,  ή 

έ  ί.  

 ί ά  ά ό  έ ί έ 

ά  έ έ  έ  ά   ό  

ό ή ώ.   ί ό  ό  έ 

ί ό  ί  ό  ά ί  ό ό 

ώ   έ  ό ί   έ ή   

ή ί (Vakharia 2002).  

 

5.2. ή  ά έ & έ  
 
 
 ή  ά  έ-έ ά  

έ έ, ί  ώ ά  ή ί  ό, 

ώ   ί  ό ή   έ.  ύ ά 

ύ ό  ά ί ώ  ϊό  ί  έ  

ί   έ ό  ί έ  ά  

ύ  ή. ί   ί On-line ί ό  ί 

  ύ  ά   ή ά ά, ά  

ί  έ ή ό  έ.  
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  έ  ύ ώ  ί  ώ ώ 

ί   ύ ί   έ  έ έ  

ό ή ό.  έ έ  ό ό  

έ ά, ώ   ό έ  ό ά 

ή (e-inventory / e- capacity). ά  ό  ό  ώ   

ό. ί έ ύ  ά ώ  

ά  ά  ύ  ά (Rayport & Svioka, 1994).  

 έ ύ ώ  ώ  ί έ, ί 

ό  ά ύ  ό.  ά ή 

ύ  ύ ό  ώ  ό  ή  

ό  ό ώ  ά ά.  
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Κεφάλαιο 6ο  

 

6.1.1 ή ί E-Logistics  

 
 ί  e-Logistics έ  ή  ή έ 

ά. ' ά, ά ϊό  ί  ά  ή έ 

έ ό ό ό  ό ώ ή ώ bar code. Έ ή 

έ  ό  ά   ύ ό  ί  ά 

έ  ή   ί  ή ό   έ ό ά, ί 

 ώ ά ά  έ ϊό έ ή έ.  έ ή 

ί έ ό ή ύ ώ,  ί ά  έ  

ή  ί  ά  barcode.  

 ί ά  ή ύ ή ύ έ  

 ί ύ  ί  ά ό ύ (ERP, 

WMS, SCE)  ί ύ   ή  ά  ή  

ή.  ό έ  έ  ί ό  ώ ή  

ή ά.  ά ί  ί ί ό  ϊό  

ώ .ά ί ί   ή  ά έ ϊό,  

ά ή ό  ή barcode  ί: ό ά  

έ  ή  έ έ,  ώ ή  ϊό, 

 ί ί ό  ό, ώ ά   ή ύ, ί 

ό ό  έ ά  ί ί,  ή  ώ 

 ί ό ό έ  ί ά  ϊό  ό 

ύ  ύ ή  ή ά   ά ώ. 

ά, ά   barcode scanner ά   ϊό  έ  

ή, έ ώ  ί  ά έ. ό ί  

ή ί    ό ί  ά  ά 

ώ έ. Ό έ  ά  Chen  Paulraj (2004) «  

ό ί  ί   ί έ ί ό ύ 

έ  ί  ύ   ύ έ  ή 

ί»  
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ύ   A. Harrison   R. Van Hoek ( 234, 2008)   ί 

ά   ί ώ   έ έ ύ ώ 

 ώ ί  ί  ύ  ώ   ά 

ί έ  ύ  ή   ό  

ί   ί ύ ά ϋέ.  

 ί  ή ί  ί ί ά ό  ό ή 

 ά  ή ό  ώ ό   ώ  ά.  έ  

 ά  ί ί  ί ά  ά ώ ό:  

 
 

-ό  ή ύ  

 

-ό ύ ί   ί ή  

 

-ό  ό  ή EDI  ύ  

 

-ώ ό ύ  έ ή ά  

 

-έ  ά  ώ   ή  

 

έ- ό ό  

 

-ό ώ  

 

-ή ή ύ ί   έ logistics  

 

-ή ή  ώ  third party logistics (3PL) (Frohlich  

 

Westbrook, 2001)  
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ύ   ύ   έ  ά ώ,  

ή  έ ό  ά ί  ί  ά ύ  

ώ ά (έ- έ)   ώ ώ 

ί   ί ώ έ ό.  ό ί ό 

ώ  έ   ύ έ, ί  

ό, ά  ί  ή, ά έ  ή 

ά  ά, ώ  ί έ  ή  

ώ (Lederer, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 ί ά  ί ό  ό  ά  

ή ά, ό   ό ά  ά  

ή   ί ά.  ό  ό  

ή ί ό  ή  ή   ί ά  

ί,  ό  ό  ύ   ό  ώ. 

 έ  ώ ή ύ  ό έ  
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ώ.  ή έ ά έ  ή 

ί ά  ύ  ί.  Stank (1999)  ή  

 ί ά marketing  logistics  έ ί ή, 

έ ό έ ύ  ί  ύ ώ,  ύ 

ί  ά,  έ ί ό ϊό   

ί  ό ή ό  ί έ  ή.  

Gimenez (2006) έ ό   ί ή ή ί  

ί ό, ά  ϋά ύ  ό ή 

ί.  ό  ά ί  ή ή ό  

ή  ί   ή ί.  ή ί   

ή ά  ύ ί  ί  ή   

ή ή ύ   ό ό.  ί ί  

ύ  έ e-business   ύ  ό ν ί 

  ί ύ  ώ  ώ.  έ έ 

ύ έ ό   ί ί ή ά. (Frohlich & Westbrook, 

2002, Chen & Paulraj, 2004).  

 

6.2 έ έ  

ά ύ έ έ  ή   

ή    έ  ί.  ά    

έ,  έ Just In Time (JIT), Vendor Management Inventory  

(VMI), Efficient Consumer Response(ECR), CPFR-(Collaborative, Planning, 

Forecasting, Replenishment)  

 
6.2.1 Just In Time (JIT)  

 έ Just in Time ί  ό ί  ί  ύ 

 ί  ά   ί ά έ ώ  ί  

ή ά  ώ ή. ή  έ 

έ  ύ  ί  ώ,  ί  έ ό 

  ή  ή, ά  ϋά ί ή ό  

ή.  ί ό ό ό ά ά  ή ώ  

 ύ έ    ύ  ύ ό  ά.  
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 ϊό, ά  έ ά  ό ύ ό  ή  

ή. ά  ά ό   έ ή,  ϊό ά   

ή ώ   ά, ύ  ί ύ  ά.  ό  ό 

ά  ό ύ ώ  ί.  ή ή 

ί  ί, ή ό  Toyota Motor Corporation (1950)  

έ ή   Toyota Production System (TPS).  ό ύ ύ 

 ό  έ ώ ώ ή ό  ή  

ύ   έ ή  ή.  ί ή ί   

Harley- Davison   ά   έ  ά έ   ά 

ά  έ  έ  ά . Έ ό 

ό, ό  ί  ί  έ ά ό  ή 

ή  ό ί  ό ό έ  ή (shocks)  ί  

ί  ό έ, ά ύ  ύ ά. ί  ί  

ί   ί ό  ό ό ή ύ  ί 

 ή  ά ή ό   ύ  ή,    

ά έ ά ά ό ά  ώ ά   

ύ έ ά ϊό. ί ό  ί ό  

έ JIT  ί  ό  έ ί.  ί 

έ,  ά  ά έ ί, ί  έ 

 ύ έ ή,   έ ή  έ 

ί.  ί ό, ό  έ  ά ί ύ  

ά ή ά(pull scheduling) ά   έ Push  

scheduling (A. Harrison, R. Van Hoek ( 184, 2008).  

 ί ί έ ύ ί ώ  ϊό,  ί 

ύ  ί ά ύ  ώ ή  

ώ ί  ά ό   ή ή ό ό  

ώ.  
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Case-Study:  ί  Toyota  

 

 ά  1918 ύ  ί Toyoda Spinning and Weaving Company  

ί, ό  Sakichi Toyoda,   1924,   ή  ύ , Kiichiro Toyoda, 

ά   ώ ή έ ό.  1926 ύ  

Toyoda Automatic Loom Works.  Kiichiro Toyoda ή ά ό  

ή ύ   ά ί  ώ     έ ά   

ί  1920,  έ  ή   ί.   

1937,  ό ά £100,000  έ ό  ώ  ά 

ή ί   ό ύ,  Sakichi Toyoda έ  

έ   ί  Toyota Motor Corporation. ό ό  ί  Toyota 

Motor Corporation,  ύ ά  ά  ό,  Kiichiro Toyoda 

ί  ύ ή  Toyota.  ί "just- in-time"  Kiichiro   

έ  ή ό έ ή ώ  ί ή 

ί  έ  ί  ά   ά  ά, 

έ   ό ά ά ύ  ή.   ό 

 ύ ή Toyota ά  ί ό ί  ό 

 ό.  

ά ί  ύ Kanban  Toyota  ί ά έ 

  έ Just in Time. ό  ί  ά ί  ή JIT, ά 

έ ή  ί ή.  
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 Toyota  ό   έ JIT ά ά   έ 

   έ  ί  ή   JIT, ί  ή 

 ώ ό  έ  ά ή.   ί 

ή  ή έ  ί   έ ό ή,  Toyota ί 

έ ό ό ύ ή έ   έ   

ά Keiretsu (D. Taylor,  63, 2004). ό ί,  έ ώ 

ώ  ί  ή ί,   ά   

ί ί. ά ό ά ό  ό έ ί 

ά ή  ή έ.  Toyota έ  ά ή έ  

ύ Keiretsu.  

ά ύ, έ ό 20%  50%  ύ ί  ά 

ή  έ  20%  ώ ώ  ό  

ί.  

 

6.2.2 Vendor Management Inventory (VMI)  

 
 ά έ  ί έ ί ή  Vendor Management 

Inventory (VMI) ά  ί,  ί   έ  ή 

 ώ   ύ ά  ή ή ή 

 ό  ά. (A. Harrison, R. Van Hoek  253, 2008).  έ ή ί 

 ί  pull scheduling έ,    ά ά ό  

ή  ά ά  ό ί  ώ ή ί. 

 ή ί ύ   έ  ύ ύ ώ έ 

ά  ί ό ό  έ.  ό ά 

 ό ά ό  έ. έ  ό  ή  

έ  ή   ή  ά EDI ώ   

ή   έ ώ  ά  έ ά. ά, 

ί  ή ό  ί έ ώ  ή/ έ 

 ί  ή  ό ό  ά ί  ά.  

ή ί ό   ό  ά ί  ά  

ύ  ά  έ. (Scott Frahm 2003).  
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 έ  ύ ό  ή  Vendor Management Inventory  

ί  ά:  

- ά  ί ά  ό ό.  

 

-Δυνατότητα  για τον ί  έ  ή.  

 

-Μό ό ό,  ό ύ.  

 

- ά  έ  έ ώ.  

 

- Η ύ ί των δεδομένων ώ.  

 

- ό ί έ ώ ό  ή   

ύ ϊό  ή ή.  

 

-ό ό   ά ώ  ί    

ύ ό ό  έ ώ  ή  

ί ά   ή ά  ή.  

 

- έ ί ώ ύ  ή  

  έ. ύ  ά  ύ  ύ  

.  

 
 ό ή  ί   ύ   

ή ή  ή VMI έ  ά   ή 

ό  έ  ί  έ   ί  

ώ.  ό ί έ ά ί  ί 

  ή ί ό ύ,   ό έ ά ή  

ή ί.( Schreibfeder, J. , 1997).  
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6.2.3 Efficient Consumer Response (ECR)  

 

 1993 ό  ί  Kurt Salmon Associate    ί ί 

ί  ό  έ ύ ή   ή  

ή ό  ά(EFFICIENT CONSUMER RESPONSE 

(ECR). ό ί έ  ώ  έ  ί  ή, 

 ή  ώ ώ έ  ή ί 

ά ή  ή ί ,  ό  ί  ό  

 ά ά ώ (A. Harrison & R. van Hoek, 2008) ά ί ή 

ώ  έ ί ώ  ό ά 

ό.  ύ ά  ή ό ή  ή 

 ί  ώ,  ί ώ  ό ώ  

ή ύ ό ά ϊό  ί  έ  ύ 

ύ   ά  ώ  (D. Taylor 2004). ή  ά 

ί  ά ό ϊό  ά έ 

ά (ί ώ ή), ί  ί  

ώ ώ ό   ά έ ί.  ί  

έ  ECR   ή  ί  ή ί 

έ  ά  ή. ό ί  ί ύ ή  

ή. ά  έ  ί  ό ή,  έ 

ύ έ ί ό  έ ή ί ά ύ  

ό ό  ά  ά. 

 
6.2.4 CPFR- (Collaborative, Planning, Forecasting, Replenishment)  

 

  ό ό ή  έ ή  ί  ό 

ό, ό  ώ, CPFR- (Collaborative, Planning, 

Forecasting, Replenishment). (D. Taylor,  68, 2004).  ά ά  

έ  έ ό, ί ό  1995 ό έ ί  ί  Wal-

Mart,  Warner-Lambert,  Benchmarking Partenrs   ί ύ  SAP 

 Manugistics (A. Harrison & R van Hoek, 248, 2008). ό έ  

ή ά  ί  ά  ί ό  1998  

ύ  ί  ί ώ  ώ.  
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 έ έ  ί ά ό  ώ έ 

ό, ά ό  ί  ί  έ ί ό 

 ή . ί  ώ ό  ά ά  έ  

ώ ώ έ ύ  ό ί  έ  

ή  ή ή έ   ά ά ί  

 ή ί.  ό CPFR, ί  έ, 

ά ί έ ώ ά   ή   

ά,  έ  ύ ί  ί  ή 

ή    ύ  ή ώ  ί. Έ ό 

ά  ή έ ί ά  ά ή  

έ ί  ά ό  ί   ύ  έ ί. 

Έ ί ό ϊή ά (Oliveira & Barrat 2001) ό ά ή 

έ ύ ώ  έ ά ή   

ί ή  ή CPRF. (. Wal-Mart ύ  ή ά 45 %, 

Procter & Gamble ί  ό ό ά 20 %)  

ί ά  ή  ί  ί ώ ώ 

ά   ό  ή  έ ί ό   

ά.  CPFR έ ί  ί έ  ό  ό έ  

ύ ά έ ό  ύ ύ ό έ  ί   

έ  ύ ή  ή (D. Taylor,  69, 2004).  

 

 6.3 3rd PART LOGISTICS - 4th PART LOGISTICS  

 

ή ό  ό ή ύ  ή «outsourcing»,  ά 

ό έ  ύ ί- ί,  έ ό 

ά  ί .  ό  ό  έ ά 

ύ  ύ ώ ί  ά  ί  

ό   ί ό  ά ή  ί. ί ύ  

ό  Logistics  ώ  έ  έ ί.  έ 

 3PL (3RD PART LOGISTICS) ί  ώ  έ  ί 

 1980  ί έ ή  ύ ή (K. Bentzen & T 

Hoffmann ,2004).  ή έ  έ ί Logistics   
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«ά - ή - ή»  ϊό  ά  ύ  

ά  ό έ ύ. ό  ά  έ 4PL (4th PART 

LOGISTICS) ί  ύ ή ό  ό έ έ. 

ά  ή,  ί  ά  έ Logistics, ί 

 ό  ί  ή ί,  ί  έ ύ  

ό  ί  ί  (. , 2002).  ί  

ά, ή  ή  ϊό ά ί ύ   

ό  ύ ά ό ά  ή ί.   

ή ύ  έ ά ί, ύ έ management  

ά  ή ώ ή.  

 ά ή  3PL ί  ί ό  4PL  ί  

έ έ έ έ ή ώ   ή ί.  

 
6.4 Logistics και πληροφοριακά συστήματα στον κλάδο των ταχυμεταφορών 

 
 ό «ά» έ  ί ό, ά, ώ 

 ή, ό  ί έή   έ ή ό ί ύ 

[Introna, L.D.,1995].  

 έ  ώ ώ έ ή ό  ί  1970 έ 

 ή.  έ ή ή ί   ά ό  

ώ  ή έ ί,  ί ή 

έ ώ ό ί ύ  ί ί  

ή  ώ. Ω ή ό,  ό ό  

ώ, ά  ό ό ά έ ό,  έ ί  ύ ή 

ί   έ. ό ί  ά  ϊή 

Έ,  ί  ύ   ώ ή (ά, ί, ό ί, 

ί, ί) ύ ά ύ ό έ ή (90%  ό, 

ό  ί  ά   ί έ  100%),  ή 

ί  ί ώ (ό, ό, έ,.) [ί - 

ό,2004]  
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 έ έ  ί  έ ί  ώ    

ό. Ό ά  ώ,  ά ώ  ί ή   ί 

ά  ϊό. Ό ά  ό,  ά ί  

ύ   ό  ύ  ϊό ό  έ ί  

ά. ό ί  ά  ώ   ό ί  

έ ά   ί  ώ.  ϊό έ ή ί   

ά, ό   ύ  ί άή  

. ό ύ,   ό ό ϊό  ή ό ά   

ό  έ ί, ί  ή  ά    ή 

ί  ή [έ, 1996].  ή ά, ό, ό 

ά  ό ί  έ  ώ, έ  ά ό 

ί ό  ό  ώ   ό   ύ 

ϊό.  έ  ύ  ή ί ώ  ώ.  

έ, ά ά ί ί  ώ ύ   ύ 

ί,  ί ή   ά   ί ό  ό 

ό  έ   ύ   ό   ύ  ό 

ί έ ώ.  ό ί ά  ό  

έ ύ  ώ  έ  ή ί,  

ί   ή , ώ  ό έ, ό  ά 

έά ,  ώ ί  ύ ά  

ή.   ό ό, έ ί  INCOTERMS (International Commercial 

Terms),  ί ί ί ό  ύ  έ ό   

έ.[έ, 1996]  

 ί  ά ί  ί ϋό   

ί  ά.  ϊή ό, έ έ  ό 

ό  ή έ   ί  ύ   ό  

ί. ό ό ί  ί  ύ  ώ ώ 

 έ  85%  ύ ί.  



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ LOGISTICS 

48 
 

έ,  ό ό ί  logistics,  έ ά 

ά  ά ά   έ ώ,  ί ί  

ά  ά,  ί  ό ά,  ί ό ά  

ί  ϊό,  ό ώ  ώ  ύ 

ϊό   ό  έ  έ ό ό  έ 

έ ί.  ί ί έ ό ό ά 

 ώ,  ά  ή ό  έ ό ί   

ύ ή ύ.  ί  ά  ώ ά   

ή ά  έ ώ ύ,  ή έ ό 

ώ  ί ά   ή ά έ, ό ί ά 

ά έ  έ ί   ό,  ό ί,  

ή  ά,  έ  ό  ά,.  

 έ έ ά  ή  ί ό  ό  έ 

 logistics. έ ή ί  ή (ό ώ),  marketing,  

ή,  ή,  ή,.  ό ό έ ή  

ά  έ ά  ή ώ  ί ό  marketing, 

 ό  ώ  ώ,  ό,  έ έ,. 

ό  ά ,  ύ   έ  έ ή logistics έ 

ί ή, ό ί  ή  ύ έ ά ά  

 ύ ά, ϊό  ώ,  ή  ά έ 

ή ύ έ,  ύ   ί,  ί   

ή ί  προϊόντων, ο σχεδιασμός  του συστήματος μετάδοσης πληροφοριών 

κ.τ.λ.ή ί  ά  ό  ώ. 

 ά  ώ ά  ό ί ό 

 ή  logistics, ί   ά ή  ί, 

 ό ή έ   ό ή ί ώ  

ώ.  ό ό  ό ό ί ί  ύ 

ό  ά  ή ή  ϊό, ί  ά ό 

ά ή ή ώ  ύ  ό 

ί ό   ί, ό ά  ό  ώ ώ,  

ά   ί ά   ό ή  ώ ϊό 
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 ά.[ Smith, A.,2006]  

 

 ό  ά ί ά   ϊό  ί.  

ί  ώ ώ ώ, ό  ά  ά,  ά 

ί   50%  ό . έ,  ό ά  

ί ό ί  ί έ,  ά ή   

έ ί  ί ό ό  1%.  ό ά 

ά ό ά  ί   ϊό  ά  

ί    αγορά.  

[ί,1971]  

 ί  ό ά, ύ  ή  ί ί  

ό ί  ύ ό,  ή ή  

ώ ά ή   ή ώ,  ί  ύ 

ό   ί  ί   ή ώ ώ.  

 έ   ό ή ύ ύ  

(Enterprise Resource System, ERP) ί ύ   ά  

ί ύ ί, ί  ί  ό  ά και 

με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Τα συστήματα αυτά απευθύνονται σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις , σε οργανισμούς σε αναπτυσσόμενες εταιρίες, σε εταιρίες   ό 

 ά ά  ά  ώ   ί  

ά ί ή, ό  ά ί ύ 

ί, ά  ύ ό ί ί, ή έ 

 έ ό  ύ έ. ά ί έ έ  ή ό  

ά   έ ί ί:  ό ό ό 

ά   όέ    ό ή  ά.  

έ,  ό  ά  ίώ ί  

ί  ό  έ  ί  ύ,   

έ έ ό scanner  ί    ό  ά έ  

έ ύ  ά   ό  ί ή.  

ό  ί   ί  ί ό  ό ά  

έ ί, ί  ί ό ύ ή έ  έ ό, ό ό 

 ί έ  ύ. ώ  ά  Logistics ί  ά 
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 ώ   έ  ί  ί   ά ί ή 

ώ ύ  ί  ί ί   ό, 

ί   ύ ά  ά. 

  ή έ ά ί ή ί, (Supply Chain 

Management, SC) ί  ά διαχείρισης αποθηκών WWS.Αξίζει  να 

ί ό έ ί ό  Fashion Logistics ή  Sprider Stores,  

Zara,  Carrefour έ έ  ύ   ή  έ  

ί    ί ά  έ ή logistics  έ 

ό. ά ό  έ  ί ώ  ή 

έ (Automatic Identification and Data Capture, AIDC),   ί ί ά 

ό ά ό, ά ό ά,  ό ώ 

ό ό  Barcode   ώ RFID (Radio Frequency 

Identification) έ  ό  έ  ά ί  

ά ό  ή, ό  ή ί ώ .    

ά  ά ό WWS.  ί AIDC, ό έ ή 

έ ή ί  ή ί (Magnetic Stripe),  ώ 

ύ ό (RFID),  ώ ή  ό (Voice and Vision 

Identification),  ά ή ώ ( Biometrics),   ά 

(Smart Cards),  ά ό έ έ software ή hardware.  ό  

ό έ ά έ  ή, έ  ή ό  ή 

ώ ό έ ί  ό  ύ  ό. ά 

 ή ό  ή  ί  ύ ώ. 

 έ  ί ύ ύ  ό, ή 

ό  ί  ώ  ί. Έ ή 

ό  ώ  ί, ό έ ώ  ή ώ. 

 ή έ  ή ό  ή, ί  ό  

 ό ή.  ά ά ί ώ 

ί ύ  ή  ί  ά  ί  

ό   

ά ό 20% έ  40%, ί  ά  έ ώ .  
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ά ύ ά ό  ή   ί 

ά, ύ ά  ύ  έ έ 

[ώ .,2005].  

ά   ή ώ ώ,  ί έ  

ό, ύ  ό ό έ, ή, ή, 

ή  ή ώ,  ή ύ  

ά  ί έ ώ.  ή ί  

ί ί  ί ό  ή ί  ό 

ώ ώ. ί ό ύ ό  ή  ό ά 

ά ό ώ ά  ί  ά ί ό 

ό  ή.  έ, ί  ή ί  ό ά  

ώ, ί ώ ώ ώ  ί (ά, ί, 

ί, toner, ., ί ώ  ά  ί 

 ό ώ ά ά  έ  ά  ώ  

ό ύ  ό, ί  έ ί  

ύ  ύ ά ώ ό   

ή έ  ί έ  έ ύ ί 

ά, ί έ   ά ύ ύ  ά 

ά  ά έ.  

 
Κεφάλαιο 7ο  

 

7.1 ί & έ έ  

 
 έ   ά ή ί   

ή ί ό  έ  ί  '80  ά  

ά  έ. ί ό  έ ί,  

έ  ύ  ί  ί   έ  

ά ώ ά  ώ  ί  ή ί 

(La Londe, Masters, 1996).  
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 ύ ί ώ ί  ή  logistics.  ή  

ύ ά, ί  ή  ή ό  

ύ ά  ί  ό   ό ό 

 ή ί.  ή  ώ ά  

ώ έ  έ ί ί ή  ί  

ή ί.  ά ά ί  ή  

ί  ή  ή ί   ή ώ ό 

ERP, POS, VMI.  

ά  ί ή ά  ί  ή   

ύ  ί ί  ή ί (SCM)   

ώ   έ ί .  

 

 

 
7.2 ά ή 

 

 ί έ έ ύ,  ύ  ύ  

ώ  ή ί.   έ  έ  ύ 

ί  ή ύ ύ (Enterprise Resource Planning-ERP)  

 ά ή ί  ή ί (Supply Chain 

Execution - SCE).  έ ή  ά SCE ί  ά 

ί ώ (Warehouse Management System - WMS).  
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ERP- Enterprise Resource Planning  

 

 έ  ERP ά ά  ό ό,  ύ  

ί  ή ή    έ ί .  

ή ERP ή  ϊό ύ  ή   ί  

BRP (business process re-engineering)  ί ύ έ  ό ά 

ά.  BPR ό  "ό"  ί ή. ά  

ύ  ό    ό  έ   ά  

ό  ί,  ή   ό ί 

ή  έ ό ό  "ή ί"  "ό". 

 ERP  ά  ή,  ί   ί 

έ   ή ά έ ώ ό ό   ή 

ώ έ ώ ά.  ό Enterprise 

Resource Planning (ERP)  ί  έ ή ύ  

ί  ώ ό  ί   ί ό  ί  

έ ί ύ ύ ή.  ό  ώ 

ή ί  ί  ά  ώ ώ   

ό  ή  έ   ά.  ό 

ύ ά  ί ό  )ά έ,   ί ή 

 ύ, ) ά έ, έ   ή ή, ) 

ύ έ, ά  ό  ί έ ώ  ί ά 

  ή ώ  ώ ά.   ή  

ί  ό  ί ύ ά  ά έ 

ό  ό ό (linear programming) -  έ ό ί 

 ί  ή ί-   ί (Simulation) - ή 

 έ έ   ώ ί  ί  ά ό  ή 

ώ ώ. έ  ύ ά  ί ό  ) 

ά ή έ ά  ί,  ό  ί  

ί ( Lambert, Stock, Ellram,  94, 1998).  

 
 
 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ LOGISTICS 

54 
 

DSS - Decision Support System  

 

 ή ή ό  ύ ί  ύ ύ 

ά (DSS - Decision Support System) ί έ ύ ά ό έ, 

ώ  έ  έ  ύ ό   ή 

ά.  έ ά  ή έ  ό  

ί  ά έ  ά Logistics  ή ά 

ώ  ό και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων χωρίς 

 ύ ή  ώ ά (Turban, 1998).  

 ά  ύ  ή ή ό ί  : 

 
 a) ή  έ,   

 b)ί   

 c)ί    

 d)ή ά.   

 
 ί   ή ύ (artificial intelligence)  έ έ 

ώ  ή ά, ί ό   ή έ 

ό, ί  ύ ύ  ή  

ή  ύ ύ ό  έ  ί  ί  

ή ί ό  ά  ή έ ώ 

ώ, ώ  

έ  ώ.  

 
EDI (Electronic Data Interchange)  

 

 έ  ί  '70 ύ  ί ό  EDI  

(Electronic Data Interchange)  ό ή   ί  

ί ή ί. To DI ά  ύ  ί:  

)  ά ά ό ώ,  

)   ί   

 )   έ  ί ό ή ά έ  ά  
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ί. 

 
 ή ά ά  έ  ύ ί ή 

 ί ώ  ή  ή.  EDI, ύ   

ά έ ύ  ά ERP  ή  ύ 

ό ό ί  ERP (J. Kaivolainen, 2006).  ά 

έ ύ  ί ί  ί  ί ή  

ί  ώ,  ί  έ ώ   ί 

 ό  ώ  ώ.  ί  ί ί ό 

έ ό ό  έ ά  ή. ί ώ  

ό ό   ό  ή  έ ή  

ί ώ  έ  ό ώ  ά ί 

 ί ( Lambert, Stock, Ellram,  88, 1998).  

 ά έ  ί  ί  ή ό  έ 

έ ά ή  ή ύ  ό ό  ή 

έ ύ ί (e-business forum). ή, ί  95%  

ά ή ί ύ  EDI, ά  έ έ, 

ή ί, έ ί  ί ή10.  ή,  

EDI έ έ ί ή ί ί  ό  

ή ί, ώ  ί ή ώ 

 ί  ί, ό  έ. ό έ ό 

έ  έ ή ό ώ  ό ό  ά  

ή  ό ό, ά    ά  ή  ύ 

ί  ώ ώ. ά ί  ά ό  ό ό 

 ύ EDI  ί   ή  ί  ή  

 έ ά.  

ή  έ έ  ί  ή ό EDI 

(web based EDI), ί  ί ό   ή  ί  ά 

 έ ύ έ  ί ί  ύ ί  

ό ό (Zhu & Kraemer, 2002).  

T DI ί ό  ή  40%  2 ώ ί. 

ώ  ά ή ύ  ί  EDI based 2 
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ύ .έ ό  ί έ ώ  ώ  ά 

ERP ά.  έ  ύ  XML-EDI  WEB- EDI ί έ  

ό (Zhu & Kraemer, 2002). 

 
XML (eXtensible Mark-up Language)  

 

 ί   XML (eXtensible Mark-up Language) ί ή ύ 

ύ ό ί   EDI  ί  '70. ί  ί ό  

XML  ύ ή  ή   EDI  ό  ύ  

ί 25 ό. ό, ά  ί   ή ί  dot.com 

 2002, ί ή  ά   ύ ώ  ή  

XML   ά ό ί  ύ  ί ό  EDI έ. ί 

ί ί  ί ό  XML ί ύ  ό ώ ό 

 EDI  ύ ά ά ή.  ύ έά  ί 

ό ά ό  έ ύ  ώ έ ή 

XML   ϊό . ό ί  ί  ί  XML  

ί ό   ή  ίή , ό ό  EDI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ή,  ά ί ώ ώ  έ EDI   

έ, έ  ύ ό  ά. ί  

ί  ί ώ ό  ή έ ά   
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έ  ή  έ   ό  XML. ό,  ά 

 ί  ά  ή   ά ό ή  

XML  ί business-2-business.  ή  έ, ό,  ύ 

 EDI   XML,  ά ά ί, ώ,    

ύ ί ύ έ ά, ύ  ύ    

ί  ί ή ί,  ή ή ά 

έ ό  ό  ή ά έ.  

 
7.3 ί ώ  ή έ  

 

ί έ  έ  έ  (hardware   

software),  έ  ί  ή  ί   ό  

ά  ή ί,   ά  ά ό ( . . 

WMS Warehouse Management System, ύ ί ώ)  

ί.  

 
7.3.1 Bar code  

 

 ό (ή ό) ώ  ί ό ό  ί   

ί ό ϊό, ί ί ό  έ έ  ή 

 ί  ώ AIDC (Automatic Identification and Data Capture 

- ό ώ ί  ή έ),  έ  ή 

 ύ ή  ή  ί  ή  ή ί. 

 bar code ί  ά ό ά ά ί ή  ώ ύ 

. ώ ί  ό  έ ί,  έ  

ί  '60, έ  ύ  ά  ί ά   

ή ί  ώ ό  ί.   ή  bar  code   

ά  ά ύ  ή ή  ή  

ά ϊό  έ  ί ώ ή, ά   

ά ύ ό.  ώ ύ barcode, ό  "ύ"  

 ϊό   έ ί ό  ό έ  

ά ά ά  έ ϊό ό,  ά ό  ί ό 
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ί  ή  έ ά.  έ,  ή 

ί ί  έ ό  ά ό  ή ή 

 ό ϊό, ώ ά  ή   ό 

ώ,  ή   έ  ά.  ά ή  

ό  barcode  έ  ί  '80, ό  ά   

ό  ά  ύ ά.  ή έ  έ 

 έ ί  ύ  ί  ή: ί  

ά ώ  έ ϊό  ό ύ ά ή ύ   

"ά" ό    ά  ό ό ύ, 

ώ  ϊό  ί ί.  ά  έ ό  ά 

ή ά (scanners, έ ..)  ή ί  ί ί 

ύ ί ύ. ή έ ί  ί ώ  

ά (two dimensional bar codes)  ί ί 100 έ ό 

ί  ί ά   ύ ύ ώ (Saccomano, 1997). 

 ί AIDC ά ί  ή ί (Magnetic Stripe),  

ώ ύ ό (Radio Frequency Identification - RFID),  

ώ ή  ό (Voice and Vision Identification),  ά 

ή ώ (Biometrics),  έ  ά (smart cards)  ά 

έ.  

 

7.3.2 RFID-(Radio Frequency IDentification)  

 

To RFID (Radio Frequency IDentification) ί  έ ύ -ό 

ά  ή - ί ή ί.  ί RFID 

έ ί   «ό ά  ί ύ» (B. Srivastava, 2004) 

έ ό έ  ό ά έ ή ϊό  ό 

ό  ί ύ (Sc). ί  ή ά  έ 

 ό ώ ί έ (ϊό)  ί έ RFID 

tags (έ  ώ ή  ί)  ύ  

ύ ό ό ύ ή ύ ώ (readers) RFID, ί 

 ί ί  ά  ά έ έ.  έ ή 

ί ό έ «ό ό»  ό ί  ϊό  έ 
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ί  ύ  ϊό. έ  ό  ί  ά  

 ϊό, ί έ   ά έ, έ  ά   

ή ί  ύ  ώ ή ό  

ά έ   ά  ά   ί  ά.  

έ έ   ή ή ό  ύ  

ή ά   ί. (A. Harrison, R. Van Hoek ( 245, 2008)  

Έ ύ RFID ί ό  ό:  

 ί ή ό έ (tags)  

 Έ ή ό ώ (readers)  

 ύ ή ό ί (access points)  

 Έ ή ό label printers/tag encoders 

ό ώ  έ host computer 

 (Y. Bendavid, E Lefebvre, L Lefebvre, S Wamba, 

2007)  

 
T ί ό  ό RFID ύ έ ό,  ό 

ύ ό ό   έ ί.  ή ί ό  ή RFID 

ή ό ά ό  ί  '70.  ό   ί  

έ ί  ώ ό ά  ό έ ί  ά  

 ό ό ή  ώ   ώ. Έ 

ά ό ά  έ ώ ύ   έ  ά 

ώ RFID  ί ά ή.έ,  RFID  

έ έ  ί ώ  ή ά   

ή ό  bar code (ό ώ),  ί ά έ 

ί  ά (  

ά ό  barcode  ά ώ ά ό  scanner,  

ή  ί  έ έ ή έ).  

 
 ή έ barcode:  

)  έ RFID ί  έ έ  ή ί ό έ 

barcode, ό  ά  ί ή, ί ί ή  

ά ή ϊό ό ..  ά.  
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)  ί ώ ί  "line-of-sight" ί, ά  ί ό  

scanner  έ  ί  ό ώ    ά. ί,  

έ RFID  ύ ό  ώ ά έ  ύ  ύ 

ό ί έ  ί άή .  

 
7.4 ή ή 

 

H ή ί  έ ί    ή ό  ή 

ή ό   ή  ώ έ  έ 

  έ ό ό.  

ί ί  ύ  έ  ύ ό ά 

έ hardware (έ, ί, ϋέ, ά ί, 

ό)  software (ή GIS),  ή ί  ή  

ή έ  ή  ό ό   όή   

ό ή. ά ' ά,  ί ί ..  έ ά ά 

ή ύ ί  ή   ύά , ώ  ό 

ύ  ί  ώ  ώ   ύ ί 

ί ό.  ή έ έ  έ  logistics   έ  

ύ ό  ή  ή  ό ί:  

 
  ί  ό ή,  

 

  ί  ό ύ,  

 

  ί ό ή ώ    

 

 

 

  ί  ύ  ά  ί ί   διανομή 

των προϊόντων  
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7.5 έ ύ 

 

 ά ί  ύ   ύ ά ί (LAN- Local Area Network), 

 ή ί   ή ώ  ά  έ 

ό  ά έ έ   έ.  ί ά ύ 

ό έ έ  ά   έ  έ ό  

ά έ (Data bases), ί ή ύ ί ό (access points) 

 ά ά.  ή  e-business ί  

έ  ή ή ό  ό.  ό  έ 

 ί έ  ί  ί  ί  ί  ή   ό  

ώ  ό   έ ί. 

 Έ,  ί ύ έ  ί  ά ί  

ύ,  ό ί ώ ά  ί  ύ 

έ  ώ. ί ά ά ί ί, 

ώ  ή ύ  ύ ί ύ  ό.  

ά έ,  ύ ί ό ό  ώ έ  

ί ό ό, ώ ϊό  έ  ύ 

ί ύ    ή  ύ   ύ (Internet).  

 

Κεφάλαιο 8ο 

 

8.1 E-Business  ή ό  

  

Οι χρήστες πληροφορικής μπαίνουν σε μια περίοδο ηρεμίας με στόχο να 

αξιοποιήσουν τις επενδύσεις τους και να αντιμετωπίσουν την απογοήτευση από τις 

υψηλές προσδοκίες που τους δημιούργησαν οι τεχνολογικές εξελίξεις. Οι dot.com 

εταιρείες καταρρέουν η μία μετά την άλλη ενώ το πολυσυζητημένο e-Commerce 

φαίνεται να μην υπάρχει. Σύμφωνα με μία μοναδική συγκριτική μελέτη της Εταιρείας 

Συμβούλων Strategic International SA, το B2C ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα 

αποτελεί μόνο το 0.024% του συνόλου των λιανικών πωλήσεων, ενώ δεν υπερβαίνει 

το 0.4% στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θεωρούνται ο πρωταγωνιστής στον 

συγκεκριμένο χώρο. Στην μελέτη, μεταξύ άλλων τονίζεται ότι το όνειρο του 

γρήγορου και εύκολου κέρδους τελείωσε. Οι νόμοι της αγοράς της Παλιάς 
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Οικονομίας ισχύουν και για τη Νέα Οικονομία και οι εταιρείες πρέπει να γυρίσουν σε 

αυτούς και να επενδύσουν σε μακροπρόθεσμα σχέδια. Οφείλουν να επικεντρώσουν 

τις προσπάθειές τους στην εξυγίανση και την κερδοφορία τους καθώς και στην 

εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η 

Πληροφορική πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της αποδοτικότητας, την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, τη μείωση του κόστους και τη βέλτιστη χρήση 

των ενδοεταιρικών πληροφοριών. Αλλά όπως και ο Bill Gates παρέφρασε την γνωστή 

ρήση του Winston Churchill "Αυτό δεν είναι το τέλος. Δεν είναι καν η αρχή του 

τέλους. Ίσως είναι το τέλος της αρχής".(Strategic International S.A.) 

Η παρούσα κατάσταση του ηλεκτρονικού εμπορίου χαρακτηρίζεται από μία σειρά 

αντιφάσεων: 

· Ο καθένας μιλά περί e-Commerce αλλά μόνο λίγες εταιρείες τολμούν να 

προσφέρουν ποιότητα στην online διακίνηση προϊόντων 

· Τα έσοδα από το e-Commerce, σε παγκόσμιο επίπεδο, φαίνεται να έχουν το μέγεθος 

του ΑΕΠ της Μ. Βρετανίας, αλλά οι περισσότερες επιχειρήσεις που εμπλέκονται δεν 

έχουν κέρδη.  

· Το e-Commerce θεωρείται ως ο τρόπος με τον οποίον πραγματοποιεί κανείς 

εμπορικές συναλλαγές αλλά μόνο μία μειονότητα χρηστών του Internet αγοράζει 

online. 

Σε μία συζήτηση, το ηλεκτρονικό εμπόριο συχνά είναι συνώνυμο με το εμπόριο μέσω 

Internet. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, όμως, είναι μία ευρύτερη έννοια από μία αγορά 

online. Αποτελεί έναν νέο τρόπο εργασίας και εμπορικών συναλλαγών. Αλλάζει τις 

οργανωτικές δομές, διαμορφώνει εκ νέου τις παραδοσιακές βιομηχανίες και 

δημιουργεί νέες πραγματικότητες στην αγορά. 

e-Commerce = Β2Β + Β2C 

"To ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μία εμπορική δραστηριότητα που διεξάγεται μέσω 

ηλεκτρονικών δικτύων, συχνά μέσω του Internet, η οποία οδηγεί σε αγορά ή πώληση 

αγαθών ή υπηρεσιών". Ορισμός ΕΙΤΟ, 1999. 

Μερικά χρόνια πριν, το Web χρησιμοποιείτο ως απλό brochureware για τις 

επιχειρήσεις.Σήμερα, οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποιούν το Web για να παράγουν 

έσοδα κατ' εκτίμηση 330 δις $, είτε από καταναλωτές είτε από άλλες επιχειρήσεις. 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ LOGISTICS 

63 
 

Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, τα έσοδα από το e-Commerce θα αυξηθούν έως 1,4 

τρις $, περισσότερο από το τετραπλάσιο όσων δαπανώνται σήμερα, και 

προσεγγίζοντας το ΑΕΠ της Μ. Βρετανίας. 

Όμως, δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιο βαθμό το e-Commerce μπορεί να συμβάλλει έτσι 

ώστε να αποφέρει υψηλότερα έσοδα για τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ κάποιες 

παλαιότερες εκτιμήσεις φαίνεται ότι ήταν πολύ αισιόδοξες. Άλλωστε, έχουμε την 

τάση να αγνοούμε από πού προέρχονται τα έσοδα και ποια είναι τα ανώτατα όρια.Το 

e-Commerce μπορεί να συγκριθεί με ένα παγόβουνο, με την άκρη του να απεικονίζει 

το business-to-consumer (B2C) e-Commerce. Αν και είναι το πιο ορατό κομμάτι, 

αποτελεί μόνο ένα μικρό κλάσμα της συνολικής εικόνας. Το μεγαλύτερο τμήμα των 

εσόδων του e-Commerce βρίσκεται ουσιαστικά κάτω από την επιφάνεια, στην 

πλευρά δηλαδή του business-to-business (Β2Β). Περίπου το 70% των εσόδων 

προέρχονται από το τμήμα αυτό. 

Β2Β = EDI + Internet 

Ακόμη κι αν ακούγεται απίστευτο, το Β2Β υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, πολύ πριν 

αποκτήσουμε όλοι πρόσβαση στο Internet. 

Τα πρότυπα όπως η Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) χρησιμοποιούνταν σε 

μεγάλο βαθμό στις συναλλαγές Β2Β και περισσότερα από 20 πρότυπα 

δημιουργήθηκαν για να εμπλουτίσουν την online επιχειρηματική επικοινωνία μεταξύ 

των προοδευτικών εταιρειών. Το Internet δεν τα άλλαξε όλα αυτά. Είναι γεγονός, πως 

ενώ έδωσε νέες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις, που δεν υπήρχαν πριν, αρχικά πολλές 

από τις δραστηριότητες είχαν σαν αποτέλεσμα απλά να μετατρέπουν τις ήδη 

υπάρχουσες λύσεις σε εφαρμογές βασισμένες στο Internet. 

Το Internet από μόνο του δεν προκάλεσε μία επαναστατική πρόοδο στο εμπόριο Β2Β. 

Μόνο το 14% όλων των συναλλαγών Β2Β στις ΗΠΑ πραγματοποιείται σήμερα 

online - συμπεριλαμβανομένων των EDI, π.χ. συναλλαγές οι οποίες δε βασίζονται 

στο Internet. Αυτό που δηλώνει το Β2Β e-Commerce στις μέρες μας είναι οι 

συναλλαγές που βασίζονται στο Internet οι οποίες κατά βάση αποτελούν μία πιο 

φιλική εκδοχή των αντίστοιχων EDI. 

B2C = Αγορές + Internet 
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Η Νέα Οικονομία δεν είναι πολύ διαφορετική από την Παλιά. Οι επιχειρήσεις πρέπει 

να εξακολουθήσουν να αποτελούν τα σωστά επιχειρηματικά μοντέλα και να είναι 

προσοδοφόρες, αυτό σημαίνει, ότι εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες με πριν. 

Πολλά έχουν ειπωθεί και γραφτεί για το θαύμα του B2C e-Commerce, τις λαμπρές 

προοπτικές για κέρδη, την εμφάνιση ολοκαίνουργιων e-Marketplaces. Πολυψήφιοι 

αριθμοί που αναφέρονται στα έσοδα του B2C και διάφορες προβλέψεις, οι οποίες 

παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερα τα νούμερα αυτά, συχνά πείθουν τις επιχειρήσεις 

πως ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν είναι να ακολουθούν την τάση του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν.  

Το 2000, δαπανήθηκαν στις ΗΠΑ 25 δις $ για το B2C και 17 εκ. $ στην Ελλάδα. Για 

την Ελλάδα, αυτό το ποσοστό αναμένεται να αγγίξει τα 474 εκ. $ το 2004. Αυτά είναι 

εντυπωσιακά νούμερα, που απεικονίζουν έναν τρόπο πραγματοποίησης 

επιχειρηματικών συναλλαγών με ευκαιρίες ανάπτυξης και κέρδους. Για να γίνει 

κατανοητό το πραγματικό μέγεθος του e-Commerce, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις 

συνολικές λιανικές πωλήσεις. Στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής, βρήκαμε πως σε 

όλες τις χώρες, οι δαπάνες για το B2C είναι λιγότερες από το 0,5% του συνόλου των 

λιανικών πωλήσεων κάθε χώρας. Στις ΗΠΑ, που είναι ο ηγέτης στο e-Commerce, η 

συμβολή αυτή είναι 0,4% και στις μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία και η 

Γαλλία δεν ξεπερνά το 0,1%. Στην Ελλάδα, μόνο το 0,024% των συνολικών λιανικών 

πωλήσεων δαπανάται για online αγορές!  

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του B2C σε άλλες πιο ώριμες χώρες, όσον αφορά το 

Internet, καθώς και το γεγονός πως οι Έλληνες καταναλωτές είναι συντηρητικοί σε 

αγορές εξ' αποστάσεως, το μερίδιο του Ελληνικού B2C στις συνολικές λιανικές 

πωλήσεις δεν αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο από την τωρινή τιμή στις μεγάλες 

χώρες της Δυτικής Ευρώπης, δηλ. 0,1%. 

Οι διαπιστώσεις αυτές γεννούν και κάποιες άλλες σκέψεις: υπάρχει επιχειρηματική 

δραστηριότητα στο B2C; Γιατί, παρά τη δημοτικότητα του Internet, τα e-έσοδα 

παραμένουν ακόμη χαμηλά; Η διείσδυση του Internet αυξάνεται σταθερά αλλά το 

Internet δε χρησιμοποιείται μόνο για αγορές. Η αναζήτηση πληροφοριών και η 
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ηλεκτρονική επικοινωνία - και τα δύο χωρίς κόστος για το χρήστη - είναι οι βασικές 

αιτίες για τη χρήση του Internet στην Ελλάδα. Οι online αγορές πραγματοποιούνται 

μόνο από το 5% των χρηστών του Internet.  

Η Αγορά B2C = Ταξίδια + Προγράμματα + CDs + Βιβλία 

Δεν μπορούν όλα να e-Πωληθούν 

Η αύξηση του B2C δεν μπορεί να επεκταθεί σε όλα τα τμήματα λιανικής πώλησης 

παρά μόνο σε εκείνα όπου ο πελάτης χρησιμοποιεί τα πλεονεκτήματα των online 

αγορών χωρίς να χάνει σε ποιότητα και χρήματα. Όσα δηλαδή αναγνωρίζονται 

εύκολα και δείχνουν ποιες είναι οι βασικές ευκαιρίες σε σχέση με τα υπόλοιπα 

προϊόντα. Τα ταξιδιωτικά εισιτήρια, τα CDs και ο εξοπλισμός computer αποτελούν τα 

βασικά προϊόντα που αγοράζονται κυρίως online στην Ελλάδα, ενώ ακολουθούν τα 

βιβλία, τα προϊόντα κινητής τηλεφωνίας και τα λουλούδια. Το κοινό χαρακτηριστικό 

που έχουν όλα αυτά τα προϊόντα είναι ο υψηλός βαθμός βεβαιότητας πως το 

παραδοτέο προϊόν θα ταιριάζει απόλυτα με αυτό που έχει παραγγελθεί όπως, για 

παράδειγμα, τα βιβλία και τα CDs. Τα ταξιδιωτικά εισιτήρια είναι μία κατηγορία 

προϊόντων όπου οι τιμές δεν είναι σταθερές και η online αγορά μπορεί να οδηγήσει 

ουσιαστικά σε καλύτερες τιμές. 

 

 

 

Βλέποντας από την πλευρά του τρόπου της αγοράς, φαίνεται πως το B2C μπορεί να 

αντικαταστήσει πιο εύκολα άλλα εξ'αποστάσεως μέσα αγοράς όπως το telemarketing 

και τις τηλεφωνικές παραγγελίες παρά να απομακρύνει τους πελάτες από τα 

πραγματικά καταστήματα. Σήμερα, προτιμούνται άλλοι τρόποι αγοράς 

εξ'αποστάσεως απ'ότι το Internet, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο από το 13,2% όσων 

χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους αγοράς. 

Οι επόμενοι παράγοντες αναστέλλουν την αύξηση του B2C e-Commerce στην 

Ελλάδα:  

- Οι εξ' αποστάσεως αγορές δεν αναπτύχθηκαν ποτέ στην Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό, 

όπως για παράδειγμα στις ΗΠΑ όπου οι καταναλωτές έχουν έναν τυπωμένο κατάλογο 
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και μία ταχυδρομική παραγγελία και αγοράζουν τηλεφωνικώς.  

- Υπάρχει μία δυσπιστία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που γίνονται με πιστωτική 

κάρτα ενώ τα μετρητά προτιμώνται γενικώς ως μέσο πληρωμής συγκριτικά με τις 

κάρτες. Οι τελευταίες χρησιμοποιούνται συνήθως για αγορές μεγάλης αξίας.  

- Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή δεν είναι τόσο αναπτυγμένη όπως σε άλλες χώρες, 

όπου ευρυζωνικά δίκτυα προσφέρουν ταχύτερη και πιο αξιόπιστη πρόσβαση στο 

χρήστη.  

- Δεν υπάρχει, συνήθως, κίνητρο για online αγορές όταν τα προϊόντα έχουν την ίδια 

τιμή και ποιότητα όπως στα καταστήματα. Το B2C δεν μπορεί να φθάσει σε ένα 

αξιοσημείωτο μέγεθος εκτός και αν προσφέρει σε κάποιον το πλεονέκτημα να 

αγοράζει online περισσότερα προϊόντα από αυτά που ήδη προσφέρονται. Επιπλέον, οι 

ανασταλτικοί παράγοντες που προαναφέρθηκαν θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 

άμεσα. 

Οι ευκαιρίες φαίνονται κυρίως στην e-Transformation (e-Μετασχηματισμό), 

αντιλαμβάνοντας το Web και την υπάρχουσα τεχνολογία ως την αλλαγή της δομής 

της επιχείρησης, τη βελτίωση των διαδικασιών, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, τη 

διαχείριση σημαντικών δεδομένων και την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος έναντι της προσπάθειας εύρεσης νέων "e-Customers". Το πρόθεμα 

"e-" έχει συμπεριληφθεί στη στρατηγική και δομή της εταιρείας στοχεύοντας σε 

υψηλότερη απόδοση και μακροπρόθεσμο κέρδος. 

 

Άρα καταλήγουμε ότι: 

· Όταν συζητάμε για το e-Commerce, πρέπει να γνωρίζουμε εάν αναφερόμαστε στο 

e-Commerce ως σύνολο ή ξεχωριστά στο Β2Β ή Β2C trading. Το Β2C 

αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του συνολικού e-Commerce.Το Β2Β είναι 

περισσότερο μία μεταμόρφωση του υπάρχοντος Β2Β εμπορίου, παρά μία νέα αγορά. 

· Το Β2C έχει έναν όγκο 20 εκ. $ στην Ελλάδα το 2000, αντιπροσωπεύοντας μόνο το 

0,024% του συνόλου των λιανικών πωλήσεων. Συγκριτικά με το παραδοσιακό 

εμπόριο, το e-Commerce δεν είναι τόσο σημαντικό τελικά. 

· Το Β2C τοποθετείται στο μικρό τμήμα της αγοράς, που εν μέρει το μοιράζεται με 

τους εξ' αποστάσεως μεταπωλητές. Προκειμένου το Β2C να φθάσει σε ένα 
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ικανοποιητικό επίπεδο, πρέπει να επεκταθεί σε προϊόντα και υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας που θα ανοίξουν το δρόμο σε ευκαιρίες για ανταγωνισμό του 

μεγάλου όγκου, συμβατικών λιανικών αγορών. 

· Το e-Commerce δεν αποτελεί μία ολοκαίνουργια αγορά. Για έναν αριθμό 

επιχειρήσεων το e-Commerce αποτελεί έναν τρόπο για πολύ αποδοτικότερες 

επιχειρηματικές συναλλαγές. Επίσης, αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση η οποία 

αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διεξάγει τις επιχειρηματικές 

συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρους εφοδιασμένης, λειτουργικά, 

αλυσίδας με εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, αποθήκευσης, παραγγελίας αγαθών, 

καναλιών και τρόπων διανομής, αντιμετώπισης παραπόνων και εγγύηση ποιότητας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πολυκαναλική στρατηγική του Tiscover.com 
 
8.2 ή Παρουσία στο Διαδίκτυο  

 

ά ί ί ή ί  έ ί  ί  

ή ί    ά ί  ά. ί  ί  

έ ί  ί έ  ί ί   ύ 

ί  ύ ύ ή  ό ή  ό  ό 

 ό ό ί  ύ ί  ί   

έ ή  ύ ώ  έ ά. ί  

ί ί  ά  έ ό ά  ή ή 

 ύ   έ ί  ή .  έ 

ή έ ό ί  ί  έ ό ά ώ  

ή ϊό  ώ ί  έ  ό  ό 
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ή  ί  έ  έ ύ. έ ή έ ό 

ό  ή  ί έ   ή,  ή 

ώ (Click + Mortar model).  ά ί ό έ έ ί ά 

ή  ά ά ά ή έ ώ  ύ έ  

έ ά   έ, ά ,  ώ  ί  

ά (ώ  ώ ϊό, ή ώ  ώ 

 έ). Ή ά  έ  ETRUN (e-business Research Center) 

έ ό έ ά ά ό  ώ 

 ώ,ύ έ  έ ώ ώ.  

 ί  ώ έ  ώ ώ ώ έ  1 

ύ ώ   ό  ώ ώ  2005 ί 

έ  1.000.000. ά ύ  έ ά   έ 

ί  έ ί  ί  ά  έ έ  

ή έ ά. Έ ά ό ό ώ ύ έ 

ή  ά, ά,  ί  έ ό  ί.  

ό ί  ώ ά  ί ί   ί  ϊό  ί 

 ί ό ή ή.  

 

 

έ,  έ ύ  ύ ώ ά ί 

έ ό ό ά  ό  ώ   

έ , ά  ί    ή ύ   

ί  ό έ ό ό ό  ί.  

  
8.3 ή Έ 2012 ύ ί  ELTRUN /   

 

ώ  ή έ  2012   ό ό ί - 

ή (-C)   ά on-line ώ,  ί 

ύ ί  ύ ί ώ.  ή 

έ  ύ  8 ή έ ύ  

ύ ί  ώ  ή ί ή ή 

  ό ή ώ  ΐ, 3-4 ί 2012.  
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 ά  ύ ί B-C (ί  ή) ί 

ί ή  2012, ό 1.9  Έ ά ό on-line ϊό ή 

ί ί 2,9  €, έ ά έ ό ί 20 έ έ  ύ 

ή ί 1.600 €. Ά  ύ ί έ  on-line ά ί 

ύ  2012 ά 25-35% ώ  έ έ  ύ ή ά ό 50% 

 έ   2011.  ά ί  ύ   έ ά 

ί ό  ά ό  on-line έ   50%  ώ   έ 

 2012  ά ή ί ά, ί ϊό,  ά έ 

ά  Internet  ά  ά.  

 

 

 
 Ό ά  ϊό   ί  ά on-line  2012 

ύ έ ά ύ ώ,  ί ί έ ό  

ή ά.  ύ ύ ί  έ ί (ό  

3  1 έ),  ά   ή ί ύ ώ on-

line ώ ί  έ έ ό  ό ά 

έ ί. ί ά ύ ί  ί έ  

ό (ό  10  5 έ) ό  ή  ή 
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ώ  ά ώ (ά ό) ώ ϊό  ή 

έ ά ά ή έ  ί ή. 

ί ί έ  ά  ώ ά ί έ ά ί 

ώ ύ ό  ί, ά, ί / ώ, 

.ά / ά.  

 
Ό ά  ί ύ ά ί ώ,  ά ϊό έ  

ά,   ί  έ ά ύ (ό ύ   

ά  έ ώ)   ά ϊό  ή ά  ί 

έ.   ί  ώ ά έ έ segmentation  ά ύ  2/3  

 ά ύ  ϊό / ί ί  ύ  ό 

 1/3  ό  ά 20 ί. έ έ  ό ό ό  

ό  ί  ί  ϊώ ώ.  έ 

έ  on-line ώ ά ό ό  61%   

ώ ή  ά sites ( ί   ά  ϊώ 
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ώ ό  80%  ώ ί ό ά / ά sites). Ά έ  

ό ό  ά  ό ό   ά ά   

ϊό έ ό.  sites  on-line ώ ά  Έ, ύ 8/10  

 
τα έ  6/10 ά έ  ώ (ό έ 7% ύ 

ά).  ή  ϊό  ί  ά  ί έ 

ά ( ύ 1/3 έ), ώ  ί  on-line ώ   

2013 έ  ί  ί ί. Η δυσπιστία για το διαδίκτυο και τις αγορές 

από απόσταση είναι ο κύριοςά ή  ή on-line ί, ύ 7/10 

on-line έ έ ώ ά ή ύ 

ή  "ά ύ όή έ ύ έ".  

ύ έ, ό  έέ  ά ό ή (. ή 

ϊό) ώ ύ ά ί  ί  ή / ή,  έ 

  ί / ί  site. έ ί ό έ  Έ online 

ή έ ό  έ ώ  ή  4 ά 

ί ά  ά ' ό  ά ό έ 

ύ ή: ά / ί, site (ή / ύ), 

έ, branding.  
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' ό ά  2/3 έ ό ύ ό  ό ό έ ό 

ά ό    ά  ά ή ά ί έ έ 

 έ έ. ό ί ό  ώ ώ  ύ.  

 
 

 
 
 
Ό ά  ό ή,  ή έ ό  ώ 

έ, ί  ό  Έ on-line ή.  ' ό ά 

 ά ά  ή ά ( 48%),  Pay Pal ( 43%)   

ή ά ( 38%) ά  ή ή ά  

ή ώ   ύ  ά  ώ ά  

 ή ά  ώ ά  ά  

ά ώ ώ ώ ώ   ύ έ  

ί  ή on-line ώ.  
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' ό  Έ έ ύ ά ά ώ ό  ό,  έ 

ύ ό ά ή  έ  on-line έ ύ 1/3 

ί ά ή  ά / ό ί, ½ έ 

 ή ά  logistics (. έ ά, έ ή) 

ώ 1/5 ά ή  ϊό  ά ά.  
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8.4 Έ  ύ ί -Δημοσκόπηση  

 

 έ ή ώ ό  ί ό  ά, 

έ 2012, ή ό    ί 15/05/2012 - 15/07/2012  ό 

ίµ 6.500 ώ   ύ έµά  ά ά. 

 ί ά  µώ  έ ί, έ,  ' ίµ  

2012 ί  ί ά  ώ µώ  έ (ή 

ύ ή, ό  ί, έ έ, .ά.),  

ή µή  ά  έ   ύ ύ  ί ό  

ί   12µ ί 2011-ά 2012   ή 

έ.  

 ό  ώ  ύ  ά    ́ ίµ  2012 

µί έ έ έ  26,9%,  ί ί ύ 

ά 14,0%  έ µ    ́ίµ 2011.  µέ ή µό µή  

όµ  µύ έ  

έ µέ  ύ,   ί 2008 -2012, έ  18,5%.  
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Την τελευταία, το ποσοστό των χρηστών του διαδικτυόυ που δηλώνουν ότι μέχρι 

και τον ά, ά έ,  έ µή έ έ ή ί 

ώ µέ  ύ µώ ό 70,9%  2010  63,9%  2011  61,8% 

 2012 (άµ 2).  

 

 

 

8.4.1. ί ώ  µύ έ ές 

 

ύ  ί ό µύ έ έ / ί 

ύ ό     ́ίµ  2012  56,9% ί ά   43,1% ί. a 

ά     ́ίµ  2011 ή 60,7% ά  39,3% ί      ́

ίµ  2010 ή 65,2% ά  34,8% ί (άµ 3).  

 

 

 

 
 37,9% ό µύ έ έ ή  ή µά 25 - 
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34 ώ. Ό ά  µό ί,  ή µ ό µό ί 

(ό /, ή µ µέ έ) έ  55,7%   

µέ µύ έ (ό- άµ ί  ύ 

µή ά)  40,2% (. 4).  

 

 

 
8.4.2. Αγοραζόμενα/παραγγελθέντα είδη και παραγγελίες  

 

 ϊό ή  ί  ή ή  ί  έ ή ί 

ό ί ή µά ά  ή ί ί 2011- 

ί 2012  έ µ  

 ί ή ί  ύµ 

έ, ί:  

 

 άµ, ά 36,1%, 

 ί έ  ό - ά ί, ά 28%, 

 ό ή µά, ά 27,5%, 

 ί ή - ί ί, ά 25,0%, 

 ή  ώ (ί, έ ά, 

µά .), ά 16,2%.  
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 ί   έ / ί  ά 

µί ί:  

 

-ί ώ (µέ µή ό -Nova-, 

µέ ή ύ, λµί ύ ή ύ 

ώ,ή µά  µέ ή ά .), ά 

40,0%,  

-ήµ  ό µό (hardware) ύ ή, ά 

37,1%, 

- µή  ύµ (ί, µά, µίµ .), ά 26,0%, 

-µό ώ ώ (µέ computer games  video games) 

 µί ώ, ά 25,9%,  

-ί  ό ή  µέ  µί ώ, 

ά 22,9%, 

-έ ί (ή, ί ή .), ά 21,5%  

 

ό,   έ έ µά  ώ ώ 

µώ  ή  ί ί µέ  ί ί.  
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ά  ήµ 5  5  ύ.  

 

 

 
 
 
ά,  ϊό   ί  έ ή ά 

ά, ά  έ ό ί 2010 - ά 2011  ί 

2011 - ά 2012, ά-   ί 1  ί (ά ί 

ά   ή ί ί 2011- ά 2012):  
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 74,3%  ώ  µί έ έ ά  
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ό άµ ί 2011 - ά 2012 έ  ά  έ  ό 

ώ ή, ό µέ ά 24,9%,  έ µ  ό άµ 

ί 2009 - ά 2010   41,3% ό ά ώ  ϊή Έ   

24,3% ό ώ ό ϊή Έ.  ό ό ή ό  

ί  ώ έ  ώ µώ ά  ό άµ 

ί 2011 - ά 2012 ά 59%,  έ µ ό ά  ό 

άµ ί 2009 - ά 2010.  13,7% ό µί έ 

έ,  ή ή, ά  ό άµ ί 2011 - ά 2012 

έ  ά / ί µέ ά ή ή.  έ έ, 

ύ  ά έ   «έ» ά έ-  (smart phones),  

έ ό / PDAs,  MP3 players,  ί ώ (e- book 

readers),  έ ό ώ (PSP, i-pod touch, portable NINTENDO DS, .ά.). 

∆ ή έ έ  ί   tablet έ.  έ / 

ί-  έ ί µέ ό  ί  ώ µ ή  web 

browser ή  web µή  ό µ SMS, MMS ή e-mail.  

 

ό,  ί   ί  ά / έ ό ή 

ή ά  ό άµ ί2011 - ά 2012,  ό  

ώ ώ µή µώ ή ή 

ή:  

 

 έ έ, ύµ, ί, ί ή, ί, 

CDs, DVDs .ά. (70,5%)  

 ί (.. ή  ώ, έ ί, 

ά .ά.) (39,3%)  

 ί ύ µέ ό ί, µή, ά 

ί, ά -ά ή µί, ί, µέ (µ 

ίµ)  ά έ ή ά ή ή (38,4%.)  
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8.5 έ  µί ώ ώ 

 

 ήµ ό  ύ   ό  ί 
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ή µ µέ  ά  ί   ή  ώ 

µώ  ώ  ή µί ώ  

ά ά  ϊή µί   ή 

µό. Έ:  

 

 ί ή µή  ή µί ί  

µί  ύ  ό µά  ή. ά 

όµ ά ά ό  ί ί  µή 

ή, ώ  ό ή έ ά ί,  

ό,  ί   ό  ώ  ί 

ή ί ύ µέ.  ό ή ύ  

ή µί ύ µέ ( ί  έ έ  

ώ  ά ά ήµ)   ή µ όµ 

(ή -µ)   µί ά ή ί µ  

ί.  µό ή ύ ό  ύ  

ή (ώ  µό, µώ  µά), ό ό µέ 

έ.  ά ό,  ό ή ί όµ  

ό ά έ  ί  ύ µί (.  

ό  ί   ό ά)   έ προχωρήσει 

ακόμα στην αξιοποίηση του διαδικτύου  για την ανάπτυξη συνεργασιών, σχέσεων με τους 

πελάτες κ.τ.λ. 

µέ ό έ µή, CRM, intranets, mobile - commerce, 

mobile guides . έ ί ί ό µά  ή ή ό 

µµµέ ώ.  

 ό ή ύ µ  ί  ό 

ί µ  ή  ή, .  έ  έ ί 

µό  µό   ό ί  ά έ  όµ 

ό ί   έ ί ώ. έ έ  

ί ή ύ  ό ή µέ ί  

ύ  ό µώ ί   ά  

µύ έ  ή.  
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ό  ά ά  ά έ ή ό  ί 

ό   ύ µώ µµά ή/ ύ   

ή.  έ έ ά όµ έ ή µή, 

.. ά ί. 

ά ό άµ µύ µώ  µά ή ό ό 

ά  έ ά ώ ό   ή .  άµ 

ό ύ ό  ό ό ί  ύ ί  άµ ύ  έ 

 ά µό µ  µέ  ί ά ί   έ 

ί, ά  µµύ  ό ί  

ί  ό µµί ή.  

Έ ώ µώ  όµ   µύ  έ 

ί   ώ  ά  ί  µί 

ώ ώ µύ ή. 

 

  
 8.6 ά  ά  έ  µί  

ώ ώ 

 

ύµ µ  ί ά   ήµ ό  ύ  

ά  ά  έ   µί  

ώ ώ  µώ ό  ή ή 

µί µύ  ύ  ά µά.  

 

1. ά  ί µ  ί ή 

µί  

2. ά  ί µ  ή ί  

µή  

 

3. ά  ί µ  µί ή/  µό  

ή  

 

Ό ά  ά  ί µ  ί ή µί, 
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 ή  ύ  ύ έ ό:  

- Ό µύ ί µ ί ό ό ό µί  

έ  ύ  έ ί.  µά ί έ ί 

 ό ί  ά µέ ώ µό 

  ί  ώ. ό  ά, ό µύ ί µ 

ί ό  ή ά έ   µί ώ 

µώ έ ώ  έ   ί ύ  ί .  

-ώ, ά  ά   µί ό µό µί  ί 

ί ί  έ ώ µώ, ό   

µί ή ά ή ή.  έ 

ώ ώ ί ό ί µό µί  ί ί 

µέ µ ί ά ώ µό. 

- µµή  ί µ ί µ ά ί ή ή 

 έ-µό µί  ά ά  έ  ή 

ώ  

-  µό ό ί  έ  µί ώ 

ώ   ώ, ί   ί  µί 

(ό  µµί ά   µά ή).  ό 

µί ύ  ή ή  ά  ή 

  µή έ µέ   ί   

µύ  έ.  

-  ό µί ύ  ύ ό  ήµ  

ί   έ   ί µή  ί, ή ώ  

µά ά ήµ. ∆ώ,  ί  ή ή 

ύ  έ ώ µώ µ   έ  

ώ ί ή ά  ύ µήµ (.. ή 

ύ µήµ, ί ό έ  

 ά .)  

 
ά µ  ά  ί µ  ή ί  

µή έ  ά:  
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-ί µί ά  µή  ό µό 

ό έ µύ  µή ύ  έ 

έ.  ή  µώ µά  ί ό έ 

ώ ί  ύ µί ώ  ί   έ 

ή ό ά µ  ά ή έ ή 

.- Ό  ύ  ύ ί  µά, ό ί  ό  

ύ µά ί  έ   µό µ ή 

µή ό  ύ ή ί ό  ί. Ί,  

µέµ ό ί   ό ό  έ ή 

ύ  ί ή µή   µί µ  

µή ή ί: έ ή, ή  µύµ,  

όά  ί ύ µή  ό  ή ύ έ  

µύ ό   ά  ύ  µά µί µ 

ί  ά µ ί (όµ  µ  µί 

µµά ό  ∆).  ό όµ ό  µί  

µά  έ   µό ά ί ώ 

ώ µώ,  µί  ό  ί  µέ έ 

 ί ί. έ,  ό ό ύ  ά ό  

έ  ά µ ή µέ  ά  ή  έ  

έ ώ.  

Αναφορικά με τους παράγοντες που σχετίζονται με την βιομηχανία/η και τον  

µό  ή,  µµέ  ύ ή ό έ 

έ ύ έ µέ ί  ό ί  ί  

έ ή  ί ί  ό, ά ί: o  ή µή 

 έ µή ά «ί» ή ή  έ   

ί  ά  ί o ύ ό  µί ώ µώ 

ά  µό status  prestige µ ί o έ  

ή µ ί (ί  ό µό) ί ί  µό 

ό  ώ ί  ύ ή µό o έ ό ή 

ή (ώ  ύ   µώ )  έ   

µό   ί µ ί. 
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 8.7 έ  ά    µή ή  ώ 

ώ  µώ  

 

Ή ό ό µέ ό  ή ό έ έ ίµ 

«ό-ί», ά ό  «ή»  ή 

µί   µί ά ύ. ή µ ή ί 

 µά  ή ά  ή µί,   έ 

ό  «ά  άό »,  ό  «µά»   

«ύ»    ά   µί  ί. ί ί µό  

ί ό ό  µµέ ή  µί  µή 

ή ό ώ µώ, ά   ίή   

µ ύ  ό ί ί  ύ µί 

 ά  ί . ά ά µ ή ί  

ό  ό  ύ ή ί όµ  

 ί ό  µµέ ώ µέ  ί :  

- µέ  άή   έ µέ (ί  µέ  

ί µ µά  ά ά ύµ)  

- ή ί  ή έ ό  ό έ  

µ µό ή,  ί µί  ί  µέ ό  

µέ  

- µέ  ά µ άµµ   µύ   

µύ   ί  µό  ώ   

-  ή ή  µµί ή  

-  ά ύ ή µή  ί ώ 

µώ  ό  ή ά  

-  ά ά ώ ύ  standards    

ή µί  ί  µύ  µή ί  

ά µό, ()-ό  ά ύ ί  

 έ  µύ ό  ή ή ά ί.  
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Κεφάλαιο 9ο  

 

9.1   ί  Cisco  

 
 Cisco ύ  1984 ό  ή ά ό ώ ό  

ή  Stanford (Sandy Lerner, Len Bosack). ό  έ  ί, 

 ί  Cisco ί έ  ά  ό ύ (IP)  

 έ ί ύ.  ό  Cisco,  ό,   

έ ώ  ύ   ή ύ ύ 

ά  ί  έ ύ ό  ί ή, 

ή ή.  ό ά,  ί ά  ύ  ή  

ό έ  ύ ύ.  

 
  CISCO  

 

-1984:  ώ ά ή έ   ύ 

ί ό έ ί  ά.  

-1990:  Cisco ί  ί .  

-1992: ά έ ό ί ύ  

(έ , έ). 

-1994: ά  ί  (online) ά ά έ  

 ί .  

-1995:  John Chambers ί  ό ή  ί  

 ί  ή ά  Cisco,  

ώ 4 ί  ί ά.  

 

 
-1996:  Cisco ί  ά έ ύ (WAN)  

ώ  Startcom  $ 4,5 ύ. 

-1997:  ί ί  ύ ό έ  

ί ύ. 

-1998:  Cisco ά  ή  ώ   
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ά  ώ ώ. (A. Makud, K. Subhadra) 

ή,  ό ό 63.050 ή ί, ή  ά 

ί ί, ώ ϊό  ύ  έ ά, 

ό  ή  ί, ώ ί  έ 

ί.  2000,  Cisco Systems ή  ό ί ή 

ί,  ά ό ό  ό  Microsoft  ί ί 

$579 ύ.  ύ ύ  ί John Chambers  

ή  έ  2000 ό ή  ό   ί ό ό έ. 

 ί  ί ή ό  ό  ό  ό 

ό  ό έ  ή.  ή ή έ 

ώ, ό  ό  Cisco  ί  έ  ί ά ό 

ώ ό ή  ή ώ ά έ 

έ.  

Ό ά  έ  ό, ύ   ά (Online) 

ύ  ή  ί.-   έ  ό. ό  έ  

ί  '90  ή ή  Cisco ί  ό 

ό   ή ύ έ,   ή ,  

ά,  έ   ά .  1991  έ έ 

 Cisco έ ί 3000 ή  έ ή.   ί,  ί 

 ή έ ά  ώ έ  ύ 

,  ί ά έ. ό  1995 ή  ό 

ώ  ϊό   ώ  ό  ί   ί.  

ή  ί έ  ό  ί  ί 

ά  ό  ϊό, ώ  ό ί ή  

ύ ί (outsourcing).  έ ύ  Cisco  

ό  έ έ ό, έ  ί  ί  

έ  ϊό  ί  ί ό ά  ή  

ή.  

 
 έ  2000, ά ό  75%  ώ   ϊό  Cisco 

ί ά.   έ   ό  ύ  

ί έ  ή ύ  ώ  ή   78% 
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ί ό $2 ύ  1995  $9 ύ  1998. έ   

ά  έ ή ό $710 ύ  1999  $1,2 

ύ  2000. (A. Makud, .Subhadra, 2003)  

 
9.1 .2 έ  ύ ή ί της Cisco 

 

 ί ί ή έ ό ύ έ ώ  ό 

ά ά.  ί  (Internet-based Network) έ  ά  

ύ ί (Online)   έ  ώ ά ' 

έ   ύ  ά  15 ά ό  ή.  ά  

Cisco  ή ύ   έ 3PL ή  ί έ  ύ, 

έ  ό  ί  ώ  ά    

ά έ  ί  ά   ά έ ή.  

ή ύ, έ  ό έ έ ώ 

 ή  ί  ύ ό έ  ώ $12 

ύ ί. ί  ύ ώ ή ά, έ 

 ί  ό ί ό ά  έ. ά ό ύ ό 

 ύ   έ ύ  Cisco ή  ό  

ί  ή ώ   ό  ί  ί ά. ό 

 ό ά  ύ  ί ή  ί,  έ 

 ώ  ά έ  έ ί ώ  ά  

ϊό   ά. 

 
 
9.1.3 ά  ή ί  ώ για την Cisco 

 

 Cisco ό  έ ό   ί  ή ί 

 ά   έ  ά.  ύ  2005  ύ  

ή  ά έ  έ  ί ά    

ή, έ  ά  ώ ό 3  4 ά. Έ 

έ ό ή ά ό  ί   έ ύ  

Cisco   ώ .  ό ί  ί  ί 
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 -Cisco Connection Online- ά ύ  ό έ   

ά .  ό ί ή  ή  έ ύ 

ί (Integrated Commerce Solution, ICS)  ό  ύ  ύ ά 

ώ  ό ί ύ  έ ή  ύ  ί. 

Έ  ό  ό ό  ά έ  ή ί ή 

έ  ό ό  ί.  

  ί  ό  ί ά,  Cisco έ  

ύ έ ώ  έ ά   ή  

ή  έ. ί ή  ή  έ ό έ 

ή  ί. έ ί  ί ή ό έ, 

ί  ά. ή ό,  ή  ά  έ ή έ.  

 ά  2001,  ί ί ό ή έ  ά ά 

ά έ , ί $2,2 ί  έ  ύ 

ή ά  ί (D. Taylor, 2004).  ό έ ό  

 ή ί  ή ί.  Cisco ό  

ά ό  ή έ ά ύ   ί.  

ί ί  έ ή  ύ έ   

έ  ώ.  ά  ί έ  ά 

ό ί,   ά ή  ύ ά  

έ ή  έ  ί ά  ά  ί ή. 

 έ ή  έ  ά  ά  ί  

 ώ  ί   έ έ   Cisco  ί  

ά  ή ά.  

 ί   ώ  ά έ  ό 

ό ί   έ έ ώ  ά 

  έ ή  ά  ή ί ώ    

ί  έ .  
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9.2  ί   DHL  

 

Περίληψη 

 

ό έ ό ί,  έ ί ί, ί   

 ί  40 ί ό  3 ί ί- Adrian Dalsey, 

Larry Hillblom  Robert Lynn  DHL ά  ί  ύ ή 

ύ. ή, ό   έ  ό ά  express ώ 

  logistics. ό  1969,  DHL έ  ώ  ή   έ 

έ έ  ά ό   ί  

 ύ.  ό έ   ί DHL έ ύ, ά 

ί  έ ά  ά ά  ό. ό,  ά ύ 

 έ  ύ,  έ  DHL  ό ό  ό 

ά  ί  ό ώ  ώ  -   ό 

ά   ό ί.  DHL ή  Ό ώ ί 

(Deutsche Post World Net).  έ  ί έ  63 . ώ  2007.  

DHL - ό ά έ : 

 ό : ί 285,000  

 έ έ: ί 6,500  

 ό ώ: ά ό 450  

 ό ώ (ό  ό έ 

ί): 420  

 έ ή: 240  

 ό ά: 76,200  

 ή ά ώ: ά ό 220  

 ό ώ  ό: ά ό 1,5  

 ύ ί: 120,000 

 ά,  DHL ύ  1978  έ ή ί  έ ί 

 έ  ώ ώ ώ ώ έ έ 

ί  ύ  ά ώ  ώ  ύ 

ώ ά  ώ  ό  ά,  ί,  ϋί, 
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ί ή ί  ί. H DHL Hellas έ 

ί   ISO 9001:2000   ά  ώ .  

ό έ (hub)  DHL, ί  ό ά  

ύ ύ 6.000 ..  έ ό . έ.  ώ ό 

ώ ά ά ό 10.000 έ  ύ  ό  

ό ό ό ά ύ Airbus A300. H DHL  ά ί 

ά ό 10.000 ή  ώ   έ ό   ά 

 500 ά. έ 190 ή  ί   ά ώ ά 

 ή ώ.   έ  ώ , ί ή 

έ ώ 24 ώ  24 ά  ί έ  ή, 

ί, ά, ά, ά. ί, έ ί ώ  

ά 13 ά ά έ.  

 

9.2.1    πολιτική της DHL 

 

 ή  ί  ό ή ώ logistics ί  

ή ά  ό. ό ί  ή ό ί  

ά    ύ ά   ά ό,  έ έ, 

ά ό  έ  ύ. Ό  ό,  ή 

 έ  ί   

ό ί   ί ό ό, έ   

ή  έ  ί  ύ ί   ί  

ό ή. ί ό ό  έ  ή ή ή 

ύ ί ό έ   ί ί ώ   ί 

  ί  ώ  ή ά  ά.  

 

 

 όά  DHL   ή ή ή ύ ί  ώ,  

  ί  ί   ί  ό ί   έ έ.  

 DHL ί  ό ό 220 ώ  έ   

ό  ό, έ ώ ή  ί 
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  ή  ύ.  ό ί ά  ά  ώ 

, ώ   ί ί    ή ύ  ή 

ή  ά. Ή ό   ί  ή  ί έ 

  ή ή ύ. Ό ή ί  ύ  ί ά 

ό ή ί  ή ώ  ί.  DHL ί  

έ  ά ί  έ  ύ έ ώ  

 έ ό. ί έ ά ί   

ά ί ώ ώ ό  έ 

ό ό ή ό  ό  ί.  ό  ί ώ 

ί  ή  ά ά  ί  ό 

ό ό.  ί ό  DHL,   ά ήά 

, ύ ώ έ έ ά ώ ό firewalls, 

ί έ ό  ί   ά ί   

ώ ώ ό  έ ή.  

ά ά  ί ί  ώ ί  

ώ ό ύ  ύ ό  DHL,  ί ί ί 

ό  έ ή ύ ό έ ό  DHL ή  ή  

DHL, ό    ό ό ύ ά  ή ή 

έ ή ί ύ ή.  ή ύ  

ύ  ό ί  ύ ό  DHL ί  

ύ  ί ή  ώ ή ά  ί. Ωό, 

έ ό  έ ί ύ  ί  ή 

 όά  ώ  ί ή  ί ί. έ 

 ί ό  ή  ά έ ά ί  έ 

ώ.  DHL έ έ  ύ ύ ό  

ό  ή. 

 
  ί ή έ  ώ έ ό  DHL  

ί  έ  ό ό ό,  ύ  ό, ή  

ϊό  ώ  ί  ί.  DHL  ύ   

έ ί ώ έ ή  ό έ ώ 

ό. 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ LOGISTICS 

95 
 

 cookies ί ά ί έ  ί  ί έ ό ό 

 ό ή (browser) ό ή  ή  ό ί.  

cookies ύ  ά ό  ή  ύ ώ ώ  

ί  ά,  ή,  ή  ά ί 

  ή.  ό ά ή ί έ ά  

έ cookies ά  ή ύ  ά  ί ώ    

έ ή  ύ ό  έ. ό  ά ή  

cookies   ά  ό ί   ύ ό 

 DHL,  ή  έ  ύ  cookies   ή ά 

ό  έ  ύ ό  DHL.  cookies 

ύ (έ έ  ό  ά ά ί, ό  

Web beacons) (i)   ί   ί  ά  ή, 

 ή,  έ ί  ά ί   

έ ό έ ή, (ii)  ύ ά, (iii)  ό  ή 

 ά έ έ  ύ ό  DHL  ώ ά  

(iv)  ό  ό έ ώ ώ.  

ά ύ, ά έ έ  ύ ό  DHL 

  ύ ύ  ά  ώ   ύ 

ί ό  ί  έά .  ά ύ 

 έ   έ  έ  ύ ά.  

DHL   ύ ί   ή  έ  ί ή 

ώ ό  DHL  ύ έ: 

 

 

  

 

 ώ έ, ό  ί έ ί ό  ό,  

ύ  ά ί ό  ί ί ή  

ώ ώ.  

  έ ό  ί ί  ή  ύ 

ή  ί   ί ύ  ή  

ί  ή ά ό έ  ή   
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ή ώ  DHL ή  ά  DHL. 

 

 

9.3    πολιτική της CosmoONE 

 

 cosmoONE Hellas MarketSite A.E ί  ώ ί  ά  ί 

έ  ί ύ ί, έ ή ή ί 

ή ά (Marketplace) ά  έ ύ ή 

(Business to Business). ό  cosmoONE ί  έ ό  ί 

έ, ώ  ή  ύ ί  ί έ  ά 

ί  ί  ώ ά - ά  ά   

έ . έ ή ά  cosmoONE, ή  ή 

ί  έ  ά ύ   ί, ά, ί  

ύ, ώ ό ύ  ί  έ  

ό    ά  ό ό.  

 ό ά  cosmoONE έ  COSMOTE (www.cosmote.gr), 

 ό ώ  ά (www.ote.gr),   

ή (www.dienekis.gr) -  ύ  ό  ή 

ί Commerce One (www.commerceone.com)  ά, ά  ί 

έ ί  ή ά  cosmoONE -  Alpha Bank (www.alpha.gr) 

  ή ά  ά (www.nbg.gr).  ή ά  

cosmoONE έ ό ό  ή-έ   ή-  

πέ . Έ,  ί, ή  ή  ώ 

ύ ύ, ή  ό,  έ ί, 

 ό ό (real time), 24 ώ  ά  7 έ  ά. 

ό, ύ έ ό, ό  ί ύ  

ά ϊό ή ί   έ  ή  ά ή 

 ή ί  ό  ά ί.   ό ό, ώ 

ά  ά  έ   ή, ά  

όά   ί ό  ί ϋέ   

ά έ ώ ώ  ώ, ό  ή, ό 

  ό ά.  
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ά,  cosmoONE έ ή  έ ύ ύ  

ό  ύ ί   ή ή  ί  

 ή ά   έ ώ ώ (Business to 

Business e-commerce),  ί ύ  

ά ά: 

 
-ό ύ ά ί - ή  ύ ή ί έ   

ύ  ώ - ώ  έ  ή ά  

  ύ  έ ώ ώ,   

-ί  ώ   ή έ ώ 

ώ  ό ό, ά ή  ύ,  

-ί, ί  ί ώ ό  ϊό  

ί, ύ   ύ ή ό,  

-ή  ώ ώ (ώ, ώ ..)  

-ή ώ ώ  

-ό ύ   ά ή  ί  

-ή ά  έ ί έ ί (ό 

ή ό ά ά, ί ά ώ logistics, 

ί ώ ϊό - marketing ύ   ή  ά 

ί ..)  

-ό ί «ά» ώ ώ  έ 

ύ ά, ό  ά  ύ ό έ,  

ί,  ί,  έ,  ό ... 

  ή  ό ώ ή έ ί  

cosmoONE  ά  έ ώ  ϊό, ό  ί 

 ί έ  ή ά ώ  έ    

ή  ά ή ό  ύ.  

ά, έ  άή   ύ ί   ί  

ώ   έ όή   έ ί.  

Ωό,  ή ά  cosmoONE  ί ό  ό  

ά. ό  ή   έ ί  έ  

ί  ά, ί ύ ί  ή 
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ί  ά, έ  ό ύ ύ, Global 

Trading Web (GTW),  έ ή  CommerceOne.   ό ό,  

έ ή (έ ή έ)  ύ  έ  ή 

  ά ά  ί ή  ύ, 

ύ έ  ό , ώ έ έ  

ώ έ ί  έ. ώ   ό 

ί ί (GTW) έ ή  ό έ έ  

 ό,  ί ύ ύ  έ.  

 cosmoONE ό  ή ά  ί  ό  

ύ ά, ό έ έ ό  έ ί. Ό  ί 

ί  έ  ό  ύ ή ά  

ά, έ  ύ ί    έ έ 

ύ ί  ώ  2. 
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Κεφάλαιο 10ο  

 

 

 

ό  έ ώ ά  έ  ή ί  ό 

ί έ ί ά ά   ύ ά. ί 

ό ό  έ έ έ έ  έ έ  ύ ύ 

 ύ  ί  ί.  ή ί   ί  

έ ί ή  ά  ί  ό 

ό. ώ ί έ έ  έ  ί ό 

ί ά ά.  ί  ύ   ύ 

ώ ή έ ό  ή  ά ή 

ί  ή ί.  ί   ό  ώ 

ώ ά έ  ί ά  ύ ϊό  

ό ί,  ά ή,  ή ό  ό.  ό  

ό ί ό  ά ί   ή  ί  

ύ. ί έ, ό ά ό έ  ή  ί  SCM 

έ ό  ή  ά,    έ   ά 

ύ  ή ύ έ ό  ή.  

ή ά ώ ί ά   έ   ή  

ή ί .  ά έ ί  ά  

ώ ώ  ό ό,   ύ  ό  ή 

έ  ή ή ί.  ό ί  

έ ό  ύ. ό  ί  Cisco  ύ έ 

έ ό   ή ί  ή ί ί  

ή  ί  ή ά ί ό   ί ή.  

ώ ά, ή  έ  ή ί  Logistics   

ύ .  ί ό έ  ύ ώ  

ύ ό. Έ έ ό  ή ί ό  

ό ό   ό ί  ί ύ  έ 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ LOGISTICS 

100 
 

ή.  

 έ  ώ ά έ  ί   ό ί  

ί  ί έ  έ ό  ί.  ά  

έ  έ   ί ό  ί ί ί : 

 

•  ί ώ έ  

•  ί ώ έ  

•  έ  Logistics  

•  ί ή ή  

•  ύ ί ώ  

•  ί ή  

•  ί ί  

 
 
 
ό  έ  ή  έ  ό ί  

ύ  ύ ό  ά ί  ό ά 

έ ύ ώ   έ ώ ώ. 

ό ά ί  ή   ά έ  ύ, 

ά ύ  ύ  ή   ά  

έ έ ά. ό έ ύ  

έ  

έ ή  ύ έ ό  ά   ί  

ί  ή ί  ό έ ό  ή έ   

έ έ ό. ό  ά ή ί  ά  

Conrad Hilton « ί έ   ό.  έ ά 

ί ώ  ί. ά ά, ό  ύ».  ά  

ώ  ή ή ά   ά   ί 

ά  ύ  ό   ώ ί  ύ 

 ώ  ώ.  
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